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 عصر مشروطه: زمینۀ مفهوم قانون درپیش

  الرقابی تا تنظیماتاز مالک

 

  محمد راسخ

  زادهفاطمه بخشی

  چکیده

پیدایش مفهوم قانون را در عصر مشروطه باید حاصل تالش متفکرانی دانست که 

ش.) به تبیین  1285ق. / 1324وطه (ها پیش از تاریخ رسمی وقوع انقالب مشرسال

این مفهوم همت گماشتند. بنابراین، آگاهی یافتن از بستر ذهنی و عینی و 

       ها دربارة چیستی قانون در این خصوص بسیار ها و واکاوينخستین بحث

خواهی در نظام حاکم پیش از گشاست. نوشتار حاضر به سیر اندیشۀ تحولچشم

روطه، که در واقع سیر پیدایش و تحول مفهوم قانون در مشروطه تا انقالب مش

پردازد. رسیدن به ایدة نظام مشروطه و می  ه است، اندیشۀ متفکران آن زمان بود

قانون متناسب با آن یک امر تصادفی نبوده است. وجود سلطنت مطلقۀ غیرمنظم 

و قانونی  الرقابی و مطرح شدن سلطنت مطلقۀ منظم(مستقل) و مفهوم قانون مالک

که به مثابۀ تنظیمات عمل کند، جملگی پیشینۀ رسیدن به نظام مشروطه و فهم 

غالب متفکران آن دوره از قانون بود، فهمی که به نوبه خود متشتت بود و به 

  هایی جدي انجامید. دگراندیشی

  

الرقابی، قانون تنظیماتی، واژگان کلیدي: مفهوم قانون، مشروطیت، قانون مالک

  .مطلقۀ غیرمنظم، سلطنت مطلقۀ منظمسلطنت 
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 فاطمه بخشی زاده –دکتر محمد راسخ 

  مقدمه

ترین دگرگونی تاریخ هنگامی که در دهمین سال سلطنت مظفّرالدین شاه قاجار مهم

دوران جدید در ایران اتفاق افتاد و نخستین سند برقراري حکومت قانون به امضاء 

گیري فهمی از قانون نزد غالب متفکران آن  ها بود که از زمان شکلرسید مدت

  گذشت. قتضاي دریافت آنان، میدوران، هریک به ا

هاي خود در باب یک سال شمارة چهاردهم روزنامۀ صور اسرافیل در یکی از سرمقاله

امروز قریب یکسال و نیم است «و نیمگی اعالم مشروطیت به نکتۀ مهمی اشاره کرد: 

که رسماً و بیش از سی چهل سال است که در پرده و خفا مسلمین ایران دم از 

هاي ذهنی و عینی براي این نکته، در واقع، قدمت تالش 1»نند.مشروطه می ز

  کند. استقرار مشروطیت را بیان می

، اندیشۀ 2»پروراندتوسیون را در ذهن خود میخیال کنستی«از زمانی که امیرکبیر 

تحول شرایط در نظام حاکم شکل گرفته بود و البته آن زمان به بیش از چهار دهه 

هاي نظامی  هاي سیاسی و نزاعدر قرن نوزدهم، به سبب چالشگشت. تر باز می پیش

هاي نسبتاً طوالنی با روسیه و کشمکش دراز دامن سیاسی نظامی میان  مانند جنگ

ایران و انگلستان بر سر مسألۀ هرات، اعزام دانشجو براي تحصیل در علوم و فنون 

رویی و مانند آنها روبهیافتن از تحوالت دولت عثمانی جدید به خارج از کشور، اطالع

با تمدن غرب صورت جدي به خود گرفت و، پس از احساس نیاز به اصالحات 

هاي  نظامی، ذهن متفکران و فعاالن سیاسی و دیوانی به سوي آشنایی بیشتر با نظام

این آشنایی موجب شد هر یک از آنان  3سیاسی در جوامع غربی گرایش یافت.

اختراعات «یا برتري تمدن غرب بدهد. یکی از  پاسخی خاص به پرسش راز پیشرفت

گفت و آن دیگري (میرزا یوسف خان می» آهنایجاد راه«و دیگري از » صنایع فرنگ

اصول  بنیان و«دید که (قانون) نهفته می» یک کلمه«مستشارالدوله) آن راز را در 

                                                             
1
اسرافیل ( دوره کامل)، انتشارات  صور . روزنامه1325، دهم شعبان 14صوراسرافیل، شماره  روزنامۀ سرمقاله .

  .117، ص1361رودکی، اسفند 
 روسیه سفارت در زمان آن در که الدوله، ناظم خان ملکم میرزا پدر خان، یعقوب میرزا به امیرکبیر از خطابی در .2

 تو هايروس بزرگم مانع داشتم، توسیونکنستی خیال الّا و ندادند مجالم: «است آمده چنین بود خدمت مشغول

 خان ملکم میرزا افکار در تحقیق فرشته، نورائی، خان، یعقوب میرزا کتابچۀ: نک ،.»بودم موقع منتظر...  بودند

 .7 ص ،1352 اول، چاپ جیبی، هايکتاب سهامی تهران، شرکت الدوله، ناظم
3.Moshtaghi, Ramin, (2010) “Rule of Law in Iran”, in Koetter/Schuppert, 

Understanidngs of the Rule of Law in various Legal orders of the World, Rule of 
Law Working Paper Series Nr. 11, Berlin, P. 3: http://wikis.fu-berlin.de/display/SB 

projectrol/Home. ( 20/7/2013)  
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، فهم این در واقع 1بود.» هاي آنجاها و ترقّیدلیل تمام خوبی«و » نظم فرنگستان

نکته که قانون نظام حکومتی موجود در غرب را مستعد پذیرش و رشد تحوالت 

هاي نظام حاکم در ایران را آشکار گردانید. به دیگر  کرد، معایب و نارسایی مثبت می

وجود و «هاي حکومتی سخن، معیار تفکیک سلطنت حاکم در ایران با سایر نظام

  شناخته شد.» نحوة استعمال قانون

ورزان زمان بر آن شدند تا، با توجه به امکانات موجود در این بدین ترتیب، اندیشه

قانونی در کشور بپیچند. اي براي درمان درد بیدیار و درك شرایط وقت، نسخه

بودند و در مرحلۀ دوم » شاه و درباریان«مخاطبان این نسخه در مرحلۀ نخست 

ان بود، دیگر نه بیان ارادة شاه که باید ، چرا که قانون، که محور نظریات آن»مردم«

  بود.تجلی ارادة ملت می

  الرّقابیقانون مالک

الگوي اصلی در ادب سیاسی ایران باستان است. در ایران پیش از  2سلطنت مطلقه

بخشید. بر پایۀ این اصل یا اسالم، اصل فرّه ایزدي به قدرت فرمانروا مشروعیت می

به این دلیل ساده که جایگاه ایشان تنها مرهون فرّهی افسانه، قدرت فرمانروایان، 

است که مستقیماً از منبع ماورائی به ایشان ارزانی شده است، هم مطلق و هم 

خودسرانه بود. از همین اصل براي مشروعیت بخشیدن به فرمانروایان ایران پس از 

ات معادل آن شد، هر چند بعدها عباراسالم، گاه با عبارت فرّه ایزدي استفاده می

  3همچون سایۀ خداوند، قطب عالم امکان و غیره ترجیح داده شدند.

انتظام امور اهل اقلیمی «، وظیفۀ »ظلّ اهللا«مطابق الگوي سلطنت مطلقه، سلطان، 

وجود سلطان «به وجود اوست. از این رو، در این سرمشق حکومتی » یا بیشتر، منوط

در  4».آن بر جا نباشد این برپا نباشد تا«را دارد در بدن و » در مملکت حکم جان

                                                             
1

میرزا یوسف خان تبریزي » یک کلمه که انتظامات فرنگستان در آن مندرج است کتاب قانون است.. «

  .25.ص1386، بال، ؛ رساله موسوم به یک کلمه، به اهتمام علیرضا دولتشاهی ، تهران"مستشارالدوله"
2
 شده گفته مطلق یا مستقل سلطنت ایران حکومت نوع ناصري، عصر خصوصا قاجار، عصر سیاسی متون در .

 روزنامۀ انتشارات تهران، قاجار، عهد ایران در مدرن عصر هاي چالش علی، محمد اکبري،: نک نمونه، براي. است 

 .302ص. 1384 اول، چاپ ایران،
 طیب، علیرضا ترجمۀ ،)ایران در سیاست و تاریخ نظریۀ(  ملّت و دولت تضاد ،) همایون(  یعل محمد کاتوزیان، .3

  .115 ص ،1390 هشتم، چاپ نی، نشر تهران،

Sheikholeslami, Reza A. (1997), The Structure of Central Authority in Qajar Iran 

(1871-1896), USA: Scholars Press, PP. 1-2, 72-75. 
4

 .156. به نقل از: اکبري، همان، ص 45الی 36هاي رمانشاهی، محمدعلی، احکام المدن، خطی، برگ. ک
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 فاطمه بخشی زاده –دکتر محمد راسخ 

و در قبال سلطان  1»انددر مقام مملوکیت و عبودیت پادشاه«این الگو، مردمان 

تکالیفی را بر ذمه دارند که از مهمترین آنها اطاعت محض از سلطان عصر مملکت 

  است.

شده بودند. گفته باورهایی بودند که دیرزمانی در اندیشۀ ایرانیان نهادینه مطالب پیش

به پرسش گرفتن  2دوران قاجاریه اما آغاز عصر جدیدي را در تاریخ ایران نوید داد.

اوضاع زمانه در میان نخبگان گسترش یافت و در حوزة سیاست به پرسش از نظام 

الرقابی از حاکم مبدل شد. در ادامه، به سلطنت مطلقۀ غیرمنظم، که برداشتی مالک

  پردازیم.کتوبات تاریخی میقانون داشت، در رسائل و م

   سلطنت مطلقۀ غیرمنظم

بررسی رساالت و مکتوبات متفکران در دورة ناصري و دورة متصل به مشروطه 

است. دو » تغییر سلطنت مطلقه«نشانگر نکتۀ مهمی است. این نکته همانا اندیشۀ 

 نظر در جریان تغییر نظام سلطنت مطلقه (مستقل) مطرح شد. نظریۀ نخست، که از

حیث زمانی نیز تقدم داشت، تغییر سلطنت مطلقۀ غیر منظم به سلطنت مطلقۀ 

بود. شباهت این دو  3منظم و نظریۀ دوم تغییر سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه

قانون به نظام متکی به قانون بود. تفاوت آنها نظریه درخواست انتقال از وضعیت بی

  فکران پیدا کرد.اما در تحولی بود که مفهوم قانون نزد آن مت

قمري، دو  1276، به سال »دفترچۀ تنظیمات«الدوله در میرزا ملکم خان ناظم

دستگاهی ... که در میان یک ملت مستقل منشأ امر و نهی «اختیار براي حکومت، 

هاي توصیف وي از نظام 4، شناخت: اختیار وضع و اختیار اجراي قانون.»گردیدمی

                                                             
نژاد، غالمحسین، رسایل سیاسی عصر قاجار،  . حاج میرزا موسی بن علیرضا ساوجی، سیاست مدن، در زرگري1

  .47، ص 1380کتابخانۀ ملی جمهوري اسالمی ایران،  تهران،
لطنت موهبت الهی است، تا زمان تدوین متمم قانون اساسی نیز ، اعتبار خود را حفظ . هر چند این باور که س2

 ايودیعه سلطنت«ق) آمده بود:  1325کرده بود. چنانکه در اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه ( 

: است آورده توضیحی در آدمیت فریدون. »شده مفوض پادشاه شخص به ملت طرف از الهی موهبت به که است

 آن از صحبتی شاه علی محمد خلع قضیۀ در چنانکه نیست، مترتب سیاسی و حقوقی اثر الهی، موهبت لفظ بر«

 کار در بخششی ذاتا داشته، تفویض ملت را حکمرانی که آنجا از دستوري منطق نظر از اساسا. نیامد میان به

 ،2535 اول چاپ پیام، تهران، ،نخست جلد ،ایران مشروطیت نهضت ایدئولوژي فریدون؛ آدمیت،.» نیست

  .410 ص زیرنویس

 قم در رایزنی طباطبایی، محمدحسین سید: »مشروطه به است مطلقه سلطنت تغییر متحداً ما مقصد و مراد«. 3 

 محمد ،)دوانی( رجبی در ،1324 الثانیجمادي اول نیمۀ شاه، از علما هايخواست مورد در نظر اتفاق براي

  222 ص ،1390اول، چاپ نی، نشر تهران، دوم، جلد شیعه، علماي اجتماعی و سیاسی اتبیان و مکتوبات حسن،
تدوین و تنظیم : محیط طباطبایی،  ،،  مجموعه آثار میرزا ملکم خان"رسالۀ دفتر تنظیمات". ملکم خان، 4

  .15، ص1389برلین : نشر گردون، چاپ یکم، پائیز  محمد،
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در «اختیار نسبت به قانون است، به دیگر سخن، حاکم بر مبناي وجود این دو 

حکومتی که هم «بر این اساس،  1».هاي مختلفهاستعمال قانون است در سلطنت

 3سلطنت مطلقه 2»اختیار وضع قانون و هم اختیار اجراي آن دست پادشاه باشد

به جهت نظم و حفظ «شود. حال، پادشاه که هر دو اختیار را دارد یا می نامیده

گیرد که آن را سلطنت ها را جدا از یکدیگر به کار میآن» ت شخصی خودقدر

فرق این دو اختیار را متوجه نشده است و هر دو را «نامند، یا مطلقۀ منظم می

معرفی » سلطنت مطلقه غیر منظم«که در آن زمان  4»کند مخلوط هم استعمال می

  شد، مانند نظام ایران.می

انده از نویسندگان آن عصر نشانگر آن است که اگر چه هاي به جا ممتون و رساله

شود و مبنی آن حکمی است که از دستگاه حکمرانی صادر می«قانون در نظر ایشان 

این حکم  5،»باشد آن بر عامۀ رعیت بالمساوي واجب میامتثال  بر صالح عامه است و

ز اصول و از ا«براي قانون شدن نیاز به رعایت یک شرط عمده دارد. آن شرط، که 

است، این است که عمل وضع قانون در دستگاه جعل قانون » دقایق علوم تنظیم

هر حکمی بود که موافق قرار معین از «صورت گیرد. در نتیجه، قانون نزد آنان 

بدین  6آمد. به شمار می» الزمۀ قانون»  و این ویژگی» دستگاه قانون صادر شود

ی نظام سلطنت مطلقۀ غیرمنظم از سوي ترتیب، آن حکمی که از دستگاه حکومت

قانون باید المحاله از دستگاه قانون صادر «شد قانون نبود، چرا که  پادشاه صادر می

  7».شد می

بهتر از قوانین جمیع روي زمین بود و بهتر از جمیع احکام نیز «آن حکم، حتی اگر 

این، از نظر بود و نه یک قانون. بنابر 8»یک حکم خوب«، در نهایت »شدمجري می

متفکرانی که قائل به نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم بودند، ویژگی بارز سلطنت مطلقۀ 

غیرمنظم عدم وجود قانون بود. در واقع، برداشت ایشان از عدم وجود قانون ادارة 

                                                             
هایی که در این ق) به نام ابوطالب بهبهانی است. تفکیک 1294علی ( ال. این عبارت از صاحب رسالۀ منهاج1

. است خان ملکم میرزا هايبنديهاي مختلف صورت گرفته است، تماما شبیه به تقسیمرساله نسبت به سلطنت

  .263 ص همان، نژاد، زرگري در العلی،منهاج بهبهانی، ابوطالب: نک
2
  .. ملکم خان، همان 
نفر عبارت از پادشاه یا امپراتور یا سلطان  ی که هردو اختیار وضع و اجراي قانون در دست یک. در هر سلطنت 3

 .262گویند. بهبهانی، همان. ص  باشد آن را سلطنت مطلقه می
 .. ملکم خان، همان 4
5
  .16. همان، ص  
6
  .138، همان،  ص  "رسالۀ دفتر قانون". براي نمونه، نک: ملکم خان،  
  .. همان 7
  .139همان، ص . 8
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 فاطمه بخشی زاده –دکتر محمد راسخ 

هاي مطلقۀ غیرمنظمه در سلطنت«دلبخواهی حکومت، یعنی همان استبداد، بود: 

کنند، که آن  انون) را مخلوط به یکدیگر استعمال میاین دو اختیار (وضع و اجراي ق

گویند؛ یعنی سلطنت جائر ظالم، که عمل آن به را اهالی فرنگستان دیسپوتی می

گردد و متکی به رأي واحد یا آراء مختلفه به هواي نفس و میل طبیعت مجري می

  1».هیچ قانونی ... نیست

ه مفهوم قانون در اندیشۀ مشروطهبر این اساس، شاید بتوان این نظر را پذیرفت ک

برچیدن «بوده است. بنا بر این نظر، آنان در پی » مفهومی سلبی«خواهان ایرانی 

بودند. به دیگر سخن، منظور ایشان » چیز دیگر ... و نه کاربست و تحمیل فعال آن

  2قانون به معناي نبود حکومت خودکامه یا ادارة دلبخواهی و فاقد ضابطه بود و بس.

به رغم باور غالب متفکران آن زمان مبنی بر اینکه در نظام سلطنت مطلقه غیر 

منظم قانونی وجود ندارد، در مکتوبات و رسائل برخی از آنان از نوعی قانون که در 

آن نظام وجود داشته سخن به میان آمده است، البته با نگاهی کامالً انتقادي. براي 

هاي سخیف و مقید به قلّادة حکم«در زمان استبداد  نمونه، آنان بر این باور بودند که

  اند. بوده 3»کثیف ظلّام جورقانون 

   قانون در سلطنت مطلقۀ غیرمنظم

عدم وجود قانون در نظام استبدادي به معناي فقدان هر نوع محدودیت و هنجار 

      هاي سیاسی و احکام شرعی هر کدام به نوبۀ خود نیست. آداب و رسوم، عرف

تردید، نظمی اي بر آن نظام قید و محدودیت وارد کند. بیتوانست تا اندازهمی

به «هاي حکومتی وجود دارد، در غیر این صورت، مردم حداقلی در همۀ نظام

هرآینه یکدیگر را مثل سباع برّ و «واگذار شده و » مقتضاي طبع و مقاصد خود

مشروطه چه احکام و قواعدي اما در سلطنت مطلقۀ پیش از  4».درندماهیان بحر می

  است؟حاکم بوده

ها به ه. ق.) به تفکیک قوانین دولت 1314( 5"رسالۀ در اصالح امور"نخستین اشارة 

دو قسم شرعی و عرفی بود. نکتۀ مهم در آن اشارت اذعان به حاکم بودن هر دو 

در  قانون شرع راجع به حقوق و حدود کلیه ملیه است و«قسم قانون در ایران بود: 

                                                             
1

 .264. بهبهانی ، همان، ص 
 نظریۀ( ملّت و دولت تضاد در ،مشروطیت انقالب در گسیختگی لجام و آزادي  ،)همایون( علی محمد .کاتوزیان،2

  .175 ص.1390 هشتم، چاپ نی، نشر تهران، طیب، علیرضا ترجمۀ ،)ایران در سیاست و تاریخ
3

 .91، ص 4.، در رجبی (دوانی)، همان، ج ق1325. افصح المتکلمین، مکتوب در سال 
 .149، ص 1ق، در: رجبی (دوانی)، همان، ج 1233. سید جعفر دارابی، مکتوب در سال 4
5

  .505ص  نژاد، همان، ، در زرگري"رسالۀ در اصالح امور". خان خانان، 
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  پیش زمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه ...

و قانون » آن مباحث عدیده که به تفصیل و شرح در کتب فقه ضبط شده، آمده است

که از ناحیۀ شاه، درباریان و  1»دستورالعمل و تکالیف نوکر است«عرف در اصل 

شد. نظام قضایی نیز در عصر قاجار، به تقلید از حکام و فرمانروایان ایاالت صادر می

رف و شرع، به محاکم شرعی و عرفی تقسیم عصر صفوي و بنا بر تفکیک قواعد ع

اصل  2».هاي حکومتگران و مجتهدانشناسایی متقابل صالحیت«شده بود، یعنی 

هاي شرعی در طول سلطنت قاجاریان با هاي عرفی از صالحیتتفکیک صالحیت

این عبارت در آن  3شدت و ضعفی که نتیجۀ تعامل شرع و عرف بود ادامه پیدا کرد.

  4».فالن حکم شرعی است و فالن حکم عرفی«د که زمان رایج بو

اي پردازان آن دوره وضعیت موجود را به گونهاي نویسندگان و نظریهبا این حال، پاره

یافتند که در نهایت معتقد بودند قانون در جامعه وجود ندارد. در ادامه، به در می

وص احکام و قواعد هایی که ایشان در رسائل و مکتوبات خود در خصبرخی از ویژگی

  کنیم.اند اشاره میآورده

. چنانکه آمد، ویژگی بارز نظام احکام پیش از مشروطه االجراعدم تعین قواعد الزم

دوگانگی قواعد شرع و عرف بود. پس از سلسلۀ صفویه، تالشی جدي (به ویژه از 

رف، سوي روحانیان) صورت گرفت تا، با جداسازي هرچه بیشتر دو قلمرو شرع و ع

به این ترتیب که رهبري قلمرو  5نوعی تقسیم قدرت سیاسی و اجتماعی بوجود آید،

شرع براي روحانیان و رهبري قلمرو عرف براي سلطنت شناخته شود. این دوگانگی 

اي مغشوش است  اوضاع ایاالت به مرتبه«کرد:  دار میاما شرط تعین قانونی را خدشه

و نه نظامی و نه اختیار معینی. اگر کسی به  آید: نه قانونی هستکه به وصف نمی

داند که به کدام اختیار رجوع نماید. یکی نزد مجتهد کسی سیلی بزند مظلوم نمی

                                                             
1

  .506. همان، 
  390 ص ،1386:  تهران شناسی، ایران فالمعار دایره انتشارات تهران، ،ایران حقوق تاریخ حسن، سید . امین،2
  . براي مطالعۀ بیشتر دراین خصوص نک.3

Floor, Willem (1992), “Qajar Iran ,Political, Social and Cultural Change 1800-1925”, 

in Bosworth, Edmond   and Hillenbrand, Carole (eds.), USA: Mazda Publishers, PP. 
113-147. and  Amir Arjomand, Said (2005), “Political Ethic and Public Law in The 

Early Qajar Period”, in Religion and Society in Qajar Iran, Gleave, Robert (ed.), 
Routledge Curzon. PP. 21- 36. AND Schneider, Irene (2005), “ Religious and State 

Jurisdiction During Nasir Al-Din Shah’s Reign”, in Religion and Society in Qajar 
Iran, Gleave, Robert (ed.), Routledge Curzon, PP. 84-107 

4
. در رجبی( دوانی)، 1325. آقامیرزا فضلعلی، در بیان دالیل شرعی بودن قوانین مجلس شورا، مکتوب در سال 

 .223، ص 3همان، ج 
 .، ص1389ه پرداز نوسازي سیاسی در عصر مشروطه، تهران،کتاب آمه، . قاضی مرادي، حسن، ملکم خان نظری5

56.  
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 فاطمه بخشی زاده –دکتر محمد راسخ 

برد، رود، یکی به امام جمعه شکایت میدود و دیگري به خدمت شیخ االسالم میمی

در  شود، دیگري بهکند، یکی به بیگلربیگی عارض میدیگري به داروغه رجوع می

نماید. یک قانون معین و دستاویز هرکس موجود نیست تا خانۀ شاهزاده تظلم می

بدانند وقتی که به کسی سیلی زده شد به کدام اختیار رجوع باید کرد: مقصر را 

  1»نمایند. داند، برخی عفو میکاري مستحق می کند، بعضی به چوببعضی جریمه می

پذیري  بینی . دوگانگی قواعد همچنین پیشمفید قطعیت نبودن و عدم استمرار قواعد

برد؛ چرا که هم خود قواعد و قطعیت نوع رفتار حاکم و استمرار آن را نیز از بین می

عدم «دست وجود نداشتند و هم به جهت عرف و شرع به صورتی منضبط و یک

در استقرار قانون و استبداد اقوال دولت، تغییر و تبدیل و انحراف آراء اولیاي دولت 

  شد.دیده می 2»احکام

گفتند که با بر حسب عادت، می». منضبط نگشته بود«از یک سو، قانون عرف هنوز 

شد، فالن امر باید فالن قسم رفتار کرد. اگر هم به همان ترتیب عادي رفتار نمی

گذارد، آن  قانون می» بنا بر صالح روز«بحثی نبود. صاحب هر اداره به زعم خود و 

در حقیقت، آنچه زیر عنوان قانون ». صرفۀ خود و نه مصلحت دولت مشروط به«هم 

دستورالعمل حاکم در ایران، «بود:  3»قانون دلبخواهی«عرف شناخته شده بود همان 

ضمیر منیر درباریان است که هرچه به مقتضاي اراده و میل ایشان باشد، صحیح 

مروج قانون «که » اسالمیه اختالف آراء علماء ملت«از دیگر سو،  4».است و الّا اجوف

مطلقاً براي «بودند و رشتۀ احکام شرع را دست داشتند به حدي بود که » شریعت

آمد. افزون بر این، به نظر نمی 5»انتظام امور دولت و ملّت، موثر و کافی و مفید فایده

آن مقررات تنها مادامی «در اجراي مقررات شرعی محدودیت وجود داشت، چرا که 

گرفتند. قرار نمی» جرا بودند که با خواست شاه، درباریان و حکام در تعارضقابل ا

توانستند به میل خود اموال هر کس را مصادره کنند یا بر اشخاص، خانوادهآنان می

 6»هایی روا دارند که در قانون شریعت مجاز شناخته نشدهمجازات«ها یا کل شهرها 

                                                             
. آخوندزاده، میرزا فتحعلی، مکتوبات ، مقدمه و تصحیح و تجدید نظر م. صبحدل، بی جا، انتشارات مرد امروز، 1

  .41خورشیدي، ص  1364چاپ اول : خرداد 
 .246 ص همان، بهبهانی، .2
3
 .504 ص همان، خانان، خان .
، در کرمانی،ناظم االسالم، تاریخ بیداري 1306مکتوب مستشارالدوله به مظفرالدین میزراي ولیعهد، سال  .4

، ص 1362ایرانیان، بخش دوم، به کوشش سعیدي سیرجانی، علی اکبر، تهران، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 

172. 
 .250 ص همان، . بهبهانی،5
6
  .115 ص همان، در ،اروپایی لیبرالیسم مختلف هايگونه کاتوزیان، .
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  پیش زمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه ...

سلطۀ عظیمی بر جان و مال مردم یافته بودند » اهللا ظلّ«بود. شاهان قاجار با عنوان 

شد، و با اینکه، بنا بر قاعده، سخن آنان مادام که مغایر شرع نبود قانون انگاشته می

احکام صادرة از سوي ایشان و درباریانشان نه بر مبناي قوانین شرع بلکه بنا بر «

  1».گشتمصالح سیاسی آنها صادر می

توانست یک نمی اي بودند که هیچ و شرعی به گونهبه این ترتیب، مقررات عرفی 

در صفحۀ روزگار، هیچ «2پذیر کند:بینیاعمال قدرت حکومت را محدود و آن را پیش

قانون شرعی و هیچ قرار عرفی نبود که در اقلیم ایران لگدکوب استبداد نشده 

  3»باشد.

بودند باور داشتند  کسانی که به این ویژگی قائل صدور قانون از دستگاه جعل قانون.

اي یا قراري یا حکمی به نام قانون به که در حکومت استبدادي اگر هم قاعده

گذاري و دستگاه اجرایی قانون از  رسمیت شناخته شود، از آنجا که دستگاه قانون

هرگاه اختیار وضع «یکدیگر منفک و مستقل نیستند، حکومت قانونی وجود ندارد: 

در دست شخص واحد یا هیأت واحد باشد، کار دولت به  قانون و اختیار اجراي آن

کشد. یعنی ممکن است هر قسم میل دارد قانون وضع کند و به هر نحو استبداد می

خواهد آن را مجري بدارد و این ترتیب معادل است با آنکه قانون در کار که می

  4»نباشد.

خواستند گفتنی است آنان که در پی سلطنت مطلقۀ منظم بودند، یعنی می

گذار و مجري قانون از هم جدا باشند و دستگاه جعل قانون به وجود آید،  قانون

هنگامی که خواست آنان به ثمر ننشست، آرمان نظام مشروطه را مطرح کردند: 

اي که اعمال صاحبان قدرت در آن مقید به قید قانون است و جماعتی بر مشروطه«

یعنی هم وجود قانون را طلب کردند  5،»یل کندایشان ناظر است تا قدرت آنها را تعد

  کرد. و هم دستگاه جعل قانون را که در صورت فقدان آن قانونی وجود پیدا نمی

ترین دالیلی بودند که متفکران آن گفته تنها بخشی از مهممعایب و نقایص پیش

هیچ  در دولت و ملت ایران«رساندند: زمان را به نتیجۀ عدم وجود قانون در جامعه 

قاعده و قانونی مستحکم و مرتسم نیست که بتوانند از آن فایده و نتیجه حاصل 

                                                             
ترجمۀ فیروزمند، کاظم و دیگران ، )، . آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقالب ( از مشروطه تا انقالب اسالمی1

  .44، ص 1383تهران، نشر مرکز، چاپ هشتم :
2 Floor, op. cit. P. 132. Schneider, op. cit, PP. 85-7. 

3
 .12، شمارة  2535ران :موسسه انتشارات کویر، چاپ اول، . ملکم خان، روزنامه قانون، ته

4
. ذکاءالملک ، میرزا محمد علی خان، رسالۀ حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول، در زرگري نژاد، همان، 

  .786، ص2ج 
5

  .784 ص . همان،
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کنند و به این جهت استقراري که مثل سایر دول موجب تأمین عامه در داخله و 

  1»باشد.اطمینان خارجه گردد، در احکام و اقوال اولیاي دولت نمی

از تصمیمات خودسرانۀ  توان نتیجه گرفت آنجا که قانون چیزي بیشدر آخر، می

شود. در سلطنتی که می 2»مفهوم قانون هجو و زائد«شاهان و حکام و قضات نیست 

شخص » هر آنچه که هست مغلوط و نامربوط است«قانون مخصوصی وجود ندارد و 

در چنین سلطنتی که، از  3».الکلمه و نافذالحکمشود و ناقبالرقاب میمالک«سلطان 

شریعت ملزم به رعایت یک سلسله تکالیف است و در حقیقت  یک سو، فرد در برابر

روایی مطلق و  نقشی پذیرا دارد و از دیگر سو، پادشاهان و حکام داراي حق فرمان

مسلط بر جان و مال او هستند اگر بتوان گفت قانونی وجود دارد، قطعا جز قانون 

  4الرقابی نیست.مالک

  قانون تنظیماتی

نظام حاکم پیش از دوران مشروطۀ ایران نظام سلطنت  همان گونه که گفته آمد،

ورزان آن دوران این نوع سلطنت را به غیرمنظم و منظم مطلقه (مستقله) بود. اندیشه

دانستند. از این رو، بر آن شدند با تقسیم کرده و نظام موجود را از نوع غیرمنظم می

ن کنند. نظریۀ سلطنت قانونی جامعه را درماپیشنهاد سلطنت مطلقۀ منظم درد بی

مطلقۀ منظم حاصل تالش گروهی از متفکران آن زمان در بازخوانی سلطنت مطلقۀ 

ایرانی در افقی مدرن بود. با این حال، برخی بر این باورند که الگوي سلطنت مطلقۀ 

گرایانه و معطوف به عمل دانست و نه صرفاً کوششی اي عملنظریه«منظم را باید 

ان نظام پیشنهادي خود را نخستین نمونۀ تاریخی قلمداد نمیباري، آن 5».نظري

هاي نمودند. در نوشتههاي مشابهی را در چند سرزمین دیگر معرفی می کردند و نظام

آنان از کشورهایی مانند روسیه، عثمانی و مصر به مثابه ممالکی با حکومت سلطنت 

  6مطلقۀ منتظم یا منظمه یاد شده است.

کرد و یک حکومت سازمان یافته، گذاري می نظم، پادشاه قانوندر سلطنت مطلقۀ م

                                                             
  .255 همان، . بهبهانی، 1
2
 .116 ص همان، .کاتوزیان، 
 همان، ،)دوانی( رجبی در ق،1325سال مکتوب مشروطه، سلطنت فواید و عنیم رسالۀ خلخالی، . عمادالعلماي 3

  .165 ص ،4 ج
 .33، ص 1388تهران، نشر میزان، چاپ اول، تابستان ، .کاشانی، سید محمود، حقوق مدنی ( قراردادهاي ویژه) 4
5
 .158 ص همان، . اکبري، 
6

. همچنین، نک: اکبري، 15ملکم خان، همان، ص، در مجموعه آثار میرزا "رسالۀ دفتر تنظیمات"خان،  . ملکم

 فرهنگی، و علمی انتشارات شرکت محمد علی، تبارشناسی هویت جدید ایرانی (عصر قاجار و پهلوي اول)، تهران،

 .60 ص ،1384 زمستان اول، چاپ
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  پیش زمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه ...

بنابراین، ویژگی مهم سلطنت  1نمود.منضبط و مسئول قوانین را رعایت و اجرا می

رو، بر اساس رسائل و مکتوبات مطلقۀ منظم وجود قانون است. در مباحث پیش

هاي قانون در ینویسندگان آن دوران، ابتدا این نوع سلطنت را تبیین و سپس ویژگ

  دهیم.آن نظام را شرح می

  سلطنت مطلقۀ منظم

پیشتر گفتیم که در سلطنت مطلقۀ غیرمنظم دو اختیار وضع و اجراي قانون در 

نظم بود. به تعبیر میرزا دست پادشاه بود. نتیجۀ آشکار این نظام حکومتی بی

د، انتظامی در کننکه اطرافیان شاه ادعا میاگر، چنان«محمدحسین خان فراهانی، 

امور ایران وجود دارد، آن را از ترکستان، بلوچستان و سیستان و افغانستان قیاس 

چرا  2،»توان نظم دولتی خواند که موجب ترقی دولت استاند، اما آن را نمیگرفته

. بنابراین، اتحاد استبداد و هرج و 3»مگر از کارخانۀ قانون«شود که نظم حاصل نمی

دوره را بر آن داشت تا شاه و دولتیان را به پذیرش نظم قانونی مرج متفکران آن 

در سلطنت مطلق، هر قدر این دو اختیار جدا بوده، قدرت پادشاهی «ترغیب کنند: 

  4»تر بوده است.بیشتر و دستگاه حکومت منظم

هایی بودند که در آنها پادشاه آن دو اختیار تحت ید هاي مطلقۀ منظم نظامسلطنت

کرد. به این ترتیب، وجه ممیز سلطنت مطلقۀ  ا از یکدیگر استعمال میخود را جد

گشت. در حقیقت، الگوي منظم از نوع غیرمنظم به استعمال و ترتیب قانون باز می

شد، در برابر سلطنت سلطنت مستقلۀ منظم نوعی حکومت مبتنی بر قانون تلقی می

 مطلقۀ غیرمنظم که یکسر حکومتی خودسر و خودکامه بود.

الدوله، نخستین واضع و شارح نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم، میرزا ملکم خان ناظم

گذاشت. وي یک قاعده و ترتیب را تنها هنگامی قانون میان قانون و حکم فرق می

دانست که از دستگاه قانون صادر شده باشد. توجه اصلی او به تأسیس نهاد یا  می

ادي براي منتظم کردن حکومت و گذاري و، در واقع، ایجاد نه دستگاه قانون

گذاري، در این نظریۀ حکومتی، نه دستگاه  ساماندهی جامعه بود. دستگاه قانون

گذاري منتخب مردم یا پارلمنت که مجلس تنظیماتی بود که نمایندگان آن را  قانون

واضع قانون از جانب پادشاه، اصحاب و اشخاص «کرد: شخص پادشاه تعیین می

                                                             
  .125 ص همان، .کاتوزیان، 1
2

 و اجتماعی افکار هما؛ ناطق، و فریدون آدمیت، در ،"سیاسی رسالۀ" فراهانی، خان حسین محمد . میرزا 

 .421 ص ،2536 آگاه، تهران، ،قاجار دوران نشده منتشر اقتصادي و سیاسی
  .139 ص همان، خان، ملکم میرزا آثار مجموعه  ،"قانون دفتر رسالۀ" خان، . ملکم 3
4
 .16 ص همان،  ،"تنظیمات دفتر رسالۀ" خان، . ملکم 
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 فاطمه بخشی زاده –دکتر محمد راسخ 

اصالً مداخله به کار اجرا «بودند که » مجمع مختصیمخصوص در مجلس و 

  1».داشت نمی

بود و بدون امضاي او نه قانونی وضع بنابراین، اگر چه هر دو اختیار در دست پادشاه 

شد و نه حکمی اجرا، وضع قانون از جانب پادشاه به مجلس و مجمع خاصی می

ة احکام قانون نهادي دیگر کرد و اجراکنندشد که در کار اجرا مداخله نمیمحول می

بود (مجلس وزراء). به دیگر سخن، دو اختیار شاه با تأسیس این دو مجلس از مقام او 

توانست با غیرشخصی کردن و نهادمند  گشت. این ترتیبات به نوبۀ خود می جدا می

ساختن قدرت شاه با استبداد و سلطنت دلبخواهانۀ او مقابله کند. از این رو، ملکم

رسالۀ "که در » طرح غیر رسمی قانون اساسی«فقرة چهارم از نخستین  خان در

 2،»اجراي حکومت ایران بر قانون است«خویش آورد چنین بیان کرد که  "تنظیمات

وضع و مراقبت «دانست. اما، چون می 3»بیانگر ارادة شاهنشاهی«هر چند قانون را 

گذاري از سیطرة  ة قانونقانون بر عهدة مجلس تنظیمات بود، گویی قو» اجراي آن

شد و تنها امضاي قانون، به منزلۀ عمل مخصوص نظارت خودکامانۀ شاه خارج می

  ماند.سلطنت، باقی می

مقصود بزرگ در نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم تبعیت شاه از قانون بود. با این حال، 

و » ددواکنش منفی شاه به دلیل سلب اختیارهاي مطلق او برانگیخته نگر«براي آنکه 

همچنین براي دفع مخالفت کارگزاران حکومت استبدادي و مجموعۀ نیروهاي سنتی 

اعلیحضرت پادشاهی، اختیار تامه در «کار، آن مقصود این چنین بیان شد: و محافظه

توجیه این امر، در ضمن توضیحات دربارة  4»مجلس تنظیمات و وضع قانون را دارند.

شد که عدم تجاوز از تکالیف و گونه بیان میهاي مطلقۀ منظم، این سایر سلطنت

داري دایرة امور اختصاصی سلطان و تبعیت ایشان از قانون قدم اول در شیوة سلطنت

المصلحه به سالطین مطلقۀ منظمه، مثل امپراتور روس و غیره ... لاَجلِ«منظم است: 

سایر ناس فرق  اند که مطلقاً در تکالیف بانوعی خود را تابع قانون خودشان ساخته

  5»ندارند و حال آنکه اعلی درجۀ اختیار را دارند.

به این ترتیب، هستۀ مرکزي نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم حکومت بر اساس قانون 

است. در این نوع سلطنت با به وجود آمدن قانون از وضعیت استبدادي به حکومت 

                                                             
 .264. بهبهانی، همان، ص  1
2
  .24خان، همان، ص. ملکم  
3
 .25. همان، ص  
 .312. بهبهانی، همان، ص  4
5
 .267. همان، ص  
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  پیش زمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه ...

اکثریت به وجود نیامده شویم، هرچند این قانون لزوماً بر اساس نظر قانون منتقل می

  1باشد و تنها به دست یک یا چند نفر وضع شده باشد.

  قانون در سلطنت مطلقۀ منظم

الدوله در سال خان ناظممبدعان و شارحان نظریۀ سلطنت مطلقۀ منتظم، مانند ملکم

ها پیش از انقالب ه. ق.، سال 1294ه. ق. و ابوطالب بهبهانی در سال  1276

     یم دستگاه حکومت را دریافته و براي منتظم کردن آن مشروطه ضرورت تنظ

. 2»توان ابتدا کرد مگر از نظم دستگاه دیوان جا نمینظم ایران را از هیچ«نوشتند: می

ها است. درك مفهوم قانونی آنان به فراست دریافته بودند که قانون منشأ نظم دولت

کردند بسیار مهم است. می که ایشان در محدودة نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم مطرح

شود که بدانیم ریشۀ تشتت در مفهوم قانون را، اهمیت این امر هنگامی مشخص می

هاي انقالب مشروطه در میان متفکران آن زمان به وجود آمد، باید در  که در سال

هاي پیش از مشروطه جستجو کرد. از این رو، تالش میان برداشت از قانون در سال

   شده،  تقراء، بر اساس مکتوبات و رسائل مبدعان و شارحان یادکنیم به اسمی

  دانستند بیان کنیم.هایی را که ایشان براي قانون الزم میویژگی

. چنانکه اشاره شد، جدایی دو دستگاه قانون باید از دستگاه جعل قانون صادر شود

دستگاهی شد. وضع و اجراي قانون ویژگی بارز سلطنت مطلقۀ منظمه پنداشته می

که اختیار وضع قانون را بر عهده داشت، مجلسی بود که با انتخاب سلطان تشکیل 

شد و مجلس تنظیمات نام گرفت. به این ترتیب، ادعا بر این بود که قانون می

شود، به ملتی که عبارتست از هر حکمی که از دایرة سلطنت و دولتی صادر می«

مبناي این ویژگی، سلطنت مطلقۀ بر  3»تحت ریاست آن دولت و سلطنت است.

  نامیدند.نیز می 4»سلطنت تفویض«منظم را 

تردید، قانون در یک نظام سلطنتی مطلقه . بیقانون بیانگر ارادة شاهنشاهی است

شد. تفاوت تنها در انتقال از سلطنت مطلقۀ غیرمنظم به نوع منظم بود. قرار اجرا می

بدهد. بنابراین، نفس وجود مجلسی که همۀ  الرقابی را انتظامبود قانون نظام مالک

شد ناگزیر از خودرأیی شاه در قوانین دولت باید به اتفاق جمیع اعضاي آن نوشته می

کاست. افزون بر این، سایر امور و مصالحی که از مجالس دولت و از اش میبیان اراده

                                                             
 چاپ ، اسالمی شوراي مجلس هاي پژوهش مرکز تهران، قانونگذاري، نظام اصالح نظري بنیاد محمد، . راسخ،1

  .40 ، ص1384اول، 
2

 .155،  همان، ص "رسالۀ رفیق و وزیر". ملکم خان، 
  .272. بهبهانی، همان، ص 3
4

  .500.خان خانان، همان، ص
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 فاطمه بخشی زاده –دکتر محمد راسخ 

شاهنشاه باید رسید نیز در صورت توافق بر وضع آنها و امضاي  سوي وزیران دولت می

وزرا حق خواهند داشت هر قانونی که الزم داشته باشند «آمد: به شکل قانون درمی

گفتنی است در دوران بعدي، در  1»وضع آن را به مجلس تنظیمات تکلیف کنند.

گیري نظریۀ مشروطه، مفهوم قانون این تغییر ماهوي را پیدا کرد که به مرحلۀ شکل

  شد.لت دانسته میجاي ارادة شاه تجلی ارادة م

. قانون، افزون بر بیان ارادة شاه، باید صالح عامۀ قانون متضمن صالح عامه است

مردم را رعایت کند. میرزا ملکم خان نفع هیئت اجتماع را ضمن طرح یک سلسله 

بود که آنها را از منشور حقوق  2»حقوق ملت«ترین آنها قوانین مشخص کرد. مهم

حکم «همۀ افراد در برابر قانون  4اخذ کرده بود: 3اسی فرانسهبشر شهروند و قانون اس

حق » مناصب دیوانی«؛ »موروثی نیست«دارند؛ هیچ شغل و منصبی » مساوي

توان گرفت مگر به حکم هیچ چیز نمی«کس مساوي آحاد رعایاي ایران است؛ از هیچ

ري در دخول جب«؛ »توان حبس کرد مگر به حکم قانوننمی«؛ هیچ کس را »قانون

عقاید اهل ایران «؛ »مسکن هیچ رعیت ایران جایز نخواهد بود مگر به حکم قانون

  5».مالیات هرساله به حکم قانون مخصوص گرفته خواهد شد«و » آزاد خواهد بود

آمدند که در تکیه بر مصلحت عامه و خیر عمومی مفاهیم جدیدي به شمار می

ترین عناصر تأسیس به مثابۀ بنیاديگران عصر روشنگري اروپا هاي اندیشهاندیشه

پردازان و توان ادعا کرد که نظریهشدند. با اینکه نمیدولت مدرن شناخته می

نویسندگان ایرانی آن زمان دقیقاً به چنین بنیادهاي اندیشگی متفطن بودند، در 

هاي بنیادي جدید را در شالودة نظریه حقوقی و سیاسی خود به کار عمل آن ویژگی

اي در نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم به اندازه» تضمین خیر عمومی«ویژگی  6د.گرفتن

نمود که حکم صادره از سوي پادشاه اگر در موردي بود که قانون در آن مهم می

نقصی به سایر احکام قانون یا «شد که زمینه حکمی نداشت، در صورتی اجرا می

                                                             
  .29، همان، ص "رسالۀ تنظیمات". ملکم خان، 1
2

در بیان حقوق عامۀ ملت و رعیت که مشتمل بر «العلی نیز فصلی تحت این نام موجود است: .در رسالۀ منهاج 

ی است که . الزم به اشاره است که این ده فقره متشابه همان حقوق ملت325بهبهانی، همان، ». ده فقره است

  .ملکم خان متذکر شده است
براي همین چند سطر «نماید جالب توجه است: . اظهارنظري که میرزا ملکم خان در رابطه با این حقوق می3

  .26 صفحۀ زیرنویس همان، خان،در ملکم» دولت فرانسه هشت کرور آدم تلف کرده است.
4

 .31 ص ،1351 خوارزمی، تهران، ساالر،سپه عصر:  قانون حکومت و ترقی اندیشه فریدون، .آدمیت،
  .26. ملکم خان، همان. ص 5
6

  .164. اکبري، همان، ص 
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  پیش زمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه ...

در کنار ویژگی » عامه تضمین مصلحت«قرار دادن شرط  1».داشتصالح عامه نمی

   گامی بود در جهت محدود کردن ارادة خودسرانۀ شاه. این امر » بیان ارادة شاه«

توانست زمینه را براي ادعاي حاکمیت مردم در مرحلۀ نظري پس از خود آماده می

  کند.

همان گونه که گفته آمد، عدم قطعیت و عدم  .قانون حالت استقرار و استمرار دارد

نظمی و پیشواعد در سلطنت مطلقۀ غیرمنظم از جمله دالیل و اسباب بیاستمرار ق

بینی ناپذیري عملکرد شاه و درباریانش بودند. از یک سو، به دلیل عدم استقرار قواعد 

شد و، از دیگرسو، و نیز به سبب استبداد اقوال دولت، احکام ناسخ و منسوخ صادر می

رعی قواعد قطعی شرعی وجود نداشت. به به واسطۀ اختالف آراء علما در احکام ش

هایی بودند که در توصیف قانون سلطنت این دالیل، استقرار و استمرار از ویژگی

یافت، مگر آنکه متضمن  مطلقۀ منظمه جایی براي خود یافتند. قانون نباید تغییر می

احکام «شد: مصلحتی بود که آن هم از سوي مجلسِ وضع قانون تشخیص داده می

ن مطلقاً بعد از امضاي پادشاهی و ... از جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل مصون قانو

خواهد بود و به هیچ وجه تغییر نخواهد یافت، لکن اگر در مسأله و مطلبی که 

متضمن منافع دولت و صالح عامه رعیت و ملت باشد، موافق سایر احکام قانون، می

اي پادشاهی ... منتشر سازند و عالوه توانند در مجلس تنظیمات، وضع کنند و به امض

در بیان حقوق ملت اشاره  .آور است قانون عام و الزام2»بر سایر احکام قانون نمایند.

شد که  قانون در کلّ ممالک ایران در حق جمیع رعایاي ایران حکم مساوي دارد و 

ن نیز اطاعت و امتثال قانو«در نتیجه یک قاعدة عام است. حال، در برابر این حق 

ویژگی اجبار به پیروي از قانون  3»بالمساوي بر افراد طایفه و عامۀ رعیت الزم است.

اي که عدم هاي آن با سایر هنجارهاي رفتاري است، به گونهترین تفاوتاز مهم

آوري قانون، نزد آورد. الزامالعمل دستگاه حکومتی را در پی میپیروي از قانون عکس

  آمد.هاي بنیادین به حساب میلقۀ منظم، یکی از ویژگیمبدعان نظریۀ سلطنت مط

در سلطنت مطلقۀ غیرمنظم، به سبب دوگانگی موجود، تعین و  .قانون معین است

شد این شد. در نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم تالش میدار میوضوح قانون خدشه

ع پیشنهادي بود که با هدف رف 4»اجتماع قوانین دولت«مانع رفع شود. چارة 

کنار هم قرار گرفتن دو قلمرو «دوگانگی حاکمیت قواعد عرفی و شرعی ارائه شد. 

                                                             
1

  .324. بهبهانی، همان، ص 
2

  .325. همان، ص 
  .138و  15. ملکم خان، همان، صفحات 3
4

  .31همچنین: بهبهانی، همان، ص  30. ملکم خان، همان، ص 
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 فاطمه بخشی زاده –دکتر محمد راسخ 

شد که مجلس وضع قانون باید کل احکام به این ترتیب ممکن می» عرف و شرع

کرد و به واسطۀ  داري بود، جمع میشرعی و دولتی را، که متعلق به امور مملکت

به موجب این ضابطه، در  1ساخت.میاجراي شروط قانونیت آنها را جزو قوانین دولت 

درجۀ نخست، قواعد شرعی که صرفاً قواعدي دینی بودند از حوزة قانون جدا شده و 

شدند. در درجۀ دوم، شرط قانون بودن یا نفاذ قانونی در جایگاه منبع قانون واقع می

در «گذاري مملکت برسد:  شد که به تصویب دستگاه قانوناحکام شرعی این می

که از جانب سلطنت و دولت تشکیل شده است...احکامی از قانون شریعت  مجلسی

افزون بر این، بر اساس همان ضابطه،  2».گویندسازند...که آن را قانون میدرج می

احکام عرفی نیز به هیچ وجه نافذ نبودند، مگر آنکه (همانند قواعد شرعی) تدوین و 

  3رسیدند.گذار می یکنواخت شده و به تصویب مجلس قانون

. ویژگی علنی بودن قانون در نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم آنجا به قانون علنی است

از شرایط قانون بودن یک قاعده  4»درج قانون در روزنامۀ دولتی«میان آمد که شرط 

  بیان شد.

آنچه را که مبدعان و شارحان نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم به مثابه قانون معرفی 

آمدند. به گفته جزء ذاتی آن به شمار میهاي پیشبود که ویژگیاي کردند، قاعدهمی

  ها بود قانون به شماراین معنا که هر حکم، قاعده یا ترتیبی که فاقد آن ویژگی

هاي تردید برخی از ویژگیآمد. باري، گفتنی است، از منظر فلسفۀ حقوق، بینمی

هاي ذاتی قانون هستند.  از ویژگیآور بودن، تعین و علنی بودن، یادشده، مانند الزام

هایی که در صورت فقدان آنها، کارکردهاي ضروري و حداقلی یک قانون انجام ویژگی

افزون بر این، در نظر گرفتن خیر عمومی و حفظ حقوق عامه در کنار  5نخواهد شد.

پردازان اي بودند که نظریهبخشی قانون همگی در زمرة اهداف و فلسفهانتظام

طلقۀ منظم در تعریف قانون وارد کردند. بنابراین، عدم امکان تحقق سلطنت م

هایی چون عام بودن و قطعی بودن و همچنین عدم امکان تضمین حقیقی ویژگی

مصلحت عامه در زمرة مواردي به شمار می آمدند که امکان تحقق نظریۀ سلطنت 

، با مانع جدي مطلقۀ منظم را، آن گونه که مبدعان و شارحین آن در نظر داشتند

                                                             
1
  . ملکم خان، همان. و 

Floor, op. cit. P. 137. 
2

  .263. بهبهانی، همان، 
3

  .32. آدمیت، همان، ص 
  .324. همچنین: بهبهانی، همان، ص 25. ملکم خان، همان، ص 4
5

 .51، شمارة 13مجلۀ مجلس و پژوهش، سال  ،"ویژگی هاي ذاتی و عرضی قانون". نک : راسخ، محمد، 
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  پیش زمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه ...

کردند. براي نمونه، در ارتباط با ویژگی عام بودن قانون، از آنجا که براساس مواجه می

داد، بدون شک؛ این اراده قاعدة کلی ارادة شاه محتوي اصلی قانون را تشکیل می

گرفت. بنابراین، این ویژگی یا کرد در بر نمیمواردي که شخص شاه را محدود می

ماند و حتی حکومت و شخص ی از قلمرو قانون بیرون نمیهیچ شخص«اصل که 

در نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم  1»گیرد حاکم نیز تحت قانون و نه فوق آن قرار می

بیان ارادة «ماند. همچنین، ویژگی قطعیت قوانین به این دلیل که قانون ناقص می

ه به تشخیص و این احتمال که شا» یابدشاه است که از طریق مجمعی قانونیت می

اگر شرایط «دار شود: توانست خدشههاي گوناگون بگیرد میخود یا مجریان  تصمیم

نماید که به حکم یک ارادة تازه مزبور به نظر وزیر مشکل بیاید از پادشاه استدعا می

امکان تحقق هدف رعایت مصلحت عامه  2».شرایط را در دستگاه تنظیم تغییر دهند

رو بود که آیا اساساً امکان شناسایی خیر و مصلحت وبهنیز با این پرسش جدي ر

  عمومی براي شاه وجود داشت؟

اند که نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم را باید گفته همگی بیانگر این واقعیتنکات پیش

به نظریۀ مشروطیت درك کرد. به همین دلیل، » نظریۀ گذار«تنها به مثابه یک 

خوان گفته از قانون کامالً همبا تعریف پیش پردازاندرك دیگر نویسندگان و نظریه

ها بعد در زمان انتشار روزنامۀ قانون الدوله سالنبود. حتی میرزا ملکم خان ناظم

ه. ق.) برداشتی متفاوت از قانون ارائه داد که بیانگر نظام مشروطۀ پارلمانی  1307(

  3بود.

  قانون به مثابه ابزار تنظیمات

مند و نهادمند کردن یا ایدة سلطنت مطلقۀ منظم ضابطه هدف اولیه و اصلی از طرح

کردن حکومت در جهت رفع هرج و مرج موجود در جامعه بود. در این غیرشخصی

  4در تمایز با دو گانۀ عرف و شرع پیش نهاده شد.» قانون«راستا، واژة 

                                                             
  .92ص ، 1390 دوم، چاپ ، نی نشر تهران، راسخ، محمد ترجمۀ ،قانون مفهوم  هربرت، . هارت،1
2

 .18. ملکم خان، همان، ص 
. اندیشۀ ملکم خان در باب قانون به دو دورة شرح نظریۀ حکومت مطلق منظم و دورة دفاع از حکومت مشروطۀ 3

  .47مرادي، همان، پارلمانی (هنگام انتشار روزنامه قانون) قابل تقسیم است. نک: قاضی
 در است، کاربرده به  نوین معنایی در را قانون بار نخستین براي وله،الدناظم خان ملکم میرزا که نظر این .4

 ولی داشت رواج اصول وضع و روش معنی به ایران در که را قانون لغت ملکم«: است شده مطرح آثار برخی

 يمعنا به را لغت این قانون، از خود تعریف با او. استبرده کار به نبود قانون اروپایی مفهوم کامل پاسخگوي

 شرکت: تهران عظما، جهانگیر:  ترجمه ،خان ملکم میرزا حامد، الگار،.» کرد فارسی زبان وارد آن واقعی و صحیح

 همچنین. 61 ص ،همان آبراهامیان، و ؛30 ص ،1369 بهار اول، چاپ مدرس، انتشارات همکاري با انتشار سهامی

  :نک

Brown, E. G., (1914) The Press and Poetry of Modern Persia, Cambridge. p 17. 
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 فاطمه بخشی زاده –دکتر محمد راسخ 

اي که این نظریه در آن آمده است، یعنی نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم و رساله

نوشتۀ میرزا ملکم خان آشکارا ملهم از  "رسالۀ تنظیمات"یا همان  "چۀ غیبیدفتر"

هاي نظامدولت عثمانی از جمله  1جنبش تنظیمات در امپراتوري عثمانی بود.

هاي مطلقۀ شناخت سلطنت«از آنجا که  2سلطنتی مطلقۀ منتظم در آن زمان بود.

 3»عظیمه نائل گشته بودند منظم که بواسطۀ استعمال و ترتیب قانون، به ترتیبات

، در »آمد به کار ایران می«مناسب وضع ایران بود و به بیان مبدعان این نظریه 

کردند. رویدادهاي آن نتیجه، متفکران آن زمان تحوالت عثمانی را نیز مطالعه می

گذاشت، تا آنجا که ادعا کشور حتی بر واژگان جاري در زبان فارسی نیز تأثیر می

شد. گرفته می 4»اموس سیاسی فارسی در آن زمان از ترکی عثمانیق«شده است 

، که در رسالۀ ملکم خان آمده بود و  ظاهراً براي نخستین بار در »تنظیمات«واژة 

رفت، از زبان به کار می» اصالحات و تجدید سازمان حکومت«زبان فارسی به معناي 

ز ادعا شده که از ترکی عثمانی ترکی عثمانی اقتباس شده بود. در مورد واژة قانون نی

در نتیجۀ تحوالت عثمانی و دریافت متفکران آن زمان از این  5اقتباس شده است.

تحوالت بود که میرزا ملکم خان و سایر شارحان نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم بارها 

  6را به کار بردند.» قانون تنظیمات«اصطالح  در رسائل خویش

نماید که، همان گونه که به اشاره آمد، وري میبیان نکات پیشین از آن جهت ضر

وقتی تعریف قانون، که در زمینۀ سلطنت مطلقۀ منظم با وصف تنظیمات ارائه شده 

هاي خود را تا حد زیادي نزد  بود، در بستر نظریۀ مشروطه فهم گردید مطلوبیت

بود. او برخی از متفکران آن زمان از دست داد. از جملۀ آن متفکران طالبوف تبریزي 

 7»سلطنت ظالمه«سلطنت مطلقۀ منظمه را در کنار سلطنت مطلقۀ غیرمنظم یک 

                                                                                                                               
 از آور الزام قواعد معناي در قانون واژة از "تنظیمات رسالۀ" از پیش آثاري در حتی خان ملکم است گفتنی البته

: نک ،»انگلند خود به است مخصوص انگلند مملکت قوانین و دولت اداري قواعد: «کرده استفاده حکومت سوي

  .54 ص ،همان شیرازي،
1
 .ن، همان. آبراهامیا 

 .15. ملکم خان، همان، ص 2 
3
 .263. بهبهانی، همان، ص  
 .28. الگار، همان،  4
5
  .. همان 
6

اي اهمال کرد ... همان ساعت معزول بقدر ذره قانون تنظیماتهمین که یک وزیري در اجراي «. براي نمونه:  

 .51در ملکم خان، همان، ص » گردد.می
7
 .110قمري، ص  1324تفلیس : مطبعۀ غیرت، ، لب، مسائل الحیات. طالبوف، عبدالرحیم بن ابوطا 
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  پیش زمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه ...

را سلطنتی دانسته  1، سلطنت مطلقۀ منظمه"الحیاتمسائل"نامید. طالبوف، در 

این ». شود قانونی است که توسط پادشاه وضع می«است که ادارة مملکت آن با 

تبعه اختیار «ب به حال ملک و ملت قانون چه خوب باشد یا بد چه مناسب یا نامناس

حق شرکت و سؤال در امور دولتی براي احدي «در این نظام، ». تمرّد از آن را ندارند

این امر به ». نزد پادشاه مسئول هستند«وزراء و مأمورین هرچه بکنند ». وجود ندارد

وضع و «است. » مستقالً حاکم مال و جان تبعه«آن معنا بود که شخص پادشاه 

، مانند روسیۀ قدیم و »راي قانون هر دو در یک دستگاه متعلق به پادشاه استاج

در نتیجۀ همین تعریف بود که طالبوف، همچون سایر متفکرانی که  2ممالک عثمانی.

دانستند، سلطنت مبناي قانون را وضع آن به دست ملت و مقننین منتخب آن می

  را سلطنتی ظالمه خواند.مطلقۀ منظمه را فاقد روح قبول عامه یافت و آن 

سلطنت ظالمۀ یادشده را، حتی  3"سیاست طالبی"وي همچنین در مکتوبی به نام 

دانست، در صورت جدایی دستگاه قانون از دستگاه اجراي آن، سلطنتی معیوب می

چرا که منبع هر دو دستگاه شخص واحد، یعنی شخص پادشاه، بود. بر این اساس، 

 از نظر او، تنظیمات 4نامید.» تنظیمات«ع آنها ملت نبودند طالبوف قوانینی را که واض

به دیگر سخن، طالبوف تنظیمات را بر مقررات  5قانون ادارة احکام دولت بودند.

هاي احکام سلطنتی و دستورات وزارتی در سلطنت مطلقۀ منظم اجرایی، تبصره

سلطنتی مطلقۀ کرد. توصیف وي از وضعیت قوانین روسیه، که داراي نظام اطالق می

قوانین روسیه صورتش «منظم بود، بیانگر نظرش دربارة قانون و تنظیمات است: 

مانند دستگاه ادارة اروپاست ... اما روح و معنویت نظم اداره را ندارند و با نظر بی

  6»شود. توان گفت که روسیه با قانون مملکت اداره می غرضی هرگز نمی

 7،»انتظام ملک بود و دولت و ملت«منظم در آخر، هدف نظریۀ سلطنت مطلقۀ 

در واقع، دولت منتظم به معنی  .دادانتظامی که مصلحت عامه را در خود جاي می

                                                             
 منظمه مطلقه سلطنت او نظرات توضیح در آنچه. استنیاورده خویش بیان در را منظم مطلقۀ اصطالح . طالبوف1

 همان،: نک. است نموده قانونبی و قانون با نوع دو به مطلقه سلطنت از که است تقسیمی نتیجۀ در دانستیم

 .111ص
2

 .. همان
، )طالبی سیاست و آزادي خصوص در ایضاحات رسالۀ دو(  سیاست و آزادي ابوطالب، بن عبدالرحیم . طالبوف،3

  .52 ص ،1357 سحر، انتشارات تهران، افشار، ایرج کوشش به
 ص ،1363 ماه اردیبهشت ، دوم چاپ دماوند، انتشارات:  تهران ،تبریزي طالبوف هاي اندیشه فریدون، . آدمیت،4

39.  
5

  .120. طالبوف، آزادي و سیاست، همان، ص 
  .187. همان، ص 6
7

  .311. بهبهانی، همان، ص 
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 فاطمه بخشی زاده –دکتر محمد راسخ 

قاعدگی و خودکامگی کهن بود. حکومتی که در مقابل نظام بی» حکومت با اصول«

  1توسیون امیرکبیر بود.گرفت، حکومتی که شاید مصداق خیال کنستیقرار می

-هاي قانون، که نظریهنکته الزم است که امکان تحقق برخی از ویژگیتذکر این 

پردازان سلطنت مطلقۀ منظم در ذهن داشتند، وجود نداشت. نویسندگان آن زمان با 

هاي مربوط به تعیین مرجع وضع قانون و آئین وضع آن به شرایط شکلی بیان ویژگی

هایی همچون لزوم ا با ویژگیتصویب قانون پرداختند. آنان اما همچنین حقوق ملت ر

خواهی در مد نظر قید صالح عامه در ارادة شاه مطرح کردند. پیداست که تنها انتظام

پردازان قانون در نظریۀ سلطنت مطلقۀ منتظم با لحاظ آنان نبود. بنابراین، نظریه

هاي قانون در پی ارتقاي محتوایی آن بودند. منفعت عامه و حقوق ملت در ویژگی

ه شرط ارادة ملت بعدها در اندیشۀ گروهی از ایشان و سایر متفکران آن زمان به البت

باشد به » بیانگر ارادة عمومی ملت«اي پررنگ شد که قانون را جز آنکه اندازه

  2شناختند. رسمیت نمی

                                                             
به نقل از ». نظرگاه امیرکبیر هم تأسیس حکومت با اصول بود نظیر آنچه در عثمانی استقرار یافته بود. «1

  .51آدمیت، همان، ص 
 سلطنت ۀینظر به خود منظمۀ مطلقۀ سلطنت دةیا زا گذار از پس الدولهناظم خان ملکم رزایم مثال؛ يبرا. 2

 را آن بلکه شاه ارادة نه را قانون گرید بود، او قانون روزنامۀ و ماتیتنظ رسالۀ ،تحوالت آن بستر که اش،معتدله

 .ق1307 شعبان ،2 شمارةروزنامه قانون، همان،  .نمود فیتعر "جماعت کی آحاد يقوا اجتماع حاصل"
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  نتیجه

اي از تاریخ اندیشۀ حقوقی (به ویژه، مفهوم در این جستار تالش کردیم که گوشه

تردید، هر مفهوم در موطن خود سیر ر این مرز و بوم به بحث بگذاریم. بیقانون) را د

اي دارد که شناخت دقیق و عمیق آن مفهوم مستلزم رجوع به خاستگاهتطوري ویژه

هاي فکري و اجتماعی مربوط است. از این رو، شناخت مفهوم قانون در عصر 

  ن نیست.مشروطه بدون پرداختن به پیشینۀ فکري و اجتماعی آن ممک

مفهوم قانون در معناي جدید در بستري متولد شد که، از یک سو، استبداد عرفی 

شاه و دولتش و، از دیگر سو، مناسبات و قرائت سنتی شرعی وضعیت نامناسبی را در 

عرصۀ عام اجتماعی به وجود آورده بودند. متفکران و نویسندگان متقدم، که خود را 

دیدند، مقدمات نظري پیدایش ) و زوال اجتماعی میقانونی (خودکامگیدر شرایط بی

مفاهیم نوین را در جامعه فراهم آوردند. از دید آنان، نظام دوگانۀ قواعد عرفی و 

در نتیجه، آنان در صدد ارائۀ نظام  شرعی حاکم خود در اساس مشکالت قرار داشت.

ت وجود قانون جایگزین بر آمدند. پیشنهاد اصلی گذار از وضعیت استبدادي به وضعی

بود. نظریۀ سلطنت مطلقۀ منظم در این راستا مطرح شد. در حقیقت، مفهوم قانون 

مند به میان آورده شد. به در وهلۀ نخست به منظور ایجاد حکومت مسئول و نظام

تبدیل قدرت سیاسی «این ترتیب، باید اذعان کرد که هدف اولیۀ مشروطه، یعنی 

و به عبارتی محدود کردن نظام سلطنتی » خودکامه به قدرت مقید به قانون

ها پیش از خلق واژة مشروطه در اندیشۀ متفکران این مرز و بوم استبدادي، از مدت

هاي هاي فکري پیشینۀ نظري تشکیل حکومتشکل گرفته بود. البته آن تالش

کدام در عمل قدرت مطلقۀ آمدند، چرا که هیچمنظمی بودند که پایدار به نظر نمی

کرد و ضامن مصالح عامه و حقوق ملت نبود. با این حال، مفهوم را محدود نمیشاه 

الرقابی و قانون مشروطه است. تنظیمات در قانون تنظیماتی حلقۀ واسط قانون مالک

  واقع نطفۀ مفهوم قانون را در عصر مشروطه منعقد کرد.
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