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بررسینسبتمیانحاکمیتقانونوحاکمیتشرع
درنظامحقوقیمشروطه 
*

دکترهدیغفاری

چکیده :بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع ،همواره از مسـائل
بحثبرانگیو و قابل تأمل محسوب میشده است .این امر بـه ویـژه در انقـالب
مشروطه که حاصل ائتالف نیروهای مذهبی و نـوگرا اسـت ،بیشـتر خودنمـایی
میکند .نیروهای مذهبی با انگیوههایی همچون نیل به نظام حکومتی مطلوب در
جهت اجرای احکام شریعت و قطع دخالت و سیطره اجانب از این سـرزمین از
نهضت مشروطه حمایت میکردند در حالی که نوگرایان برای تحقق ایدههـایی
همچــون مشــروطیت ،آزادی و در یـک کــالم برقــراری دولــت مــدرن مبــارزه
میکردند .واقعه مشروطه و گردن نهادن قدرت حاکم به خواست عمومی ملـت
مبنی بر پررن تر کردن نقش آنان در فرایندهای تصمیمسازی در عین گـذار از
دوره سنتی و ورود به سطح خاصی از مدرنیته ،خواه ناخواه چالشهای فکـری
فراوانی را به دنبال داشته است ،ساخت قدرت قبل از مشروطه کامالً سنتی بوده
است و پس از مشروطه ،گرایش به «قانون« و محوریـت «پارلمـان« در محـدود
کردن اختیارات پادشاه ،دسـتمایه اخـتالف عمیقـی گردیـد کـه مـا حصـل آن،
تئوریپردازیهای مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان همویستی سـنت و
مدرنیته و در نتیجه ،رد یا قبول همویستی مسالمتآمیـو مظـاهر آن دو مفهـوم-
یعنی شرع و قانون -با یکدیگر میباشد .در این مقالـه بـر آنـیم تـا بـه بررسـی
نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه بسردازیم.
کلیدوا هها :مشروطهخواهی ،حاکمیت شرع ،حاکمیت قانون ،آزادی
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مقدمه
انقالب مشروطه ایران بدون تردید یکی از مهمترین وقایع تاریخ ایران معاصر است و خـود
محصول زمینه ها و عوامل مختلف فکری ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصـادی و نحـوه عملکـرد و
تعامل نیروهای اجتماعی است که بررسی هر کدام نیـاز بـه نگـارش رسـالهای مجـوا دارد.
انقالب مشروطیت در تاریخ نظام حقوقی ایران نیو به نقطه عطفی بـس مهـم تبـدیل گشـته
است .چرا که برای اولین بار طلیعه قانون بر تـارک ایـن دیـار جلـوهگـر شـد و حکومـت
استبدادی قیودی را بر پیکر خـود پـذیرفت و مشـروطه گشـت .واژه مشـروطه بـه معنـای
حکومتی است که بر شالوده قانون اساسی و نظام پارلمانی مستقر شده باشد و در ایـران بـه
نظام حکومتیای اطالق میشود که پس از انقالب سال  1120هجری قمری پدید آمد.
با توجه به مراتب فوق سؤالی اصلی که تحقیق پیش رو در صدد پاسخ به آن است ،بـه
شرح ذیل میباشد :در نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقـوقی دوران
مشروطه غلبه با حاکمیت قانون است یا حاکمیت شرع؟ برای پاسـخ بـه ایـن سـؤال ابتـدا
حاکمیت قانون و حاکمیت شرع را تعریف کرده سسس به بررسی جایگاه ایـن دو مفهـوم و
نسبت آنها با یکدیگر خواهیم پرداخت.

مبحث اول:
تعریف حاکمیت قانون و حاکمیت شرع
 -1حاکمیت قانون
به گواهی تاریخ ،میان قانون و دستگاه حکومت همواره پیوندی عمیق برقـرار بـوده اسـت.
حکومت قانون نظریهای پیچیده ،چند وجهی و در حال تحول است که از گذشتههـای دور
در قلمرو هر مملکتی تبیین کننده سامانی مسـتمر و مطلـوب در طـرز کـار حکومـت بـوده
1
است.
در حقیقت حاکمیت قانون به عنوان اصلی پیچیده و غام در حقوق اساسـی ،اشـکال
متعددی از مفاهیم گوناگون نظیر عدالت ،نظم ،برابری و حقوق طبیعی را نیو در بر میگیرد.
 .1نسرین مصفا« ،تحول تاریخی و فرهنگی حکومت قانون در ایـران« ،در حاکمیت قانون و محاکمه عادالنده،
(مجموعه سخنرانیهای جمعآوری شده از دومین جلسه مذاکره دوجانبه در مورد حقوق بشر بین اتحادیه اروپـا و
ایران ،بروکسل 10 ،و  ،15مارچ  ،2991ترجمه مینا سینیور ،کسنهاک ،انتشارات یانسون اند نـومی آ /س ،2991 ،ص
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برخی از مفسران معتقدند که حاکمیت قانون بر وجود «قانون خوب« داللت میکند .امـا
چنین تفسیری از واژه موبور ،تعریف این اصطالح را دشوارتر میسازد .بهتر است حاکمیت
قانون را شرط ضروری برای تأسیس یک جامعـه خـوب بسنـداریم ،بـه جـای اینکـه آن را
2
محدود به وضع قانونی که همه ویژگیهای یک قانون خوب را داشته باشد ،نماییم.
«اگر حاکمیت قانون ،حاکمیت قانون خوب باشد ،پس تشـریح آن نیـاز بـه ارائـه یـک
فلسفه کامل اجتماعی دارد .اما اگر چنین باشد ،این عبارت فاقد هر گونه کارکرد مؤثری
خواهد بود .نیازی نیست به حاکمیت قانون تنها برای کشف این موضوع متوسل شـویم
که اعتقاد به حاکمیت قانون ،اعتقاد به این است که خوب بایـد پیـروز شـود .حاکمیـت
قانون آرمانی سیاسی است که نظام حقوقی ممکن است با درجات کمتر یـا بیشـتر دارا
یا فاقد آن باشد  ...حاکمیت قانون تنها یکی از فضیلتهـایی اسـت کـه نظـام حقـوقی
3
ممکن است دارا باشد و به وسیله آن مورد قضاوت قرار گیرد«.

به عبارت دیگر حاکمیت قانون مفهـومی اسـت کـه گـاهى از آن بـه معنـای برابـرى و
مساوات در برابر قانون تعبیر شده است ،زمانی آن را برای مقایسه حکومتهـای مبتنـی بـر
قانون با حکومتهای توتالیتر و مطلقه به کار بردهاند و گاهى آن را بـه ویژگـیهـایی نظیـر
عمومیت داشتن ،مستمر و صریح بودن قوانین و مصـوب مراجـع ذیصـالح بـودن منحصـر
نمودهاند .لیکن فصل مشترک همه موارد فوق را میتوان ،در ایـن نکتـه خالصـه نمـود کـه
مطابق این اصل ،استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت ،در تصمیم گیریهـاى حکـومتى،
مردود است .بر این اساس ،حاکمان و سیاسـتمداران بـه عنـوان حافظـان و خادمـان قـانون
شناخته شده خود نیو مشـمول آن مـىگردنـد و میـوان مشـروعیت حکومتشـان بـه انـدازه
4
وفادارى آنان به معیارهاى قانونى ،فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد.
با این وصف یکی از مهمترین کارکردهای حاکمیـت قـانون تضـمین تسـاوی افـراد در
برابر قانون است و برای تأمین این هدف ،بایـد صـالحیتهـای اختیـاری قضـات و سـایر
کارگواران دولتی محدود شود .بـه ایـن مفهـوم کـه قضـات بـرای تفـاوت قائـل شـدن در
پروندههای مشابه باید دالیل توجیهی که مبتنی بر قواعد و اصـول حقـوقی باشـد ،را ارائـه
2. B.C. Smith, Good Governance And Development, New York, Palgrave Macmillan, 2007, p. 75.

 .3جوزف رز« ،در باب حاکمیت قانون و فضیلت آن« ،مترجم لیلی منفرد ،نشریه حقوق اساسی ،ش  ،11سـال
ششم ،تابستان  ،1188ص .190
 .4محمد حسین زارعی« ،حاکمیت قانون در اندیشههای سیاسی و حقـوقی« نامده مفیدد ،ش  ،28سـال هفـتم،
تابستان  ،1189ص .52
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نمایند .هنگامی که در یک پرونده خاص شرایط منحصـر بـه فـردی وجـود داشـته باشـد،
رعایت قاعده انصاف ممکن است مستلوم اعمال تشخیص و بصیرت اشخاص باشد .در هر
صورت حاکمیت قانون مستلوم این است که بر اساس انحراف خودسرانه از قواعد و اصول
حقوقی پایهریوی نشده باشد و به عنوان احیا کننده مفهوم ارسـطویی حاکمیـت قـانون کـه
حاکمیت دلیل نیو خوانده میشود ،تلقی شـود .همچنـین حاکمیـت قـانون الزم اسـت کـه
محدوده صالحیتهای اختیاری مقامات دولتی را نیو به وسیله قواعدی که قلمرو صالحیت
اداری را تبیین میکند ،مشخص سازد 5.صورت دیگری از برابری که برای تحقق حاکمیـت
قانون بسیار ضروری است ،برابری در مقابل قانون برای همه افراد و طبقات نامیده میشـود
و مأموران حکومتی را نیو در بر میگیرد .چرا که بسیار مهم است کـه حاکمیـت اشـخاص
جایگوین حاکمیت قانون نشود .مسؤوالن حکومتی چه افرادی کـه انتخـاب و یـا انتصـاب
میشوند نباید مافوق قوانین موضوعه قرار بگیرند .و مطابق با قوانین بودن تصمیمات ایشان
باید توسط دادگاهی مستقل مورد تجدید نظر قرار بگیرد .به عالوه حاکمیت قانون نیاز دارد
که قانون در همهجا حاضر باشد ،به این مفهوم که هیچ جرمی بدون داشـتن مسـتند قـانونی
باقی نماند .قوانین باید مصوب مراجع ذیصالح بوده و فوراً برای آگاهی عموم منتشر شوند،
دارای بیانی ساده و قابل فهم برای عموم بوده و عطف بماسبق نگردند .بدون رعایـت ایـن
موارد قوانین نمیتوانند زمینهساز تأمین انتظارات مشروع شهروندان باشند.
و باالخره اینکه قوانین باید از قواعد عدالت طبیعی الهام بگیرند ،قضات باید بیطرف و
مستقل بوده و هیچکس نباید قاضی پرونده مربوط به خودش باشد و در نهایت دادرسـیهـا
6
باید منصفانه و علنی برگوار شود.
یونان و روم خاستگاه اصلی حاکمیت قانون بودهاند
هرچند باور لووم تبعیت دولتمردان از قانون به جای اعمـال قـدرت خودسـرانه ،در یونـان
دوره کالسیک به شکلی صریح مطرح نشده است 7.اما محتوای آموزه موبور بارها از سـوی
فالسفه و تاریخنگاران بیان شده است.
فالسفه یونانی در زمره نخستین اندیشمندانی بودند که بر این باور اصـرار مـیورزیدنـد
که مهمترین شیوه محدود کردن اعمال قدرت فرمانروایان بر فرمانبران این است که قـدرت
ایشان تحت کنترل قواعد حقوقی قرار بگیرد .زیرا حکومـت توسـط قـانون بسـیار بهتـر از
5. T.R.S. Allen, “Legislative Supremacy and the Rule Of Law: Democracy And Constitution”,
Cambridge Law Journal, Vol. 44, No. 1, 1985. pp. 43-44.
6. B.C. Smith, op. cit., pp. 78-79.
7. See also, Pietro Costa, “The Rule of Law: A Historical Introduction”, in The Rule of Law (History,
Theory and Criticism), Pietro Costa (ed.), Published by Springer, 2007, pp. 73-150.
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حکومت فرد میتواند ،ضامن آزادی باشد .در همین رابطه ارسطو ادعا میکرد :شهروند آزاد
کسی است که از قوانین تبعیت میکند نه از افراد .این ایده توسط حقوقدانان رومـی دنبـال
شد و توسعه یافت .به ویژه به وسیله سیسرو 8وی به اجرای صحیح قوانین توسط دادرسان
که نمایندگی دولت را بر عهده داشتند ،تأکید میکرد .و [معتقد بود] که آنها باید بـه قـوانین
9
احترام بگذارند.
حاکمیت عام قانون به جای حکمرانی خودسرانه (به گفتـه هـرودوت کـه در گفتگـوی
میان یک اسسارتایی و یک پارسی آمده است) وجه ممیوه شهرهای آزاد یونان تلقی میشـده
است .حاکمیت خاص قانون بر خود حکمرانان نیو در نقل قولها آمده است و نشان دهنده
این است که آنان مطیع قانون بودند و یا دست کم چنین اطاعتی را به عنوان شرطی بنیادین
برای تحقق یک حکمرانی خوب الزم میشمردند .از ایـن رو افالطـون در قـوانین از زبـان
سخنران اصلی که یک شهروند آتنی است ،دادرسان را «خدمتکاران« قوانین میخواند« .زیرا
هر جا قوانین کنار زده شوند و بیخاصیت گردند ،ویرانی در آنجا قریب الوقوع مـیگـردد،
اما هر جا ق وانین بر دادرسـان حـاکم گردنـد و آنـان خـدمتکاران قـوانین باشـند ،در آنجـا
10
رستگاری و تمامی موهبات اعطایی خدایان به دولتها را آشکار میبینیم«.
میان حاکمیـت قـانون و مشـروطهخـواهی نیـو پیونـد وثیقـی وجـود دارد .در حقیقـت
مشروطهخواهی 11و حاکمیت قانون نظریههایی راجع به نحوه تحدیـد قـدرت فرمانروایـان
میباشند .هر چند این دو نظریه گاه یکسان تلقی میشوند؛ لیکن «مشروطهخـواهی معمـوال
به تدابیر و رویههای قانون اساسی مانند تفکیک قوا به مقننه ،مجریه و قضائیه ،استقالل قـوه
قضائیه ،اصل رعایت تشریفات قانونی یا رسیدگی منصفانه در خصوص اشخاص مـتهم بـه
ارتکاب جرائم کیفری و احترام به حقوق فردی -که بخشی از نظام حکومـت دموکراتیـک
لیبرال را تشکیل میدهند -اشاره دارد .اما از سوی دیگر ،حاکمیت قانون به معنای دقیق آن،
در بر دارنده معیارهایی است که ویژگیهای برجسته یک نظام حقوقی را تعریف مـیکنـد.
الوامات مشروطهخواهی ،نشأت گرفته از اخالق سیاسی است کـه در پـی ارتقـاء حقـوق و
آزادیهای فردی است و به نحو غیر مستقیم ،برآمده از ارزشهای مفروض در ایـده قـانون
است .البته گر چه بنیانهای مختلف اصول مشروطهخواهی متعدد هستند ،اما آنهـا همچنـان
8. Cicero
9. Elisabeth Zoller, Introduction to Public Law, a Comparative Study, Martinus Nijhoff Publishers,
2008, p. 115.

 .10جان کلی ،تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ،ترجمه محمـد راسـخ ،تهـران ،طـرح نـو ،چـاپ اول،
 ،1182صص .80-85
11. Constitutionalism
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بــرای بقــای حاکمیــت قــانون مفیدنــد 12«.در یــک جملــه تحقــق بایســتههــا و الوامــات
مشروطه خواهی در یک جامعه تضمین کننده حاکمیت قانون حداقل در برداشت شـکلی از
آن است .توضیح بیشتر آنکه به طور کلی «برداشت« از اصطالح حاکمیت قانون را میتـوان
در قالب دو طیف عمده برداشتهای شکلی و برداشتهـای مـاهوی تقسـیم بنـدی نمـود.
مهمترین ویژگی حاکمیـت شـکلی قـانون را مـیتـوان در اندیشـه محـدود کـردن قـدرت
فرمانروایان از طریق قانون و اعمال اصل قانونیـت خالصـه نمـود .در حـالی کـه برداشـت
ماهوی از حاکمیت قانون از دیدگاه شـکلی عبـور کـرده و قـانون را بـه رعایـت برخـی از
ویژگیهای ماهوی ملوم میسازد .تأکید بر آموزههـای اخالقـی و لـووم انطبـاق قـوانین بـا
ارزشهایی نظیر عدالت ،آزادی و دموکراسی در این رویکرد کامالً مشهود است.

 -1تعریف حاکمیت شرع
در کتب لغت شرع را چنین تعریف کردهاند:
شرع :یعنی راه پیدا و روشن خداوند بر بندگان ،راه راست ،راه روشن
14
شرع :روش ،راه ،طریقه ،دین ،آئین ،کیش
15
شرعی :آنچه مطابق احکام و دستورات خداوند باشد.
16
شرعی :منسوب به شرع ،مطابق احکام شرع ،موافق دین
حاکمیت شرع نیو به معنای حاکمیت قوانین آسمانی تشریع شده توسط شـارع مقـدس
برای تنظیم زندگی دنیوی مردم میباشد .مفهوم حاکمیت شـرع ،در گـذر زمـان دسـتخوش
تعاریف و برداشتهای مضیق و موسع فراوانی قرار گرفته اسـت .بـه صـورتی کـه گـاه در
عرصه اعمال حاکمیت شرع در حوزه تقنین به دیدگاه صالحیت قانونگذاری الهی محـ
تعبیر شده است 17.و بر آن اساس عقل آدمی برای تدبیر نحوه اداره حکومـت و بـه طریـق
13

 .12سی.ال .تن« ،مشروطهخواهی و حاکمیت قانون« ،نشریه حقدوق اساسدی ،ترجمـه سـید حسـین ملکـوتی
هشجین و احمد مرکو مالمیری ،ش  ،1188 ،11ص .18
 .13احمد سیاح ،فرهنگ جامع عربی -فارسی ،تهران ،کتابفروشی اسالم ،بیتا ،ص .110
 .14محمد معین ،فرهنگ فارسی ،ج  ،2تهران ،انتشارات امیر کبیر ،چاپ ششم ،1181 ،ص .2198
 .15احمد سیاح ،پیشین ،ص .115
 .16محمد معین ،پیشین ،ص .2198
 .17برای مطالعه بیشتر ،نک :سیده فاطمه فقیهی« ،بررسی حق قـانونگـذاری در قـوانین اساسـی مشـروطیت و
جمهوری اسالمی ایران« ،پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشدته حقدوق عمدومی ،دانشـگاه تهـران
(پردیس قم) ،1186 ،ص  88به بعد.

بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه

111

اولی تدوین قوانین برای سامان بخشیدن به حیات اجتماعی مورد تردید قرار گرفته است.
در همین راستا برخی قانونگذاری را مختص به ذات اقـدس الهـی دانسـتهانـد و حتـی
برای پیغمبران(ع) هم چنین حقی را ولو به نیابت از طرف حق تعالی قائل نشدهاند و همـه
سنن انبیا را اقدامی در جهت اجرای قانون الهی دانستهانـد .بـر اسـاس ایـن رویکـرد سـنن
پیامبران و بالتبع همه قوانینی که از ناحیه اولیاالمر وضع میشوند ،به مثابـه آئـیننامـههـا و
مصوبات اجرائی است .اگرچه تشبیه سنن به قواعد عادی و تشبیه قـانون وحـی بـه قـانون
اساسی قابل قبولتر است .بـه همـین ترتیـب اختیـارات ائمـه (ع) هـم در وضـع قـانون از
اختیارات پیامبر اکرم (ص) محدودتر بوده است و لذا ایشان مقید به اجرای سنت رسـولاهلل
بودهاند و آنجا که نص بود به خود اجازه اجتهاد نمیدادند و مخالفت حـدیث را بـا سـنت،
18
دلیل کذب بودن آن حدیث میدانستند.
در زمان مشروطیت نیو سردمدار طرفداری از اندیشه قانونگذاری الهـی شـیخ فضـلاهلل
نوری بود .وی معتقد بود که ،قانون پیامبر اسالم ختم قوانین است و آنچه بـه ایشـان نـازل
گشته است ،تأمین کننده صالح عبـاد تـا روز قیامـت اسـت و اگـر کسـی گمـان کنـد کـه
مقتضیات عصر تغییر دهنده بعضی از مواد آن قانون الهی است یا مکمـل آن اسـت ،چنـین
کسی از عقاید اسالمی خارج شده است .همچنین ،بهترین و کامـلتـرین قـوانین در دسـت
امامیه است ،که جامع تمام احتیاجات مردم بوده و کوچکترین امری از حوزه ایـن قـوانین
خارج نیست .پس هرگو به وضع قانون جدید نیازی نیست و اساساً جعل قـانون ،کلـی یـا
جوئی با اسالم منافات دارد .از منظر ایشان« :قانون اساسی و اعتبار به اکثریـت آراء اگرچـه
در امور مباحه باالصل هم باشد ،چون بر وجه قانون التوام شده و میشود ،حرام تشریعی و
بدعت در دین است و «کل بدعه ضالله« ،مباح را هم اگر التوام به آن نماینـد و الزم بداننـد
19
و بر مخالفت آن جوا مترتب نمایند ،حرام است«.
در برداشت دیگری که دیدگاه صالحیت الهی -مردمی نام گرفتـه اسـت ،مجـالی بـرای
دخالت انسانها در طول اراده باری تعالی برای تدبیر زندگی اجتمـاعی و تنظـیم قـانون در
حوزه منطقهالفرا مهیا گشته است .همچنین نقش اجتهاد به واسطه پذیرش مقتضیات زمانی
و مکانی برای وضع قانون در این نظریه جلوهگری میکند.
ایده طرح شورا در راستای اثبات ناسازگاری اسـالم بـا اسـتبداد و تـالش بـرای یـافتن
 .18احمد جنتی« ،حکومت اسالمی و قـانونگـذاری« ،در حکومدت در اسدالم ،مجموعـه مقـاالت سـومین و
چهارمین کنفرانس اندیشه اسالمی ،تهران ،انتشارات امیر کبیر ،1186 ،ص .62
 .19محمد ترکمان ،رسائل ،اعالمیه ها و مکتوبات شدیخ شدهید فضدل اهلل ندوری ،تهـران ،موسسـه خـدمات
فرهنگی رسا ،1182 ،صص .58-56
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راهکار برای مبارزه با حکومت خودکامه آن عصر ،در دوران مشروطیت دنبـال شـد .بـدون
تردید کوشش و مجاهده فکری آیهاهلل نائینی در این میان نقش بسیار مهمی داشت .مجلـس
شورای ملی به عنوان نهادی مردمی که وظیفه قانونگذاری و نظـارت بـر سـلطنت و سـایر
کارگواران اجرائی را به عهده داشت ،از مؤلفههای مهم در اندیشـه مشـروطهخواهـان بـوده
است .پیشنهاد تشکیل نهادی مستقل برای قانونگـذاری و نظـارت بـر اجـرای قـانون نیـو،
همانند ایده ضرورت وجود قانون همزمان با آشنایی با مظاهر تمدن غـرب در ایـران طـرح
شد .ملکم خان در رساله تنظیمات بر این نکته تأکید کرده است که« :حکومت مرکب است
20
از دو نوع اختیار؛ یکی اختیار وضع قانون ،دیگری اختیار اجرای قانون«.
مجتهدان مشروطهخواه ،تحت تأثیر الوامات عمل ،تالش مـیکردنـد تـا پارلمـان را کـه
مفهومی غربی بود ،در قالب مفهوم شورا که از مفاهیم آشنا و جاری در دستگاه معنایی دین
بود ،بومی سازند .تأکید بر الوامات عمل از این رو صورت مـیگیـرد کـه واژه «شـورا« کـه
همواره در فهرست واژگان اسالمی حضور داشـت ،تـا قبـل از تحـول در سـاخت قـدرت
چندان بار سیاسی نداشت و در ترسیم نظام سیاسی اسالم از آن استفاده نشده بود 21.نـائینی
پس از اشاره به ضرورت وجود سـلطنت در جامعـه« ،حفـظ نظامـات داخلیـه مملکـت« و
«تحفظ از مداخله اجانب« را دو اصل حاکم بر سلطنت میداند .به گفته وی« :چون حقیقت
این قسم از سلطنت  ...از باب امانت و مانند سایر اقسام والیات و امانات به عدم تعـدی و
تفریط متقوم و محدود است ،پس المحاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلش بـه مالکیـت
مطلقه و رادع از تعدی و تفریط در آن مانند سایر اقسام والیات و امانات به همان محاسـبه
و مراقبه و مسؤولیت کامله منحصر [است] 22«...وی سسس با معرفی اصل عصمت به عنوان
مهمترین عامل جلوگیری از استبداد ،و با اشـاره بـر در دسـترس نبـودن معصـوم در دوران
غیبت ،جلوگیری از استبداد را منوط به تحقق دو رکن قانون و مراقبـه مـیدانـد .و اینگونـه
توضیح میدهد« :استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسؤولیت کامله به گماشتن هیأت
مسدده و رادعه نظاره از عقال و دانایان مملکت ،خیر خواهان ملت که بـه حقـوق مشـترکه
بینالملل هم خبیر و به وظایف سیاسیه عصر هـم آگـاه باشـند ،بـرای محاسـبه و مراقبـه و
نظارت در اقامه وظایف الزمه نوعیه و جلوگیری از هـر گونـه تعـدی و تفـریط [اسـت] و
 .20فریدون آدمیت ،فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ،تهران ،سخن ،1109 ،ص .128
 .21سید علی میر موسوی ،اسالم ،سنت ،دولت مدرن ،نوسازی دولت و تحول در اندیشه سیاسدی معاصدر
شیعه ،تهران ،نشر نی ،چاپ اول ،1180 ،صص .191-190
 .22محمد حسین نائینی ،تنبیه االمه و تنزیه المله ،با مقدمه و پاورقی سـید محمـود طالقـانی ،تهـران ،انتشـار،
چاپ نهم ،1168 ،ص .15
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مبعوثان ملت و قوۀ عملیه مملکت عبارت از آنان و مجلـس شـورای ملـی مجمـع رسـمی
ایشان است 23«.نائینی با شورویه بودن اساس سلطنت برای اثبـات ضـرورت و مشـروعیت
چنین نهادی به دالیل زیر استناد کرده است:
الف) سلطنت اسالمیه «نظر به مشارکت تمام ملـت در نوعیـات مملکـت بـر مشـورت
عقالء امت« مبتنی بوده است که «عبارت از همین شورای عمـومی ملـی اسـت 24«.جایگـاه
شورا در نظام سیاسی اسالم را میتوان با تکیه بر قرآن کریم ،سـنت و سـیره اثبـات نمـود.
داللت آیه مبارکه« :و شاورهم فی االمر« 25که عقل کل و نفس عصمت را بـدان مخاطـب و
به مشورت با عقالی امت مکلف فرمودهاند ،بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور اسـت،
چه بالضروره معلوم است ،مرجع ضمیر جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است ،نه
اشخاص خاصه  ...و داللت کلمه فیاالمر  ...بر اینکه متعلـق مشـورت مقـرره در شـریعت
مطهره کلیه امور سیاسیه است ،هم در غایت وضوح ،و خروج احکام الهیه از ایـن موضـوع
از باب تخصص است ،نه تخصیص .و آیه مبارکه :و امرهم شوری بینهم اگرچه فـی نفسـه
بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد ،لکن داللتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن اسـت
که به مشورت نوع برگوار شود ،در کمال ظهور است 26«.در سنت نیو داللت گفتار پیامبر به
صحابه با این مضمون که اشیروا علیَّ اصحابی (یاران مرا مشورت دهید) بر وجوب شورا و
سیره حضرتش در عمل به آن و عدم تخطی خلفای نخستین از ایـن سـیره مقدسـه معلـوم
27
است.
در شرایطی که نه تنها رعایت شرط عصمت ،بلکه تقوا و عدالت و علم متصدیان ممکن
نیست ،حفظ محدودیت سلطنت و همچنین صیانت اساس شورویتی که بـه نـص کتـاب و
سنت و سیره مقدسه از قطعیات است ،جو به گماشتن مسدد و رداع خارجی ممکن نیست.
شرط تأثیر و اثربخشی این قـوه نیـو در ایـن اسـت کـه «قـوه اجرائیـه مملکـت در تحـت
ترجیحات قوۀ مسدده و علمیه و منبعث از آن باشد 28«.و البته این قوه خود نیو باید تحـت
نظارت و در برابر ملت مسؤول باشد« .محاسبه و مسـؤولیت کاملـه در صـورتی متحقـق و
حافظ محدودیت و مانع از تبدل والیت به مالکیت تواند بود ،که قاطبه متصـدیان کـه قـوۀ
 .23همان ،ص .18
 .24همان ،ص .81
 .25سوره آل عمران ،آیه .159
 .26محمدحسین نائینی ،پیشین ،ص .82
 .27همان ،صص .82-81
 .28همان ،صص .85-88
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اجرائیهاند ،در تحت نظارت مسؤول هیأت مبعوثان و آنان هم در تحـت مراقبـه و مسـؤول
29
آحاد ملت باشند«.
در حقیقت عالمه نائینی در رساله تنبیه االمه و تنویه المله تالش میکند تا اثبات نمایـد،
مبانی مشروطه مانند آزادی ،مساوات ،پارلمان ،تفکیـک قـوا و  ...در بطـن شـریعت وجـود
دارند و دلیل اینکه تا آن زمان به آنها پرداخته نشده است ،غفلـت علمـا مـیباشـد .وی بـه
آرمان های مشروطه صبغه دینی بخشید و با احاطه ای که به علم اصول ،فقه و تـاریخ صـدر
30
اسالم داشت ،مواردی را برای اثبات نظریات خود به عنوان شاهد مثال ذکر کرده است.
از نظر نائینی ،هر چند حکومت غیر معصوم امری غصبی است و لذا حکومت مشروطه
نیو از حکم غصبی بودن خارج نیست با این وصف تبعیت از حکومت مشروطه بر متابعـت
از حکومت استبدادی مرجح است .زیرا در این نظام سیاسی حداقل به رعیـت سـتمی وارد
نمیشود 31.او محدود ساختن قدرت سلطنت را از «ضروریات اسـالم« و از «اهـم تکـالیف
مسلمین و از اعظم نوامیس دین مبین« میدانست 32.نائینی همچنـین تـدوین قـانون توسـط
غیرمجتهدین را بدعت نمیدانست و بر این باور بود که بدعت زمانی محقـق مـیشـود کـه
حکمی غیراسالمی ،شرعی نشان داده شود و تحت عنوان اینکه حکم خدای تعـالی اسـت،
مردم به اطاعت از آن وادار شوند .در غیر این صورت اگر مشـخص شـود قـوانین یادشـده
محصول ذهن و اندیشه انسانی است ،حتی اگر مـردم ملـوم بـه رعایـت آن شـوند ،بـدعت
33
نخواهد بود.

مبحث دوم:
جایگاه حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه
 -1تجلی شرع در پارهای از فرامین و متون قانونی
حاکمیت شرع در نظام مشروطه ،به صورتی پراکنده و در قالب متون مختلـف مـورد اشـاره
قرار گرفته است .در این مجال به بررسی مهمترین متون قانونی مربوطه میپردازیم:
در فرمان مشروطه که توسط مظفرالدین شاه قاجار در تـاریخ چهـاردهم جمـادیالثـانی
 .29همان ،ص .18
 .30حسین آبادیان ،حکومت مشروطه و مشروعه ،تهران ،نشر نی ،چاپ اول ،1160 ،ص .80
 .31همان ،ص .85
 .32نائینی ،پیشین ،صص .08-09
 .33حسین آبادیان ،پیشین ،ص .61
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 1120هجری صادر شد و در تـاریخ حقـوق مـا از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت ،در
خصوص حاکمیت شرع ،چنین آمده بود:
« ...و بعون اهلل تعالی مجلس شـورای مرقومـه کـه نگهبـان عـدل ماسـت ،افتتـاح و بـه
34
اصالحات الزمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید «...

در تکمیل این فرمان ،فرمانی دیگر صادر شد که آن نیو مقرر میداشت:
« ...بعد از انتخاب اجوای مجلس ،فصول و شـرایط نظـام مجلـس شـورای اسـالمی را
موافق تصویب و امضاء منتخبین به طوری که شایسته ملت و مملکـت و قـوانین شـرع
35
مقدس باشد مرتب نمایند «...

عالوه بر دو فرمان فوق که از منابع قابل ارجاع در مطالعـه حقـوق اساسـی مشـروطیت
محسوب میشوند؛ قانون اساسی مشروطه و متمم آن نیو در این زمینه در بردارنـده مطـالبی
در خصوص حاکمیت شرع است.
طبق اصل اول متمم قانون اساسی ( 29شعبان  :)1125مـذهب رسـمی ایـران ،اسـالم و
طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است .باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد .اصل
 19قانون مذکور نیو مقرر میدارد:
«هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلـس
شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزرا به
قرار ذیل ،قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کالماهلل مجید و به آنچه نود خدا محترم اسـت،
قسم یاد میکنم که  ...در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشـش نمـایم و
در تمام اعمال و افعال ،خداوند -عو شأنه -را حاضر دانسته  ...و از ارواح طیبه اولیـای
اسالم ،استمداد میکنم«.

اصل  2متمم قانون اساسی که به اصل طراز مشهور است و محـور اصـلی و انحصـاری
بررسی حاکمیت شرع در عهد مشروطیت محسوب میشود ،نیو چنین مقرر میداشت:
«مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تأیید حضرت امام عصر (عجلاهلل فرجـه) و
 .34احمد کسروی ،تاریخ مشروطه ایران ،تهران ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ هفدهم ،1161 ،ص .119
 .35همان ،ص .129
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بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسالم (خلداهلل سلطانه) و مراقبت حجـج اسـالمیه
(کثراهلل امثالهم) و عامه ملت ایران ،تأسیس شده است باید در هیچ عصـری از اعصـار،
مواد قانونیه آن ،مخالفتی با قواعد مقدسه اسالم و قوانین موضوعه حضرت خیـر االنـام
(ع) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسـالمیه
بر عهده علمای اعالم (ادام اهلل برکات وجودهم) بوده و هست و لهذا رسماً مقرر اسـت
در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متـدینین
که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق کـه علمـای اعـالم و حجـج اسـالم
مرجع تقلید شیعه ،اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند؛ معرفی بـه
مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آنها را یا بیشـتر بـه مقتضـیات عصـر ،اعضـای
مجلس شورای ملی باالتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضـویت بشناسـند
تا مواردی که در مجلسین عنوان میشود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هـر یـک از
آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشته باشـد؛ طـرح و رد نماینـد کـه
عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علما ،در این باب مطاع و متبع خواهد بود و
این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر -عجلاهلل فرجه -تغییرپذیر نخواهد بود«.

به عالوه برخی از اصول دیگر این قانون نیو بر اساس مبانی فقهی تدوین گشـته اسـت.
به عنوان مثال اصل  9قانون مذکور که افـراد را از حیـث جـان و مـال و مسـکن و شـرف،
محفوظ و مصون از هر نوع تعرض میدانست ،ریشه در روایت معـروف «النـاس مسـلطون
علی انفسهم و اموالهم« داشت .اصل  10متمم قانون اساسی نیو بـا توجـه بـه سـابقه تبعیـد
علما ،توسط حکام پیشین و برای عدم تکرار چنین مواردی ،بر ممنوعیت نفی بلد یا منـع از
36
اقامت در محلی یا مجبور ساختن به اقامت در محل معینی تأکید ورزیده بود.
اصل  15قانون فوقالذکر مقرر مـیداشـت« :هـیچ ملکـی را از تصـرف صـاحب ملـک
نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی «...
اصل  18نیو تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع را مگر آنچه شرعاً ممنـوع باشـد؛
آزاد اعالم نمود.
در زمینه امور مربوط به تعلیم و تربیت ،قانونی مشهور به قانون اساسی معارف مصـوب
دهم ذیقعده  1129نیو به آموزش تعلیمات شرعی در مدارس اشاره کرده و مقرر میدارد:
ماده  -1مکتب و مدرسه عبارت است از تأسیساتی که برای تربیت اخالقـی و علمـی و
بدنی ابناء نوع دائر میگردد.
 .36نصرتاهلل حاجیپور ،تطبیق قوانین با شرع در نظام قدانونگدذاری ایدران ،تهـران ،مرکـو اسـناد انقـالب
اسالمی ،چاپ اول ،1181 ،صص .68-66
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ماده  -6ملل غیر اسالمی در مدارس دولتی حق تقاضای تحصـیل مـذهب خودشـان را
ندارند مجبور به تحصیل شرعیات اسالمی نیو نخواهند بود.
ماده  -0مدیر مدرسه باید معروف به سوء عقیده و اخالق و عادات ذمیمه نبوده مرتکب
جنحه و جنایتی نشده باشد.
ماده  -10وزارت معارف باید تدریس کتبی را که مضر به اخالق و دین محصلین اسـت
ممنوع نماید و کتبی که از طرف وزارت معارف ممنوع شـدهباشـد در هـیچ مدرسـه نبایـد
تدریس بشود.
ماده  -16پروگرام مکاتب و مدارس ابتدائیه و متوسطه باید تعلیم واجبـات دینـی را بـه
قدر لووم شامل باشد.
بر اساس اصل  29متمم قانون اساسی مشروطه :عامه مطبوعـات غیـر از کتـب ظـالل و
مواد مضره به دین مبین ،آزاد و ممیوی در آنها ممنوع است ...
اصل  21نیو مقرر میداشت :انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخـل
نظم نباشند؛ در تمام مملکت آزاد است ...
در بحث راجع به وزرا در اصل  58متمم قانون اساسی آمده بود :هیچکس نمیتواند بـه
مقام وزارت برسد ،مگر آنکه مسلمان  ...باشد.
در خصوص قوه قضائیه نیو بند دوم اصل  26مقرر میداشت :قوه قضائیه و حکمیه کـه
عبارت است از تمیو حقوق و این قوه ،مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و بـه
محاکم عدلیه در عرفیات.
در همین خصوص اصل  61نیو مقرر میداشت :دیوان عدالت عظمی و محاکمه عدلیـه،
مرجع رسمی تظلمـات عمـومی هسـتند و قضـات در امـور شـرعیه بـا عـدول مجتهـدین
جامعالشرایط است.
اصل  81نیو تعیین شخصی مدعی عموم را با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه نهـاده
بود.
در مورد قوه مقننه نیو ،بر اساس بند  0مـاده  9قـانون انتخابـات مجلـس شـورای ملـی
مصوب  28شوال  ،1129اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسالم در حضـور یکـی از
حکام شرع جامع الشرایط به ثبوت رسیده باشد نمیتوانستند بـه انتخـاب نماینـده مجلـس
شورای ملی بسردازند.
انتخابشوندگان نیو ،غیر از اهل دیانت از نمایندگان ملل متنوعه (مسیحی و زردشتی و
کلیمی) ،باید متدین به دین حضرت محمد بـن عبـداهلل (ص) مـیبودنـد (مـاده  12قـانون
فوقالذکر).
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همچنین یکی از شرایط انتخاب شدن برای مجلس سنا ،مسلمان بودن قید گشته بـود.
عالوه بر این از جمله اشخاصی که میتوانستند برای آن مجلس انتخاب شوند ،علمای طراز
اول بودند 38.در اصل  05قانون اساسی ( 10ذیالقعـده  )1120نیـو متـدین بـودن در زمـره
شرایط الزم برای عضویت در مجلس سنا بیان شده بود .در ماده  11همان قانون نیـو مقـرر
شده بود که نمایندگان مجلس شورای ملی بدواً که داخل مجلس میشوند ،قسم میخورنـد
و قسمنامه را امضا میکنند .در صدر قسمنامه مذکور آمده بـود :مـا اشخاصـی کـه در ذیـل
امضا کردهایم خداوند را به شهادت میطلبیم و به قرآن قسم یاد میکنیم...
اصل  26متمم قانون اساسی در بند اول ،چنین بیان میداشت:
«قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قـوه ناشـی مـیشـود از
اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هـر یـک از ایـن سـه
منشأ ،حق انشای قانون را دارد ،ولی اسـتقرار آن موقـوف اسـت بـه عـدم مخالفـت بـا
موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکـن وضـع و تصـویب
قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است«.

به عالوه اصل الحاقی به متمم قانون اساسی نیو در مورد تجدید نظر در اصل یا اصـولی
از قانون اساسی چنین مقرر میداشت:
«این اصل شامل هیچیک از قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسـالم و
مذهب رسمی کشـور کـه طریقـه حقـه جعفـری اثنـی عشـریه و احکـام آن  ...اسـت،
نمیگردد و اصول موبور الی االبد ،غیر قابل تغییر و تفسیر است«.

 -1ارزیابی جایگاه حاکمیت شرع در قانون اساسی مشروطه
 -1-2مهمترین نکته برای ارزیابی جایگاه حاکمیت شرع در قانون اساسی مشـروطه بـه
بحث مشروعیت حکومت در آن مقطع تاریخی بر میگردد.
بر اساس اندیشه سیاسی شیعه ،مشروعیت حکومت پیامبر (ص) و ائمه معصـومین (ع)
منوط به نصب و نص الهی است لیکن مبنای مشروعیت حکومت غیر معصـومین در زمـان
غیبت ،نصب عام شارع مقدس و تعیین و تشخیص مصادیق آن با رعایت ضوابط شـرعی و

 .37بند  0ماده  9قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا ،مصوب  10اردیبهشت 1128
 .38ماده  19همان قانون
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عقالیی با انتخاب و پذیرش مردمی به صورت توأمان میباشد 39.با این وصف نظام سیاسی
مبتنی بر قانون اساسی مشروطه ،نمیتوانست از مشروعیت برخوردار باشد .زیرا مطـابق بـا
اصل  15متمم قانون اساسی :سلطنت ودیعهای است که به موهبت الهی از طـرف ملـت بـه
شخص پادشاه مفوض شده است« .اختیارات و اقتداراتی کـه بـر اسـاس پـارهای از اصـول
قانون اساسی به شاه داده شده نه مشروعیت الهی دارد و نـه مشـروعیت مردمـی؛ چـرا کـه
حاکمیت از آن خداوند است کـه توسـط صـاحبان برگویـده از طریـق اداره مـردم اعمـال
میشود .سلطنت آنگونه که قانون اساسی میگوید نه از نوع حاکمیت خداست و نه موهبت
و ودیعه الهی و نه از جانب خدا به کسی تفوی شده است .و در مورد مشروعیت مردمی
نیو باید کیفیت انتخاب و تفوی اختیارات از جانب مردم را مورد بررسی قرار داد .چنـین
امر مهمی با آن همه اختیارات نمیتواند بجـو از طریـق اعمـال حاکمیـت مسـتقیم مـردم و
نظرخواهی عمومی ،مشروعیت پیدا کند .در تعیین حدود اختیارات مقام سلطنت و تفـوی
40
آن به شاهان ادوار مشروطیت ،هیچ گاه از مردم نظرخواهی نشد«.
عالمه نائینی نیو حکومت مشروطه را باالصاله مشروع نمـیدانسـت و آن را نیـو ماننـد
حکومت استبدادی غاصبانه تلقی میکرد .با این وصف از آنجا که برقـراری نظـام مطلـوب
حکومت از منظر شیعه را در آن شرایط ممکن نمیدانست ،سعی در ایجاد حکومتی داشـت
41
که به موازین اسالمی نودیکتر باشد.
 -2-2مورد دیگر که در تحلیل جایگاه حاکمیـت شـرع در قـانون اساسـی مشـروطه از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است عدم اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی معـروف بـه
اصل طراز میباشد.
در مباحث تاریخی ،سیاسی و حقوقی بعد از مشروطه ،هر گاه سخن از شرع و مشروعه
به میان میآید اصل دوم متمم قانون اساسی ،مشهور به اصل طراز مد نظر قرار میگیـرد .در
حقیقت اصل دوم آرمان مشروعهخواهانی بود که بر حاکمیت شرع و آمـوزههـای دینـی در
نظام سیاسی -حقوقی مشروطه اصرار داشتند .مبانی و زمینههای شکلگیری و عدم اجـرای
اصل طراز ،گویای بخش عمده مباحث مربوط به جایگاه شرع در نظـام سیاسـی -حقـوقی

 .39محمدرضا حـاتمی ،مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه ،تهـران ،انتشـارت علـوم و فنـون
رازی ،چاپ اول ،1189 ،ص .086
 .40عباسعلی عمید زنجانی ،کلیات حقوق اساسی ،تهران ،مجمع علمی و فرهنگی مجـد ،چـاپ سـوم،1186 ،
ص .11
 .41محمدحسین نائینی ،پیشین ،صص .11-11
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بعد از مشروطه است.
در حقیقت مهمترین عامل اجرائی نشدن اصل طراز را باید در تفاوت بنیادین آموزههای
مبتنی بر حاکمیت شریعت و انگارههـای نظـام مشـروطه دانسـت« .دو عنصـر مشـروطه و
شریعت دارای سرشت کامالً متفاوت در نگرشهای اصـولی و جهـان بینـی هسـتند ،زیـرا
مشروطه نظامی است محصول فرآیند تاریخی اروپای غربی که حداقل بر سـه پایـه نظـری
لیبرالیسم ،سکوالریسم و ناسیونالیسم مستقر است و هر سه عامل ساخته و پرداخته ذهنیـت
43
انسان غیر دینی پس از عصر اصالحات دینی است«.
به تعبیر حائری« :درست است که این اصل (اصل دوم متمم قـانون اساسـی) قـرار بـود
پس از تصویب ،کامالً اجرا گردد و تا زمان ظهور حضرت حجت عصر -عجل اهلل فرجـه-
تغییرپذیر نباشد ،ولی باید اذعان کرد که با یک رژیم مشروطه و دموکراسی کـه بـورژوازی
44
غرب ادعای دفاع از آن را داشته است ،منافات کلی دارد«.
نکته دیگر تنسیق نامناسب اصل طراز بود .اصـل طـراز بـدون مـذاکرات طـوالنی و بـه
صورت فتوایی -نه بسان ماده قانونی -از سوی شیخ فضل اهلل ارائه و مـورد تصـویب قـرار
گرفت .درست تنظیم نشدن اصل دوم ،با یک قیاس ساده با سایر اصول قانون اساسی قابـل
تشخیص است .اصول دیگر قانون اساسی بـه سـبک متعـارف قـوانین اساسـی دول غربـی
کمحجم و روان است .لیکن اصل دوم به شیوهای کـامالً انشـایی -و نـه قـانونی -و نسـبتاً
طوالنی نوشته شده است .لذا اصل دوم چه از جهت شکلی و چه از منظر ماهوی بـا دیگـر
اصول قانون اساسی هماهن نبود .به عالوه پارهای از مسائل در ارتباط بـا حاکمیـت شـرع
نیو مغفول واقع شده بود .مسائلی از قبیل چگونگی حاکمیت شرع بر مجلس شـورای ملـی،
مجلس سنا و پادشاه ،حاکمیت شرع بر تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مورد عنایت
45
قانونگذار اساسی و عادی قرار نگرفته بود.
در هر صورت با توجه به مخالفت مشروعهخواهان با وضع قانون اساسی و عدم اجرای
اصل طراز در مقام عمل و دلسرد شدن علمای مشروطهخواه از ادامـه تـالش بـرای نمایـان
ساختن سازگاری میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع ،به نظـر مـیرسـد مـیتـوان دوران
مشروطیت را دورانی نامید که حاکمیت شرع در حداقلیترین مفهوم خود به اجرا درآمد.
 .42نصرتاهلل حاجی پور ،پیشین ،ص .81
 .43علی بیگدلی« ،فهم روشنفکران مشروطه از مفهوم مدرنیته« ،پژوهشنامه علوم انسانی ،ش  ،51پـائیو ،1185
ص .09
 .44عبدالهادی حائری ،تشیع و مشروطیت در ایران ،تهران ،امیرکبیر ،1189 ،ص .195
 .45نصرتاهلل حاجیپور ،پیشین ،صص .156-181
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مبحث سوم:
پیشینه حاکمیت قانون در نظام حقوقی مشروطه
در ساخت قدیم قدرت در ایران تنهـا نظـام قـانونی و حقـوقی منسـجم و مـدون موجـود،
شریعت بود که عمدتاً ناظر بر مناسبات خصوصی بود و با قلمـرو مناسـبات سیاسـی یعنـی
حقوق عمومی ارتباطی نداشت .از این رو در بعد سیاسی نظام حکومتی و سلطنت بـر پایـه
قواعد و قوانینی اداره میشد که ریشه در اراده خودکامه شاه داشت و هنگـامی کـه شـاه از
اقتدار الزم برخوردار نبود ،شورای غیر رسمی اما متنفذ خواجهسـرایان و همسـران پادشـاه
بسان دومین منبع قانون عمل میکردند 46.اندیشه حکومـت قـانون و ضـرورت آن ابتـدا در
قالب سفرنامههای ایرانیان درباره دیار فرن جلوهگر شد و پس از آن توسط تجـددخواهان
تبریوی بسط یافت .از میان ویژگیهای نظام سیاسی و حقوقی فرنـ آنچـه بـیش از همـه
توجه سیاحان ایرانی را به خود جلب مینمود ،حکومت قانون بـود .هـر چنـد بـه مبـانی و
خاستگاه این اصل توجه اندکی معطوف شد و بیشتر به ظاهر آن که همان ضـرورت انتظـام
47
بخشیدن به سلطنت بود ،پرداخته شد.
توجه به مبانی حکومت قانون اگرچه در دوران مشروطیت عمق بیشتری یافت ،ولی در
دامن تعارضات گرفتار آمد .ملکم خان که از نامآوران تفکر مشروطهخواهی در ایران اسـت
در رساله تنظیمات خود قانون را چنین تعریف کرده است:
«هر حکمی که از حکومت صادر شود و مبنی بر صالح عامه طایفه باشد و اطاعـت آن
48
بالمساوی بر همه افراد طایفه الزم بیاید ،آن حکم را قانون میگویند«.

همچنین به تعبیر آدمیت «حکومت قانون داللت دارد بر هیأت مجموع قواعد و ظوابطی
که حاکم بر نظام اجتماع باشد -یعنی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر ،حاکم بر روابط افراد
با دولت ،و حاکم بر خود دستگاه دولت .حقوق خصوصـی و عمـومی ،حقـوق شخصـی و
49
سیاسی ،و باالخره حقوق اساسی جملگی مشمول آن مفهوم کلی هستند«.
مستشارالدوله تبریوی نیو با تألیف رساله موسوم به «یک کلمه« کوشید تا جایی را بـرای
مفهوم قانون در نظام حقوقی ایران بازکند و ضرورت آن را در پرتو نصوص دینی به اثبـات
 .46سیدعلی میرموسوی ،پیشین ،صص .290-295
 .47سید جواد طباطبائی ،دیباچهای بر نظریه انحطاط ایران ،تهران ،نگاه معاصر ،1189 ،صص .069-089
 .48فریدون آدمیت ،فکرآزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ،ص .128
 .49فریدون آدمیت ،اندیشه ترقی و حکومت قانون ،تهران ،خوارزمی ،چاپ اول ،بهمن  ،1151ص .169
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رساند.
وی بر این باور بود که « بنیان و اصول نظـم فرنگسـتان یـک کلمـه اسـت و هـر گونـه
ترقیات و خوبیها که در آن دیده میشود ،نتیجه همان یک کلمه است [ ...و آن] یک کلمه
که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است ،کتاب قانون اسـت کـه جمیـع شـرایط و
51
انتظامات معمولبها که به امور دنیویه تعلق دارد ،در آن محرز و مسطور است«.
از منظر سید جواد طباطبائی ،مستشارالدوله مهمترین رساله را در باب حاکمیـت قـانون
در عصر مشروطیت نگاشته است ،لیکن رساله یک کلمه وی در دههای که مقدمات جنـبش
مشروطه خواهی فراهم میشد ،مغلوب هوچیگریها و انشانویسیهای روزنامه قانون ملکم
شد .طباطبائی در این خصوص اینگونه ادامه میدهد« :به نظر من اهمیت رساله یـک کلمـه
بیشتر از آنکه سیاسی باشد ،حقوقی است .برخی از هواداران نظام مشروطه ،سالهایی پـیش
از پیروزی جنبش مشروطهخواهی ،داهیانه ،به اهمیت این رساله پی بردند و من بر آنـم کـه
با استقرار مشروطیت ،به ویژه زمانی که نخستین نظام حقوقی جدید ایران تدوین مـیشـد،
همین رساله مبنای نظری تبدیل شرع به نظام حقوق عرف قرار گرفت  ...تدوین ایـن نظـام
حقوقی ،که مبنای نظری جدیـدی را در فهـم نظـام سـنت قـدمایی وارد مـیکـرد ،اقـدامی
بیسابقه در دوره اسالمی ایران بود .مستشارالدوله به فراست ،پیشتر از دیگران ،به اهمیـت
این مبنای نظری در تجددخواهی التفات پیدا کرده بود ،اما نه تنها معاصران او این مطلب را
درنیافتند ،بلکه مفسران معاصر نیو نتوانستند ،معنا و جایگاه آن رساله را در بحث از نسـبت
52
نظام سنت قدمایی و اندیشه تجدد دریابند«.
مهمترین مسأله فراروی اندیشه حاکمیت قانون نحوه ارتبـاط و تعامـل آن بـا حاکمیـت
شرع بود .مستشارالدوله تفاوتهای میان این دو مفهوم را در پنج مورد خالصه کرده اسـت،
53
که از میان آنها تفاوت نخست و سوم جنبه ماهوی دارند و دیگر موارد صوری هستند.
«کود فرانسه به قبول دولت و ملت نوشته شده نه به رأی واحد «.احکام شرعی اگرچه اعتبـار
خود را از استناد به فرامین خداوند دریافت میکنند ،لیکن در نهایت رأی شخص مجتهـد دربـاره
یک موضوع است .لذا تا از مجرای اراده همگانی به تصویب نرسد ،جنبه قانونی نمییابد.
 .50سیدعلی میرموسوی ،پیشین ،ص .290
 .51میرزا یوسف تبریوی ،یک کلمه ،کتابخانه دانشـگاه مفیـد ،صـص  ،6-8بـه نقـل از سـیدعلی میرموسـوی،
پیشین ،ص .295
 .52سیدجواد طباطبائی ،تأملی درباره ایران ،نظریه حکومت قانون در ایدران ،ج  ،2انتشـارات سـتوده ،چـاپ
اول ،1188 ،صص .10-15
 .53تبریوی ،یک کلمه ،صص  ،8-11به نقل از سیدعلی میرموسوی ،پیشین ،صص .295-296
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کود در بردارنده همه قوانین مورد عمل و خالی از «اقوال غیـر معمـول و آراء ضـعیفه«
است .اما کتب فقهی اقوال ضعیف و عقاید مخالف یکدیگر را نیـو در بـر دارد و در نتیجـه
دست یافتن به حقیقت حتی برای یک مجتهد نیو دشوار خواهد بود.
کود به صورتی که برای عموم قابل فهم باشد ،نگارش یافته است .حال آنکه فهم کتـب
فقهی به دلیل زبان پیچیده و مغلق آن برای همگان میسر نیست.
کود صرفاً در خصوص مسائل این جهانی و دنیوی سخن میگوید و همه شـهروندان را
بدون توجه به مذهب ایشان در بر میگیرد ،حال آنکه در کتب فقهی مسائل مـذهبی و غیـر
مذهبی با هم آمیخته شده و در نتیجه اتباع غیر مسلمان خود به خود ارجی برای این قـانون
قائل نیستند .این تفاوت اگرچه ماهوی است ،لیکن مستشارالدوله بیشتر به جنبه صـوری آن
توجه کرده است.
کود در بر دارنده مجموع قوانین عرفی و عادی است ،ولـی در میـان مسـلمانان قـوانین
عرفی در یک کتاب تدوین نشدهاند و این امر به نوبه خود زمینه بینظمی را فراهم میآورد.
مستشارالدوله به عنوان یک کارگوار نوگرا به فراست به فقدان نظام حقوق عمـومی کـه
بتوان نظام حکومتی را بر پایه آن اداره کرد ،پی برده بود .و در عین اعتقاد به امکان برقراری
عدالت در چارچوب احکام شرع ،قائل به عدم سازگاری حاکمیت قانون و حاکمیـت شـرع
54
بود.
با این وجود از منظر عالمه نائینی قانون و شرع با یکدیگر سر ناسازگاری ندارنـد .زیـرا
قانون محدودکننده قدرت مطلقه و لجام گسیخته سلطان و تفکیک کننده حـوزه عمـومی از
حوزه خصوصی است .نائینی در توضیح این مطلب چنین مینویسد:
«چنانکه ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معامالت بدون آنکه رسائل عملیـه در
دست و اعمال شبانهروزی خود را بر آن منطبق کنند ،از ممتنعات است .همین طـور در
امور سیاسیه و نوعیـات مملکـت هـم ضـبط رفتـار متصـدیان و در تحـت مراقبـت و
مسؤولیت بودنشان بدون ترتیب دستور مذکور از ممتنعات و فیالحقیقه پایـه و اسـاس
حفظ محدودیت و مسؤولیت مبتنی بر آن و اصل اصیل در این باب ،و مقدمه منحصـره
55
مطلب است ،از این جهت واجب است«.

نائینی معین و مشخص بودن حدود و ضـوابط قـانون و جنبـه الـوامآور بـودن آن را بـا
رسالههای عملیه قابل مقایسه میداند .از منظر وی قانون تنها ابوار ممکن برای مهار قـدرت
 .54فتحعلی آخوندزاده ،مقاالت ،تهران ،آوا ،1151 ،صص .191-192
 .55محمدحسین نائینی ،تنبیه االمه و تنزیه المله ،ص .86
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سیاسی و برقراری نظم اجتماعی اسـت ،و لـذا تـدوین آن از بـاب وجـوب عقلـی مقدمـه
واجب ،ضرورت مییابد.
در عین حال عالمان مخالف مشروطه بر عکـس بـر ناسـازگاری قـانون و شـرع تأکیـد
میکردند .به عنوان مثال شیخ فضلاهلل نـوری اگرچـه ضـرورت قـانون بـرای حفـظ نظـام
اجتماعی را پذیرفته بود ولی بر این باور پافشاری مینمود که« :بهترین قـوانین قـانون الهـی
56
است و این مطلب از برای مسلم محتاج به دلیل نیست«.
وی با تأکید بر جامعیت و ابدیت احکام و مقررات اسالم نتیجه میگیـرد کـه «مـا ابـداً
محتاج جعل قوانین نخواهیم بود «.به عالوه بر اساس اعتقادات اسالمی ،نظم معاش باید بـه
گونهای تنظیم شود ،که نظم معاد را مختل نکند و این کار تنها از عهده قانون الهـی سـاخته
است .اساساً فرض اینکه «جماعتی از عقال و حکمـا و سیاسـیین جمـع شـوند و بـه شـورا
ترتیب قانونی بدهند ،که جامع این دو جهت باشد «.با اسالم سازگار نیسـت .زیـرا «اسـالم
بدون اقرار به نبوت محقق نیست و اقرار به نبوت به غیر دلیل عقلی متصور نیست و دلیـل
57
عقلی بر نبوت سوای احتیاج ما به چنین قانونی و جهل و عجو ما از تعیین آن نمیباشد«.
از این منظر ادعای نقش زمان و مکان در تغییر و یا تکمیل قوانین الهی نیو پذیرفتنی نیست،
زیرا با خاتمیت و کمال دین ناسازگار است .لذا «جعل قانون کالً ام بعضاً منافات بـا اسـالم
58
دارد و این کار ،کار پیغمبری است«.
از منظر ایشان ،آنچه در تحقق اصل حاکمیت قانون مهم تر جلوه میکرد ،مرجـع وضـع
قانون بود نه محتوای آن .لذا ایشان با نوشتن قانون اساسی نیو مخالف بـود و آن را بـدعت
می دانست .نه به معنای اینکه قانون اساسی ضد اسالم است بلکه به ایـن دلیـل کـه عـدهای
قانونی وضع کنند و بگویند این قانون اسالم است .مطابق با دیدگاه شـیخ جـایی کـه قـرآن
وجود دارد و علما به رتق و فتق امور مـیپردازنـد ،وضـع قـانونی اساسـی دارای وجاهـت
59
شرعی نمیباشد.
خالصه آنکه شیخ شهید و دیگر مشروعهخواهان قائل به تضـاد میـان سـنت و مدرنیتـه
بودند و در نتیجه مظاهر آنها یعنی حاکمیـت شـرع و حاکمیـت قـانون را نیـو بـا یکـدیگر
 .56شیخ فضل اهلل نوری ،تذکره الغافل و ارشاد الجاهل ،حرمت مشروطه ،رسدائل مشدروطیت ،بـه کوشـش
غالمحسن زرگرینژاد ،تهران ،کویر ،1160،ص .165
 .57همان ،ص .181
 .58همان ،ص .168
 .59مهدی رهبری« ،روحانیت ،انقالب مشروطه و ستیو میان سنت و تجدد« ،دانش سیاسدی ،سـال چهـارم ،ش
 ،1186 ،1ص .190
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سازگار نمیدانستند .بر عکس علمای مشروطهخواه نظیر عالمه نـائینی قائـل بـه همویسـتی
حاکمیت قانون و شرع بوده و در چارچوب نظریه صالحیت الهی -مردمـی قـانونگـذاری،
اصل حاکمیت قانون را در تضاد با آموزههای شرعی تلقی نمیکردند.

مبحث چهارم:
جایگاه اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی مشروطیت
در این مجال به بررسی مصادیقی از تأکید بر اجرای اصل حاکمیت قانون در قانون اساسـی
مشروطیت و متمم آن میپردازیم:
هر چند ذکر این نکته ضروری است که پس از پیروزی نخسـتین جنـبش مشـروطیت،
اولین قانونی که نوشته شد تا به موجب آن مجلس شورای ملی تشکیل شود تا بستر وضـع
قانون اساسی را فراهم نماید ،نظامنامه انتخاباتی بود و پس از آن قانون اساسـی مشـروطیت
تدوین گردید .با این وصف ،نفس پیدایش قانون به ویژه تدوین قانون اساسی و تـالش در
جهت تحدید اختیارات زمامداران و توزیع قدرت از سوی قانون اساسی را میتوان مظهری
از اجرای اصل حاکمیت قانون دانست.
در اصل پانودهم ،محوریت مجلس در قانونگذاری مورد تصریح قرار گرفته است؛
در اصول هشتم تا بیستوپنجم ،مجموعه حقوق ملت ،و تساوی حقوق ایشان ،تعیین و
تضمین گردیده است؛
در اصل هفتاد و سوم تعیین دادگاهها به حکم قانون است؛
بر اساس اصل هفتادوچهارم انعقاد هیچ محکمهای ممکن نیست مگر به حکم قانون؛
در اصل هفتادوهشتم تأکید شده که احکام دادگـاههـا بـر طبـق قـانون صـادر مـیشـوند.
همچنین حضور شرع در قانون اساسی مشروطه -که منجر به تقسیم کلی قوه قضائیه به بخش
عرفی و شرعی گردید و به کارگیری مجتهدان را در بخش قضاء شرعی به دنبـال داشـت -در
عمل با تصویب قوانین عادی متعدد و اصالحیههای مختلـف ،محـدود شـد 60و عمـالً دائـره
61
حضور مجتهدان در ساختار قوه قضائیه به موارد نادر و مشخصی ،منحصر گردید.
در اصل هشتادونهم متمم به صالحیت دادگاهها در کنترل مطابقت آئیننامهها بـا قـانون
تصریح شده است.
 .60مصطفی رحیمی ،قانون اساسی مشروطه ایرانی و اصول دموکراسی ،تهران ،نیلوفر ،چاپ چهـارم،1189 ،
صص .122-120
 .61قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه  1119و اصالحات بعدی آن به تدریج حیطه اختیار دادگاههای شـرع را
محدود به اصل نکاح و طالق نمودهاند.
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هر چند تصویب قانون اساسی مشروطیت را باید مطلع آغاز حکومت قـانون بـه جـای
تحمیل اراده مطلق العنان شاه دانست .ولی نباید فراموش کـرد کـه اجـرای اصـل حاکمیـت
قانون و مؤلفههای آن نیو در مرحله عمل با کاستیهای فراوان مواجه شد.
قانون اساسی مشروطیت ،اختیارات وسیعی را برای پادشاه در نظر گرفته است .از جمله
اعالن جن و صلح ،انحالل مجلسین ،حل اختالف میـان مجلسـین ،عـول و نصـب وزرا،
صدور فرمان اجرای قوانین ،فرماندهی کل نیروهای مسلح و  ...با این وصف مطابق با اصل
 00متمم قانون اساسی مشروطیت« :شخص پادشاه از مسؤولیت مبرا اسـت «.امـری کـه بـا
حداقلیترین مشخصه حاکمیت شکلی قانون که همان برابری همگان در مقابل قانون اسـت
و اصل نظارت قضائی بر اعمال مقامـات بـه عنـوان ویژگـی دیگـر دولـت قانونمـدار سـر
62
ناسازگاری دارد.
همچنین در اصل بیست وهفتم متمم قانون اساسی که قـوای مملکـت را بـه سـه شـعبه
مقننه ،مجریه و قضائیه تقسیم کرده بود نیو ابهامات فراوانی به چشـم مـیخـورد .از جملـه
امکان اعمال قدرت فائقه پادشاه بر هر سه قوه عمالً اصل تفکیک قوا را بیتأثیر میساخت.
زیرا علی رغم اعطای قدرت فراوان به مجلس شورای ملی ،ایـن مجلـس صـرفاً بـه عنـوان
مرجعی برای قانونگذاری محسوب میشد و اجرای مصوبات آن از ضمانت اجـرای کـافی
برخورد ار نبود تا آنجـا کـه در مقـام عمـل وزرا صـرف ًا خـود را در برابـر پادشـاه مسـؤول
63
میدانستند نه در مقابل مجلس.
همچنین اصل استقالل مرجع قضائی که یکی از مهمترین مؤلفـههـای حاکمیـت قـانون
است نیو در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن مود غفلت قرار گرفته بود .از یـک طـرف
محاکم به عرفی و شرعی تقسیم شده بود و از سوی دیگر مرز میان عملکرد این محاکم بـه
صورت دقیق مشخص نشده بود و در جهت تضمین اصل استقالل قضات هـیچ راهکـاری
64
پیشبینی نشده بود.

فرجام سخن
با عنایت به مراتب فوق الذکر ،در این مجال در صدد پاسخگویی بـه سـؤال اصـلی تحقیـق
 .62جواد محمودی و هدی غفاری« ،نظارت قضـائی بـر اداره در نظـام حقـوقی مشـروطیت« ،نشدریه حقدوق
اساسی ،ش  ،1186 ،9صص.222-220
 .63مصطفی رحیمی ،پیشین ،ص .160
 .64محمدرضا ویژه ،مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی ،تهران ،انتشارات جنگل ،چاپ اول ،1199 ،صـص
.11-12
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پیش رو به شرح ذیل میباشیم:
در نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام حقوقی دوران مشروطه غلبه بـا
حاکمیت قانون است یا حاکمیت شرع؟
با عنایت به عدم انطباق مبانی مشروعیت نظام مشروطه -که مبتنـی بـر نظریـه سـلطنت
بود -با مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اصیل شیعه و اجرائی نشدن اصل دوم
متمم قانون اساسی (اصل طراز) در مقام نظارت بر شرعی بودن قوانین توسط علمـا و عـدم
65
پیشبینی مرجعی برای نظارت بر عدم مغایرت نظامنامهها و آئیننامهها با مـوازین شـرعی
و با توجه به محدود شدن نقش مجتهدان جامعالشرایط در جایگاه قضاوت بر اساس اصول
متعدد قانون اساسی مشروطه از جمله اصل هفتادوچهـارم قـانون مـذکور کـه تشـکیل هـر
محکمه ای را منوط به حکم قانون دانسته است؛ به نظر میرسد بـر خـالف قـانون اساسـی
جمهوری اسالمی ایران که بر اساس اصول متعدد ،اصالت را به حاکمیت شرع میدهد -که
بررسی تفصیلی این امر مجالی دیگر را میطلبد -در نظام حقوقی مشروطه حاکمیـت شـرع
در حداقلی ترین شکل خود به اجرا در آمده و عنصر نوپای حاکمیت قانون به امید محـدود
کردن قدرت خودکامه -هر چند با کاستیهای فراوان -قـدم در راه اجرائـی شـدن گذاشـته
است.
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Abstracts

The Relationship between Rule of Law
and Religious Law in Mashruteh Legal System
Hoda Ghaffari (Ph. D.)
The Survey of Relationship between Rule of law and Religious law is
a controversial topic; this study is more highlighted when it is done
regarding constitutional revolution which is resultant of coalition
between religious and modernist sides of society. Religious persons
were supporting constitutional revolution because of their special
motivations such as achieving the good governance in order to
executing the religion commandments, and cutting the strangers
interference; while the modernists were fighting for realization of the
concepts such as constitution, freedom, and finally modern state
establishment. Constitution event which resulted in transition from
traditional period to modern period and reinforcement of people role
in decision making procedures is an intellectual challenging subject;
power structure before Constitution revolution was completely
traditional, but after that because of law orientation and parliament
centrality matters, especially limiting the king powers leaded to deep
disagreements which resulted in different theory generation about
probability of coexistence between tradition and modernity or their
manifestations such as religion and law. This paper intend to Survey
of Relationship between Rule of law and Sovereignty of Religious law
in constitutional legal system.
Keywords: Constitutionalism, Rule of Law, Sovereignty of Religious
Law, Freedom

