
نوآورى ھاى فقھى در عرصه حقوق اساسى در عصر 
 مشروطه

 )با تأكید بر انديشه شیخ فضل هللا نورى و میرزاى نائینى(

 عباس كعبى

 83، پائیز  5مجلھ آموزه ، شماره : منبع 

  

 :مسائل مشروطه را از دو زاويه مى توان بررسى كرد 

 ; مسائل تئوريك دوران مشروطیت و دستاوردھاى علمى و نظرى آن دوران. 1

 .وقايع و مسائل جارى سیاسى آن دوره. 2

ً در زمینه تجزيه و  به نظر مى رسد اختالف برداشتى كه میان علماى عصر مشروطه وجود داشت، عمدتا
تحلیل جريان ھاى سیاسى، اظھار نظر در مورد اشخاص و احزاب، انگیزه ھاى آن ھا و مواردى از اين قبیل 

. طبیعى است كه در بحث از اين گونه امور و اظھار نظر در اين موارد، اختالف نظر به وجود آيد. بود
به گونه اى كه موجب غفلت ; متأسفانه اين اختالف برداشت ھا بر تحلیل مسائل مشروطیت سايه افكنده

 .از میراث فقھى و حقوقى دوران مشروطیت و دستاورد بزرگ فقه حكومتى دوران مشروطیت شده است

اگر افرادى ھمت كنند و كلیه دستاوردھاى فقھى و حقوقى آن دوره را گردآورند و تنھا از زاويه تئوريك و 
نظرى بحث شود، میراث گران سنگى خواھیم داشت كه مى تواند براى جمھورى اسالمى و مسائل 

 .حكومتى امروز مفید واقع شود

اين گونه به نظر مى رسد كه مرحوم شیخ فضل اللّه و مرحوم نائینى، نه تنھا از نظر تئورى اختالف 
نداشتند، بلكه در حوزه مسائل فقه سیاسى و حقوق اساسى با تئورى پردازى در مورد واليت عامه فقیه 

اين تالش دستاورد بسیار . و واليت مطلقه فقیه كوشیدند اين تئورى را با مقتضیات زمان تطبیق دھند
به عبارتى بايد گفت نقطه آغازين تحوالت فقه شیعه در زمینه حقوق . مھمى براى فقه شیعه داشت

 .اساسى كه جمھورى اسالمى ھم از آن خیلى استفاده كرد، زحمات عالمان عصر مشروطه بود

 ]اشتراك نظر مرحوم نورى و نائینى در بحث واليت فقیه[

بايد روشن شود كه به چه دلیل اين دو عالم در اين بحث اشتراك نظر داشتند و چگونه مى خواستند 
البته اين كه تا چه حدى . واليت فقیه را سنگ بناى حقوق اساسى و قانون اساسى آن زمان قرار دھند

 .توانستند در عمل به اين ھدف برسند، بحث ديگرى است

اگر مسائل دوران مشروطه را به دقت بررسى كنیم مى بینیم كه در آن زمان مسأله مھمى وجود داشت 
كه علماى شیعه ـ اعم از علماى نجف و علماى ايران ـ مى كوشیدند به شكلى كلى به آن پاسخ بدھند و 

در آن زمان، علوم و دستاوردھاى فرنگ و اروپا تازه به . اين مسأله، چالش دين و توسعه بود. آن را حل كنند
مثل كانستیتوشنالیسم، كانستیتیونالیسم و (ايران آمده بود و بحث نھضت ھاى گرايش به قانون اساسى 

سؤال عمده نسل جوان . ھمه از حكومت قانون بحث مى كردند. از مباحث مطرح آن روز بود) كانستیتیسم
آن دوره و نسل تحصیل كرده اين بود كه راز پیشرفت غرب چیست؟ علل عقب ماندگى شرق كدام است؟ 

فكر ... متأسفانه عده اى در قالب نوسازى، تجدد، تمدن، پیشرفت، توسعه و. ھر كسى دنبال پاسخى بود
مى كردند كه راز عقب ماندگى شرق، دين دارى و مسلمانى بوده و راز پیشرفت غرب در دين زدايى 
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 .از اين رو راه حل را در اين ديدند كه از دين و ديانت و اسالم دست بردارند; نھفته است

به طور كلى يك دسته روشن فكران غربى و فرنگى مآب ھا بودند كه به سكوالريسم گرايش پیدا كردند و 
در اين بین ھم . در مقابل آن ھا، علماى آگاه و مقاوم قرار داشتند كه از اصول اسالم دفاع مى كردند

علماى نجف و ھم علماى تھران به دنبال الگويى بودند كه نشان دھند بر اساس اسالم و بر اساس فقه 
براساس فقه شیعه مى توان الگوى تمدن اسالمى را . مى توان پیشرفت كرد) علیھم السالم(اھل بیت

 .طرح ريزى كرد و به عبارت ديگر، دو مقوله دين و توسعه با ھم قابل جمع ھستند

ھمین است ـ البته اين بحث، به جريان ھاى » تنبیه االمه و تنزيه المله«اصوالً فلسفه تألیف كتاب 
تنبیه «سیاسى میدانى آن زمان عنايت ندارد، بلكه فقط از لحاظ تئوريك به مسأله مى پردازد ـ از اين نظر، 

اين كتاب، در واقع ھشدار به امت . پاسخ به ھمان مسأله مھم دين و توسعه است» االمه و تنزيه المله
 .است كه روشن كند علل عقب ماندگى شرق و راز پیشرفت غرب چیست

 ]ديدگاه مرحوم نائینى در بحث واليت فقیه[

مرحوم نائینى در اين بحث به يك پاسخ كوتاه مى رسد و مى فرمايد كه علل پیشرفت غرب اين بود كه با 
اگر شما ھم بخواھید پیشرفت . استبداد و ظلم درگیر شدند و آن را از بین بردند و قانون را حاكم كردند

يعنى نھضت حسینى، شعار ھیھات من الذله و حريت اباعبداللّه ; كنید، بايد بر اساس آموزه ھاى دينى
اصوالً ظلم و استبداد از گناھان كبیره . و امثال اين ھا با ظلم و استبداد درآويزيد) علیه السالم(الحسین

 .است

بعد از اين بیان، اين سؤال مطرح مى شود كه به فرض ظلم و ستم را از بین برديم و واليت ظالمان را 
. مى رسیم» تنزيه المله«اكنون چه بايد كرد و چه قانونى بايد حاكم شود؟ اين جاست كه به ; نپذيرفتیم

به معناى شريعت، آيین و مجموعه قوانین و مقررات اسالمى و حقوق » مله«مى دانید كه در اين جا 
» منزه« خواھد حقوق اسالمى را از يك شبھه مى» تنزيه المله«مرحوم نائینى با عبارت . اسالمى است

از اين رو مى گويد شريعت ; كند، و آن اين كه حقوق اسالمى نمى تواند انسان و جامعه را اداره كند
 .اسالمى توانايى اداره جامعه و حكومت را دارد

تمسك به شريعت اسالمى موجب : مى فرمايد» تنبیه االمه و تنزيه المله«آيت اللّه نائینى در كتاب 
الگويى كه ايشان در ھمین كتاب بر آن . رسیدن به تمدن اسالمى و باعث پیشرفت و توسعه مى شود

ايشان نظريه واليت عامه . تأكید مى كند، واليت عامه فقیه ـ البته بر اساس نظريه حسبه ـ مى باشد
فقیه را مطرح كرده و مى گويند واليت عامه فقیه با آزادى، مجلس شورا، حقوق ملت و ساير مؤلفه ھاى 

لذا بین دستاوردھاى جديد بشرى و اجتھاد مستمر فقھا كه از دل آن ; حقوق اساسى جديد تنافى ندارد
اما ايشان با توجه به شرايط موجود در آن دوران، مى ; واليت عامه فقیه بر مى آيد، مى توان جمع كرد

حاال كه حكومت را به ما نمى دھند و نمى توان واليت عامه فقیه را اعمال كرد، از باب دفع افسد : فرمودند
به فاسد مى توانیم حكومت مطلقه شاھان را به قانون مقید كنیم، و از اين طريق ظلم را نیز محدود 

 ;محدود كردن ظلم، يك فضیلت است و يك نوع نھى از منكر تلقى مى شود. نمايیم

مرحوم نائینى از باب دفع افسد به فاسد، اصول مشروطیت را در مقابل حكومت استبدادى شاه مطرح 
واال ھیچ گاه از اصول مشروطیت به عنوان يك تئورى كه ھم عرض واليت عامه فقیه باشد، دفاع ; مى كند

» تنبیه االمه«بر ھمین اساس، علماى نجف از جمله مرحوم آخوند خراسانى زمانى كه بر كتاب . نمى كند
 :تقريض مى نويسند، ھمین نكته را گوشزد مى كنند

رساله شريفه تنبیه االمه و تنزيه المله كه از افاضات جناب متسطاب شريعت مدار، صفوة 
الفقھاء و المجتھدين، ثقة االسالم و المسلمین، العالم العامل آقا میرزا محمد حسین نائینى ـ 

دامت افاضاته ـ است، اجل از تمجید و سزاوار است كه انشاءاللّه به تعلیم و تعلم و تفھیم آن، 
بمواالتكم «مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شريعت محقه استفاده و حقیقت كلمه مباركه 
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انشاء . را به عین الیقین ادراك نمايند» علّمنا اللّه معالم ديننا و اصلح ما كان قد فسد من دنیانا
 .اللّه تعالى

اين ھمان چیزى است كه امروزه ما از آن به مردم ساالرى دينى يا مردم . اين نكته بسیار مھمى است
اصول مشروطیت از شريعت گرفته شده و از آن استنباط شده است، نه . ساالرى اسالمى تعبیر مى كنیم

در جاى جاى كتاب وقتى كه . از قضیه قرارداد اجتماعى ژان ژاك روسو كه فرنگى مآب ھا دنبال آن بودند
مرحوم نائینى از قانون اساسى بحث مى كنند، در عین تأكید بر نقش مردم از طريق عقالى قوم كه 

خبرگان منتخب ملت اند، قانون اساسى را رسائل حكومتى فقیه مى دانند، نه ناشى از نظريه قرارداد 
ايشان مى . در حالى كه متأسفانه گاھى از سخنان ايشان به شكل ديگرى استفاده كرده اند; اجتماعى

 :فرمايند

در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله ) يعنى قانون اساسى(چون دستور مذكور، 
رسائل عملیه تقلیديه در ابواب عبادات و معامالت به نحوھما و اساس حفظ محدوديت مبتنى 

لھذا نظام نامه و قانون اساسى اش خواندند و در صحت و ; بر عدم تخطى از آن است
مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جھات راجعه به تحديد مذكور و استقصاى جمیع مصالح 

 .الزمه نوعیه، جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه شرط ديگرى معتبر نخواھد بود

چون يكى از پیام ھاى اصلى حقوق اساسى، كنترل ; مراد از تحديد، ھمان مھار قدرت سیاسى است
ايشان به دو . يعنى قانون اساسى قدرت را محدود مى كند و مانع فساد در قدرت مى شود; قدرت است

قدرت سیاسى . 2; مشتمل بر مصالح نوعیه باشد. 1: نكته مھم در مورد قانون اساسى اشاره مى كنند
ايشان در مقدمه كتاب تأكید مى كنند قانون غربى ھا و تمدن غربى كه عده اى بر پیروى از . را محدود كند

در اين بخش ايشان بر سیاست ھا و اصول ; آن تأكید مى كنند، از مسائل اسالمى اقتباس شده است
 .تمدن اسالمى تأكید خاصى دارند

مرحوم شیخ فضل اللّه نورى نیز اصرار مىورزند كه ما نه با مجلس شورا مخالف ھستیم و نه با قانون 
ايشان تأكید مى كنند كه ترسیم دو خط فكرى و انحصار افراد در دو جناح موافق استبداد يا . اساسى

 .موافق مشروطه، حركت نادرستى است

 ]شگرد دشمنان در ترور شخصیت[

ً امروز ھم وجود دارد) موافق استبداد يا موافق مشروطه(اين گونه تقسیم بندى ھا  دشمن ھمواره . دقیقا
ً بد با اين كار ھركس با راھى كه . دو راه پیش رو قرار مى دھد كه يكى به ظاھر خوب است و يكى قطعا

به ظاھر خوب است و معموالً اشكاالتى دارد، مخالفت كرد، خود به خود به طرفدارى از راه دوم متھم مى 
ً طرفِ مخالف خود را از نظرھا مى اندازند و ترور . شود كه بسیار بد است با اين تقسیم بندى فورا

به عنوان مثال امروزه دو خط فاشیسم و لیبرالیسم را تصوير مى كنند و مى گويند ; شخصیت مى كنند
ً فاشیست است، و راه سومى ھم وجود ندارد در حالى كه امروز ; ھركس لیبرالیسم را قبول ندارد، قطعا

ولى ھیچ نسبتى ; يعنى مى توان به آزادى و نقش مردم در حكومت معتقد بود; راه سومى ھم وجود دارد
 .ھم با فاشیست ندارد

 ]الگوى حكومت دينى[

يعنى ھم آزادى و نقش مردم در ; طرح جمھورى اسالمى براى حكومت، مردم ساالرى دينى است
در دوران نھضت مشروطه نیز اين گونه . حكومت وجود دارد و ھم اين دو به قیود دينى مقید ھستند

 .يا طرفدار استبداد يا طرفدار مشروطه: تقسیم بندى مى كردند

 ]ديدگاه شیخ فضل هللا درباره مشروطیت[

چنان كه گذشت، شیخ شھید معتقد بود تقسیم بندى جريان ھا به موافقان مشروطه يا طرفداران 
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در باب عدم مخالفت مرحوم شیخ فضل هللا و ديگر مھاجران به حرم مقدس . استبداد، صحیح نیست
  :حضرت عبدالعظیم با مجلس شورا، در يكى از لوايح اين تحصن آمده است

اما در امر دينى ھمه علما بدون استثنا مى گويند كه اين مجلس مخالف اسالم نباشد، بايد آمر 
كدام عالم است كه مى ; اى مسلمانان. به معروف ناھى از منكر و حافظ بیضه اسالم باشد

 گويد مجلسى كه تخفیف ظلم نمايد و اجراى احكام اسالم كند، بد است؟

شیخ شھید، مجلسى را تايید مى كند كه قدرت سیاسى را مھار نمايد، ديوان و دولت و دربار و قوه مجريه 
را كنترل كند، بر اساس مسائل عرفى ـ به شرط آن كه با شرع مقدس مخالف نباشد ـ عمل كند و مصالح 

وى در مورد مخالفت ھايى كه در اين زمینه مى . ايشان براى ھمین زحمت كشیدند. نوعیه را رعايت نمايد
 :شد، مى گويند

تمام كلمات راجع است به چند نفر المذھب بى دين آزادى طلب كه احكام شريعت قیدى است 
ً اين مجلس مقید شود به احكام اسالم و اجراى آن، . براى آن ھا مى خواھند نگذارند كه رسما

 .ھر روزى به بھانه اى القاى شبھات مى نمايند

 :ايشان ھمچنین در مورد قانون اساسى مى فرمايد

; علیكم بطلب القانون االساسى االسالمى، ثم علیكم بطلب القانون االساسى االسالمى
رفع گرفتارى ھاى . قوت اسالم در اين نظام نامه اسالمى است. فانه مصلح لدينكم و دنیاكم

لكن ; نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه! اى برادر. دنیا شما به ھمین نظام نامه اسالمى است
يعنى ھمان قانون شريف كه ھزار و سیصد و اندى سال در میان ; اسالمى، اسالمى، اسالمى

 .ما ھست

 ]بازتاب تالش علماى مشروطه در قانون اساسى[

يكى از تالش ھاى بسیار مھم مرحوم شیخ فضل اللّه در جريان مشروطیت، پیشنھاد اصل دوم متمم 
. قانون اساسى است كه اين پیشنھاد به امضاى علما مى رسد و ھمه آنان نسبت به آن اتفاق نظر دارند

به نظر مى رسد دستاوردھاى علماى عصر مشروطیت در عرصه حقوق اساسى، امروز در اصل دوم قانون 
نظام جمھورى اسالمى ايران، نظامى : اصل دوم مى گويد. اساسى جمھورى اسالمى ايران متجلى شده

در بند شش اين اصل، از كرامت . است بر پايه ايمان به خداى يكتا و در ادامه پنج اصل توحید را نام مى برد
 :و ارزش واالى انسان و آزادى تؤام با مسؤولیت او در برابر خدا ياد مى شود كه از سه راه تأمین مى گردد

 ;)علیھم السالم(اجتھاد مستمر فقھاى امت بر اساس كتاب و سنت معصومان. 1

 ;استفاده از علوم و فنون و فن آورى و تجارب پیشرفته بشرى. 2

 .نفى سلطه و دفاع از استقالل توسعه و استفاده از علوم و فنون و اجتھاد مستمر. 3

اين مھم، محصول كار فقھاى مشروطیت است كه مى خواستند بین مقوله دين و توسعه ھماھنگى و 
 .يگانگى ايجاد كنند و ثابت نمايند كه اسالم دينى است كه مى تواند بھترين نوع تمدن را ايجاد كند
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