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The aim of the present study was to evaluate the evolution of the
foundations of Iranian political thought in the face of modernity and to
measure its consequences in the political life of Iranians during the
Qajar period. The main question is what are the basic epistemological
propositions based on the prevailing epistemological principles in Iran
before confrontation with modernity, and how did these propositions
change after the confrontation? In this study, the impact of modernity
on the field of ontology, epistemology and anthropology of Iranian
political thought during the Qajar period was investigated and the
extent of developments in each of these three sectors and their results
were examined. Also, the evolution of the principles of the
evolutionary and legislative rule of God and the knowledge of man on
the one hand, and the study of the effects of these changes on political
thought on the other were explored. The data of this research have
been analyzed with a historical approach and within the framework of
qualitative analysis method; the desired information was also collected
by library-documentary method. The results show that in the
beginning, this confrontation was active and the change in political
thought and its structures took place while maintaining the general
principles of political thought; therefore, we rarely encounter letters
that indicate a violation of the established principles of this
confrontation.
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هدف پژوهش حاضر ارزیابی تحول مبانی اندیشهی سیاسی ایران در مواجهه با مدرنیتهه و
سنجش پیامدهای آن در زندگی سیاسی ایرانیان در دوران قاجار بهود سهوال ا ه ی ایه
گزارههای اساسی معرفتی استوار بوده و پس از مواجهه ،ایه گهزارههها هوونهه متحهول
شده اند؟ در ای پژوهش ،تاثیر مدرنیتهه بهر حهوزهی هسهتیشناسهی ،معرفهتشناسهی و
انسانشناسی اندیشهی سیاسی ایران در دوران قاجار مهورد تح یه قهرار گرفتهه و میهزان
تحوالت هر یک از ای سه بخش و نتایج آنها بررسهی شهد دادهههای ایه پهژوهش بها
رویکرد تاریخی و در هارهوب روش تح ی کیفی مورد تجزیه و تح ی قرار گرفتههانهد
نتایج نشان میدهند که در آغاز ،ای مواجهه فعاالنه بوده و تحول در اندیشههی سیاسهی و
ساختارهای آن با حفظ ا ول ک هی مبهانی اندیشههی سیاسهی رخ داده اسهت ازایه رو،
بهندرت با مکتوباتی مواجه میشویم که بر ن ض مبانی مست ر ناشی از ای مواجهه داللهت
داشته باشند

تاثیر مدرنیته بر مبانی اندیشهی سیاسی ایران در دوران قاجار

است که مبانی حاکم بر اندیشهی سیاسی در ایران ،قبه از مواجههه بها مدرنیتهه بهر ههه

کلیدواژهها :اندیشهی سیاسی ،مدرنیته ،هستیشناسی ،معرفتشناس ی ،انس انشناس ی،
عصر قاجاریه.
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هر نظام اجتماعی مشتمل بر یک نظام معرفتی است که بهنوبهی خود سطوح و بخشهای
مختلفی دارد؛ اعتقادات ،ارزشه ا و هن اره ا از بخ شه ای اساس ی آن نظ ام معرفت ی
محسوب میشوند .با تغیی ر در الی هه ای اساس یت ر نظ ام معرفت ی ،مانن د اعتق ادات و
ارزشهای اساسی ،نظام معرفتی نیز تغییر مییابد؛ این س طوح از نظ ام معرفت ی در واق
الیههای هویتساز نظ ام معرفت ی و اجتم اعی محس وب م یش وند (پارس انیا ،6930 ،ص.
.)691-642
در مواجههی فعا با نظامهای معرفتی بیگانه ،معانی و مدعای فرهنگ بیگانه بر مبانی
اعتقادی و سطوح بنیادی و هویتی نظام معرفتی خودی عرضه میشود و مع انی متناس
با مبانی گزینش و پذیرفته میشود؛ چنین مبادلهای به پویایی و تکامل فرهنگه ا من ر
می گردد .اما در مواجههی منفعالن ه ،مف اهیم و مع انی ف ار از مب انی خ ود ب ه مرات
سطحیتر حوزهی معرفتی و فرهنگی نظام معرفتی منفعل راه یافته و بدون س ن ش ای ن
معانی با مبانی خود ،مورد پذیرش نظام منفعل قرار میگیرد .این نح وهی مواجه ه باع
بههمریختن انس ام و هماهنگی آن نظام معرفتی میشود و به دوگانگی ه ویتی ،س تیز و
ناهن اریهای اجتماعی و تضعیف مبانی اعتقادی افراد جامعه من ر میگردد .در این مقاله
میکوشیم تا به ارزیابی تحو مبانی اندیشهی سیاس ی ایرانی ان در مواجه ه ب ا مدرنیت ه
بپردازیم و نحوهی بروز ای ن تح والت و پیام دهای آن در زن دگی سیاس یم ان را م ورد
سن ش قرار دهیم .بدون شک ،مواجههی ما با دنیای ت دد در قرون معاصر خالی از ت أثرر
نبوده و لذا مبانی اندیشهی سیاسی ما تحت تاثیر این حادثه تغییراتی کرده است .مسالهی
ما این است که ابتدا گزارههای اساسی مبانی حاکم ب ر اندیش هی سیاس ی ای ران قب ل از
مواجهه با غرب را شناسایی کرده و سپس نحوهی تحو این گزارهها در ای ن مواجه ه را
مشخص نماییم.
ارزیابی صحیح و همهجانبهی این موضوع ،ما را به درک روشنی از نحوهی وقوع ای ن
تحو و بهرهگیری از آن خواهد رساند و امکان شناسایی و چارهجویی آسی های برآمده از
آن را فراهم خواهد ساخت .این رهیافت م یتوان د تع امالت معرفت ی و فرهنگ ی م ا ب ا
تحوالتی از این دست را مد سازی کرده و صورتبندی نماید .ای ن مطل ب ر ض رورت
اجتماعی و اولویت معرفتی این پژوهش داللت دارد.

 .1مبانی اندیشهی سیاسی

هر نظام معرفتی دارای یک هسته و چارچوب اصلی است که ساختار آن را شکل میده د
و نحوهی بسط و گسترش آن را جهتدهی میکن د .ای ن هس تهی اص لی دربردارن دهی
نگرش افراد جامعه نسبت به هستی و آغاز و ان ام آن ،حقیقت انسان و ابع اد وج ودی او،
نحوهی دستیابی به معرفت و میزان دسترسی به حقیقت عالم و آدم و نیازهای دستوری
و هن اری بشر است .درواق مبانی هستیشناسی ،انسانشناسی و معرفتشناسی ،ارکان یا
هستهی اصلی یک نظام معرفتی را شکل میدهند .گزارههای برآمده از این مبانی و نتایج
بالفصل آنها در حوزهی اندیشهی سیاسی ،مبانی اندیشهی سیاسی را بهوجود میآورند.
 .1.1مبانی هستیشناسی
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بنیادیترین گزارهی مبانی اندیشهی ایرانیان در آس تانهی مواجه ه ب ا ت دد ،اعتق اد ب ه
جهانبینی مبتنی بر وجود خداوند فعا در عرصهی هستی بود .این اعتق اد از گ زارهه ای
اساسی اندیشهی اسالم است .بهنظر میرسد در اثرپ ذیری از اندیش هی تص و و ک الم
اشعری و تفسیر ایشان از مقولهی قضا و قدر الهی ،فهم و تفسیر نادرستی از ای ن معن ا در
جهان اجتماعی ایرانیان غال شده و نقش ارادهی انسان بهعنوان موجودی مختار نادی ده
گرفته میشد .چنین نگرشی به حاکمیت خداوند موج شده بود تا در عرصهی سیاس ی و
اجتماعی ،سلطنتِ سلطان همچون تقدیر گریزناپذیر خداوند جلوه کند و پادش اهی همانن د
عزتی تلقی شود که خداوند براساس مشیت خود به پادشاه عطا فرموده است .بر این مبن ا،
رد یا قبو سلطنت در حیطهی اختی ار و خواس ت م ردم نب ود و م ردم نقش ی در تحق
سلطنت نداشتند .بهاینترتی  ،منشأ مشروعیت سلطنت به تقدیر الهی ارجاع داده میشد.
صریحترین آبشخورهای این دیدگاه را در دوران قاج ار م یت وان در ب ین ص وفیان و
جریانهایی مانند شیخیه  -که بهنوعی از تصو بهره گرفته بودند – پیدا کرد .دماون دی
َ ُ ْ ْ َ
بهعنوان نمایندهای تمامعیار از جریان تصو با استناد به نص آیهی « َو ت ْن ِزع ال ُملك ِم َّم ْن
شاء َو ُتذ ُّل َم ْن َت ُ
شاء َو ُتع ُّز َم ْن َت ُ
َت ُ
شاء » (آ عمران« )01 ،وجود سلطان مسلط موید کامل عیار
ِ
ِ
را جهت نظم نظام حضرت پروردگار ،ض رور» (دماون دی ،6931 ،ص )11 .م یش مرد .می رزا
قاضی محمد سریزدی ( )6931ملق به "ذوالریاستین" که خود را "اباً عن جد ،درویش و
درویشزاده" معرفی میکند ،مینویسد« :همچنانکه خداوند رسالت و پیغمبری را میداند
که در کدام خانواده قرار دهد ،سلطنت و پادشاهی را هم م یدان د در ک دام خ انواده ق رار
دهد» (ص.)041 .
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عالوهبر جریانات فکری یادشده ،حمایت جریان متصل به قدرت سلطنت از این تفکر،
یکی دیگر از عواملی بود که در فراگیری این اندیشه نقش اساسی داشت .سرمنش اء ای ن
تفکر در تاریخ اسالم به بنیامیه میرسد .انتساب ش هادت ام ام حس ین ب ه تق دیر و
مشیت الهی ،نقلی معرو در تاریخ است ک ه ب ه ای ن نگ رش اش اره دارد .در اندیش هی
سیاسی ایران نیز پس از فروپاشی بنیانهای اندیشهی ایران باستان در مواجه ه ب ا نظ ام
معنایی اسالم ،درحالیکه اندیشهی شاهنشاهی فاقد مشروعیت و پشتوانهی فک ری ش ده
بود ،تنها تفکری که میتوانست توجیهگر ادامهی نظام سلطنت در محیط اسالمی باش د و
مشروعیت آن را تأمین کند ،چنین برداشت نادرستی از حاکمیت تکوینی خداوند ب ود؛ ل ذا
بهرهگیری از این معنا بهوفور در بین نویسندگان وابسته ب ه درب ار در دورهی قاج ار قاب ل
مشاهده است.
مروزی (6931ب) بهعنوان یکی از وابستگان دربار فتحعلیشاه ،ازآنجه ت خداون د را
مورد ستایش قرار میدهد که "جهان شهریاری" را به "داوری دادگر و داداری بندهپرور"
داده است (ص .)642-646 .وی در رسالهی دیگری خداوند را بهدلیل نعمت گماشتن پادشاه
با اخالق حمیده میستاید (همو6931 ،الف ،ص .)611 .ساوجی ( )6931با اش اره ب ه ای نک ه
پادشاه گماشته خداوند است ،مشروعیت الهی پادشاه را به ذهن متبادر میکن د (ص.)019 .
خان خانان ( )6931نعمت پادشاه را بهگونهای میستاید که نقش تقدیر در انتخاب پادشاه و
مشروعیتبخشی به آن بیشتر هویداست .او میگوید:
بحمداهلل و المنه ،رمهی آشفته را چوپان اقبا در رسید و گرگ ظلم را طم بشکست .منشی
قضا ،منشور سلطنت به فرر دولت خدیوی خداپرست و خسروی گشادهدست موش ح و امض اء
کرد که در شرق و غرب عالم ،در هر مکان و به هر زبان ،پ اکی فط رتش مش هور و نیک ی
نیتش مذکور است( .ص)072 .

در نامهای که در روزنامهی "واقعات اتفاقیه در روزگار" مض بو اس ت« ،جم اعتی از
سادات بنی فاطمه و طالب علوم دینیه حضور اعلیحضرت شاهنشاه ترقیخواه اسالمپناه»
بهمنظور پیگیری تاسیس عدالتخانه خطاب به مظفرالدینش اه م یگوین د«:ای شاهنش اه
اسالم! ای کسی که تو را خداوند عالم از میان  04کرور نفوس مسلمان ب رای سرپرس تی
ملت ش یعه و ت رویج اس الم و حف ج ج ان و م ا برگزی ده! [اس ت » (رجب ی ،6932 ،ج،0
ص.)003 .
با وجود این تفکر انحرافی ،جریان اصیلی که در آثار فقهای شیعه تبلور یافت ه ،ض من

پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی که خدا اطاعت او را واج کند ،باید معصوم باشد
و عالِم به جمی علوم باشد؛ مگر در حا اضطرار و عدم امکان وصو به خدمت معصوم ،که
اطاعت م تهد عاد مثالً واج میشود (همان ،ص.)14 .

دیدگاه سایر فقهای آن زمان نسبت به مشروعیت همکاری با سلطان نیز شبیه هم ین
دیدگاه است؛ یعنی هیچکدام از فقهای تراز او شیعه برای سلطنت شاهنشاهی مشروعیت
ذاتی قائل نیستند .شیخ جعفر ن فی ،نویسندهی "کشف الغطاء" امر تدارک برای جه اد را
وظیفهی م تهدین دانسته و جانشین مشروع امام زمان غای را م تهدین و یا هر کس ی
که از جان آن معلوم است ،معرفی کرده است .فتوای ایشان در موضوع حرمت اخذ خراج
توسط سالطین جور ،مگر به اذن م تهد عاد (مهدینژاد ،6911 ،ص )32 .بی انگ ر هم ین
معناست .شیخ جعفر ن فی مولف کاشف الغط اء ب ین اطاع ت از خلیف هی رس و خ دا و
سلطان مأذون تفاوت میگذارد؛ مشروعیت یکی را ذات ی و دیگ ری را ب العر م یدان د
(رجب ی ،6932 ،ج ،6ص .)47 .محمدحس ن ن ف ی( )6910مش هور ب ه "ص اح ج واهر"،
کمککردن و تمکین در برابر ولیفقیه را تا وقتی او از ح تعدی و ت اوز نکرده باشد ،ب ر
مومنان واج میداند ،اما معتقد است «اگر از ح ت اوز کند ،نه او م از است به قیام ب ه
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حفج اصل اساسی حاکمیت تکوینی ،بهمیزان زیادی از این انح را برکن ار مان ده اس ت.
جریان فقهای سیاسی همواره حکومت را در زمان غیبت متعل به فقها و علما میدانستند
و از اطالق عنوان "اولیاالمر" به پادشاهان اجتناب م یکردن د؛ در م واقعی ه م ک ه ب ه
سلطنت ایشان مشروعیت میبخشیدند ،این مشروعیت را نه ذاتی ک ه ب العر و از ب اب
حفج اساس اسالم میدانستند .شواهد تمایز و در حا تکاملبودن این اندیشه را میت وان
در چندین اثر مشاهده کرد .این آثار بهنوبهی خود میتوانستند به تحو در مبانی اندیشهی
سیاسی دوران قاجار منتهی شوند .میرزای قمی اگرچه معتقد است اصل مرتبهی شاهی به
تقدیر الهی است ،اما با اظهار این نظر که خداوند بعضی را بهسب استحقاق و قابلی ت ب ه
مرتبهی شاهی برگزیده و برخی حکام را بهس ب س وء س ریرت و خُب نی ت ب ه خ ود
واگذاشته و بهجه ت اتم ام ح ت او را امتح ان م یکن د (رجب ی ،6932 ،ج ،6ص،)99-94 .
رضایت خداوند را از انتساب به سلطنت جدا ک رده و مش روعیت س لطان را مقی د س اخته
است .میرزا در مکتوبی خطاب به فتحعلیشاه در عت اب کس انی ک ه پادش اه را اول واالمر
بهحساب میآورند ،امرکردن اله ی ب ه وج وب اطاع ت مطل س لطان را قب یح دانس ته
و مینویسد:
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این قضیه ،و نه کسی م از به کمک به اوست» (ج  ،06ص  .)932مال احمد نراقی بر نص
الهی علما به عنوان مرج عامهی مردم در زمان غیبت تاکی د ک رده و تص ریح م یکن د:
«دلیلی بر نص شخص معین و یا یک فرد نامعین و یا یک گروه خاص جز فقیه» وج ود
ندارد ،اما برای فقیه «ویژگیها و صفات زیبا و فضایل نیکویی وارد شده که برای دالل ت
بر نص او ک افی اس ت» (نراق ی6467 ،ق ،ص ،119 .ب ه نق ل از ایزده ی ،6911 ،ص.)11-11 .
مال احمد نراقی در بخشی از رساله "معراجالسعاده" مینویسد« :پادشاه ،حکم ش بانی دارد
که آفریدگار عالم او را بر رعیت گماشته و از او محافظت ایشان را خواسته» است (رجب ی،
 ،6932ج ،6ص.)612 .
رویارویی ایرانیان با مظاهر مدرنیته موج آگاهی ایشان از تحوالت جوام غربی شد و
این اندیشهها را تحتتاثیر قرار داد .مهمترین تاثیر ،توجه به نقش ارادهی بش ر در مش یت
الهی بود .همچنین باید توجه داشت که اولین رویارویی با مدرنیته ،نه مواجهه با اندیش هی
مدرن ،بلکه رویارویی با مظاهر تمدن غرب بوده است؛ این آشنایی فاقد آگاهی الزم نسبت
به عم تحو بود که فینفسه میتوانست به تغییر در اندیشهی فرد نسبت به جایگاه خود
در عالم خلقت منتهی شود.
سید جما ال دین اص فهانی (واع ج) ب ا اش اره ب ه پیش گیریه ای ص ورتگرفت ه از
مرگومیرهای ناشی از بیماریها در چند سا گذشته از طری آبل هک وبی و پی داک ردن
داروی امرا بهعنوان مظاهر این مواجهه میگوید« :ایها الناس! این دنیا دار اسباب است؛
هیچ کاری و هیچ امری بدون اسباب و لوازم درس ت نم یش ود .یعن ی خداون د خ ودش
ای نط ور مق رر فرم وده» (رجب ی ،6932 ،ج ،0ص .)931 .دهخ دا ( )6932در رد اندیش هی
مشروعیتبخشی به پادشاه از طری توسل به تقدیر الهی مینویسد:
در ممالکی که جهل جای علم ،زور جای ح  ،و اوهام جای حقای را گرفته است ،س لطنت
موهبتی است الهی .یعنی خداوند متعا حقوق ،حدود و اختیارات ه ر قطع ه از زم ین را ب ه
دست یک نفر از افراد اهالی همان قطعه گذاشته و وجوب اطاعت دیگران نیز به او در عل م
ازلی خدا گذاشته است (ج ،0ص.)611 .
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عمادالعلماء خلخالی ( )6932با اشاره به تغییرات صورتگرفته در بین مردم ،معاشرت با
ملت دو متمدنه را دلیل عدم پذیرش رفتار و کردار بیقاعده دانسته (ج ،0ص )03 .و میرزا
محمد معیناالسالم بهبهانی نیز در بحبوحهی همین تحوالت به خداوند قسم یاد میکن د
که «در ذات یگانهی خداوند عزوجل اقتضا نیست؛ [بلکه اجرای مشیت بر حس اس تعداد

و مشائات است» (رجبی ،6932 ،ج ،0ص .)040 .طالبو ( )6947ضمن پذیرش ای ن مطل
که گردانندهی جهان و مدیر کارخانهی امکان "تقدیر الهی" است ،ن ه ع زم بش ری؛ ام ا
برداشت دیگری از تقدیر ارائه میدهد و آن را همان قانون خلق ت م یدان د ک ه در ه یچ
مداری از موضوع خود تخلف نمیکند (ص.)11 .
با پذیرش نقش اراده و اختیار انسان در طو ارادهی خداون د و اثربخش ی ب ر مش یت
الهی ،اندیشهی مشروعیت پادشاه و مبنای الهیداشتن سلطنت زی ر س وا رف ت و دیگ ر
ودیعهی الهی شمرده نشد .برای مثا  ،دهخدا ( )6932ضمن مقال های در ص ور اس رافیل
مینویسد:
کسی که امروز سلطنت را الهی و مشروع میداند ،یادگار اس اطیر مل ل ق دیم را ب ا ق وانین
اسالم اشتباه میکند ...دقت و لطافت مسلک شیعه ،جز ب ه اول واالمر ب ودن معص وم اج ازه
نمیدهد ...اگر مسلمین ام روز تم ام حق ای محکم هی اس الم را زی ر و رو و تم ام کت
.)632-639

در نهایت ،این اندیشه خود را در قال دو اصل متمم قانون اساس ی مش روطه تثبی ت
کرد .اصل بیست و ششم این قانون بر ناشیشدن قوای مملکت از ملت تاکید داشت؛ اصل
سیوپن م نیز سلطنت را ودیعهای میدانست که به موهبت الهی از طر ملت به شخص
پادشاه تفویض شده است .در نتی هی تالش جریان تحو خواه فقه شیعی نیز ،اص ل دوم
متمم قانون اساسی که فقها آن را ضامن اسالمیبودن مص وبات ش ورا م یدانس تند ،ب ه
تصوی رسید .به موج اصل دوم «باید در ه یچ عص ری از اعص ار ،م واد قانونی هی آن
[م لس مخالفتی با قواع د مقدس هی اس الم و ق وانین موض وعهی حض رت خیراالن ام
صلیاهللعلیهوآلهوسلم نداشته باشد»؛ تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اس المیه
نیز بر عهدهی علمای اعالم معین گذاشته شد .با زیر سوا رفتن سلطنت بهعنوان ودیعهی
الهی ،سلطنت بهعنوان قرارداد بشری با منشا ارادهی مردمیشناخته شد و انعق اد س لطنت
تفسیری قراردادگونه پیدا کرد.
اندیشهی اتکای به ارادهی مردم ،مادام که ارادهی خدا را در تحق افعا  ،علت تامه به
شمار آورده و ارادهی انسان را در طو اراده خداوند در نظ ر م یگی رد و نق ش م ردم را
صرفاً م رایی برای تحق ارادهی الهی دانسته و اختیار آدمی را به منزلهی ودیعهای الهی
توام با مس)ولیت و تکلیف برای انسان تلقی میکند؛ در تناس با مبانی اندیشهی اس المی
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مقدسه اسالمیرا ورقورق کنند ،جهتی برای اختراع چنین نظام نحس بهدست نمیآید (ص.
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قرار میگیرد؛ اما اگر به این اراده استقال تام بخش یده ش ود و آث اری مس تقل از ارادهی
خداوند بر آن مترت دانسته شود ،خارج از اندیشهی اسالمی است .این خروج را میت وان
در "رس الهی حق وق اساس ی" (فروغ ی ،6913 ،ص )69 .و "رس الهی حق وق بش ری"
(سید ابراهیمخان )6911،مشاهده کرد.
 .1.1مبانی معرفتشناسی
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یکی دیگر از گزارههای اساسی اندیشهی سیاسی ایران در آستانهی مواجه ه ب ا مدرنیت ه،
پذیرش حاکمیت تشریعی خداوند میباشد که همواره در بین ایرانیان جایگاه واالیی داشته
است .بنابر این اصل ،خداوند بهواسطهی انبیا ،قوانین و دستوراتی را جهت نیل به س عادت
در زن دگی بش ری در اختی ار انس ان ق رار داده اس ت .از ای نرو ق رآن و س نت ائم هی
معصومین ح یت دارند و یگانه قانون زندگی شمرده میشوند .مضا ب ر ای ن ،ای ن
مساله در اسالم با بح خاتمیت و جامعیت دین نیز پیوند وثیق ی دارد .البت ه بای د توج ه
داشت که نقش و جایگاه عقل بشری در کنار وحی الهی و سنت معصومین ،همواره محل
گفتوگوی جریانات مختلف اندیشه بوده و در فهم این گزاره نیز تاثیر مهمی داشته است.
همچنین تذکر این مطل ضروری است که تبیین جایگاه عقل در کنار پ ذیرش حاکمی ت
تشریعی خداوند ،میتواند فهم ما از این معنا را دچار تحو کند.
اگرچه عقل در جریان فلسفهی سیاسی اسالمی جایگاه رفیعی داشته و مالزم ت ب ین
عقل و شرع از مبانی اساسی فلسفهی سیاسی اسالم محسوب میش ده اس ت ،ام ا ت اثیر
دیدگاههای معرفتشناختی جریان تصو  -که عقل در آن جایگاه حداقلی دارد  -بر نظام
اندیشهی دوران قاجار سایه انداخت و موج شد بسیاری از رسالههای سیاسی این روزگار
بهمنظور ح یتبخشیدن به نوشتهه ای خ ود ،مطال ش ان را از زب ان س روش غیب ی و
الهامات ناشی از کشف و شهود و یا خواب و رویا نقل کنن د .فراگی ری و اثربخش ی ای ن
دیدگاه بهحدی بود که حتی میرزاملکمخان ( )6911نیز قوانین پیشنهادی خ ود در "دفت ر
تنظیمات" را در قال الهاماتی نقل کرد که در خ واب ب ر وی وارد ش ده اس ت (ص.)91 .
مستشارالدوله (6017ق) نیز چنین وانمود میکرد ک ه راز عق مان دگی مل ت ای ران را از
سروش غیبی دریافت کرده و نگاشته است (ص.)9 .
تنز جایگاه عقل در آستانهی دوران مواجهه با مدرنیته را میت وان در آث ار ای ن دوره
بهخوبی مشاهده کرد .ارجاع ات پرش مار ب ه روای ات منق و و حکای ات مش هور و ع دم
بهرهگیری از استدال های عقلی بیانگر چنین رهیافتی است .برهان عقل ی در اندیش هی

گاهی با بعضی مذاکره میشد که این دستگاه [م لس چه معنی دارد؟ چنین مینمای د ک ه
جعل بدعتی و احداث ضاللتی میخواهند بکنند ...اعتبار به اکثریت آراء ،ب ه م ذه امامی ه
غلط است و قانوننویسی چ ه معن ی دارد؟ ق انون م ا مس لمانان هم ان اس الم اس ت ک ه
بهحمداهللتعالی طبقه بعد طبقه ،روات اخبار و محدثین و م تهدین ،متحمل حف ج و ترتی
آن شدند ...در اسالم برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم ،هرکه باشد و اسالم ناتمام
ندارد که کسی او را تمام نماید و در وق ای حادث ه بای د ب ه ب اباالحک ام ک ه ن واب ام ام
علیهالسالماند ،رجوع کنند و او اس تنبا از کت اب و س نت نمای د ،ن ه تقن ین و جع ل (ج،6
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سیاسی این دوره ،جز در موارد نادری (هم چون اثر کشفی دارابی) بسیار ان دک ب ه چش م
میخورد .با اینوجود ،عقل در آثار اصولی فقهای سیاسی شیعه ،یکی از ح تهای شرعی
در میان ح ج معتبر شناخته شده است؛ ای ن ام ر یک ی از اختالف ات اساس ی دو مکت
اخباری و اصولی است .در باب نقش عقل در احکام ،فقیهان شیعی قبو دارند که عقل در
حکم به حسن و قبح یک امر میتواند مستقل باشد ،بااینحا این نکته نزد ایشان مس ل
شمرده میشود که در مقام تشری  ،عقل نمیتواند حکمی داشته باشد (حسنی ،بیتا ،ص.)67 .
خروج از این محدودیت برای عقل بهنوعی خروج از نظ ام معرفت ی اس الم اس ت .هم ین
مساله چالش اساسی مشروطه محسوب میشد.
پس از مواجهه با مدرنیته و آگاهی به آثار قانون در پیش رفت جوام غرب ی ،ک ه در
رسائلی همچون "یک کلمه"ی مستشارالدوله و دیگر نویسندگان آن دوران نم ود یاف ت،
تدوین قانون در تضاد با اصل حاکمیت تشریعی خداوند و اکما و اتمام دین فهمیده شد و
بدینترتی یک مان مهم در تدوین قانون اساسی و م لس قانونگ ذاری پدی د آم د .در
چنین بحبوحهای ،مکتوبات متعددی نگاشته شدند که این موض وع را از زوای ای مختلف ی
مورد بررسی قرار میدادند.
شیخ فضلاهلل نوری ( )6932مینویسد:

ص.)012 .

محمدحسین تبریزی ( )6932دلیل رویآوردن دو مشروطهی روی زمین به "م لس
پارلمنت" و سپردن صالح ملک و ملت به اکثریت آراء را نداشتن احکام الهی هی واف ی و
کافی به وقای جزئیه و سیاسیه مدنیه میدانست؛ از اینرو نوشته است« :اما ما اهل اسالم
و ایمان ،چون احکام شرعیه وافی و کافی داریم ،لهذا احتی اج ب ه ق وهی مقنن ه ن داریم»
(ج ،6ص.)021-021 .
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نویسندهی ناشناس "رساله تذکرۀالغافل و ارشادال اهل" ( )6932بهخ وبی تم ام ای ن
اندیشه را یکجا برای ما تشریح کرده است .همچنانکه از نام رس اله پیداس ت ،نویس نده،
طر داران جعل قانون را در جرگهی غافلین و ج اهلین م یش مرد و ض من اعت را ب ه
اهمیت قانون ،قانون الهی را بهترین نوع قوانین میداند؛ چراکه "جام جمی مایحتاج الیه
الناس" و دارای "حکم جمی مواد سیاس یه ب ر وج ه اکم ل و اوف ی" اس ت .وی چن ین
نتی ه میگیرد:
ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود ...اگر کسی را گمان آن باشد که مقتض یات عص ر
تغییردهندهی بعض مواد آن قانون الهی است یا مکمل آن است ،چنین کس ه م ،از عقای د
اسالمی خارج است؛ بهجهت آنکه پیغمبر ما

خاتم انبیا اس ت و ق انون او خ تم ق وانین

است ...پس جعل قانون ،کالً ام بعضاً ،منافات با اسالم دارد و این کار ،ک ار پیغمب ری اس ت
(ج ،6ص.)019-011 .
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این معنا به کررات در رسالههای سیاسی آن دوران تک رار ش ده اس ت (ن ف ی مرن دی،

 ،6932ج ،6ص979-496 .؛ کاشانی ،6932 ،ج ،0ص 149-144 .؛ رجبی ،6932 ،ج ،0ص.)091 .
مواجههی با مدرنیته ،فهم از اکما و اتمام دین را که هر نوع قانونگذاری در تقابل با
حاکمیت تشریعی خداوند دانسته میشد ،تعدیل کرد؛ برداشتهای متفاوتی را پیش کشید و
موجبات اندیشیدن به راههای مختلف جهت اثبات عدم تضاد میان حاکمیت دی ن خ دا ب ا
تدوین قانون اساسی و شکلگیری م لس قانونگذاری را فراهم آورد.
در اولین مرحله ،برای برونرفت از این تضاد چنین گمانی پیش آمد که اساسا ق وانین
اروپا منبع از قرآنکریم و روایات هستند؛ این مطل توسط جمعی از نویسندگان آن دوره
مورد تاکید قرار گرفته است؛ حتی فردی همچون میرزا ملکمخان از بیان این مطل ابایی
نداشت و تنها کسانی مانند آخوندزاده و میرزاآقاخان کرمانی با این مطل مخالفت داشتند.
از اینروست که آخوندزاده در نامهای ب ه مستش ارالدوله ،ک ه در رس الهی "ی ک کلم ه"
کوشیده بود این تطاب را ثابت نماید ،شدیداً تاخته و این اندیشه را تخط)ه نموده است.
بهنظر میرسد این فکر بهمنظور فرار از اتهام بدعتگذاری در دی ن م ورد تاکی د ای ن
نویسندگان قرار گرفته است .عمادالعلماء خلخالی ( )6932بعد از تاکید بر ای ن مطل ک ه
قرآن م ید جام جمی قوانین شرعیه و حاوی بهتمام قواعد سیاسیه و مدنیه است ،متذکر
میشود« :خوب بهدقت مالحظه کنید معلوم و منکشف میشود که اصو قانون اروپاییان،
مأخوذ از قرآن م ید و کلمات ائمه و از کت فقهای امامیه است» (ج ،0ص.)01 .

عدهی کثیری از نویسندگان این دوره در توجیه نیاز به جعل قوانین جدید ،به مقول هی
تقسیمبندی قانون به عر و شرع ،یا قوانین مربو به امور معاشیه و معادیه قائل شدند و
قانونگذاری در امور معاشیه و عر را با مالحظاتی جایز دانستند و حوزهی تشری خداوند
را به امور معادیه و شرعیه محدود کردند .در پیشنویس اولین قانون اساسی دوران قاج ار
به این تقسیمبندی اشاره شده است .مثالً در یک اصل آمده است« :کارهایی که ب ه ام ور
معاش و زندگانی تعل دارند ،باید از کارهایی که ب ه ام ور مع اد و آخ رت متعل اس ت،
انفکاک یافته ،برای امور دنیوی به زبانفارسی فقره به فقره قانونها نوشته [شود ».
بهاینترتی موضوع "تقسیمبندی عر و شرع" دستاویزی برای رخنه در فهم موجود
از اندیشهی حاکمیت تشریعی خداوند قرار گرفت .برای نمونه ،خان خانان ( )6931ق وانین
دو را ال محاله بر دو قسم عر و شرع میدانست و معتقد بود:
قانون شرع ،راج به حقوق و حدود کلیهی ملیه است و در آن مباح عدیده که به تفصیل و
نوکر است ،لیکن در ایران هنوز منضبط نشده است (ج ،0ص.)012 .

مستش ارالدوله (6017ق) در بی ان اخ تال ب ین ق وانین فرانس ه  -ک ه "ک ود"
نامیده میشد  -و قوانین اسالم به پنج مورد اشاره میکند که یکی از آنها مربو به این
موضوع است:
کود ،قوانین عرفیه و عادیه را نیز جام است؛ ولی در نزد مسلمانان مسائل بسیار که به عر
و عادت تعل دارد ،در سینههاست ،نه در کتاب؛ و مادام که قوانین عرفیه در کت اب مح دود
نیست ،وقوع مظالم بیشمار به اسم عر و عادت آسان است (ص.)1-7 .

آقا مسیح تویسرکانی و سیدمهدی اصفهانی در مقالهی خ ود در روزنام هی ن اقور ،ب ا
توجه به این اعتقاد که صاح حلر و عقد در سیاست م دن "س لطان" اس ت و در س ایر
تکالیف الهیه ،متابعت "علمای عاملین" الزم است ،مینویسد:

تاثیر مدرنیته بر مبانی اندیشهی سیاسی ایران در دوران قاجار

شرح در کت فقه ضبطاند ...و اما قانون عر  ،اصالً عبارت است از دس تورالعمل و تک الیف

جنبهی عرفیت راج به سلطان است و جنبهی شرعیه بهدست علما ...یک مرتبه این اس ت
که از حضرت احدیت تکلیفی بر ما مقرر شده که باید بدان اقدام کنیم؛ زمام این امر بهدست
علمای عاملین است .یک مرتبه این است که ما خودمان امری را برای خود قرار میده یم و
تکلیفی برای خود بهتوسط وکالتی که به سلطان میدهیم ،ثابت میکنیم و به تواف آرا ،امور
مملکتی را با تکالیف مقرره نسبت به رعیت و شخص سلطنت در ک ف کفای ت آن حض رت
میگذاریم که باید مثالً اعلیحضرت ،محارست و ممارس ت ح دود و حق وق مملکت ی م ا را
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آقامیرزا فضلعلی در نطقی در اوان شروع به ک ار م ل س ش ورای مل ی ،ب رای اثب ات
شرعیبودن قوانین م لس از تقسیم شرع و عر بهره گرف ت و حیط هی ق انونگ ذاری
م لس را در خصوص مباحات قرار داد .بهنظر وی امورات م لس را صرفاً از اینجهت که
مقتضای عصر است باید دنبا کرد؛ در غیراینصورت از ذیل تش ری خ ارج اس ت .می رزا
فضلعلی توضیح میدهد در مواردی نیز که اجرای احکام شرعیهی اولی ه متع ذرر ش وند ،از
باب "الضروراتُ تُبیح المحظورات" است که با تص وی علم ا احک ام ثانوی ه ب د آنه ا
میشوند (رجبی ،6932 ،ج ،9ص)009 .؛ وی بر این باور بود ک ه ب دینترتی ق انونگ ذاری
م لس مخالف شرع نخواهد شد.
طالبو ( )6947بهگونهای دیگر بهدنبا راهحل این مساله رفته است .وی بر این ب اور
است که اگرچه احکام شرع برای زمانهی خود – یعنی هزار سا پ یش  -بس یار خ وب و
بهجا بودهاند ،اما نسبت به این روزگار ناقص هستند؛ لذا «باید سیهزار مسالهی جدید بر او
بیفزاییم تا ادارهی امروزی را کافی باشد» (ص.)34-31 .
عماد العلماء خلخالی ( )6932برای حل مساله یادشده ،ابتدا تکالیف و حدود بنیآدم در
این عالم را به دو قسم تقسیم کرده است :یکی بالنسبه به حضرت خال سبحان که راج
به جهات تدین و مذه آنها و متعل به روح است؛ و دیگری بالنسبه به شخص سلطان
که فقط راج به جهات دنیای آنها و مربو به جسم اس ت .وی ض من تاکی د ب ر ل زوم
معلوم و محدودبودن جهات تکالیفیهی سلطان همچون حدود و تکالیف الهیه ،معتقد است
اگرچه قوانین و حدود الهیه ،ربطی مابین عباد و معبود خدا هستند و صرفا از طری وح ی
یا الهام به انسانها میرسند ،اما قسم دوم که تدبیر مصالح جمه ور مل ت و اص الح ام ور
مملکت باشند ،باید به م الس دوگانه (یکی اشرا به انتخاب سلطان و دیگ ری وک الی
ملت به انتخاب خودشان) سپرده ش وند (ج ،0ص .)96-91 .وی ب رای ح ل ش بههی یک ی
انگاشتن قانونگذاری م الس با بدعتگذاری در دین ،چنین استدال میکند که« :قوانین
سلطنتی ربطی به احکام و تکالیف شرعیه ندارد و با قواعد متشرعه اصالً و فرعاً ب ه وج ه
من الوجوه مزاحم و معار نیست؛ بلکه تماماً از قبیل تعی ین موض وعات اس ت» (هم ان،
ص .)46 .طالبو نیز در کتاب "احمد" ( 0191شاهنشاهی) همین تقسیمبندی قوانین را از
حی ربطشان به جسم یا روح پیش کشیده است (ج ،0ص.)601 .
گروه دیگری از نویسندگان ،همچون فخرالعلماء شیخ مه دی تبری زی ( )6932ب رای

تاثیر مدرنیته بر مبانی اندیشهی سیاسی ایران در دوران قاجار

برونرفت از چنین وضعیتی ،با استناد به امر خداوند به حضرت رسو مبنیبر تشکیل شورا
علیرغم علم رسو به حکم شریعت چنین نتی ه گرفته است ک ه «مقص ود از مش ورت،
تعیین حکم خدا نیست ،بلکه هد از صدور دستور مذکور مش ورت ب رای اج رای احک ام
الهی است» (ص .)74 .وی قانون دوم ،یعنی چگونگی اجرای قانون او (حکم ش رع) را -
برعکس قانون او  -برحس خواست و حاالت ،قابل تغییر و دگرگونی دانسته و اینگونه
م لس شورای ملی را از اتهام بدعت در دین تبرئه کرده است (همان).
محالتی غروی ( )6932در پاسخ به شبههی دخالت م لس در امر تشری م ینویس د
که کار وکال تکلمکردن در احکام دینی نیست؛ غر آنها نه تغییردادن دی ن اس ت و ن ه
تمیزدادن و تعییننمودن حکم شرعی؛ «فقط محل گفتوگوی آنها امورات عامه و سیاسات
کلیهی مملکت است» (ج ،0ص .)019 .بهنظر وی ،تصر نمودن در امور عامهی سیاس یه ک ه
موج انتظامات عامه است ،یک مساله فقهی است و والیت آن در زمان غیبت ،مختص ب ه
حکام شرع میباشد؛ این مساله در قال ضرورت خالینبودن م لس از م تهدین در م ادهی
دوم متمم قانون اساسی مورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت .غ روی معتق د اس ت ک ه ب ا ای ن
صورتبندی مشکل ظاهری مسالهی فقهی یادشده حل میشود (همان ،ص.)011-017 .
آیتاهلل نایینی ( )6932روح مغالطهی بدعتدانستن تدوین قانون در بلد اسالم را همان
داستان "ال حکم إلرا للره" گفتن خوارج نهروان دانسته (ج ،0ص )410 .و «اش تما م ل س
ملری به عضویّت عدّهای از م تهدین عدو عالِم به سیاسات برای تصحیح و تنفیذ آرا» را
شر صحت و مشروعیت مداخلهی مبعوثان ملت در سیاسات عنوان نموده اس ت (هم ان،
ص .)416 .همین نظر را در دیدگاه آیتاهلل آخوند خراسانی ( )6932نی ز م یت وانیم ببین یم
(ص .)671 .نایینی ( )6932م موعهی احکام را به دو قس م تقس یم م یکن د .ی ک قس م
منصوصاتی هستند که وظیفهی عملیّ هی آن بالخص وص مع یّن و حکم ش در ش ریعت
مطهّره مضبو است؛ قسم دوم غیرمنصوصی است که وظیفهی عملیّهی آن بهواس طهی
عدم اندراج تحت ضابط خاصّ و میزان مخصوص ،غیرمعیّن بوده و بهنظر و ت رجیح ول یّ
نوعی موکو شده است .وی قسم او را مستقل از مقتضیات مکان و زم ان دانس ته ،ام ا
قسم دوم را تاب مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختال آن ،قابل اختال و تغییر
میداند و معتقد است این امر در عصر غیبت به نظ ر و ترجیح ات ن وّاب ع ام ی ا کس ی
که در اقامهی وظائف مذکوره عمّن ل ه والی ه اذذن م أذون باش د ،موک و خواه د ش د
(ج ،0ص.)419-414 .
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ثقۀاالسالم تبریزی ( )6932اگرچه تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیهای را ک ه در آن،
نواب امام متصدی امر سلطنت شوند ،به هر نوع دیگر ترجیح میدهد ،اما با توجه ب ه
خود را مکلف به سلطنت عامه نمیدانند ،معتقد است که بای د
شرایطی که نواب ائمه
سلطنت حاضره را محدود و مقید ساخت و بر آن امنای ملت را ناظر گماشت؛ ای ن ک ار را
باید با تاسیس دارالشورا و مشورتدادن عقال و امنای منتخ ملت در امورات عرفیه دنبا
کرد .نکتهی مورد توجه در دیدگاه ثقهاالسالم تبریزی اشارهی وی به "قانون مش روطهی
ایرانی" است که در آن ،حکم شرعیات در شریعت مطهره معین شده است (ج ،0ص-911 .
 .)911به نظر میرسد وی اولین کسی است ک ه ای ن لف ج را ب هک ار گرفت ه و ب ه تم ایز
مشروطهی ایرانیان با غرب توجه کرده است.
فاضل خراسانی ترشیزی ( )6932با تفکیک امور معادیه از معاشیه معتقد اس ت :اس رار
معاشی را اغل مردم ملتفت میشوند ،ولی سِرر اغرا معادی را اغل ادراک نم یکنن د.
پس در اوامر معادیه باید عقالً تبعیت انبی اء را ک رد ،ام ا در ام ورات معاش یه و رس ومات
معموله ،یک قانون کلی وض فرموده و جزئیات را تحت کلیات اوامر مقدمه مندرج نموده و
انتظام و ترتی جزئیات را تفویض به عر عقال و علم علما و اهل خبرت و سیاست کرد.
ترشیزی از آنجاییکه قانون اساسی را مربو به امور انتظام مع اش م یدان د ،ل ذا آن را
مشروع میشمرد .بهنظر وی در نبود امام معصوم ،قیام یک نفر ب ه وظ ایف مع اش ام ور
مردم ،خارج از حوزهی قدرت ی ک ش خص اس ت و تش کیل "هی) ت نوعی ه" ب رای آن
ضروری است« .انتخاب هیات نوعیه ،یا همان وک الی مل ت ک ه مح ل م ذاکرهی آن ان
م لس شورا یا پارلمنت است ،باید از طری انتخابات اکثریت مردم صورت پذیرد؛ چراک ه
در غیراینصورت ،موج رن ش آنان گشته و اغتشاش را بهدنبا خواه د آورد» (ج ،0ص.
 .)121-123این نحوهی استدال در ضرورت تشکیل هی)ت نوعیه یا همان م لس ت ازگی
دارد؛ یعنی اگرچه در متون ساب این مقدمات را تا مرحلهی اثبات رئیس بیان مینمودند و
بر وجود آن استدال میکردند ،اما ترشیزی مقدمهی دیگری به آن اضافه کرده است .این
نکته را که قیام یک فرد به کلیهی امور مع اش ممک ن نیس ت ،ل ذا بای د ش ورا و ق انون
اساسیای جهت انتظام معاش تاسیس کرد ،میتوان نوآوری ترشیزی محسوب نمود.
در م موع باید بگوییم اگرچه در ابتدای مواجهه با مدرنیته «نفس قانونگذاری مبنای
شرعی نداشت» (آدمی ت ،6916 ،ص )633 .اما در این تعامل ،اصل قانونگذاری با لحاظشدن
شر عدم مخالفت با شرع ،به قبو هیاتی نظار از م تهدین ،در ن زد اکث ر علم ا مبن ای

را نیز باید در نظر گرفت که فقیهانی همچون نائینی (،6932

شرعی یافت .البته این مطل
ج ،0ص )491 .و ثقۀاالسالم تبریزی مشروطه را نه بهعنوان دیدگاه اسالم ،بلکه به عن وان
دیدگاهی میدانستند که نسبت به حکومت مطلقه به اسالم نزدیکتر است.
تاثیرات مدرنیته بر مبانی معرفتشناسی در نظام معنایی اندیشه در ایران ،در مواقعی به
خروج از این نظام من ر گردیده است .اصل حاکمیت تشریعی خداون د ،مق ام تش ری را از
بشر سل میکند؛ لذا قائلشدن به این جایگاه برای انسان بدون درنظرگرفتن مالحظ اتی
که برخی علما در آن کوشیده بودند ،در برخی مکتوبات این دوره بهچشم میخورد (اویسی،
 ،6911ص611-617 .؛ طالبو 0191 ،شاهنشاهی ،ج ،9ص673-612 .؛ ابراهیم خ ان ،6911 ،ص-11 .

 .1.1مبانی انسانشناسی

در حوزهی انسانشناسی ،در دیدگاههای قبل از مواجهه ،انسان بهعنوان موج ودی م دنی
بالطب شناخته میشد که دارای فطرتی متمایل به فتنه و فساد است؛ این شناخت به لزوم
وجود سلطان منتج می گردید .این استدال را به کرات میتوان در مکتوبات دوران قاج ار
مشاهده کرد.
رستمالحکما هالک کردن یکدیگر ،خرابکردن عالم و نایاب شدن ح رث و نس ل را
نتی هی فقدان پادشاه میشمرد (حس ینی موس وی ،)6931 ،شهرخواس تی ( - )6931از اه ل
تصو  -مقصود از سلطنت و جهانداری را اطفای حرارت آتش فتنهی مردم به آب تی غ
ستیز میداند تا از شوارع فتنهانگیزی برخیزند و از مشارع دیوطینتی بگریزن د و ب ه نف س
خویش و دیگران نستیزند (ص .)412 .کرمانی ( )6931اختال طبای بشر را س ب ن زاع و
تخاصم دانسته و معتقد است معال هی این نزاع و تخاص م را حک یم عل یاالط الق ،ب ه
کفایت وجود حکام و سالطین با عد و داد نموده اس ت (ص .)16 .قاج ار ( )6931معتق د
است اگر سالطین نباشند ،این دیوسیرتان و شیطانطبیعتان ،بنی ن وع بش ر را ک ی آرام و
مطی گرداند؟ (ج ،4ص .)624 .نظامالعلماء تبریزی ( )6931مینویسد:
این طایفه را که جامهی حیاتشان از تار و پود شهوات بافته و تار خیا شان به رشتهی آما
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 .)17گروه دیگری از نویسندگان تحتتاثیر مدرنیت ه ،مبن ای ق انونگ ذاری را ب ا ق رارداد
اجتماعی و یا حقوق طبیعی افراد پیوند زدند .آزادی و برابری بهعنوان دو ح طبیع ی در
اندیشهی مدرنیته ،با مالحظاتی که ب رای نمون ه م یت وان در رس الهی "تنبی ه االم ه و
تنزیهالمله" نایینی دید ،در اندیش هی سیاس ی اس الم نی ز م ورد تاکی د ق رار گرف ت.ام ا
قرارگرفتن این دو بهعنوان مبنایی برای قانونگذاری ،خارج از مبانی و اصو مصررح است.

18

تافته است ،چون همیشه دیگ طب از پختن خیا خام به آتش حرص و آز در غلیان و خ ار
آرزوهای دور و دراز در گریبان جان میباشد؛ و این معنی هر ی ک را در تحص یل م راد ب ه
ارتکاب صد گونه فساد داعی و در تحریفش ان از م نهج مس تقیم ع د و انص ا س اعی
است ،...ناچار است از سرکردهی فرمانده الزماالتباعی» (ج ،4ص.)671 .
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مولف ناشناس رسالهی "تقدس سلطنت و معای مشروطیت" ( ،)6932جنس بش ر و
نوع بنی آدم را «به فتنه و فساد م بو و به آشوب و سفک دماء مفطور» ش مرده اس ت.
(ج ،6ص .)969 .وی با تمسک به این برداشت از انسان ،ضرورت وجود سلطان را برای خود
اثبات میکند؛ درصورتیکه با این مقدمات صرفاً م یت وان ب ه ض رورت وج ود حکوم ت
استدال نمود.
در م موع باید بگوییم در این دوره ،فهمهای موجود نش ان م یدهن د ک ه حکوم ت
معاد سلطنت تلقی میشده است .بعدها پس از آگاهی به انواع دیگر حکومت و توسعهی
معنایی آن و تحو در مبانی هستیشناختی و معرفتش ناختی ،هم ین مب انی ب همنظ ور
ضرورت وجود قانون بهکار گرفته شده است؛ آثار نگارششده در دوران مواجهه با مدرنیت ه
بهوضوح بر این مدعا داللت میکنند.
البته در دوران قبل از مواجهه استثنائاتی نیز وجود دارند؛ ب رای مث ا  ،کش فی داراب ی
( )6931با تکیهبر مبانی رایج روزگار خود از ضرورت نوع دیگری از تدبیر صحبت میکن د
که اعم از سلطنت است .وی با توجه به تفاوت عقو مردمان به وجود اختال در افعا و
غایات ایشان استدال میکند و تصریح مینماید در صورت واگذاری این اخ تال ه ا ب ه
مقتضای طبای و مقاصد آدمیان ،ایشان هر آینه یکدیگر را مثل سباع برر و ماهی ان بح ر
میدرند و به افساد و افنای یکدیگر مشغو میشوند و عالم را هرجومرج و نظام را مختل
میگردانند؛ پس بالضروره ،نوعی از تدبیر میباید که بهواسطهی آن ،هر یکی را در منزلی
که مستح آن است وادارد (ص.)020 .
ابوطال بهبهانی در "منهاج العلی" ،نفس انسانی را عموماً مایل ب ه برت ری و ج ور و
اجحا بر زیردستان پستتر از خود دانسته است که اگر حاکم و آمر و ناهی و زاجر ق وی
نباشد تا م بور کند اشخاصی که حقی بر ذمهی آن است در ادای آن ،هرگز به میل خ ود
ادای دین احدی را نخواهند نمود و از آن پس که دانستند «قانون ،اصحاب ظلم و ج ور را
مان از این خیا خطرناک است و ارباب حقوق و دیون را م بور میکند به ادای آن ،نظم
و آسایش و تامین عامه از همان حاصل خواهد شد» (زرگرینژاد ،6931 ،ج ،9ص .)619 .او در

شمار اولین کسانی است که در رسالهی خود به ت اریخ  6034قم ری ،از ای ن مق دمات و
صغرویات در اثبات ضرورت قانون بهره گرفته است؛ تا پیش از ای ن ،هم ین مق دمات در
اثبات ض رورت س لطنت ب هک ار گرفت ه م یش د .نیش ابوری ( )6932پ س از اش اره ب ه
مدنیالطب بودن انسان ،استدامهی هی)ت جامعهی انسانی را بهواس طهی اغ را مختلف ه
آحاد و افراد که هرکس چیزی خواهد که دیگ ری نخواه د ،ب دون ق انون اساس ی میس ر
نمیداند (ص .)177 .خان خانان ( )6931نیز به مدلو خطاب "اهبطوا بعضکم لبعض عدو"،
طغیان و عصیان را جبلی انسان دانسته و میگوید :در این کشمکش وای ب ه ح ا هم ه،
اگر نظم و نسقی درکار نیامده باش د (ص .)073-012 .ه ر دوی ایش ان پ س از ذک ر ای ن
مقدمات ،ارسا رسل را پاسخی از حکیم علیاالطالق و مقنن کثیراالشفاق جهت نظ م و
معاش عباد دانستهاند.

این پژوهش بهمنظور ارزیابی تح و در مب انی اندیش هی سیاس ی ای ران در مواجه ه ب ا
مدرنیته ،بهطور خالصه به نکات زیر دست پیدا کرد:
نکتهی او  :مواجههی با مدرنیته فهم اندیشمندان ایرانی از اص ل حاکمی ت تک وینی
خداوند را متاثر از خود ساخت و موج تغییر دیدگاه ایشان نسبت به جایگاه انسان در نظام
خلقت و نسبت ارادهی خداوند با ارادهی انسان در زن دگی بش ری ش د .در نتی هی ای ن
تغییرات ،تاثیر بشر بر سرنوشت خود بیشتر مورد تاکید واق شد و مردم نسبت ب ه نق ش
قدرت خودشان در تحق حکومت آگاهی پیدا کردند .بااینوجود ،اندیشهی سیاسی ایران ی
در برابر اندیشهی مشروعیتبخشی تام به ارادهی عمومی مقاومت کرد.
نکتهی دوم :اگرچه مواجههی با مدرنیته بر فه م متفک ران ایران ی از اص ل حاکمی ت
تشریعی خداوند بهعنوان اصل اساسی در مبانی معرفتشناسی و فلسفهی حقوق و سیاست
موثر واق شد ،اما این تاثیر در سایهی استحکام اندیشهی حاکمیت تشریعی در فقه شیعی
نتوانست بنیانهای اندیشهی مدرنیته را تثبیت نماید و مبنای قانونگذاری را تغیی ر ده د.
بااینوجود این مواجهه فهم جدیدی از اندیشهی جامعیت و اکما دین را ش کل داد و ب ر
لزوم تغییر بخشی از قوانین بهاقتضای زمان بر مبنای اصو شریعت صحه گذاشت و چنین
نگرشی را تثبیت کرد؛ درعینح ا  ،ای ن اندیش ه ک ه خواس ت و ارادهی عم ومی مبن ای
قانونگذاری و تشری شود ،طر داران کمی پی دا ک رد و نتوانس ت ب ر اس تحکام مب انی
اندیشهی سیاسی شیعی فائ آید.
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نکتهی سوم :تحو در مبانی انسانشناسی موج تغییر نگاه به جایگاه انسان در نظام
خلقت شد و فهم از اندیشهی انسان مکلف را دگرگون ک رد .اگرچ ه ای ن تح و موج
احیای اندیشهی آزادی و مساوات شد ،اما نتوانست آن را به جرگهی انسان مختار و آزاد از
تکلیف  -که موردنظر مدرنیته است  -بکشاند.
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