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Abstract 

Most critical discourses against the status quo in the Qajar period attacked 

the authoritarian regime and called for the transition from despotism to the 

rule of law. Eventually, the constitution became the main demand of 

critics, and the constitutional decree was issued. However, at the stage of 

drafting the constitutional amendment, constitutionalism faced a major 

challenge after being considered by clerical constitutionalists to be contrary 

to Sharia (Islamic law). Consequently, Habl al-Matin, which had been 

promoting constitutionalism with explanations based on customary law 

(orf) for some years, changed its position and promoted constitutionalism 

based on the idea of separating Sharia from custom (orf). Adopting a 

descriptive–explanatory method, this study examines the bases and 

purposes underlying Habl al-Matin’s attempt to explain and promote the 

idea. The findings show that after the constitution being considered 

contrary to Sharia, the journal organized its customary explanation of 

constitutionalism around the jurisprudential permission of the Islamic 

scholars of Najaf on the necessity of the separation of Sharia from custom 

during the Occultation, and as a way of linking the idea of the modern state 

with Sharia . 
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  یدولت و قانون اساس ۀکلکته به مقول  نیالمتحبل  ۀروزنام کردیرو
 یمتمم قانون اساس نیتدو ۀبر دور دیمشروطه؛ با تأک

 

 مسئول سندهینو تبریز، ایران. ز،یدانشگاه تبر خیتار اریاستاد         یفرج یمهد
  

 ، تهران، ایران)ع( نیدانشگاه جامع امام حس یانقالب اسالم اریاستاد     یبهزاد قاسم
  

     چکیده

از   را  شکلپس  خود  حمالت  آنها  اکثر  قاجاریه،  دورۀ  در  موجود  وضع  علیه  انتقادی  گفتارهای  گیری 
متوجه نظام استبدادی نموده و خواهان گذار از استبداد به حکومت قانون شدند. در نهایت، مشروطیت به  

متمم   تدوین  مرحلۀ  در  لکن  شد.  صادر  مشروطه  فرمان  و  تبدیل  منتقدین  اصلی  اساسی، مطالبۀ  قانون 
  المتینحبلطلبان، مغایر با شرع تلقی و از این طریق با چالش بزرگی مواجه شد.  مشروطه از سوی مشروعه

کرد، پس از بروز چالش مزبور، تغییر موضع داده که از سال ها قبل با تبییناتی عرفی مشروطه را ترویج می 
از عرف ترویج می  تفکیک شرع  ایدۀ  بر اساس  را  مقال  پرسشکند.  و مشروطیت  این است که    هاساسی 

و ترویج می حبل  بر اساس چه مبنا و اهدافی، ایدۀ مزبور را تبیین  های تحقیق بر اساس  کرد؟ یافتهالمتین 
توصیفی  می   ـ  روش  نشان  تبیین  تبیینی  نشریه  این  شد؛  تلقی  شرع  با  مغایر  مشروطیت  آنکه  از  پس  دهد، 

فقهی علمای نجف، مبنی بر ضرورت تفکیک شرع از عرف در  را از مشروطه بر اساس جواز    عرفی خود
 کند.  عصر غیبت ساماندهی کرده و بعنوان راهکاری برای پیوند زدن اندیشۀ دولت مدرن و شرع مطرح می 

کلکته، اندیشۀ مشروطیت، قانون اساسی، ایدۀ تفکیک شرع از    المتینحبل  کلیدی:  واژگان
 عرف
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 طرح مسئله
تری با  های ایران و روس، به شکل جدیز اینکه از مجرای جنگحکومت قاجاریه پس ا

دستاوردهای مادی تمدن جدید اروپایی آشنا شده و بواسطۀ شکست از روسیه بر اهمیت  
علوم و فنون جدید وقوف یافت، در چندین مرحله اقدام به نوسازی نمود. افزون بر این، 

جدید غربی در نیمۀ دوم عهد ناصری، ها و تحوالت  افزایش ارتباطات و آگاهی از اندیشه
شکل اندیشهموجب  محوریت  گیری  با  منوّرالفکری  گفتارهای  و  انتقادی  های 

خواهی در جامعه شد. سرانجام مبارزه علیه استبداد منجر به صدور فرمان مشروطیت قانون
متمّم   تدوین  ایام  در  الخصوص  علی  و  اول  مجلس  دورۀ  در  لکن  شد.  مجلس  افتتاح  و 

و    قانون فکری  منازعۀ  مستبدین،  و  خواهان  مشروطه  بین  سیاسی  نبرد  بر  افزون  اساسی، 
که   شاه  محمدعلی  سرانجام  درگرفت.  مشروطه  مشروعیت  و  ضرورت  سر  بر  نیز  قلمی 
از   برخی  که  شرایطی  در  و  روسیه  حمایت  با  بود،  اختیاراتش  شدن  محدود  از  ناراضی 

دانستند و  و مشروطه را مغایر با شرع میمتشرعین با مشروطه و قانونگذاری مخالفت کرده  
بهانه مشروطهنیز  خود  که  افراطهایی  با  در  ورزیخواهان  دادند،  رقیب  جناح  به  هایشان 

، مجلس را به توپ بست و مشروطه تا فتح تهران به تعلیق  1326جمادی االول    23تاریخ  
مبارزه بر  افزون  اختیارادرآمد.  نمودن  مقید  و  بر سر محدود  بین  ای که  نهاد سلطنت،  ت 

مشروطه و  مبارزۀ  مستبدین  و  اختالف  حادّتر،  مبارزۀ  و  اختالف  داشت،  وجود  خواهان 
تهران،   علمای  از  برخی  که  معنی  بدین  بود.  نظام جدید  مشروعیتِ شرعی  سر  بر  فکری 
خواهان   و  دانسته  شرع  با  مغایر  و  بدعت  را  مجلس  نمایندگان  طرف  از  قانون  وضع 

به رهبری علمای ثالث  ند. از سوی دیگر عده»مشروطۀ مشروعه« شد ای از علمای شیعه 
نجف، از نظام مشروطه حمایت کرده و دالیل شرعی و عقلی برای ضرورت استقرار آن 

 اقامه کردند. 
سال   که  بودند  مراجعی  جمله  از  ایام  مطبوعات  و  مشروطیت  فرمان  صدور  از  قبل  ها 

قانون اندیشۀ  ترویج  و  مردم  بیداری  در  رنگی  پر  نقش  اول،  مجلس  و  پرالتهاب  خواهی 
بدیل المتین کلکته نقشی بیطلبی داشتند. از میان مطبوعات مزبور، روزنامۀ حبلمشروطه

قالب مشروطیت سلطنت ایفا نموده است. این روزنامه    در ترویج اندیشۀ دولت مدرن در
مشروطه درگیری  مشروطهدر  جبهۀ  از  استبداد،  جبهه  با  منازعۀ  خواهان  در  و  خواهان 

علمای   از  مدرن  اندیشۀ دولت  تحقق  راستای  در  مشروطه  مشروعیت  بر سر  علمای شیعه 
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ازد و با ارائۀ دالیل  پردخواه نجف حمایت کرده و به انعکاس آرای فقهی آنها میمشروطه

نقلی و عقلی بر ضرورت استقرار مشروطه تأکید کرده و راهکارهایی برای قانونگذاری و  
می ارائه  اساسی  قانون  حبلتدوین  چرخش  مبنای  و  چگونگی  رویکرد  کند.  از  المتین 

به رویکرد عرفی  این    ـ  عرفی  نیز راهکار  شرعی در تبیین ضرورت استقرار مشروطیت و 
 رای قانونگذاری و تدوین قانون اساسیِ سازگار با شرع، مسئله این مقاله است.  روزنامه ب

تدوین  راهکار روزنامۀ حبل  تاکنون و  قانونگذاری  المتین کلکته در خصوص چگونگی 
در   گرفته  صورت  تحقیقات  بین  از  است.  نشده  انجام  مستقلی  تحقیق  در  اساسی،  قانون 

اندیشه سهیالخصوص  مزبور،  روزنامۀ  »روزنامۀ    های  عنوان  با  خود  اثر  در  قنواتی 
دهی به این سواالت است که روزنامۀ  خواهی«، در پی پاسخالمتین و اندیشۀ مشروطهحبل

حبل المتین کلکته در تحول فکری و بیداری جامعۀ ایران چه نقشی داشته است؟ دریافت  
ملّ قانون، آزادی، مساوات،  قبیل  از  از مقوالت مدرنیته  این  این روزنامه  از  ت و مقوالتی 

آموزه نسبت  اینکه  و  است؟  در  دست چگونه  مفاهیم جدید غربی  با  اسالم  های شریعت 
در پی پاسخگویی    مزبور  اثر  (.4:  1388)قنواتی،  دریافت حبل المتین به چه صورت است؟  

به سواالت متفاوتی از سوال تحقیق حاضر است. دو مقالۀ »مفهوم و ارکان مشروطیت در  
ح  کلکته«  بلروزنامه  فرجی،  المتین  و  و   (133-163:  1394)منصوربخت  فکری  »موضع  و 

حبل روزنامه  سیاسی  مشروطهعملکرد  منازعه  در  کلکته  مشروعهالمتین  و  طلبی«  خواهی 
حبلعلی  (،331-357:  1396)فرجی،   دریافت  تبیین  به  اینکه  نظام  رغم  و  اندیشه  از  المتین 

پرداخته مقال  مسئله  لکن اند؛  مشروطیت  در    ن یالمت   حبل  ۀروزنام  راهکارمزبور،    ۀدو 
می  .ستی ن  یاساس   قانون  ن یتدو  یچگونگو    یقانونگذارخصوص   مقاله  بر این  کوشد 

توصیفی روش  دریافت  ـ  اساس  استقرار  تبیینی،  ضرورت  از  روزنامه  این  عرفی  های 
ن نماید و به  شرعی را تبیی  ـ  مشروطیت و چگونگی تغییر آن به رویکرد و راهکار عرفی 

المتین، راهکار تفکیک شرع از عرف را بر اساس  این پرسش اساسی پاسخ دهد که حبل
 کند؟ چه مبنا و اهدافی تبیین می

 المتین و اندیشۀ نوسازی دولت در چارچوب سلطنت مشروطه حبل
المتین کلکته به سردبیری سید جالل الدین حسینی معروف به مؤید االسالم،  روزنامۀ حبل

با دغدغۀ ترقی ایران تأسیس شد. اندیشۀ مشروطیت و نوسازی  م(  1893)ق  1311تاریخ    در
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المتین  ها و راهکارهای نشریۀ مزبور برای ترقی ایران بود. حبلسیاسی از مهمترین اندیشه

های سلطنت  در مقاالت متعددی و از ابعاد مختلفی به نقد استبداد پرداخته و با بیان ویژگی
یج مشروطیت و تبیین ضرورت استقرار آن در ایران اقدام نموده است. در  مشروطه، به ترو
استقرار  ادامه، نقد حبل این نشریه در ضرورت  نیز استدالالت  المتین از نظام استبدادی و 

 شود. مشروطیت در ایران بر اساس مهمترین مقاالت منتشره در این روزنامه تبیین می

، به مناسبت امضای قانون اساسی  1324القعده  ذی   21روزنامۀ حبل المتین در سر مقالۀ    
جدیدی  وضع  موجد  را  اساسی  قانون  وضع  و  مشروطیت  برپایی  ولیعهد،  و  شاه  توسط 

داند که در آن وضع، مستبدین قدرت مانور نخواهند داشت و هر اقدامی در مملکت  می
م ابراز  ادامه  در  بود.  ملی خواهد  مجلس شورای  نظارت  و  تأیید  سایۀ  این  یدر  در  دارد 

،  نیالمت  حبل)وضع جدید، همۀ افراد مملکت در جایگاه یکسانی در برابر قانون قرار دارند  

شود و  دولت مشروطه از سوی پادشاه معرفی می  (؛1-2:  21، ش  14، س  1324ذی القعده    21
و   است  معین  و  محدود  ولیعهد  و  پادشاه  اختیارات  و  بوده  مسئول  مجلس،  مقابلِ  در 

تصرف و  دخل  از  دولت  میمأموران  ممنوع  خودسرانه    ی ذ  21  ، نیالمت  حبل)باشند  های 

س  1324القعده   ش  14،  حی   (. 3:  21،  عامل  و  مشروطیت  شاهرگ  را  اساسی  و  قانون  ات 
تداوم آن دانسته و مجلِس بدون قانون اساسی را همانند دارالشورای کبریِ عهد ناصری،  

می قلمداد  تشریفاتی  و  خاصیت    (.2)همان:  نماید  ناکارآمد  و  نهادمندی  تشریح  در 
میمشارکت و  پرداخته  استبدادی  حکومت  با  آن  مقایسۀ  به  مشروطیت  نویسد؛  پذیری 

، هر قدر هم قلمرو آن خُرد باشد، امکانی برای تجاوز  کشوری که سلطنتش مشروطه باشد
اجانب وجود ندارد؛ چرا که رعایای این کشور خود را سهیم در سلطنت دانسته و برای  

می ایستادگی  سلطنت،  استبدادی  بقای  آن  دولت  لکن  قدرتمند  که  کشوری  اما  کنند. 
تفاوت شده و منتظر بی  باشد، چون رعایا از دولت ناراضی هستند، در برابر تجاوز اجانب 

اعاده   را  خود  حقوق  و  بکشند  انتقام  آن  کارگزاران  و  دولت  از  تا  بود  خواهند  فرصتی 
می  نابود  و  مضمحل  دولتی  چنین  لذا  و کنند،  »کمپانی  مثل  مشروطه  سلطنت  اما  شود. 

رود. زیرا دوام و بقای شرکت« است که با کنار رفتن یک یا چند تن از شرکا، از بین نمی
هم  آن   قدر  هر  است؛  به شخص  وابسته  مستبده چون  سلطنت  ولی  است.  قوانین  به  بسته 

منظم و قوی و شایسته باشد، به محض کنار رفتن آن شخص، همه چیز به هم خورده و از  
نیز در    (5:  35، ش  14، س  1325ربیع االول    8المتین،  )حبلرود  بین می و در نوشتۀ دیگری 
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استبداد شیوۀ  تغییر  با  میارتباط  قدرت  در  مردم  نمودن  شریک  مثبتِ  نتایج  و  نویسد: ی 

دولتی که »مجسمه ملعونه استبداد« را کنار گذاشت و به ملت خود آگاهی داد و آنها را  
در خیر و شر مملکت شریک نمود و در انجام امور به رأی آنها مراجعه نمود و از این راه،  

دریا و خشکی فرمانروا خواهد بود    ملت را با خود همراه ساخت مانند دولت انگلیس در
 (.12: 29، ش 9، س 1320صفر  10،  المتین )حبل
تأمین  حبل  را  مشروطیت  کارکردهای  مهمترین  از  یکی  متعددی  مقاالت  در  المتین 

،  14، س  1324شوال    23المتین،  )حبل  کندحقوق مردم و محدود شدن قدرت عنوان می
رجب    3المتین،  ؛ حبل4:  42، ش  14، س  1325جمادی االول    5المتین،  ؛ حبل2:  18ش  

االول    21المتین،  حبل  ؛3:  4، ش  14، س  1324 نشریۀ    (.19:  37، ش  8، س  1319ربیع 
به تشریح ویژگیحبل های شخصی و مستبده و های حکومتالمتین در مقاالت متعددی 

می سلطنت  مشروطیت  بویژه  و  قانون  ترویج حکومت  به  و  پرداخته  آنها  در  نقد  پردازد. 
در دست یک شخص محصور است؛ کمتر  شود؛ در ممالکی که قدرت  جایی متذکر می

را   مملکت  و  ملت  خیر  خود  اقدامات  و  تصمیمات  در  شخص  آن  که  است  شده  دیده 
ای قائم به  و در نوشته  (20  -21:  14، ش  10، س  1320شوال    12المتین،  )حبللحاظ نماید  

نویسد: »ارادۀ کیف ما  ثباتی و اضمحالل دانسته و میشخص بودن حکومت را موجب بی
ماند«   نخواهد  باز  تأثیر  ذرۀ  دنیا  آخر  تا  و  بوده  اضمحالل  و  محو  مایۀ  دنیا  اوّل  از  یشاء 

دارد که اگر  در مقالۀ دیگری ابراز می  (.112:  10، ش  7، س  1317رمضان    6المتین،  )حبل
اداره کشور در دست یک شخص تمرکز یابد، حتی اگر آن شخص دارایِ »قوه قدسیه«  
باشد، خیری برای مملکت و دولت نخواهد داشت و اگر خیری هم ظهور یابد، زودگذر  

کرده اشاره  کبیر  امیر  اصالحات  ناپایداری  به  خود  گفته  برای  بود.  منظور    خواهد  به  و 
ایجاد ثبات و دوری از تذبذب و ترقی دائمی کشور، وجود قانون اساسی را برای ادارۀ  

مقاله  (.112:  10، ش  7، س  1317رمضان    6المتین،  )حبلداند  کشور ضروری می ای در 
به   دانشمندان»منتسب  از  ارتباط    «یکی  تبیین  در  و  قوا  تفکیک  مسئله  به  نظر  عطف  با 

مملکت  تباهی شخصهای  و  استبدادی  فرماروایی  شیوۀ  است: با  آمده  چنین  محور، 
مشخص است وقتیکه قدرت قانونگذاری و اجرا به یک شخص و یا یک نهاد واگذار شد 
بر اقدامات دولت نداشت، عاقبت   به رأی و نظر ملت نشد و ملت هم نظارتی  و توجهی 

جامعه و  روش  است  چنین  انقراض  ش  9س  ،  1320صفر    3المتین،  )حبلای   ،28  :16- 



 157 |   یفرج یمهد

 
انتقاد    (.15 نیست،  ملت  نظر  و  رأی  ابراز  برای  مجالی  آن  در  که  استبداد  ویژگی  این  به 

عهدنامه زیانبار  آثار  به  اشاره  با  و  میکرده  ترکمانچای  و  گلستان  همۀ  های  نویسد: 
های کشور از جمله محرومیت ایران از کشتیرانی در دریای خزر، جدایی هرات و  تباهی

رف دست  )خاناز  ترکستان  به  نشین تن  زیانبار  امتیازات  واگذاری  و  میانه(  آسیای  های 
  ن، ی المتحبل)اجانب، همگی از نتایج شوم استبداد و عدم مشورت حکومت با ملت است  

المتین در تدوین  شود، حبلهمانطور که مالحظه می  (.16:  28  ش،  9  س،  1320  صفر  3
رویکردی عرفی بر تشکیل دولت مدرن از راه  های مملکت، با  رفت از تباهیراهکار برون

پارلمان،   و  اساسی  قانون  حاکمیت  با  آن  در  که  نظامی  دارد.  نظر  مشروطه  نظام  استقرار 
نمایندگان   برابر  به اقدامات خود در  پادشاه معین و محدود شده و وزرا نسبت  اختیارات 

می پاسخگو  و  مسئول  قاملت  حاکمیت  با  که  است  باور  این  بر  و  باشند؛  اساسی  نون 
شخص و  پارلمان،  گشته  تجزیه  هم  از  قانون  مجری  و  قانونگذار  شده،  زایل  گرایی 

نمایندگان ملت، ناظر بر اعمال کابینه هستند، حقوق و تکالیف دولت و ملت، معین و با  
از   به دفاع  دانسته،  برای ملت، مردم خود را در سود و زیان مملکت سهیم  تعیین حقوق 

برمی در    خیزند.مملکت  که  خطاهایی  تنها  نه  ملت،  آرای  به  مراجعه  با  آنکه  خالصه 
شد، از میان خواهد رفت بلکه باعث یگانگی دولت و ملت و  حکومت شخصی پدیدار می

 در نهایت باعث ترقی و تعالی مُلک و ملت خواهد شد.
مقالهحبل  در  حکومتالمتین  نقد  به  دانشمندان«،  از  یکی  قلم  »به  عنوان  با  های  ای 

نویسد: ستبده و خودکامه پرداخته و بر ضرورت مراجعه به رأی جمعی تأکید کرده و میم
شد، مملکت دچار چنین ضعف و ملت دچار چنین  اگر ایران به شیوۀ استبدادی اداره نمی

نمی از  حقارتی  ناشی  را  انگلیس  و  روس  به  زیانبار  امتیازات  واگذاری  مقاله  این  شدند. 
  12المتین،  )حبلکند  رض شخصی« و فقدان »شورا« عنوان میحاکمیت »استبداد رأی و غ

روزنامۀ مذکور بنا بر تلقی جدیدی که از نظام سیاسی    (.12  -13:  29، ش  7، س  1318صفر  
و مناسبات ملت و دولت کسب نموده است؛ در نوشتۀ دیگری، ضرورت یگانگی دولت  

می مطرح  را  ملت  تو  در  را  مهم  این  به  دستیابی  راه  و  تأمین  سازد  و  ملت  آرای  به  وجه 
داند. یگانگی ملت با دولت را شرط بقای حکومت و تأمین حقوق مردم را  حقوق آنها می

دهد که تأمیِن »حقوق  کند و در ادامه توضیح میشرط همراهی ملت با دولت عنوان می
اراده شخصی غیر ممکن است   و  میل  استبداد و  پایۀ  بر  جمهور و سعادت ملت و وطن« 
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س  1320محرم    4لمتین،  ا)حبل ش  9،  غیر    (.14  -15:  25،  حکومت  از  دیگری  مقالۀ  در 

مستبده و غیر شخصی انگلیس که ملت از حقوق خود برخوردار بوده و برای حفظ دولت  
، 1320محرم    26المتین،  )حبلو مملکت خود حاضر به فدای جان و مال هستند، یاد کرده  

»هرگاه ملتی از حقوق خود مستفید شد، دولت و  نویسد:  و در ادامه می  (10:  27، ش  9س  
شود و چون ملتی آگاه شد، در محافظۀ شئونات ملی و اعتالی نام دولت  وطن دوست می

  26  ن،یالمتحبل)نماید«  کوشد و حدود ملک خود را از هجوم دشمن محافظه میخود می

المتین حکومتی مطلوب و کارآمد است که  در نظر حبل  (.11:  27  ش،  9  س،  1320  محرم
مند باشند. چرا که در نظامی که منافع ملت  مردم از حقوقی چون امنیت جانی و مالی بهره

و دولت به یکدیگر گره خورده باشند، هر دو طرف مجبور به همکاری و مالحظه حقوق  
ق خود به دفاع از نظام سیاسی  نماید و از جمله، مردم با مالحظه تأمین حقودیگری را می

 حاکم برخواهند خاست. 
  ی شورا  و  یاساس   »قانوناز سال چهاردهم، با عنوان    45المتین در سرمقالۀ شماره  حبل 

نویسد: سلطنت مشروطه، دارای دو رکن اصلیِ »شورای ملی یعنی مجلس«  می  ران«،یا  یمل
در ادامه به   (.1:  45، ش  14س    ،1325جمادی االول    26المتین،  )حبلو »قانون اساسی« است  

معرفی   اربعه«  »ارکان  یا  کلیه«  »چهار  از  برخوردار  را  مشروطیت  »هرلد«،  روزنامۀ  از  نقل 
شود. اصل اول عبارت است  کند که انحراف از آنها، انحراف از مشروطیت شناخته میمی

مشروطیت  آورد: »شجرۀ از »آزادی اقالم و حریت افکار ملت« که در اهمیت این اصل می
نماید، هر دولت که رعایایش از آزادی اقالم و حریت افکار  در خیابان آن نشو و نما می

نمی گفته  مشروطه  باشد،  و  محروم  عمومی  »تعلیم  از:  عبارتند  سوم  و  دوم  اصول  شود«. 
مشق اجباری«. اصل چهارم نیز عبارتست از: »نگرانی در کلیۀ جمع و خرج دولت و انتظام  

اصل آزادی بیان و    (.2:  45، ش  14، س  1325االول    یجماد  26  ن،یالمتحبل)بودجۀ سلطنت«  
قلم از مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی جدید به طور عام و نظام مشروطیت بطور خاص بود  
که به تعبیر اندیشمندان سیاسی در کنار قانون اساسی، مجلس نمایندگان و احزاب به رکن  

اس گردیده  اطالق  دموکراسی  و چهارم  منظم  ارتش  تشکیل  بر  ناظر  که  سوم  مولفۀ  ت. 
های ملی  های دولتمولفۀ چهارم که بر تنظیم مالیۀ کشور تأکید دارد، در واقع از ویژگی

 کند.  المتین از قول روزنامۀ »هرلد« به آنها اشاره میدر قرون جدید بود که حبل
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نشریه، دریافتی عرفی  توان گفت که این  المتین به مشروطیت میدر توضیح رویکرد حبل

از فلسفه وجودی و کارکرد این نظام داشته و تبیینش از ضرورت استقرار مشروطیت در  
استقرار مشروطیت را وسیله از آنست که تشکیل دولت مدرن از راه  نیز حاکی  ای  ایران 

های  ماندگی و تباهیترین عامل عقببرای عبور از استبداد و خودکامگی به عنوان اصلی
می  کشور میارزیابی  مالحظات،  این  بنابر  نوسازی  کند.  در  رویکردش  که  گفت  توان 

 سیاسی، رویکردی عرفی است.

 المتین و مسئلۀ نوسازی دولت و قانونگذاری حبل

در   برابری  اصل  افراد،  حقوق  نمودن  مشخص  قدرت،  دموکراتیک  و  قانونمند  اعمال 
منافع ع تأمین  اساسی،  قانون  استقرار  قانون،  و  پیشگاه  قوا، مصونیت جان  تفکیک  مومی، 

نظام تأکید  مورد  اصول  مهمترین  مردم،  آزادی  و  هستند  مال  مشروطه  و  مدرن  های 
(MURKENS, 2009: 441-442, 444, 431-432; Loughlin, 2015: 2; Bellemy, 

المتین نیز همانگونه که در مبحث قبل مالحظه شد، بر تحقق آنها  که حبل  (4-7 ,1 :2077
می حبلتأکید  این،  بر  افزون  مشروطۀ نماید.  و  پارلمانی  نظام  متعددی  مقاالت  در  المتین 

انگلیس را بهعنوان کاملترین نظام مشروطه، الگویی برای استقرار مجلس و تدوین قانون  
؛   10:  27، ش  9، س  1320محرم    26المتین،  کند )ن.ک: حبلاساسی در ایران پیشنهاد می

؛    4  -5:  26، ش  10، س  1321محرم    28؛ همان،  12:  29، ش  9، س  1320صفر    10همان،  
؛ 4:  4، ش  14، س  1324رجب    3؛ همان،  16:  37، ش  13، س  1324ربیع الثانی    1همان،  
 -2: 18، ش 14، س 1324شوال  23؛ همان، 6 -7: 11، ش 14، س 1324شعبان  26همان، 

  3: 35، ش 14س  ،1325ربیع االول   8؛ همان، 1: 32، ش 14، س 1325صفر  17؛ همان، 1
، 1325جمادی االول    19؛ همان،  4: 42، ش  14، س 1325جمادی االول    5؛ همان،  5  -7،  

در  2:  16، ش  16، س  1326شوال    7؛ همان،  2  -3:  44، ش  14س   قانونگذاری  لکن   .)
مسئله اول ایران،  این موضوع، مشروعیتِ مشروطه در دور  بر سر  و  بود  برانگیز  ای بحث 

به چالش کش اینکه حبل  یده شد.مجلس،  منازعه بر سر مشروعیتِ  علیرغم  ایام  المتین در 
قانون   تدوین  و  قانونگذاری  راهکار  عنوان  به  را  عرف  از  شرع  تفکیک  ایدۀ  مشروطه، 

دهد  کند؛ لکن قبل از منازعه مزبور، به این ضرورت توجهی نشان نمیاساسی ترویج می
گاهی شرعی داشته  راج شده و تکیهکه تبیین و ترویج ایدۀ مزبور باید از مبانی شرع استخ

المتین بنا بر ضرورت پیش آمده در ایامی که علمای مخالف، مشروطه را مغایر  باشد. حبل
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می تلقی  شرع  مشروطهبا  اندیشۀ  در  کردند؛  را  عرف  از  شرع  جدایی  راهکار  و  خواهی 

االت نشریۀ  کند. در این بخش، مق ای بر اساس مبانی فقه سیاسی شیعه تبیین میقالب نظریه
 گیرند.مزبور در دورۀ قبل و بعد از منازعه بر سر مشروعیت مشروطه مورد بررسی قرار می

 المتین و مسئلۀ نوسازی دولت و قانونگذاری قبل از چالش مشروعیت مشروطه حبلـ  الف
رویکرد حبل    که  مالحظه شد  و  پیشتر  عرفی  ایران،  در  مشروطیت  استقرار  برای  المتین 

نظ فضلالگویش  شیخ  مخالفت  اینکه  به  توجه  با  بود.  انگلیس  مشروطۀ  با  ام  نوری  اهلل 
مشروطیت با خودداری از امضای متمم قانون اساسی در اواخر ربیع الثانی و اوایل جمادی  

می  1325االول   تالش  مبحث  این  در  شد،  روزنامه  علنی  راهکار  و  رویکرد  شود، 
مقاالتِ حبل در  قانونگذاری  در خصوص  قرار    المتین  بررسی  مورد  مزبور  تاریخ  از  قبل 

با عنوان »مقاله یکی از دانشمندان« در مقالهگیرند. در   ضرورت قانونمندی و کفایت    ای 
»اینهمه ترقیات اروپائیان را سبب آن است که قانونی از شریعت   قانون شرع آمده است: 

یعنی دستگاه وضع قانون  اند.  اند و بموقع اجرا وضع کرده مسلمانان اقتباس و اختیار نموده
قانون حرکتی صادر  را و دستگاه اجرا را از یکدیگر جدا نموده اند. از هر کس بخالف 

فی باشد،  بوده  یسار  و  ثروت  هرگونه  یا  و  مقام  و  رتبه  هر  صاحب  ولو  را  شود  او  الفور 
همان   خور  بفرا  نمود،  تحقق  و  تبیین  تقصیرش  آنکه  از  پس  درآورده  محاکمه  تحت 

دارند و هیچ وزیر و امیری را زهرۀ آنکه واسطه شود و یا بدیوان  را مسؤل می  تقصیر، او
نیست«   نماید،  نهی  امر و  ادامه    (100:  9، ش  7، س  1317شعبان    28المتین،  )حبلاجرا  و در 

افزاید: »سعادت مادی و معنوی عموم بشر بسته بحکم قانون است و قانون عبارت است  می
در تحت قیود مخصوصه درآورده باشد و از برای هر فعل جزا و  از آنکه افعال عمومیه را  

نبوی دارای تمام احکام است. پس ما را  باشد. قوانین شرع مقدس  تعیین نموده  مکافاتی 
الزم است، دیدۀ بصیرت خود را گشوده و در نخستین درجه برعایت قوانین شرع اقدام 

 س،  1317  شعبان  28  ن،یالمتحبل)  نمائیم و مأمورین را بیک مسلک مستقیم مجبور سازیم«

شود که منظورش از »قانون  دهد مشخص میدر ادامه با توضیحاتی که می  (.100:  9  ش،  7
متین« و »مسلک مستقیم«، قانون اساسی است. چرا که یکی از شرایط قانون مورد نظرش، 

 (. 100:  9  ش،  7  س،  1317 شعبان  28  ن،یالمتحبل است )»ثبات مسلک« و عدم »تغییر و تبدیل«  
بهره منظور  به  که  است  باور  این  هرگونه  بر  از  باید  قوانین  این  اساسی،  قانون  از  مندی 

می ادامه  در  و  باشند  برخوردار  ثبات  از  و  بوده  مصون  یا تغییری  و  اساسی  قانون  افزاید: 
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  »مسلک« مورد نظر ما باید قوانینی باشند که بوسیله آن بتوان »احکام و قانون شرع مبین« را 

نوشتۀ مزبور بر نقش قانون    (.100  -101:  9، ش  7، س  1317شعبان    28المتین،  )حبلاجرا کرد  
اساسی در ترقی اشاره دارد. با توجه به اینکه اصل تفکیک قوا و اصل مسئولیت از اصول  

نظام مفاهیم  از  و  غربی  اساسی  قوانین  در  بودند،  مندرج  اروپایی  سیاسی  جدید  های 
برای   مقاله  جلوه  جامعهنویسندۀ  یکسان  شرع  قوانین  با  را  آن  اساسی،  قانون  نمودن  پذیر 

می نسبت  اسالم  قوانین  اقتباس  به  را  اروپاییان  ترقیات  و  بر داده  تأکید  ضمن  و  دهد 
باید  کند که قوانین شرع برای ما کفایت میقانونمندی اعالم می قانون اساسی ما  کنند و 

انین شرع را معین کنند. یعنی قوانینی الزم است  قوانینی را شامل شوند که نحوۀ اجرای قو 
برای   جایی  شرع  کنار  در  قید  این  با  نمایند.  مشخص  را  شرع  قوانین  اجرای  کیفیت  که 

 کند.  عرف باز می
و     آرا  »اتفاق  بر  منوط  قانونی  هر  وضع  دول«،  انحطاط  مایۀ  و  نمو  »وسیله  مقالۀ  در 

شد  انتخاب نمایندگان مردم محقق میصالحدید عمومی« ارزیابی شده است که از طریق  
قانونگذاری با شرایط مزبور که در    (.13:  41، ش  10، س  1321جمادی الثانی    7،  نیالمت  حبل)

المتین از دولت  واقع قسمی از نوسازی سیاسی بود، تنها در چارچوب دریافت عرفی حبل
فع عمومی، به  قابل توضیح است. قانونگذاری بر اساس اکثریت آرا و بر اساس حفظ منا

شد. جدایی شرع از عرف از منظر حوزۀ عرف و مسائل مرتبط با ادارۀ جامعه مربوط می
بر  حبل باید  داشت،  وجود  شرعی  نص  که  موضوعاتی  برای  که  بود  بدینصورت  المتین، 

شد. اما ادارۀ جامعه باید در چارچوب نظام مشروطیت و با اکثریت  اساس شرع عمل می
دیگری به قلم »یکی از فضالی    م مردم ساماندهی گردد. در نوشتۀآرا و حفظ منافع عمو

نامدار«، نویسندۀ مقاله راه ترقی را در یگانگیِ »هیئت اجتماعیه« و الزمۀ این یگانگی را  
افزاید: »و وضع منوط بر تحقق »عدل« و الزمۀ تحقق عدل را در تدوین قانون دانسته و می

و استحصال آرای جمهور منحصر به تشکیل مجلس    قانون بسته به استحصال رأی جمهور،
است«   المتین،  مبعوثان  االول    11)حبل  س  1322جمادی  ش  11،  به    (.15:  41،  خطاب  با 

پندارند و توجهی به مصالح  پرست که خیر خود را خیر ملت میدرباریان و رجال منفعت
می ندارند،  کارهعمومی  نیست،  میان  در  مسئولیت  قانون  »چون  بیافزاید:  و  ای  بصیرتانه 

می بروز  آنان  از  بیخردانۀ  عدم  حرکات  سببش  مردم،  اینگونه  یافتن  میدان  بلی   ... نماید 
مجلس   انعقاد  به  بسته  عموم  اتفاق  و  عموم.  بهمراهی  موقوف  قانون  وضع  و  قانونست 



 1400تابستان |  26شماره | سال ششم |  یاسی دانشکده حقوق و علوم س مجله |ی پژوهفصلنامه دولت | 162

 
آنکه   ولو  تدبیر  هیچگونه  از  ننموده  اختیار  را  مشروطیت  اصول  که  دولتی  مبعوثانست. 

  (. 15:  41  ش،  11  س،  1322  االول   یجماد  11  ن،یالمت  حبل)ور نتواند شد«  بهره  صائب باشد،
حبل رویکرد  که  است  مدعا  این  بر  دیگری  گواه  فقرات  و این  سیاسی  نظام  به  المتین 

ای برای مشارکت مردم در  قانونگذاری، رویکردی عرفی است. چرا که مشروطه را وسیله
می تبیین  جامعه  ترقی  و  اجتماعی  همبستگی  و  عدل  تحقق  ناگفته  قانونگذاری،  و  کند 

ر قانونگذاری و منوط بودنِ قانونگذاری به »اتفاق  پیداست که »استحصال رأی جمهور« د 
شود و نه دخالت در  دید عمومی« در مورد قوانین موضوعه و عرفی مطرح میآرا و صالح

حوزۀ شرع. چون اساس گفتارش مبتنی بر الگوی عرفی مشروطیت انگلیس بود و دغدغۀ  
سلطنت حفظ  در  قاجاریه  دودمان  و  ایران  وقت  چپادشاه  در  نیز  الگو  شان  این  ارچوب 

می مشروطیت  مراعات  مفاهیم  و  اصول  مبنای  بر  را  خود  قانونِ  حکومت  نظریۀ  شد، 
می تبیین  و  داده  سازمان  توجه  انگلستان  علت  که  مسئله  این  به  توجه  با  واقع  در  کند. 

و  حبل خودکامگی  و  استبداد  برداشتن  میان  از  انگلیس،  مشروطیت  الگوی  به  المتین 
تر به  ایران  گفتار  دستیابی  تبیین  در  همواره  نشریه  این  بود،  سیاسی  نوسازی  راه  از  قی 

آورد؛ لکن  گویی، سخنی به میان نمیخواهی خود، از قوانین شریعت به غیر از کلیقانون
و   تشریح  به  متعددی  مقاالت  در  دارد،  انگلیس  پارلمان  و  مشروطیت  بر  نظر  که  آنجا  از 

مولفه و  مفاهیم  جملتبیین  از  مشروطیت  تحزب  های  و  آزادی  پارلمان،  اساسی،  قانون  ه: 
»اتفاق آرا و صالحدید عمومی«، »استحصال رأی  می بر عبارات و مفاهیم  پردازد. تأکید 

جمهور«، »انعقاد مجلس مبعوثان« و »اصول مشروطیت« در فقرات مزبور نیز در چارچوب  
جیه بوده و ادعای  خواهی قابل توالمتین به نظام سیاسی و گفتار قانونهمین رویکرد حبل

این نشریه را تأیید می بهتر، هر چند حبلعرفی بودن رویکرد  به عبارت  المتین در  نماید. 
خواهی خویش مالحظۀ شرع را دارد و با تفکیک شرع از  گفتار نوسازی سیاسی و قانون

و  شرع  حیطۀ  از  خارج  را  امر حکومت  لکن  است؛  شرع  احکام  اجرای  خواهان  عرف، 
خواهیِ روزنامۀ یاد  داند و قوانین شرع بخش اساسی و روح گفتار قانونمی   متعلق به مردم

المتین  خواهی حبلدهد. بر عکس آنچه جوهرۀ گفتار قانونشده را به خود اختصاص نمی
می توضیح  و  داده  سامان  از  را  برآمده  عرفیِ  نهادهای  و  مفاهیم  و  مبانی  اصول،  دهد، 

به عبارت خالص انگلیس است.  المتین در شیوۀ ادارۀ کشور و گفتار  تر، حبلهمشروطیت 
 خواهی خود رویکرد عرفی اتخاذ کرده است.  قانون
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شماره  حبل  سرمقاله  در  تشریح    1324سال    11المتین  در  ایرانیان«،  و  »ایران  عنوان  با 

چگونگی قانونگذاری، رویکرد عرفی خود در ادارۀ کشور را با تقسیم قوانین به دو دسته  
قانونگذاری    ـ  حقوقی  ـ2و    دیوانی  ـ1 الگوی  به  نظر  عطف  با  و  کرده  آشکار  جزایی 

توضیح  انگلیسی اینگونه  را  ایران  در  قانونگذاری  برای  خود  راهکار  کشور،  اداره  در  ها 
دهد: »ما در امور هیئت اجتماعیه دو دستگاه الزم داریم: اول دستگاه دیوانست در آن  می

دا و  بعقل  باشیم،  خواسته  اگر  ناقص  فقره  معلومات  روی  از  و  نموده  حرکت  خود  نش 
سال   هزار  برداشت.  نخواهیم  حاصلی  پریشانی  و  سرگردانی  جز  بدهیم،  ترتیبی  خویش 
و   چیده  اساسی  تجربه،  هزاران  صد  با  کشیده  زحمت  اروپا  در  فن  این  علمای  که  است 

نموده عیناً او  اند. پس بر ما الزم است که خود را بیهوده گرفتار رنج نقانونی تدوین نموده
قوانین   جمیعِ  بهتریِن  و  قوی  دولت  هم  و  شود  آسوده  ملت  هم  که  نمائیم  قبول  را 
ملکداری، قانون دولت انگلیس است که هم مایۀ آسودگی رعیت و هم اسباب شوکت و  
و جنایت و جزاست که   ... دستگاه دیگر دستگاه حقوق  بالوراثه است  بقا و دوام دولت 

مبر آخرالزمان سلم را باید بدون سر موئی کم و زیاد رعایت و  قانون خدا و شریعت پیغ
مقدس   احکام شرع  از  موئی  سر  و جزا  مسئلۀ حقوق  در  اگر   ... نمائیم  اعالن  دنیا  بعموم 

بچه ورزیم،  کارهای  تجاوز  در  مفاسد  چه  و  گردید  خواهیم  مبتال  و  دچار  ضررها  گونه 
و دولت گرفتار چگونه دردسر نمود  بروز خواهد    26المتین،  )حبل  1ها خواهد شد«عموم 

قانونگذاری،  حبل(.  6  -7:  11، ش  14، س  1324شعبان   مزبور در خصوص  فقرۀ  المتین در 
شان در شریعت بیان شده، تحت عنوان قوانین شرع الزم االجرا دانسته  اموری را که حکم

لکداری«، ضروری و در کنار آن، قوانین عرفی و ترتیبات ادارۀ نهادها را با تعبیر »قوانین مُ
پیشنهاد می انگلیسیِ آن را  الگوی  و  این  برشمرده  به  از عرف  دهد. راهکار جدایی شرع 

شد  معنی بود مسائلی که در مورد آنها نص شرعی وجود داشت، باید مطابق شرع عمل می
تلقی می امری عرفی  امر حکومت،  مشارکت  و  و  از طریق مجلس شورا  باید  گشت که 

و    شد.مردم محقق می قابل توجه این است که رویکرد و راهکار مزبور، توجیه  اما نکتۀ 

 
قوان   ی در خصوص نوساز  مزبور  هینشر  یآرا.  1   شتر یپ.  است  خانملکم  رزایم  یآرا کشور، مشابه    ی ادار  نینهادها و 

  کامل   اقتباس  و  یغرب  یحکومت  نییآ  و  نظم  کاستِ  و  کمیب  أخذ  بر  خود،  یاصالح  یهاطرح  در  خانملکم  رزایم

 (.125  -126: 1340ت،ی)آدم  بود کرده دی تأک انییاروپا ی ادار یهاوه یش
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ای استوار نشده است تا  گاه شرعی نداشت. یعنی راهکارش بر اساس توضیح و ادلّهتکیه

تأیید کند بر اساس فالن برهان و فالن وسیله و مبنای شرعی، امکان قانونگذاری بر اساس  
در دارد.  وجود  از عرف  تفکیک شرع  حبل  ایدۀ  راهکار  و واقع  مسئله  این  دچار  المتین 

می چگونه  که  بود  و  مشکل  حکم  دنیا  و  آخرت  برای  که  اسالم  شریعت  وجود  با  شد، 
مسائل   موارد  این  کرد؟  جدا  معاشیه  امور  از  را  شرع  و  کرد  قانونگذاری  داشت،  برنامه 

ش جدایی  ایدۀ  باید  و  کشیدند  چالش  به  را  مشروطه  مشروعیتِ  که  بودند  از  مهمی  رع 
تبیین می مبانی شرع  بر اساس  فقه سیاسی  عرف،  اندیشۀ دولت مدرن و  بین  بتواند  تا  شد 

می نظر  به  چنین  نماید.  ایجاد  پیوندی  نظر شیعه،  و  جور  حکومت  نظریۀ  به  توسل  آید، 
المتین، )حبلفقهای نجف مبنی بر واگذاری امر حکومت به جمهور مردم در عصر غیبت  

؛  252،  245  -246:  1393؛ فیرحی:  11:  1320؛ کسروی،  21  -22:  17  ، ش16، س  1326شوال    14
تنها راه ممکن و تنها جواز شرعی برای    (،210:  1362؛ شریف کاشانی،  112  -113اصغری:  

المتین نیز در ایام منازعه بر سر مشروعیت مشروطه با استناد  اعمال ایدۀ مزبور بود که حبل
 جوید. ممکن تمسک می به نظرات علمای نجف به همین تنها راه

 المتین و مسئلۀ نوسازی دولت و قانونگذاری بعد از چالش مشروعیت مشروطه حبل ـ ب
حبلاصلی دغدغۀ  اساسیترین  و  ایران  ترقی  مزبور،  المتین،  هدف  برای  راهکارش  ترین 

سلطنت   قالب  در  قانون  استقرار حکومت  و  استبدادی  و  خودکامه  سیاسی  نظام  از  عبور 
. به عبارت بهتر دغدغۀ ترقی ایران و مقابله با استبداد، عامل توجه این نشریه  مشروطه بود

المتین در تشکیل حکومت و استقرار  به اندیشۀ مشروطیت و ترویج آن بود. رویکرد حبل
شد،   تلقی  شرعی  غیر  مخالف،  علمای  سوی  از  مشروطیت  زمانیکه  تا  مشروطه  نظام 

ای از  شرعی برخوردار نبود. اما زمانی که عدهرویکردی عرفی بود که از پشتوانه نظری  
اساس   بر  تلقی کردند و خواهان مشروطۀ مشروعه شدند،  با شرع  مغایر  علما مشروطه را 

سیاسی علمای نجف، رویکرد عرفی خود به امر   ـ  اقتضای شرایط با استناد به نظرات فقهی
توجیهات و  تبیینات  اساس  بر  را  عرف  از  شرع  تفکیک  ایدۀ  و  سامان    سیاست  شرعی 

ای مبتنی و یا در سازگاری  دهد. به عبارت دیگر، اندیشۀ مشروطیت را بر اساس نظریهمی
کند. به نحوی که دو حوزۀ شرع و عرف ضمن تفکیک از هم،  با شرع تبیین و ترویج می

 آمیزی در قانون اساسی و امر قانونگذاری داشته باشند.حضور موثر و مسالمت
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ایدۀ تفکیک بین حوزه شرع و عرف در دورۀ قاجاریه، ظاهراً به قبل  سابقه مطرح شدن      

گردد که وی  از مجلس اول و به رسالۀ یک کلمه میرزا یوسف خان مستشار الدوله بر می
در این رساله در تالش است تا بر اساس الزامات دوران جدید، مبنای نظری جدیدی برای 

بیابد   جدید  حقوق  به  شرع  قانون   -247،  244،  241  -242،  207:  1386،  بائیطباط) تبدیل 

فرانسه پس از    1789میرزا یوسف خان در رسالۀ مزبور متأثر از اعالمیۀ حقوق بشر    (.248
بیان معایب اختالط مصالح دنیوی و امور اخروی در قوانین شرع، راه حل را در جدایی  

می معاش«  و  »سیاست  به  مربوط  قوانین  از  شرع  یوداند  قوانین  مستشار )میرزا  خان  سف 

راه  و  (.213  -214:  1386،طباطبائی؛  14:  1363الدوله، همین  مبنای  بر  و  با همین رویکرد  ی 
خان   حسین  میرزا  عدلیه  وزارت  زمان  در  عدلیه  مستشاری  تصدی  زمان  در  حل، 

»قانون عدالتخانه در سال  مشیرالدوله، طرحِ  را  ایران«  ممالک  قانون 1288های  و طرح  ق 
توجه    (.249  -250:  1386، طباطبائی)تدوین کرده بود    1289را در سال    اساسی رسمی ایران

اول مشروطه هم مالحظه   ادارۀ جامعه، در مجلس  قوانین  از  قوانین شرع  ایدۀ تفکیک  به 
نشسته  می بست  حسنی  عبدالعظیم  زاویۀ  در  یارانش  و  اهلل  فضل  شیخ  که  زمانی  در  شود. 

اهلل مبنی  پاسخ به سوال طرفداران شیخ فضلدر    1325بودند؛ مجلس در تاریخ سوم شعبان  
بر اینکه معنای مشروطیت چیست و حدود مداخلۀ مجلس تا کجاست؟ پاسخ داده بود که  
و   پرداخت  خواهد  جامعه  ادارۀ  به  مربوط  امور  و  عرفی  قوانین  وضع  به  تنها  مشروطیت 

.  (1454  -147:  1363؛ ترکمان،  26  -27:  1374زرگری نژاد،  دخالتی در شرع نخواهد داشت )
بر تفکیک شرع از عرف  تقی نیز در مذاکرات مجلس  نمایندۀ مجلس اول مشروطه  زاده 

می و  (  308:  1383)حقدار،  کرد  تأکید  اصول  از  یکی  سیاست،  از  دین  کامل  جدایی  و 
بود  برنامه )اجتماعیون عامیون(  ایران  فرقۀ دموکرات  »حسنعلی    (.39:  1394)محبوب،  های 

بر تفکیک    1326ربیع االول    28خان« نمایندۀ اعیان تهران هم در مذاکرات رور پنجشنبه  
قوانین عدلیه بر    »حقوق پولتیکی و سیاسی« از »حقوق شرعی« نظر داشت و در خصوص 

می تأکید  مسئله  و  این  شرع  با  مطابق  باید  مجازات«  و  قوانین  و  »احکام  وضع  که  کرد 
به شرع ندارد   نهادها دخلی  با ادارۀ  نظارت علما صورت گیرد، لکن وضع قوانین مرتبط 

اندیشۀ    (.479  -480:  1394  محبوب،) با  که  هم  اول  مجلس  بزرگان  اینکه  ذکر  قابل  نکتۀ 
شنایی داشتند، مشروطیت را صرفاً الگوی جایگزینی برای نظام استبدادی در  مشروطیت آ

نمی تبیین  شرع  مبانی  اساس  بر  را  اندیشه  این  و  گرفته  از  نظر  پس  واقع  در  کردند. 
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اندیشۀ   تبیین  زمینۀ  مشروطه،  مخالف  علمای  طرف  از  مشروطیت  شدن  تلقی  غیرشرعی 

ای که بر با آن فراهم شد. اساساً در دورهمشروطیت بر اساس مبانی شرع و یا در هماهنگی 
گاه  سر مشروعیت مشروطه منازعه در جریان بود، نظرات فقهی علمای نجف منشأ و تکیه

ایدۀ تفکیک شرع از عرف بود که از سوی حبل به عنوان راهکار استقرار  شرعی  المتین 
خواه نیز  شروطهشد. این ایده در اکثر رسائل علمای ممشروطیت و قانونگذاری ترویج می

می رسالۀ  مالحظه  »  ه« ی»انصافشود.  رسالۀ  و  کاشانی  عبدالرسول  مال    ی معن  انی بنوشتۀ 
در    فوائدها«   و  مشروطه  سلطنت که  هستند  رسائل  این  جمله  از  خلخالی  العلماء  عماد  از 

تبیین مشروعیت و ضرورت مشروطه بر تفکیک احکام شرعی از قوانین اداره جامعه نظر  
  و   می مق  یحاج  »مکالمات  هرسال  هنویسند(.  570:  1374؛ خلخالی،  321:  1374ی،  )کاشاندارند  
می  مسافر«  توضیح  اسالم،  شرع  با  مجلس  قانونگذاری  مغایرت  عدم  اثبات  که  در  دهد 

نداشته و تصرف در   با شرع  مغایرتی  نمود که  قانونگذاری خواهد  مجلس در دو حوزه، 
نمی محسوب  هم  دشرع  قانونگذاری  نخست،  قوانین  شود.  اجرائی  کیفیت  و  شکل  ر 

عرفیه امور  در  دوم  و  است  شرعی  تبدیل  و  تغییر  قابل  شرع،  عکس  بر  که  )نجفی  ای 

  ی ف   المربوطه  ی»اللئال. شیخ اسماعیل محالتی غروی صاحب رسالۀ  (427:  1374اصفهانی،  
مجلس    المشروطه«  وجوب  در صالحیت  را  شرعی  تعیین حکم  و  شرعیات  به  ورود  هم 

داند ندانسته بلکه وظیفه و صالحیت این نهاد را وضع قوانینی در »کلیات امور سیاسیه« می
ندارد   آن  با  نسبتی  احکام شرعی  به  و جهل  علم  غروی،  که    (. 516  -517:  1374)محالتی 

رسالۀ   در  که  هم  و    المِلّه«   هُیزتَن   و  االُمّه  هُی »تَنبنائینی  مشروطه  استقرار  ضرورت  تبیین  به 
مشروعیت این نظام پرداخته است، به تفکیک احکام شرعی و قوانین مرتبط با ادارۀ جامعه  

)فیرحی،  توجه نموده و بر ضرورت اداره جامعه و مسائل سیاسی از طریق مجلس نظر دارد  

و در   (37  -28،38  -30:  1388گر،  ؛ گروه پژوهش520،  516:  1386،  طباطبائی؛  298  -299:  1391
کند که مجلس قوانین عرفی را با قصد و عنوان  تبیین نسبت قانون اساسی با شرع اشاره می

و تنها به وضع قوانین    (303:  1391)فیرحی،  قوانین شرعی و الهی ارائه و الزام نخواهد کرد  
پرداخت   خواهد  ندارد،  وجود  شرعی  نصِّ  که  موضوعاتی  ؛  321:  1391)فیرحی،  در 

 (. 522: 1386، طباطبائی
المتین و علمای طرفدار مشروطه در دفاع از رغم اینکه مواضع مشابهی میان حبلعلی 

می مالحظه  حبلمشروطیت  اصل،  در  و  از  شود  حمایت  در  نجف  علمای  آرای  المتین 
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باید اشاره کرد که حبلمشروطیت را ترویج می بر کند لکن  از بروز منازعه    المتین پیش 

سر مشروعیت مشروطه، با دغدغۀ پیشرفت ایران و یافتن درمانی برای عقب ماندگی ایران 
می مشروطیت  اندیشۀ  ترویج  به  عرفی  رویکردی  کردن  با  فروکش  از  پس  و  پرداخت 

منازعۀ مزبور و فتح تهران بدست مجاهدان و نیز پس از تحوالتی که ایران و عثمانی بعد  
دیدن به خود  اول  جهانی  با صراحت  از جنگ  سیاست  امر  در  را  عرفی خود  رویکرد  د، 

و   روحانیون  کردن  محدود  و  سیاست  از  دین  جدایی  بر  مقاالتی  در  و  داشته  اعالم 
،  1342ذیقعده    19المتین،  کند )ن ک: حبلممنوعیت آنها از دخالت در سیاست تأکید می

ربیع االول    13؛ همان،  1:  6، ش  32، س  1342ذیحجه    25؛ همان،  12  -13:  1، ش  32س  
  13؛ همان،  1  -3:  11، ش  33، س  1343رمضان    22؛ همان،  13:  15، ش  32، س  1343

المتین با  تفاوت اصلی رویکرد و راهکار حبل(.  9  -10:  32، ش  33، س  1344ربیع االول  
خواه در ایام منازعه بر سر مشروعیتِ مشروطه، این بود که نشریۀ مذکور  علمای مشروطه

یشه عرفیِ مشروطیتِ به چالش کشیده شده را بر اساس ایدۀ تفکیک  در تالش است تا اند
تأکید   مشروطه  ضرورت  بر  ایده  این  بر  تمسک  با  نجف  علمای  که  عرفی  از  شرع 

 ای کثیراالنتشار ترویج کند.  کردند، به شکل یک گفتمان صورتبندی کرده و در رسانهمی
س مقتضیات متفاوت، رویکرد  المتین بر اساتوان گفت که حبلبا توضیحات مزبور می 

از   اول:  است.  داده  نشان  متفاوتی  تبیینات  با  مقطع  سه  در  سیاست  امر  به  را  خود  عرفی 
ابتدای ترویج اندیشه مشرطه تا بروز منازعه بر سر مشروعیتِ مشروطه که با رویکرد عرفی  

می ترویج  را  مشروطیت  اندیشۀ  غربی،  وارداتی  الگوی  اساس  بر  ایو  در  دوم:  ام  کند. 
تفکیک   ایدۀ  علمای نجف،  فقهی  آرای  به  اتکا  با  مشروطه که  مشروعیتِ  بر سر  منازعه 

از عرف را سامان داده و ترویج می از سقوط سلطنت و خالفت  شرع  کرد و سوم: پس 
عثمانی و تأسیس جمهوری جدید ترکیه که به صراحت بر جدایی دین از سیاست و عدم  

نیز اشاره کرده است کلید   طباطبائیهمانگونه که    دخالت روحانیون در سیاست نظر دارد.
موفقیت مشروطیت ایران این بود که همانند مبانی نظری مشروطه اروپا که از الهیات ناشی  
استوار گردد   مبانی شرع  بر اساس  نیز  ایران  اندیشۀ مشروطیت در  نظری  مبانی  بود،  شده 

)مقطع دوم سر مشروعیتِ مشروطیت  المتین در دورۀ منازعه بر  . حبل(10:  1390،  طباطبائی)
دریافتش از  از رویکرد عرفی به سیاست(، متوجه این امر مهم شده و کوشش نموده است  

اندیشۀ مشروطیت را با فقه سیاسی شیعه جمع و تبیین نکرده و از این طریق مشروطۀ نو پا  
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الگوی غربی حبل و  پیشتر، رویکرد عرفی  نماید.  آمده خالص  پیش  از چالش  لمتین  ارا 

سیاست(  به  عرفی  رویکرد  از  نخست  ادامه    )مقطع  در  شد.  مطالعه  مشروطیت  تعریف  در 
شود  ها و مواضع علمای نجف در خصوص مشروطیت انداخته مینگاهی کوتاه بر اندیشه

استدالالت   بر  تکیه  با  که  سیاست  به  مذکور  نشریۀ  عرفی  رویکرد  از  دوم  مقطع  نیز  و 
 گیرد. ورد بررسی قرار میشرعی تبیین و ترویج شده است م

 * مواضع علمای ثالث نجف در قبال مشروطیت  
المتین در ایامی که بر سر مشروعیت مشروطه، منازعۀ فکری  با توجه به اینکه روزنامۀ حبل

)آخوند    ها و مواضع علمای ثالث نجفو مبارزۀ مسلحانه در جریان بود با تکیه بر اندیشه

طهرانی( خلیل  میرزا  فرزند  حسین  میرزا  مازندرانی،  عبداهلل  شیخ  خراسانی،  کاظم  محمد  ،  مال 
شرعی تبدیل ساخت و راهکار اساسی    -تبیین عرفی خود را از مشروطیت به تبیینی عرفی

فقهی آرای  بر  تمسک  با  را  مواضع   -خود  بر  نگاهی  داد،  سامان  مزبور  علمای  سیاسی 
 نماید.می علمای ثالث ضروری

بر  خراسانی  آخوند  یعنی  گروه  این  نمایندۀ  مهمترین  بویژه  ثالث  علمای  سیاسی  اندیشۀ 
سیاسی شیخ انصاری مبتنی بود. شیخ انصاری والیت سیاسی را منحصر   -های فقهی اندیشه

دانست و بر این باور بود که در دورۀ غیبت، استقالل فقیه برای والیت به امام معصوم می
است   نشده  ثابت  ندارد  سیاسی  والیت سیاسی  فقیه  کدیور،  200  -201:  1384)فیرحی،  و  ؛ 

های دورۀ غیبت را به لحاظ اینکه مقام معصوم )ع(  او همچنین تمام حکومت  (؛240:  1384
   (.203:  1384)فیرحی، دانست اند، جائر یعنی نامشروع می را غصب کرده

ب   این  بر  انصاری،  شیخ  مکتب  از  تأثر  با  نیز  نجف  به  علمای ثالث  توجه  با  بودند  اور 
اینکه در عصر غیبت امام زمان )ع( امکان »اجرای شریعت« وجود ندارد و حکام جور بر  
امور سلطه دارند، برای جلوگیری از ظلم و خودکامگی آنها، بهتر است قانونی وضع شده 

: 1384)فیرحی،  و »عقالی امت« مجلسی تأسیس نموده و در ادارۀ مملکت مشورت کنند  

به امکان تفکیک احکام شرع از    (.159:  1359فایی،  ؛ ک 210 علمای مزبور در دورۀ غیبت 
می تأکید  مشروطه  استقرار  ضرورت  بر  و  داشته  نظر  ، 11:  1320)کسروی،  نمودند  عرف 

از عرف، چنین  112  -113:  1392اصغری،   به تفکیک شرع  نظر  با  آنها  نظر  (. مشروطه در 
ت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی  شد: »مشروطیت هر مملکت عبارتعریف می



 169 |   یفرج یمهد

 
بر طبق مذاهب رسمی   به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه؛  و دوایر دولتی است، 

آخوند خراسانی در پاسخ به نامۀ مردم همدان،  (.  251:  1362)شریف کاشانی،    آن مملکت« 
امور مسلمداند که شخص معصوم عهدهسلطنتی را مشروع می فتق  رتق و  و  دار  باشد  ین 

من  مامور  و  منصوص  و  »منصوب  حاکم،  سلطنتشخص  میان  از  و  باشد  های  اهلل« 
»غیر مشروعۀ جابره« مقدم می بر  »غیر مشروعۀ عادله« را  دلیل غیرمشروعه هم،  به  و  داند 

ترجیح می استبداد  بر  فاسد، مشروطیت را  به  افسد  : 1391)فیرحی،  دهد  تقلیل ظلم و دفع 

اصغری،  255  -256 مسائل  (.  112:  1392؛  و  ادارۀ جامعه  که  بود  معتقد  همچنین  خراسانی 
مومنین«   ثقات  و  مسلمین  »عقالی  به  غیبت  زمان  در  کدیور،  112  -113)اصغری:  عرفی  ؛ 

 واگذار است.   (210:  1362( و به تعبیر دیگر به »جمهور مسلمین« )شریف کاشانی،  244:  1384

تدارک مشروعیت دینی مشروطه نبودند شود، علمای ثالث در  همانگونه که مالحظه می
دانستند و تنها از این  های دورۀ غیبت، نامشروع میبلکه مشروطه را همانند همۀ حکومت

تقلیل ظلم   و  فاسد  به  افسد  دفع  امکان  مشروطه،  نظام  استقرار  با  بودند  متصور  جهت که 
  نمودند.وجود دارد، بر استقرار مشروطه تأکید می

ترو * حبل علمای  المتین و  فقهی  آرای  مبنای  بر  مشروطیت  به  یج رویکرد عرفی 
 ثالث نجف 

اهلل  در توضیح چگونگی بروز مخالفت علما با مشروطیت، الزم بذکر است که شیخ فضل
مطرح  ابتدای  از  مشروطه،  مخالف  مهمترین روحانی  و  تهران  اول  طراز  علمای  از  نوری 

لفت با این اندیشه داشت. شیخ در  شدن اندیشۀ مشروطیت رویکردی توأم با تردید و مخا
ناظم   1323رمضان    17شب   با  کرمان،  علمای  از  تن  چند  شدن  فلک  خصوص  در  که 

ای که  در نامه(،  254  -  257:  1391)کرمانی،  االسالم و مجد االسالم به صحبت نشسته بود  
را  1324در ذیقعده   مالیات در دولت مشروطه  بود، دریافت  ارسال کرده  به آقا نجفی  ق 

در اثنای  ( و  12  -13:  1320)کسروی،  وجب اضمحالل دین و انحطاط اسالم عنوان کرده  م
های مهاجرت کبری در قم و همچنین بعد از صدور فرمان مشروطیت، در مواضع  نشست

های مختلف مخالفت خود با مشروطیت و مفاهیم مرتبط با آن را اعالم نموده  و مناسبت
نژاد،   )زرگری  ت15  -19:  1374بود  متمم    (. 174:  1363رکمان،  ؛  تدوین  ایام  در  نوری  لکن 

سیدین   بر خالف  و  کرد  اعالم  به صراحت  مشروطیت  با  را  مخالفت خود  اساسی  قانون 
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و بهبهانی از امضای متمم قانون اساسی امتناع نموده و از مجلس کناره گرفت و    طباطبائی

منظور نظارت مجتهدین بر  در ادامه خواستار اضافه کردن اصلی بر متمم قانون اساسی به  
اهلل، بین مردم در حمایت از سیدین و  گیریِ شیخ فضلمصوبات مجلس شد. با این موضع 

نهایت، مخالفان شیخ نوری در روز هشتم جمادی   ایجاد شد. در  شیخ نوری دو دستگی 
اهلل از تهران شدند  در مدرسۀ صدر اجتماع کرده و خواستار تبعید شیخ فضل  1325االولی  

با  (.  181  -184:  1363؛ ترکمان،  124  -128:  1320؛ کسروی،  315  -316:  1363یط مافی،  )مح
گیرند که  تصمیم می  1325حوادث رخداده، شیخ و طرفدارانش شب دهم جمادی االول  

و  افکار  نشر  و  مبارزه  به  عبدالعظیم  حرم حضرت  در  تحصن  با  و  نموده  ترک  را  تهران 
بپردازند  خواسته ترکمان:  128  -129:  1320)کسروی،  های خود  نژاد، 191  -192؛  ؛ زرگری 

این میان، مقاالت حبل  (.22:  1374 با تحوالت صورت گرفته، از  در  المتین در هماهنگی 
تبیین اندیشۀ مشروطیت با رویکردی عرفی که بر اساس مبانی شرعی شکل نگرفته بود، به  

د  و  یافته  سوق  است  شرعی  مالحظات  رعایت  نشانگر  که  اوج  تبییناتی  در  نهایت  ر 
به مرحلهخواهی و مشروعهمبارزات مشروطه از  ای میطلبی،  ایدۀ تفکیک شرع  رسد که 

 دهد. های فقهی علمای نجف سامان میعرف را بر مبنای ادله
های صورت گرفته پس از تحصن  المتین در واکنش به مخالفتاز اولین مقاالت حبل  

فضل عبدالظیشیخ  حرم  در  یارانش  و  االول  اهلل  جمادی  )دهم  حسنی  بعد(،   1325م  به 
تاریخ  سرمقاله در  که  است  االول    19ای  منتشر    1325جمادی  ملی«  »وکالی  به  خطاب 

المتین در این مقاله به چگونگی تدوین قانون اساسی و استقرار مشروطه  نموده است. حبل
الگو باب  در  از عرف  تفکیک شرع  با  و  پاراشاره کرده  و  قوانین  از  انگلیس    لمانگیری 

می توضیح  انگلستان  اینگونه  اروپا جز  در  و  است  کامله  مشروطیت  ایران  »سلطنت  دهد: 
نمی نظر  به  کامله  اشتباه  مشروطیت  گذارید،  انگلیس  پارلمان  بر  باید  را  امر  اساس  رسد، 

وفق  بر  باید  ما  اساسی  قانون  مواد  است.  پارلمنتری  اصول  از  غیر  اساسی  قانون  نفرمائید 
م و  مواد  شرع  در  اشکالی  هیچ  را  ما  شرع  روی  از  اوالً  باشد،  ملت  و  ملک  بحال  ناسب 

قانون اساسی پیش نخواهد آمد، و اگر چند مسئلۀ جزئی مناسب زمان باشد و در شریعت  
باشد، مجتهدین عظام می باو نشده  ...  مطهره تصریح  بر آن صادر فرمایند.  توانند حکمی 

می را  کثیر  شر  خیر  ارتکاب  به  حکم  توان  بفاسد  را  افسد  عالج  و  نمود،  حاصل  قلیل 
بفرمایند. اصول  می باید بملت اسالم  این خدمت وظیفۀ علمای اعالم است که  توان داد، 
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بالنعل پیروی   پارلمنتری ابداً مربوط بقانون اساسی نیست، درین اصول ما باید طابق النعل 

باید دانست که همان اختیاراتی را  از قواعد پارلمان پانصد سالۀ انگلیس نمائیم ... بالجمله  
می دارا  بزرگواران  دارند، شما  ملت  بحیثیت وکالت  انگلستان  اعضای شورای  باشید. که 

نمائید؟ در حفظ حقوق سیاسی و تجارتی بهترین  چرا از مسلک آنها سرمشق حاصل نمی
، 1325جمادی االول    19المتین،  )حبلاند ...«  اصول را اعضای شورای انگلستان اختیار نموده

پارلمان و قانون اساسی از نهادهای اساسی نظام مشروطه بودند که  (.  2  -3:  44، ش  14س  
در فقرۀ مزبور در خصوص چگونگی استقرار و تدوین آنها دیدگاه و راهکار  المتین  حبل

کند. شمولیت قانون اساسی را بیشتر مربوط به حوزۀ شرع دانسته و تأکید  خود را ارائه می
میمی ابراز  که  جایی  در  باشد.  داشته  موافقت  شرع  با  باید  اساسی  قانون  که  دارد،  کند 

»ملک و ملت« باشد، راهی برای قوانین مربوط به عرف و   قانون اساسی باید مناسب با حال 
می باقی  جامعه  و ادارۀ  به عرف  مربوط  و  شرع  حیطه  از  را خارج  پارلمانی  نظام  گذارد. 

اداره جامعه دانسته و الگوی پارلمان انگلیس را بهترین الگو در این زمینه ارزیابی کرده و  
 کند.   میبکارگیری الگوی پارلمان آن کشور را پیشنهاد 

* تأکید بر ضرورت تفکیک شرع از عرف در دورۀ استبداد صغیر بر مبنای آرای  
 فقهی علمای ثالث نجف

مشروطهحبل  قلمی  و  سیاسی  مبارزات  اوج  که  استبداد صغیر  دورۀ  در  و  المتین  خواهان 
نظرات  مشروعه انعکاس و تشریح  با  و  با دیدگاه علمای نجف همراهی کرده  بود،  طلبان 

پردازد و با استناد به نظر آن علما صرفاً حکومتی را مشروع  به حمایت از مشروطه می  آنها
دارد که در عصر غیبت امام  داند که منصوص از طرف امام معصوم باشد و اعالم میمی

این باره می نویسد: »سلطنت مشروع زمان، امر حکومت به مردم واگذار شده است و در 
و   است  منصوص  بسلطنت  حسب  منحصر  بر  السالم  علیه  امام  کبرای  غیبت  در  و  بس، 

از   عقائد مذهب جعفری، سلطنت مشروع منحصر بجمهوریتی است که  کلیات و اصول 
اجماع امت حاصل تواند گردید، غیر از این دو طریق لفظ مشروع را بروی سلطنت جابرۀ  

است«   نمودن  اسالمیه  حقۀ  دیانت  با  صریح  مخالف  نهادن  شوال    7،  المتین)حبلغاصبه 

، نظر علمای ثالث نجف در خصوص  1326شوال    14در تاریخ    (. 2:  16، ش  16، س  1326
اند که هدف  کند. این علما در پیام خود ابراز داشتهحکومت محمد علی شاه را درج می
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ترفیه حال   و رفع ظلم و  بقاء سلطنت شیعه  و  استقالل مملکت  بیضه اسالم و  آنها »حفظ 

ساس اقداماتی که محمد علی شاه در مخالفت با مشروطیت مرتکب عباد« است و لذا بر ا
بر  خسارت  تحمیل  از  جلوگیری  جهت  و  دانسته  نامشروع  را  او  حکومت  است؛  شده 

می حمایت  مشروطه  سلطنت  برقراری  از  علت  مملکت،  تبیین  در  شده  یاد  علمای  کنند. 
ت حضره صاحب  کنند: »حکومت مسلمین در عصر غیب طرفداری از مشروطیت، اعالم می

:  17، ش 16، س 1326شوال  14، نیالمت حبل)الزمان عجل اهلل فرجه با جمهور مسلمین است« 

المتین پس از درج نظر علمای ثالث نجف، در ادامه با استناد به آرای آیات  حبل (.21 -22
افزاید: »سلطنت مشروع در غیبت کبرای امام عجل اهلل فرجه بنا بر مذهب  عظام نجف می

او شیع  بر  اجماع  حکم  که  ملت  جمهور  طرف  از  رئیس  انتخاب  که  است  جمهوری  ه، 
باشد از سلطنت مشروعه در مذهب شیعه. همینکه این  صادق آید بشود و این اولین پایه می

توان  پایه از روی صحت گذارده نشود، هیچ حکمی از احکام آن سلطنت را مشروع نمی 
  »... س1326شوال    14،  نیالمت  حبل)گفت  ش  16  ،  این  (23:  17،  اساس  بر  مزبور  نشریۀ   .

ها در عصر غیبت امام زمان )ع(، مروج این  استنادها، ضمن غصبی دانستن تمام حکومت
عقیده است که امر حکومت در دورۀ غیبت امام زمان )ع( به جمهور مردم واگذار است.  

حبل فقهی  اتکای  نقطۀ  استناد،  تفکهمین  ایدۀ  ساختن  مطرح  برای  از  المتین  شرع  یک 
کرد که امر حکومت در  شود. نشریۀ مزبور همسو با علمای نجف چنین تبیین میعرف می

رغم اینکه حکومت مشروطه  عصر غیبت امام زمان )ع( به ملت واگذار شده است و علی
حکومت تمام  و  قاجاریه  استبدادی  حکومت  مانند  به  و  نیز  غصبی  آن،  از  پیش  های 

ن  در  چون  لکن  است؛  ثغور  نامشروع  و  حدود  و  اسالم  بیضۀ  حفظ  امکان  مشروطه  ظام 
تر است و در این نوع حکومت، ظلم کمتری بروز  مملکت اسالمی و سلطنت اسالم سهل

 یابد، باید از استقرار مشروطه حمایت کرد. می
در    بود،  شده  بسته  توپ  به  مشروطه  اول  مجلس  که  شرایطی  در  شده  یاد  روزنامۀ 

طه و مشروعه«، با انکار امکانِ مشروعه گشتن مشروطه با رویکرد  مشرو»ای با عنوان ِمقاله
می مشروطه  نظام  تعریف  در  اختیارات  عرفی  آن  در  که  است  نظامی  مشروطه  نویسد: 

سلطنت در چارچوب قانون محدود شده و آحاد ملت در برابر قانون مساوی هستند. مردم 
نمایندگانی در مجلس دا ادارۀ کشور  نظام مشروطه در  تقلیل  در  از مشروطه،  رند. هدف 

باب    (6:  11، ش  16، س  1326رمضان    2،  نیالمت  حبل)ظلم در جامعه است   ادامه در  و در 
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می دیانت  از  سیاست  تفکیک  با  مشروطه،  شدنِ  وجه  مشروعه  بهیچ  را  »مشروطه  نویسد: 

برای حکومت عرفیه که   از  بلکه مشروطه شروطی است  نیست  امور شرعیه  مدخلیتی در 
شود«  آن شروط، ظلم و تعدی طوعاً اَو کرهاً کمتر از زمان استقالل و استبداد میبواسطۀ  

سرمقالۀ    (.6:  11  ش،  16  س،  1326  رمضان  2  ن،یالمت  حبل) عنوان    1326ذیقعده    12در  با 
و خودکامه   با شخصی  را  مستبده  مهم حکومت  ویژگی  برای چیست؟«،  بازی  »مشروعه 

کند: »شخص پادشاه بر جمیع مواد قانونی و دانستن این نوع از حکومت چنین عنوان می
کیف  وزارت و کلیۀ ادارات مملکت کائناً من کان حاکم علی االطالق و در امور داخله  

و    (1:  21، ش  16، س  1326ذیقعده    12المتین،  )حبلتواند حرکت و تصرف نماید«  ما شاء می
استبداد در   بر  مشروطیت  با رویکرد عرفی و ترجیح عقالنی  در تشریح سلطنت مشروطه 

نویسد: »اما مشروطه یا سلطنت نوعی عبارت است از تعیین حدود ملت و  مقام مقایسه می
ی پادشاه بر حسب  باشد، که در آن حقوق ارتباطیۀ  شخص  قانون اساسی  قرارنامه که  ک 

 ش ،  16  س،  1326  قعده یذ  12  ن،یالمتحبل)بین ملت و دولت از شاه تا دهقان معین میگردد«  

ای از دخالت مشروطه در شرع مالحظه  در فقرات مزبور به هیچ وجه اشاره و نشانه  (.1:  21
مشنمی سوی  از  مشروطه  اساساً  که  چرا  حبلروطهشود.  نشریه  و  نظامی  خواهان  المتین، 

جایگزین برای نظام استبدادی و خودکامه بود که در آن حقوق و تکالیف دولت و ملت  
 شد.مشخص شده و اِعمال خودسرانۀ قدرت ممنوع می

ای با عنوان »مشروطه برای چه و قید  ، در مقاله1326ذیقعده    19المتین در تاریخ  حبل 
، با تأسی از نظرات علمای ثالث نجف به تبیین ضرورت استقرار  مشروعه برای چیست؟« 

.  است  پرداختهها از جمله نظام مشروطه  مشروطه و نیز عدم امکان مشروعه شدن حکومت
پردازد و  با طرح نظریۀ حکومت جور، به باطل بودن ادعای مشروطۀ مشروعه می  مقاله  ن یا

»محدود بودن حدود دولت و سلطنت و   کند که منظور از مشروطه،بر این نکته تأکید می
منع کردن او از فعال مایشاء بودنست« و نیز باید توجه داشت که در عصر غیبت امام زمان،  
باشد«   باید شخص عالم عادل  پادشاهی مشروع نیست؛ چرا که »حاکم مسلمان  حکومت 

می  (؛5:  22، ش  16، س  1326ذیقعده    19المتین،  )حبل ادامه  »احکادر  و افزاید:  م سیاسیات 
پولتیکی دولت غالبا حرام و خالف شرع است، و اگر بعضی از آنها مطابق شرع هم باشد 
چون متصدی آن الیق این منصب نیست عملش حرام است اگرچه مطابق شرع انور باشد«  

س  1326  قعده یذ  19  ن،یالمتحبل) ش  16،  مشروعه  (.5:  22،  از  مزبور  مقاله  طلبان  نویسندۀ 
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می انکاری  استفهام  شکل  به  مشروطه، سوالی  شدن  مشروعه  با  آیا  اینکه  بر  مبنی  پرسد 

که مورد تأیید شرع باشد؛ سپرده    شخص عالم عادل(  -)امام معصومحکومت را به اهل آن  
د اقدامات  و  تصمیمات  کلیه  مشروطه،  شدن  مشروعه  از  پس  آیا  و  شد؟!  ولت  خواهد 

می ادامه  در  شد؟!  خواهد  شرع  احکام  با  که  افزاید،  مطابق  است  این  مقصودتان  اگر 
های  های دولتقانونگذاری بر اساس اصول شریعت انجام گیرد و یا اینکه همانند مشروطه

اصل   اساس  بر  و  موضوع هست  این  متوجه  مجلس  نشود؛  داده  مذهب  آزادی  خارجی، 
ست که باید پنج نفر از علما بر قوانین نظارت کنند و دوم متمم قانون اساسی، ذکر شده ا

ذیقعده    19،  نیالمت  حبل)نیز حفظ اساس شریعت از اولین شروط مشروطه عنوان شده است  

س  1326 ش  16،  می  (.6:  22،  اضافه  را  توضیح  این  سلطنتی  سپس  صفت  »مشروطه  کند: 
با این سلطنت مشروعه شد،  فعاًل در دست داریم، هر وقت  نیز لتبع مشروطهاست که  اش 

مشروعه خواهد شد، و اال مادام که اساس سلطنت بر غصب و عدوان و احکام غیر ما انزل  
باب سلطنت   )ع(  امام حسین  زمان شهادت  از  نخواهد شد«؛  مشروعه  هیچوقت  است  اهلل 
مشروعه بسته شده است و اکنون علما ناچاراً با این سلطنت موافقت دارند و در این دوره  

را  خومی حکومت  این  و  پذیرد  تحقق  مستبده«  مشروعه  غیر  »سلطنت  در  اصالحی  اهند 
گرایی پادشاه شوند و بر همین اساس است که شیخ  محدود و مقید سازند و مانع از شخص

 19  ،نیالمت  حبل)شود«  گوید: »ای گاو مجسم، مشروطه مشروعه نمیعبداهلل مازندرانی می

بر اساس تبیینات فقهی مراجع این ترتیب حبلبه    . (6:  22  ش ،  16  س،  1326  قعده یذ المتین 
اعتبار  کردند، بیثالث نجف، تعبیر »مشروطه مشروعه« را که مخالفان مشروطه عنوان می

توان حکومتی را که بنیان آن در نظر و عمل غیر شرعی  دانسته و بر این باور است که نمی
توان مهار و در  وان را میاست، شرعی ساخت. اما حکومت عرفی مبتنی بر غصب و عد 

 تحت قانون اساسی مقید نمود.  
علمای  حبل  فقهی  نظرات  اساس  بر  عرف  از  شرع  جدایی  ایدۀ  ساماندهی  با  المتین 

بین   زمان،  امام  غیبت  دوران  در  مردم  جمهور  به  حکومت  امر  واگذاری  بر  مبنی  نجف 
پیوند می مبانی شرع  استاندیشۀ عرفی مشروطیت و  بر ضرورت  نظام مشروطه  زند و  قرار 

کند و راهکار تدوین قانون اساسی را در حضور موثر و متعادل شرع و عرف در  تأکید می
از عرف می راه جدایی شرع  از  هم،  در  کنار  مهم  و  به جلو  رو  قدمی  راهکار،  این  بیند. 

ظرافت عرف،  از  شرع  تفکیک  در  لکن  بود.  شرع  و  مدرن  دولت  اندیشۀ  و  پیوند  ها 
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وجود داشت. به این معنی که شرع در تدبیر امور دنیوی و معاش زندگانی  هایی  پیچیدگی

بندی قوانین به دو  حکم و قانون داشت و به صرف اعالم جدایی شرع از عرف و تقسیم
می نظر  به  نبود.  حل  قابل  عرف  از  شرع  تفکیک  مسئلۀ  عرفی،  و  شرعی  آید دسته 

رف و امور دنیوی هم حکم و  المتین در قبال این پیچیدگی که شرع در خصوص عحبل
پاسخ می اینگونه  به آرای علمای نجف  استناد  با  مسئلهقانون دارد،  ای که شرع دهد: هر 

حکم آن را بیان کرده، الزم االجراست؛ لکن امر حکومت و نحوۀ ادارۀ جامعه در عصر  
توان گفت که با تکیه بر نظریۀ مراجع نجف در خصوص  غیبت با جمهور مردم است. می

علیو زمان،  امام  غیبت  عصر  در  مردم  جمهور  به  حکومت  امر  وجود  اگذاری  رغم 
پیچیدگی و  میمشکالت  و ها،  مطالعه  عرف،  از  شرع  تفکیک  ایدۀ  خصوص  در  شد 

 تری دست یافت. پردازی کرد و در نهایت به راه و روشی روشن و مسحکمنظریه
توجه روشنفکران ایران به  های ایران با اروپا در بحث مشروطیت، عدم  یکی از تفاوت 

مفاهیم   اروپا که  بر عکس تجربۀ  معنی که  این  به  بود.  اندیشه قدیم  و  نظری سنت  مبانی 
مشروطه شد،  اندیشه  استوار  مسیحی  الهیات  مبانی  و  مفاهیم  اساس  بر  آنجا  در  خواهی 

نظریه اساس  بر  را  مشروطیت  اندیشۀ  نتوانستند  ایران  شرعروشنفکران  مبانی  بر  مبتنی   ای 
رغم  سازی مفاهیم جدید با اندیشه قدیم بسنده کردند. علیاسالم تبیین نمایند و به یکسان

المتین در مواردی اندیشۀ جدید مشروطیت را با مفاهیم و اندیشۀ اسالمی خلط  اینکه حبل
ای که مشروطیت از سوی  کند لکن از معدود محافل تجددخواهی است که در دورهمی

شود، دریافت خود از اندیشۀ مشروطیت را با استناد به آرای  می  مخالفان غیرشرعی تلقی 
نظریه نجف در شکل  مراجع  تبیین میفقهی  اسالم  مبانی شرع  بر  مبتنی  و  ای  کند. غرب 

نظریه و  تحوالت  نهادن  سر  پشت  با  و  قرن  چندین  طی  انگلستان  های  پردازیمشخصاً 
ی نظری ناشی از الهیات، عاقبت  مختلفی از جمله تکوین اندیشۀ مشروطیت بر اساس مبان

م به دولت مدرنی دست یافت که در آن شرع از عرف تفکیک شده    20تا    18طی قرون  
بود. اسالم بر خالف مسیحیت شریعت کاملی بود که برای امور اخروی و دنیوی حکم و  
همانند   ایران  و  اسالم  در  عرف  از  شرع  تفکیک  بحث  اساس،  همین  بر  و  داشت  قانون 

المتین به آرای  بر اساس تجربۀ اروپا امکان تحقق نداشت. لکن تمسک حبل  مسیحیت و 
همه   بودن  غصبی  بر  مبنی  اساسی(  قانون  متمم  تدوین  ایام  )در  نجف  علمای  فقهی 

ها در عصر غیبت و واگذاری امر حکومت به جمهور مردم، امکان تفکیک شرع حکومت
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البته باید جهت حفظ تعادل بین اندیشۀ  کرد که  از عرف را با تکیه بر مبانی شرع فراهم می

می پخته  و  پرداخته  شرع  مبانی  و  مشروعیتِ  مشروطیت  سر  بر  که  دوره  این  در  شد. 
حاضر  هم  اگر  و  بودند  ماجرا  غایب  منوّرالفکران  اکثر  بود،  جریان  در  منازعه  مشروطه 

المتین این  لتوانستند از پیش ببرند. حب بودند به دلیل ناتوانی در مباحث شرعی، کاری نمی
نقیصه را با همراه شدن با نظرات مراجع ثالث نجف جبران نمود و اندیشۀ مشروطیت را 

ای کثیر االنتشار برای مردم منتشر ای مبتنی بر مالحظات شرعی در رسانهدر قالب نظریه
 ساخت.  

 گیرینتیجه
  عرفی المتین از رویکرد عرفی به رویکرد تالش این مقاله، توضیح چگونگی چرخش حبل

حبل  شرعی  ـ که  بود  پرسش  این  به  پاسخ  و  مشروطیت  اندیشۀ  تبیین  ایدۀ  در  المتین 
تفکیک شرع از عرف را بعنوان راهکار تدوین قانون اساسی و قانونگذاری بر مبنای چه  

. در توضیح پرسش مزبور باید گفت نشریۀ یاد شده  توجیهات و اهدافی تبیین کرده است
، نظام مشروطۀ انگلیس  )دوره نخست(از زمانی که شروع به ترویج اندیشۀ مشروطیت نمود  

ترقی ترویج می به  نیل  و  استبداد  برای دفع  اساسی  راهکاری  بعنوان  کرد و رویکردی  را 
شرع و ارائۀ مشروطیت در  عرفی به سیاست و استقرار مشروطه داشت و از توجه به مبانی  

ای مبتنی بر مبانی شرع غافل بود. به نحوی که تا بروز چالش مشروعیت  چارچوب نظریه
شرعی بودن یا شرعی کردن مشروطه، موضوع بحث و مسئلۀ این    ،مشروطه به هیچ عنوان

  ، و سّنت   )دوره دوم(نشریه نبود. لکن پس از آنکه مشروطه با چالش مشروعیت مواجه شد  
استدالل علمای ثالث نجف را برای پرداختن نظریهعرض   این نشریه  ای که  اندام نمود؛ 

شد، به  در آن، اندیشۀ عرفیِ مشروطیت بر اساس و یا در هماهنگی با مبانی شرع تبیین می
خدمت گرفت و بر اساس برهان و یا جواز شرعیِ علمای مزبور به تبیین و ترویج رویکرد  

شد،  و از این راه برای مشروطیتی که غیرشرعی تلقی می  عرفی خود به سیاست پرداخت
ایدۀ تفکیک شرع از عرف در زمان غیبت امام زمان   ،راهکاری شرعی یافت. این راهکار

تفکیک   جامعه  ادارۀ  به  مربوط  قوانین  و  نصوص شرعی  بین  باید  این توضیح که  با  بود. 
عاتی که نصّ شرعی برای  قائل شد و در تدوین قانون اساسی و قانونگذاری برای موضو

آنها وجود دارد، باید بر اساس شرع عمل نمود و در خصوص ادارۀ جامعه و امر سیاست  
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امام زمان )ع( به جمهور مردم واگذار شده  به آرای علمای ثالث در دورۀ غیبت  بنا  که 

المتین با تفکیک مزبور سعی  است، باید بر اساس شورا و مشارکت مردم اقدام شود. حبل
آمیزی در کنار هم داشته  حضور مؤثر و متعادل و مسالمت  ،کند از طرفی شرع و عرفمی

 باشند و از طرف دیگر راهی برای اندیشۀ مشروطیت باز نماید.
حبل  نظری  بین  کوشش  جمع  در  ثالث،  علمای  فقهی  نظرات  به  تمسّک  با  المتین 

درن با فقه سیاسی شیعه  اندیشۀ مشروطیت و شرع، و تبیین نسبت قابل جمع اندیشۀ دولت م
و   غافل  آن  از  منورالفکران  از  بسیاری  که  بود  اقدامی  و  اساسی  مقطع، ضرورتی  این  در 
ناتوان بودند. به نظر می رسد این اقدام تنها راه ممکن برای ساماندهی اندیشه مشروطیت  

 شد.  بر اساس مبانی نظری شرع اسالم بود که باید دنبال می
از رویکرد ع  به سیاست، دوره نخست وزیری رضاخان و  رفی حبلدوره سوم  المتین 

با   مزبور  روزنامۀ  که  بود  ترکیه  جدید  جمهوری  تأسیس  و  عثمانی  سقوط  از  پس  دورۀ 
صراحت، جدایی دین از سیاست و ممنوعیت دخالت روحانیون در سیاست را تبلیغ کرده 

عرفی از  بر و  منازعه  دورۀ  در  شرعی  جواز  اساس  بر  که  سیاست  مشروعیتِ    سازی  سر 
دوم(مشروطه   در نظریه،  )دورۀ  برده  پیش  به  گامِ  و  کرد  عدول  بود،  کرده  پردازی 

از  آشتی دیانت  جدایی  اندیشۀ  گرفتار  را  شرع  مبانی  و  مدرن  دولت  اندیشۀ  بین  سازی 
 سیاستی نمود که بر اساس و یا در هماهنگی با مبانی شرع سامان نیافته بود.  
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 منابع 

   یفارس (الف
 . سخن: تهران ،مشروطیت  نهضت  مقدمه و آزادي فكر ،(1340) ،دونیفر ت،یآدم

 ضاحیا  در  يریس  با  ت یمشروط  جنبش  در  یخراسان  آخوند  ،(1392)  ، محمد  دیس  ،ياصغر
 . اطالعات: تهران ،يبهار باقر دممح خیش اهلل ت یآ الخطاء

 اهللفضل  خیش  نقش  رامونیپ  گزارش  چند  و...    ها،هیاعالم  مكتوبات،  ،(1363)  ،محمد  ترکمان،
 .رسا  یفرهنگ خدمات  موسسه: تهران دوم، جلد  ،ت یمشروط در ينور

 .9، ش 7، س 1317شعبان  28المتین ، حبل
 .10، ش 7، س 1317رمضان  6ــــــــــــ ،  
 .29، ش 7، س 1318صفر  12ــــــــــــ ،  

 .37، ش 8، س 1319ربیع االول  21ـــــــــــــ ، 
 .25، ش 9، س 1320محرم  4ـــ ، ــــــــــ 

 .27، ش 9، س 1320محرم   26ـــــــــــــ ، 
 .28، ش 9، س 1320صفر   3ـــــــــــــ ، 
 .29، ش 9، س 1320صفر   10ـــــــــــــ ، 
 .14، ش 10، س 1320شوال   12ـــــــــــــ ، 
 .26، ش 10، س 1321محرم   28ـــــــــــــ  ، 
 .41، ش 10، س 1321جمادي الثانی   7ـــــــــــــ ، 
 .41، ش 11، س 1322جمادي االول    11ـــــــــــــ ، 
 .19، ش 12، س 1322ذیقعده  24ـــــــــــــ ، 
 .37، ش 13، س 1324ربیع الثانی  1ـــــــــــــ ، 

 .4 ش ،14 س  ،1324 رجب  3 ، ـــــــــــــ 
 .11 ش ،14 س  ،1324 شعبان  26 ، ـــــــــــــ 

 .18، ش 14، س 1324شوال   23ـــــــــــــ ، 
 .21، ش 14، س 1324ذي القعده  21ـــــــــــــ ، 
 .32، ش 14، س 1325صفر   17ـــــــــــــ ، 
 .35، ش 14، س 1325ربیع االول  8ـــــــــــــ ، 
 .42، ش 14، س 1325جمادي االول   5ـــــــــــــ ، 
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 .44، ش 14، س 1325جمادي االول    19 ـــــــــــــ ،
 .45، ش 14، س 1325جمادي االول    26ـــــــــــــ ، 
 .11، ش 16، س 1326رمضان  2ـــــــــــــ ، 
 .16، ش 16، س 1326شوال   7ـــــــــــــ ، 
 .17، ش 16، س 1326شوال   14ـــــــــــــ ، 
 .21، ش 16، س 1326ذیقعده  12ـــــــــــــ ، 
 .22، ش 16، س 1326ذیقعده  19ـــــــــــــ ، 
 .6، ش 18، س 1328رجب  24ـــــــــــــ ،
 .18، ش 21، س 1331ذیحجه  3ـــــــــــــ ، 
 .1، ش 32، س 1342ذیقعده  19ـــــــــــــ ، 
 .6، ش 32، س 1342ذیحجه  25ـــــــــــــ ، 
 .15، ش 32، س 1343ربیع االول  13ـــــــــــــ ، 
 .11، ش 33، س 1343رمضان  22ـــــــــــــ ، 
 .32، ش 33، س 1344ربیع االول  13ـــــــــــــ ، 

  مصوبات   مذاکرات،  صورت:  تیمشروط  ينهادها  و  اول  مجلس  ،(1383)  ،اصغر  یعل  حقدار،
 .  مهرنامک: تهران  ،یمل  يشورا مجلس اول دوره ينگارخیتار و خاطرات اسناد،

 در  مه یضم  فوائدها،  و  مشروطه   سلطنت   یمعن  انیب  ،( 1374)  ،العلماء  عماد   ،یخلخال
  ، ( ت ی مشروط  درباره  حهیال  و  رساله  18)  ت یمشروط  رسائل  نژاد،يزرگرغالمحسین  

 . ریکو: تهران
  ، (ت یمشروط  درباره  حهیال  و   رساله  18)  ت ی مشروط  رسائل   ،( 1374)  ،نیغالمحس  نژاد،  يزرگر

 .  ریکو: تهران
  کوشش   به  ،(1  ج)  ،روزگار  در  هیاتفاق  واقعات  ،(1362)   ،يمهد  محمد  ،یکاشان  فیشر

 . رانیا خیتار نشر: تهران ان،یسعدوند روسی س  و( یماف نظام) هیاتحاد منصوره
:  ز یتبر  ران،ی ا  در  قانون  حكومت   هینظر:  2  ج  ،رانیا  درباره  یتأمل  ،(1386)  ،جواد  ،طباطبائی

 .  ستوده
 شینوزا  از  اروپا  دیجد  یاسیس  شهیاند  خیتار:  دیجد  و  میقد  جدال  ،(1390)  ،جواد  ،طباطبائی
 .  ثالث  نشر: تهران فرانسه، انقالب تا

  در   کلكته  نیالمت حبل  روزنامه  یاسیس   عملكرد  و  يفكر  موضع »  ،(1396)  ،يمهد  ،یفرج
  ی مل  شیهما  نیچهارم  مقاالت  مجموعه  ،«یطلبمشروعه  و   یخواهمشروطه  منازعه



 1400تابستان |  26شماره | سال ششم |  یاسی دانشکده حقوق و علوم س مجله |ی پژوهفصلنامه دولت | 180

 
:  زیتبر.  رانیا  ت یمشروط  در  یاسی س  -يفكر  يهاانیجر  و  كردهایرو:  ت یمشروط
 . زیتبر دانشگاه

:  تهران  مشروطه،  فقه  و  یاس یس  فقه  :معاصر  رانیا  در  است ی س  و  فقه  ،(1391)  ،داود  ،یرحیف
 .ین نشر

  ،یاسیس  فكر  داتیتول  و  ی اسالم  دولت :  مدرن  عصر  در  دولت   و  نید  ،(1393)  ،داود  ،یرحیف
 .نو  داد رخ: تهران

  مجموعه   «،یخراسان  آخوند  دگاهید  از  یخواهمشروطه  یفقه  یمبان»  ،(1384)  ،داود  ،یرحیف
  تیآ  بزرگداشت   رانیا   ت یمشروط  یاجتماع  و  يفكر  یمبان  ی»بررس  شیهما  مقاالت

 . تهران «،یخراسان کاظم محمد اهلل
  ی کارشناس  نامه  انیپا،  یخواه  مشروطه  شهیاند  و  نیالمتحبل  روزنامه  ،(1388)  ،الیسه  ،یقنوات

 . تهران: نور امیپ دانشگاه ارشد،
  رسائل   ،نژاديزرگرغالمحسین    در  مهیضم  ه،یانصاف  ،(1374)،  عبدالرسول  مال  ،یکاشان

 . ریکو:  تهران ،(ت ی مشروط درباره حهیال و رساله 18) ت یمشروط
 شیهما   مقاالت  مجموعه  «،یخراسان  آخوند  یاسی س  ۀشی اند»  ،(1384)،  محسن  ور،یکد

 کاظم  محمد  اهلل  ت ی آ  بزرگداشت   رانیا  ت یمشروط  ی اجتماع  و  يفكر  یمبان  ی»بررس
 .  تهران «،یخراسان

 .ریکب   ریام: تهران ان،ی رانیا يداریب خیتار ،(1391) ،االسالم ناظم ،یکرمان
 .نا یب : تهران دوم، بخش ران،یا ۀمشروط خیتار ،(1320) ،احمد ،يکسرو

  ه، یکفا  صاحب   یخراسان  آخوند   یزندگان:  نور  در  یمرگ   ،(1359)  ،دیمج  نیعبدالحس  ،ییکفا
 . زوار: تهران

  ی نینائ  ي رزایم  اتینظر  یبازخوان:  یشرط  ۀمشروع  ، یشرع  ۀمشروط   ،(1388)  ،پژوهشگر  گروه 
 .فردا طرح: تهران ،ينور اهلل فضل  خیش و
 .زدی شمندانیاند:  زدی ران،یا یاسیس  احزاب یلیتحل خیتار ،(1394) ،نیحس محبوب،

  در  مهیضم  المشروطه،  وجوب  یف   المربوطه  یاللئال  ،(1374) ،  لی اسماع  خیش  ،يغرو  یمحالت
  ، ( ت ی مشروط  درباره  حهیال  و  رساله  18)  ت یمشروط  رسائل  نژاد،يزرگرغالمحسین  

 . ریکو: تهران
  فدا،   جان  جواد  و  یتفرش  دیمج  کوشش  به  ت،یمشروط  مقدمات  ،(1363)  ،هاشم  ،یماف  طیمح

 .  یعلم انتشارات: تهران
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  روزنامه   در  تیمشروط  ارکان   و  مفهوم»  ،(1394)  ،یفرج  يمهد  و   قباد  بخت،  منصور

و    ،یخیتار  ی شناس جامعه  یپژوهش  یعلم  فصلنامه   دو  «،کلكته  نیالمتحبل پاییز 
 . 3 ش ،7 دورهزمستان، 

 مه ی ضم  ،يسجاد   صادق  کوشش  به  ،کلمه  ک ی  ،(1363)  ،مستشارالدوله  خان  وسفی  رزایم
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 .  رانیا خیتار  نشر: تهران. یرضوان

  در   مهیضم   مسافر،  و  میمق  یحاج  مكالمات  ، (1374)  ،اهلل  نور   آقا  حاج   ،یاصفهان  ینجف
  ، ( ت ی مشروط  درباره  حهیال  و  رساله  18)  ت یمشروط  رسائل  نژاد،يزرگرغالمحسین  

 . ریکو: تهران
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