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 وطه؛در دورۀ پیشامشر« مندی مدرن دینیحکومت»های مایهبن

 با تأکید بر رساله یک کلمه مستشارالدوله 

 26/02/98تاریخ پذیرش:                       12/12/97تاریخ دریافت: 
 1سمیه حمیدی
 2بیگم ناصری

 3پورحسین فرزانه

 چکیده
ماندگی ایران در عصر قاجار، روشنفکران را در تأمل علل این امر، متوجه آگاهی از مسئله عقب

زمین در ایران و تحول در آن را عامل گشایش پیشرفت و ترقی در مغربمعایب حکومت 

نمود. تالش برای فهم زوایای تجدد در غرب و الگوبرداری از آن، به گسست معرفتی در 

-ای که بعضاً آنان دین را عامل عقبگونهاندیشۀ این گروه نسبت به مبانی هویتی انجامید. به

در تضاد با مدرنیته، و اسالم را ناتوان از ارائه الگوی بدیلی  ماندگی و فروکاست جامعۀ ایران و

کردند. مستشارالدوله ازجمله روشنفکران سیاسی تلقی می -برای تحول در ساختار اجتماعی

مندی مدرن با نص قرآن، مدرنیته را های حکومتعصر قاجار در تالش است تا با انطباق گزاره

ین مقاله در تالش است تا نحوۀ تفسیر و انطباق نص قرآن و قابل انطباق با اسالم نشان دهد. ا

براساس کلمه یکمندی مدرن را براساس تحلیل متن رسالۀ خطی های حکومتروایات با گزاره

دهد که تالش در جهت تحلیلی انجام دهد. دستاورد پژوهش حاضر نشان می -روش توصیفی

فهم خوانشی بومی و دینی از استای ارائه قرائتی از همسازی اسالم و مدرنیته و در ر

مندی مدرن با اتکا به نص قرآن و روایات و تأکید بر جامعیت دین اسالم نسبت به  حکومت

اندیشۀ مدرن در غرب، هدف اصلی نگارش آن بوده است. این مقاله ضمن طرد رویکردهای 

و استفادۀ ابزاری  غالب زمانۀ خود، یعنی دورۀ پیشامشروطه مبنی بر ناسازگاری دین و مدرنیته

 دهد.از دین، خوانش جدیدی از آن ارائه می

 مندی، فوکو، مستشارالدوله، اسالم، مدرنیتهحکومتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله
ماندگی ایران انجامید. ضرورت تأمل ظهور مفهوم عقبمواجهۀ ایرانیان با تجدد در عصر قاجار، به 

ظهوری تحت عنوان روشنفکر به نظرورزی در باب اسباب و در این حوزه سبب شد تا قشر نو

ترین عوامل مؤثر بر عنوان یکی از مهمعلل این امر بپردازند و ماهیت حکومت در ایران را به

مندی مدرن در غرب، دنبال آشنایی با ماهیت حکومتماندگی کشور برشمارند. این گروه بهعقب

تأثیر مظاهر تمدن غرب خواستار بودند و تحت در تالش برای الگوسازی از آن در ایران

مندی و الگوی نظام سیاسی، بودند. روشنفکران ویژه در حکومت الگوبرداری از مدرنیتۀ غربی، به

رفت جامعه از بحران را در کنارگذاشتن سنت و رو راه بروناین عصر قاجار شیفتۀ تجدد بودند، از

دانستند. از جمله این روشنفکران رن در غرب میمندی مدمذهب و الگوبرداری صرف از حکومت

خان بودند که قائل به مغایرت اسالم با مدرنیته بودند و مذهب را ناتوان از ارائه آخوندزاده و ملکم

رغم غلبۀ دانستند. علیسیاسی در راستای مقتضیات جدید می-الگو برای ادارۀ امور اجتماعی

های موافق همسویی فادۀ سطحی و ابزاری از دین، اندیشههای ضدمذهبی یا تالش برای استاندیشه

توان مشاهده کرد. نخستین کوشش در این راه از مدرن را در این دوره نیز می اسالم و حکومت

 آغاز شد.  یک کلمهسوی مستشارالدوله و با انتشار رسالۀ 

این دوره،  مستشارالدوله از جمله روشنفکران این عصر است که برخالف جریان روشنفکری

های نه تنها به ستیز و عنان با مذهب نپرداخت، بلکه تالش کرد تا با انطباق نص قرآن با مؤلفه

مندی مدرن به ارائه قرائتی جدید از دین در راستای انطباق اسالم و مدرنیته بپردازد و حکومت

اجتماعی جدید -سیهای مترقی، مدرن و کارآمد برای ایجاد نظام سیاباطن اسالم را حاوی اندیشه

های های طرح دموکراسی اسالمی و تالش برای انطباق گزارهرو اولین رگهنشان دهد. ازاین

 توان در اندیشۀ او مشاهده نمود. مندی مدرن با دین را میحکومت

 هدف و سؤال پژوهش

های تفکر در حکومت دینی در دورۀ پیشامشروطه است. دادن وجود رگههدف این مقاله نشان

ها بر این نکته تأکید دارند که روشنفکران پیشامشروطه بیشتر بر حکومت چراکه بیشتر پژوهش

غیردینی تأکید دارند. همچنین مقاله تأکید بر استخراج حکومت دینی از درون آیات و روایات را 
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ی داند که ریشه در این دوره دارد، حال آنکه بیشتر محققین معتقدند که این امر از سو امری می

 روشنفکران دینی عصر پهلوی دوم روی داده است. 

 کلمهیکمندی مدرن اسالمی در رسالۀ های حکومتمایهمسئله در این مقاله آن است که بن

مندی مدرن با نص های حکومتچیست؟ فرضیه این است که تالش در جهت انطباق میان مؤلفه

را  کلمهیکمایه نظریۀ حکومتی رسالۀ بنقرآن و روایات با تأکید بر سازگاری اسالم و مدرنیته 

 دهد. تشکیل می

 پیشینه پژوهش

درخصوص پیشینۀ پژوهش باید گفت دربارۀ اندیشۀ مستشارالدوله هرچند آثاری نگاشته شده 

مبانی دولت مدرن در اندیشه ( و 1391اثر پاشازاده ) جستجوی قانونترین آنها  است که مهم

( هستند؛ اما پژوهشی درخصوص تالش او برای 1394دی )محم از شاه متفکران عصر مشروطه

 های نص قرآن صورت نگرفته است.های مدرنیته و حکومت مدرن با آموزهانطباق میان گزاره

 مندی فوکوچارچوب نظری؛ حکومت
-های زندگیبار توسط میشل فوکو در اواخر سالمندی مفهومی است که اولیناصطالح حکومت

ساز بودن حکومت مربوط مندی را به مسئله. او حکومت(Dean,1999: 73-90)اش، استفاده شد 

عنوان ابزار یا رهنمودی برای تحلیل استفاده کرد که بر پیوند مندی بهدانسته و از مفهوم حکومت

کردن تأکید دارد و اعمال  های اندیشه دربارۀ حکومتبین اشکال حکومت و عقالنیت یا سبک

مندی به حکومت .((Dupont, 2004: 20-22دهد ع و عقالنی جلوه میحکومت را توجیه، مشرو

لحاظ شیوۀ نگرش، قدرت بهاندیشد. در این اعمال و محدودکردن قدرت در جامعه می

همراه داشته باشد و میانۀ ذهنیت سیاسی و شدن باید وجوهی از خرد تکنولوژیک را به عملیاتی

  (.42: 1388شود )آبدی، وه تکنیکی در نظر گرفته عینیت امر عمومی به لحاظ تأثیرگذاری وج

هایی است: شود که هرکدام دارای ویژگیمندی به سه دوره تقسیم میدر نظر فوکو حکومت

ای است صورت فردی، کیفی و اندرزنامه مندی در عصر متافیزیک )سنتی( که به حکومت -1

صورت مکانیکی،  رن( که بهمندی در عصر فیزیک )مدحکومت -2(. 247: 1377)اباذری، 

مندی در عصر اطالعات که حکومت -3(. 180: 1388بروکراتیک و کمی است )پالومبو، 

مندی متافیزیک یا سنتی، ضمانت اجرا برای در حکومت صورت مجازی و سایبری است. به
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ا ههای بیرونی جهت طراحی، اجرا و ارزیابی سیاستهای بهبود امر سیاسی و استاندارد گزاره

مندی مدرن در عرصۀ سیاست توانست اما حکومت(Lagenddik, 2009: 3-5) وجود نداشت 

گردید )اسالمی ها باعث باالرفتن کیفیت و صفات حکمرانی هایی خلق کند که این تکنیکتکنیک

 (. 14-11: 1389و ذوالفقاریان، 

در هریک از سه  به این ترتیب، عامل اصلی در تفاوت الگوهای اعمال و محدودکردن قدرت 

های بهبود امرسیاسی و مندی متافیزیک ضمانت اجرا برای گزارهگردد. در حکومتدوره باز می

  Foucault). ها وجود نداشت های بیرونی جهت طراحی، اجرا و ارزیابی سیاستاستاندارد

این هایی خلق کند که مندی مدرن در عرصۀ سیاست توانست تکنیکاما حکومت(2007:160-167,

 (.183: 1394)اسالمی، ها باعث باالرفتن کیفیت و صفات حکمرانی گردید تکنیک

 مندی سنتی و مدرنمقایسه حکومت.  1جدول شماره 

 مندی مدرنحکومت مندی سنتیحکومت مندینوع حکومت

 مندیهای حکومتمؤلفه

اخالق، کاریزما، عدالت، فره، 

فضیلت، اشراف، استبداد، 

 پدرساالری، عصمت

قوا، رأی،  بروکراسی، دموکراسی، تفکیک

انتخابات، مدیریت، تفکیک مشاغل، مجلس، 

 تخصص، قانون، شهروندی، حقوق بشر

 شهروند ملی رعیت مندیهای حکومتسوژه

مندی مدرن دارای توان گفت که حکومتمندی سنتی و مدرن میبا مقایسۀ تفاوت حکومت

اند از: دولت ملی، قرارداد مندی مدرن عبارتکومتهای حترین مؤلفههایی بود. اصلیشاخصه

اجتماعی، قانون اساسی، تفکیک قوا، نهادهای علمی، دموکراسی، جامعۀ مدنی، حقوق بشر. این 

گانه از اولویت و ترتیب خاصی در اندیشۀ فوکو برخوردار نیستند؛ بلکه صرفاً های هشتمؤلفه

یک از این  دهد. لذا هیچندیشۀ فوکو نشان مینوعی عناصر حکومتی در دورۀ مدرن را در ا به

 عناصر نسبت به دیگری از برتری یا اولویت برخوردار نیستند.

ی نیز است که در سه محور مندی مدرن در اندیشۀ فوکو دارای موضوعاتحکومت 

 ز:ااند  بندی شده است که عبارتهای حکومت دستهها و سوژه ها، تکنولوژی عقالنیت

های مندی، عقالنیتاولین موضوع در ادبیات حکومت/خردهای حکومت: هاعقالنیت -1

های فکری است که های سیاسی به معنای دستگاهحکومت )خردهای سیاسی( است. عقالنیت
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سیاسی نهفته  ها بر استداللدهند. این عقالنیتواقعیت را قابل تفکر، قابل محاسبه و اجرا جلوه می

سیاسی داللت دارند که تمامی اینها به یک کردار اژگان حکومت در گفتمان حکومتی، زبان و و

ای است که در آن، های سیاسی به معنای زمینهطور خالصه، عقالنیت بخشند. بهحکومتی اقتدار می

های اقتدار حکومتی صورت ها، اهداف و مکانیسمساختن ماهیتهای زیادی برای عقالنیتتالش

ای در فهم مفهوم یگاه ویژهلذا توجه به مقولۀ عقالنیت جا .(Inda, 2005: 5-7)گیرد می

 مندی مدرن دارد. حکومت

مندی، ع در تحلیل حکومتدومین موضوهای حکومت: ها/ تکنولوژیتکنیک -2

های حکومت است، یعنی اینکه چگونه حکومت، شکل تکنولوژیکی به ها و تکنیک تکنولوژی

ها، های عملی، ابزارها، محاسبات، رویهمکانیسم گیرد. این شکل حکومت، به حوزۀخود می

های گوناگون سعی دارند از طریق آنها، رفتار، شود که سازمانها و اسنادی مربوط میدستگاه

دانند، شکل اندیشه، تصمیم و خواست دیگران را به منظور نیل به اهدافی که خودشان مطلوب می

ای از . این حوزه شامل مجموعه(Rose and Miller, 1992: 2)دهند، به هنجار و ابزاری کنند 

هایی است که سعی دارند اندیشه را به عمل تبدیل کنند و ها و برنامهها، ابزارها، اهرمتکنیک

 سیاسی( را تحقق بخشند.های درنتیجه خردهای حکومت )عقالنیت

نواع های حکومت است. یعنی امندی سوژهسومین موضوع حکومتهای حکومت: سوژه -3

گیرند یا آن را هایی که در اثر یک کردار حکومتی شکل میگران و هویتخودها، افراد، کنش

مندی در رابطه با معتقد است که محققان حکومت (32 :1999)کنند. میشل دین رسانی میاطالع

شوندگان، کنندگان و حکومتهای حکومتهای حکومت سؤاالتی در رابطه با پایگاهموضوع سوژه

 کنند. فتار و وظایف متقابل آنها مطرح میر

نایی روشنفکران با غرب بر مندی مدرن در اثر آشها و موضوعات حکومتاین مؤلفه

گانه های هشترو در این پژوهش درصددیم تا با تکیه بر مؤلفه شان تأثیر گذاشت. ازاین اندیشه

 .بپیردازیم یک کلمهمندی مدرن به بررسی رسالۀ حکومت

 قیقروش تح

و انطباق آن با  یک کلمهتحلیلی بر مبنای تحلیل متن اصلی رسالۀ  -روش پژوهش حاضر توصیفی

مندی مدرن در اندیشۀ میشل فوکو است. برای انجام این کار ابتدا عناصر مفهوم حکومت



 

 

 

 

 
 1398هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه   112 

  

 

ملی، قرارداد اجتماعی، قانون اساسی، تفکیک قوا، نهادهای مندی شامل )دولتگانه حکومت هشت

مندی در قالب دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر( و سپس مقوالت محوری حکومتعلمی، 

های حکومت( با متن ها/ تکنولوژی حکومت و سوژهسه عنصر )عقالنیت/خرد حکومت، تکنیک

نحوۀ ادراک  اند. درواقعها استخراج شدهانطباق داده شده و داده یک کلمهاصلی رسالۀ 

 ت مذکور مورد توجه بوده است. مندی مدرن براساس مقوال حکومت

 های پژوهشیافته

 کلمهیک  مندی فیزیکال دینی در رسالههای حکومتشاخصه

یک مندی مدرن در اندیشۀ فوکو را با رسالۀ گانۀ حکومتکنیم عناصر هشتدر ادامه تالش می

رتیب خاصی انطباق دهیم. الزم به ذکر است که در اندیشۀ فوکو این عناصر از اولویت و ت کلمه

 مندی در عصر مدرن هستند. دهندۀ عناصر حکومتبرخوردار نیستند و صرفاً مجموع آنها نشان

 ملی  -1

داند و حتی شاه، گدا و رعیت را دارای حق حکم مستشارالدوله حاکمیت حقیقی را از آن خدا می

یک  یت و لشگر هیچآفریدگان از شاه و گدا و رع»کند: گونه بیان میداند و در رسالۀ خود ایننمی

حق حکم ندارد... شریعت اسالم و نظریات علمای یوروپا در این باب متفق است که حاکم یزدان 

دیگر او منشأ حاکمیت را از آن خدا و ارادۀ ملت  عبارتی (. به63-62: 1287)مستشارالدوله، « است

 داند.را در طول ارادۀ الهی می

و نظام حکومتی فرانسه خواستار پیشرفت و ترقی اساسی  مستشارالدوله تحت تأثیر قانون

کوشد اش میرو در رساله ایران از طریق استقرار یک حکومت مشروطه و مبتنی بر قانون بود. ازاین

(. او 118:  1394محمدی، های ملی و اسالمی تلفیق کند )شاهاین خواسته را با وضع ایران و سنت

و منشأ قدرت را ارادۀ جمهور ملت دانست. وی در  برای نخستین بار از حکومت ملی سخن گفت

اختیار و قبول ملت اساس همۀ تدابیر حکومت است و این » اش در این خصوص نوشت:رساله

« الکلم است و در نزد صاحبان عقول، مرتبۀ صحتش را حاجت تعریف نیستکلمه از جوامع

ر خود، حکومت سلطنتی مقننه را (. مستشارالدوله برای ایران عص38-39:  1287)مستشارالدوله، 

کرد. طبق گفتۀ او مجلسی که از رجال دانش، معرفت و ارباب سیاست و براساس کتب پیشنهاد می

تواند به  معتبرۀ اسالم و همۀ قوانین دول متمدنه، قوانینی جامع و مورد قبول ملت تدوین کند، می
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کند. از نظر مستشارالدوله پادشاه میتنظیم امور کشور بپردازد. او حافظ قانون را مجلس معرفی 

 نوعی به حاکمیت پارلمان بر کشور معتقد است. (. لذا وی به14فراتر از قانون نیست )همان: 

 قرارداد اجتماعی -2

پذیرش الگوی حکومت قانونی از سوی مستشارالدوله مبتنی بر دریافت وی از انسان و جایگاه او 

از سوی دیگر، نظریۀ حکومت قانون نزد وی مبتنی بر قرارداد،  اهلل در زمین است؛عنوان خلیفهبه 

بر دریافتی از فرمانروایی سیاسی استوار است که اقتدار سیاسی را برآمده از رضایت اعضای 

های حق، آزادی، برابری و تأسیس نظم سیاسی را گامی داند. این دریافت مقولهاجتماع سیاسی می

: 1393زمهریر، گیرد )کاظمیندان از حقوق خود در نظر میبرداری بیشتر شهرودر جهت بهره

های شهروندان وابسته به (. از نظر مستشارالدوله، احقاق حقوق شهروندی و تأمین آزادی106

(. او به نوعی معتقد به 220: 1391بیرجندی، ایجاد حکومت قانون و نهادهای آن است )علیزاده

 تماعی و توافق میان ملت و دولت است.تأسیس نظم سیاسی بر مبنای قرارداد اج

 اساسیقانون  -3

آن بود که راه نجات ایران از نام نهاد و مقصودش  کلمه یکاش را مستشارالدوله رساله

باشد که اگر در کشور قانون حاکمیت داشته باشد، همۀ است و آن قانون مییک کلمه مانگی  عقب

اش از قانون، سراسر رساله همین دلیل در (. به226: 1389شود )مزینانی، مسائل حل می

(. وی 164: 1385کند )موثقی، مداری و تأکید بر اجرای قانون به عنوان رمز پیشرفت یاد می قانون

که جمیع  یک کلمه»نویسد: کند و اینگونه مییاد می 1در ابتدای رسالۀ خود قانون را با عبارت کود

بها تاب قانون است که جمیع شرایط و انتظامات معمولُانتظامات فرنگستان در آن مندرج است، ک

که به امور دنیویه تعلق دارد... شاه و گدا و رعیت و لشگر در بند آن مقید هستند و احدی قدرت 

(. او علت پیشرفت و ترقی اروپاییان را در 8: 1287)مستشارالدوله، « مخالفت با کتاب آن را ندارد

چرا از »... نویسد: اس میرو در رساله پردازد. ازاینسه با ایران میداند و به مقایوجود قانون می

کنید، همسایۀ شما وحشیان کوهستان را داخل دایرۀ مدنیت حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی

کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید... در همسایگی شما، جمیع کارها و امورات 

های شما خانهیابد؛ در دیواناز روی قانون بر وفق حقانیت فیصل میهای منتظمه اهالی در محکمه

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Code  
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(. البته او 5)همان: « هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند

کند نه سعادت وجود قانون در اروپا را صرفاً برای بهبود و تنظیم کارهای دنیوی معرفی می

ست که دستورات شرع اسالم به سعادت دنیوی و اخروی انسان منجر اخروی. هرچند وی معتقد ا

 تر است.شود، لذا متکاملمی

بر خود و »کند که داند و به ایرانیان توصیه میاو علمای دینی را از رهبران تحول در جامعه می

راه اخالف خود ترحم کرده، به معنویت و ارشاد و اولیای دولت و به اتفاق و اتحاد علمای دین 

(. او لزوم قانون را اساس اصالحات مملکتی و رفاه و سعادت افراد 6)همان: « ترقی خود را بیابید

کند و آن وضع یک هایی را پیشنهاد میماندگی ایران راهداند. مستشارالدوله برای رهایی از عقبمی

ت از آن پیروی صورتی است که ملت و دولقانون کلی و اساسی برای ادارۀ جامعه و اجرای آن به

کند و رو در باب لزوم تدوین قانون اساسی صحبت می(. ازاین204-205: 1357کرمانی، کنند )

العباره و مراد من کتابی است که جامع قوانین الزمه و سهل»کند: اش بیان میگونه در رسالهاین

انون اساسی که در آن (. در نگرش او ق14: 1287)مستشارالدوله، « الفهم و مقبول ملت باشدسریع

 ای در تحول جامعه دارد.ههمۀ افراد جامعه برابر باشند جایگاه ویژ

-کردن به ظواهر غربیان مخالفت میرغم تأثیرپذیری از غرب با تقلید کورکورانه و بسندهاو به

شور نویسندگان در تألیف کتاب باید به بنیان و اصول اداره ک»نویسد: کند و در این مورد چنین می

ای (. همچنین در نامه4)همان: « توجه داشته باشند و تنها از صنایع غرب تعریف و تمجید نکنند

شاه، بر ضرورت قانون تأکید کرده و اصالح کشور را مبتنی بر آن دانسته مفصل به مظفرالدین

خلل وضع قانون هرگز منافی مذهب حقه اسالم نیست و »شود: است. او در اواخر نامه یادآور می

(. مستشارالدوله معتقد بود که 172-176: 1357)کرمانی، « رساندو نقصی به دین و اسالمیان نمی

توجه به تحوالت جدید سیاسی در جهان و وضع قانون نه تنها با اسالم تعارضی ندارد، بلکه دین 

ین بر ادارۀ کند که مردم، مجلس شورا تشکیل دهند تا نمایندگان آنها با وضع قواناسالم، توصیه می

نبال انطباق تحوالت جدید و د(. او به86: 1392امور کشور نظارت داشته باشند )قدیانی، 

 های دینی است. آموزه

مستشارالدوله همچنین معتقد بود که در دین اسالم قوانینی مشابه قوانین اروپایی وجود دارد؛ 

حال اگر به »داند: اروپایی میرود که قوانین اسالمی را برتر از قوانین او تا جایی پیش می

مشتمالت کود )قانونی( فرانسه و سایر دول متمدنه عطف نظر کنید، خواهید دید که تداول افکار 
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امم و تجارت اقوام عالم چگونه مُصَدِق شریعت اسالم اتفاق افتاده و خواهید فهمید که آنچه 

ه آنها خود را به اعلی درجه کردن بواسطۀ عملقانون خوب در فرنگستان هست و ملل آنجا به

اند، پیغمبر شما هزار و دویست سال قبل از این برای ملت اسالم معین و برقرار ترقی رسانیده

رو عقیده داشت که در تدوین قانون اساسی باید از  (. ازاین15: 1287)مستشارالدوله، « فرموده

تقد بود که تمدن نوین غرب در بطن (. درواقع او مع14احکام و قوانین اسالم استفاده کرد )همان: 

 اند.اسالم وجود دارد، اما مسلمانان از توجه به آن غافل بوده

علما متفق شده قوانین شریعت را معین فرموده بنویسند و همه »بیند که حل را در آن میاو راه

از روی آن  را مُهر کنند و اولیای دولت و وکالی ملت نیز مُهر کرده، در نزد خزانه ضبط نموده و

نسخ متعدد طبع کرده و تمام حکام و حتی کدخدایان شهرها، بدانند که بنای عمل عامه مردم بر 

رو خواستار تنبه مجدد در قوانین اسالم و خوانش جدید از آن (. ازاین9)همان: « باشدشریعت می

 متناسب با مقتضیات زمانه در جهت بهبود اوضاع جامعه است.

 قواتفکیک  -4

مندی، جدایی قوا از یکدیگر است که از تحوالت اجتماعی و سیاسی های حکومتمله مؤلفهاز ج

 غرب نشئت گرفته است.

های کود فرانسه با کتاب مستشارالدوله در تفاوتتفکیک امور عبادی از امور سیاسی:  -

با استناد شریعت مسلمانان در فرق چهارم آن، پس از پیشنهاد تفکیک امور عبادی از امور سیاسی، 

گذارد. به باور او قانون فقط شامل به احادیث و روایات تنظیم امور دنیا را به مکلفان آن وا می

تنظیم امور دنیا را بر عهدۀ « انتم اعلم بامر دنیاکم»مصالح دنیوی است. او سپس به اعتبار حدیث 

 (.10دهد )همان: مکلفان قرار می

لدوله که در فرانسه نتایج اصل تفکیک قوا را از مستشاراتفکیک قوه مقننه از مجریه:  -

دانست. وی از هواداران جدی جدایی قوا و نزدیک دیده بود، آن را برای پیشرفت ایران الزم می

وضع »نویسد: قوا میتقسیم آن به دو بخش قوه قانونگذاری و قوۀ اجرایی بود. او در زمینۀ تفکیک 

و تنفیذ و اجرای آن در دست مجلس دیگر، چنانکه آن  و تنظیم قوانین در اختیار مجلسی باشد

گونه بیم و امیدی از این مجلس نداشته باشد تا که هریک از دو مجلس ودیعۀ خود را  مجلس هیچ

رو او قوۀ مجریه )قدرت تنفیذ( و مقننه (. ازاین48)همان: « با استقالل و آزادی تمام حفظ کنند
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د. وی پیشرفت غرب را نتیجۀ تفکیک قوا و نظارت قوای دان)قدرت تشریع( را مستقل از هم می

االن هرگونه ترقی و قدرت و قوت و ثروت »کند: داند و درخصوص اهمیت آن بیان میدیگر می

شود از نتایج جدایی دو اختیار است و هر قسم و معموریت و تجارت در دول فرنگستان دیده می

شود جارت و زراعت در مشرق زمین مشاهده میپولی و عدم قدرت در صنایع و تنظمی و بیبی

(. او الزمۀ تحول در ایران را اجرای اصل تفکیک 48)همان: « از اختالل و امتزاج دو اختیار است

 داند.قوا می

-یابد و این اصل را از اصول قدیمی در اسالم برمیاو برای تفکیک قوا نیز ریشۀ اسالمی می

تهد و مفتی در وظیفۀ خود و والیان و محتسبان در وظیفۀ اجرا که در ایام پیشین مج چنان»شمارد: 

و تنفیذ مستقل بودند. اگرچه تنظیم قانون و تنفیذش به مرجع واحد، یعنی به وحدت امامت 

دهندۀ تالش او برای (. این امر نشان49)همان: « مربوط است، ولی در ترتیب تفریق واجب است

 شرع است. مندی مدرن باهای حکومتتطبیق گزاره

او با اعتقاد به تقسیم و تفکیک قوا به دو بخش مقننه و مجریه معتقد بود که این قوا باید از 

: 1387یکدیگر بیم داشته باشند تا راه را برای آزادی و استقالل، آسان و هموار سازند )آجدانی، 

داند. عه میپذیرد و آن را عامل وضع قانون در جام(. وی همچنین اصل وجود مجلس را می48

اند، در مورد کارهایی مانند خراج یا مالیات وی مذاکرۀ وکیالن ملت را، که همان نمایندگان مجلس

یابد. مستشارالدوله مجلس را محل کند و ریشۀ آن را در احکام اسالمی میاصلی تلقی می

اکمیت داند و اصل حکومت و حگفتگوی صاحبان خرد و اندیشه دربارۀ کارهای جاری کشور می

 (.38-39: 1287پندارد )مستشارالدوله، دولت را ناشی از ارادۀ ملت می

او از سویی با تشریح علت پیدایش، حقوق و وظایف مجلس و از سویی دیگر، از طریق 

کند به این نهاد نوین سیاسی، هویت دینی ببخشد. پیونددادن آن با احکام اسالمی تالش می

محوری در نظام سیاسی دارد. وی در راستای تفکیک قوا به مجلس در اندیشۀ او نقش اصلی و 

های اروپایی توجه رو به نظام پارلمانی دولت پردازد. ازاینتنظیم مجالس سنا و وکالی ملت می

بودن عضویت اعضاء مجلس سنا معتقد بود کند. او به دائمیدکند و آثار وجودی آنان را بیان میمی

ین امر باعث جلوگیری از استبداد و خودکامگی سالطین و تنظیم ( و باور داشت که ا50)همان: 

واسطۀ آزادی سیاسی، نمایندگان دست خود مردم خواهد شد. در این چارچوب مردم بهامور به 

 کنند و آنها نیز به نمایندگی از ملت در مجلس قانونگذاری بهخود را بر مبنای قوانین انتخاب می
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(. وی بحث از هیئت ژوری را نیز مطرح 119-120: 1394محمدی، هپردازند )شاتدوین قانون می

داند و وظیفۀ بودن میهای درستکاری و امین نفر با ویژگی 12کند و این هیئت را متشکل از می

های عدالت حضور به هم هنگام تحقیق جنایات و جرایم کبیره در محکمه»داند که: آنها را این می

ها را علیه را استماع نماید... ژوریتجاج و گفتگوی مدعی و مدعیرسانند و چون قاضی احمی

داند، بلکه فقط نظر ایشان به بیان رأی و اشارت یا تعیین مقدار عقوبت نمی/دارای حق حکم و

(. او در ادامه درصدد است تا برای این امر نیز حکم 51: 1287)مستشارالدوله، « مقصور است

فلهذا این قاعده نیز در شریعت اسالم به باب مشورت »گوید: می رو است کهشرعی بیابد. ازاین

ی خود به آن قضاراجع است. بنابراین آنها را مشاور نامیدن سزاوار است و شیخ طوسی در کتاب 

(. لذا او وجود هیئت ژوری را برای اصالح نظام قضایی امری 52)همان: « اشاره کرده است

 شمرد. ضروری برمی

کند تا با درک ارالدوله شاهد تحول نظریۀ تفکیک قوا هستیم. وی تالش میدر اندیشۀ مستش

از سوی دیگر، انطباق آن با سو و های نظریۀ تفکیک قوا در غرب از یکماهیت و شاخصه

های دینی، آن را امری منطبق با شریعت نشان دهد. تالش او برای انطباق کودهای قانون  آموزه

های سازی سازهاو جهت دینیبا آیات قرآن، راهکار فرانسه و محتوای مجالس غرب 

 مندی مدرن است. حکومت

 نهادهای علمی -5

های فکری و مستشارالدوله از جمله روشنفکرانی بود که جهت بهبود نظام آموزشی به فعالیت

های آموزشی به سبک جدید تأکید و عملی دست زد. همچنین وی بر وجود مدارس و برنامه

(. 74: 1394شورها را به زمامداران جامعه گوشزد نمود )طاهری مقدم و بوچانی، ترقیات دیگر ک

ها خانهها و معلمخانهگانه حقوق عامه بنای مکتباز فقرات نوزده» نویسد:وی در این زمینه می

برای تربیت اطفال و فقراست. چون تعلیم علوم و معارف در فرنگستان، مطلقاً از الزم امور و اقدم 

« اندف است، لهذا تعلیم اطفال فقرا و مساکین حتی نابینایان را حقوق عامه شمردهوظای

(. او برای ضرورت گسترش علم در کشور و اهتمام دولت به آن در 58: 1287)مستشارالدوله، 

هل یستوی الذین یعلمون »تالش است تا مرجعی شرعی نیز بیابد: در این زمینه نیز بر سورۀ زمر 

کند. همچنین تصریح و تأکید آن به تقدیم عالمان و تأخیر جاهالن اشاره می« لمونو الذین ال یع
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و بنی  45، نحل آیه 42، عنکبوت آیه 4و  3، علق آیه 113، طه آیه 272در سورۀ بقره آیه » کند:می

(. درواقع او 59)همان: « در شرف و فضیلت علم تأکیدات بلیغه فرموده است 13اسرائیل آیه 

های دینی توجیه ند تا ضرورت ترویج دانش جدید را برای عموم مردم از طریق گزارهکتالش می

اگرچه در ایران »پردازد. ای( ایران میخانهنماید. او همچنین به نقد نام آموزش سنتی )مکتب

کنند، اما از برای معاد، نه از برای معاش با اینکه پیغمبر مدارس بسیار است و تحصیل علوم می

هایی هم برای (. او نص قرآن را حاوی آموزه62)همان: « من ال معاشَ له، ال معاد له: »فرموده

رو معتقد است که علم و آموزش آن باید مبتنی بر ارائه  داند. ازاینزندگی دنیوی و هم اخروی می

 هایی برای سعادت دنیوی و اخروی انسان باشد.راه

دنیت در کشورهای بیگانه را توجه به از سویی دیگر، وی از علل گسترش و پیشرفت م

ها قدر نعمات و آیات خداوند را فرنگی»کند: داند و بیان مییادگیری چندین زبان متفاوت می

دانند و اعتنای تمام به مفاد کالم حقیقت فرجام دارند و من ایاتِه  زیادتر از اهل مشرق زمین می

مات خداوندیست که در فرنگستان اکثر اهالی اختالفِ السنتکم و الوانُکُم به جهت قدرشناسی نع

(.  او در رساله 76: 1287)مستشارالدوله، « گیرند مذکور و اناث اقالً سه چهار زبان مختلف یاد می

کند. در ارتباط با آبادی و ثروت و استفاده از خود، اقدامات دیگری برای آبادی کشور مطرح می

ها و یت ملت، ترقی هر قسم صنایع، تنظیم راهنعمات الهی، رونق تجارت، قدرت دولت، ترب

-کند و او تالش میها و لزوم تعمیرات عمومیه به احادیثی از قرآن استناد میتوسیع و تطهیر کوچ

(. درواقع او در تالش است تا فرایند 73-74کند تا میان دین و توسعه نسبتی برقرار کند )همان: 

ابقت دهد و الگویی در راستای مدرنیته بومی و دینی مدرنیزاسیون غربی را با محتوای دینی مط

 ارائه دهد.

 دموکراسی -6

مستشارالدوله خواستار ایفای نقش مردم در ادارۀ امور کشور بود و حکومت را حق تمام مردم 

(. او دربارۀ آزادی اتباع یک کشور برای شرکت در انتخابات و دادن رأی نیز 12دانست )همان: می

این حق اتباع است که نمایندگان خود را انتخاب کنند، این حق به مردم فرصت  گوید کهسخن می

دهد که دربارۀ اعمال حکومت بحث و دخالت کنند. این نمایندگان طبق قانون در یک مجلس می

آیند، ارادۀ مردم و موافقت آنها پایه هر سیاست و حکومتی است )حائری، گذار گرد هم میقانون
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گوید و منشأ قدرت ملی سخن میبار از حکومت  ن ترتیب، وی برای نخستین(. به ای35: 1364

اختیار و قبول ملت اساس همۀ تدابیر حکومت است و این » داند:سیاسی را ارادۀ جمهور ملت می

« الکلم است و در نزد صاحبان عقول، مرتبۀ صحتش را حاجت تعریف نیستکلمه از جوامع

 (.38-39: 1287)مستشارالدوله، 

-های اساسی میان کتاب قانون و کتاب شریعت بحث میاش که از تفاوتاو در قسمتی از رساله

(. برخالف ایران که معموالً بین دولت و ملت تضاد و شکاف 10کند اشاره به واژه ملت دارد )همان: 

ردم شود. محاکم است، مستشارالدوله معتقد است که در اروپا بین دولت و ملت اختالفی دیده نمی

کنند و چون حکومت در دستشان است اختالفی از طریق نمایندگان خود از حق و ناحق گفتگو می

توان دریافت که در تفکر وی (. می12-13چیز در اختیار قانون است )همان: آید، زیرا همهپیش نمی

پایۀ هر  اختیار قبول عامه اساس تدبیر حکومت است. مستشارالدوله اراده مردم و موافقت آنها را

-39داند. به نظر او، اصل در تدوین کتاب قانون، رضایت ملت است )همان: سیاست و حکومتی می

گوید. به باور او حدیث بودن همه در برابر قانون سخن می(. او در این راستا دربارۀ مسئول 38

-از آن ملت میمؤید این قول است. چراکه وی حاکمیت را « کلکُم راعٍ و کلُّکم مسئولٌ عن رعیته»

رو وزیر، امیر و حاکم را در قبال ملت و در قبال مأموریت خود  دانست نه شخص حاکم و ازاین

-اش، حق مشارکت ملت در قانونگذاری به(. او در رساله119: 1394محمدی، داند )شاهمسئول می

. وی در این دهدوسیله وکالی خود را مطرح نموده و آن را با آیین مشورت در اسالم مطابقت می

(. 39-40: 1287کند )مستشارالدوله، عمران استناد میسوره آل« االمرو شاورهم فی»زمینه به آیه 

داند )همان: وسیلۀ علما الزم میشده بههمچنین امضای وکالی ملت را برای قوانین شرعی تدوین

(. بدین ترتیب که 14مان: کند )هگذاری، تأکید میبودن قوانین مجلس قانون (. ولی بر مقبول ملت9

کند مستشارالدوله حاکمیت و آزادی در انتخابات عمومی را حق ملت دانسته و پارلمانی پیشنهاد می

که با انتخاب مردم پدید آید و در آن قانون ساخته شود و دولت و امور کشور زیر نظارت قرار گیرد 

 کند.یعت اثبات می(. هرچند او این فرایند را مطابق با شر36: 1364)حائری، 

 مدنی جامعه -7

کند. او برای اینکه ملت بتوانند ارادۀ خویش را متجلی مستشارالدوله از آزادی بسیار ستایش می

سازند و در امور سیاسی و اجتماعی نقش داشته باشند، خواستار استقرار و گسترش آزادی بود 
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اند از: حریت شخصیه، ند که عبارتک(. وی به انواع آزادی اشاره می123: 1394محمدی، )شاه

، آزادی و کلمهیکآزادی مطبعه، آزادی مجامع، حریت سیاسه و حریت صنایع و کسب. در رسالۀ 

-شرح و تفسیر دربارۀ آن از قبیل آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی تشکیل اجتماعات را می

نوزدهم مطابقت دارد تا با  ستاید، همان آزادی که با توضیحات فیلسوفان مغرب زمین در سدۀ

دستور اسالم یعنی امر به معروف و نهی از منکر. چراکه امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در 

( و 235-236: 1391معزی، حوزۀ درون دینی و نیز در چارچوب مقررات دینی منظم شده )دیلمی

مه انواع آزادی و نحوۀ انطباق با نص تواند به نفی و انتقاد از قوانین مسلم دینی بینجامد. در ادانمی

 شود.قرآن در اندیشۀ مستشارالدوله تشریح می

یعنی بدن » کند:مستشارالدوله در مورد آزادی فردی اینگونه بیان می حریت شخصیه: -

هرکس آزاد است و احدی را قدرت نیست سیلی و مشتی به کسی بزند، یا دشنام و فحش بدهد... 

توان گرفت و حبس نمود و احدی را بدون حکم قانون گری عقوبت نمیکس را به گناه دیهیچ

(. برای اثبات این نکته به 27-28: 1287)مستشارالدوله، « توان کردجریمه و تنبیه سیاست نمی

کند. وی مصداق این نوع آزادی را در عدم  آیات سورۀ حجرات، مأثور، نور و بقره استناد می

صورت ضرب و شتم بدنی، واردشدن به منازل افراد،  فراد، چه بهتجاوز دیگران به حقوق شخصی ا

دهکردی داند )سلیمانیها بدون حکم قانونی یا تجسس در امور دیگران میتنبیه و مجازات انسان

 داند.( و رعایت آن را واجب و منطبق با دین می62: 1393پناه مهرآبادی، و رفعتی

خته و بخشی از احکام آزادی مطبعه را در امر به وی به آزادی مطبعه پرداحریت مطابع:  -

مطبوعات از قبیل کتب و رساله و »معروف و نهی از منکر وارد دانسته است. وی معتقد است 

روزنامه، هرچه باشد... اگر مطلب چاپ شده ضرری به دین یا به اخالق عامه و/یا مخالف به 

استناد « الضرر یُزال»ا به حدیث شریف و در این راست« احکام دارد، ازاله آن ضرر واجب است

-داند. به(. او این فقره آزادی در غرب را درنهایت کمال می35-36: 1287کند )مستشارالدوله، می

(. او 36-37گوید در پاریس، صد چاپخانه و ششصد کتابفروشی است )همان: ای که میگونه

 داند.گسترش صنعت چاپ را راهی برای تحول جامعه می

ها و صاحبان حرف نیز ابراز نظر مستشارالدوله دربارۀ تجمعات آزاد گروهادی مجامع: آز -

کند. به نظر او آزادی مجامع در این است که هر گروه، فرقه یا جماعت هر زمان که اراده کنند می

قادر به برپایی مجمعی برای بحث دربارۀ مسائل سیاسی، اعمال حکومت و امور مربوط به معاش 
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عقد جماعات در زمان پیغمبر)ص( »نویسد: وی در مورد آزادی مجامع در اسالم اینگونه میباشد. 

)همان: « که اصحاب کرام هر روز در مسجد نبوی، فرقه فرقه اجتماع کردند مختار و آزاد بود؛ چنان

مندی در یک جامعه و از های سیاسی را از لوازم حکومترو او آزادی احزاب و گروه(. ازاین37

 داند.أکیدات اسالم میت

دادن از مواردی است که مورد توجه آزادی شهروندان یک کشور در رأیحریت سیاسی:  -

کنند سبب شده که مردم دربارۀ مستشارالدوله است. اینکه مردم نمایندگان خود را انتخاب می

حق انتخاب »اعمال حکومت بحث و دخالت نموده و مواظب عملکرد هیئت حاکمه باشند: 

گویند، با شروط اصطالح فرانسه دِپُتِ می وکالست مر اهالی را در مقابل دیوان دولت... که به

معلومه و معینه در کتاب قانون از جانب اهالی منتخب و در مجلس کور لژیسالتیف، یعنی مجلس 

م (. او در ادامه معتقد است که این امر مطابق دین اسال39)همان: « شوندقانونگذار، مجتمع می

 است. همچنین به اعتقاد او مشورت در سیره پیامبر، مانند جنگ احد مشهور است.

به عقیدۀ مستشارالدوله آزادی صنایع و کسب یعنی هرکسی در ترقی حریت صنایع و کسب:  -

صنایع و کسب آزاد است. به باور او آنچه باعث پیشرفت صنعت در مغرب زمین شده، آزادی در 

ی دیگر، حق انحصار اختراع سبب آزادی فرد و عالقۀ بیشتر در میان انتخاب کسب است. از سو

 داند.(. وی این موضوع را نیز بر طبق قانون اسالم می57-58شود )همان: مردم برای پژوهش می

 حقوق بشر -8

» در راستای تطبیق اسالم و حقوق بشر اینگونه نوشته است:کلمه یک مستشارالدوله در مقدمۀ 

بشر را ترجمه و به آیات و احادیث مستند نمودم. بعد از تدقیق و تعمیق، همۀ آنها اعالمیه حقوق 

با قرآن مجید تطابق یافتم )مستشارالدوله، « را به مصداق الرطب و الیابس اال فی کتاب مبین

طور مورد از آن را ذکر و به بشر، نوزده(. او در این اثر از سی ماده از اعالمیه حقوق16-15: 1287

فصل آنها را توضیح و به تطبیق آنها با اعالمیۀ حقوق بشر پرداخته است. او قانون را مربوط به م

(. از سویی دیگر، به مساوات در بین همۀ 10داند )همان: مصالح دنیا و مطابق با همۀ ادیان می

نی و کند و حتی همۀ مسلمانان و کافران، زنان و مردان را از نظر حقوق مدها تأکید میانسان

(. در جایی دیگر از رسالۀ خود در مورد معاشرت مسلمانان 19-20داند )همان: اجتماعی برابر می

(. او به احترام به آیین و عدم 70-71با غیرمسلمانان، توصیه به عدالت با آنها کرده است )همان: 



 

 

 

 

 
 1398هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه   122 

  

 

-اسالم میتوهین به دین دیگران در کشورهای دیگر توجه دارد و حتی به تطبیق این مسئله با 

دیگر، او درک وسیعی از مسئله حقوق بشر به عنوان یکی از  عبارت (. به75پردازد )همان: 

 مندی مدرن دارد. های حکومتشاخصه

 مندی اسالمی مدرنموضوعات محوری رویکرد حکومت

مندی مدرن در اندیشه فوکو دارای موضوعاتی نیز است که  در چنانچه پیشتر گفته شد، حکومت

بندی شده است. در ادامه این های حکومت دستهها و سوژهها، تکنولوژیر عقالنیتسه محو

 گیرد.مورد بررسی قرار می یک کلمهموضاعت در متن رساله 

 ها/خردهای حکومتعقالنیت -1

دهنده این نکته است که وی یگانه راه ایجاد مقصود مستشارالدوله از بیان مطالب باال، نشان

همین دلیل است که او حاکم نهایی داند. بهایران را انطباق اسالم و مدرنیته می دگرگونی در جامعه

(. مستشارالدوله میان اعتقادات 65داند )همان: را خداوند و سرچشمه هر حکمی را دین اسالم می

های مقدس شود و ضمن انتقاد از هزینۀ اموال برای مکانمردم و اصل دین اسالم، تفاوت قائل می

تأمین امنیت عمومی و بهداشت جامعه، معترض شأن خداوند متعال و ائمه معصوم)ع(  به جای

های اجتماعی مانند تأمین امنیت و  شود و حتی اقدام به این کارها را با وجود ضرورتنمی

(. به این 60: 1391کند )پاشازاده، بهداشت جامعه مخالف رضای خداوند و ائمه)ع( معرفی می

گرایی صرف و عدم  له یکی از دالیل انحطاط ایرانیان و مسلمانان را در آخرتترتیب، مستشارالدو

 توجه به دنیا دانسته است.

 های حکومتها/تکنولوژیتکنیک -2

تواند به شمارد که از طریق آنها حکومت میهایی برای نظام سیاسی برمیمستشارالدوله تکنولوژی

های مورد نظر وی تفکیک قوا، ایجاد کنولوژیمحدودکردن قدرت در جامعه بپردازد. از جمله ت

های عنوان یکی از تکنولوژی مجلس و هیئت ژوری است. وی به تفکیک قوۀ مقننه از مجریه به

پردازد حکومت توجه دارد که از این طریق حکومت به محدود کردن قدرت در بین نهادها می

اندیشۀ مستشارالدوله اصل وجود  های حکومت در(. از دیگر تکنیک48: 1287)مستشارالدوله، 

گذاری است که وی آن را به صراحت عامل وضع قانون در جامعه ذکر عنوان نهاد قانون مجلس به
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رو به نظام پارلمانی پردازد. ازاینکند. وی در این راستا به تنظیم مجالس سنا و وکالی ملت میمی

کند. او برای محدودکردن قدرت بیان می کند و آثار وجودی آنان راهای اروپایی توجه میدولت

عنوان سازوکارهای قوۀ مجریه نام برد.  توان از آن بهشمارد که میاجرایی شاه نیز مواردی را برمی

(. 41-44هاست )همان: از جمله این موارد تحریر اصول دخل و خرج دولت و نحوۀ ادارۀ مالیات

رد و وجود این هیئت را برای حل جنایات و او در دستگاه قضایی نیز به هیئت ژوری نظر دا

های (. او این امر را نیز مبتنی بر آموزه51داند )همان: کمک به قاضی در قضاوت صحیح الزم می

 داند.قرآن می

 های حکومتسوژه -3

عنوان سوژه حکومت تأکید خاصی دارد. وی نفوذ  مستشارالدوله در اندیشۀ خود به علما به

دانست. او برای اقتباس مبادی و جنبش درآوردن ملت الزم و ضروری میعلما را برای به 

آهن از علمای زمان خود فتوا گرفت )پاشازاده، مفاهیم تمدن غربی از جمله ایجاد راه و راه

های نوین از دین مبتنی (. او خواستار مشارکت علما در عرصۀ سیاسی و ارائه قرائت61: 1391

 بر تحوالت عصر بود.

کند که بین دین و عقل انسانی آشتی برقرار کند. مستشارالدوله سعی می یک کلمهله در رسا

عنوان مفهومی  وی با انگیزۀ مطابقت دین با خرد و دانش، نظام پارلمانی را با شورا، برابری به

جدید را با مساوات اسالمی، آزادی بیان را با امر به معروف و نهی از منکر و حقوق غربی را با 

کند تا طرحی از (. درواقع او تالش می116: 1374کند )فراستخواه، اسالمی تطبیق می فقه

ماندگی ایرانیان را عدول ترین علت انحطاط و عقبسازگاری مدرنیته و دین دست یابد. او اصلی

وهفت سال پیش از  از حقیقت اسالم دانسته است. الزم به ذکر است که این رساله حدود سی

را با ته شده و ظاهراً مستشارالدوله تا چند ماه پیش از اتمام آن قصد داشت که آن مشروطیت، نوش

گانه مربوط به قانون (. او در این اثر اصول نوزده282:  1383داغی،االسالم منتشر کند )قرهنام روح

: 1364های قرآن؛ سیره و سنت پیامبر )ص( تطبیق داده است )حائری، اساسی فرانسه را با آموزه

ماندگی و انحطاط مسلمانان بوده است. در های دینی منشأ عقب(. از نگاه او غفلت از آموزه39

مندی مدرن در غرب و نحوۀ انطباق آن با های حکومتادامه به نحوۀ ادراک مستشارالدوله از مؤلفه

 گیرد.های دینی مورد بررسی قرار میگزاره
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مندی مدرن با های حکومترالدوله انطباق گزارهتر گفته شد بیشتر تالش مستشاچنانچه پیش 

های مدرن را با متن قرآن بسنجد. در ادامه نحوۀ انطباق کند تا آموزهنص قرآن بود. لذا تالش می

دهیم. این اقدام مستشارالدوله نخستین میان مفاهیم جدید را با متن آیات و روایات نشان می

های حکومت مدرن با نص قرآن و روایات در و شاخصهکوشش برای انطباق میان مفاهیم مدرنیته 

 دوره مشروطه بوده است.

 مندی مدرن با اسالم از نظر مستشارالدولههای حکومتانطباق مؤلفه .2جدول شماره 

های مؤلفه
 مندی حکومت

 تطبیق اصول با آیات قرآن

 مساوات

إذا حَکَمتُم بینَ وَ »-2روایت اجرای مساوات در بین یک یهودی و حضرت علی)ع(،  -1
در سوره نحل، در سوره مائده و سوره انعام و سوره ص: یا  -3، «النّاسِ أن تحکُموا بالعدلِ

)مستشارالدوله، « النّاسِ بالحقِّ و ال تتبع الهویاالرض فاحکم بینداود إنّا جعلناک خلیفهً فی
1287 :20-21) 

 گراییتخصص
 امتیاز فضلی()

، «ال اُضیعُ عمل عاملٍ منکم»سوره هود:  -2، «رمکم عند اهلل اتقکُمإنّ اک»سوره حجرات:  -1
سخن نظام  -5در سوره نجم، سوره نور و سوره یونس،  -4، «وال تنسوا الفضلَ بینکم» -3

 (26-25حضرت علی )ع(: الشرفُ بالفضلِ ال باالصلِ و النسب )همان: 

 مدافعه ظلم

دعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن و لِتکن منکم امّهٌ ی»سوره آل عمران:  -1
-33)همان: « و ال ترکنوا الی الذین ظلموا»سوره هود:  -2، «المنکر و اولئک هم المفلحون

34) 

 حریت شخصیه

یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن إنّ بعض الظن »سوره حجرات و سوره مأثور:   -1
یا ایها الذین امنوا ال تدخلوا بیوتا غیرَ بیوتکم حتّی »ر: سوره نو -2، «إثم و ال تجسسوا

 (29-28)همان: « ولیس البّر بِأن تاتو البیوتَ من ظهورها»در سوره بقره:  -3، «تستأنسوا

 امنیت جان
در سوره تین،  -2«. االرض فکأنّما قتل الناس جمیعاً من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی» -1

 (31-30)همان: « و ال تقتلو النفس التی حرّم اهلل ااّل بالحق»سرائیل انعام، بقره و بنی ا

امنیت عرض و 
 ناموس

در سوره فرقان )همان:  6و  4آیه  -2، «الزانیهُ و الزانی فأجدوا کلَّ واحد منهما مأئه جلده» -1
32) 

 (32)همان: « والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» -1 امنیت مال

 (36)همان: « الضرر یُزال»حدیث شریف  -1 حریت مطابع

 حریت سیاسیه
الصواب مع ترکِ »سخن حضرت علی:  -2، «االمرو شاورهم فی»سوره آل عمران:  -1

 (41-40)همان: « المشوره

 حریت مجامع

و لو کنت فظّاً غلیظ القلب ال »سوره آل عمران:  -2اجتماع صحابه در مسجد نبوی،  -1
 «أنفضوا من حولک

 (39-38)همان: « و أمرهم شوری بینهم»شریفه  آیه  -3
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 مندی مدرن با اسالم از نظر مستشارالدولههای حکومت. انطباق مؤلفه2دول شماره ادامه ج

های مؤلفه
 مندی حکومت

 تطبیق اصول با آیات قرآن

ها خانهبنای مکتب
 برای اطفال

و سوره طه آیه  272وره بقره آیه در سوره زمر، س -2، «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» -1
و بنی  45و در سوره نحل آیه  42و در سوره عنکبوت آیه  4و  3و در سوره علق آیه  113

سخن حضرت  -3، «در شرف و فضیلت علم تاکیدات بلیغه فرموده است 13اسرائیل آیه 
اش و عقل المعاد العلمُ علمان: علم األبدان و علم اآلدیان. والعقلُ عقالن: عقل المع»علی )ع( 

 (62-61)همان: « من ال معاشَ له، ال معاد له»سخن پیغمبر:  -4

 (42قاعده بعینها مطابق با شرع اسالم )همان:  -1 تعیین مالیات

تحریر دخل و خرج 
 دولت

 (44)همان: « فَلیبلّغ الشّاهدُ منکم الغائب»حدیث  -1

پذیری در مسئولیت
 مناصب

 (47)همان: « کم مسئولٌ عن رعیتهکلکُم راعٍ و کلُّ»حدیث:  -1

حضور ژوری در 
 جنایات

 قضااشاره شیخ طوسی از این مسئله در کتاب  -2تطبیق با قاعده مشورت در اسالم،  -1
 (53-52)همان: 

عدم شکنجه و 
 تعذیب

و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما »سوره نحل  -2، «و من جاء بالسیئه فالیجزی اال مثلها» -1
 (55)همان:  70و سوره زمر آیه  24سوره آل عمران آیه  -3، «عوقِبتم

جامعیت قانون 
 )عادی و عرفی(

 (12-11)همان: « فَاعتَبروا یا اولی االبصار» -2، «وأمرهُم شوری بینهم» -1

اعتقاد به حاکمیت 
 الهی

به السنه الخلق أقالم الحق و کلّما حکم بالعقل حکم » -2، «الیس اهلل بأحکم الحاکمین» -1
 (63)همان: « الشرع و بالعکس

پذیرش امور دیوانی 
 توسط دولت

 « أیحسب االنسان ان یترک سُدی» -1

تطبیق احکام با 
 احکام الهی

 (64)همان: « و هذا کِتابٌ اَنزلناهُ مبارکٌ فاتَبِّعوه واتَّقوا لعلَّکم تُرحمونَ» -1

 (65)همان: « االنّاس جمیعاًو مَن اَحیاها فَکَاَنتُّما اَحی» -1 هاخانهبنای مریض

ها و تنظیم راه
 شهرها و روستاها

 (65)همان: « انّا جعلنا ما عَلی االَرضِ زینتهً لَها لِنبلوهم اَیُّهم اَحسنُ عَمَالً» -1

 (66)همان: « و اَنزلنَا الحَدیدَ فیه باسٌ شدیدٌ و منافعُ للنّاس» -1 ایجاد معادن

 (67)همان: « یا اَیُّهاالذَّین آمنوا إذا اَتدایَنتم الخ»در سوره بقره  282آیه  -1 ثبت اسناد در دیوان

تهیه و ترتیب امور 
 عسکر

)همان:  8آیه  47و در سوره  200آیه  3و در سوره  4آیه  61در سوره  5آیه  47در سوره  -1
67) 

صحت و درستی 
 اوزان

 (66ان: )هم 73و بنی اسرائیل  83و اعراف  153در سوره انعام آیه  -1
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 گیرینتیجه
مبنای حکومت در ایران طی سالیان طوالنی به شیوۀ هرمی از باال به پایین و بر اساس پذیرش 

حاکمان فاسد، جابر و غاصب به جهت ایجاد امنیت و قضا و قدر بود. در همین زمینه متفکران 

بب شد تا در پرداختند. این امر سسیاسی به اندرز پادشاه برای ساماندهی بهتر حکومت می

سو و با هدف اندرز دادن به حکمران و بدون مشارکت به نقش مندی سنتی به شیوۀ یکحکومت

نویسی به جهت راهی برای اطالع سلطان از الگوی آرمانی مردم در امور سیاسی اندرزنامه

 حکومت رواج یابد.

کی)مدرن( مندی مکانیمندی ارگانیکی)سنتی( به حکومتمشروطه دورۀ گذار از حکومت 

است. در این دوره، مبنای نگاه به اندیشۀ سیاسی از صرف توجه به صفات و خصوصیات 

حکمران متوجه چگونگی حکومت کردن و ایجاد ساختار و سیستم نظام سیاسی در جامعه شد. اما 

 -های اجتماعینحوۀ مواجهه نخبگان و روشنفکران با الگوی حکومت مدرن در غرب و آموزه

متفاوت بود. قالب آنها دین را ناسازگار با تحوالت مدرن و ناتوان برای ارائه الگویی  سیاسی اسالم

رو نگرش آنان به جایگاه دین در نظم سیاسی در دو  دانستند. ازاینبرای مدیریت نظم سیاسی می

 قالب طرد و حذف دین از عرصۀ سیاست و یا استفاده ابزاری از آن بود. 

طلبی دانست که در عصر قاجار و پیش از نخستین روشنفکر اصالحتوان مستشارالدوله را می

گیری انقالب مشروطه در تالش بود تا قرائتی از همسازی اسالم و مدرنیته ارائه دهد. وی در شکل

مندی مدرن مانند دموکراسی، قانون، آزادی، برابری، ایجاد مجلس، اروپا با مفاهیم حکومت

یک  رو سعی کرد با نوشتن رساله  ق بشر و... آشنا شد. ازاینقوا، دولت ملی، ملت، حقوتفکیک
های آن با مندی مدرن در راستای تطبیق گزارهتفسیری دینی از مفاهیم و نهادهای حکومت کلمه،

 نص قرآن و احادیث ارائه دهد.

که حاوی  کلمهیک مستشارالدوله آرزوی نظم و اقتدار کشور را داشت. در این راستا رساله 

افکار سیاسی وی است، در تحریک احساسات و بیدار کردن مردم آن زمان نقش مهمی ایفا  اصول

حلی برای خروج ماندگی جامعه ایران داشته و به دنبال یافتن راهکرد. او سعی در واکاوی علل عقب

-گردد. وی در این رساله پیشرفت کشور را در یک کلمه و آن هم قانون می ماندگی ایران میاز عقب

دهد. وی در رسالۀ خود داند و در این راستا پیشنهاد تدوین قانون اساسی و تشکیل شورا را ارائه می

دهد های حکومت مدرن است، توضیحاتی ارائه میبه قانون اساسی و اصالح خط که از مؤلفه راجع
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 کند تا به تطبیق آنها با اصول شرع اسالم و خصوصیات جامعه ایرانی بپردازد.و سعی می

او در تالش است تا قرائتی همساز از اسالم و مدرنیته ارائه دهد. این کار در راستای طرح 

های مترقی و خوانشی بومی و دینی از حکومت مدرن است. به باور او اسالم دربردارندۀ اندیشه

دانست و مدرن در جهت سامان زندگی در زمانۀ جدید است. او حاکمیت حقیقی را از آن خدا می

داد. هرچند مبنای اقتدار سیاسی را ناشی از رضایت  ۀ ملت را در طول اراده الهی قرار میاراد

کرد با استناد به آیات و روایات میان مدرنیته و اسالم دانست. او تالش میاجتماع سیاسی می

دانست و انطباق ایجاد کند و میان دین و عقل مدرن آشتی برقرار کند. او حکومت را حق مردم می

دانست. او قائل به اندیشه  نها راه ایجاد تغییر در جامعۀ سنتی ایران را انطباق مدرنیته با دین میت

تفکیک قوا بود و تفکیک قوۀ مقننه از مجریه را به عنوان راهی برای سامان امور اداری کشور 

، ایجاد هایی همچون تفکیک قواای داشت. تکنولوژیرو به پارلمان توجه ویژه مطرح کرد. ازاین

 داد. مجلس و هیئت ژوری را برای ادارۀ کشور پیشنهاد می

 36این رساله تأثیر درخشانی در تحوالت فکری جامعۀ ایران دورۀ قاجار داشته است. وی در 

کند و معتقد است سال قبل از انقالب مشروطه در رساله خود، اندیشۀ حکومت ملی را مطرح می

قبول ملت باشد. وی با طرح این اندیشه درواقع ملت را واضع که همۀ تدابیر حکومت باید مورد 

کند. او با تأکید بر حکومت مشروط و مبتنی بر قانون، برای زمان خود حکومت قانون معرفی می

همین دلیل قانون را برای پیشرفت جامعه قبول داشت و به آن  دهد. بهسلطنتی مقننه را پیشنهاد می

دید قوانینی به شکل قوانین غربی در ای قانونمند شدن ایران الزم میداد. وی براهمیت زیادی می

کرد. در این راستا رو بر قانون اساسی مبتنی بر شرع تأکید میشکل قانون اساسی تنظیم شود. ازاین

بار مسئله حقوق انسانی را ارائه  کند. او برای اولینطرح تفکیک قوۀ مجریه از مقننه را مطرح می

به حدی است که وی در آن از حقوق انسانی، حقوق مردم، آزادی  یک کلمهیت رساله کند. اهممی

رو  آورد. ازاینشخصی، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماع و امثال این موضوعات سخن به میان می

توان آن را یک اثر سیاسی فرهنگی توان برشمرد بلکه میاین اثر را تنها یک کار سیاسی نمی

آن دوران حساس توسط مستشارالدوله به نگارش درآمده است و در انتشار  معرفی کرد که در

 مندی مدرن نقش تاثیرگذاری داشته است. های حکومتمؤلفه
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 یادداشت
کاظم از بازرگانان آذربایجان در شهر تبریز در سال خان مستشارالدوله پسر حاجیمیرزا یوسف

(. در 155: 1378ر شرعیه را آموخت )طالبیان، ه.ق به دنیا آمد. فارسی، عربی و قدری امو 1239

(. بعد از چندی، از 95: 1365الدوله، خانه انگلیس در تبریز بود )ممتحنابتدا منشی قونسول

ه.ق به دستور 1270خدمت وزارت امور خارجه درآمد. در سال  ها استعفا داد و بهخدمت انگلیسی

شد و هشت سال در آنجا بود. در سال  ترخان منصوبشاه به کارپردازی حاجیناصرالدین

ه.ق ژنرال کنسول تفلیس شد و چهارسال در 1280ه.ق کاردار ایران در پترزبورگ و در سال 1279

ه.ق با عنوان شارژ دافری 1283(. بعد به ایران بازگشت و در سال 155: 1378آنجا ماند )طالبیان، 

ر خالل این دوره، چهاربار به لندن رفت و )کارپرداز( عازم پاریس شد و سه سال در آنجا ماند. د

خان متوجه پیشرفت و ترقی فرانسه و انگلیس شد. او پس از نشینی با میرزا ملکم ضمن هم

های مغرب زمین را تنها در یک کلمه دانست و آن یک کلمه قانون بررسی، علت تمامی پیشرفت

ساالر سمت مستشاری وزارت کارآمدن سپه (. او با روی117-118: 1394محمدی، بود )شاه

(. مشیرالدوله از وی 155: 1378عدلیه را برعهده گرفت و ملقب به مستشارالدوله شد )طالبیان،  

خواست تا اجرای احکام عدلیه را بر پایۀ قرآن قرار دهد. او مقاالتی درباره عدلیۀ ایران نوشت، به 

او را به  کلمهیکپرداختند و کتاب همین دلیل دستگیر و مجازات شد. مغرضین بعدها به توطئه 

ه.ق آزاد شد، اما خیلی زود برای بار سوم 1309شاه نشان دادند و دوباره به زندان افتاد. در سال 

 ه.ق درگذشت.1313( و در سال 42-43: 1386دستگیر و به قزوین تبعید )ربیعی، 

ی و فرانسه تسلط پیدا های روسی، انگلیسهای اقامت در اروپا به زبانمستشارالدوله طی سال

نمود و از راه تسلط به این سه زبان بود که با آثار متفکران انقالبی روسیه، انگلیس و فرانسه آشنا 

های استبداد ناصری را به لرزه درآورد بود که پایه یک کلمهشد. حاصل این آشنایی تألیف رساله 

قانونگذاری نوین در ایران و نیز از  مبنایی نوین برای حقوق و ،(. این رساله39: 1381)هدایتی، 

گلستانی، خواهی بود )ازغندی و عامریهای حقوقی و فکری نهضت مشروطهزمینهمهمترین پیش

1389 :39 .) 
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