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متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ایران و مسئلۀ حقوق اساسی ملت
سمیه

توحیدلو*1

(دريافت 1400/09/24 :پذيرش)1401/03/08 :

چکیده
هدف از اين مقاله بررسي مفهوم حقوق و آزادیهای اساسي ذيل مفهوم عدالت ،نزد متفکران
مشروطه است .مقاله بر آن بوده که با روش تحلیل تاريخي ،تعريف دقیقي از حقوق اساسي
مناسبي از نوع مواجهۀ هريک از ايشان نسبتبه حقوق و آزادیها ارائه دهد و از
دستهبندیهای دوگانه تن زند .چارچوب مفهومي و نظری موردبررسي ،نحوة شکلگیری سوژة
مدرن نزد کانت و رالز؛ و ازطرفي دستهبندیهای موجود از حقوق ،بوده است .درنهايت طیفي
ارائه شد که در دستۀ اول آن باور به اينکه «آزادی باعث نشر زنادقه و مخالفت با اسالم است»؛
در دستۀ دوم «باورمندان به حقوق سیاسي يا حقوق شاه و رعیت ،يا مردم و مسئوالن»؛ در دستۀ
سوم «حقوق اقتصادی و اجتماعي برای قوام بخشیدن به جامعه»؛ در دستۀ چهارم «باورمندان به
حقوق شخصي و سیاسي» و در دستۀ پنجم «حقوق اساسي و آزادیهای عمومي بهعنوان حق
شهروندی» وجود دارد.
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 .1عضو هیئت علمي پژوهشکدة مطالعات اجتماع ي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،تهران ،ايران.
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مقدمه
مشروطه در تاريخ ايران نقطۀ آغاز خواست نهادی عدالتخواهي است .هرچند تا پیش
از اين حتي جنبشهای عدالت طلبانه وجود داشته است ،اما همگام با تغییرات جهاني،
خواست قانون و عدالت خانه در راستای گسترش و حفظ حقوق ملت ايران شکل
ميگیرد .اين نقطۀ آغازين که درواقع يک بازة زمانيِ منجر به انقالب است ،در مطالعات
تبارشناسانه و حتي نظريههای قراردادگرايانه دربارة عدالت ،دوران بااهمیتي قلمداد
ميشود.
مشروطه را ميتوان زمان گذار از مفاهیم سنتي به مدرن نامید؛ زمانهای که عدالت در
يک چرخش معنايي از قاعدة سنتي آن که بر توازن و تناسب متکي بود ،بهشکل نهادی
مفهوم سنتي آن که در فلسفۀ اسالمي و در بسیاری از متون پیشین بدان استناد ميشده،
مفهوم سوژه است .شکلگیری سوژه يا فاعل مختار ،صاحب حق و آزاد پیشزمینۀ
پیدايش مفهوم مساوات و بهدنبال آن مفهوم عدالت هستند (سندل ،1396 ،صص104 .
–  .)107اين بخش از مفهوم عدالت مدرن (برابری حقوق ،مساوات دربرابر قانون) به
يکي از مناقشه های مهم مشروعه و مشروطه در آن زمان تبديل شد .اين حقوق انساني
که افراد در آن برابرند ،همان آزادیهای اساسي مثل آزادی بیان ،قلم ،مراوده ،اجتماعات
و  ...است که همه بهگونهای در تعريف مدرن از عدالت جای ميگیرد ،چراکه مساوات
در اين آزادیها يک شرط از عدالت است (رالز ،1393 ،صص .)270 .شرط ديگر
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و مدرن تعريف ميشود .يکي از مهمترين وجوه تمايز تعريف مدرن عدالت بهنسبت

برابری همگان دربرابر قانوني است که در وضعیت عادالنه (حجاب جهل) نوشته شده
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و امکان نزج و برون آمدن مفهوم عدالت را در جامعه تثبیت ميکند.

متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ايران و مسئلۀ حقوق اساسي ملت ــــــــــــــــــ سمیه توحیدلو

گفتوگو بر سر عدالت اجتماعي در يک بُعد به برابری حقوق اساسي و آزادیهای
اولیه ميرسد .اموری که در اولین گام مناقشات گستردهای را موجب ميشود .نکتۀ حائز
اهمیت در اين مناقشات عدم پذيرش مساوات در حقوق توسط مشروعهخواهان و
برخي از متشرعان سنتي مشروطهطلب است .درواقع ميتوان گفت در قانون اساسي
مشروطه حقوق اساسي و آزادیها بهسختي بهرسمیت شناخته شد .آنچه بیشتر
مورد توجه بود قوانیني برای اجرای قوانین شرعي و ديني بوده است .آنجا که به سوژه و
حقوق و آزادیهايش بازميگشت مناقشه باال گرفت .شیخ فضلاهلل نوری در زمان
تصويب متمم در رسالهای با عنوان حرمت مشروطه چنین مينويسد:
يکي از مواد آن ضاللتنامه اين است که افراد مملکت متساویالحقوقاند و در
متساویالحقوق خواهند بود» و اين کلمه مساوات «شاع و ذاع حتي خرقاالسماع»
و اين يکي از ارکان مشروطه است که به اخالل آن مشروطه نميماند  ...حال ای
برادر ديني تأمل کن در احکام اسالمي که چه مقدار تفاوت گذاشت بین
موضوعات مکلفین در عبادات و معامالت و تجارات و سیاسیات از بالغ و غیربالغ،
ممیز و غیرممیز ،و( ...نوری بهنقل از زرگرینژاد ،1390 ،ج/1.ص.)264 .

از همینروست که اين مقاله قصد دارد نگاه و نظر متفکران مشروطه 1را در اين
موضوع از نظر گذراند .نحوة شکلگیری سوژه و حقوق و آزادیهای اساسي مرتبط با
مسئلۀ اين پژوهش بوده است .ارائۀ تعريفي مبسوط از نگاه و نظر گروههای مختلف
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طبع اين عبارت نوشته شد« :اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي

اجتماعي و متفکران مشروطه دربارة اين حقوق و آزادیهای اساسي و دستهبندی
متفکران درباب نحوة ورود به اين موضوع سؤال اصلي اين پژوهش قلمداد ميشود.
اما همواره شاهد دوگانههايي هستیم که دربارة مشروطه و مفاهیم ذيل آن مطرح
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طبیعي است که بهنظر ميرسد بهشکل پراکنده اين موضوعات همواره مطرح شده است،
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ميشود .دوگانههايي که منطبق با دو گروه مشروطه و مشروعهخواه ازهم مجزا
ميشوند .درواقع دربارة مفاهیمي چون عدالت ،سوژه يا حقوق و آزادیها ،باورمندان و
ناباوران به اين مفاهیم را جدا ميکنند و اجازة بروز و ظهور نظرات میانه را نميدهند.
تالش و تمايز اين مقاله کنار هم گذاشتن همۀ نظرات و تالش برای بیرون کشیدن
نگاههای طیفي و میانه از خالل اين نظرات است.
حقوق ،عدالت و سوژههای انسانی
از موضوعات موردتوجه در مفهوم عدالت ،موضوعاتي چون حقوق يا وضعیت سوژة
انساني است .درهمتنیدگي سوژهها با نظم ،و برتری سوژهها يا قواعد در نظامهای
نظم با قواعدی است که گاه بهسبب قانونمندیِ بیش از اندازه ،بسیاری از حقوق را
ناديده ميگیرد و اين مالزمت را نیز عادالنه مي داند .ارسطو نیز کار سیاست را ايجاد
چارچوب حقوقي بيطرف نميداند .در شهروندی موردنظر ارسطو همه شريک نبودند.
زنان مشروعیت نداشتند و همینطور بردگان .ارسطو معتقد بود طبیعتشان مناسب
شهروندی نیست .امروزه ما اين نظر حذفي را بيعدالتي مسلمي ميدانیم( ... .سندل،
 ،1396ص .)199 .درواقع از نظر ارسطو ،عدالتِ سوژهها نیز به تناسب برميگردد .برای
تخصیص حقوق بايد غايتِ نهادهای اجتماعي را فهمید و اشخاص را در نقشهای
متناسبشان جا داد؛ نقشهايي که در آنها بتوانند طبیعت خودشان را محقق کنند .توزيع
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متعدد ،تمايزِ دو نگاه سنت و مدرن را نشان ميدهد .در نگاه سنتي افالطون ،مالزمت

متناسب به اشخاص ،يعني دادن منصبها و افتخاراتي که سزاوارشان هستند و دادن
نقشهای اجتماعي که متناسب با طبیعتشان باشد.
انديشۀ مدرن عدالت به حساب ميآيد ايمانوئل 2کانت است .برای او سوژة انساني
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اما در سويۀ مقابل نگاه مدرن به عدالت قرار ميگیرد .ازجمله کساني که سرسلسلۀ
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بسیار مهم است .کانت ميگويد هر شخصي سزاوار احترام است ،نه برای اينکه ما مالک
خودمانیم ،بلکه به اين علت که ما عقل داريم و ميتوانیم از عقلمان استفاده کنیم.
همینطور ما موجوداتي مختاريم و ميتوانیم آزادانه عمل کنیم و انتخاب کنیم (سندل،
 ،1396صص 104 .ـ  .)107از ديدگاه کانت ،من صرفاً زماني واقعاً آزادم که ارادهام را
خودم تعیین کنم ،با قانوني که خودم برای خودم ميگذارم .اگر شما از ابتدا آزادانه
خواستههايتان را خودتان انتخاب نکرده باشید ،چطور ميتوانید بگويید آزادانه پي
خواستههايتان ميرويد؟
کانت قانون اخالقي را نه در ابژه بلکه در سوژة عقل عملي مييابد ،و از ديد اوتنها
چنین سوژهای ميتواند آن چیزی باشد که «انسان را به ورای خودش در مقام جزئي از
اجتماعي و روحي را ممکن ميسازد (سندل ،1394 ،ص .)19 .از منظر وظیفهگرايانه،
آنچه بیشترين اهمیت را دارد هدفي نیست که ما انتخاب ميکنیم ،خود قابلیت انتخاب
ماست و اين قابلیت مقدم بر هر هدف خاصي که تصديقش کند ،در خود سوژه نهفته
است (کانت ،1788 ،ص.)189 .
سوژه چیزی
در آن پشت است که بر هر تجربۀ جزئي ما تقدم دارد و ادراکات گوناگون ما را
يکپارچه ميکند و در يک آگاهي واحد به هم پیوند ميزند .اصل وحدتي را بنا
مينهد که بدون آن خودشناسي ما جرياني از تصورات متفرق و متغیر ميشود ،که
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عالم شعور ارتقا ميبخشد» و مشارکتش در قلمرو آرماني نامشروط مستقل از امیال

ادراکات هیچکسي نیست .هرچند ما نميتوانیم بهتجربه اين اصل را دريابیم ،تا
اعتبار آن را فرض نگیريم خودشناسي برای ما اساساً بيمعني ميشود (کانت ،1785
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ص.)154 .
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من در مقام ابژة تجربه به جهان محسوس تعلق دارم و افعال من ،همچون حرکات
هر شيء ديگری ،تابع قوانین طبیعت و قاعدهمندیهای علي است ،ولي در مقام سوژة
تجربه ،من ساکن جهان معقول يا فوق محسوسم؛ اينجا مستقل از قوانین طبیعت ،من
از امکان خودمختاری بهرهمندم ،امکان فعالیت براساس قانوني که خود برای خود
ميگذارم .تنها از اين ديدگاه دوم است که من ميتوانم خود را آزاد بشمارم« ،چه آزاد
بودن يعني مستقل از تعیین شدن به وسیلۀ علتهای جهان محسوس (و اين چیزی
است که همواره عقل بايد به خود نسبت دهد)» (کانت ،1785 ،ص .)120 .سوژه
بدينسان تقدمش بر و استقاللش از تجربه ــ چنان که الزمۀ اخالق وظیفهگراست ــ
نهتنها امکانپذير ،که اجتنابناپذير ميشود .اين شرط الزمِ امکان خودشناسي و آزادی
چنانچه مشاهده ميشود تفسیر و نگرشي که کانت به سوژه دارد ،عمالً نوع نگاه وی
به آزادی و قوانیني که اين آزادی را محدود ميسازد مشخص ميکند .اين نوع نگاه
پیشزمینۀ نگاه رالز به عدالت است.
جان رالز 3يکي از کساني است که در بسط نگاه کانت کوشیده و امروز اصول
عدالتش موردتوجه بسیار است .اصولي که ميتواند شاخصهای عدالت اجتماعي را
برای گزينش بهتر نظرات ارائهشده در دوران مشروطه تبیین کند.
منظور رالز از عدالت درواقع «عدالت اجتماعي» است؛ يعني رالز بهدنبال فضیلت
اشخاص نیست ،بلکه در تالش است ،اصولي را برای عدالت تنظیم کند تا تضاد منافع
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است.

افرادی که در اجتماع بهدنبال بیشتر کردن سهم خود از توزيع خیرات اجتماعي هستند،
بهطور منصفانه حل و فصل کند (رالز .)1376 ،به نظر رالز عدالت زماني محقق ميشود
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که به توزيع صحیح سود و مسئولیت در همکاری اجتماعي برسیم و اين امر مربوط به
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ساخت جامعه و نهادهای تشکیلدهندة آن است ،زيرا «نهادهای اجتماعي شیوة
دسترسي افراد به منابع را معین ميکنند و قواعد تعیین حقوق و امتیازات و رسیدن به
قدرت سیاسي و انباشت سرمايه را دربردارند» (بشیريه ،1379 ،ص.)17 .
اما اصولي که به مدد آن جامعه بهسامان ميشود چیست .عدالت جاری در اين
جامعه چگونه عدالتي است:
اصل نخست:

هرکس حقي برابر در برخورداری از گستردهترين نظام کامل

آزادیهای اساسي دارد ،نظامي که سازگار است با نظام آزادیای از همین دست برای
همگان.
قاعدة تقدمبخش :اصول عدالت را بايد در ترتیبي قاموسي رتبهبندی کرد و بر اين
دست وجود دارد:
الف) کاستن از گسترة آزادی تنها در صورتي مجاز است که اين کار ،کل نظام
ن آزادیای کمتر
آزادی را ،که همگان در آن سهیماند ،مستحکمتر کند؛ و ب) روا داشت ِ
از آزادی برابر ،تنها در صورتي مجاز است که برای آن دسته از شهروندان که درپي
اعمال اين نابرابری از آزادی کمتری برخوردار خواهند شد ،پذيرفتني باشد (رالز،
 ،1393ص.)270 .
با توجه به آنچه در باال گفته شد ،برای فهم مفهوم حقوق و آزادیهای اساسي نزد
نخبگان مشروطه چند شاخص بسیار مهم خواهد بود:
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اساس آزادی را تنها به خاطرصیانت از خود آزادی ميتوان محدود کرد .دو مورد از اين

آزادیهای اساسي و حقوق اولیه که سوژة انساني بهواسطۀ آنها

تعريف ميشود؛
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قانوني که امکان سلب و محدودکردن آزادیها را ميدهد و بهشکل

عادالنه و با درنظر گرفتن همه حقوق تنظیم شده است؛


اجرای قانون بهگونهای که مساوات دربرابر آن برقرار شود و

درصورت عدم مساوات ترجیحات بهگونهای باشد که رفع محرومیت و ايجاد
فرصت برابر را مدنظر قرار گیرد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش اين مقاله تحلیل تاريخي اسناد با کمک شاخصهايي است که جان رالز
از تعريف عدالت در معنای مدرن آن ارائه کرده است .برای اين مقاله به سراغ نخبگاني
رضاخان ميزيستهاند .آثار بهجای مانده از حدود سي نفر از ايشان ــ که برخي را
مشروعهخواه و برخي را مشروطهطلب ميشناسیم ــ موردمطالعه قرار گرفت .برای
يافتن نوع نگاه ايشان به رسائل ،خاطرات ،روزنامهها و  ...مراجعه شد.
اين متون برای رسیدن به پاسخ پرسشهايي از اين دست موردمطالعه قرار گرفت:
نخبگان مشروطه نسبتبه حقوق انساني و برابری اين حقوق چگونه ميانديشیدهاند؟
آزادیهای اساسي مصرح در قاعدة اول رالز را در نسبت با گروههای مختلف اجتماعي
چگونه ميديدند؟ چگونه نسبتي بین قانون و سوژهها برقرار ميکردند؟ چه
دستهبندیهايي ميتوان از اين متفکران از منظر رويکرد به اين موضوع ارائه داد؟
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از مشروطه رفتهايم که در بازة زماني حدود پنجاه سال پیش از مشروطه تا برآمدن

دستهبندی مفهوم حقوق
قوانین ،سیستم ،کنوانسیون اجتماعي يا نظريۀ اخالقيای است که قوانین اصلي هنجاری
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ي آزادی يا استحقاق است؛ يعني حقوق طبق
حقوق ،اصول قانوني ،اجتماعي يا اخالق ِ

متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ايران و مسئلۀ حقوق اساسي ملت ــــــــــــــــــ سمیه توحیدلو

را درمورد آنچه به افراد مجاز است يا به آنها بدهکار است ،نشان ميدهد .حقوق در
رشتههايي مانند قانون و اخالق ،بهويژه نظريههای عدالت و دينشناسي از اهمیت
اساسي برخوردار است.
حقوق اغلب برای هر تمدن اساسي تلقي ميشود ،زيرا آنها بهعنوان ستونهای
تثبیتشدة جامعه و فرهنگ درنظر گرفته ميشوند و تاريخچۀ منازعات اجتماعي را
ميتوان در تاريخ هر حق و توسعه آن يافت .طبق دائرۀالمعارف فلسفۀ استنفورد،
«حقوق ساختار دولتها ،محتوای قوانین و شکل اخالقي را همانگونه که در حال
حاضر درک ميشود ،ميسازد».
حق را در کنار عدالت ميتوان معنا کرد و شايد حتي مفهومي فراتر درنظر گرفت که
هر سه مفاهیم بنیادين و بزرگي هستند که گاهي ذيل يکديگر و در کنار يکديگر تعريف
ميشوند .ازطرفي چنانکه دربارة عدالت هم گفته شده ،از آن مفهومهای پیچیدهای است
که انواع تعاريف و دستهبندیها از آن وجود دارد.
از همین روست که در ابتدا تنها تالش ميشود دستهبندی جامعي از حقوق را که
تقريباً موردپذيرش است و حتي در کنوانسیون حقوق بشر هم از آن ياد شده است ،با
کمک دادههای استقرايي اين پژوهش به دست دهیم .ازطرفي بهنظر ميرسد همراهي و
اين هماني بین آزادی و بخشي از حقوق وجود دارد .درواقع حق را بهعنوان يک مفهوم
فرادستي درنظر گرفته که حق به آزادی يا همان آزادیهای اساسي در آن مستتر است.

4
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حق آزادی و زندگي عادالنه را بتوان ذيل آن ديد .هرچه هست حق ،عدالت و آزادی

در تعريف از آزادی بايد نسبیت آن را درنظر داشت و درمورد انسان همواره علت
آزادی (آزادی از چه) و جهت آن (آزادی برای چه) مطرح است .يکي از ويژگيهای
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آزادی دروني ،دور بودن يا بريدن از حالت ،رابطه ،يا نسبتي است که خوشايند نباشد،
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ولي قیدهايي که با رضا و اختیار پذيرفته ميشود ،ضد آزاد بودن نیست ،مانند عاشقي
که نميخواهد از قیدوبند عشق رها باشد يا مادری که نميخواهد از قید فرزندش رها
شود .آزادی امکان عملي کردن تصمیمهايي است که فرد يا جامعه به میل يا ارادة خود
ميخواهد بگیرد (آشوری ،1389 ،ص.)20.

چنانچه در شکل باال مشاهده ميشود ،دستهبندی از حقوق متنوع است .برخي آن
را به حقوق مدني ـ سیاسي ،حقوق اقتصادی ـ اجتماعي ـ فرهنگي و حقوق جمعي و
گروهي تقسیم کردهاند .برخي حقوق عمومي ،خصوصي و طبیعي را برای دستهبندی
انتخاب ميکنند .هرچه هست نشاندهندة وجوه مختلف اين حقوق است.
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نمودار  .1انواع حقوق و آزادیها

حقوق مدنی
حقوق مدني به حقوق فردی و شخصي سوژة انساني باز ميگردد .اينها حقوق مربوط
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به زندگي است .برخي از اجزای اين حقوق فطری است که در ذات انسان قرار دارد.

متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ايران و مسئلۀ حقوق اساسي ملت ــــــــــــــــــ سمیه توحیدلو

حق حیات بهعنوان يکي از نمونه های آن است .بخش زيادی از تعالیم ديني به اين
حقوق فطری و سرشتي اشاره دارند.
گروه دوم حقوق خصوصي است .اين حقوق در ارتباط شخصي فرد با جامعه
معنادار است .حقوقي که به موجب قانون و بهشکل عمومي در اختیار افراد قرار
ميگیرد .مالکیت خصوصي نمونهای از اين حقوق است.
حق به آزادی از اساسيترين حقوق انساني است .تمام آزادیهای اساسي انساني
اعم از آزادی فکر و عقیده ،آزادی قلم و بیان ،آزادی هويت و  ...در اين جمله حقوق
اساسي ميگنجد.

شايد حقوق سیاسي را بتوان در ذيل بخشهای ديگر هم ديد و استفاده کرد .اما به اين
جهت تفکیک شده که دغدغۀ بخش زيادی از انديشمندان مشروطه نیز بوده است.
حقوق سیاسي روابط فرمانبران و حکومت را تصوير ميکند .حق مشارکت سیاسي
است .همان چیزی که در متون قديمتر با عنوان رابطۀ شاه و رعیت و در متون جديدتر
با عنوان ملت و مسئوالن از آن ياد ميشود .حق برخورداری از نظام سیاسي و قانون
عادالنه ازيکسو و حق شرکت در سرنوشت از طريق نمايندگي يا انتخاب مستقیم در
اين بخش است .حتي بخشي از آزادی اجتماعات و مشارکتها را ميتوان در اين
بخش ديد.
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حقوق سیاسی

حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
جامعه تضمین ميکند .دسته ای از حقوق است که به جهت امرار معاش و حضور در
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اين حقوق بخش عمومي حقوق را دربر مي گیرد .حقوقي که قانون آن را برای مردمان
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جامعه بدان نیازمنديم .حداقل های استاندارد جهت امنیت و رفاه به موجب اين حقوق
تامین ميشو د .حق آموزش و تحصیل ،حق به شهر ،حق کار و فراغت در شرايط
عادالنه ،حق برخورداری از حمايتهای اجتماعي و معیار زندگي رضايتبخش ،رفاه
حداقل و  ...در اين دسته از حقوق است .البته تقسیمبندی ديگری از حقوق بهشکل
صنفيتر وجود دارد با عنوان حقوق زنان ،حقوق کودکان ،حقوق سالمندان و  ...تمامي
اين موارد را که حق مجموعهای از افراد است ميتوان در اين دسته قرار دارد.
حقوق جمعی و گروهی
شايد مدرنترين و دورانديشانه ترين نوع حقوق است که بیشتر اين روزها بدان توجه
نسلهای آينده نگاه ميدارند .درواقع حقوق نسلهای آينده بر ما و جامعۀ امروز ماست.
حق آينده است بر امروز.
حقوق اساسی در اسناد مشروطه
بهنظر ميرسد اگر قرار باشد به دستهبندی جديدی از تعريف حقوق اساسي برسیم بايد
کمي از مفروضات بديهي انگاشته دربارة مشروطه فاصله بگیريم .اين ساختارشکني
ميتواند صورتبندی جديدی را برای ما عرضه کند .بسیار دربارة اين موضوع شنیدهايم
که عدالت ،حقوق و آزادیها در مشروطه همان معنای سنتي را دارد و هنوز فاصلۀ
زيادی با مفاهیم مدرن آن داريم (حائری ،1387 ،ص )310 .يا شنیدهايم که در دوران
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ميکنند؛ حقوقي مربوط به صلح و محیط زيست .حقوقي که منابع و زمین را برای

مشروطه امتناع گفتوگو و تفکر وجود داشته است ،چراکه هرگونه گفتوگو با شرع را
عقبماندگي يا توقف مشروطه را به يکي از اين امور نسبت دادهاند (کسروی،1388 ،
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برحذر ميداشتهاند (طباطبايي ،1367 ،ص .)34 .کم نیستند افرادی که به نوعي شکست،

متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ايران و مسئلۀ حقوق اساسي ملت ــــــــــــــــــ سمیه توحیدلو

صص512 .ـ513؛ آدمیت ،1354 ،صص4 .ـ .)6در اغلب دستهبندیهای اين محققان
گروهي مشروعهخواه داريم که شیخ فضلاهلل در رأس آنهاست .گروهي مشروطهخواه
و لیبرالهای تندروتر که در مقابل گروه پیشین است ،عمالً مواجهۀ حکومت سلطنتي و
حکومت مشروطه ،مواجهۀ قانون با طريقت شرع ،مواجهۀ آزادی يا بندگي و  ...را تمام ًا
روی همین دو عنوان مشروطه و مشروعه بار ميکنند .اين درحالي است که تأثیرگذاران
و سازندگان مشروطه کمتعداد نیستند .برای صورتبندی دقیقتر بايد نگاه کاملتری به
متفکران مشروطه و آنها که اثر جدی بر مشروطه گذاشتهاند داشت .جدول 1
خالصهای از مقوالت مصرح در کالم و انديشۀ اين متفکران دربارة حقوق اساسي است.
جدول  .1خالصهای از مقوالت استفادهشده توسط متفکران دوران مشروطه

مفهوم حقوق و آزادیها در کنار عدالت

(قمری)
1329 – 1255

شاه با ضعیفترين آنها از نظر حقوق برابر ،توجه

1

آخوند خراساني

2

محمدحسین غروی 1355 - 1239

حقوقي برای همگان :حق امنیت بر نفس و عرض

نائیني

و مال و مسکن ـ عدم جستوجوی خفايا ـ عدم

به حقوق غیرمسلمانان

ممانعت از اجتماع مشروع ـ حبس نکردن بيمورد
و عدم تعرض بدون سبب ـ امنیت اجتماعات و
گردهمايي مشروع
3

شیخ
محالتي

اسماعیل 1334 - 1269

حريت و آزادی پیششرط مساوات و عدالت ـ
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نخبگان مشروطه

زمان حیات

5

آزادی از تعبد و بندگي مدنظر نیست ،آزادی از قید
رقیت ـ آزادی باور به مذهب و عمل به آنها در
حقوق و وظايف شهروندی ـ قانون در بطن حريت
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عرصۀ خصوصي ـ بهدنبال تعريف مشخصي از
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معنادار
4

1314 - 1254

سیدجمالالدين

تأمین آزادیهای سیاسي ملت اسالم

اسدآبادی
5

سید محمد طباطبايي

1339 - 1257

آزادی و حقوق برابر جزو مسئلههای ايشان نیست

6

سید عبداهلل بهبهاني

1328 - 1262

به برابری حقوق معتقد نیست

7

شیخ ابراهیم زنجاني

1353 - 1272

تأکید بر آزادی ـ تساوی در حقوق بشر ـ در
مسکن ،کار ،گفتار ،رفتار و کردار آزاد هستند ـ
تأکید بر رعايت مالکیت خصوصي

8

سید

جمالالدين 1326 - 1279

توجه به آزادیخواهي ـ امنیت از مساوات باالتر
است ـ آزادی بدون مساوات ،ظلم محض و

واعظ

قلم ،رأی ،انتخاب و تجمعات
9

شیخ هادی نجمآبادی

1320 - 1250

تساوی قوانین بهدلیل کرامت انساني

10

آقا نوراهلل نجفي

1346 - 1287

آزادی در چارچوب کتاب و سنت ـ کسي بهناحق

11

نصراهلل

1326 - 1277

حبس و اذيت نشود ،به زنجیر نرود ،هتک عرض و
فحاشي نشود
ملکالمتکلمین
12
13

میرزا

جرائد آزاد و مدارس ملي مهم است ـ آزادی و
عدالت با علم و معرفت سیراب ميشود

يحیي 1358 - 1279

بهموجب آموزش بايد به حقوق و آزادیهای برابر

دولتآبادی

رسید

عبدالحسین موسوی 1342 - 1263

حقوق انساني چندان معنادار نیست ـ ضرورت

نجفي الری

تنظیم همۀ امور فردی ،اجتماعي و سیاسي برپايۀ
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مطلقالعناني و تجاوز دارد ـ آزادی هويت ،لسان،

شريعت اسالمي
آزادی مطلقه باعث سلب شريعت ميشود ـ همه
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14

ثقۀاالسالم تبريزی

1330 - 1277

بنیاد اسالم بر عبوديت است و نه آزادی ـ توهم

متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ايران و مسئلۀ حقوق اساسي ملت ــــــــــــــــــ سمیه توحیدلو
حق انتخاب دارند اما لزوماً لیاقت انتخاب ندارند
(حق امکاني و حق فعلي) ـ مدافع حقوق برابر در
چارچوب شرع ـ آزادی باعث رهايي از استبداد به
شرط ديني بودن ـ در منطقهالفراق امور شرعي و
عرفي ،انسان مختار است.
15

عبدالرسول

مدني 1366 - 1280

به آزادی انتخاب و عزل برمبنای قانون و
آزادیهای سیاسي باور دارد ـ آزادی مجامع ،امنیت

کاشاني

بر نفس و عرض و مال ،دادن حق به ذیحق
16

شیخ

محمد

علي 1315 - 1254

تهراني کاتوزيان

حقوق نوعي و شخصي ،افراد در حقوق نوعي بشر
مساوی هستند .حقوق شخصي مبتنيبر مالکیت و
استحقاق است که محفوظ است.

18

عماد العلما خلخالي

19

شیخ فضلاهلل نوری

مظاهرت ،وظیفۀ اجتماعیه ،وظیفۀ اخالقي بايد
مراعات شود .انسان ذاتاً آزاد است
1237

 -عزت سلطنت ،امنیت مملکت ،استراحت ملت،

نامعلوم

اصالح امور عموم رعیت ،مصالح نوعیه و فوائد
عمومیه بهعنوان حق رعیت ـ از حقوق فرزندان بر
والدين آموزش به موقع ـ تکلیف برمبنای قابلیت و
استحقاق و استعداد ذاتي و مدني

1327 - 1259

قوام اسالم به عبوديت است نه به آزادی ـ خطر
عظیم جماعت آزادیطلب ـ اعتبار به اکثريت آرا در
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17

میرزا حسن رشديه

1363 - 1267

حقوق انفرادی ،آزادی تفکر ،تسامح ،معاونت و

مذهب امامیه غلط است ـ امنیت بهموجب قانون
باعث خیانت و بياعتدالي ـ آزادی يعني محرمات
غیبت) تعطیل شد ـ آزادی زبان و قلم منافي با
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ضروری الحرمه (دروغ ،افترا ،تهمت ،دشنام و
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قانون الهي و باعث نشر زنادقه و کلمات کفريه ـ
آزادی باعث شیوع منکرات در معابر
20

میرزا

ملکم

خان 1324 - 1249

ناظمالدوله

حريت روحانیه و جسمانیه (روحاني را عبادت
اولیای دين و جسماني را استبداد از ما گرفته است)
ـ امر به معروف و نهي از منکر الزم در تبیین آزادی
ـ اساس قانون امنیت برای اينکه به کسي تعرضي
نشود و از اموال ذرهای کم نشود ـ امنیت جاني و
مالي اولین اساس آبادی دنیا ـ جابهجايي واژة
رعیت با ملت

21

يوسف مستشارالدوله

1313- 1239

22

میرزا آقاخان کرماني

1313 - 1270

منصب و رتبۀ دولت بر هیچکس ممنوع نیست ـ
حريت شخصیه ،امنیت تامه بر نفس و عرض و مال
تعیین مالیات ـ آزادی نگارش و طبع در راستای
قانون ،آزادی روزنامه ،آزادی سیاسي در انتخاب
کردن و انتخاب شدن ـ شفافیت ،عدم شکنجه،
آزادی صنعت و کار ،حق آموزش ـ ممنوعیت
تجسس از فرد و حريم شخصي ـ حق مشارکت در
قانونگذاری و مداخله در سرنوشت ـ مشارکت
ملت در بقای قانون ـ عدم امکان تعرض به بدن
عهد رؤسا با مردم برپايۀ حقوق ايشان ،اما حکومت
پارهای از حقوق را از افراد ميگیرد (واگذاری
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ـ حق دفاع در برابر ظلم ،آزادی و تشکیل مجامع ـ

حقوق)
23

عبدالرحیم

آزادی افکار و افتتاح باب سؤال سبب ترقي معارف
ـ حق قائم به ذات است و ازبین رفتني نیست ،اما
162
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تبريزی

طالبوف 1329 - 1250

آزادی از حقوق طبیعي و متحد مساوات است ـ

متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ايران و مسئلۀ حقوق اساسي ملت ــــــــــــــــــ سمیه توحیدلو
از خصوصیت به عمومیت ميرسد ـ حقوق
شخصي

و

عمومي

متساویاالساس

ولي

متفاوتالحدود (مدني و سیاسي يا پولتیکي و
بینالمللي) ـ آزادی حق مشترک و ثروت عمومي
است ،قسمت مساوی جمیع افراد ملت و فروشي
نیست
24

فتحعلي آخوندزاده

1295 - 1227

25

علي اکبر دهخدا

1364 - 1302

26

محمد

شريعت اساساً حقوق فرد را نميشناسد .معتقد به
انواع حقوق و آزادیهای به سبک غربي
حقوق بشر تکلیفي است که انبیا مشخص کردهاند،
اما بدان توجه نميشود ـ نوع بشر را در کمال
محدود نکنیم ،حق شخصي ،صیانت از نفس و
آزادی عقیم است ـ آزادی رفتار کردن انسان در
تمام امور مشروعه بهشکل دلخواه است.

امین 1373 - 1301

همه حق دارند در امور خود مستقیم يا غیرمستقیم
دخالت کنند ـ مصونیت شخص و مسکن از هر

رسولزاده

تعريض ـ آزادی کالم ،مطبوعات ،اجتماعات،
جمعیتها و فراغت از حقوق فرد است.
27

محمد علي فروغي

1351 - 1299

حقوق داخلي اعم از حقوق خصوصي و عمومي و
قوانین ادارات که بايد دولت آنها را رعايت کند ـ
آزادی يعني عمل به اختیار بدون ضربه به ديگران ـ
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ترقي جسماني و عقالني و اختیارات او بدون

اختیار نفس ،مال ،منزل ،کار ،طبع ،اظهار فکر،
اجتماع و تشکیل انجمن ،تعلیم و تربیت ،عرض و
28

بيبي

فاطمه 1340 - 1274

نقد به زير سؤال بردن حقوق انساني و منکوب
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 ...از حقوق طبیعي هر فرد است
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کردن تواناييهای بخشي از جامعه

استرابادی
29

زهرا تاجالسلطنه

1354 - 1301

30

يوسف اعتصامي

1356 - 1298

31

ابوطالب بهبهاني

نامعلوم

مطالبۀ زن ايراني برای کسب حقوق اولیه و انساني
ـ انسان خلق شده برای آزادی و بین انسانها هیچ
امتیازی نیست.
آموزش ابتدايي حق اساسي هر فرد است ـ لزوم
شناخت حقوق اساسي
آزادی سیاسي از حقوق انساني است ـ آزادی فردی
و امنیت و اطمینان مهم است ـ دولت بايد از حقوق
خواص و عوام ،از جان و مال و عرض و ناموس و
کسب و تجارت و منافع و مداخل مردم محافظت
نمايد ـ آزادی سیاسي يعني ملت آزاد است که
مداخله کند

چنانچه در جدول  1مشاهده ميشود ،موضوع حقوق اساسي مانند بسیاری ديگر از
مفاهیم مطرحشده در دوران مشروطه تحتالشعاع تعارضهای مشروطه و مشروعه قرار
گرفته است .برای بررسي بهتر و تن زدن از دستهبندیهای رايج و دوگانۀ موجود،
نظرات متفکران موردمطالعه به چهار دسته تقسیم شده و اشارهای به برخي از نظرات
شاخصان در اين دستهها خواهیم افکند.
متشرعان سنتی
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مداخله ،مباحثه و گفتوگو کند و درکارهای دولت

برخي از اصحاب اين گروه را شیخ فضلاهلل و جمعیت مشروعهخواه تشکیل ميدهند و
برخي ديگر مشروطهگراهای سنتي .کساني که از پیروی مشروطه مقصودشان برچیده
انسان تنها دارای حقوقي است که در شريعت و برای مسلمانان درنظر گرفته شده است،
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شدن ظلم و محدودکردن استبداد بوده است .اغلب اين متفکران بر اين باور بودهاند که

متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ايران و مسئلۀ حقوق اساسي ملت ــــــــــــــــــ سمیه توحیدلو

حقوقي فراتر از اين بيمعناست .اگر هم وقعي به موضوع حقوق داده شود اولويت اول
موضوع حقوق عمومي و حقوق شاه و رعیت است که بايد مدنظر قرار گیرد .کساني
چون شیخ فضل اهلل ،موسوی نجفي الری ،نصراهلل دماوندی ،علي اکبر تبريزی و  ...در
اين دسته ميگنجند.
شیخ فضلاهلل در رسالۀ حرکت مشروطه مينويسد:
ای ملحد اگر اين قانون دولتي مطابق اسالم است ،که ممکن نیست در آن مساوات،
و اگر مخالف اسالم است ،منافي است با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده؛ که
آنچه مخالف اسالم است ،قانونیت پیدا نميکند .ای بيشرف ،ای بيغیرت ،ببین
صاحب شرع برای اينکه تو منتحل به اسالمي ،برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز
مجوس و ارمني و يهودی برادر و برابر باشم« .اال لعنۀاهلل علي من ال يعرف قدره»
(نوری بهنقل از زرگرینژاد ،1390 ،ج /1.ص.)264 .

همین موارد در تذکرةالغافل که برخي آن را منسوب به شیخ ميدانند و برخي
شاگردان و پیروان شیخ ،بهشکل زير مجدداً تکرار ميشود.
مگر نميداني که الزمۀ مساوات در حقوق ،ازجمله آن است که فرق ضاله و مضله
و طايفۀ امامیه نهج واحد محترم باشند ،حال آنکه ،حکم ضال يعني مرتد ،به قانون
الهي آن است که قتلشان واجب است و زنشان بائن است و مالشان منتقل ميشود
به مسلمین و وراثشان ،و جنازة آنها احترام ندارد و غسل و کفن و صلوات و دفن
ندارند .بدنشان نجس است و معامله با آنها باطل و حرام است.
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داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز ميکني و ميگويي من بايد با

 ...ای برادر عزيز مگر نميداني که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافي با قانون
الهي است؟ مگر نميداني فايدة آن ،آن است که بتواند فِرق مالحده و زنادقه نشر
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کلمات کفريۀ خود را در منابر و لوايح بدهند و سب مؤمنین و تهمت به آنها بزنند
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و القاء شبهات در قلوب صافیه عوام بیچاره بنمايند؟ (به نقل از زرگرینژاد،1390 ،
ج /1.ص.)286 .

موسوی الری مشروطهخواهي است که در جنوب ايران در آن زمان حکومت
اسالمي تشکیل ميدهد .کسي که عمیقاً به تالش برای رفع ظلم و استبداد ميپردازد.
بهدنبال قانون است ،اما قانوني که بهجز مواردی اجرايي بهدنبال «اجراى احکام الهى
دربارة اهل ذمّه و کفار اهل کتاب بوده و مقررات شرعى را در اين باره کم ًا و کیفاً به
مرحلۀ اجرا گذارد» (الری ،1376 ،صص 223 .ـ .)245
بهجز موارد فوق برخي از مشروطهطلبهای سنتي را ميتوان ذيل همین گروه جای
داد .کساني چون عبداهلل بهبهاني و محمد طباطبايي ،آقا نجفي و  ...که بهجهت مبارزه با
مينگريستند .اگر قرار باشد دسته بندی ما يک ابزار باشد که طیف نظرات را روی آن
مشخص کند ،ميتوان اين دسته را جايي مابین گروه يک و دو قرار داد .در اين صورت
امثال سید جمالالدين اسدآبادی و فاطمه استرابادی هم همینجا قرار ميگیرند.
باورمندان به مردمساالری دینی
يکي از گروه های پرشمار اين دسته مراجع و علمای ديني بودند که به نظر و عمل با
مشروطه همراه شدند .آ خوند خراساني و عالمه نائیني و ديگر مراجع نجف از
نمونههای بارز اين گروهاند .کسانيکه حقوق نوعي و حقوق شخصي را ميپذيرند و
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ظلم و استبداد با مشروطه همراه بودند و تا پای جان ايستادند ،اما درونديني به موضوع

اذعان مي کنند که حقوق نوعي ذيل قواعد ديني و حقوق شخصي ذيل قانون عرفي
جای ميگیرد.
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نائیني در تنبیه االمه نظرش را دربارة حقوق چنین بیان کرده است:

متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ايران و مسئلۀ حقوق اساسي ملت ــــــــــــــــــ سمیه توحیدلو

قانون مساوات در تساوى اهل مملکت فقط نسبتبه قوانین موضوعه براى ضبط
اعمال متصدّيان است ،نه رفع امتیاز کلّى فیمابین آنان ،و بداهت مختلفالصنف
نبودن آن قوانین و اجنبى بودن تمام مغالطات مذکوره به اين داستان؛ معذلک براى
توجیه اين مغالطات و صرف اذهان از اين به بىربطى و بینونت بديهیّه پاى مغالطۀ
عجیبۀ ديگرى بهمیان آمد .حاصلش آنکه اگر قوانین مذکوره مطابق اسالم است با
اختالفات مشهوده در ابواب مذکوره ،چگونه تساوى ممکن و اگر مخالف با اسالم
است ،چگونه ممکن است قانونیّت به هم رساند؟ (نائیني ،1382 ،صص.
101ـ.)105

فیرحي در کتاب آستانۀ تجدد درباره اين متن چنین مينويسد:
نايیني در اين فقره از تنبیهاالمه همۀ اين تفاوتها را ميپذيرد ،لیکن سعي ميکند
نظر نايیني منظور از تساوی ،تساوی در برابر قوانین دولتي از يک سوی و اعمال
عليالسويه حتي قوانین و احکام شرع بدون هرگونه مداخله بیرون از قلمرو
قضاست .وی توضیح ميدهد که حذف تفاوتهای طبیعي ،وراثتي ،اکتسابي و
مذهبي نه مشروع است و نه ممکن.
نائیني تصوير خاصي از دولت مشروطه دارد؛ نظام مشروطه را جامعهای تصور
ميکند مرکب از شهرونداني با مذاهب ،باورها ،زبان ،جنسیت و سنتهای قومي
متفاوت .وی بهويژه بر همزيستي مذاهب متفاوت درون دولت ملي نظر دارد.
مساوات در چنین جامعۀ متکثری ،البته مفهوم خاصي دارد (فیرحي ،1394 ،صص.
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توضیح دهد که تساوی در حقوق ربطي به اين تفاوتها در احکام شرعي ندارد .به

315ـ.)316

نائیني مساوات مردم با حاکم را که بهعنوان خواست ضداستبدادی مشروطه تلقي
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ميشود منطبق بر دستهبندیهای خود از عدالت به چند قسم تقسیم ميکند:
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اول :مساوات در حقوق که آن را از داستان فرستادن دخترش حلى و زيور موروثه
از مادرش خديجه ــ سالم اللّه علیهما ــ را به مدينۀ منوّره براى فکّاک شوهرش
ابىالعاص از امیر مسلمین ،و گريستن آن حضرت به مشاهدة آن و بخشیدن و ارجاع
تمام مسلمانان حقوقشان را به آن معظّمه بايد استفاده نموده ،که به چه دقّت مقرّر
فرمودهاند!
دوم :مساوات در احکام که آن را از امر به تسويۀ فیما بین عمّش عباس و پسر
عمّش عقیل ــ با اينکه بالمجبوريّه ايشان را به جنگ آورده بودند ــ با ساير اقتباس
کرده است.
سیّم :مساوات در مقاصّه و مجازات که آن را از برهنه فرمودن دو کتف مبارک بر
ممشوق مقاصّه نمودن سواده ــ به محض ادّعاى آنکه در بعض اسفار هنگامى که برهنه
بوده ،تازيانه يا عصاى مزبور ،از ناقه تجاوز و به کتفش رسیده ــ و باألخره قناعت او به
بوسیدن خاتم نبوّت که در کتف مبارک بود (نائیني ،1382 ،ص .)60 .طبیعي است برای
بررسي هر قسم از مساوات منابع و روايت های ديگری را نیز از منابع معتبر احضار
کرده است.
آخوند نیز به برابری حقوق عمومي باور دارد .حتي در بحث برابری حقوق که در
بلوای قانون در تهران پیش آمده بود و در عکسالعمل با کساني که از قصاص قاتل يک
فرد زرتشتي به بهانۀ عدم برابری کافر با مسلم در مجازات شکايت کرده بودند ،تالش
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فراز منبر در همان قرب ارتحال ،با اشتداد مرض و حاضر فرمودن تازيانه يا عصاى

کردند تا « احکام و دستورات نوراني اسالم در حمايت از حقوق غیرمسلمانان را توضیح
دهند و برخوردهای انساني و مهرآمیز پیشوايان اسالمي با غیرمسلمانان را بهعنوان
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فراخواند» (ثبوت ،1386 ،ص .)157 .او اعتقاد داشت ما مدعي پیروی از مکتبي هستیم
که پیشوايان آن انسانيترين نمونههای رفتار با غیرمسلمانان را ارائه دادهاند و در اين
حال بسیار عجیب است که طوری عمل کنیم که احکام مذهبمان حتي از مذاهب ديگر
منحطتر و غیرمنصفانهتر جلوه کند و زبان معترضان به سويمان دراز شود (ثبوت،
 ،1386ص.)136 .
از ديگر مشروطهخواهاني که به تفکیک حقوق قائل بودند محمدعلي تهراني
کاتوزيان است« .حقوق نوعي و شخصي کدام است؟ حقوق نوعي آن است که
افراد بنيبشر در آن حق با هم مساوی باشند ،نظیر حکمي که قانون اسالم به ما
نشان ميدهد ،که هر که مال کسي را به شرايطي که در کتب احکام مشروح است؛
بدن جدا شود .اين قانون بین عالم و جاهل ،غني و فقیر ،سید و عام ،عرب و عجم،
ترک و ديلم ،اروپايي و آمريکايي و آسیايي و آفريقايي يکسان است.
حقوق شخصي آن است که هر که دارای مالي است يا کمالي و صاحب درجه و
فضلي ،مال او محفوظ و مرتبه و حد او منظور بوده باشد و برحسب آن کمال،
محترم و صاحب جالل» (تهراني بهنقل از رجبي ،1384 ،ص.)398 .

به جز مراجع نجف کساني چون آقا نوراهلل نجفي ،مجداالسالم کرماني ،ثقهاالسالم
تبريزی ،عبدالرسول مدني کاشاني و سیاح محالتي را ميتوان جايي نزديک اين نقطه
روی طیف قرار داد.
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به دزدی برد و سرقت نمايد ،بايد دست او بهطوری مخصوص و طريقي خاص از

باورمندان به مدرنیتۀ بومی سازگار با شریعت
علما و متفکراني که در اطراف اين نقطه از طیف جای ميگیرند کساني هستند که بنا را
برخالف دستۀ دوم که بنايشان بر شريعت است ،اين گروه شريعتمداراني هستند که بنا
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را بر عقالنیت گذاشتهاند .ايشان باور دارند که حقوق اقتصادی و اجتماعي برای قوام
بخشیدن به جامعه الزم است .ازطرفي بهجز حقوق شخصي ،حقوق سیاسي و مدني را
(با تعاريف يادشده) هم برای قوام جامعه مهم ميدادند .از شاخصترين علمای اين
دسته ميتوان به شیخ اسماعیل محالتي اشاره کرد.
محالتي نهتنها ملت را بخش جداناپذير از جامعۀ مطلـوب سیاسـي ميداند ،بلکه
همۀ افراد ملت را با هم برابر ميداند .وی اعتقـاد دارد انسـانها در عرصۀ خصوصي،
آزاد هستند تا براساس عقايد و ديدگاههای ديني ،فرهنگـي ،قـومي و  ...خـود عمل
کنند ،اما در عرصۀ عمومي با هم برابرند و از اين لحاظ میـان آنـان تفـاوتي وجـود
ندارد .بدين معنا زنان با مردان و مسـلمانان و غیرمسـلمانان در عرصـۀ عمـومي،
ازاينرو ،ميتوان محالتـي را يکي از نخستین نظريـهپـردازان شـهروندی در ايـران نیـز
دانسـت ،زيـرا اصـل اساسـي شهروندی ،برابری افراد با يکديگر در عرصۀ عمومي
است (فالکس ،1381 ،ص.)24.
او دو دسته مساوات را از هم تفکیک کرده است:
مساوات در حقوق دولتي :مراد از تسويه در آن ،رفع هرج و مرج دورة استبداد است
که بار هر قوی بر ضعیف تحمیل ميشد .تفاوت عمل از رعیت ضعیف درميآمد و
حاال که دورة مشروطیت است ،بنا شده که رعیت قوی و ضعیف ،آقا و نوکر در اين
جهات بر نسق واحد باشند و هرکسي حق خود را بدهد ،نه اينکه ضعیف بار قوی را
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بـاهـم برابرند و يکي بر ديگری برتری ندارد (بهنقل از زرگرینژاد ،1377 ،ص.)265 .

متحمل شود .پس اينکه از محاسن مشروطه و مدح اوست نه عیب و قدح .اگر مراد
معنای ديگر است پس محتاج به بیان است.
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تسويه در حقوق ملي :آن هم حرفي است که مشروعهطلبان فهم نکردهاند« ،مگر در
میراث بنا شده که همۀ ورثه چه دختر و چه پسر ،چه مادر و چه پدر و غیر هم بر يک نسق
ارث برند؟ يا بنا شده که مالي که برای مصرف خاصي وقف شده هرکه خواست بخورد؟ يا
بنا شده که خمس را به سید و غیرسید بدهند؟ يا زکات را شاه و گدا ،فقیر و غني و غیره و
غیره بگیرند؟ يا اينکه مال مردم مباح شده که هرکه خواست ببرد و امثال اينها که هیچيک
نیست .پس تسويه در حقوق ملي يعني چه؟ (بهنقل از رجبي ،1384 ،ص.)302 .
عمادالعلما خلخالي هم بهعنوان يکي ديگر از مشروطهخواهان همراه مراجع در
نجف ،در مقدمۀ رسالۀ خود ،حدود و تکالیف انسان را دو دسته ميداند :يک دسته
مربوط به خداوند است که دربارة دين و مذهب آنهاست و متعلق به روح انسان است
است .همان گونه که حدود و قوانین الهي ،معین و محدود است ،فرامین و تکالیف
سلطان هم بايد معین و معلوم باشد «تا اينکه ملت و رعیت ،مقدار تکالیف خود را کماً
و کیفاً ملتفت شود و در مقام اطاعت و امتثال آن برآيد» (زرگرینژاد ،1377 ،ص.
 .)307عمادالعلما بهنوعي جايگاه سلطنت را درنظر دارد و تنها به رفع ظلم از طريق
نظارت مشروطه ميانديشد.
ثقۀاالسالم از مشروطه خواهان تبريز است که در بلوای مشروطه توسط روسها به
دار آويخته ميشود .او در رسالۀ گزينش نمايندگان و مقاالت و جوابیههايي که حول آن
نوشته به موضوع تساوی در حقوق هم پرداخته است .باور دارد برای گزينش نمايندگان
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و دستۀ ديگر مربوط به سلطان است ،که فقط دربارة دنیای آنها و متعلق به جسم انسان

ميبايست به داشتن سواد بهعنوان مالک گزينشگری توجه کرد .اما در پاسخ به او گفته
ميشود که او با اين پیشنهاد ،سلب حقوق طبیعي مردم را کرده است و چنین پیشنهادی
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عادالنه نیست .او در اين رساله سعي ميکند تا با بازتعريف نگاهش به مسئلۀ مساوات
تمايز بین داشتن حق با استعداد را نشان دهد (تبريزی ،1355 ،ص.)417 .
ثقۀاالسالم در يکي از مقاالتي که در روزنامههای عربزبان آن روز نوشته با عنوان
«تساوى در حیات اجتماعى» موضوع عدالت و مساوات را بیشتر توضیح داده است .او
بیان ميکند که
از فروع مساوات و مواسات در حقوق است ،قانونهايى که در حق رئیس کل و
جزء از نبى و خلیفه و مفتى و قاضى و غیره قرار داده؛ چنانچه پیغمبر يا خلیفه را
در مأکل و ملبس و مسکن و امثال آن امتیاز خاص بر سايرين نداده و دربارة
اشخاصى که مرجع عامه هستند ،تکلیفى معین فرموده که نبايد از آن تخلف ورزند.
يا قبول کردن شهادت و امثال آن ،حکم و قانون شرع در حق همه يکسان است و
فرقى در اين مسائل میان عالم و جاهل و شريف و وضیع و غنى و فقیر ابدا نیست.
از فروع اين مسئله است ،احکامى که در حق اهل ذمّه از اهل کتاب مقرر شده ،که
باوجود بعض فِرقها که در حق آنها هست در اغلب احکام قناعت فرموده از
آنها به تبعیت اسالم ،و مجبور نساخته است ايشان را بر وجوب تقلد دين اسالم،
و نهى نکرده است آنها را از تدين بر مذهب خود ،و مجبور نکرده است آنها را
به رجوع کردن بر قضات مسلمین در مرافعات ،بلکه مختار کرده است؛ و هکذا
نهى فرموده که بر آنها اذيت نمايند يا بد بگويند و فحش بدهند؛ حتى منع صريح
فرموده که به عرض و ناموس آنها متعرض شوند ،و يا يکى را حذف نمايند و يا
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 ...هکذا در حدود و غیر آن قانونى گذاشته اليتخلف ،مثالً در حق قاتل و جانى و

ولد الزنا در حق آنها بگويند.
و باز از فروع مساوات است ،اينکه در احکام رياست غیر از شرع و عقل ،صفت
شرط ندانسته است (تبريزی ،1355 ،صص395 .ـ.)396
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بنابراين آخوند خراساني به برابری حقوق شاه و رعیت اشاره کرده است.
ملکالمتکلمین با تکیه بر جرائد آزاد که در آن دوران بهخوبي موضوعیت يافته است بر
اين مهم تأکید ميکند .ثقۀاالسالم عليرغم اينکه تأکید ميکند اسالم بر عبوديت است و
نه آزادی ،تکرار ميکند که افراد مختلف حق انتخاب دارند ،اما شايد لیاقت نداشته
باشند .او تنها در منطقه الفراق امور شرعي و عرفي در حقوق عمومي ،انسان را مختار و
صاحب حق مي داند .عمادالعلما خلخالي از عزت سلطنت ،امنیت مملکت ،استراحت
ملت ،اصالح امور عموم رعیت ،مصالح نوعیه و فوائد عمومي بهعنوان حق رعیت ياد
مي کند .حسین بن محمود تبريزی که مخالف مشروطه است نیز از احقاق حقوق قاطبۀ
مردم از سلطنت سخن گفته است .آقاخان کرماني عليرغم تفصیل نظری در موضوعات
تاجالسلطنه نیز که در دربار ناصری ميزيسته بازخواهان اين حقوق عمومي و اولیۀ
انساني است .جایگشت علمايي چون سید جمالالدين واعظ ،هادی نجمآبادی ،يحیي
دولتآبادی ،حسن رشديه ،موسي ساوجي ،زهرا تاجالسلطنه و  ...جايي نزديک همین
نقطه بر روی طیف است.
ترقیخواهان سکوالر
اين گروه کساني هستند که يا در نگاهشان نسبتبه شريعت سکوت پیشه کردند و اگر
جايي سخن گفتهاند در همسوييهای شريعت است با اين قوانین عقلي؛ حتي اگر از
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ديگر در موضوع حقوق و آزادیها تنها به حقوق رؤسا بر مردم اشاره کرده است.

متشرعین دوران بوده باشند .و دستۀ دوم کساني هستند که به نقادی از شريعت دربارة
حقوق پرداختهاند و باور دارند قوانین درونديني حقوق همگان را بهرسمیت نشناخته
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ميدانند .محمدعلي فروغي شاخصترين فرد اين گروه است که مکتوبات و
سخنرانيهای حقوقي زيادی هم داشته است.
رسالۀ حقوق اساسي يعني آداب مشروطیت دول در دوران اولین مجلس شورای
ملي و يک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت توسط فروغي نگاشته شده است .او
نحوة پديد آمدن حقوق را برشمرده و از حق محاکمه و ويژگيهای محاکم سخن
مي گويد .اين موضوع آنجا اهمیت دارد که بدانیم فروغي حقوقداني است که سنوات
زيادی وزير عدلیه بوده و در مقام رئیس دادگاه به موضوع قوانین جزاء پرداخته است.
حقوق داخلي خصوصي عبارت است از قوانین ادارات دولتي و روابط رعايا با آن
ادارات.
ميکند و حدود آن را تحديد مينمايد .اين شعبه را حقوق اساسي ميگويند.
بهعبارت ديگر حقوق اساسي يا قانون اساسي شعبهای است از حقوق داخلي که
شکل دولت و اعضا و رئیس آن را تعیین ميکند و اندازة اختیارات ايشان را
نسبتبه افراد ناس معلوم مينمايد.
شعبۀ دوم از حقوق داخلي آن است که ترتیب ادارات دولت را ميدهد و روابط
بین آنها و افراد ناس را معلوم ميکند و اين شعبه را حقوق اداره يا قانون اداره
مينامند (فروغي ،1396 ،ص.)32 .

فروغي باور دارد که
افراد ناس بالفطره و بالطبیعه بعضي حقوق عمومي دارند که دولت بايد آنها را

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

حقوق داخلي عمومي چند شعبه است :شعبۀ اول آن است که اساس دولت را معین

رعايت کند .بهطوریکه وضع قوانین و اجرای آنها منافي حقوق مزبوره نشود،
زيراکه بنای دولت برای حفظ همین حقوق نهاده شده و اگر غیر از اين کند از
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وظیفۀ خود خارج و متعدی شده است .پس هیچ قانوني صحیح و موافق عدالت
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نخواهد بود مگر اينکه منافي حقوق افراد ملت نباشد و حدی برای رعايت حقوق
افراد نميتوان تصور کرد ،مگر بهسبب دو امر .يکي اينکه اجرای حق يک نفر مضر
اجرای حق ديگری نبايد بشود .ديگر اينکه در بعضي مواقع نفع عموم مقدم بر نفع
خصوص است .حقوق عمومي ملت مجموعه در تحت دو عنوان درميآيد :اول
آزادی .دوم مساوات (فروغي ،1396 ،ص 123 .ـ.)124

میرزا ملکمخان ناظمالدوله نیز در کلمات متخیله حريت بندگان را بر دو قسم
خوانده است و ما را بيبهره از هر دو برميشمارد.
حريت کامله دو قسم است ،يکي حريت روحانیه است و ديگری حريت جسمانیه،
حريت روحانیه ما را اولیای دين عیسوی از دست ما گرفته ما را در جمیع امورات
روحانیه بالکلیه عبد رذيل و بنده ذلیل اوامر خودشان کردهاند و ما را در اين ماده
دين بوده از نعمت آزادی محرومیم .و حريت جسمانیه ما را فرمانروايان
«ديسپوتي» يعني ظالمان از دست گرفته و ما را در اين حیات دنیويه بالمره محکوم
فرمايشات خودشان شمرده و بر طبق مشتهیات نفوس خودشان ما را بارکش انواع
و اقسام تحمیالت و تکلیفات شاقه نمودهاند .در اين ماده ما نیز عبد ذلیل بندگان
بياختیار بوده و از نعمت آزادی بيبهرهايم (بهنقل از زرگرینژاد ،1398 ،ج /2.ص.
.)170

يک کلمه مستشارالدوله نیز مشحون از نکاتي است که دربارة حقوق و قانون و
آزادیهای اساسي نوشته شده است .اگر قرار باشد مهمترين محورهای حقوق ملت در
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هرگز مداخله متصور نیست پس ما در ماده حريت روحانیه بنده فرمانبردار اولیای

انديشۀ مستشارالدوله را از البهالی نوشتههای او دستهبندی کرد ،گذشته از وظايف کلي
حکومت در ارتباط با مملکت ،تأمین حقوق زير وظايف حکومت بهشمار ميروند:
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 .2مشارکت ملت در بقای قانون؛
 .3برخورداری از مساوات مقابل قانون (زرگرینژاد ،1398 ،ج /2.صص.
270ـ.)271
عبدالرحیم طالبوف نیز از نويسندگان کتب پرشمار در اين دوران است .او دربارة
حقوق بسیار نوشته است.
حقوق شخصي و جماعتي يا ملتي به دو خصوصیت متساویاالساس ولي
متفاوتالحدود تقسیم ميشود که يکي را مدني و سیاسي و ديگری را پولتیکي و
بینالمللي ميگويند .در اين چهار حالت اگر مجرای حق در بستر اعتدال است،
محو و اثبات او در صورت صلح و سلم ديده ميشود و اگر در مجرای خود
حالت محو و اثبات او در صورت مجادله و منازعه ديده ميشود ،و در حقوق
پولتیکي به محاربه و مقاتله ميکشد (طالبوف ،1356 ،ص.)177 .

درواقع او چنین باور دارد که نظم اجتماعي منوط به ترکیب اين دو رشتۀ اصلي
حقوق است ،ترکیبي که دست يافتن به آن همیشه آسان نیست .ولي عقل و اعتدال
رهگشای مسئلۀ ماست .مينويسد حق در اصل در همۀ نفوس مساوی است ،ولي
همواره مورد تعرض بيرحمانۀ اقويا بوده است .اين حالت همهجا مناقشه و منازعه
برانگیخته است (بهنقل از آدمیت ،1363 ،ص.)36 .
او به شدت به سوژة انساني باور دارد و حفظ و نگهداری از حقوقش را اينچنین
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موانعي را تصادف نمايد ،چگونه که از پیشبندی آب جاری سیل برخیزد ،در اين

يادآور ميشود .از طرفي همین جامعه که دارای سوژههای انساني صاحب حق هستند،
نیاز به قوانیني دارند که برای سعادت ايشان وضع ميشود ،تا
ميشود ،يعني در شور رد يا قبول يک قانون ،اگر طرفدار رد بیشتر از قبول است
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چنانچه در هرجا حقوق طرف قلیل با طرف کثیر تصادف بکند ،حقوق قلیله محو
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مردود ،و اگر طرف قبول بیشتر است مقبول ميشود ... .بعضي اين اواخر معني حق
را مجاهده ميدانند ،و حقوق جاريه بستر اعتدال را قابل تشريح و جزو حقوق
نميشمارند ،ميگويند حق آن است که با قوة اجباريه استقرار يابد .اين فالسفه حق
هم دارند ،زيرا آنچه با اکثريت قبول ميشود طرفداران رد در رأی خود باقي
ميمانند و ولي مجبور به تبعیت ميشوند (طالبوف ،1356 ،صص.)180-179 .

رسولزاده نیز از ديگر تحصیلکردگان روسیه است .در مرامنامۀ حزب دموکرات
حقوق مدنیه را به چند بخش تقسیم کرده است:


تساوی همۀ افراد ملت در مقابل دولت و قانون بدون فرق نژاد و

مذهب و ملیت؛


آزادی کالم و مطبوعات و اجتماعات و جمعیتها و تعطیل؛



محاکمه برای همۀ افراد ملت مساوی و سريع است (موقوفین علت

توقیف خود را بايد تا بیست و چهار ساعت بدانند)؛


تعلیم مجاني و اجباری برای همۀ افراد ملت؛



توجه مخصوصي در تربیت نسوان (رسولزاده در مرامنامۀ حزب

دموکرات بهنقل از اتحاديه ،1361 ،صص.)59-39 .
علياکبر دهخدا ،نويسنده و روزنامهنگار دوران مشروطه ،بهکرات در نشريات
مينوشت و بارزترينشان صور اسرافیل بود .وی به زبان عامه دربارة آزادی و حقوق
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مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض؛

بسیار نوشته است .او باور دارد معني کلمۀ آزادی ،که قرنهاست در تحصیل آن
سیلهای خون در پستيها و بلندیهای دنیا جاری است ،فقط تحصیل چنین اجازه يا
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استرداد همین حق طلق و ملک خالص الملکیۀ بشری است.
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بيتحصیل اين حق ،تمیز شخصیت انسان امکان ندارد؛ بيتحصیل اين حق ،اعمال
و افعال هیچکس اعمال و افعالي شخصي او نخواهد بود؛ بيتحصیل اين حق،
انسان به شناسايي نفس خود قادر نميشود؛ بيتحصیل اين حق ،توسعۀ افکار و
ترقي جسماني و عقالني انسان ممتنع است؛ بيتحصیل اين حق ،طرق تمام ترقیات
متصوره به روی انسان مسدود است؛ بيتحصیل اين حق ،انسان مسلوب األختیار و
ازآنرو ... ،بيتحصیل اين حق ،انسان از درجۀ انسانیت تنزل کرده؛ از لوازم اساسۀ
آقايي بزرگان و در رديف مبل و اسب و استر رؤسای دنیاست.
انسان فقط بعد از تحصیل اين حق ،يعني بعد از بهدست آوردن آزادی ميتواند
خود را آدم شمرده ،اعمال و افعال خود را نسبتبه خود داده ،و به جد و جهد
شخصي ،و با کار انداختن لطائف تکمیل ،خود را به باالترين رتبۀ وجود ،و آنجاها

و اما گروه دوم انديشمندان اين دسته کمي فراتر رفتهاند .ايشان به نقد شريعت از
منظر زيرپاگذاردن حقوقي پرداختهاند که ميبايست برای همۀ انسانها برابر باشد.
هرچند که کالم ايشان در جامعۀ ديندار آن زمان کمتر مسموع بوده است .آخوندزاده
در مقاالت فلسفي در نقد شريعت چنین مينويسد:
اگر شريعت چشمۀ عدالت است ،بايد اصل اول را از اصول کونستتسیون که
مساوات در حقوق نیز در اين اصل مقدور است ،مع مساوات در محاکمات مجری
بدارد .مساوات در حقوق مگر مختص طايفۀ ذکور است .شريعت چه حق دارد که
طايفۀ اناث را بهواسطۀ آيۀ حجاب به حبس ابدی انداخته مادامالعمر بدبخت
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که هنوز عقل امروزی دنیا قصور دارد برساند (دهخدا ،1364 ،صص.)61-60 .

ميکند و از نعمت حیات محروم ميسازد و بهواسطۀ حکم حجاب در حرمخانهها
خدمت طايفۀ ذکور با آلت رجولیت جايز نشده ،هرکس از ارباب استطاعت برای
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خدمتگزاری در حرمخانهها البد و ناچار طالب خريد خواجهها ميباشد .و
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بدينسبب شقيترين مردمان برای منافع دنیويه اطفال معصومه را از جنس بشر
خواجه کرده در ممالک اسالمیه ميفروشند (آخوندزاده ،1357 ،صص.)44-34 .

بسیاری از روشنفکران مشروطه را که اغلبشان تجربۀ تحصیل در خارج از ايران را
دارند ،ميتوان جايي در اين سوی طیف دستهبندی کرد.
نتیجه
چنانچه پیشتر اشاره شد برای فهم تاريخي مفهوم حقوق و آزادیهای اساسي به سراغ
بیش از سي متفکر مشروطه يا اثرگذار بر مشروطه و آثارشان رفتیم .با کمک
دستهبندیهای موجود از مفهوم حقوق و با استعانت از بنیانهای نظری کانت و رالز
درباب برآمدن سوژة انساني در دوران مدرن و مختصات آن از منظر آزادیها و
استخراج شد .چنانچه در دستهبندیهای باال هم مشخص است ما نميتوانیم همۀ آنچه
را در مشروطه بوده در دستهبندی يادشده نشان دهیم .با بهره بردن از دستهبندی نظری
حقوق و آزادیها و با توجه به موضوع حقوق و شريعت که در تمام محتوای مشروطه
فراگیر است ،ميتوان چند گروه از انديشمندان را بهنسبت نوع نگاه به موضوع حقوق و
آزادیها از يکديگر تفکیک کرد .اين تفکیکِ نشاندهندة طیف فکری ،برای تن زدن از
روالهای عادی دوگانهساز در تفسیر مشروطیت است .نميتوان انديشمندان را به دو
دسته باورمندان به حقوق و آزادیها و غیر آنها تقسیم کرد .اين مفاهیم در تاريخ
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مساوات ،کلیدواژهها و مقوالت اصلي مدنظر هريک از اين متفکران در جدول 1

خودشان دستخوش تغییرات معنايي فراوان شدهاند و طبیعي است جامعهای که در
گذار سنت به مدرنیسم است و مشغول انتقال اين معاني است ،ميبايست رد سنت،
بهلحاظ باور به حقوق و آزادیهای اساسي نشان ميدهد به شرح زير است .بايد توجه
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شريعت ،شبهمدرنیسم و مدرنیسم را همزمان ببیند .طیفي که جايگاه انديشمندان را
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کرد که ممکن است اين انديشمندان در دستهبندی نسبتشان با شريعت به گونهای ديگر
دستهبندی شده باشند.
دستۀ اول :آزادی باعث نشر زنادقه و مخالفت با اسالم است .حد حقوق هم در
شرع معلوم است.
اين دسته اعتقاد چنداني به ايجاد هردکاني در کنار شريعت ندارند .باور دارند که
انسان آزاد نیست ،چراکه در بندگي پروردگار است .عبوديت مانع از آزادی در معنای
جديد آن است .هرچند در پاسخ امثال نائیني گفتهاند که آزادی از عبوديت مدنظر
نیست و آزادی از قید رقیت غیر است و اين تعريف در بسیاری از منابع ديني برای
آزادی ديده ميشود .اين گروه به حقوق اساسي فراتر از حق ذاتي و فطری در شريعت
مستقیم با آزادی و حقوق چنانچه در نطقهای مشروطیت وجود داشته است ،باور
نداشتند ،اما نميتوان گفت که بالکل با هرچه حقوق و آزادی است مخالفاند .بهنظر
ميرسد چون گذشته و دربارة قانون تنها مالک و معیارشان شريعت است .اصالت در
اين دسته بر شريعت است.
دستۀ دوم :باورمندان به حقوق سیاسي يا حقوق شاه و رعیت ،يا مردم و مسئوالن.
چنانچه گفته شد دغدغۀ اندرزنامه ها در آن روزگار ظلم و استبداد شاهي بوده
است .شاه و نمايندگان او در سراسر کشور عامالن ظلم بودهاند و همین دو مسئلۀ ظلم
و استبداد زمینۀ شکلگیری مشروطیت را ايجاد کرده است .از اين روست که بهشکل

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

که حق حیات است و حفظ آبرو و عدم هتک حرمت اعتقاد دارند .درواقع هرچند

سنتي بسیاری از علما و بسیاری از انديشمندان پیشفرض هر تالشي را رسیدن به اين
سوژة انساني است .چنانچه گفتیم اين دوران شاهد شکلگیری معنای مدرن از سوژه
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حقوق ميدانستند .درواقع حقوق يادشده در دستۀ اول و اين دسته ،پیش از شکلگیری
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هستیم (وحدت ،1382 ،ص .)9.مسئلۀ قوام و دوام اجتماعي و جامعه است و آنچه
گفته مي شود در راستای حراست از اجتماع و جامعه بوده است .حقوق عمومي که
مصالح عمومي را دنبال کند به تصريح در سخنان علمای آن روزگار تکرار شده است.
در اين دسته اصالت بر سنت است.
دستۀ سوم :حقوق اقتصادی و اجتماعي برای قوام بخشیدن به جامعه.
امنیت و آموزش بهعنوان حقوق عمومي مهم مطرح است .درواقع مصالح عمومي و
اجتماعي اصليترين تمايز اين گروه است .بعد از شريعت و سنت ،اولین زمینههای
بروز جامعه است و در اين دسته اصالت با جامعه است .ازاينروست که
تقويتکنندههای اجتماعي مدنظر قرار گرفته است.
زمانه ای که انسان و ذات انساني ارزشمند است .اين انسان هويت و شخصیت مجزا
دارد و همین هويت مجزا حقوق مدني ،حقوق سیاسي و آزادیهای مصرحي را برايش
به ارمغان آورده است .اين حقوق در کنار حقوقي است که در گروههای قبل بدان اشاره
شد .در واقع چنین نیست که شريعت يا سنت مغفول بماند و جامعه ارزشمند نباشد .اما
مشخصۀ اهالي اين دسته تکیه بر انسان است .در اين دسته اصالت با سوژه فعال است.
سوژهای که برآمده از مدرنیتۀ روزگار است و ميتواند نقش بازی کند .ديگر رعیت
نیست و تبديل به ملت شده است .صاحب حق است .صاحب صداست و داشتن صدا
و قلم از آزادیهای اساسي و بازگشتناپذير او به حساب ميآيد .حتي اگر با زور اين
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دستۀ چهارم :باورمندان به حقوق شخصي و سیاسي.

آزادیها محدود شود .بسیار دربارة آزادی بیان و قلم ،آزادی تجمع ،آزادی انتخاب
شدن و انتخاب کردن ،آزادی مسکن و  ...در متون نخبگان دوران مشروطه خواندهايم.
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البته برخي نهتنها به اين موضوعات اشاره ميکنند که فارغ از دين و مذهب آن را حق
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اساسي ميدانند .تفاوت اين دسته با گروه بعد در همینجاست .متشرعان درجه اول
مشروطه اغلب در اين دسته قرار گرفتهاند .مهمترين ايشان نائیني است که به حريم
خصوصي ،حقوق عمومي و آزادیهای اولیه اشاره ميکند .ابراهیم زنجاني هم بر
آزادیهای اولیه و مالکیت خصوصي بهعنوان يکي از حقوق تأکید ويژه دارد.
دستۀ پنجم :حقوق اساسي و آزادیهای عمومي بهعنوان حق شهروندی.
اين گروه برخي از حقوق و آزادیها را مستقل از شريعت ميدانند و حتي آزادی
باور و مذهب مهم ترين تمايزشان است .چیزی که شايد بسیاری ديگر آن را نپذيرفتهاند.
به نوعي ميتوان گفت در آن دوران کاملترين نوع نگاه مدرن به موضوع حقوق و
آزادی هاست .اصالت در اين بخش شهروندی است و همین حق شهروندی است که
البته چنانچه در دستهبندیها هم ديده شد ،موضوع حقوق نسل آينده و موضوعات
زيستمحیطي و  ...هم اين روزها مهم شده است .اما بهجهت اينکه اين موضوع برای
نخبگان آن دوران بسیار غريب بوده از بازگويي آن امتناع شده است.
اسماعیل محالتي يکي از مهمترين اصحاب اين دسته است .به حريم خصوصي،
آزادی باور و حقوق سیاسي و اجتماعي به صراحت توجه ميکند و هرچند اهل
شريعت است ،اما باور دارد که بنای قانون و حقوق بر عقالنیت استوار است و شريعت
آن را تأيید ميکند .مستشارالدوله بهتفصیل دربارة حقوق و آزادیها سخن ميگويد .او
به حق برخورداری از شغل و منصب ،آزادی شخصي ،امنیت تامه بر نفس و عرض و
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حقوق و مسئولیتهای ويژهای را بنا ساخته است.

مال ،حق دفاع در برابر ظلم و آزادی تشکیل مجامع ،مشارکت در قانونگذاری ،بقای
قانون ،عدم امکان تعرض به بدن و  ...اشاره ميکند.
] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.7.3
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طالبوف نیز حقوق را قائم به ذات ميداند و آنها را ازبینرفتني نميبیند و باور دارد
برخي بايد از خصوصیت به عمومیت برسند .آزادی حق مشترک و ثروت عمومي
جامعه است .دهخدا تأکید مي کند بشر را در به کمال رسیدن نبايد محدود کرد .آزادی
رفتار کردن بهشکل دلخواه را بايد به او داد .رسولزاده نیز بر اين اختیار يادشده صحه
ميگذارد و مصونیت در برابر تعرض به هر بهانهای را يادآوری ميکند .فروغي که
اولین رسالۀ حقوقي را نگاشته و بهتفصیل انواع حقوق را ديده دربارة حقوق خصوصي
و عمومي و قوانین ادارات نگاشته است .تقريباً دستهبندی رايج آن زمان از حقوق بشر
در کتاب وی ديده ميشود.
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نمودار  .2دستهبندی نخبگان مشروطه از منظر نوع نگاه به حقوق و آزادیها

بنابراين چنانچه مالحظه ميشود ،تعريف از دستهبندیهای مرتبط با مفهوم حقوق
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نهتنها دوگانه نیست ،بلکه حتي با دستهبندی عموميتر که نسبت هرکدام از متفکران را
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با شريعت نشان ميداد همخواني ندارد .اين گروههای اجتماعي هنوز و همواره مشغول
گفتوگو و حتي تعارض در موضوعات مختلف هستند.
پینوشتها
 1متفکران مشروطه تنها کساني نیستند که در بازة پس از مشروطیت قلم زدهاند يا صاحب رسالهاند .برای
شناخت تاريخ مفهوم بايد يک بازة درزماني را درنظر گرفت .ازاينروست که در بین متفکران
يادشده آنهايي که بر نظريات مشروطه اثر گذاشته و گاهي حتي در دوران مشروطه حیات
نداشتهاند نیز ديده ميشوند.
2. Immanuel Kant
3. John Rawls
 .4اين دستهبندی محققساخته ترکیبي از دستهبندیهای رايج از مفهوم حقوق است .محقق بیش از
طبقهبندی تعاريف از حقوق و آزادیها را به ما بدهد.
 .5مقوالت برآمده از رساالت و کتب بيشمار متفکران است که امکان بازگويي همۀ آنها در اين
مختصر نیست .حتي تالش نشده کل منابع ديدهشده نیز ارائه شود ،چراکه ظرفیت اين مقاله اجازه
نميداد.
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Abstract
The purpose of this article is a historical study of the concept of
fundamental rights and freedoms among constitutional thinkers. The
article sought to provide a precise definition of rights, by the method
of historical analysis, by more than 30 constitutional clerics and
intellectuals; And try to offer an appropriate classification of each of
their encounters with rights and freedoms. The conceptual and
theoretical framework under consideration is how Kant and Rawls
formed the modern subject; On the other hand, the existing categories
of rights. Eventually, a ranges emerged in which believers believed
that "freedom causes the spread of heresy and opposition to Islam";
"Political rights or the rights of the king and the humans"; "Economic
and social rights to consolidate society"; "Personal and political
rights" and "Fundamental rights and public freedoms as citizenship
rights".
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