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Abstract
The rule of law and liberty are key subjects of legal philosophy that have received
serious attention in Iran since the 1905 Constitutional Revolution. In this
connection, the dispute over establishing a relationship between secular and sharia
aspects of life and its relevance to achieving individual freedoms has been the
subject of Iranian public-law philosophy.This article examines some of the theories
that have been formulated on this issue since the Constitutional Revolution, and
attempts to critically analyze efforts to establish the rule of law in Iran. The main
question of the paper is how have theological and legal theories on the relationship
between secular and religious matters developed during the past hundred years in
Iran? The main hypothesis of the paper is that jurisprudential theories have evolved
from law-sharia dualism to the centrality of sharia law.
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چکیده
حکومت قانون و نظام آزادی از محوریترین مباحث در فلسفۀ حقوق عمومی است که با انقالب
مشروطه در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت .در این میان ،جدال بر سر برقراری نسبتی میان
عرف و شرع از یک سو و التفات به نظام آزادی با شروع تحولخواهی در عصر مشروطه ،از سوی
دیگر ،همواره کانون مباحث فلسفۀ حقوق عمومی در ایران بوده است .پرسش اصلی اینن اسنت
که نظریات فقهی و حقوقی در یکصد سال گذشته چه منطقی را از سر گذرانده و این منطن در
مالحظه با امر عرفی-عقلی از چه نسبتی برخوردار است؟ فرضیۀ اساسنی اینن نوشنتار ننارر بنر
حرکت نظریات فقهی و حقوق از ثنویت عرف-شرع به شریعت تام است که بر امر عرفنی-عقلنی
سیطره یافته است .اینکه کیفیت و بسط این مباحث مهم در نظام حقوقی ما به شکل بوده و چه
منطقی را از سر گذرانده است« ،بن و بنیاد» مقالۀ حاضر است .روش پژوهش ،تحلیلی -انتقادی
است .نتایج نیز بیانگر این است که با سیری در اندیشۀ مهمترین متفکنران اینن دوره و نمنایش
تجلی اندیشۀ آنان در ارکان حقوقی ،بهطور خاص در قوانین اساسنی و حقنوق عمنومی کشنور،
میتوان به این نتیجه رسید که اگرچه کوششهنایی کنه در آزناز مشنروطه بنرای تمیینز دادن
حقوق عرفی و شرعی در جهت بسط آزادیهای اساسی و حاکم شدن قوانین عرفی بهعمل آمند
که تا حدودی راه را برای حکومت قانون مبتنی بر عرف هموار کنرد ،امنا بنا گنذر زمنان و ورود
متفکران شریعتخواه نهتنها این راه مسدود شد ،بلکه تمامی شئون دیگنر کنه تناکنون در ینل
عرف قرار می گرفتند ،رنگ شرعی به خنود گرفنت .اینن شنرعی شندن تمنامی امنور کنه آن را
«شریعت تام» میخوانیم ،امور عقلی و عرفی را یکسره در قوانین عمومی به فراموشی سپرد.
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مقدمه
«انقالب مشروطیت» نقطۀ عطف رویارویی هویتی ایرانیان با مدرنیته است کنه از آن بنهعننوان
انقالبی برگرفته از مفاهیم مدرن در تمایز با سپهر اندیشه و هویت سنتی یاد میشود ( Bakhash,
1989: 23؛  .)Abrahamian, 1979: 386- 389مشروطیت ،این انقنالب ،نقطنۀ تجلنی روینارویی
اندیشهها و ساختارهای هویتی سنتی و مدرن در ایران است که تحوالت آن بنر تناریخ سیاسنی
ایران در سدۀ بیستم سایه افکنده و بر زبان ،مذهب ،اجتماع ،اقتصاد و سیاست کشور ما تنثثیری
انکارناپذیر نهاده است ( .)Ghods, 1989: 8-13تبار نظریۀ مشروطیت به مجادلهها و استداللهای
عمدهای باز میگردد که در قنرون وسنطی در چنارچوب جننبش شنورایی (سندۀ پنانزدهم) در
کلیسای کاتولیک تحق یافت .شورای کلیسا که محصول تفرقۀ کلیسای کاتولینک بنود« ،بنرای
مقابله با ادعاهای مربوط به حاکمیت پاپ پدید آمند و بنا تثکیند بنر کمنرت مراجنی حاکمینت،
حاکمیت محدود ،واگذاری قدرت به شورا و کلیسا و جلوگیری از سوءاستفادههای دستگاه پناپ،
توانست زمینه را برای ایجاد حکومت مشروع مبتنی بر تواف و رضایت فراهم آورد» (وینسننت،
 .)135-136 :1371نظریۀ مشروطیت که از بطن اندیشۀ لیبرالیسم کالسیک1رشد یافت ،ازلنب
به معنای سازماندهی سیاسی خاصی تلقی میشد که هدف از آن تضمین و تفرق قدرت و اقتدار
سیاسی ،محدود کردن آن به قانون اساسی و تسهیل دگرگونی و تغییر در نظام سیاسنی بنود تنا
مآالً برخی ارزشها و اصول اساسی مانند آزادی ،برابری ،حقوق فردی ،ح رأی و حاکمیت مردم
محفوظ بماند .دولت در این معنا تحت قواعد اولیۀ قانون اساسی ،مجموعهای از قواعد ثنانوی ینا
قوانین معمولی را که عامل تنظیم روابط افراد با «اشخاص حقوقی» هستند ،اعالم و اجرا میکند
و پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است .به تعبینر دیگنر مشنروطیت ،ایجادکننندۀ
ترتیباتی حقوقی بود که عنالوهبنر تضنمین برابنری و حقنوق همنۀ شنهروندان ،زمیننه را بنرای
شکلگیر ی قانون اساسی ،واحدهای اداری ،احزاب سیاسی و سایر نهادهای ملی ،مبانی بنیادینی
را با تثکید بر «سرنوشت عمومی» 2فراهم کرد (.)Vaziri, 1993: 177
در گذر سدهها ،فقه در جوامی اسالمی مهمترین و حتی تنها منبعی بهشنمار منیرفنت کنه
حقوق و قوانین مسلمین بر آن بنا شده بنود و ترتیبنات امنور مؤمننان بنا آن تنظنیم منیشند.
بدینسبب ،هنگامیکه در عصر مشروطه ،سخن از حکومت قانون و نظنام مشنروطیت بنه مینان
آمد  ،نظر علما و فقها بر دیگران رجحان و برتری داشت و فراتر از آن روشنفکران نیز ،بهسنختی
می توانستند هژمونی آن را نادینده بگیرنند .حتنی در مینان متجنددین نینز ،ننوعی میاننهروینی
محتاطانه ،تسامح ،عملگرایی و یا اعتقاد وجود داشت که درصدد بود برای تجهیز و بسیج مردم،
 .1ر.ک :بشیریه1377. ،
2. common desting
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این ایده را ترویج کند که «قوانین سیاسیه و مدنیه و تاریخیه» اروپا مقتبس از اسنالم و روح آن
است و هیچ تعارضی میان اخذ تجدد و پایبندی به شریعت وجنود نندارد« .مینرزا یوسنفخنان
مستشارالدوله» پس از بررسیهای تحقیقی خنود در قنوانین اساسنی اروپنایی نوشنت« :بعند از
تدقی و تعم  ،همۀ آنها را به مصداق الرطب و الیابس اال فی کتاب مبین با قرآن مجید مطاب
یافتم» (تاجیک « .)160 :1383میرزا ملکمخان» نیز در برخی نوشتههای خود نظیر «کتابچنۀ
صراطالمستقیم» (1289ق) میکوشد تا انطباق احکام اسالم را با پیشرفتهای جدید نشان دهد
و سازگاری آیات قرآن و احادیث نبوی را با دستاوردها و مقتضیات نو اثبات کند و مینویسد:
«از ارهار این معانی نباید چنان استنباط کرد که مقصود من تغیینر احکنام شنریعت اسنالم
است .حاشا و کال ،جمیی فقرات ضمانت جانی در شریعت مطهره اسالم بر وجه اکمل وضی شده
است و اآلن کاری که داریم این است که بر جمیی احکامی که در باب ضمانت حقنوق جنانی در
احادیث متفرق است ،به همان طریقی که دول فرنگ این مطلنب را ترتینب داده و قنرآن خنود
ساختهاند ،ما نیز باید رسماً ترتیب داده مبدل به قوانین دولتی بسازیم» (ملکمخان ،بیتا.)117 :
بدینسان ،هم فقه بهعنوان منبی اصلی حقوق و قوانین امور مسلمین و هم سلطۀ این دانش
بر دیگر دانشها منجر شده تا ما جدال میان علمنای طرفندار نظنام مشنروطه و مخالفنان آن را
مهمترین نزاعی بدانیم که در ساحت فلسفۀ حقوق رخ داده است .تحریر محل اینن ننزاع ازآنرو
اهمیت دارد که بحمی اساسی میان طرفداران حکومت قانون و مخالفان آن درگرفت که موجنب
شکلگیری گفتارهای متعارضی در متن انقالب مشروطه شد ،که تنا آن زمنان نظینر آن وجنود
نداشت .این احتمال نیز هست که واژۀ دوپهلوی مشروطه بنهعمند بنرای ترجمنۀ واژۀ فرانسنوی
« »constitutionnelleبهجای معادل دقین آن « »conditionnelleبنهکنار بنرده شند تنا نظنام
پیشنهادی جدید را با مفاهیم حقوقی «شرط» و «مشروط» در رویۀ حقوقی اسالم آشنتی دهند
(امانت.)45 :1382 ،
اگرچه در ایران ،حکومت قانون به معنایی که در زرب پدیدار شده ،وجود نداشنت و بندیهی
بود که متفکران ما تحت تثثیر مباحث و مسائل تجدد قرار بگیرند ،معندودی توانسنتند از حنوزۀ
تقلید صرف -که مذهب مختار بود -بیرون آیند و بابی را بگشایند که با تثمل در دانش و آگناهی
جدید ،به تثسیس مبانی فکری جدیدی بیندیشد .نگاه آنان به مدرنیته که در این مقطنی در او
قدرتیابی و استیالی فکنری -سیاسنی اسنت ،ننوعی نگناه «ترجمنهای و انطبناقی»« ،پنذیرش
منفعالنه» 1و انتخاب فارغ از ارزیابی ،است که به معنای گریز از «موقعیتی بحرانی» بود (Ringer,
 .)2001: 4-7ازاینرو ،کمتر بحث اساسی بهدنبال آن درگرفت و متفکران و روشنفکران ننه آن را
میفهمیدند و در بهترین حالت برای نقادی از زرب دچار «مکر زنرب» شندند (Hegel, 1971:
1. passive reception
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) 157یا اسیر تفکر ایدئولوژیک (نظری .)1390 ،در واقی ،آشننایی متفکنران عصنر مشنروطه بنا
مدرنیته با «روند کژتابی» 1یا «تقلیلگرایی» 2همراه است .بروز وضعیتی «میان اپیستمهای» 3که
در آن دو جهان ،بهسبب تار شدن تصاویری که از هم دارند ،به هنم منیخورنند و یکندیگر را از
شکل میاندازند ،از همین جا ناشی میشود (شایگان.)224 :1376 ،
مقالۀ حاضر درصدد است تا با مروری بر آنچه در ساحت فلسنفۀ حقنوق ،در اینران ،از عصنر
مشروطه تاکنون روی داده است ،نه تنها پرتوی بر برخی نظریات موجود در این زمیننه بیفکنند،
بلکه از چشمانداز مفاهیمی مانند آزادی و حکومت قانون به نقادی بپنردازد .هندف منا ننه ثبنت
وقایی یا تحلیل مبتنی بر ارزشگذاری گفتمانهای فکری ،بلکه بازتفسیر زواینا و ابعناد فلسنفی-
حقوقی مندر در گفتمان مشروطهخواهی است .بنالطبی ،در اینن زمیننه ،فهنم علنل و عوامنل
شکلگیری گفتمانهای فکری نیز میتواند مؤثر باشد ،اما ننوآوری مقالنۀ حاضنر در مقایسنه بنا
منابی موجود ،فراهم کردن زمینۀ درک اینن مسنئله اسنت کنه بنا نگناهی نینتمنند و فنارغ از
حشویات ،بتوان ادراکات و تصورات علمای ایرانی را از مفناهیم ،اندیشنههنا و نهادهنای حقنوقی
مدرن در رابطه با آزادی و حکومت قانون درک کرد .پرسش اصلی مقالۀ حاضنر اینن اسنت کنه
نظریات فقهی و حقوقی در یکصد سال گذشته چه منطقی را از سر گذراندهاند و این منطن در
مالحظه با امر عرفی-عقلی از چه نسبتی برخوردار است؟ فرضیۀ اساسنی اینن نوشنتار ننارر بنر
حرکت نظریات فقهی و حقوق از ثنویت عرف-شرع به شریعت تام است که بر امر عرفنی-عقلنی
سیطره یافته است .در این مقاله تالش میشود پس از تحرینر محنل ننزاع دیندگاههنای علمنای
مشروطهخواه و مشروعهخواه حول ثنوینت قنوانین شنرعی -عرفنی ،فقندان امنر عرفنی در ننزد
متثخران و گام به مرحلۀ «شریعت تام» موردنظر قرار گیرد.

تحریر محل نزاع؛ اختالفات میان میرزای نائینی و شیخ فضلاهلل نوری
شیخ فضلاهلل نوری بهعنوان نمایندۀ تام و تمام اهل شریعت بر این نکته پای میفشرد که حکنم
تنها از آن شارع مقدس است و بنده را یارای آن نیست که در این عرصنه ،ورودی پیندا کنند .از
دیدگاه شیخ ،قانون مساوی با حکم بود و این دقیقاً مطاب با دریافت سنتی از شرع اسالم است،
مبنی بر اینکه رابطۀ قانون و آزادی نسبتی معکوس دارد .احکام پنجگانۀ شرعیات را که برای امور
مؤمنان از جانب شارع مقدس ترتیب داده شده است ،می توان به دو گروه قطعی و یقیننی -کنه
شارع مقدس حکم بَیِّن در مورد آنان صادر کرده– یعنی واجبات و محرمات تقسیم کرد (انصاری،
245-247 :1308؛ فیرحی .)136 :1390 ،با وجود این ،در موارد خالی از حکم برخی قائنل بنه
1. distortion
2. reductionism
3. inter- epistemique
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اصالت حظر (منی) هستند ،یعنی امور را به دو دستۀ حالل بیّن و حرام بیّن تقسیم میکنند و هر
چیزی را که جوازی بر ترک آن صادر نشده به دایرۀ احتیاط و حظر میبرند؛ ما اینن گنروه را در
تاریخ شیعی به اخباریون میشناسیم .اما اصولیون ،احکام قطعی را به دو گروه واجبات و محرمات
تقسیم می کنند و هر چیزی که حکمی از جانب شارع بدان تعل نگرفته است ،داخل در اباحه و
ترخیص قرار دارد؛ یعنی قائل به فراخ بودن دایرۀ آزادی عملِ مؤمنان هستند و موارد منی آننان،
تنها ،مواردی است که حکم قطعی برای آن وجود دارد .وانگهی ،بنا ورود مجتهند بنزرو ،وحیند
بهبهانی (1117-1205ق) ،در اوایل سلسلۀ قاجاریه ،و تسلط اصولیون بر مذهب تشیی ،واجبات و
محرمات بخش بسیار کوچکی از حیات مؤمنان را در برگرفت و مابقی حوزۀ مسنلمین بنه خنود
آنان واگذار شد ..این حوزۀ وسیی را علما و فقهای ما مندر در تحت حوزۀ اباحه یا ترخیص قرار
داده بودند ،بدینصورت که مؤمنان مصالح خود را با التفات به منافی خویش مادامی که تنداخلی
با حکم شارع مقدس قرار نگیرد ،رت وفت میکردند.
در زرب ،آزادی از همان آزاز نسبتی با قانون برقرار کرده بود و این دو بندون هنم قابنل تصنور
نبود .اما ،در اسالم ،بهطور اعم ،و تشیی ،بهطور اخص ،آزادی ،نخست ،در معننای عرفنان و بنندگی
بهکار میرفت ،سپس در معنای حقوقی دستگاه فقه ،آزادی نه نسبتی با حکم-قانون شارع مقندس
داشت و نه میتوانست داشته باشد ،زیرا آزادی به معنای رهایی از قید شرعیات بود .از سوی دیگر،
قانون در معنای عرفی و شرعی آن جنبۀ آمرانه دارد و در امور مباح نیز التزام بر وجه حنرام اسنت؛
یعنی با این نوع دریافت ،قانونگذاری ،چون بر وجه التزام است ،حتی در امور «مباحه باالصل» فاقد
اعتبار است و التزام در مباح هم حرام است .جعل قانون که مُتَّصِف بر وجه التزام اسنت ،تنهنا از آن
خداوند است و هم اوست که چنین ح انحصاری بر عالم و آدم دارد .باز کنردن «دُکنانی در برابنر
دُکان شرع» نهتنها تکیه زدن بر سریر ات احدیت است ،بلکه شارع مقندس بنا آگناهی از مصنالح
مؤمنان احکام جامی و «کامل برای همۀ اعصار» تحت لوای شریعت اسالم صنادر کنرده اسنت کنه
دیگر نیازی به قوانین جدید نیست (نوری ،در :زرگرینژاد.)153-154 :1374 ،
به تعبیر بهتر ،اگر «مقصد امور عرفیه است» ،نیاز به ترتیبنات دینینه نندارد ،یعننی حکنم و
بهتبی التزام در آن مدخلیتی نیست؛ امنا اگنر «مقصند امنور شنرعیه اسنت» ،والینت بنا فقهنا و
مجتهدان است نه فالن بقال و بزاز و اعتبار به اکمریت آرا در مذهب امامیه زلنط اسنت (ننوری،
در :زرگرینژاد .)153-154 :1374 ،منظور از والیت فقهنا و مجتهندان ننه جعنل قنانون ،بلکنه
استنباط از حکم شرعی است ،بدین سبب که حکم شرعی نیازمنند ادلنۀ شنرعی اسنت و دلینل
شرعی تنها از آن شارع مقدس است .از دیدگاه شیخ فضلاهلل« ،طبی مملکت ما را زذاء مشروطه
اروپا دردی است بیدوا و جراحتی است فوق جنراح ،زینرا عنالوهبنر آنکنه مننافی قواعند اسنالم
ماهاست ایران ما را سه خاصها ی که تا آن سه خاصه در آن باقی است ایجاد پارلمنت جز منشنث
هر ومر فوقالطاقه نخواهد شد .یکی از آن سه خاصه وجود مذاهب مختلفنه و دیگنری کمنی
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جندیه ،سیمی کمره ایالت بادیه» (نوری .)72 :1362 ،نوری در پاسخ به این پرسش کنه دالینل
موافقت اولیۀ او از مشروطه چه بود ،مینویسد:
«منشث این فتنۀ فرق جدیده و طبیعی مشربها بودند که از همسایهها اکتساب نمودنند و بنه
صورت بسیار خوشی ارهار داشتند که قهراً هر کس فریفتۀ این عنوان و طالب این مقصد باشند.
به این [سبب] که در طلب عدل برآمدند و کلمۀ طبیعه العدل را هر کس اصغا نمود[شنید] بنی
اختیار در تحصیل آن کوشید و به اندازه وسعت به بذل مال و جان خودداری نکنرد .مننجملنه
خود داعی هم ،اقدام در این امر نمنوده و متحمنل زحمنات سنفر و حضنر شندم و اسنباب هنم
مساعدت نمود» (نوری ،در :زرگرینژاد.)153 :1377 ،
«التزام در امور مباح» از مهمترین ایراداتی بود کنه شنیخ و دیگنر مشنروعهخواهنان بنه نظنام
مشروطه میگرفتند ،و بیدلیل نیست که یکی از مناقشات در عصر مشروطه مباحماتی مربنوط بنه
اخذ مالیات بود .به گفتۀ محمدحسین تبریزی «مالینات گنرفتن و گمنرک گنرفتن و ربنای باننک
گرفتن و امتیاز دادن و نرخ دادن ،حتی پنول تنظینف و چنراغ از منردم گنرفتن و از آدم و حینوان
سرشماری گرفتن ،همچنین حکماً باید پنیر سیری سه شاهی ،ززال منی به یک هزار ،برنج به سنه
قران و اممال اینها ،باید فروخته شود ،منافی احکنام دینن و مخنالف قنول معنروف سیدالمرسنلین
علیهالسالم است که فرموده :النناسُ مسنلطون علنی امنوالهم» (تبرینزی ،در :زرگنریننژاد:1374 ،
 .)134اگرچه بسیاری از روشنفکران ما و علمای مشروطهخواه تثکید داشتند که قانون شرع کامنل
است و نیازی به قانونگذاری نیست ،بحث بر سر همنین نکتنۀ اساسنی بنود کنه در حنوزۀ رُخنص
نمیتوان وضی قانون کرد و با «تصویب و گرفتن مالیاتهای گزاف» ،رلم بنه عامنه را سنبب شند.
علمای مشروعهطلب معتقد بودند از آنجا که قانون الهی جاریشده بر پیغمبر ختم قنوانین اسنت و
آنچه مقتضی صالح عباد است« ،الی یوم الصور» بهسوی او وحی شده ،پس اگر کسی درصدد اینن
امر باشد که بهواسطۀ مقتضیات عصر ،قوانین مجعوله برگرفتنه از روح آزادی اروپنا را تنرویج کنند،
چنین کسی هم از عقاید اسالمی خار است و هم از آنجا که جعل قانون «کالً ام بعضاً» بنا اسنالم
منافات دارد ،در کفر پای نهاده است (ر.ک :قائممقنامی .)86-87 :1348 ،ننوری تصنریح منیکنند
«مسلم را ح جعل قانون نیست .واهلل ابداً گمان نداشتم که کسی جعنل قنانون را امضنا کنند و از
برای مملکت اسالم قانونی جز قانون الهی بپسندد و مقتضیات عصنر را مغنایر بعضنی منواد قنانون
الهی بداند» (نوری .)58 :1362 ،از سوی دیگر ،شیخ تثکید کنرده بنود کنه اتکنای قنانون بنه آرای
اکمریت در مذهب امامیه زلط است ،بهسبب اینکه هیچگاه رضایت تمامی افنراد بنهصنورت مطلن
حاصل نمیشود ،بدینسبب مشروعیت قوانین نمیتواند مبتنی بر رأی اکمریت قرار گیرد.
«مشروطۀ مشروعه» در دیدگاه شیخ فضلاهلل به معنای شکلگینری نظنامی بنود کنه در آن
مجتهدان تنها مرجی قانونگذاری هستند و تنها کسانی هستند که عالوهبر توانایی انطبناق تمنام
مواد قانونیه با قواعد مقدسۀ اسالم ،میتوانند شریعت را بهمنظور وسعت بخشیدن به شعاع عمل
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آن تفسیر کنند ( .)Katouzian, 2003 : 7-8; Martin, 1989: 178-180آخونند خراسنانی و منال
عبداهلل مازندرانی در پاسخ به تقاضای شیخ فضلاهلل نوری ،ضمن تثیید این نظنر دربنارۀ ورنایف
هیثت نظارت نوشتند:
«وریفۀ مقامیۀ آقایان عظام نظار که به عضویت منتخب میشوند ،رعایت تطبین قنوانین راجعنه
به سیاسات مملکتی است کائناً ما کان بر احکام خاصه و عامه و شرعیه .اما تسویه و تعدیل امور مالینه
و تطبی دخل و خر مملکت مطلقاً خار از این عنوان است» (ترکمان.)3 :1367 ،
باید این نکته را روشن کنیم که برداشت خاص ما از مفهنوم «آزادی» کنه از آن بنه «کلمنۀ
قبیحۀ آزادی» تعبیر می کنند ،مفهومی حقوقی است که توضیح آن رفت و نه آزادی بنه معننای
«خودسری» و «شرور و فساد» و «هر و مر » .پس از مرو ناصنرالدینشناه و امضنای فرمنان
مشروطه توسط مظفرالدینشاه ،برخی آزادیخواهان و روزنامهنگاران و طرفداران آنان علیه شناه
و ستمگری او موضی گرفتند و از فضای پیشآمده بر رلم و ستم درباریان تاختند .انندکانندک
فضای جامعه ملتهب شد و به تعبیر شیخ «منشث فتنه» هویدا شد ،بهطوریکه «جماعنت القیند
الابالی المذهب» سبِّ علمای اعالم و طعن در احکام اسالم و موجبات تضعیف سلطان اسنالم را
سبب شدند (نوری ،در :زرگرینژاد .)183-185 :1374 ،هرچند بهزعم او اینن «فتننۀ کبنری»،
فرایندی سهمرحلها ی بود که با گذار از سه مرحلنۀ تقرینر و عننوان ،تحرینر و اعنالن ،و عمنل و
امتحان هماینک نوری را در وضعیتی قرار داده بود که با فهم زوایای پنهنان مشنروطه آن را بنه
عنوان تکانها ی جندی بنر زواینای فکنری و حتنی سیاسنی جامعنه (در قالنب تضنعیف سنلطان
اسالمپناه) تلقی کند .نوری در این باره مینویسند« :ای عزینز بنه فنر بگنوییم مقصنود اینهنا
تقویت دولت اسالم بود چرا این قدر تضعیف سلطان اسالمپناه را میکردند و حال آنکه ابداً قنوۀ
مجریه از جندیه حربیه نداشتند بلکه در این دو سال مخصوصاً جندیه را فانی کردند و چرا بهمه
نحو تعرضات احمقانه نسنبت بنه سنلطان مسنلمین کردنند و الحن چقندر حلنم و بردبناری و
رعیتپروری فرمود تمام این مراتب را دید صبر فرمود» (نوری.)261 :1362 ،
در دستگاه فکری او تصوری از اسالم عرضه میشود که بنر پاینۀ عبودینت و نظمنی سلسنله
مراتبی بنا نهاده شده است که بهواسطۀ آن قوام اسالم به متابعنت و بنندگی و «تفرین و جمنی
مختلفات است ،نه آزادی و مساوات» .پس برای حفظ احکام اسالمی منیبایسنت مسناوات را در
میان کسانی که در قانون الهی مساوی قلمداد شدهاند ،جاری کرد و بنا هنر صننفی کنه مخنالف
صنف دیگر فرموده ،ما هم به اختالف رفتار کنیم .نوری با فر این سلسلهمراتب از پیش مقدر،
در واکنش به متساویالحقوق قلمداد شدن اهالی مملکت ایران در برابر قانون مینویسد« :یکنی
از مواد آن ضاللتنامه این است که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متسناویالحقنوق
خواهند بود» (نوری.)107-108 :1362 ،
اما با ورود علمای مشروطهخواه« ،حُریت» که تا پیش از این در پیشگاه علمای هوادار «نظام
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سنت قدمایی» رهایی از قید قانون الهی در شرعیات بود ،به آزادی به معنای جدیند منندر در
تحت حکومت قانون و حقوق ملت تبدیل شد تا بتوان در سایۀ آن مصالح نوعیۀ عموم ملت مقرر
و تدوین شود .نائینی بر این اعتقاد بود که برای رهایی و جلوگیری از استبداد ناچاریم در حنوزۀ
اباحه دست به جعل قوانین بزنیم .این حوزه ،حوزۀ اباحه است و دخلنی بنه امنور دینینه نندارد
(زرگرینژاد .)516-517 :1374 ،وضی قوانین در برابر احکام خداونندی نیسنت ،بلکنه در نبنود
احکام شارع مقدس برای ترتیب مسائل نوعیه/دنیویه/عرفیه نیازمند قوانین برای رت وفتن امنور
هستیم .این وضی قوانین تنها در حوزۀ اباحه قرار میگیرد و به همین دلیل مشروعه نمنیشنود:
«ای گاو مجسم ،مشروطه مشروعه نمیشود!» (کسنروی .)286-287 :1363 ،وضنی قنوانین در
حوزۀ اباحه از برای تحدید قدرت است و «رفی سموم استبداد» که دیری است ملت « لِّ رقینت
و اسارت جائرانه» او قرار گرفته و چون مرتبط به حوزۀ اباحه و مسائل نوعیه ملت است و علنم و
جهل به احکام شرعیه را در آن مدخلیتی نیست ،اینسان دیگر ربطی به فقیه و نمایندۀ خداوند
ندارد .هرچند به روش سنتی ،امور نوعیه جایی است که منط و مناسبات خود را میطلبد کنه
هیچ نسبتی با ترتیبات مؤمنان مطاب با شرعیات ندارد ،بلکنه از منطقنی پینروی منیکنند کنه
جمیی افراد بر پایۀ مصلحت عمومی تحتنظر رأی اکمریت دست به قانونگذاری میزنند.
از نگاه طرفداران «نظام سنت قدمایی» در نبود حکم-قانون ،عالم عرصنۀ  Rightبنود کنه بنا
کار میتوانست به حقوق عینی تبدیل شود ،این حقوق چون ترتیبنات خاصنی بنرای آن لحناظ
نشده بود ،اگر نگوییم خصوصی ،بیشک نمیتوانست مربوط به مصالح عمومی باشد؛ یعنی فقهنا
برای حوزه های خالی از شرع و بالطبی دایرۀ ترخیص ،احکام کلنی صنادر منیکردنند کنه فقنط
می توانست هشداری در جهت عدم تخطی از قوانین شرع باشد؛ مناهی بندون فلنس (پولنکدار)
حرام است .اصل در امور ترخیصات بهنوعی اینگونه بود که همه در عمل آزادند جز مواردی کنه
حرام شرعی است! این حوزه ،در نزد قدما نه می توانست ترتیباتی از جنس التزام را بپذیرد و ننه
به معنای حوزۀ نوعیه و مصالح عمومی فهم و تعبیر میشند .وانگهنی ،در ننزد متنثخرانی ماننند
نائینی ،این حوزۀ خالی از حکم ،مصالح نوعیه فهمیده شد که با «مشارکت همۀ ملت و با رایزنی
عقالی آن» ،امکانپذیر می بود و چون عاری از عرصۀ خصوصی است ،هم طریقۀ آن برای نیل به
مصلحت عمومی مبتنی بر رأی اکمریت است و هم مالیات عنصنر اساسنی دوام آن .در منظومنۀ
فکری نائینی ،استبداد بهعنوان زیریتی مطرود به حاشیه رانده میشود و تنالش بنرای برقنراری
دولتی تثسیسی بر پایۀ قرارداد و مصنلحت عمنومی موضنوعیت منییابند .تحوینل اسنتبداد بنه
حکومتی از باب «امانت و والیت احد مشترکان در حقوق مشترکه نوعیه» که شنخص متصندی
برخالف گذشته بدون هیچ مزیتی محدود به حدود قرارداد و قانون اسنت (ننائینی.)69 :1334 ،
تالش برای چنین تحولی که بر پایۀ قلی شجرۀ خبیمۀ استبداد و ایجاد ترتیبات عملیه در جهت
استقرار مشروطیت است ،عالوهبر وجه عقالیی دارای ضرورتی است که ریشۀ اسالمی دارد ،زینرا
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نائینی هم همانند اصالح طلبان بر این باور است که تحق چنین وضعیتی به معننای ارجناع بنه
اسالم اصیلی است که مدتها در میان مسلمانان مغفول مانده و زربیها آن را بهعننوان اسناس
اصول تمدن خود برگرفتهاند .او در این باره مینویسد:
«اروپاییان اصول تمدن و سیاسات اسالمیه را از کتاب و سنت و فنرامین صنادره از حضنرت
شاه والیت علیه افضل الصلوه و السالم و زیرهنا اخنذ و در تنواریخ سنابقۀ خنود منصنفانه بندان
ا عتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد تمام ترقیات فوقالعاده حاصنله و
کمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروی از آن اقرار کردند» (نائینی.)2-3 :1334 ،
در واقی او متثثر از چنین درکی ،رسالۀ خود را برای تنبیه (آگاهانیندن) امنت بنه ضنروریات
شریعت و تنزیه ملت از الحاد و بدعت استبداد سیاسی و دینی مینگارد .بر این اساس ،عنالوهبنر
عقل ،نص نیز در تحکیم ادلۀ اثباتی برای استقرار مشروطیت منیتوانند کنارگر افتند و اهمنال و
سکوت در زمینۀ قلی شجرۀ خبیمۀ استبداد در هیچیک از ادیان متحمل نخواهند بنود (ننائینی،
 .)68 :1334میهذا ،بر پایۀ تصورات شیعه در عصر زیبت جهت والیت امام ،از آنجا که در حنال
حاضر دسترسی به آن «قوۀ عاصمۀ عصمت» نیست ،بنابراین باید حکومت مشروطۀ پارلمانی که
با مذهب مواف و محدودکنندۀ حاکمیت مطلن باشند ،بنینان شنود .شنیوهای از حکومنت کنه
همانند «متنجس بالعر » صرفاً بهواسطۀ «قدر مقدور» و از باب «دفی افسد بنه فاسند» لبناس
مشروعیت میپوشد .در تممیل نائینی ،مشروطه بسان «کنیز سنیاهی» اسنت کنه دسنتش هنم
آلوده است؛ سیاهی کنیز به عصبی بودن حکومت متصدیان و آلودگی دسنت بنه زصنبیت زائند
اشاره دارد که بهواسطۀ مشروطیت قابنل زاینل شندن اسنت .هرچنند ،ننائینی در جنایی دیگنر
مشروطه و شورویه بودن حکومت را امری مثنوس و بهکارگرفته در اسالم نخستین قنرون اولینه
میداند که به دست فراموشی سپرده شده است:
تمام سیاسیین و مطلعین بر اوضاع عالم من االسالمیین و زیرهم ،بنر اینن معننی معتقدنند
همچنانکه مبدأ طبیعی آنچنان ترقی و نفو اسالم در صدر اول -که در کمتر از نصف قنرن بنه
چه سرعت و سیر به کجا منتهی شد -همین عادله و شورویه بودن سلطنت اسنالمیه و آزادی و
مساوات آحاد مسلمین باشخاص خلفا و بطانۀ ایشان در حقوق و احکام بنود .همنینطنور مبندأ
طبیعی اینچنین تنزل مسلمین و توف مسیحیه بر آنان هم کنه معظنم ممالکشنان را بردنند و
هیچ نمانده که این اقل قلیل باقیمانده را هم ببرند ،همین اسارت و رقینت مسنلمین در تحنت
حکومت استعبادیۀ موروثه از معاویه ،و فوز آننان اسنت بنه حکومنت مسنئولۀ منثخو ه از شنرع
مسلمین (نائینی.)59-60 :1334 ،
بنابراین ،نائینی در فرایند انطباق مدرنیته با آموزههای اسالمی ،درصدد برمنیآیند از حینث
تاریخی نیز نوعی فضل تقدم شورویه بودن حکومت برای مسلمانان قائل شود که پیش از رهنور
مدرنیتۀ سیاسی ،با کمال بداهت و رهور براساس آیاتی مانند «و شاورهم فی االمنر» در زنندگی
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آنان ساری و جاری بوده است .او با نوعی تلقی از شورا که تمامی امور سیاسیه را در برمیگینرد،
به طری اولی نظریۀ مشورت را نه امری نورهور ،بلکه مندر در متن نصوص شرعی میداند که
راجی به « اقامۀ ورایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت و احقاق حقوق» است
(نائینی .)121 :1334 ،صرفنظر از صحت یا سنقم اینن اسنتدالل و تفناوت ماهینت منندر در
تجربۀ شورا و مشروطیت ،کار جدیتر نائینی در این زمینه فراهم ساختن زمینۀ توجه به نقش و
جایگاه عرف و مصلحت عمومی در امر قانونگذاری است .نائینی برای آنکه فضای عمنل عرفنی را
به رسمیت بشناسد ،به این استدالل متوسل میشود که بخش عمدۀ امور سیاسی در حوزۀ «منا
ال نص فیه» قرار میگیرد که تحت ضابطه و میزان معین شنریعت نبنوده و در حنوزۀ مصنالح و
مقتضیات زمانی قرار میگیرد .این حوزه که به مشورت و ترجیح «من له والیه النظنر» موکنول
شده است ،همان حوزۀ عرفی است کنه از آنجنا کنه در خصنوص آنهنا منصوصناتی در شنریعت
نیامده« ،بهواسطۀ عدم اندرا در تحت ضابط خاص و مینزان مخصنوص زینرمعین و بنه نظنر و
ترجیح ولی نوعی موکول است» (نائینی98 :1334 ،؛ ر.ک :میرموسوی.)38 :1382 ،
در سطحی دیگر متثثر در گفتمان سنتگرایانی نظیر شنیخ فضنلاهلل ننوری ،مشنروطیت« ،فتننۀ
بزرو آخرالزمان» تلقی شد (نوری ،در :زرگرینژاد .)152 :1377 ،در گفتمان سننتگراینان ،مفناهیم
قانون و قانونگذاری به شیوۀ جدید ،نظام حکنومتی مبتننی بنر نماینندگی ،پارلمنان ،برابنری ،محناکم
جدید قضایی ،منتسب دانستن حکومت به ادارۀ ملت ،نظام تعلیم و تربیت جدید ،نظام مالیناتگینری
دولتی (که در مقابل خمس و زکات در سننت اسنالمی قنرار منیگرفنت) ،و آزادی از جملنه مفناهیم
متعار و زیرقابل مصالحهای بودند که مغایرت آنها با شنرع اننور اسنالم ،مبنرهن بنود .او در رسنالۀ
تذکره الغافل و ارشاد الجاهل نیز نظر به منافات مشروطه با قواعد اسالم ،نوشت« :طبی مملکنت منا را
زذای مشروطۀ اروپا دردی است بیدوا و جراحتی فوق جراح» (نوری ،در :زرگریننژاد.)188 :1377 ،
در این تصور ،اساس مشروطه و مفاهیم برآمده از آن نظیر مجلس ،قنانون  ،حرینت و مسناوات بسنان
لباسی دانسته میشد که به قامت فرنگستان دوخته شده و اکمر و ازلب مردمان آن طبیعی منذهب و
خار از قانون الهی و کتاب آسمانی هستند .بر پایۀ چنین فهمی از مشنروطیت ،ننوری در پاسنخ بنه
این پرسش که دالیل موافقت اولیۀ او از مشروطه چه بود ،مینویسد:
«منشث این فتنه فرق جدیده و طبیعی مشربها بودند که از همسایهها اکتساب نمودنند و بنه
صورت بسیار خوشی ارهار داشتند که قهراً هر کس فریفتۀ این عنوان و طالب این مقصد باشند.
به این [سبب] که در طلب عدل برآمدند و کلمۀ طبیعه العدل را هر کس اصغا نمود[شنید] بنی
اختیار در تحصیل آن کوشید و به اندازۀ وسعت به بذل مال و جان خودداری نکنرد .مننجملنه
خود داعی هم ،اقدام در این ام ر نمنوده و متحمنل زحمنات سنفر و حضنر شندم و اسنباب هنم
مساعدت نمود» (نوری ،در :زرگرینژاد.)153 :1377 ،
هرچند از آنجا که این فتنۀ کبری ،فرایندی سهمرحلهای بود که با گذار از سه مرحلۀ تقرینر
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و عنوان ،تحریر و اعالن ،و عمل و امتحان هماینک نوری را در وضعیتی قرار داده بود که با فهنم
زوایای پنهان مشروطه آن را بهعنوان تکانهای جدی بر زوایای فکری و حتی سیاسی جامعه (در
قالب تضعیف سلطان اسالمپناه) 1تلقی کند .در واقی ،همراهی نوری با مشروطه بیشتر در مرحلۀ
تقریر و عنوان بود که محدود به گفت و شنود پیرامون طرز نوین حکومت بود .اما در مراحل بعد
یعنی هنگام تحریر قانون اساسی نشثتگرفته از قوانین زربی و با ماهیت ضداسنالمی ،و مرحلنۀ
عمل و امتحان راهی را پیمود که با سه بدعت «نوشتن یک قانون در برابر قانون اسنالم»« ،وارد
کردن مردم از قانونی که بهوسیلۀ شریعت آورده نشده است» و «کیفر دادن منردم مسنلمان بنه
خاطر اطاعت نکردن آنها از قانون مدون» همراه شده است (انصاری .)197-198 :1376 ،بر این
اساس ،نوری نتیجه میگیرد طبنی مملکنت منا را زنذای مشنروطه اروپنا دردی اسنت بنیدوا و
جراحتی است فوق جراح ،زیرا عالوهبر آنکه منافی قواعد اسالم ماهاست ایران ما را سه خاصهای
که تا آن سه خاصه در آن باقی است ایجاد پارلمنت جز منشث هر و مر فنوق الطاقنه نخواهند
شد .یکی از آن سه خاصه وجود مذاهب مختلفه و دیگری کمی جندیه ،سیمی کمره ایالت بادیه
(نوری.)72 :1362 ،
بهطور کلی ،میتوان گفت که موافقت و همراهنی اولینۀ شنیخ فضنلاهلل از مشنروطه ،بنر پاینۀ
پیگیری او جهت تثسیس عدالتخانه و تدوین نظامنامنۀ اسنالمی بنود کنه در چنارچوبی اصنالحی،
موازین و حدود سنتی را مورد توجه قرار میداد .اما پنس از آنکنه اندیشنههنا و افکناری از سنمت
فرنگستان با هدف واسازی نظم سنتی ،تهدید سلسلهمراتب اجتماعی ،بنیان نهادن پارلمان ،قنانون،
حریت و مساوات سرایت کرد ،زمینهای فراهم آمد تا سنتگرایان با درک وضعیت پیش رو ،رسالت
خود را در این زمینه تحق بخشند .ازاینرو ،انگارههای مشروعهخواهی نیز مبتنی بر عناصری نظیر
ادلۀ نفی قانون و قانونگذاری ،پارلمان ،حرمت وکالت و نمایندگی ،حرمت اعتمناد بنه رأی اکمرینت،
حرمت مساوات و حریت بود .با تثکید بر کامل و جامی بودن دین و حضور آن در تمام عرصنههنای
زندگی (عبادات ،معامالت و سیاسات) ،کفر دانستن جعل قانون ،مننی وکالنت و نماینندگی ،بندعت
دانستن فضیلت رأی اکمریت ،عدم تساوی بین فرق ضاله و مضله و طایفۀ امامیه ،و تلقنی شنورا در
زمرۀ محرمات و مکروحات بر آن بودند تا «خانۀ ملحدین» (مجلس شورای ملی) که منشث ضرار بنر
اسالم و مسلمین بود ،خراب و اهل آن متفرق و مفسدین دستگیر و خانهنشین شوند.
محوریترین چالش سنتگرایان با مشروطهخواهان در خصوص جعل (وضی) قانون و تدوین
 .1نوری در این باره مینویسد« :ای عزیز به فر بگوییم مقصود اینها تقویت دولت اسالم بود چرا اینقدر تضعیف
سلطان اسالم پناه را میکردند و حال آنکه ابداً قوۀ مجریه از جندیه حربیه نداشتند ،بلکه در این دو سال
مخصوصاً جندیه را فانی کردند و چرا بهمه نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمین کردند و الح چقدر
حلم و بردباری و رعیت پروری فرمود تمام این مراتب را دید صبر فرمود» (نوری .)1362 ،رسائل ،اعالمیهها و
مکتوبات و روزنامۀ شیخ شهید فضلاهلل نوری .ترکمان .تهران :مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ،جلد اول261. :
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قانون اساسی بود .آنها معتقد بودند با توجه به حضور قوانین الهیه بنهممابنۀ کامنلتنرین قنانون،
نباید این ضرورت احساس شود که همانند فرنگیان طبیعی مذهب کنه خنار از قنانون الهنی و
کتب آسمانیاند ،نیازمند قوانین جدید هستیم .آنها قهراً و بالضنروره نناگزیر از تثسنیس قنانونی
بودهاند که اساس مملکتداری و سیاستگذاری و تنظیمات ملکیه و حفظ حقوق و نفوسشنان در
تحت قانون و مربوط بدان اساس باشد ،زیرا در زیر این صنورت از آنجنا کنه قانونشنان داینر بنه
احکام الهی و تبلیغ شخصی مقدس و رسالت پناه نیست ،زندگی آنان صورت نمنیبنندد (ننوری
 .)320 :1362در نظرگاه علمای مشروعهطلب ،هرچند آگاهی به اینکه حفظ نظام عنالم محتنا
قانون است ،از دیده دور نماند ،اما آنها معتقد بودند از آنجا که قانون الهی جاریشده بر پیغمبنر
ختم قوانین است و آنچه مقتضی صالح عباد است «الی یوم الصور» بهسوی او وحی شنده ،پنس
اگر کسی درصدد این امر باشد که بهواسطۀ مقتضنیات عصنر ،قنوانین مجعولنه برگرفتنه از روح
آزادی اروپا را ترویج کند ،چنین کسی هم از عقاید اسالمی خار است و هم از آنجنا کنه جعنل
قانون «کالً ام بعضاً» با اسالم منافات دارد ،در کفر پای نهناده اسنت (ر.ک :قنائممقنامی:1348 ،
 .)86-87نوری تصریح میکند «مسلم را ح جعل قانون نیسنت .واهلل ابنداً گمنان نداشنتم کنه
کسی جعل قانون را امضاء کند و از برای مملکت اسالم قنانونی جنز قنانون الهنی بنه پسنندد و
مقتضیات عصر را مغایر بعضی مواد قانون الهی بداند» (ننوری .)58 :1362 ،او در پاسنخ کسنانی
که خواستار تغییر بعضی مواد قانون و جعل قانون جدید به اقتضای عصر بودند ،نوشت:
« اگر مستقل بر سبّ علمای اعالم و طعن در احکنام اسنالم و اینکنه بایند در اینن شنریعت
تصرفات کرد و فروعی از آن را تغییر داده و تبدیل به احسن و انسب نمود و آن قوانینی کنه بنه
مقتضای یک هزار و سیصد سال پنیش قنرار داده شنده اسنت بایند همنه بنا اوضناع و احنوال و
مقتضیات امروز مطاب ساخت .از قبیل اباحۀ منکرات و اشاعۀ فاحشهخانههنا و افتتناح مندارس
نسوان و دبستان دوشیزگان ،افتتاح رسوم و سیّر معموله بالد کفر؛ و اینکه مطبوعات مطلقناً آزاد
است ،در حالی این قانون با شریعت نمیسازد» (فوران.)290 :1383 ،
بحث در خصنوص اصنول مفسندۀ آزادی و برابنری از محورهنای همیشنگی سنخنان شنیخ
فضلاهلل است .در دستگاه فکری او تصوری از اسالم عرضه میشود که بر پایۀ عبودیت و نظمنی
سلسلهمراتبی بنا نهاده شده است که بهواسطۀ آن قوام اسالم به متابعنت و بنندگی و «تفرین و
جمی مختلفات است ،نه آزادی و مساوات .پس برای حفظ احکام اسالمی میبایست مسناوات را
در میان کسانی که در قانون الهی مساوی قلمداد شدهاند ،جاری کرد و با هر صنفی که مخنالف
صنف دیگر فرموده ،ما هم به اختالف رفتار کنیم .نوری با فر این سلسلهمراتب از پیش مقدر،
در واکنش به متساویالحقوق قلمداد شدن اهالی مملکت ایران در برابر قانون مینویسد:
«یکی از مواد آن ضاللتنامه این است که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متسناوی
الحقوق خواهند بود .حاال ای برادر دینی تثمل کن در احکام اسالمی که چه مقدار تفناوت گذاشنت
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بین موضوعات مکلفین در عبادات و معامالت و تجنارات و سیاسنات ،از بنالغ و زیربنالغ و ممینز و
عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و راضی و مکره و اصیل و وکیل و ولنی و بننده
و آزاد و پسر و زن و شوهر و زنی و فقیر و عالم و جاهل و شاک و متیقن و مقلد و مجتهد و سنید
و عام و معسر و موسر و مسلم و کافر و کافر می حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد ملنی و فطنری
و زیر هم بما ال یخفی علی الفقیه الماهر» (نوری.)107-108 :1362 ،
او در ادامۀ این سخن ،این تفاوتگذاری را امری دینی ،مبین عدل اسالمی و زیرقابل جمنی
با اسالم میداند که هدف طراحان آن باز کنردن «دکنانی در مقابنل صناحب شنرع» و تثسنیس
احکامی جدید است .همان کسانی که پیروان طبیعی مشربها و فرق جدید هستند و هدفشنان
این است که حریت مطلقۀ رایج ،منکرات مجاز ،مسکرات مباح ،زنان مکشوف ،شریعت منسوخ و
قرآن مهجور شود (ملکزاده .)90 :1328 ،شیخ شایی شدن آزادی را موجب سستی عقاید اهالی
و درجۀ هرزگی و بیباکی هتاکان میداند و متذکر میشود:
«ای برادر عزیز مگر نمیدانی که آزادی قلم و زبان از جهات کمیر منافی با قانون الهی است.
مگر نمیدانی فایدۀ آن ،آن است که بتوانند فرق مالحده و زنادقه نشر کلمات کفر به خنود داده
و لوایح بدهند و سب مؤمنین و تهمت به آنها را بزننند و القناء شنبهات در قلنوب صنافیه عنوام
بیچاره بنمایند»(1نوری.)61 :1362 ،
بهطور کلی ،شیخ فضلاهلل و میرزای نائینی از سه حینث بنا یکندیگر اخنتالف دارنند :نخسنت،
اختالف بر سر مصداقیابی قاعده دفی افسد به فاسد (هر دو فقیه قائل به مشروعیت حکومنت امنام
معصوم در عصر حضور و حکومت فقیه جامیالشرایط در عصنر زیبنت هسنتند .ولنی در وضنی آن
زمان به حسب برداشتهایشان از موضوعات و مسائلی سیاسی ،یکی حماینت از نهناد سنلطنت در
برابر جریان مشروطه را مصداق دفی افسد به فاسد میداند و دیگری حمایت از جریان مشنروطه در
برابر سلطنت را؛ دوم :اما اختالف دوم؛ آنها آن است که در ادامۀ اختالف اولشان در بحث چگنونگی
و امکان ایجاد الزام و کیفیت ایجاد این الزام در حوزۀ مباحات نیز با یکدیگر اختالف دارند؛ و سنوم،
اما مهمترین اختالف این دو در فهم و دریافتشان از مسئلۀ مشروطه و تجدد است.

فقدان امر عرفی در نزد متأخران
تدوین قوانین جدید ،با التفات به نظر علمای مشروطهخواه ،اگرچه در دایرۀ عرف قرار میگیرد ،بنه
هیچوجه نمیرساند که احکام و قوانین شرع ،عرفی شدهاند .مصالح نوعیه و قوانین مترتنب بنر آن،
تنها تا جایی کاربرد دارند که مخالف قوانین شریعت نباشند ،این امر ،به ثنویتی منجر میشنود کنه
 .1نوری در اینجا برای نمونه به کتاب مسالک المحسنین طالبوف اشاره میکند که طری اضمحالل تشیی را نوشته
و سخن او که قانون قرآن را ناکافی دانسته است ،بهعنوان شاهد می آورد.
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مهمترین و ابتداییترین کار آن عدم عرفنی سنازی قنوانین شنرعی اسنت .اینکنه طرفنداران نظنام
مشروطه بر این نکته تثکید میکردند که «ممکن نیست مشروطه منطب شنود بنا قواعند الهینه و
اسالمیه» (زرگرینژاد ،)152 :1374 ،نارر بر همین مبدل نشدن قوانین شرعیه به قنوانین عرفینه
است .از موضی علمای طرفدار مشروطۀ مشروعه که بگذریم ،مشنروطهخواهنان بنر آن نبودنند کنه
قانون شرع را میتوان به قوانین جدید و عرفی تبدیل کرد .از سوی دیگر ،حتی اگر قائل بنه عرفنی
شدن مفاهیم تحت تثثیر نظریات محمدباقر صدر در خصوص «منطقهالفراغ شرع» باشیم ،بناب آن
مسدود شده است .منطقه الفنراغ شنر ِع صندر بنرخالف تصنور بسنیاری (طباطبنایی198 :1387 ،؛
طباطبایی ،)468 ،611 ،612 ،651 ،654 :1392 ،متفناوت از منطقنهالفنراغ شنرع پیشنینیان بنه
خصوص علمای صدر مشروطه است .علمای مشروطهخواه ،منطقهالفراغ شرع را مسناوی بنا همنان
حوزۀ اباحه میدانستند و قائل به این بودند که چون در آن حکم شرعی وجود نندارد ،لنذا مسنائل
آن تحت نظر مصالح نوعیه-عرفیه است که مالک عقلی آن اولویت ترخیص است و نه تکلیف .امنا،
نظریۀ منطقهالفراغ شرع صدر مبتنی بر ح الطاعه در تمایز با «قبح عقاب بالبیان» از ننوع اصنالت
حظر(منی) است (صدر1415 ،ق328 :؛ فیرحی.)219 :1390 ،
از دیرباز میان علما و فقهای ما جدالی بر سر این درگرفتنه بنود کنه نسنبت مینان وجنود تکنالیف و
احکام با برائت در تولید ح و حقوق چیست و مهمترین اولوینت اینن دو نسنبت بنه هنم کندام اسنت؟
فقهایی که بر مسلک «ح الطاعه» بودند (اخباریون) ،اولویت را به تکلیف (حکم) که وجودش محتمنل و
از جانب شارع جوازی بر ترک آن نرسیده ،میدانند و در قلمرو برائت اگر دلیل قطعی بهواسطۀ شارع کنه
بدان تصریح دارد ،نباشد ،حکم به احتیاط و حظر میکنند .در مقابل علمای اصولی که بر مسنلک «قنبح
عقاب بالبیان» بودند ،اولویت را برائت میدانستند و اصل بر این بود که مکلَّنف ،عقنالً ملنزم و متعهند بنه
هیچ تکلیفی نیست ،مگر آنکه به قطی و یقین ،چنین تکلیفی احراز شنود (فیرحنی.)119-121 :1390 ،
شهید صدر آشکارا نظریات خویش را مبتنی بر مسلک حن الطاعنه و اصنالت حظنر قنرار داده و مندعی
ثبوت مولویت و در نتیجه تکلیف در موارد مظنون ،و حکم به احتیاط در حوزههنای فاقند حکنم شنرعی
بود؛ یعنی اگرچه او نیز همچون دیگران حیات بشر را فراختنر از داینرۀ احکنام قطعنی شنرعی منیدانند،
مابقی را که داخل در حکم شرعی نیست ،منطقهالفراغ تشریعی مینامد که نه از جننس برائنت و قلمنرو
رخصتها ،بلکه حوزۀ احکام و احتیاط است .ازاینرو ،هر گونه تشریی و جعل قانون در این حنوزههنا ،کنه
تاکنون حوزۀ «مباح باالصاله» بودند ،بدون تدارک وجه شرعی بهسنبب وضنی احتیناطی آننان نامشنروع
است .این تدارک وجه شرعی او را برخالف سنت شیعی به دام قیاس میاندازد و بندینسنبب بنرای هنر
امر عرفی/نوعیای بهدنبال حجت شرعی است .چون طب مبنای شهید صندر ،هنر واقعنهای حتمناً بایند
حکمی داشته باشد ،خواه حکم قطعی و معلوم و خواه حکم احتمالی رنی ،زینرا اصنل بنر اشنتغال منۀ
مکلف است و نه برائت (فیرحی .)212 :1390 ،بدینسبب مالک ترخیص جای خود را به مالک تکلینف
میدهد و تنها صورتی که وجود دارد ،شرعی شدن عرفیات است!
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با وجود این ما از ثنویت قوانین شرعی -عرفی عصر مشنروطه گنام بنه مرحلنه نهنادیم کنه
میتوان آن را «شریعت تام» نامید .اینکه چه تبعات سیاسی و حقنوقی اینن بحنث دارد ،بسنیار
اساسی و مهم است و شاید نتوان به همۀ آنها در اینجا پرداخت .تنها به این نکته اشاره کنیم که
نائینی قائل به این بود که فقیه و نمایندۀ خداوند را نمیرسد تا در امور نوعیه که در حوزۀ برائت
است ،دخل و تصرفی بکند ،این حوزه ،از جمیی جهات با «عقول ناقصه که به از یک عقل نناقص
است» (کندیور )215 :1385 ،اداره منیشنود ،امنا محمندباقر صندر اگرچنه امنر قانونگنذاری و
مشروعیت قانون را برخالف شیخ فضلاهلل میپذیرد ،از دید او اکمریت را در آن محلنی از اعنراب
نیست؛ چون اصل بر اشتغال مّه است و منطقهالفراغ بهسبب وضی احتیاطی آن منیبایسنت بنا
امر شرعی یقینی پُر شود ،بدینسان تنها کسی که میتواند در منطقهالفراغ شرع دست به جعنل
قانون دایر بر منی یا امر وجوب بزند ،اولیاالمر یا حاکم شرعی است:
«منطقۀالفراغ نهتنها دلیل بر نقصان شریعت و اهمال احکام برخی رویدادهای نوپیدا نیست ،بلکنه
نشانگر قدرت شریعت در انطباق و مواجهه با عصرهای مختلف است .زیرا شنریعت منطقنهالفنراغ را از
باب نقصان و اهمال رها نکرده است ،بلکه چنین منطقنهای احکنام مخنتص آن را دارد تنا بنا اعطنای
صالحیت قانونگذاری (تشریی ثانوی) برحسب موقعیت ،تا بنه هنر کندام از رویندادهای نوپیندا صنفت
تشریی اصیل و خاص آن را ببخشد ...و دلیل اعطای چنین صالحیت و اختیار جعل قانون به ولی امنر،
برای پر کردن منطقۀ فراغ ،نص قرآنی «یا أیُُّها الُّذِین آمَنُوا أطیعُوا اللُّهَ وَأطیعُنوا الرُّسُنول وَأُولنی اِمنرِ
مِنْکُمْ» (نساء )59 :است .و حدود منطقهالفرازی که گسترۀ صالحیتهای اولنیاالمنر اسنت ،براسناس
همین نص قرآنی ،هر فعل مباح تشریعی است که بنا به طبیعتش مباح است .پنس ،هنر چینزی کنه
نص شرعی بر وجوب و حرمتش نیست ،ولی امر ح جعل حکم ثانوی دایر بنه مننی و امنر (وجنوب)
دارد .بدینسان ،هر گاه امام فعلی را که بنا به طبیعت خود مباح است منی کنند ،چننین فعلنی حنرام
میشود و اگر امر کند ،واجب میگردد .و افعالی ماننند ربنا ،تحنریمش دلینل شنرعی دارد و خنار از
صالحیت امر ولی قرار دارد .همچنان که فعلی که وجوب شرعی دارد ،ممل نفقۀ همسر ،ولی امر قنادر
به منی آن نخواهد بود .زیرا اطاعت اولیاالمر مفرو به حدودی است که با اطاعت خداونند و احکنام
عامۀ شریعت تعار نداشته باشد» (صدر1417]1393[ ،ق.)689-691 :
اگرچه این فقره نارر بر حوزۀ اقتصاد است ،بر تمامی مصالح عامه صدق میکند .بندینسنان
از دو حیث شریعت تام او راهر میشود :یکی تدارک وجه شرعی برای هر امنر عرفنی و دیگنری
اینکه قوانین موضوعه ،به تمامی ،مشروعیت خود را نه تنها از حناکم شنرع (و ننه رأی اکمرینت)
میگیرند ،بلکه قوانین یکسره از وی صادر میشود .اگر در نظریات صدر عمی تر شویم ،خنواهیم
دید که قوانین موضوعه تغییر و تبدل آنها به اعتبار زمان و مکان است (صندر1424]1393[ ،ق:
 ،)129-130پس برای کشف امور مجهول ،امر مجهول (عرف) را به امور معلنوم (شنرع) ارجناع
میدهند (قیاس) تا حکم-قانون را از رن و احتیاط دور سازند.
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رهور «فقه مصلحت» نارر بر دخل و تصرف امام (حناکم) در احکنام اولینه (خمیننی،1378 ،
( )174 :20احکام قطعی و یقینی شارع مقدس) طب مقتضیات زمان ،موردی پیچیده است کنه
اگرچه در نگاه نخست راه را بر بسط عرفیات میگشاید ،اما با مداقه در آن میتنوان دریافنت «کنی
تشنه سیر گردد از لمعه سرابی» .باری« ،مصلحت» نخستینبار در اندیشۀ متفکران اهل سنت بروز
و رهور یافت و نارر بر وضعی بود که «مقاصد کلی شرع» خوانده منیشند مصنلحت محافظنت از
مقصود شرع است و مقصود شرع در میان خل پنج چیز است :اینکه دین ،عقل ،نسل ،جان و منال
مردم را حفظ کند (ززالی1417 ،ق1996/م« .)174 :مصلحت» کنه علمنای اهنل سننت از آن بنه
مصالح مرسله 1یاد میکنند ،در نزد ایشان «پایهای برای استنباط احکام شرعی» است.
فقها و علمای شیعی مصلحت را نه «پایهای برای استنباط احکام شرعی» بلکه بهسبب اینکه
خود احکام بهواسطۀ شارع مقدس بر پایۀ جلب مصلحت و دفی مفسده است (سننگلجی:1345 ،
 ،)58حالتی نفساالمری دارد؛ یعنی جدا از جعل و خواستۀ تشریعی شارع ،مصلحت و مفسدهای
وجود ندارد .مصلحت و مفسدۀ انسان همان اسنت کنه شنارع در رفتنار انسنانهنا فعنالً و ترکناً
خواستار آن است .از سوی دیگر ،علمای شیعی معتقدند نهتنها خداونند احکنام جنامی و کناملی
برای همۀ اعصار مقرر کرده ،بلکه افعال خداونند هدفمنند اسنت و فعنل خرافی[بندون زنر و
زیرهدفدار] برای او محال است (خمینی ،)300 :1372 ،ازاینرو ،ابتنای تبعیت احکنام شنارع از
مفاسد و مصالح روشن است .روشن است این پیشفر که قوانین شنرع در اسنالم ،بنهصنورت
کامل برای همۀ اعصار ،که از روی نصوص و رواهر کتناب و سننت اسنتنباط منیشنود ،پایگناه
مصلحت به معنای «پایۀ استنباط احکام کلی شرعی» را متزلزل میسازد ،زیرا با جامعیت احکام
که دستکم در منظر صاحبان این مبنی به بنرآوردهسنازی و پاسنخگویی همنۀ نیازهنای منورد
انتظار است ،جایی برای استنباط احکام براساس مصالح نمیمانند (ر.ک :صنرامی.)110 :1383 ،
مصلحت در نوع اخیر« ،ابزاری است برای به اجرا درآمدن حکم شرعی» که بسان دستورالعمل و
نصبالعینی است که هنگام به کار بستن والینت و تنولی شنرعی امنور ،صناحب والینت رعاینت
میکند .اینگونه مصلحت ،برعکس مصلحت در جایگاه اول ،نسبت به حکم کلنی شنرعی حالنت
پسینی و مابعدی دارد؛ یعنی چون احکام خداوند ،خود ،حاوی مصالح و مفاسد است« ،مصنلحت
نفساالمری» در تمایز با «مصالح مرسله» ،که پایۀ استنباط حکم شرعی است ،بسنتری خواهند
بود برای تحق فعل خداوند .اما ،این تعبیر که دیدگاه علمای سنتی شیعی بنود ،بنا ورود «فقنه
مصلحت» در سبک و سیاق جدید ،به فراموشی سپرده شد .فقه مصلحت که نسنبتی بنا احکنام
 .1مصننلحتی کننه دلیننل شننرعی بننر اعتبننار آن هسننت ،مصننلحت معتبننر؛ مصننلحتی کننه دلیننل شننرعی بننر عنندم
اعتبار یا الغای آن وجود دارد ،مصلحت ملغنا ،و مصنلحتی کنه ننه دلینل بنر اعتبنار و ننه دلینل بنر الغنا دارد،
مصنننلحت مرسنننل نامینننده منننیشنننود (خنننالف1366 ،ق1947/م84 :؛ ابنننوالعینین بننندران1996 ،م300 :؛
محمدالخضر1391،ق1971/م.)46 :
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حکومتی برقرار کرده ،نارر بر دخل و تصرف حاکم در شرعیات اسالم است که تنا پنیش از اینن
در سنت شیعی شایی نبوده است .مهمترین نمایندۀ این نوع دریافت جدید امنام خمیننی اسنت
که حکومت را شعبه ای از والیت مطلقۀ رسولاهلل(ص) و داخل در احکام اولیۀ اسالم و مقدم بنر
احکام فرعیه ،ممل نماز و روزه و حج منیدانند (خمیننی .)170 :1378 ،از نظنر ایشنان ،پاینه و
اساس احکام حکومتی مصلحت است و اولیاالمر همنۀ تصنمیمهنا ،عنزل و نصنبهنا و زینره را
براساس آن انجام دهد و از قلمرو آن پا فراتر نگذارد .شهید صدر مبنای صدور احکنام حکنومتی
اولیاالمر را تنها محدود به احکام ثانویه و مباحات میدانست ،اما امام خمینی این منشنث صندور
را حتی تا احکام شرعی متقین شارع مقدس نیز تسری میدهد:
«[ ]...حکومت که شعبهای از والیت مطلقه رسولاهلل (صلیاهللعلیهوآلنهوسنلم) اسنت ،یکنی از
احکام اولیه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه؛ حتی نماز و روزه و حج است .حاکم میتوانند
مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صناحبش رد کنند ،حناکم
میتواند مساجد را در موقی لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی کنه رفنی بندون
تخریب نشود ،خراب کند .حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسنته اسنت ،در
موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد یکجانبه لغو کند و میتوانند هنر امنری را
چه عبادی و چه زیر عبادی اگر جریان آن مخالف مصالح اسالم است از آن ن منادامی کنه چننین
است ن جلوگیری کند .حکومت میتواند از حج کنه از فنرایض مهنم الهنی اسنت ،در منواقعی کنه
مخالف صالح کشور اسالمی دانست ،موقتاً جلوگیری کند» (خمینی.)170-171 :21 :1378 ،
اهمیت فقرۀ فوق ازآن روست که فهم جدیدی از مفهوم مصلحت در سنت شنیعی بنهدسنت
میدهد ،و نیز اینکه شباهت آن با «مصالح مرسلۀ» اهل سنت برخی را بر آن داشته که سخن از
عرفی شدن شرعیات و امر قدسی به میان آوردند (حجاریان .)17-39 :1389 ،در نگناه نخسنت،
یعنی بدون التفات به مبانی فقهی ،فکر آن می رود که طرح فقنه مصنلحت کنه اکننون توانسنته
نسبتی با احکام حکومتی برقرار کند ،الجرم مطاب با مقتضیات جامعه به بسنط عرفینات منجنر
میشود .اما اگر بهدرستی بنگریم ،متوجه خواهیم شد که فقه مصلحت ننهتنهنا موجبنات بسنط
عرفیات را فراهم نمیکند  ،بلکه راه را بر شرعی شدن اموری که تاکنون مندر در تحنت حنوزۀ
اباحه و منطقهالفراغ بودند ،میگشاید .در واقی ،مصلحت در نزد منذهب تشنیی همچنون ابنزاری
است که موجبات اجرای قوانین شرع را فراهم میکند ،بدینسبب که قوانین الهی ،فنینفسنه ،از
مصالح و مفاسد برخوردارند و فعل خرافی در شارع مقدس راهی ندارد .امام خمینی ،نینز تحنت
تثثیر این نوع دریافت ،معتقد است که احکام شرع طبن مبننای عدلینه ،برخاسنته از مصنالح و
مفاسد است و مخالفت با این احکام افتادن در ورطۀ هالکت اسنت .یگاننه قنانون ،قنانون اسنالم
است و ولیفقیه ،یعنی تنها کسی که شایستۀ تصدی این امنور اسنت ،منیبایسنت مجنری اینن
احکام باشد و حتی زر از تشکیل حکومت را در جایی معطل نماندن این احکام بیان میکنند
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(خمینی .)90 :1387 ،نزد ایشان ،حکومت قانون به حکومت قوانین و شرعیات اسالم تعبیر شند
و سرپیچی از این قوانین و حاکمیت بر پایۀ هنواوهنوسهنای نفسنانی راه را بنر اسنتبداد رأی و
حکومت استبدادی هموار میکند.
امام خمینی با تثکید بر ضرورت حفظ آزادی در نظام آینده (جمهوری اسالمی) ،حکومنت را
مبتنی بر آزادی و عدالت اجتماعی معرفی کردند .ایشان در توضیح اصل آزادی میگویند« :خدا
انسان را آزاد خل کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و جنانش و بنر نوامیسنش
خل فرموده ،امر فرموده که مسلط است انسان ،آزاد اسنت انسنان ،هنر انسنانی در مسنکن آزاد
است ،در مشروب و مثکول ،آنچه خالف قوانین الهینه نباشند ،آزاد اسنت ،در مشنی آزاد اسنت»
(خمینی .)259 :2 ،1387 ،بنابراین ،آنچه در اینن تصنور از آزادی معننا منییابند ،آزادی بنه
اقتضای حدود شرعی و حرکت در چارچوب «قوانین الهیه» است .از این منظر ،اسالم بنیانگنذار
حکومتی است که در آن نه شیوۀ استبداد حاکم است ن که آرا و عقاید نفسانی یک شخص را بر
سرتاسر جامعه تحمیل کند ن و نه شیوۀ مشروطه و جمهوری ن که متکی بر قنوانینی باشند کنه
گروهی از افراد جامعه برای تمامی آنان وضی میکنند ن بلکنه حکومنت اسنالمی ،نظنامی اسنت
الهامگرفته و برخوردار از وحی الهی که در تمنام زمیننههنا از قنوانین الهنی کمنک منیگینرد و
زمامداران و سرپرستان جامعه در آن ح استبداد رأی ندارند (خمینی.)461 :2 :1379 ،
از سوی دیگر ،تمشیت امور جامعه تحت لوای حاکمینت قنوانین اسنالم الجنرم بنه تنزاحم
«احکام الیتغر ربانی» با مسائل متغیر منتهی میشود و این عرصه را بر پدیداری مفهنوم جدیند
مصلحت ،که نسبتی با احکام حکومتی صادره از ولی فقیه دارد ،باز میکنند .نکتنۀ مهنم اینکنه،
مسئلۀ فقه مصالحی و استنباط حکم شرعی به استناد مصلحت ،با بحث والیتفقیه و ایجاد الزام
هنجاری به استناد حکم حکومتی که خود این الزام شرع نیست ،ولنی تبعینت از آن شنرعاً الزم
است ،متفاوت است .بدیهی است در مواردی که احکام حکومتی تعارضی با شرع نداشنته باشند،
بحمی وجود ندارد ،اما آنجا که مغایرتی با شرع انور پیدا میکند ،به قاعندهای پنناه منیبنرد کنه
اصولیون از آن به قاعدۀ اهم و مهم یاد میکنند .قاعدۀ اهم و مهم در علم اصول نارر بنر تنزاحم
میان دو حکم صحیح است که در مقام «اجرا» نمیتوان به هر دو عمل کرد و ناگزیر باید یکی از
این دو را ترک کرد .این قاعده ،به هیچ روی ،در مقام تشریی که «حنوزۀ تقننین و قانونگنذاری»
است ،کاربردی ندارد ،بلکه تنها در «امتمال و اجرا» معنا مییابند .اصنولیون در حنوزۀ تقننین از
واژۀ «تعار » یا «تزاحم تعار » سخن می رانند و اشاره به وضعیتی دارد که دو حکم متعار
رهور پیدا می کند و نسبت میان آنان از جنس تضاد است و معنای آن این است که قطعناً یکنی
از این احکام نادرست مینماید (مظفر1386 ،ق .)214 :اگر در مقام تزاحم یعنی در اجرا و عمنل
احکام شرع از باب مصلحت به تعلی درآمدند ،نمی رساند که قوانین شرع به قوانین جدید ینلِّ
عرفیات تحول و گذر کردهاند؛ بهخصنوص هنگنامیکنه اینن احکنام منوقتی و تنا اطنالع ثنانوی
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معتبرند .نهتنها جزئی بودن و موقتی بودن این احکام در امور عملی معنا میدهنند ،بلکنه بسنته
به فقیهی که حاکمیت به او تعل دارد ،متفاوت است .از سنوی دیگنر ،مهنمتنرین و معتبرتنرین
قاعدۀ اهم و مهم در دایرۀ مصلحت که نارر بر امور «امتمال و اجرایی» اسنت« ،حفنظ اسنالم و
نظام اسالمی» (خمینی141 :14 ،1378 ،؛ همچنین ،خمینی170 :20 ،1378 ،؛ خمیننی،
 )403 :21 ،1378یا به تعبیر قدما «حفظ بیضۀ اسالم» عنوان شده است و هنر امنر دیگنری
حتی در حوزۀ عرف در نسبت با آن به حالت تعلی درمیآید .چنانکه تصریح کردهاند:
«در آن روزی که اسالم محتا به این است که فقها هنم در میندان برونند ،بایند برونند .آن
روزی که اسالم محتا به این است که حوزه ها تعطیل بشود و مشغول بنه ینک کناری بشنوند،
برای حفظ بیضۀ اسالم باید درسها تعطیل بشود .و امنروز آن روزی اسنت کنه بسنیار حسناس
است برای اسالم و مسلمین و ملت ما ،که شاید حساستر از این موقی نباشد .و آن این است که
سرنوشت مملکت اسالم باید تعیین بشود» (خمینی.)839 :1392 ،

تنقیح مناط
از آنجا که تجربۀ مفاهیمی مانند حکومت ملی ،حکومت قنانونی ،مجلنس ملنی ینا مشنروطه در
زبان ،تاریخ و هنیت انسان ایرانی وجود نداشت ،تنالش منیکنرد آنهنا را بنا درک و شنناخت و
برداشت تاریخی و تجربۀ زمانی خود ،تفسیر ،تعبینر و بازسنازی کنند و سنعی کنرد از زرابنت و
بیگانگی آن مفاهیم جدید با تقلیل دادن آنها به مفاهیم آشنا یا تطبی آنها با دانستههنای خنود
بکاهد و از آنها صورتی مثنوس و آشنا ارائه دهد .براساس چنین امری بود که آزادی قلنم و بینان
در زبان روشنفکرانی چون مستشارالدوله ،ملکمخان و بسیاری از روحانینان و مشنروطهخواهنان
بهسادگی امر به معروف و نهی از منکر معنی شد یا اسناس مشنروطیت و حتنی دموکراسنی بنه
سبک زربی به «امرهم شوری بینهم» تعبیر شد .آدمیت در اشاره به چنین وضعیتی مینویسد:
«مشروطیت بر پایۀ نظریۀ حاکمیت مردم بنا گردیده بود .خواه آن را با مآخذ فلسفۀ حقنوق
طبیعی توجیه نماییم و خواه تکیهگاهش را پیمان [قرارداد] اجتماعی بندانیم ،بنهوسنیلۀ قنانون
موضوعه عقلی متغیر انسانی به اجرا درمیآمد .چنین فلسفۀ سیاسی با بنیاد احکام شرعی مُنزل
اتی داشت و میان حقوق آزادی در نظام دموکراسی از یک سنو ،و حقنوق
الیتغیر ربانی تعار
1
عباداهلل در شریعت ،تعارضی ماهوی بود .کالم معنروف مجتهند شنیعی کنه «ای گناو مجسنم،
مشروطه مشروعه نمیشود» حقیقت محض است» (آدمیت.)227 :1355 ،
بنابراین ،شیخ فضلاهلل بهدرستی گفته بود که اگر قوانین مجلس شورای ملی مطاب بنا اسنالم
باشند ،دیگر مساوات در آن ممکن نیست (نوری ،در :زرگرینژاد !)161 :1374 ،و بدینسنبب بنود
 .1اشاره به شیخ فضلاهلل نوری.
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که طب اصل  2متمم قنانون اساسنی مشنروطه ،قنوانین ،تنهنا نبایند بنا احکنام شنرعی و اسنالم
«مخالفت» داشته باشند .وانگهی ،تحت تثثیر نظریۀ «منطقهالفراغ شرع» صندر و «فقنه مصنلحت»
امام خمینی ،مطاب با اصل  4قانون اساسی جمهنوری اسنالمی «کلینۀ قنوانین و مقنررات مندنی،
جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و زیر اینها باید براساس منوازین اسنالمی
باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حناکم اسنت و
تشخیص این امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبنان اسنت» .همچننین اصنل  94منیگویند« :کلینۀ
مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرستاده شود .شورای نگهبان مورف اسنت
آن را حداکمر ررف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسنالم و قنانون اساسنی منورد
بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر [یعنی مغایر با انطباق] ببیند بنرای تجدیندنظر بنه مجلنس
بازگرداند .در زیر این صورت مصوبه قابل اجرا است» .و نیز مطناب بنا اصنل  167قنانون اساسنی،
حتی رویههای قضایی هم از این امر مستمنا نیستند« :قاضی مورف است کوشش کنند حکنم هنر
دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابی معتبر اسالمی ینا فتناوی معتبنر ،حکنم
قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقنص ینا اجمنال ینا تعنار قنوانین مدوننه ،از
رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ».تبَدُل «عدم مخالفت» قنوانین بنا شنریعت اسنالم در
مشروطه به «مطابقت قوانین» در جمهوری اسالمی ،نظریۀ ما مبننی بنر حرکنت بنه سنوی آنچنه
«شریعت تام» و فقدان «امر عرفی» خواندهایم را عیانتر میکند .معنای فقدان «امر عرفنی» فنارغ
از گذارِ نظریات متثخر فقهی و حقوقی به «شریعت تام» ازآنروست که حینات اجتمناعی مؤمننان
نمیتواند قائمبالذات بر امور عرفی و بالطبی عقل متکی شنود .درسنت اسنت کنه شنریعت اسنالم،
خاصه مذهب امامیه ،عقل را در مختصات و نظام دانشی خود داخل کرده و از اینن حینث تعنار
میان عقل و ایمان (عرف و شرع) نظیر دیانت عیسوی از سنخ آگوستینوسی-لوتری دیده نمیشنود
تا عرفی شدن بهممابۀ مسئله مطرح شود ،اما نکتۀ اساسی در این است که «عرفی شندن بنهممابنۀ
مسئله» در عالم مسیحیت راه را بر استقالل امر عرفی-عقلی و دریافت و پذیرش منط آن همنوار
ساخت ،بهطوریکه سامان اجتماعی-سیاسی مؤمنان ،عالوهبر قوانین شرع عیسوی ،بر امور عرفنی-
عقلی نیز ،ممکن گردد .در نزد فقیه و متثلۀ عیسوی ،توماس قدیس ،قوانین طبیعی که عقل آدمنی
کاشف از آن است ،از همان منطقی پیروی میکند که صانی الهنی در تکنوین عنالم  νόμοςبنهکنار
گرفته است .قوانین طبیعی  lex naturalisشقی از قوانین جاودانۀ حاکم بر عالم  lex aeternaاسنت
( )Aquinas, 1947: 1.2, q. 91, a.2که بهممابۀ معیاری بنرای تمنامی قنوانین انسانی(وضنعی) lex
 humanaو افعال بشری بهکار میروند .اگرچه قوانین تشریعی  Lex divinaمندر در کُتب مقدس
ازرا اُخروی آدمی را پوشش میدهد و موجبات سعادت جاودانۀ او را فراهم میآورد ( Aquinas,
 ،)1974: 1.2, q. 91, a.4اما سامان و سعادت دنیوی ،میتواند بر مختصات قنوانین طبیعنی متکنی
باشد .این پذیرش امر عرفی-عقلی قائمبالذات ،سبب شد تا راه را بر تحنوالت آتنی همچنون طنرح
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«پیمان اجتماعی» و «حکومت قانون» هموار کند .اما دیانت محمدی ،خاصه مذهب امامیه ،اگرچه
عالم را همچون نظم کیهانیِ ارسطو-توماسی ،مطاب با نُمُسی) قوانین تکوینی) میداند که با عندل
الهی همسان است ،معتقدند که تنها قوانین تشریعی (شرعیات) است کنه از همنان نظنم الهنی در
تکوین عالم پیروی میکند .عقل آدمی شاید بتواند در استنباط حکم شرعی ورودی پیدا کنند و در
کلیات و حسن و قبح افعال اعتباری داشته باشد (انصاری ،بیتا ،)63 :اما قائمبالذات بهممابۀ منبنی و
مثخذی برای بسط نظامات الهی در دنیا به رسنمیت شنناخته نشند تنا بتنوان سنامان اجتمناعی-
سیاسی را بر آن بنا کرد.
از سوی دیگر ،برخالف اسالم ،اساس دیانت عیسوی ،جدای از دریافت «امر عرفی» ،استوار بر
حقوق طبیعی بود ،همچنین متکی بر ایمانی بود که بنا طنرح آزادی وجندان راه را بنر حیمینت
درون ات ( )Subjektivitätهموار میکرد .این امر ،یعنی استقرار دیاننت بنر حیمینت درون ات
مقدمات تحول مفاهیم شرعی به مفاهیم عرفی و جدید را فراهم ساخت و قانون شرع عیسوی را
به حقوق جدید تبدیل کرد ،وگرنه درک و دریافت «امر عرفی» ،فینفسه ،چنانکه توماس قدیس
مبدع آن بود ،از حیطۀ ثنویت قوانین شرعی و عرفی فراتر نخواهد رفت .بنابراین ،بهواسطۀ اولویت
یافتن شرعیات اسالم بر امر عرفی ،امکان طرح نظام آزادی بر مبنای «احکام منزل الیتغیر ربانی»
قابل تصور نیست ،زیرا مبانی فقهی و حقوقی نظام مشروطه که راهی است در جهت بسط نظام
آزادی ،هنگامی ممکن شد که اصول آزادی و مساوات ننه مبتننی بنر احکنام شنرعی ،بلکنه بنر
مستقلیات عقلیه بنا شد (زرگرینژاد510 :1374 ،؛ نائینی .)99 :1382 ،باید این نکتۀ اساسی را
متذکر شویم که علمای مشروطه خواه ،همچون دیگر علمای اصنولی پیشنین ،قائنل بنه «برائنت
اصلی» هستند؛ یعنی نفی وجوب هر فعل وجودی تا ثبوت دلیل آن (البحرانی1405 ،ق .)43 :به
عبارت دیگر ،حکم شرعی نیازمند دلیل شرعی است ،و فقدان دلیل شرعی مستلزم فقدان حکنم
شرعی است ،زیرا عدمِ علت ،علتِ عدم هر چیز است ،یعنی اصل در هر چیز ،بهخصنوص حکنم
شرعی ،عدم آن است تا آنکه با استناد به دلیلی اثبات شود .بدینسان ،اصل بر خالی بنودن منۀ
انسا ن از تعهدات شرعی است و این موجبات آزادی را در نسبت با تکلیف فراهم میکند .برائنت
اصلی یا آزادی بهمماب ۀ اصل ماتقدم از مستقلیات عقلیه است و ربطی به دیاننت و حکنم شنرعی
ندارد .این اصل اساسی ،شالودهای را پیریزی کرد تا مشروطهخواهان بتوانند مبتنی بر آن نظنام
آزادی و حکومت قانون را با توجه به حوزۀ اباحه طرح کنند.

نتیجهگیری
مشروطهطلبان ایرانی درصدد بودند با عدول از پارادایم زالب «حقوق رعیت به منۀ سنالطین»،
دربارۀ «ورایف سالطین و حقوق پادشاهان به مۀ رعایا» سنخن گوینند و بنا ایجناد «گرمنی و
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محبت بین سلطنت و رعیت»« ،تننزالت محسوسنه و امنرا مزمننه» را رفنی کننند .امنا آنهنا
نتوانستند اعتباری برای «امر قانونی» دست و پا کننند و از رهگنذر آن مقندمات نظنام آزادی و
حکومت مشروطه را بنا نهند .بنابراین ،هرچند انقالب مشروطه در ابتندا طلیعنۀ بازسنازی ملنی
تلقی شد ،اما به واقی پانزده سال آشفتگی و هر و مر مسنتمر را در پنی داشنت .در پایتخنت،
طبقۀ جدید روشنفکران که از سوی برخی اقلیتهای مذهبی حمایت میشدند ،بنر سنر پنارهای
مسائل حیاتی مانند اصالحات ارضی ،مالیات ،نقش مذهب در سیاست ،حقنوق زننان و موقعینت
زیرمسلمانان در ایران به مجادله با سایر نیروهای اجتماعی میپرداختند.
در نگاه فقهای متثخر همچون صدر و امام خمینی بر جامعیت قرآن و قوانین اسالم با محنور
قرار دادن «والیت عامه فقیه» و «مبسوطالید بودن» فقیه در سامان اجتمناعی-سیاسنی تثکیند
شد .جدالها یی که در خصوص جایگاه مفهوم آزادی و حکومت قانون در نزد نظرینات متنثخران
ازآنروست که نسبت امر عرفی-عقلی و قوانینِ صادره از شنریعت بنهخصنوص دربنارۀ جایگناه و
قلمرو ح و تکلیف با تفاسیر متفاوتی همراه شده و از زمیننههنایی اسنت کنه همچننان منورد
مباحمه و مناررۀ فکری است.

منابع
 .1فارسی
الف) کتابها
 .1آدمیت ،فریدون ( 1355الف) ،ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ،تهران :یام.
 .2تاجیک ،محمدرضا ( ،)1383روایت زیریت و هویت در میان ایرانیان ،تهران :فرهنگ گفتمان.
 .3ترکمان ،محمد ( ،)1367مدرس در پنج دورۀ تقنینیه ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .4حائری ،عبدالهادی ( ،)1364تشیی و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق ،چ دوم،
تهران :امیرکبیر.
 .5حجاریان ،سعید ( ،)1389از شاهد قدسنی تنا شناهد بنازاری (عرفنی شندن دینن در سنپهر
سیاست) ،تهران :طرح نو.
 ،)1387( __________ .6والیت فقیه ،تهران :عرو .
 ،)1392( __________ .7حکومت اسالمی و اندیشۀ والیت فقیه در اندیشنۀ امنام خمیننی،
تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 .8زرگرینژاد ،زالمحسین ( ،)1374رسائل مشروطیت ،تهران :کویر.
 .9شایگان ،داریوش ( ،)1376زیر آسمانهای جهان :گفتگو با رامنین جهنانبگلو ،ترجمنۀ ننازی
عظیما ،تهران :فرزان
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 .10شریعت سنگلجی ،محمدحسن ( ،)1345کلید فهم قرآن -به انضمام براهینالقنرآن ،تهنران:
مؤسسۀ انتشارات دانش.
 .11طباطبایی ،جواد ( ،)1392تثملی دربارۀ ایران :جلد دوم؛ نظرینۀ حکومنت قنانون در اینران،
بخش دوم؛ مبانی مشروطهخواهی ،تهران :مینوی خرد.
 ،)1387( ___________ .12جدال قدیم و جدید؛ از نوزایش تا انقالب فرانسه ،تهران :ثالت.
 .13فراتی ،عبدالوهاب ( ،)1378اندیشههای سیاسی سنید جعفنر کشنفی ،قنم :دفتنر تبلیغنات
اسالمی.
 .14فیرحی ،داود ( ،)1390فقه و سیاست در ایران معاصر ،1 ،تهران :نی.
 .15فوران ،جان ( ،)1383مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت اجتماعی اینران (از صنفویه تنا سنال
های پس از انقالب اسالمی) ،ترجمۀ احمد تدین ،چ پنجم ،تهران :مؤسسۀ خدمات فرهنگنی
رسا.
 .16قائممقامی ،جهانگیر (به کوشش) ( ،)1348اسناد تاریخی وقایی مشنروطۀ اینران :نامنههنای
رهیرالدوله ،تهران :بینا.
 .17کدیور ،محسن ( ،)1385سیاستنامۀ آخوند خراسانی ،تهران :کویر.
 .18کسروی ،احمد ( ،)1363تاریخ مشروطۀ ایران ،تهران :امیرکبیر.
 .19کاتوزیان ،ناصر ( ،)1377فلسفۀ حقوق ،1 ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .20ملکزاده ،مهدی ( ،)1328تاریخ انقالب مشروطیت ایران ،تهران :سقراط.
 .21میرموسوی ،سید علی ( ،)1384اسالم ،سنت و دولت مدرن ،تهران :نی.
 .22نجفی قوچانی ،سید محمدحسن ( ،)1378برگی از تاریخ معاصر ،حیاتاالسالم فنی أحنوال
آیۀالملکالعالم ،مصحح ،شاکری ،رمضانعلی ،تهران :نشر هفت.
 .23نظری ،علیاشرف ( ،)1390مدرنیته و هویت سیاسی ،تهران :میزان.
 .24نوری ،فضلاهلل ( ،)1362لوایح آقا شیخ فضلاهلل ننوری ،بنه کوشنش همنا رضنوانی ،تهنران:
تاریخ ایران.
 .25نوری ،فضلاهلل ( ،)1377رساله حرمنت مشنروطه ،در :رسنائل مشنروطیت :هجنده رسناله و
الیحه دربارۀ مشروطیت ،به کوشش زالمحسین زرگرینژاد ،تهران :کویر.
 .26انصاری ،مهدی ( .)1376شیخ فضل اهلل نوری و مشروطیت .تهران :انتشارات امیرکبیر.

ب) مقاالت
 .27صرامی ،سیفاهلل (« ،)1383درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقنه» ،مجلنۀ قبسنات ،ش ،83
تابستان ،ص .81-100
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 .2عربی
الف) کتب
 .1انصاری ،شیخ مرتضی (بنیتنا) (افسنت از مکتنوب منورخ  1308ق) ،مطنارح االنظنار ،تقرینر
ابوالقاسم کالنتری ،قم :آلالبیت.
( _____________ .2بیتا) ،فرائد االصول ،1 ،قم :مجمی الفکر االسالمیه. .
 .3البحرانی ،یوسف بن احمد (1405ق) ،حدائ النارره ،تحقی محمندتقی ایرواننی و دیگنران،
قم :مؤسسۀ النشر االسالمی
 .4بدران ،ابوالعینین بدران (1996م) ،اصول االفقه االسالمی ،دارالشباب الجامعه.
 .5حر العاملی ،محمدبنحسن (1409ق) ،وسائل الشیعۀ الی تحصیل احکنام الشنریعۀ ،تصنحیح
مؤسسۀ آلالبیت ،قم :مؤسسۀ آلالبیت.
 .6خالف ،عبدالوهاب (1366ق ،)1947/علماالصول الفقه ،مکتب االدعوۀ االسالمیۀ شباب االزهر.
 .7خمینی ،سید روحاهلل ( ،)1378صحیفۀ نور ،قم :مؤسسۀ نشر و تنظیم آثار امام خمینی.
 ،)1372( _____________ .8انوارالهدایۀ فی التعلیقۀ علیالکفاینۀ ،قنم :مؤسسنۀ تنظنیم و
نشر آثار امام خمینی.
 ،)1379(_____________ .9البیی ،قم :اسماعیلیان.
 .10الدوالیبی ،محمد معروف (1374ق1955/م) ،المدخل الی علم اصول الفقه ،سنوریه :مطبعنۀ
الجامعۀ.
 .11شرفالدین ،عبدالحسین (1431ق2010/م ) ،موسوعۀ االمام السیدعبدالحسین شرف الدین،
 :2النص و االجتهاد ،بیروت :دارالمورخ العربی.
 .12الصنندر ،السنید محمنندباقر (1415ق) ،مباحننث االصننول ،تقرینر سنید کننارم حننائری ،قننم،
اسماعیلیان.
1417( ______________ .13ق) ،اقتصادنا ،تحقی عبدالکریم ضیاء و دیگران ،قنح ،دفتنر
تبلیغات اسالمی شعبۀ خراسان
1405( ______________ .14ق) ،دروس فی علم االصنول ،مشنهور بنه حلقنات االصنول،
بیروت :دارالمنتظر.
 .15ززالننی ،ابوحامنند محمنند (1417ق1996/م) ،المستصننفی ،تصننحیح محمنند عبدالسننالم
عبدالشافی ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .16الکارمی الخراسانی ،محمدعلی (1404ق) ،فوائند االصنول ،تعلین آزنا ضنیاالدین العراقنی،
مؤسسۀ النشر االسالمی.
 .17محمدالخضر ،حسین (1391ق1971/م) ،الشریعۀاالسالمیۀ صالح لکل زمان و مکان ،دمش .
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 .20نائینی ،محمدحسین ( ،)1334تنبیهاالمه و تنزینهالملنه ،تصنحیح سنید محمنود طالقنانی،
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 ،)1382( ______________ .21تنبیهاالمه و تنزیهالمله ،تصحیح سید جنواد ورعنی ،قنم:
بوستان کتاب.
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فضلاهلل نوری ،تهران :مؤسسۀ خدمات رسا.
 ،)1326( ______________ .23تذکره الغافل و ارشاد الجاهل [رسالۀ منسوب بنه ننوری]،
تصحیح میرزاعلی اصفهانی ،تهران :چاپ سنگی.

