Public Law Studies Quarterly, Vol. ??, No ??, ?? ??
DOI: 10.22059/JPLSQ.2019.265880.1825

Contemporary Readings of the Relation of Law
and Sharia in “Risalah Yek-Kalameh”
(Type of Paper: Research Article)
Zeynab Mohammadi Pour 1, Mohammad Javaheri Tehrani 2*

Abstract
Iranians are familiar with the new concept of law for more than two centuries, and
from the very beginning it became a rival for fiqh that was ultimate rule of Iranian
society since dawn of Islam. Many Iranian scholars and politicians tried to handle
the conflicts of these two, and one of the most prominent cases was Mirza Yousef
Mostashar-Al-Dawlah’s “Risalah Yek-Kalameh”. Reading of this book is simple but
complicated, and thus there is many interpretations of the author’s intention. In this
study, we analyzed and criticized the three major interpretations of this book. This
paper tried to show how Mirza Yousef Khan failed to merge law & sharia in a way
that they can get along and become one, because he didn’t find out the exact
meaning of those concepts and their limits.
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چکیده
مفهوم قانون در معنای جدید کمی بیش از دو سده است که وارد منوومهف ریهای ایاانیهان شهده
است و از همان ابتدای ورود در باخورد با رق تعارضاتی میان آن دو آشیار شد .ییی از تالشهایی
ک در پی ررع و توجی این تعارضات شیل گارت ،رسالف یک کلمه از مستشهارالدول اسهت .مهتن
این رسال سهل و ممتنع است ،ب گون ای ک تفاسیا مختلفی از مااد نویسنده در طول تاریخ ارائه
شده است .این پژوهش نیز درصدد تحلیل و نقد س خوانش اصلی از یک کلم باآمد و ساانجام بها
روش تحلیل نوای و پادازش منطقی نشان داد ک میتوان نوایف مستشهارالدول را نهو ی توجیه
قانون از دریچف شایعت دانست ک مستلزم باداشت قشای از مفهوم قانون و نگهاهی ییااصهیل به
شایعت است و در نهایت نیز در حل تعارضات شایعت و قانون ناکام است.
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مقدمه
در جمهوری اسالمی ایاان دو نوام حقوقی متفاوت در راسهتای ادارة روابهح حقهوقی جامعه بها
ییدیگا تاکیب شدهاند ،نخست نوام حقهوقی اسهالم که ب صهورت رسهمی از دوران صهفوی از
طایق رق شیع ب تنویم روابح جامعه میپاداخهت (گاجهی233 :1394 ،؛ اسهالمی:1394 ،
 _ )405اگاچ پیش از آن هم مناسبات حقوقی بها مبنهای نوهام حقهوقی اسهالم ،البته بنهابا
قاائتهای دیگای چون اسما یلی و نحل های رقهی اهل تسنن شیل گارت بهود_ و دوم نوهام
حقوق مدرن ک از اوایل صا ناصای بارق های آن در رضای راهنگی ایاانزمین دیده شهد و در
نهایت با جنبش مشاوط نهادین شد (طباطبایی1392 ،الف.)197 :
نوام حقوق مدرن با پایف مفهوم «قانون» یا « »lawاستوار است ،با و جهود نواههای مختلفهی
ک ریلسوران دوران مدرن در مورد ماهیت قانون اظهار کادهاند ،در یک نقط اشتااک نوا دارنهد و
آن مستقل بودن قانون ،از ماجع الهی یا در معنای گستادهتا ها ماجع ماروق طبیعی اسهت و بها
این اساس قانون را قا دهای معاری میکنند ک انسان (چ انسان نو ی و چه انسهان جمعهی) بها
قل مستقل خود و بدون راهنمایی هیچ قوة دیگا و ارجاع ب متون باتها ()Kant, 1996: 58 & 61
مییابد و خود ب وسیلف هیأت حاکم ای ک در اثا قاارداد اجتما ی ایجاد میکنهد ،خهود را به آن
ملزم میکند (روسو .)48- 49 :1341 ،از سوی دیگا در محدودة سازمینی ایاان ایهن رقه شهیع
بوده ک در قالب مفهوم «حیم شا ی» متیفل نوم و دالت در جامع بوده اسهت .از ایهن مفههوم
ک میتوان گفت تا حد زیادی وظایف مشابهی همچون «قانون» در جهان مدرن را بها ههده دارد،
تعاریف مختلف و متفاوتی در کتابهای رقها و اصهولیون شهده اسهت .رصهل مشهتاک همهف ایهن
تعابیا ،تأکید با «کشف ارادة شارع» است ،ب صورتی که در تقسهیمبندیهای حیهم شها ی ههیچ
گوش ای وجود ندارد ک خارج از حاکمیت خداوند و نبی او باشد؛ حال چ ب صورت جعل و انشا یا
ب صورت تأیید و اجازة صایح یا ضمنی .همین مسئل کاری است ک دریابیم قانونی که مبنهای آن
ارادة انسانی مستقل از ارادة خداوند است ،تا چ حد با اصطالح حیم شا ی راصل دارد.
در میانف این دو نهاد متفاوت و تا حد زیادی متعارض ،جامعف ایاان راه اختالط بین دو نوهام
را در پیش گارت است و تالش میکنهد «قهانونی بااسهاس حیهم خداونهد و ارادة مهادم» را در
جامع پیاده کند .اما نوای های اختالط نیز گستاة بزرگی از ضعیف تها قهوی را در بامیگیانهد.
ییی از جدیتاین نوای های اختالط نوایف مستشارالدول است .میازا یوسفخان مستشارالدول
(متوری ب  1313ه.ق) (آدمیهت )183 :1340،از رجهل روشهنفیا صها ناصهای اسهت که در
راستای اصالحات مدنی و نشا تمدن اروپایی رسال های چندی نوشت و با رسالف یک کلمف خود
اولین بارق های ورود قانون مدرن ب ایاان را زد .این رسال و نویسندة آن از جهات مختلفهی در
تاریخ معاصا ما اهمیت دارند؛ نخست آنی او ب گفتف خودش باخالف دیگاانی ک از یاب رقهح
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ظاها تینولوژیک و صنایع آن را میدیدند ،ب مبانی نوای تحوالت مدرن توج بیشهتای نشهان
داد و اد ا کاد ک همف این تحوالت ظاهای با یک پای استوار اسهت و آن ههم «قهانون» اسهت
(مستشارالدول  )4 :1393 ،چنانی در بیان اریار خود از زبان شخص ثالثی میگوید باای ایهاان
لزوم وضع قانون مقدم با ایجاد راهآهن-ک در آن زمان ب نو ی نماد تینولهوژی جدیهد شهناخت
میشد -است (آدمیت .)184 :1340،مستشارالدول اگاچ منهادی یهاب و پیشهارتهای آن در
ایاان بود ،ب مذهب اسهالم نیهز لقه داشهت1و به همهین دلیهل به دنبال راههی بهاای جمهع
اندیش های اسالمی و حقوق مدرن بود .در زمان ای ک بسیاری از نویسندگان این رنج را ب خود
روا نمیداشتند ک حافهای یابی را ب زبان اسالمی بگویند ،در آثار او باای اولین بهار مطابقهف
جدی میان اسالم و یاب دیده شد ک حتی در آثار سید جمالالدین اسدآبادی نیز بیسابق بود
(مددپور .)122 :1379 ،همچنین مستشارالدول پیشتا از دیگاان ،تدوین نوام حقوقی جدیهد را
ک مبنای نوای جدیدی را در رهم نوام سهنت قهدمایی وارد میکهاد ،مهورد توجه قهاار داد و
ب نوا میرسد با استقاار مشاوطیت همین رسال مبنای نوای تبدیل شاع ب نوام حقوق اف
قاار گارت (طباطبایی1392 ،ب.)14 :
میازا یوسفخان در زمانف پاآشوبی میزیست ،هنگامیک مدرنیت تمامی اص های راهنگی
ایاان را درمینوردید و ایاانیان باای اولین بار در وضعی قاار گارتند ک از سهنت و زمانهف خهود
کنده شده ولی ب تجدد و زمهان جدیهد نیهز نسیوسهت بودنهد .ایهن مسهئل به طور طبیعهی در
نوشت های آن دوران نیز انعیاس یارت و وضعی بینابینی ایجاد کاد ک حتی مفاهم نیهز در آن
مشیل شده بود (آبادیان1392 ،ب .)250:رسالف یک کلم نیز در این میان استثنا نیست و ایهن
آشفتگی سبب شده است دستاسی ب معنای اصلی ک مااد نویسنده بوده اسهت ،بها مشهیالتی
همااه شده و در وض تفسیاهای مختلفی از این رسال ارائ شود .از آنجا ک نمیتوان هیچیک از
این تقایاها را ب طور قطع ب شخص مستشارالدول نسبت داد ،در این نوشتف کوتهاه سهعی شهد
ب جای تحمیل یک تقایا ب نام نوایف مستشارالدول  ،ب مهمتاین این تقایاات اشاره و هایک تا
حد امیان تحلیل و نقد شود .از طایهق نقهد آنهها انتوهار مهیرود بتهوانیم نشهان دههیم نوایهف
 .1بعضی معتقدند او نیز مانند ملیم خان ب این دلیل از اسم اسالم استفاده میکاد چون میدانست بدون ذکا
پیوند مباحثش با مذهب مادم ،مورد قبول ام قاار نمیگیاد و حارش شنیده نمیشود ،چنانی میخوانیم:
« بدالهادی حائای معتقد بود میازا یوسفخان در پیوند میان قوا د اسالمی و ارزشهای اروپایی جدی نبوده
و خود میدانست است ک این دو مطلب با هم متفاوت هستند ،ولی از آنجا ک میدانست هموطنان ایاانی وی
باای دریارت و هضم مطالبی ک رنگ اسالمی داشت باشند آمادگی بیشتای دارند ،بنابااین مانند میازا
ملیمخان کوشید تا اندیش های نو را با آیات و قاآن و حدیث بیاراید تا بدینتاتیب سخنانش مقبولیت
بیشتای داشت باشد» (قاهدایی .)288 :1383 ،در ها صورت بارسی صدق نیت مستشارالدول امای نیست
ک مابوط ب این نوشت باشد.
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مستشارالدول _ک در اینجا از پشت ینک تقایاات مختلف معاصا ب آن مینگایم_ آیا راهحل
کارامدی باای تعارضات جامعف ما در زمینف حقوق و قانون میباشد و آیا توانست اسهت تاکیبهی
مناسب از دو نهاد قانون و شایعت ارائ دهد .در صورت حصول نتیجف مطلوب ،این یارت میتواند
سهم چشمگیای در حل تعارضات و ساگادانیهای جامعهف حقهوقی ایهاان در بهین دو سیسهتم
متفاوت داشت باشد ،همچنین نگاش وسیعی از آنچ آن را قانون میخوانیم به مها ارائه دههد،
مفهومی ک تمامی مفاهیم دیگا حقوقی اکنون با شان های او سوار شدهاند.
تحقیقات بسیاری در مورد شخص یوسفخان مستشارالدول و ریا «قانون» در دوران مشاوط
انجام گارت است ،اما ایلب آنها بیشتا ب جنبف تاریخی مسئل توج داشت اند .از معدود تحقیقهاتی
ک ب تفیا مستشارالدول پاداخت اند ،میتوان از «تجدد و قانونگاایی ،اندیشهف میهازا یوسهفخان
مستشارالدول » نوشتف حامد امای (« ، )1394در جسهتوجوی قهانون ،زنهدگی و اندیشهف میهازا
یوسف خان مستشارالدول » نوشتف یالمعلی پاشازاده (« ،)1392زندگی و اندیش های میازا یوسهف
خان مستشارالدول » نوشتف معصهوم قهاه دایهی ( )1383و «اندیشهف سیاسهی میهازا یوسهفخان
مستشارالدول و مشاوطف ایاان» نوشتف یالماضا وطندوست ( )1382نام باد ،همچنین سید جواد
طباطبایی ( )1392در بخش دوم از جلد دوم کتاب خود (تأملی دربارة ایاان) در رصهل «نخسهتین
رسال در اصالح نوام حقوقی» ب طور خاص ب رسالف یک کلم پاداخته اسهت .امها آنچه نوشهتف
حاضا را از آثار ذکاشده متفهاوت میسهازد ،ایهن اسهت که ایهن اندیشهمندان در مقهام معارهی و
توصیفاند ،درحالیک پژوهش حاضا در مقام تحلیل و نقد قاار دارد.
در این پژوهش از روش کتابخان ای باای جمعآوری مطالب استفاده شده و مطالب بااسهاس
س تقایا مهم از رسال یک کلم در س بخش تنویم شده است ک پس از تقایا ها نوایه به
نقد آن پاداخت شده است.

تقریر اول ،یکسانی شرع و قانون
اولین دریارتی ک با نگاهی اجمالی ب ظاها رسال حاصل میشهود ایهن اسهت که مستشهارالدول
اصول سیاست و حیومت یابی را با اصهول و آموزهههای اسهالمی تطبیهق کهاده و آنهها را سهازگار
شناخت است ،اما در مورد کیفیت این سازگاری نوایات متفاوتی ابااز شده است .بعضی با اشاره ب
باخی راازهای رسال مد ی شدهاند ک مستشارالدول ب وحدت و ییسهانی شهاع و قهانون معتقهد
است .ب بارت دیگا اظهار میدارد ک مجمو کودهای راانس در واقع چیزی جز همان احیهامی
نیست ک در اسالم آمده است ،با این تفاوت ک در قالب جدیدی و ب زبان دیگای بیان شدهاند.
این تفیا را میتوان ادامف منطقی تفیاِ «ییسانی حقوق طبیعی و الهی» دانست .هنگامیک
معتقد باشیم حقوق طبیعی چیزی جز حقوق الهی نیست ،با این تفاوت ک ییی از راه تشایع ب
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دست ما رسیده و دیگای را انسان خود در طبیعت کشف کاده است_ ک در واقع تعبیا دیگای
از یارتن قوانین ب نحو تیوینی و ن تشایعی است_ در ادام باید بسذیایم ک قهانون نیهز چیهزی
جز احیام شاع نیست .،با این تفاوت ک ییی از هدایت تشایعی خداوند ناشی شده و دیگهای را
انسان از طایق هدایت تیوینی خداوند و قوانینی ک او در ذات جهان و انسهان قهاار داده اسهت،
کشف کاده است.
طارداران این تقایا از مستشارالدول معتقدند او با نوا ب همین موضوع یعنی ییسانی شاع
و قانون ،اصلیتاین لت انحطاط ایاان را نیز دول از حقیقت اسالم دانست است ،انتخاب اولیف
او باای نام رسال یعنی روحاالسالم نیز مؤید همین معناست (قاهدایی282 :1383 ،؛ طباطبایی،
1392ب .)199 :چنانی مینویسد اگا در قهوانین یهاب دقهت کنهیم مهیبینیم همهف «مصهدق
شایعت اسالم اتفاق ارتاده» و هاچ را ک اکنون در یاب هست همانها میدانهد که «پیغمبها
شما  1280سال قبل از این باای ملت اسهالم معهین و باقهاار نمهوده» (مستشهارالدول :1393 ،
 .)10همچنین در راازی دیگا اشاره میکند« :چندی اوقات خهود را به تحقیهق اصهول قهوانین
راانس صاف کاده بعد از تدقیق و تعمق همف آنها را ب مصداق الرطبٍ و ال یابسٍ اال رهی کتهاب
مبین با قاآن مجید مطابق یارتم» .مستشارالدول در ساتاسا رسال سهعی میکنهد نشهان دههد
اصول کد ناپلئون همان اصول اسالم است (بیگدلی )45-46 :1394 ،و باای نوام حقوقی ایهاان
نیز جمعی بین قوانین اسالم و حقوق جدید را ک دو روی یک سی اند ،پیشنهاد میکاد؛ یعنهی
اصاار داشت ک اگا تفاوتهای پنجگانف شاع و قانون مدرن ک بارتانهد از قبهول ملهت ،نبهود
اختالف رتاوی ،ر ایت زبان ام  ،منحصا بودن ب امور دنیوی و مشتمل بودن با اف مادمهان
(مستشارالدول  ،)6 :1393 ،ب نو ی حل شود ،این دو کامالً ییسان خواهند بود.
این ایده الوهبا مستشارالدول ب انحاء مختلف در ریها و بیهان بیشهتا اندیشهمندان دوران
قاجار و مشاوط راه یارت بود و ابااز میشد ،جیب نیست ک در متون تاریخی مشاوط از هها
دو قشا مذهبی و روشنفیا باراتی میبینیم ،با این مضمون ک جامعف ایاان «آنچ خود داشت
ز بیگان تمنا میکاد» و همف آنچ در مغابزمین باوز و ظهور یارت است ،هم در اصل از مها و
راهنگ ما بوده است ک یابیها ب ینیمت بادهاند و ب خوبی پاورانده و ب ما بازگاداندهاند.
چنانی مستشارالدول نیز در بیانی پس از تطبیقانی چون اما به معهاوف و نههی از منیها و
آزادی بیان ،تجمع اراا د در مسجد در محضا پیغمبها و آزادی تجمعهات ،اختیهار قبهول امه و
مشورت و( ...بیگدلی )49-53 :1394 ،چنین نتیج میگیاد...« :از مضمون رسال ظاها شد که
آن حقوق نوزدهگان اگاچ حقوق امف راانس نام دارد ولی در معنی حقوق امف مسلمانان بهل
کل جما ت متمدن است و چون جمیع آنها با احیام و آیات قاآنی مؤید آمده پس احیام الههی
است و واجب است ک آنها را ب مل آوریم و ب احیام الههی امتثهال کنهیم تها به سهعادت .....
رستگار و ایمن شویم» ( امای.)292 :1394 ،

 6فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

اما در مقام نقد و ارزیابی باید گفت ،الوهبا نقدهای چندی ک ب این نوای وارد اسهت ،بها
دقت بیشتای در زوایای کالم مستشارالدول در یک کلم و دیگها آثهار او به نوا میرسهد ایهن
تقایا را نمیتوان کامالً با رسالف او حمل کاد .چنانی در متن نوشت های مستشارالدول مشاهده
میکنیم ،او معتقد ب انطباق اصول اسالم با اصول حقوق مدرن است و ب همین دلیل است که
از مشتاک بودن هدف « دالت» در هها دو صهحبت میکنهد ،زیهاا هدل-به معنهی مسهاوات-
مهمتاین ضابط باای قانونخواهی است و مبنای شاع با دل است ک «شایعت مطهاة اسهالم
ابداً منهاری قهوانین ادالنه نیسهت» ( هامای .)260 :1394 ،ایهن تالقهی ،نقطهف آیهاز اندیشهف
مستشارالدول بود ،اما معموالً وقتی در مورد خود احیام و قهوانین -و نه مبهانی آنهها -صهحبت
میکند ،از تفاوتها یفلت نمیکند ،چنانی بالراصل پس از اینی میگوید« :آن کودهها در نهزد
اهالی راانس ب منزلف کتاب شا ی است در نزد مسلمانان» اضار میکند« :اما در میهان ایهن دو
راق زیاد هست» ( امای .)268 :1394 ،حتی تأکید میکند ک ن ممین اسهت و نه مطلهوب،
ک قوانین یابی وارد کشور شود .بلی با تطبیق اصول حقهوق یهاب بها اصهول اسهالم خواسهتار
باقااری نسخف اسالمی قانون است .چنانی مینویسد« :اگاچ کودها جامع حق است و سامشق
چندین دولت متمدن معهذا من نگفتم کود راانس یا سایا دول را باای خودتان استنساخ کاده
معمول بدارید ،مااد من کتابی است ک جامع قوانین الزم و سهلالعباره و سایعالفهم و مقبهول
ملت باشد» ( امای.)271 :1394 ،
باید توج کاد که ایهدة ییسهانی در نهایهت به دو راهحهل ملهی خهتم میشهود ،راهحهل
روشنفیاان این است ک چون اینها تفاوتی ندارند ،میتهوان قهانون یابهی را وارد و اجهاا کهاد و
راهحل متدینین این بود ک چون اینها تفاوتی ندارند ،پس مسائل شا ی را مهاده مهاده کهاده و
اجاا کنیم ک ب نوا میرسد مستشارالدول با هیچیک موارق نیست .او پنج تفاوت میان شهاع و
قانون باشماده است ک بارتاند از ویژگیهایی ک ب طور معمول در احیام شا ی وجود دارند
و هدف او نیز باطاف کادن این تفاوتهاست ،در نتیج اجاای شاع ب همان صورتی ک هست،
هدف او را باآورده نمیکند ،زیاا او در جای جای آثار خود ب تفاوتهای شایعت و قانون اشهاره
میکند و ب نوا میرسد حتی زمانیک دچهار تطبیقههای نامتعهارف میشهود ،در واقهع در پهی
اثبات موارقت شاع با اصول ا المیف حقوق بشا است و ن ییی پنداشتن آنها .البت شاید بتوان با
توج ب باخی جمالت او ،حداقل سهطحی از ییسهانی کهارکادی شهاع و قهانون _ و نه لزومهاً
محتوایی _ را ب او نسبت داد ( امای.)129 :1394 ،
بخش مدة رسالف یک کلم تالشهای مستشهارالدول بهاای نشهان دادن تعهارض نداشهتن
اصول دو سیستم است و اکتفا ب ظاها این جمالت است ک ما را ب این نتیجه میرسهاند که
این رسال چیزی نیست جز استشهاد ب آیات و روایات بیربح و تیلف آوردن دلیل شا ی باای
مفاهیم یابی ک ب روشهنی از ییهدیگا بیگان انهد و نگهاه جزئهی و سهطحی به یهاب و اسهالم،
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ب گون ای ک «باای جمع دو سیسهتم هها دو جههان را به نحو مضهحیی از معهانی و بنیادههای
اصلیشان خالی کاده» (بیگدلی )54- 55 :1394 ،تا بتواند آن دو را یکجا جمهع کنهد .امها در
واقع تالش مستشارالدول در اینجا اد ای ییسانی شاع و قانون نبوده است.
اگاچ ب نوا میرسد آنچ ایدة وحدت نامیده میشود اولین بار توسهح روشهنفیاان مطهاح
شد و ن شایعتمداران و رقها (ماادخانی ،)154 :1396 ،در میان روشنفیاان نیز مستشهارالدول
را نمیتوان نمایندة تام و تمام این ایده دانست .باای رههم تفهاوت ایهن دو میتهوان نوشهت های
ملیمخان را مثال زد ک ب روشنی از ییسانی صحبت میکند .مانند این بارتهها« :منوهور مها
این نیست ک قوانین تازه اختیار کنیم ،بلی رقح باید روسای دین و رضالی قوم جمهع شهوند و
قوانین شایعت را ب تدابیا شایست مجای بدارنهد» (اصهیل .)30-31 :1394 ،همهف قهوانین در
شاع وجود دارد و « حاف جمیع ارباب تاقی این است ک احیام دین ما همان اصول تاقی است
ک کل انبیا متفقاً ب دنیا ا الم رامودهاند و دیگاان اسباب ایهن همه قهدرت خهود سهاخت اند»
(اصیل )138 :1394 ،و تنها الزم است ب طایقف جدید آنها را تبویب کنیم و از دسهتگاه قهانون
بگذرانیم ( اصیل.)117 :1394،
همچنین باید اشاره کاد ک خودِ ایدة وحدت قهانون و شهاع نیهز رهار از انتسهاب یها هدم
انتساب آن ب مستشارالدول  ،ایدة قابل تأملی ب نوا نمیرسد ،زیاا اوالً ب جای پاسخ ب مسهئل ،
صورت مسئل را پاک کاده و در پاسخ ب نیاز جامعف ایاانی در یارتن راهحلی باای ررع تعارضات
شاع و قانون ،رایاد باآورده است ک اصالً تعارضی نیست ک بخواهیم حلش کنهیم؛ ثانیهاً خهود
با اساس نوایف ییسانی حقوق طبیعی و الهی بنا شده است ک ناشی از خلح بین مفهوم حقهوق
طبیعی جدید و حقوق طبیعی/الهی قاون وسطایی است ،که به کلی بها ییهدیگا متفاوتانهد و
بارات ،ب یلح در جامعف دانشگاهی ایاان ییی پنداشت شدهاند1.
ب دلیل تشاب

تقریر دوم ،توجیه قانون مدرن از راه شرع
در دوران مشاوط لمای مشاوط خواه ماتب به دسهتاندرکاران قانوننویسهی ایهن مسهئل را
گوشزد میکادند ک قوانین نباید ظاها ییااسالمی ب خود بگیاد ،در ییا ایهن صهورت راهنهگ
جامع آن را پس خواهد زد ،چنانی شیخ سلیم در نام ای ب میازا رضل لی تبایزی مینویسد:
« اگا در قانون اساسی چیزی ک خالف شایعت است پیدا کنند ،یقین بدانید....بااساس این امها
مقدس تیش خواهند زد ...البت ب ها نحو باشد ،رصول قهانون اساسهی را تطبیهق به شها یات
بنمایید( ».طباطبایی1392 ،ب .)398 :مستشارالدول نیز در نام اش به آخونهدزاده مینویسهد:
«خوب نسخ ای است ب جمیع اسباب تاقی و سیویلیزاسیون از قاآن مجید و احادیهث صهحیح
 .1باای مطالعف بیشتا و دقیقتا ر.ک :منصورآبادی و موسوی اصل.1394 ،
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آیات و بااهین پیدا کادهام ک دیگا نگویند رالن چیز ،مخالف آیین اسالم یا آیهین اسهالم مهانع
تاقی و سیلیویزاسیون است» (طباطبایی1392 ،ب.)199 :
در واقع مستشارالدول یناً شاع را مطابق حقوق مدرن ندانست  ،بلی قیهدهایی به آن وارد
میکند (پنج تفاوتی ک پیشتا ذکا شد) ک نوام حقوق شاع را تا حد زیادی دگاگون میسازد.
کار مستشارالدول را میتهوان سهاآیازی بها تالشههایی دانسهت که از دریچهف شهاع گونه ای
قانونگذاری بشای را مجاز میدانند ،با این تفاوت ک او بهاخالف متهأخاان در صها مشهاوط و
تالشهایی مانند تنبی االم و تنزی المل ک قوانین بشای را در محدودة سهیوت شهارع مجهاز
میدانستند (نائینی ،)134 :1393 ،تمامی قوانین دنیوی را در حیطف کار بشها میدانهد و بهاای
اثبات شا ی آن هم کامالً از روش معمول استنباط رقهی خارج شده و ب آیهات و روایهات ییها
ماتبح متوسل میشود .او در واقع سعی میکند ابتدا وارد جادة شاع شود ،آن را با کهوره راههی
ب جادة حقوق مدرن متصل کند و از آن ب بعد کامالً ب حاکت در جادة مدرنیت بسادازد ،زیهاا
قیودی مانند واضع بشای ،مشاو یت قانون ب قبول ملت و تغییاپهذیای آن باحسهب زمهان یها
میل میلفان ،با اساس حقوق شا ی منارات دارد.
میازا یوسف خان پس از تفیا در نسبت شاع و قانون پنج مورد اختالف را رهاست میکنهد،
اما اگا دقت کنیم ک در تالش باای ررع این اختالرات ب کدامیک از مبانی دو سیسهتم ورهادار
مانده است ،درمییابیم ک او در این جمع در واقع سعی در تحویل ییی ب دیگای دارد و گهامی
بلندتا از صاف «جمع پااکندة مواد قانونی یاب با احیام شا ی در کتاب واحد» باداشت اسهت.
او در تالش باای حل کادن پنج تفاوت و تعارض شاع و حقوق مدرن در ها مورد جانهب قهانون
مدرن را میگیاد و اتفاقاً بعضی از این تفاوتها دقیقاً رصل حقوق شاع از ییها آن هسهتند و بها
باداشتن آنها دیگا نمیتوان ب آنچ با جای میماند ،حیهم شها ی اطهالق کهاد .البته به نوا
میرسد ب ییا از این پنج مورد ک او ب صااحتاً از آنها نام باده است ،ب صورت ضمنی تفاوتهای
دیگای نیز در رسال ذکا شدهاند ک بعضاً اهمیهت بیشهتای از تفاوتههای شهیلی تصایحشهده
توسح خود مستشا رالدول دارند .در ادام ب چهار تفاوت کلیدی شاع و قانون ک در یک کلمه
ب صورت صایح یا ضمنی ب آنها اشاره شده است ،خهواهیم پاداخهت و نشهان خهواهیم داد که
اختالف آنها ب سادگی ک مستشارالدول تصور میکاد ،قابل ررع نیست.

 .1تفاوت اول :قبول ملت
او ذیل نوان اولین تفاوت شاع و قانون با جملف «ب قبول دولت و ملت نوشت شده نه به ر ی
واحد»« ،قبول ملت» (مستشارالدول  )9 :1393 ،را از اصول قانونگذاری جدید معارهی میکنهد.
سسس در راستای معاری مبنای حقوق جدید با قبول ملت ،باای نخستین بار بحثی را آیاز کاد
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ک در آن پارلمان را با قا دة مشورت توجی میکاد .هنگامیک در یک کلم نوشت ک «اختیار
و قبول ملت اساس همف تدابیا حیومت است» ب آیف «و اماهم شورا بینهم» اشاره کاد .سهسس
در اشاره ب «مجلس کوراژیسالتیف» -یعنی مجلس قانونگذاری -نیز ب قا دة مشورت در اسالم
«و شاورهم ری االما» اشاره میکند (مستشارالدول  )29 :1393 ،و آن را از قوانین ا وهم اسهالم
می نامد ک رسول خدا با آن از جانب خدا توصی شده بود .او اختیار و قبول ملت را اساس همف
تدابیا حیومت میدانست و معتقد بود (آدمیت« )190 :1340 ،این کلم (یعنی قبول ملهت) از
جوامع الیالم است و در نزد صاحبان قول ماتبف صحتش را حاجت تعایهف نیسهت» ( هامای،
 )282 :1394و ب این دلیل ک خود با خود حیم کادهاند« ،از ظهور اختالف و هدم مطاو هت
آنچ ب تصویب رسانده بودند دور بودند» (راسخ و بخشهیزاده .)8 :1393 ،مستشهارالدول ایهن
اصل بنیادین را در حقوق جدید یارت ک قانون باای اجاای صحیح و درسهت بایهد به تصهویب
بخش مدهای از مادم یا نمایندگان آنها باسد و تصور میکاد با مطاح کادن «قا دة مشهورت»
توانست است باای قبول ملت ب نوان مبنای قانون محمل شا ی بیاید .البت بعهدها در تجابهف
مجلس اول قا ده مشورت ب نوان رلسهفف مجلهس بسهیار باجسهت شهد (زار هی و ماادخهانی،
 .)440- 441 :1392اما باید گفت در واقع در قانون شاع اجتهادِ مجتهد مبنای رتوا یا دستیابی
ب حیم شا ی است و کسی جز آن مجتهد مسئولیتی در قبال صحیح بودن یا نبودن آن ندارد،
ولی در قانون جدید ک مجتهد دینی وجود ندارد ،این اجتهاد باید میان ملت جستوجو شهود و
آن هم ن اجتهاد باای دستیابی ب حیم شا ی ،بلی اجتهاد در جههت وضهع بهتهاین قهانون از
منوا انسان .بنابااین میتوان این تفاوت مده را ب این نحو مورد بحث قاار داد ک میان قهانون
شاع و قانون جدید یابی ،در منشأ قانونگذاری تفاوت اساسی است و اگا تحهولی بایهد در اینجها
رخ دهد ،تحول در منشأ قانونگذاری است ( امای )131 :1394 ،و مشهورت نمیتوانهد توجیه
مناسبی باای تغییا دادن منشأ قانونگذاری باشد.

 .2تفاوت دوم :ظهور دولت مدرن
باالتاین دستاورد دولتهای ملی (مدرن) قانون مدرن بود .از اواخا قاون وسهطی در اروپها ارزش
و هویت ملی باتا از هویت دینی قاار گارت و تیثاها ذیل مفهوم ملت جمع میشد و ب وحدت
میرسید و ب همین دلیل دولتها ب قانون راادینی نیاز داشتند ،یعنی قانون سیوالر ،ب همین
دلیل باید گفت قانون ذاتاً سیوالر است ،یعنی باید با تمامی انسانها رار از دیهن حهاکم باشهد
(راسخ .)13 :1386 ،این دلیلی است ک یناً مستشارالدول باای تفییک احیام دنیوی و اخاوی
نیز در رسال اش اشاره میکند[« :ممزوج بودن احیام بادات با احیام دنیوی] ...بهاای سیاسهت
ام ضار ویم دارد چااک ملل ییامسلم از ساکنان ممالک اسالم به خوانهدن کتهاب قهانون
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شما ریبت نمیکنند» ( امای .)269 :1394 ،او همچنین در «طاح اولین قانون اساسهی ایهاان
(1289قمای)» ب لزوم ایجاد دولت ماکزی مدرن اشهاره میکنهد ( هامای .)255 :1394 ،او از
کسانی بود ک مفهوم ملت را در معنای  nationآورده و آن را از معنای قبلی خود یعنی پیهاوان
مذاهب خارج کاده است ( امای.)162 :1394 ،
دولت مدرن و قانون مدرن الزم و ملزوم ییدیگاند ،ب طوریک هایک میتواند زمین ای باای
ظهور دیگای ایجاد کند ،دولت حاکمیت خود را از طایق قانون ا مال میکنهد و دولهت مهدرن
یابی کامالً یک ساختار حقوقی است ،ب گفتف وبا «یک سیستم حقوقیِ قالنهی» که الوهبها
ارکان اصلی تشییلدهندة دولت یعنی سازمین ،راماناوا ،دولت ماکهزی و ایهدة مشهاو یت به
قانون الزامآور نیز احتیاج دارد ( .)Nelson, 2006: 7ب همین دلیهل پهس از شهیلگیای دولهت
متماکز مدرن در ایاان بالراصل طلیع های قانونخواهی و مشاوطیت ظههور کهاد (طباطبهایی،
1392الف .)207 :داوری در همین زمین مینویسد« :گاهی تصور میشود ملت ایاان هزاران سال
پیش بوده است اما درست این است ک ملت ایاان قایب صد سال است ک ب وجود آمده است،
یعنی پیش از این آنچ بوده ملت ایاان نبوده بلی اقوام و طوایف و شایا ایاانی بودهانهد ،ملهت
وقتی ب وجود میآید ک مادم خودآگاهی ب این معنا پیدا کنند ک میتوانند قانونگذار باشند و
تدبیا امور را خود ب هده گیانهد و خهود حیومهت کننهد» (داوری اردکهانی.)39-40 :1365 ،
مستشارالدول از تفاوت بزرگ مفهوم «دولت_ملت» در تداول جدید با آنچ ما وطن میخهوانیم
نیز ب سادگی بور میکند و آن را تنها ب نوم ایاالت و شهاها تقلیل میدهد.

 .3تفاوت سوم :تفکیک مسائل دنیا و آخرت
چنانی گفت شد مستشارالدول معتقد بود ک تفییک احیام دنیوی و اخاوی باای حفظ وحدت
ملت ایاان و مل ب قانون واحد الزم است ،بعضی از این سخن او چنین باداشت کادهاند ک او
پیشنهاد میکند لما قوانین اسالم را تفییهک کهاده و در کنهار کتهاب بهادات و معهاد ،کتهاب
سیاست نیز بنویسند ،و ب معاش نیز توج کنند .یعنی همانطورک مهثالً در رقه بهاای نمهاز و
روزه و ییاه «کتاب»هایی وجود دارد ،باای مسائل دنیوی نیهز کتابههایی هماننهد به نگهارش
درآید ( امای ،)134 :1394 ،اما اگا ب محتوای رسالف یهک کلمه بیشهتا دقهت کنهیم ،به نوا
میرسد این بارات توصیف خوبی از آنچ مستشارالدول در لزوم تفییک میهان امهور دنیهایی و
اخاوی گفت است ،نیست .زیاا کتابهای رقههی اصهالتاً الوهبها «کتهاب»ههایی در موضهو ات
بادی ،از موضو ات کامالً دنیوی مثل معامالت ،قضها ،دیهات و قصهاص ،ار .و ....نیهز بهاهمنهد
است و از آنجا ک مستشارالدول در نامف خهود به موفاالهدین میهازا ولی ههد ب صهااحت اد ها
میکند ب قدر کاری از اسالم اطال ات دارد ( امای ،)260 :1394 ،ممین نیست از این مطلهب
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اطال ی نداشت باشد .در نهایت با دقت در کلمات او متوج میشویم ک میازا یوسهفخان تنهها
پیشنهاد میکند ک بخشهایی از رق ک ب امور دنیایی مابوط میشود از امور بادی و اخاوی
تفییک شود و در کتاب جداگان ای ب نام کتاب سیاست گادآوری شوند ،چنانی در یهک کلمه
مینویسد« :پس هاگاه لمای متقدمین ،قوانین اسهالم را کتابههای لیحهده بنویسهند مهثالً
کتاب بادات و معاد لیحده و کتاب سیاست و معاش را لیحده ضاری به شهایعت نخواههد
داشت» ( امای .)269 :1394 ،دلیل این مطلب را نیز چنانی ذکها شهد ،ظههور مفههوم دولهت
مدرن میداند .درحالیک در شایعت آسمان و زمین و معهاد و معهاش کهامالً به ییهدیگا گهاه
خوردهاند و تفییک آنها ها دو را ابتا میسازد .از سوی دیگا ،رقها با این بهاور بودنهد که شهاع
شیع پاسخ تمامی مسائل مبتال ب انسان و تودة مؤمنان را در دنیا و آخات داراست ،چون اسالم
دینی است ک ب امور دنیایی نیز میپادازد و نسبت به آن بیتفهاوت نیسهت ،بنهابااین در ایهن
زمین هم قانونهای الزمف قابل حصول موجود است ،پس بین دنیا و آخات و یا بین دین و دنیا
تفیییی وجود نداشت تا طبق آن حایم قانونگذاری مشخص شود و در این زمینه گفهتوگویی
ک مؤدی ب نتیج ای باشد ،صورت گیاد (آبادیان1392 ،ب.)131 :

 .4تفاوت چهارم :اعتماد به عقل بشری در مصالح دنیایی
او قوانین معاش را با اتیا ب چند آی و روایت از محدودة نص شا ی خارج میکند .بدینمعنا ک
تنویمات امور دنیوی در حوزهای بیاون از دین صورت میگیاد .دین در ایهن تعبیها تنهها امهور
بادی را متیفل است (راسخ و بخشیزاده .)13-15 :1393 ،او با استناد ب حدیث «انهتم ا لهم
باما دنیاکم» تنویم امور دنیا را ب میلفان میسسارد و در جایی دیگا ب استناد حهدیث «مها راه
المومنون حسنا رهو حسن» بار دیگا ا تماد ب قل بشهای بهاای وضهع قهوانین شایسهت را بها
لسانی شا ی متذکا میشود .در حقیقت مستشارالدول با تفییک امور دنیهوی از امهور دینهی و
موج دانستن سسادن امور دنیای مادم ب خودشان ،وضع قوانین بشای را در بستا یک جامعهف
شاعمدار موج میسازد (راسخ و بخشیزاده .)13-15 :1393 ،در حقوق مدرن آن چیهزی که
حیم نهایی را صادر میکند ،قل انسانی و معیار آن حسن و قبح قلی است ،بهدون ارتبهاط بها
مبد دینی ،حال آنی معیار حسن و قبح در شایعت ب طور موم ارتباط با مبد وحی است چه
این ارتباط قالنی باشد چ دستوری (آبادیان1392 ،الف )176 :و از این حیث نیهز بهین قهانون
مدرن و قانون شاع شیاری وجود دارد ک مستشارالدول تنها تواها ب پا کادن آن کاده است.
در این تفسیا از نوایف مستشارالدول نگاه او ب اسالم ییااصیل و بیاونی معاری میشهود .او
با استفاده از لوم جدید ،در پیوند این اندیش ها با دین ،با این نوا بهود که قهوانین اسهالمی را
میتوان در راستای مقتضیات روز جامع تفسیا کاد (وطندوسهت ،)344 :1382 ،البته به نوا
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میرسد او تصور میکاد با چنین توجیهات شها ی که بهاای ارکهان مشهاوط و قهانون نهوان
میشود ،میتوان مشاوط را بومی یا اسالمی کهاد ،امها بهاخالف تصهور او اینطهور نیسهت که
مشاو ط مبتنی با راهنگ بومی ها ملت باشد ،مشاوط الزامات خهاص خهود را دارد و حهداقل
این است ک نسبت آن با آداب و رسوم و پارهراهنگهای بومی نسبت موم و خصوص من وج
است و لزوماً ب نابودی آنها ب ها شیل ممین رضا نمیدهد ،ن اینی صددرصهد خهود را بها آن
راهنگ منطبق سازد (آبادیان1392 ،ب.)273 :

تقریر سوم ،استخراج قانون از بستر شرع
متفیا معاصا دکتا سید جواد طباطبایی تالش کاده است طاحی را که مهدنوا مستشهارالدول
بوده است ،تحت پاوژة ریای خود بازخوانی کند ،آنچ از این تالش حاصل شهده در بطهن یهک
نوایف بزرگتا تاریخی-تمدنی در مورد روند توسعف ایاان نیز ب کار ررت است ،که در ادامه به
آن اشاره خواهد شد1.
طباطبایی گاهی از نسبت شایعت و قانون سخن میگوید و از حقوق و سیاست چیزی مهااد
نمیکند ،مگا سنخی لهم و معارهت (طباطبهایی1392 ،ب )546 :و گهاهی از حیومهت قهانون
همچون میدان جاذب ای یاد میکند ک نوام سنت قدمایی در آن قاار گارت و از آن پس حتهی
شاع نیز بااساس منطق حقوق جدید سخن گفت (طباطبایی1392 ،ب .)656 :منوا اول نوایف
خاص رلسفف حقوقی او را ب ما نشان میدهد و منوا دوم یهک نوایهف هام در مهورد چگهونگی
ورود ایاان ب دنیای تجدد است ک نوایف حقوقی در متن آن قاار دارد.
در ساحت اول ک ساحت لم و معارت است و طباطبایی ایلب در آن از زبان مستشارالدول با مها
سخن میگوید ،تالش او با این است ک نشان دهد با ایجاد یک الیف رلسهف حقهوقی یعنهی «تفسهیا
مبادی قانون شاع با پایف مبانی نوای حقهوق جدیهد....میتوان قانونههای جدیهد تهدوین کهاد .ایهن
قانونهای جدید حتی اگا ب طور مده با تیی با «کتب اسهالمی » تهدوین شهده باشهد ،میتوانهد در
درون نوای های حقوق جدید مورد تفسیا قاار گیاد و تحول پیدا کند» (طباطبایی1392 ،ب.)242 :
ممین است از خود بساسیم ک چگون میتوان اصول اسالمی را با پایف مبادی حقوق مدرن
 .1در مورد اینی آیا واقعاً تقایا دکتا طباطبایی را می توان ب مستشارالدول منسوب کاد یا خیا ،بحثهای متعددی
وجود دارد ،بعضی معتقدند این نوای از سخنان مستشارالدول قابل استخااج نیست و در واقع حاف کامالً
جدید متعلق ب خود نویسنده است و ارتباطی ب شخص یوسفخان ندارد ،در مقابل گفت میشود اگاچ ن
واضح و مفصل ،بلی حداقل ب صورت اجمال ،میتوان اشاراتی را در رسالف یک کلم مشاهده کاد ک ب نوایف
دکتا طباطبایی شباهت زیادی دارد .در مقام داوری باید گفت استناد طاح دکتا طباطبایی ب مستشارالدول
تنها در مقام پژوهش است ک اهمیت دارد ن در مقام تفیا و نوای پادازی؛ و در مقام تفیا تا زمانیک باداشت
جدید ب حقیقت نزدیکتا شده باشد انتساب یا دم انتساب آن ب متفیا قبلی اهمیتی ندارد.
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تفسیا کاد و حتی تکتک احیام را متناسب با تمدن مدرن توضیح داد ،درحالیکه ناسهازگاری
بسیاری از بخشهای آن دو با ییدیگا واضح و مباهن است؟ این ایاادی است ک آخوندزاده نیز
در نامف خود ب مستشارالدول ب آن اشاره میکند (ماادخانی )302 :1396 ،و ب استناد همهین
ایااد تالش مستشارالدول را بث میپندارد .طباطبایی در روند شاح نوایف خود بارها و بارها ب
این ایااد باخورد میکند و با بیانهای مختلف تالش میکند تا ب آن پاسخ گوید.
او در وهلف اول ب دو دلیل این ناسازگاری را از اساس بیاهمیت میداند ،زیاا از یهک طهاف
ب ا تقاد او «حقوق راانس با تدوین ا المیف حقوق بشا بسطی به مبهادی هام داده اسهت که
هیچ نوام حقوقی در استنباط خاص از ام و اجتهاد قانونههای جدیهد نمیتوانهد آن مبهادی را
لحاظ نیند .بنابااین حتی اگا ملتی ب کاملتاین قانونها دستاسی داشت باشد بینیاز از مبادی
حقوق جدید ک ب منزلهف روح قهانون اسهت نخواههد بهود» (طباطبهایی1392 ،ب ،)218 :زیهاا
ا المیف حقوق بشا خاص نیست ،بلی روح دائمی همف قانونها و جان آنهاست و اصهول منهدرج
در آن نیز با همف قانونهای دنیوی خاص اشهااف دارد (طباطبهایی1392 ،ب .)219 :به بارت
دیگا او معتقد است اصول حقوق جدید ،مبادی ام هم زمانی و هم میانی هستند و هیچ نوهام
حقوقی نمیتواند در مخالفت با آن شیل بگیاد.
از طاف دیگا باید توج داشت ک وقتی دکتا طباطبایی از «اصول اسهالم» صهحبت میکنهد،
ماادش از «اصل» امای ثابت و همیشگی همچون اصول اسالمی ک مثالً شههید مطههای در آثهار
خود بدان استناد میکند ،نیست ،بلی ب کلیات جهانشمولی مانند « دالت خوب اسهت»« ،ظلهم
بد است» اشاره میکند ک ب نو ی خاص از باقااری دالت یها تعایفهی مشهخص از ظلهم مبتنهی
نیست ،زیاا از منوا او «دیانت پیوست دریارتی از دیانت است و ب بارت دیگا امای تاریخی اسهت
و حقیقت دین نمیتواند با بشا معلوم باشد» (طباطبایی .)1382 ،چنانیه مشهاهده میشهود ایهن
تعایف از دین مستلزم «دریارت نویی از دیانت باای طهاح مقدمهف بحهث سیاسهی» اسهت ،چنهین
دریارتی از دیانت ،حامل «نطفف نو ی اصالح دینی» نیز است (طباطبایی1392 ،ب431 :و.)436
حال ک اوالً ب ز م او حقوق در دنیای مهدرن از «مبهادی هام» اسهتخااج شهده اسهت که
هم زمانی و هم میانی است و اسالم یا ب طور کلی دین نیز تنها ب ما اصولی بسیار کلی و مبهم
اض میکند ک در سهیا تهاریخ اندیشه در هها دورهای ب گونه ای متفهاوت تعایهف و تفسهیا
میشود« ،اصول اسالم» میتواند با پایف «مبادی نوهای حقهوق جدیهد» تفسهیا شهود ،بها ایهن
توضیح اگاچ مسئل ب نحوی پاسخ داده شد ،واضح است ک این تعایف ب خودیخود نقهدهای
ناظا با جهانشمول بودن «مبادی نوای حقوق جدید» و همچنین نقدهای ناظا با تعایف دین
ب «دریارتهای ما از دیانت در طول تاریخ اندیش » را ب خود جذب میکند و تمهامی نقهدها و
ردی های ناظا با این دو پیشراض ،با دکتا طباطبایی نیز وارد است.
کار ویژة نوایف دکتا طباطبایی در ساحت لم حقوق ایجاد یک الیف رلسف حقوقی است،
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زیاا از نوا او در تاریخ ایاان تعقل و راهنگ دچار تصلب شده است و اگاچ اشاره میکند ک
اصول و بنیادهای اسالم قابل دستاسی است و الیف احیا ِم شاع نیز زنده و ینی است
(طباطبایی1392 ،ب588 :؛ ماادخانی ،)301 :1396 ،قانون شاع را راقد الیف رلسفف حقوقی
معتبا و متناسب با زمان میداند .در مقابل ب نوا میرسد اهل شایعت مد ی وجود یک الیف
رلسفی نیز هستند و جدا کادن الیف احیام و اصول را از این الیف ریای و رلسفی تقلیل دین ب
اجزای آن میدانند و آن را ب گفتف خود طباطبایی «وج ایدئولوژیییشدة ناصای از سنت
میدانند ک ب هیچوج مطابق احیام منطق نوام سنت قدمایی مل نمیکند» (طباطبایی،
1392ب .)594 :از منوا رلسفی نیز همخوانی الیف رلسفی باگارت شده از مبانی حقوق مدرن با
احیام شاع و در نهایت راه حل ملی طباطبایی باای از بین بادن باخی تعارضات مبنی با
« واردکادن این احیام ب نوام حقوقی و باخورد با آنها طبق منطق حقوق و در نتیج تفسیا و
تغییا آنها در دل نوام حقوقی» (ماادخانی )303 :1396 ،دور از ذهن ب نوا میرسد .طباطبایی
تأکید میکند ک پس از ریختن احیام شاع در قالبهای قانونی ،آنچ حاصل میشود ،دیگا
حیم شا ی نیست ،بلی قانون است و از این ب بعد با منطق حقوق با آن باخورد میشود و ن
با منطق رق  .با دانش حقوق میتوان احیام را محدود کاد ولی این مهم زمانی رخ میدهد ک
دانش حقوق ب وجود آید و مواد شاع ب قانون تبدیل شوند وبا اصول و قوا د حاکم با این
دانش تفسیا شوند و بدیهی است ک قانون قابل تغییا است (ماادخانی.)303 :1396 ،
ب نوا میرسد این تصور از بیتوجهی ب ساشت گزارههای شاع و قهانون و خلهح دو مبنها ناشهی
شده است؛ زیاا در رلسفف مدرن قانون سوبژکتیو است و قل انسان خود تعهینبخش اسهت ،یعنهی از
ها ماجع بیاونی جز خودش مستقل و بینیاز است ،در نتیج قهانون چیهزی جهز بیهان ارادة انسهان
نیست (موسوی اصل .)13-14 :1397 ،وقتی ماهیت قانون ا تبار انسان است ،انسان نیهز میتوانهد در
ا تباری دیگا آن را تغییا دهد و آن را در دستگاه رهم خود ب هها نحهوی تفسهیا و تعبیها کنهد ،امها
ماهیت حیم شا ی وضع و ا تبار انسان نیست ک وضع و ا تبار انسان بتواند آن را تغییا دهد ،حیهم
شا ی از جنس حقیقت است ،زیاا حیم شا ی دستور خداوند است و خداونهد جا هل نیسهت ،بلیه
خالق و ایجادکننده است .باای مثال اگا خداوند بگوید «درو نگویید» ،در حقیقت نیهز درو شهاارت
خواهد بود ن اینی درو ب نوان شاارت جعل شده باشد .اگا «آب در صد درج میجوشد» صهحیح
باشد ،ا تبار متفاوت انسان نمیتواند آن را تغییا دهد و اگا درو شاارت باشد (ک حیم شا ی مها را
از آن آگاه میسازد) ،ا تبار انسان نمیتواند آن را نیز تغییها دههد .به بیهان دیگها ،در رلسهفف مهدرن
احیام قل ملی ک حقوق از جملف آنهاسهت کهامالً خودبنیهاد اسهت و ههیچ نفساالمهای در مقهام
ا تبارات قل ملی وجود ندارد ،اما در رلسفف اسالمی ک پشتیبان حیم شا ی اسهت ،احیهام قهل
ملی مبتنی با نفساالماند ک آنها را مستقل از انسان ،معنادار میکند ،ب همین دلیل تغییها قهانون
شاع در سیستم حقوق مدرن با بنیاد رلسفی شاع و قانون متعارض است.

تحلیل خوانشهای معاصر از نسبت قانون و شریعت15 ...

در ساحت دوم یعنی ساحت تمدن تغییا حقوق تابع تغییا تمدن ب طور کلی است .در تفیا
دکتا طباطبایی مفهوم «تمدن» با «توسع » گاه خورده است ،او معتقد اسهت سهعادت و حتهی
دوام موجودیت ایاان (حقدار )9 :1383 ،جز از طایق رسیدن ب توسع امیانپذیا نیست و بحث
توسع نیز جز بها تییه بها تجابهف یابهی ممیهن نیسهت (یارمحمهدی توسهیی.)214 :1392 ،
طباطبایی معتقد است توسع در ماحلف اول ب ایجاد بستاها و ظاریتهای مناسب ذهنهی نیهاز
دارد؛ بستای ک محصول آن تحول ذهنی است ک خواهان زیست در شاایح شیوراتا ،تأمینتا و
آزادتا باشد (یارمحمدی توسیی .)214 :1392 ،این تحول ذهنی همان « قالنیت جدید» است.
طباطبایی در تشایح راهنگ یابی ب نصا تمدنساز قل بیش از دیگا ناصا توج میکند ،از
نوا وی قل یابی التزامی ب دین و سنت ندارد و این وج رارق آن با قهل شهاقی اسهت که
همیش در حدود شا ی و سنتی تعایف شده است (یارمحمدی توسیی.)209 :1392 ،
دکتا طباطبایی مبهانی حقهوق مهدرن را قبهل از حتهی «آزادی انسهان» و «حاکمیهت ملهت»
(طباطبایی1392 ،ب )233 :ب « قالنیت جدید» بامیگاداند و ا تقاد دارد «نوزایش جز بها تییه
با اصل قالنیت جدید ممین نیست» (طباطبایی1392 ،ب .)93 :قالنیت جدید است ک نگهاهی
جدید ب انسان و جهان و خدا را ممین میسازد ،در این نگاه جدیهد انسهان دوبهاره به خهود نوها
میکند و خود را صافنوا از وجود یا دم و ارادة خداوند دارای حقوقی میپندارد .همچنهین ارادة
خود را آزاد میبیند تا وقتیک ارادههای دیگاان او را محدود سازد و ب همین دلیل حاکمیت ملت
یعنی جمع ارادههای انسانی رار از ارادة خداوند را مبنای مشهاو یت حیومهت میدانهد .چنانیه
مشاهده میکنید ،حتی اگا تنها قالنیت جدید حاکم شود ،نیهازی به ورود مبهانی اصهلی حقهوق
مدرن نیست ،بلی این مبانی از دریچف « قالنیت جدید» ناظا با سنت بهومی تولیهد خواههد شهد،
زیاا قالنیت جدید مثل نور جدیدی است ک هاگاه ب اشیای قدیمی بیفتد ،همان اشیا ب گونه ای
دیگا باای ما جلوهگا خواهند شد .پس قالنیت جدید میتوانهد همهان سهنت قهدمایی را نیهز به
دروازههای تجدد باساند و ب بارت دیگا از دل سنت ما تجدد تولید کند و همهف اجهزای تمهدن از
جمل حقوق و سیاست نیز در سایف این تحول ب گون ای تجدد بومی دست پیدا میکنند.
از طاف دیگا شناخت از منوا هگل راه است و ن تصویا ذهنی ،یعنهی بایهد ملتهی از گهذر
تاریخ و با سیا دیالیتیک حاکت کند و ماتهب صهورتهای مختلهف قهل را کنهار بزنهد تها به
خودآگاهی باسد و تا وقتی این راه را طی نینیم ،نمیتوانیم ب قالنیت جدید دست یابیم .حال
ملت ایاان ب ا تااف خود طباطبایی و شهادت تاریخ هاگاه در دوراهی خادگاایی و تفیها قهل
ذیل شاع قاار گارت  ،راه دوم را انتخاب کاده است و مثالً تفیا بو لی (ب ز م طباطبایی بهو لی
نمایندة تفیا خادگااست) پس از او باقی نماند و در نهایت ب تفیها مالصهدرا خهتم شهد ،پهس
چگون مد ی هستیم ک با وارد کادن قالنیت جدید یا حتی بیداری ناگهانی ایاانیان در قهاون
معاصا میتوانیم ب قالنیت جدید دست یابیم وقتیکه هیچوقهت تجابهف تهاریخی صهورتهای
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مختلف قل خودبنیاد را از سا نگذراندهایم؟ همچنین حتی اگها چنهین اتفهاقی بیفتهد ههم در
نهایت نتیج همان مدرنیت خواهد بود و ن مدرنیت ای از جنس خودمان ،زیاا قالنیهت جدیهد
اساساً از جنس ما نیست ،اد ای مدرنیت نیز اد ای جهانی است ،پس اگا مدرنیت در ذات خهود
جهانی است و از آن گایزی نیست ،چگون انتوار ظهور مدرنیت ای با حدهای راهنگهی خهود را
داریم؟ با توضیحاتی ک ذکا شد ،ب نوا میرسد این نوایه نمیتوانهد تقایها مناسهبی از مهااد
مستشارالدول یا طاح مناسبی باای آیندة ایاان باشد.

نتیجهگیری
نوایف حقوقی میازا یوسفخان مستشارالدول را میتوان از دریچف س خوانش متفاوت معاصا بارسهی
و نقد کاد .باای اینی نشان دهیم آیا نوایف مستشارالدول راهحل کارامدی باای تعارضات جامعهف مها
در زمینف حقوق و قانون است و آیا توانست است تاکیبی مناسهب از دو نههاد قهانون و شهایعت ارائه
دهد ،ابتدا الزم است بارسی کنیم ک کدامیک از این خوانشها ب مقصود او نزدیکتا است ،بااسهاس
شواهدی ک از رسالف یک کلم و دیگا نوشت های یوسفخان اشاره شد ،ب نوا میرسهد خهوانش دوم
یعنی «توجی قانون از راه شاع» مااد او را بهتا توضیح میدهد ،البت بااساس این تفسهیا نیهز به نوا
میرسد نگاه مستشارالدول ب اسالم ییااصیل و بیاونی است و او درک میقهی نیهز از نوهام حقهوقی
یاب ندارد و در واقع آنچ راهحلهای او باای حل تعارضات را ممین میسازد ،ن کارسهاز بهودن آنهها
بلی سادهانگاری نسبت ب ها دو نوام است .ب همین دلیل نیز تاکنون مهورد اسهتقبال و مهل قهاار
گارت است .اما اکنون ک امیانات تاریخی این شیوه تا حد زیادی خود را نشهان داده اسهت ،میتهوان
شیافهای بزرگ ایجادشده در این تاکیب نامتجانس را ب خوبی مشاهده کاد؛ چنانی در این تحقیهق
ب آنها اشاره شد .دو تفسیا دیگا نیز اگاچ چندان نشاندهندة مااد مستشارالدول نیسهتند ،از لحهاظ
منطقی بودن یا نبودن بارسی شدند و نتایج زیا حاصل شد.
اولین خوانشی ک بارسی شد ،اد ا میکند میازا یوسفخان ب «ییسانی قهانون و شهاع» معتقهد
بوده است .در این تحقیق نشان داده شد ک مستشهارالدول نمیتوانسهت اسهت به چیهزی بیشهتا از
ییسانی کارکادهای قانون و شایعت معتقد باشد .الوهبا اینی اد ای ییسانی قانون و شاع بها توجه
ب تفاوتهای بسیاری ک بین آنها وجود دارد ،قابل پذیاش نیست .سهاانجام خهوانش سهوم نیهز که
ب تازگی مطاح شده است ،طاح میازا یوسهفخان را طاحهی بهاای تبهدیل شهاع به قهانون معارهی
میکند ک مستلزم نحوة استخااج قانون از بسهتا شهاع و سهنت اسهالمی اسهت که الوهبها حهاکم
ساختن قالنیت جدید ،با پایف راهنگ و تمدن بومی قاار گارت باشد و دچار تناقضات درونی نشهود.
اما ب نوا میرسد سمت اسالمی نوای سهاانجام از دسهت مهیرود و آنچه حهاکم میشهود ،تالشهی
ناکامل باای رسیدن ب مدرنیت است ک نمیتواند طاح مناسبی باای آیندة ایاان باشد.

تحلیل خوانشهای معاصر از نسبت قانون و شریعت17 ...

منابع
 .1فارسی
الف) کتابها
 .1آبادیان ،حسین ( 1392الف) ،بحاان آگاهی و تیوین روشنفیای در ایاان ،تهاان :کویا.
 1392( ------------ .2ب) ،مفاهیم قدیم و اندیشف جدید ،تهاان :کویا.
 .3آدمیت ،رایدون ( ،)1340ریا آزادی و مقدمف نهضت مشاوطیت در ایاان ،بیجا :سخن.
 .4اسالمی ،رضا ( ،)1394مدخل لم رق  ،ادوار ،منابع ،مفاهیم ،کتابهها و رجهال رقه مهذاهب
اسالمی ،قم :ماکز مدیایت حوزة لمی و درتا بانام ریزی و تدوین متون درسی.
 .5اصیل ،حجتاهلل ( ،)1394رسال های میازا ملیمخان ناظمالدول  ،تهاان :نشا نی.
 .6بیگدلی ،طاءاهلل ( ،)1394قانونشناسی ،تهاان :اشااق.
 .7حقدار ،لیاصغا ( ،)1383پاسش از انحطاط ایاان ،بازخوانی اندیش های دکتها سهید جهواد
طباطبایی ،تهاان :کویا.
 .8داوری اردکانی ،رضا ( ،)1365ناسیونالیسم و انقالب ،بیجها :درتها پژوهشهها و بانامه ریزی
راهنگی وزارت ارشاد اسالمی.
 .9روسو ،ژان ژاک ( ،)1341قاارداد اجتما ی ،یالمحسین زیاکزاده ،تهاان :شاکت سهامی چها.
 .10طباطبایی ،سید جواد ( 1392الف) ،تأملی درباره ایاان ،تهاان :مینوی خاد ،بخهش نخسهت
از جلد دوم ،میتب تبایز و مبانی تجددخواهی.
1392( ---------------- .11ب) ،تأملی دربارة ایاان ،تهاان :مینوی خاد ،بخش دوم از جلهد
دوم ،مبانی نوایف مشاوط خواهی.
 .12امای ،حامد ( ،)1394تجدد و قهانونگاایی ،اندیشهف میهازا یوسهف خهان مستشهارالدول ،
تهاان :نگاه معاصا.
 .13گاجی ،ابوالقاسم ( ،)1394تاریخ رق و رقها ،تهاان ،سازمان مطالعه و تهدوین کتهب لهوم
انسانی در دانشگاهها (سمت).
 .14ماادخانی ،رادین ( ،)1396خوانش حقوقی از انقالب مشاوطف ایاان ،تهاان :میزان.
 .15مستشارالدول  ،میازا یوسفخان ( ،)1393رسالف موسوم ب یک کلمه به همااه دو پیوسهت
انتقادی ،امیاحییمی ،بیجا :نسخف دیجیتالی.

ب) مقاالت
 .16راسخ ،محمد (« ،)1386مدرنیت و حقوق دینی» ،نامف مفید ،ش  ،64صص .26-3

 18فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

 .17راسخ ،محمد؛ بخشیزاده ،راطم (« ،)1393مفهوم قهانون در صها مشهاوط  :نویسهندگان
متقدم» ،رصلنامف تحقیقات حقوقی ،ش  ،68صص .23-1
 .18زار ی ،محمدحسین و رادین ماادخانی (« ،)1393آشنایی ایاانیهان بها مفههوم پارلمهان در
انقالب مشاوط و مجلس اول» ،رصهلنامف تحقیقهات حقهوقی ،ویژهنامهف شهمارة  ،12صهص
.431-492
 .19طباطبایی ،سید جواد (« ،)1382گسهتاة اقتهدار دینهداری در حیهات اجتمها ی ایاانیهان»،
تالش آلمان ،ش .11
 .20قاهدایی ،معصهوم (« ،)1383زنهدگانی و اندیشه های میهازا یوسهفخان مستشهارالدول »،
الم  ،ش 1و ،2صص .290-279
 .21مههددپور ،محمههد (« ،)1379روشنفیای،گذشههت  ،حههال و آینههده» ،پژوهشهههای اجتمهها ی
اسالمی ،ش  ،25صص .126-112
 .22موسوی اصل ،سید سعید (« ،)1397روییاد سوبژکتیو ب قانون در رلسفف کانهت» ،حیمهت
اسالمی ،دورة ،5ش  ،1صص .78-61
 .23منصورآبادی ،باس؛ موسوی اصل ،سید سعید (« ،)1394تحهول مفههومی قهانون طبیعهی
ذیل سوبژکتیویت دکارتی» ،حقوق خصوصی ،دورة  ،12ش  ،2صص .231-205
 .24وطندوست ،یالماضا (« ،)1382اندیشف سیاسی میازا یوسفخان مستشارالدول و مشاوطف
ایاان» ،در :سنجای،آذرم  ،مجمو مقاالت همایش بارسی مبانی ریای و اجتمها ی ایهاان
بزرگداشت آیتاهلل محمدکاظم خااسانی ،تهاان :انتشارات دانشگاه تهاان ،ص .343-353
 .25یارمحمههدی توسههیی ،مههایم (« ،)1392تحلیههل جامع شناسههی گفتمههان روشههنفیای
هویتاندیشی مدرن در آراء سهید جهواد طباطبهایی» ،لهوم اجتمها ی (دانشهگاه رادوسهی
مشهد) ،دورة  ،10ش .1

 .2عربی
الف) کتابها
 .26نائینی ،میازا محمدحسین ( ،)1393تنبی االم و تنزی المل  ،سید جواد ور ی ،قم :بوستان کتاب.

 .3انگلیسی
A) Books
1. Abadian, Hossein (2009 A), Old Concepts and New Thought; A Theoretic
Introduction to Iran Constitutional Revolution, Tehran: Kavir (In Persian).
2. Abadian, Hossein. (2009B), The Crisis of Conscious and Formation of Iranian

19 ...تحلیل خوانشهای معاصر از نسبت قانون و شریعت
Intellectualism, Tehran: Kavir (In Persian).
3. Adamiyat, Fereydoun (1961), The Idea of freedom and the beginning of the
Constitutional Movement of Iran, sukhan (In Persian).
4. Islami, Reza (2015), An Introduction to Fiqh, Qom: Howzeh Management Center
(In Persian).
5. Asil, Hojatollah (2015), Mirza Malcom Khan Mostashar Al Dowleh’s Booklets,
Tehran: Ney (In Persian).
6. Bigdeli, Ataollah (2015), Jurisprudence, Tehran: Eshragh Institution (In Persian).
7. Haghdar, Aliasghar. (2004), Porsesh Az Enhetate Iran-Bazkhaniye Andishehaye
Doktor Seyyed Javade Taba Tabayee, Tehran: Kavir (In Persian).
8. Davari Ardekani, Reza (1986), Revolution and Nationalism, Bureau of
Researches and Cultural Planning of Ministry of Culture and Islamic Guidance
(In Persian).
9. Rousseau, Jean-Jacques (1962), Social Contract, Gholamhossein Zirak Zadeh,
Tehran: Chehr Publication (In Persian).
10. Seyyed Javad Tabatabai. (2013 A), On Iran: Tabriz School and Basis Of
Modernity, Tehran:, Minooy-E-Kherad (In Persian).
11. Tabatabai, Seyyed Javad (2013 B), On Iran: The Theory of Constitutionalism in
Iran, Tehran: Minooy-E-Kherad (In Persian).
12. Ameri, Hamed (2015), Modernity and Legalism, Tehran: Negah-e-Moaser (In
Persian).
13. Gorji, Abolqasem (2015), History of Fiqh And Faqihs, Tehran, The Organization
for Researching and Composing University Textbooks in The Humanities
(SAMT) (In Persian).
14. Moradkhani, Fardin (2017), Legal Reading from Iran Constitutional Revolution,
Tehran: Mizan Legal Foundation (In Persian).
15. Mostashar-Al-Dowleh, Mirza Yousef Khan. (2014), One Word and Two Critical
Attachments, Amir Hakimi, Digital Copy (In Persian).
16. Nayini, Mirza Mohammad Hasan (2014), Tanbih-Ol-Omma Va Tanzih-OlMella, Seyyed Javad Varaei, Qom: Bustan Ketab (In Arabic).
B) Articles
17. Kant, Immanuel (1996), “Answer to the question: what is enlightenment?”, In
what is enlightenment: eighteenth-century answers and twentieth-century
questions, translated by James Schmidt, California, university of California
press.
18. Rasekh, Mohammad. (2007), “Modernity and Religious Law”, Name-Ye-Mofid,
Vol.64 (In Persian).
19. Rasekh, Mohammad & Bakhshi Zadeh, Fateme (2014), “The Concept of Law in
The Age of Iranian Constitutionalism: Early Writers”, Legal Research Quarterly,
Vol.68 (In Persian).
20. Moradkhani, Fardin & Zarei, Mohammad Hossein. (2014), “Familiarity of
Iranians To the Concept of Parliament (Discussion on Foundations)”, Legal

 ؟؟ ؟؟، شمارۀ ؟؟، دورۀ ؟؟، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی20
Research Quarterly, Special Issue No.12.
21. Tabatabai, Seyyed Javad. (2003), Region of Power of Religion in Iranians Social
Life, Talash In Germany, Vol.11 (In Persian).
22. Gharadaghi, Masomeh (2004), “Life and Thoughts of Mirza Yousef Khan
Mostashar-Al- Dowle"h”, Allame, Vol. 1 & 2 (In Persian).
23. Madadpoor, Mohammad (2000), “Intellectualism, Past, Present and Future”,
Islamic Social Researches, Vol.25 (In Persian).
24. Mansourabadi, Abbas; Mousavi Asl, Seyed Saied (2016), ‘‘Cartesian Concept of
Natural Law Follows the Evolution of Subjectivity’’, private law, 12(2), p 205231 (In Persian).
25. Mousavi Asl, Seyed Saeid (2018), “The Subjective Approach To Law In The
Philosophy Of Kant”, Hekmat-e-Islami, Vol.5, No.1 (In Persian).
26. Nelson, Brian. R, (2006), The making of the modern state a theoretical
evolution, New York, Palgrave Macmillan.
27. Vatandoost, Gholamreza (2003), “Political Thought of Mirza Yousef Khan
Mostashar-Al-Dowleh And Iran Constitutional Revolution”, In: Sanjari, Azarme,
Tribute of Ayatollah Mohamamd Kazem Khorasani Conference Proceedings,
Tehran: Publication of University of Tehran, pp. 343-353 (In Persian).
28. Yarmohammadi Touski, Maryam (2013), “A Sociological Analysis the
Intellectual Discourse of Modern Identity Thinking on The Vote of Seyyed
Javad-e-Tabatabaii”, Social Science (Mashhad Ferdowsi University), Vol.10,
No.1 (In Persian).

