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برخورد دو نظام مختلف اداره ی اجتماع در متن جامعه ی 
ایرانی 

مذهب شیعه
 به صورت رسمی از اسالم نظام حقوقی

یم تنظبه دوران صفویه از طریق فقه شیعه 
. پرداختروابط جامعه می 

 حکم شرعی»قالب مفهوم در فقه شیعه »
.  متکفل نظم و عدالت در جامعه بوده است

آن، تعاریف مختلففصل مشترک تعابیر 
است به« کشف اراده ی شارع»بر تاکید 

رعی صورتی که در تقسیم بندی های حکم ش
هیچ گوشه ای وجود ندارد که خارج از 

حاکمیت خداوند و نبی او باشد حال چه به
و صورت جعل و انشاء و یا به صورت تایید

. اجازه ی صریح و یا ضمنی

حقوق مدرن
ی از اوایل عصر ناصری بارقه های آن در فضا

نبش فرهنگی ایران زمین دیده شد و نهایتا با ج
.مشروطه نهادینه گردید

 یا « قانون»بر پایه ی مفهوم«law » استوار
را است، فیلسوفان بزرگ دوران مدرن قانون

و )قاعده ای می دانند که انسان با عقل خود 
بدون راهنمایی هیچ قوه ی دیگر و ارجاع به

یئت یابد و خود به وسیله ی همی (برترمتون 
حاکمه ای که در اثر قرارداد اجتماعی ایجاد 

.میکند، خود را به آن ملزم می نماید



و تا حد زیادی متعارض، نظام متفاوت در میانه ی این دو 
را در پیش گرفته است و تالش اختالط جامعه ی ایران راه 

را « قانونی بر اساس حکم خداوند  و اراده ی مردم»میکند 
. در جامعه پیاده کند

نظریه های اختالط نیز طیف بزرگی از ضعیف تا قوی اما 
یکی از قوی ترین نظریه های اختالط که. را در برمیگیرند

سعی دارد تعارض را از بستر فلسفه ی حقوق حل کند 
میرزا یوسف خان . نظریه ی مستشارالدوله است

مستشارالدوله از رجل روشنفکر عصر ناصری است که با 
خود یکی از اولین بارقه های ورود « یک کلمه»رساله ی 

قانون مدرن به ایران را ایجاد کرد، این روشنفکر پیش از هر 
چیز نگاه فلسفی به مقوله ی قانون دارد و سعی میکند این
ارتباط بین شرع و قانون مدرن را از منظر فلسفه ی حقوق 

.برقرار کند



 ک و او به گفته ی خودش برخالف دیگرانی که از غرب فقط ظاهر تکنولوژیآنکه نخست
ا کرد که تحوالت مدرن توجه بیشتری نشان داد و ادعمبانی نظرِی صنایع آن را می دیدند به 

.است« قانون»همه ی این تحوالت ظاهری بر یک پایه  استوار است و آن هم 
 ین ارتباط به مقوله ی قانون دارد و سعی میکند انگاه فلسفی این روشنفکر پیش از هر چیز

نی که در او سعی میکند آنچنا. بین شرع و قانون مدرن را از منظر فلسفه ی حقوق برقرار کند
احکام شرعی و فقه را . سده ی اول دوران مدرن عرف های مسیحی در قالب قوانین درآمدند

استخراج در قالب قوانین مدرن عرضه کند و برای این مسئله حتی نیم نگاهی به تحول فقه و
ریه ی اصول کلی از فقه اسالمی دارد که در میان معاصران خودش و حتی تاکنون نیز یک نظ

.بدیع است
 اسالم مذهببه عالوه مستشارالدوله اگرچه منادی غرب و پیشرفتهای آن در ایران بود اما به

مدرن داشت و به همین دلیل به دنبال راهی برای جمع اندیشه های اسالمی و حقوقنیز علقه 
های غربی که حرفخود روا  نمی داشتند در زمانه ای که  بسیاری از نویسندگان این رنج را به . بود

و غرب را به زبان اسالمی بگویند در آثار او برای اولین بار یک مطابقه ی جدی میان اسالم
.دیده شد که حتی در آثار سید جمال الدین اسدآبادی نیز بی سابقه بود

ری جدیدی همچنین مستشار الدوله پیشتر از دیگران، تدوین نظام حقوقی جدید که مبنای نظ
رار را در فهم نظام سنت قدمایی وارد میکرد، مورد توجه قرار داد، و به نظر میرسد با استق

رحی که ط. مشروطیت همین رساله مبنای نظری تبدیل شرع به نظام حقوق عرف قرار گرفت
.او در انداخته بود همچنان نیز کمابیش مبنای نظام حقوقی ایران می باشد



ر تفاسیر متفاوت از رابطه ی شرع و قانون د
اندیشه ی مستشار الدوله نسبت قانون و شریعت

این همانی

توجیه قانون از راه شریعت

استخراج قانون از بستر شرع

شرع ماده ای برای صورت قانون

باز تولید عقالنیت جدید از بستر
سنت اسالمی

تحول فقه



این همانی
شار اولین دریافتی که با نگاهی اجمالی به ظاهر رساله حاصل می شود این است که مست

ن ها را الدوله اصول سیاست و حکومت غربی را با اصول و آموزه های اسالمی تطبیق کرده و آ
قت اسالم سازگار شناخته است و بالتبع اصلی ترین علت انحطاط ایران را نیز عدول از حقی

نیز موید همین« روح االسالم»دانسته است، انتخاب اولیه ی او برای نام رساله یعنی 
.معناست

 م اتفاق مصدق شریعت اسال»مینویسد اگر در قوانین غرب دقت کنیم میبینیم همه چنانکه
سال قبل از 1280پیغمبر شما » و هر چه اکنون در غرب هست را همانها می داند که « افتاده

«این برای ملت اسالم معین و برقرار نموده
فاوتهای قانون و نماینده ی این تفکر بیشتر ملکم خان است و به نظر میرسد مستشارالدوله به ت

گاهی داشته و محتوای خود رساله نیز چنین برداشتی را تایید شرع حداقل به صورت اجمالی آ
.نمی کند



توجیه قانون از راه شریعت
هر دلیل،بیشترین نقش و تاثیر در اجتماع در میان عوامل مختلف فرهنگی را شرع دارا بود و به همین

قوِق شرع قرار کوششی در تجدد خواهی ایرانیان باید خود را در نسبت با کانوِن سنت قدمایی یعنی علم ح
.  می داد

 به جاده ی میکند ابتدا وارد جاده ی شرع شود آن را با کوره راهیاز منظر این تفسیر مستشار الدوله سعی
مانند زیرا قیودی. حقوق مدرن متصل کند و از آن به بعد کامال به حرکت در جاده ی مدرنیته بپردازد

فان، با اساس واضع بشری، مشروعیت قانون به قبول ملت و تغییر پذیری آن بر حسب زمان و یا میل مکل
.حقوق شرعی منافات دارد

 الم غیر اصیل و نظریه مستشار الدوله را چنین تفسیر کنیم  به این نتیجه میرسیم که نگاه او به اساگر
ه قوانین اسالمی او با استفاده از علوم جدید، در پیوند این اندیشه ها با دین، بر این نظر بود ک. بیرونی بود

.را می توان در راستای مقتضیات روز جامعه تفسیر کرد



تفاوتهای قانون و شرع از 
منظر مستشارالدوله

قبول ملت

ظهور دولت مدرن

ا تفکیک مسائل دنی
از آخرت

اعتماد به عقل بشری 
در مصالح دنیایی

قاعده ی مشورت
و امرهم شوری بینهم
ه تالش برای تبدیل ایران ب

ملت از طریق -یک دولت
ایجاد قانون تقسیمات 
کشوری و تحول نظام 

حقوقی
تفکیک امور عبادی و 
اجتماعی در اسالم و 

«کتاب معاش»نوشتن 

انتم اعلم بأمر 
دنیاکم



رعاستخراج قانون از بستر ش
ی به مقوله ی دکتر طباطبایی معتقد است مستشارالدوله پیش از هر چیز نگاه فلسف

فه ی قانون دارد و سعی میکند این ارتباط بین شرع و قانون مدرن را از منظر فلس
معتقد حقوق برقرار کند و احکام شرعی و فقه را در قالب قوانین مدرن عرضه کند و

ه در بسطی ک»است این ارتباط مستلزم جدا نمودن اصول و مبانی کلی اسالم از 
«  جدیدمبادی نظری حقوق»پیدا کرده اند  و تفسیر آن اصول بر پایه ی « ادوار فقه

ته این نکته ی ظریف را دریاف( میرزا یوسف خان)او »:است، چنانکه مینویسد 
ت که خاستگاه مغایرتهای قانون شرع با قانون های جدید، مبانی متفاو...بود

جدا کردنباآنهاست و با امکانات علم قانون شرع نمی توان آن را رفع کرد، اما 
مبادی یرتفساز بسطی که در ادوار فقه پیدا کرده است ، و قانون شرع اصول اساسی

ح که میرزا یوسف خان آن را رومبانی نظری حقوق جدید قانون شرع بر پایه ی 
تی این قانون های جدید ح. االسالم میخواند ، می توان قانونهای جدید تدوین کرد

در درون تدوین شده باشد، میتواند« کتب اسالمیه»اگر به طور عمده با تکیه بر 
«.قرار گیرد و تحول پیدا کندتفسیرنظریه های حقوق جدید مورد 



مدلهای مختلف استخراج قانون از بستر شرع
تحول به سمت نظام حقوقی جدید را جز از مجرای اندیشه و سنت انباشته ی کشور امکان پذیر نمی داند•
ست و از پس از ریختن احکام شرع در قالب های قانونی،آنچه حاصل میشود دیگر حکم شرعی نیست بلکه قانون ا•

.این به بعد با منظق حقوق با آن برخورد می شود و نه با منطق فقه
قانون از یک فقه و. در تفسیر طباطبایی از یک کلمه ، آن رساله به هیچ وجه در پی توجیه شرعی مشروطیت نیست•

.بدیل به قانونندقابل تاحکام شرع اما . جنس نیستند که با هم متعارض باشند و قرار نیست فقه تبدیل به حقوق شود

شرع به عنوان 
ماده ای برای قانون 

صد داشت از مستشار الدوله اصواًل قصد نداشت دو نوع عقالنیت انسان محور و عقالنیت دینی را دربیامیزد بلکه ق•
.منظر عقالنیت جدید فقه را تفسیر کند و در واقع فقه را ماده ی خامی برای عقالنیت جدید قرا میداد

رن را قبل از دکتر طباطبایی با اشاره به این تعارض مبانی حقوق مد. را ماده ی خامی برای عقالنیت جدید قرار میداد•
برمیگرداند« عقالنیت جدید»به «حاکمیت ملت»و « آزادی انسان»حتی 

بازتولید عقالنیت 
جدید از سنت 

اسالمی

ش های غیر بدهد که از اگر فرهنگی بتواند با عقالنیتی مبتنی بر سنت خود به غیر نظر کند می تواند پاسخهایی به پرس•
.  درون خودش جوشیده است و به جای انفعال، به صورت فعاالنه در تعامل با دیگری خود را ارتقا بخشد

ومت قرار فقه تالش کند تا به مسائل حکومتی بنگرد و واحد تفکر خود را نه فرد و مصاحت فردی که اجتماع و حک•
.دهد

هتحول فق



با تشکر از توجه شما

والسالم


