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Abstract 
Modification of legal system based on implementing “law” idea, was among 

fundamental approaches of Iranian intellectuals during the confrontation with 

modernity. Law as the radical core of modern legal system is a self-autonomy and 

self-founded item considered as the symbol of freedom and self-autonomy of 

modern human which philosophers of Age of Enlightenment have interpreted it. On 

the other hand, Iranian intellectuals in their researches about Iran's backwardness 

and advancements of Western countries have concluded that “law” is the only 

solution for all problems in Iran. The main purpose of the present study is to 

investigate what is analysis of Iranian intellectuals when confronting modern law? 

Whether Iranian intellectuals have accurately and correctly confronted with concept 

of modern law? To answer the above questions through analytical-comparative 

method, it has been concluded that three approaches of “similarity of religion and 

law”, “completion and cooperation of religion by law” and “conflict between 

religion and law” have been created about the relationship between religion and law. 

Theoretical confrontation of two approaches formed in relation with law without 

realization of bases, philosophical and cognitional support of law concept, and 

beyond this perspective consistency and convergence between religion and law have 

been achieved. Although consistency between law as a self-founded item and 

religion as an other-founded and God-centered item is philosophically impossible. 
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مشروطه با  عصرروشنفکران  ینظر ةمواجه یانتقاد لیتحل
 های فلسفی قانون مدرنبنیانمفهوم قانون با تکیه بر 

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 3 ، محسن سعیدی ابواسحقی * 2 ، کمال کدخدامرادی 1 اهلل رحمانیقدرت

 دهیچک
ی ظاا  قواو نان ایرانی، اصالح در مواجهة ایرانیان با تجدد، یکی از راهبردهای اساسی روشنفکر

مثابة هستة بنیادین نظاا  قواو ی مادرن، امار  انون به بود.«  انون»مبتنی بر وارد کردن ایدة 
شاود کاه خودآیین و خودبنیاد اسا  کاه مظهار آزادی و خاودآیینی انساان جدیاد ت وای می

نای در ایرا . از طار  دیرار، روشانفکرانانادپرداختهفی سوفان عصر روشانرری باه تفسایر آن 
ماندگی ایران و پیشرف  کشورهای غار  باه نتیجاه رسایدند کاه تنهاا وجوی ع ل عوبجس 

ه قل مشکالت ایران در یك ک مه و آن هم  انون  رار دارد. بر این اساس مسئ ة اصا ی موا اراه
ن از مفهاو   اانون مادر اصای یو  صایی قاضر این اس  که آیا روشانفکران ایرانای مواجهاة 

طبیوای ایان ت -منظور پاسخرویی به پرسش مذکور از طریق روش تی ی اید یا خیر؟ بهانداشته
و « و  انون تکمیل و تعاون شرع» ،«دیل شریع  به  انونتب»دس  آمد که سه رویکرد نتیجه به

 نظری ةمواجهدر رابطه با نسب  شرع و  انون پدید آمده اس  که « تعارض میان شرع و  انون»
  انون  مفهو یمعرفت و یف سف ةپشتوان و ادهایبن تیوق بدون  انون به نسب  نخس  رویکرد دو

 هشاد قکام ع یشار و  اانون انیم یظاهر یسازگار و جمع به نراه، نیا پس از و گرفته شکل
 و ادیادگربن یامر عنوانبه ع یشر و ادیخودبن یامر عنوانبه  انون انیم جمع کهدرقا ی اس ،

 .رسدیم نظربه ممتنع و میال یجمع ،یف سف  یاظ به خدامیور،

 کلیدواژگان
 روشنفکری، غر  مدرن،  انون، مشروطه.
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 مقدمه
شود. تکوین و تطور  انون ترین عنصر نظا  قوو ی مدرن   مداد میترین و اساسی انون بنیادی

زمین صاورت گرفتاه اسا ، خواهی در گسترة تاریخ اندیشاة سیاسای و قواو ی م ار و  انون
منظور بار  اانون را باهتوان گف  این جوامع غربای بودناد کاه بارای نخساتینای که میگونهبه

بخشی به امور عمومی جامعه برگزیدند. در سیر تطور معنایی  انون در بستر تاریخ قواوق انتظا 
های متفااوتی از آن ارائاه شاده اسا . آنماه اماروزه از  اانون نازد غا اب زمین، برداش م ر 
عنوان مفهومی موبول مورد پذیرش  رار گرفته، مفهومی اس  کاه در سادة  ی بههای قوونظا 

هجدهم میالدی با پیدایش اندیشه و عصر روشنرری توسط فی سوفان و روشنفکران ایان عصار 
 باا انساان ةرابطا در چرخشارائه شده اس . منشأ تکوین مفهو   انون به معنای مدرن خود به 

ای کاه در نظار روشانفکران گوناه، بهگرددیبرم عا م و آد  نایم دیجد نسب  ییدایپی و هست
توان ناشی از کنار زدن امر  دسی و دینی آوری  انون را میعصر روشنرری مبنای تکوین و ا زا 

دهای جهاان جدیاد میساو  و متکی بر عوالنی  خودبنیادی ت وی کرد که پایاه و بنیااد نظم
پردازد که موید به امری بیرون از جاد قق و تک یفی میشود. این عوالنی  به وضع  انون و ایمی

شاود کاه نیس . در نتیجه باید گف   اانون در جهاانی وضاع می -امری متعا ی و ا هی -انسان
رو فهم  انون در (. ازاین37: 1394 های سنتی مانند اسطوره و دین وجود ندارد )بیرد ی،اتوریته

 ف سفی آن ممکن و میسور نیس .دنیای مدرن بدون فهم بنیان معرفتی و 
های غیار مادنبا پیدایی و بسط مدرنیته و غ بة تکنو وژیك غر  مدرن بار تماامی عاا م، ت

ناچار با این تمدن مواجهه پیدا کردند. نظا  سنتی ایران نیز از این  اعده به تدریج ومدرن نیز به
دهندة وضعی  اجتماعی و میور نظم تبع ورود مظاهر مخت ف مدرنیته به ایران،نبود و به مستثنا

کاه « فرمان»و « قکم»، «فتوا»قوو ی ایران نیز از میوری  فوه و امور دینی و مفاهیمی مانند 
کرد، به سم  میوری  اماری رفا  کاه در منظومة مفهومی خاص خود کارکرد و معنا پیدا می

بودند که خواهان اتخاا  (. روشنفکران نخستین کسانی 37: 1394 نا  داش  )بیرد ی،«  انون»
قل تمامی مشکالت جامعة ایاران رو راهنظم مدرن برای ساماندهی نظا  اجتماعی بودند و ازاین

 پنداشتند.می«  انون»را در یك ک مه و آن هم 
آن  نیتکو یمفهو  و مبنااین از  یدرک درست یرانیروشنفکران ا ایآاما مسئ ه این اس  که 

و برداشا  روشانفکران  لیتی  ،رریعبارت داند؟ بهآن داشته یمدنو ت یفرهنر ،یدر سپهر فکر
مفهو ، باه  نیا دیدر بازتو  ایبا مفهو  مدرن  انون به چه صورت بوده اس ؟ آ مواجههدر  یرانیا

و  دیادرصادد بازتو  یظااهرفهم با  نکهیا ای شتندمعنا و ا تضائات آن در جهان مدرن ا تفات دا
 ند؟ مفهو  برآمد نیا ییبازنما

های مذکور، فرضیة پژوهش این اس  که ثمرات و دساتاوردهای تمادن در پاسخ به پرسش
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تواند در یك جامعه جایراه خاود را پیادا کناد کاه فضاای معرفتای آن جامعاه مدرن و تی می
پذیرای این ثمرات باشد. این در قا ی بود که بخش اعظمی از نظا  سنتی ما بر میوریا  فواه 

آن اتفااق هاای رویاین و آشنایی ما با  انون مدرن از دریمة مظاهر و الیاهشد تمشی  امور می
قااکم بار اندیشاة روشانفکران  افتاد و همین مسئ ه سبب شد تا فهم دو رویکرد از سه رویکرد

نون و در شرایط فودان پرساش  ا ظاهربه  توجهخواهی، همراه با عصر مشروطه از  انون و  انون
 های ف سفی آن باشد. از بنیان
 کاه اسا  آن ساازد،می ضاروری عمومی قووق قوزة در را هاپژوهش سنخ این انجا  آنمه

کاه  یاگونهبه، شده یمتعدد یهاموجب طرح نظرگاه ی،رانیا ةشیمفهو  به ساق  اند نیورود ا
و  یقواوق عماوم ةف ساف یاصا  یهااز پرساش یکیمفهو   انون هممنان جزء  رسدینظر مبه
 یمفهو  و چرونر نیا یستیچ خصوصدر  زیا بته کماکان ن ،اس  رانیدر ا یقووق عموم خیتار

بار . افزون(78: 1396 ،یو اقساان فینظنکرده اسا  )طیاان دایخاتمه پ وگوهاگف آن بیث و 
 یپژوهش انونة نیدر زم ررید ةاز  انون مشخص نشود، سخن گفتن از دو مرق  یتا مفهوم نکهیا
و  «یگاذار انون»خواهد بود، چراکه سخن گفاتن از  ثمریب «نیتون»و « قکوم   انون» یعنی
فارض  و« قکوما   اانون»بر مفروض دانساتن  یو ا زامات آن مبتن هاستهیو با «ینرار انون»

اسا . بار « ونمفهو   ان»و پردازش  لیو تی  ییمنوط به شناسا زیو قکوم   انون ن  یقاکم
و  فینظاساس پرسش از مفهو   انون کماکان اثاربخش و راهرشاا خواهاد باود )طیاان نیهم

 (.59: 1396 ،یاقسان
آرای  لیاو تی  فیتوصادر خصوص پیشینة پاژوهش بایاد گفا  کاه در آثاار موجاود باه 

زادگااه اصایل تکاوین تعرض به  توجه و بدون روشنفکران عصر مشروطه از مدخل مفهو   انون
(، 1392) زادهیبخشاتوان به مواالت راسخ و ین مفهو  پرداخته شده اس . در این خصوص میا

های طااهری فادافن ناماه( و پایان1396نظیف و اقساانی )(، طیان1393زاده )راسخ و بخشی
اشاره کرد که در این آثار با رویکردهای مخت ف صرفاً به بازخوانی  1389 ك، (  و رجایی1391)

نون در آرا و آثار روشنفکران و ع مای عصر مشروطه و سازش یا عد  سازش آن با شرع مفهو   ا
و در بساتر و  یدر ماوطن اصا مفهو   انون توجه به پرداخته شده اس . این در قا ی اس  که 

که درک آن  کندی انون روشن م یرا برا ییمعنا  یخود، چنان ظرف یو ف سف یفکر یهانهیزم
 ییمعناا  یاظرف نیامعماوالً از ا نیاز که در دانش قووق آن اس  یریکارگبه مود  بر اِعمال و

 سازنهیکه زم آوردیدر فهم آن را فراهم م یانراریغف   موجبات سطی نیو هم شودیغف   م
 تیویواات بارعالوه (.63: 1397اصال، ی )موساو گارددیم ینظا  قوو  یهااز چا ش یاریبس

 تاوانیما نهیزم نیاند که در امشروطه پرداخته ینظا  قوو  یوانبه بازخ زین ییهامذکور، کتا 
گرفته شکل یخود، خودآگاه یدر آثار و آرا سندهید که نوکراشاره  (1386یی )به کتا  طباطبا

باه  اساالمیو مناسبات قاکم بار سان   می د یتمدن خیگذار از تار ةنیرا زم انیرانیا ةشیدر اند
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 نیاا یو ةشایتوجاه در اند شاایان ةاما نکت ،کندیم یمدرن ت و و مناسبات دیجد یتمدن خیتار
 نیمناسبات مدرن از درون مناسبات سن  اس  و بر هم دیو بازتو  یاس  که او  ائل به بازخوان

« نظار»باا  دیبا ران،یدر سن  ا یاسالم ع یشر  یاعتواد اس  که با توجه به اهم نیاساس بر ا
نظار باه »اسا  کاه  ینهااد. گفتنا انیارا بن دیاجد یقوو و  یاسیس ةشینظا  اند ع ،یبه شر

اسا  کاه در پرتاو  یقواو  نیاسال  به  اوان ع یشر تبدیل یبه معنا یو ةشیدر اند «ع یشر
و قکوما   اانون،  ینظاا  قواو   یاگردد که با میور سیتأس یاینظا  قوو  ،یا دام نیچن

 در این (.457-546: 1386 ،ییطباطباباشد ) رییو ت  ریدر نسب  با آن  ابل تفس ع یاقکا  شر
 یکادیرر با نهادها و هافر  و غایات و مبانی و منابع از شرعی قکم و فوه و  انون که اس  قا ی

 اسااس هماین بر 1.اس  ممتنع مفهو  دو این بین امتزاج و ترکیب و جمع  اب ی  و اندمتعارض
 و  اانون مفهاو  تبیاین باه توجاه باا مذکور، رویکرد از متفاوت رویکردی با نیز قاضر پژوهش
 در  اانون میاان اساسی و  اتی ت ایرات و هاتفاوت  وجود به  ائل مدرن، تفکر در آن هایمؤ فه
 و ایان باوده ف سافی میاان جمع امکان عد  و سنتی ت وی در شرعی قکم و فوه با مدرن ت وی
 و مفهاو  دو ایان کاردن یته معنای به هنجارگذار نظا  دو این ت فیق و ترکیب و جمع به  ائل
اس . بر همین اساس، پژوهش قاضر از قیث تی یال و نواد  شانبنیادی و اصیل معانی از نظا 

درک و فهم روشنفکران عصر مشروطه از مفهو   انون بر مبناای تی یال ایان مفهاو  در تفکار 
ن را غر  مدرن، واجد وصف نوآوری اس  و تاکنون پژوهشای باا ایان رویکارد، آرای روشانفکرا

 تی یل و نود نکرده اس .
 ی ایتی  ،یفیتوص کردیبا روها و اثبات فرضیة پژوهش، بیث منظور پاسخرویی به پرسشبه
شود. در میور اول به بررسی ی در دو میور ک ی روشنفکری در غر  و ایران بررسی میویو تطب

فکری پرداختاه و مفهو  روشن یروشنفکر ة تکوینخمیتاروشنفکری غربی در دو میور تکوین ر
از . تا از این طریق به ریشه های معرفتی شاکل گیاری مفهاو  مادرن  اانون بپاردازیمشود می

و در تفسیر روسو و کانا  از ایان مفهاو   18همین رو بنیادمفهو   انون را در روشنفکری  رن 
ین سو اندیشة روسو و کان ، سرمنشأ اندیشة مادرن و بهتار چراکه از یك .پیریری خواهیم کرد

مادرن او   یاانساان و عوالنای کاه آیناد  اندیشاهقسا  میمعر  مبانی فکری این اندیشه به
خود  یل نیز را  یو تمدن یفرهنر ی،فکر یهاعرصه یتمامکه  گرددیم یعا م ت و ةدائرمدار هم

کنناد یم یدانسب  پ ینرا در ا یخاص یمعنا یانسان یمموضوعات و مفاه یو تمام گیردبرمیدر 
دو  . از سوی دیرر،  انون در اندیشة ایان(Guyer, 2007: i  به نول از 63: 1397وسوی اصل، م)

دو  فردی دارد  چراکه رویکرد خودبنیاد و باه  اانون در اندیشاة ایانروشنفکر جایراه منیصربه
شاود تاا کند و سابب میروشنفکر، این مفهو  را به مفهو  میوری در اندیشة مدرن تبدیل می

                                                           
 .1397 نظیف و اقسانی،برای مطا عة بیشتر ر.ک: طیان. 1
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مثابة مفهو  مدرن، در بستر و زمینة اصیل فکری خود یعنای ا تضائات مفهو   انون بهنسب  به 
تفکر مدرن شناخ  عمیوی قاصل شود و چنانمه با چناین عموای باا مفهاو   اانون مواجهاه 

 یسانت یکردیو با رو اشتباهو به دشوفهم ن زین هانآ برروح قاکم  شود تاصورت نریرد، سبب می
(. 64: 1397)موساوی اصال، و نهادها شناخ  قاصل گاردد  میمفاه نیبه ازده نسب  و مفهو 

سپس ضمن بررسی تاریخمة تکوین روشنفکری ایرانی و تبیین و تی یل مفهو  روشانفکری در 
ی روشنفکران ایرانی در پرتو مفهو  اصیل  اانون مادرن بررسای خواه انونایران، تی یل و نود 

 دیابازتو  در مشاروطه عصر ایرانی روشنفکران درک و همف سوم و صی  وسی هبدین تا شودمی
 .شود ارزیابی و تی یل  انون مدرن مفهو 

 

 غرب در یروشنفکر

 مفهوم و خاستگاه پیدایی. 1
 دوران آغازدر عم کرد دوران غر   رون وسطی و  دیبا را روشنفکری در غر  ییدایپ یهانهیزم

 انساان وسطی  رون در. کرد یریریپ نسانسگیری رو شکل مدرن غر  به یوسط  رون از گذار
 و جهاان اعضاای از عضوی عنوانبه تنها را خویشتن و دیدمی دینی ایمان در خوردهگره را خود
 جهاان همة چیزهای و جامعه دو  ، انسان، رنسانس، آغاز با اما شناخ ،می اعضا دیرر کنار در
 جدیاد عصر ظهورات او ین (.135 :1389 بورکهارت،) کندمی مشاهده خویش عول بر متکی را
 و پتراک بوکاچو، مانند چهاردهم سدة نویسندگان و شاعران. کرد مشاهده باید اد  و شعر در را

 عصار در تادریجبه(. 197: 1389 بورکهاارت،) بودناد انساان به توجه و گراییانسان مروج دانته
 دوران ممیاز وجاه کاه -دین نشد جهانیاین منشأ و کرد پیدا جهانیاین صورت دین رنسانس،

 باا ارتباط در نو هایهد  و هااندیشه و هابینیجهان سیل در را -اس  رنسانس از وسطی  رون
 باا  مخا فا یفکار یهااقرک  جیتدربه (.448 :1389 بورکهارت،) یاف  باید انسان و طبیع 

 (.560-563 :1396 ،ین خایا) شد آغاز زمان آن یع م مراکز بر قاکم كیکاتو  و ییسایک  نظا 
در ایتا یا و شمال اروپا شیوة اندیشیدنی جدید غیر از اندیشیدن  رون وسطی شکل گرفا . باه 
 یاظ سیاسی پادشاهان استوالل بیشتری نسب  به دساتراه ک یساا پیادا کردناد، قتای دیان 

هاای اصاالح ت ییر بینش و روش انسان غربی معنای جدیدی به خود گرف  و جنابش براساس
تدریج خود را گسترده کرد و تدریج منادی این فهم جدید شدند. مجموع این اتفا ات بهدینی به

توان نیمة دو   رن پانزدهم و تما   ارن شاانزدهم را که میطوریسراسر اروپا را در برگرف ، به
 هن و فکر انسانِ غربایمجموع این شرایط،   (.560-563 :1396عصر رنسانس نامید )ای خانی، 

را در برابر وقی، معرف  دینی و ا هی و ایمان تو یدی دچار تز زل و تردید ساخ  و این تردیاد، 
یااد  «رنساانس»ن نوینی را در تاریخ بشر موجب شد کاه از آن باه دتو د و زایش فرهنگ و تم
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 ی وفرهنرا تیاوالت تماا  بخاشوقادت عنصر و میور که یزیچ آن رنسانس آغاز با. شودمی
. نسب  جدیدی بود که میان انسان و هستی بر ارار شاد ،شودت وی می یبعد ون ر بشر یتمدن

شامار برخال  دوران پیشین، آن چیزی که غر  را غر  مدرن کرد و معناابخش ایان دوران به
 آید، توجه خاصی اس  که به انسان شد و انسان نوش میوری و بنیادی در عا م پیدا کرد. می

 و آد  انیم دیجد نسب  ییدایپ و یهست با انسان ةرابط در چرخشدر اثر  نسانس کهقال ر
دو جریاان فکاری  شاد، ا هی و دینای عاا م و آد   وا عی نسیان و فراموشی کامل ، سبب عا م

جریاان جریاان اول، . وجود آوردنادنوین را پدیاد آورد کاه جریاان روشانفکری در غار  را باه
آغااز شاد و باا افارادی نظیار  دکاارتمانناد فی سوفان و روشنفکرانی اس  که با « گراییعول»

جریاان جریاان دو ، . نیتاز اداماه یافا  و باا هرال باه تمامیا  خاود رسایداسپینوزا و الیاب
الک،  ماننادهایی اس  که با فرانسیس بیکن آغاز شد و از آن پاس باا شخصای  «گراییقس»

خاود را جریاان ایان  (.38: 1379 ،یریاو ظه ای)پارساان هیو ، کن  و میل ادامه یافا  ،برک ی
 کاه چیازی آنداناد و میدر موابال روزگاار پایش از آن  خودبنیادعصر قاکمی  عول  ةنمایند
 جریاان ایان ایادة کاانونی کارد،مای متماایز دیرران از و دادمی افراد این به را روشنفکر صف 

 .بودند آن مب غ و مروج آنها که )خودبنیادی عول( بود
 

 ان عصر روشنگری . قانون از منظر روشنفکر2
 عصار فی سوفان .شودمی مطرح سیاسی-اجتماعی نظا  و عمومی قوزة قیطة در  انون از بیث

  اانون ماهیا  باه و قواو ی سیاسای نظاا  پیدایی منشأ از عوالنی تبیین ضمن روشنرری در
دهناد و در آن مای ارائاه اجتمااعی نظاا  پیادایی چرونری از عوالنی آنان تصویری. پردازندمی
 و شاوند و اصالمی  ارارداد وضاع و طبیعی وضع یعنی پیشا رارداد وضع تعرض تفکیك میانم

 وا اع . در(272-273 :1393کاسایرر، )دانناد را  ارارداد می آن وجاودی ع ا  و  انون اساس
 پاساخ آن باه  رارداد نظریة که اس   انون مبنای و بنیاد و اعتبار اساس، آنان، بنیادین پرسش

شارط معنااداری  و منشاأ بیاان  اانون، ماهی  از روشنرری فی سوفان رو تفاسیردهد. ازاینمی
 عنوانباه روسو -روشنرری عصر متفکران ترینشاخص از تن دو آرای به اینجا در که اس   انون

پردازیم تا به مفهاو  می -آ مانی روشنرری نمایندة عنوانبه کان  و فرانسوی روشنرری نمایندة
 تا به مفهو   انون در معنای اصیل آن راه یابیم. صیل انون در معنای ا

 

  تفسیر روسو از مفهوم قانون. 1. 2
  ارار میاور مدنی و  ارارداد اجتمااعی و جعال  اانون، وضعی  اص ی روسو، خصیصة اعتواد به

 انساان در شاد موجب مدنی وضع به طبیعی وضع از گذار وی نظربه  .اس  انسانی عول گرفتن
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 در انساانی اعماال و کنادمی پار را غریزه جای ای که عدا  گونهدهد  به رخ ایعمده ت ییرات
 عوال با نفسانی، شهوات ندای به دادن گوش از پیش و گیرد،می  رار ایاخال ی  واعد چارچو 
 کاه اس  عول  انون، روح روسو نظر . در(120-121 :1393روسو، )بنشیند  مشورت به خویش
 -سیاسای عمال قاوزة که عمومی قوزة در عول. کندنمی پیدا عینت و تشخص  انون آن بدون

 معنااداری شارط رو از نظر روساوازاین. کندمی آزاد افراد متج ی ارادة در را خود اس ، قوو ی
 روساو کهطوریبه اس   آزادی درجة به رسیدن و عوالنیتی چنین وجود جامعه یك برای  انون
 از پایش باید که دارد وجود کمال و ب وغ دوران هاانسان ندمان هم هام   برای»: کندمی تصری 
 ایمرق ه چنین به رسیدن از پیش اگر و برسند دوران آن به گیرند  رار  وانین انویاد تی  آنکه

 از نظار روساو دوران .(217: 1393 روساو،) «باود خواهاد نتیجهبی شود وضع آن برای  وانینی
 سرنوشا  عول، ماورای امر هر به تمسك بدون و خود عول بر متکی بشر که اس  ب وغ، دورانی

 شارایط در کاه ایگوناهبه اسا ،  اانون تیواق شرط عوالنی  این. شودمی دارعهده را خویش
 کارکردی موضوعه  انون «ب وغ مرق ة به رسیدن از پیش»روسو  تعبیر به و عوالنی  این فودان
عوال خودبنیااد و  فرانساوی روشانرری رر، دراز سوی دی  .بود خواهد معنابی و داش  نخواهد

 خویش قووق تما  و خود فرد هر که ایگونهبه. نشیندمی بار به عمومی ارادة در ارادة آزاد افراد
بخاش  چاون عضاوی هار و دهادمی  ارار عماومی ارادة عا یاة هادای  تیا  مشاارک  به را

  (.104: 1393روسو، ) شودمی پذیرفته اجتماعی هیأت در کل ناپذیرجدایی
 وضع مبنای و منشأ روسو که گف  باید عمومی ارادة تشکیل منشأ شدن روشن از پس قال

 روح هام عماومی ارادة وگاردد متعاین مای عمومی ارادة داند که دررا عول خودبنیاد می  انون
 نبایاد» کاه اس  معتود روسو اساس همین بر. شودمی میسو   انونرذار،  وة روح هم و  انون
 هیاأت و شاودمی ناشای عمومی ارادة از  انون زیرا اس   مرجعی چه با  انون وضع قق یدپرس

 کاه پرساش ایان آیاد می وجودباه عمومی ارادة سوی از خود زیرا نیس ،  انون مذکور قاکمة
ما  ارادة بیان جز چیزی  وانین زیرا اس ، موردبی اس   انون مطیع هم و آزاد هم چرونه انسان

 مفهاو  در را خاود کاه اسا  روقای عمومی عبارت دیرر، ارادة. به(91: 1393 ،روسو)« یس ن
 معنااداری شاود، گرفتاه  انون از منطوی فرایند این اگر و کندمی نمایان گذار انون  انون و  وة

 موضاوعه،  اانون روساو، نازد بر همین اساس در. نیس   انون اساساً و دهدمی دس  از را خود
 و اصال و بنیااد آنکاه بااطن باطن و اس  عمومی ارادة  انون، باطن. اس  ن انو ظاهر و پوسته
 را  انون با هم نسب  در منطوی فرایند این کل .اس  آزادی عول خودبنیاد و اس ،  انون اساس
  اانون، تیواق شرط .اس  شرط مثابةبه رویین الیة نسب  به بنیادی الیة هر و کندمی معنادار
 اانون ناه صار   اانون . اسا  خودبنیااد عوالنیا  عماومی، ارادة وقتی شرط و عمومی ارادة

 .اس  منطوی فرایند این کل موضوعه و کد قوو ی، ب که
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 تفسیر کانت از مفهوم قانون .2. 2
نساب  آن باا  و عوال خودبنیاادی به تریصری  طورآ مانی به روشنرری نمایندة عنوانبه کان 

  اانون کان  ب  خودبنیادی عول و  انون باید گف  کهدر خصوص نس .دارد اشاره مفهو   انون
 را  اانون یاا اس  ع می و نظری عول قیطة به مربوط که داندمی طبیع  به مربوط  انون یا را

 کاهآنجاا  از .(21 :1394 کان ،)اس   عم ی عول قیطة به مربوط که داندمی آزادی به مربوط
 از بیاث طارح اسااس هماین بر اس ، قووق   مرو در  انون بیث طرح نیز بخش این از هد 
. کنادمی معنادار را قووق   مرو در  انون از بیث که اس  آن ث ور و قدود و عم ی عول  انون

 قواو ی  اانون در را خود که اس  عم ی عول در کان  تأکید مورد خودبنیادی دیرر، عبارتبه
 .کندمی متج ی
آن  انون اخال ای اسا  و وجاه دیرار  اانون که یك وجه ) عم ی عول  انون کان ، تفکر در
عول در نظر کان  ماهیتی سوبژکتیو دارد. در  .دارد انسان ارادة یعنی مط ق امر در ریشه( قوو ی

بیث ما سوبژکتیو بودن عول عم ی به این معناس  که سوژه )امر مط ق و  ات خردمناد انساان( 
 نفس در آن وجود که کنیم فرض را یامر اگر» اس  معتود او شرط پیشبینی تیوق  انون اس .

 سرچشامة توانادمی اس  غای  نفسه،فی چون که چیزی یعنی باشد، داشته مط ق ارزشی خود،
 یعنای ممکان تأکیادی بایساتة منشاأ تواندمی امر، این فوط و امر این آنراه باشد،  طعی  وانین
 غاایتی منز اةبه» کاه دانادیم خردمند  ات یا انسان را مط ق امر این کان  .«باشد عم ی  انون

 باه خودسارانه ارادة آن یا این که ایوسی ه عنوانبه صرفاً نه و دارد وجود خودخودیبه و مستول
 .(72: 1369 کان ،)« برد کارش
 از مساتول یا خود غیر از مستول و خودبسنده عم ی عول  انون کان ، نظر از اساس این بر
 کندمی بیان عم ی عول سوبژکتیو ماهی  خصوص در وی .اس  انسانی عول از خارج هایقوزه

  «گیرد انجا  باید کارهایی چه که کندمی قکم تجربه، هر گونه از مستول و خودخودیبه عول»
(kant, 2006: 20).  تبیین موا  در عم ی، عول در سوبژکتیوتیه ا تضائات قفظ راستای در کان 

 ایجا  قاوی که هستند  ضایایی عم ی، اصل» کند:یم بیان و آیدمی بر آن اصول و عم ی عول
 جاایی در  واعاد این. دارد وجود اراده ک ی ایجا  این تی  عم ی  اعدة چندین و انداراده ک ی
 در و ای دساتورند  یاا  هنای  واعد بداند، معتبر خویش ارادة مورد در فوط را شرایط فاعل که

 شاوند، دانساته معتبار عا  ی موجود هر ارادة دمور در یعنی شوند، ت وی عینی شرایط که جایی
 کان ، نظر در شودمی مالقظه طورکههمان. (kant, 1909: 105) «اندعم ی  واعد یا عینی  واعد
 ارائاه را  اوانینی خاود، اصاول باا عول ب که نیس ، منفعل خارج جهان با نسب  در عم ی عول
 نمایاد، عرضاه  وانینی بتواند عول آنکه برای» آورد.می فراهم را اراده تعین موجبات که کندمی
 از یکای دیرار عبارتباه(. 20: 1385 کانا ،) «بریارد فارض را خاودش اسا ، ضاروری فوط

 واساطهبی شاکل باه  انون این سی ةوبه اراده تعین عم ی، عول  انون بودن سوبژکتیو ا تضائات
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 ناه ا ام، یاا  ذت واسطة اقساس یقطر از نه واسطهبی صورتبه اش،عم ی  انون با عول» اس .
 بر. (kant, 1909: 112)« سازدمی موجب را اراده  انون، این خود از  ذت اقساس طریق از قتی
 اسا  آدمی سر باالی دیرری وجود تصور نیازمند نه عم ی، عول قوزة کان ، نظر از اساس این
 عمال خاود وظیفاة باه وی تا ن انو از غیر ایانریزه میتاج نه و بشناسد را خویش وظیفة او تا

 متکای  وانین وسی ةبه و اس  بخشخودتعین و نیازبی و خودبسنده عم ی، عول نتیجه در. کند
 اراده، تعین و بخشیخودتعین این و( 321-322: 1394 کورنر،) کندمی متعین را اراده خود، به

 عم ی عول اینکه به توجه با کان  نظر در دیرر، عبارتبه .دارد  انون سوبژکتیو ماهی  در ریشه
 فواط» اس . فراهم برایش نیز بودن  انونرذار امکان اساس این بر داراس ، را اراده ایجا  امکان

 بارایش باودن  انونراذار امکان باشد، عم ی تواندمی میض عول عنوان به عول که د یل این به
 و کنادمی عمال ساوبژکتیو ورتصبه عول کهآنجا  از وا ع در .(kant, 1909: 112)« اس  فراهم

 ارادة» .(71: 1397 اصال موسوی) باشد  انونرذار تواندمی اس ، خود به متکی و غیر از مستول
 نیسا   اانون تابع سادگیبه اراده جه ، این از. باشد ک ی  انونرذار ارادة باید خردمند  ات هر

 تاابع اسااس، این بر فوط و آید مارش به  انون واضع منز ه به خود باید که اس  تابع چنان ب که
  (kant, 2006: 39)« .بداند آن واضع را خود تواندمی و اس   انون
 باه انتوااد در تریصری  طوربه که رودمی پیش آنجا تا کان   انون، خودبنیادی راستای در

 باه فوط س ،آنها تابع انسان که  وانینی که اندبوده غافل نکته این از آنان»: گویدمی پیشینیان
 یعنای کناد  عمال خاویش ارادة وفاق بر اس  مک ف فوط انسان و اندشده وضع او خود وسی ة
 در آنکاه قاال. باشد ک ی  وانین واضع که باشد شده ساخته چنان طبیع  وسی ةبه که ایاراده
 نیاز راجبا برای بیرونی عامل به و شدمی پنداشته  انون تابع موا  در فوط انسان پیشینیان، نزد

 عامال قکام باه که  انونی با او ارادة ب که بودند، برنخاسته او خود ارادة از  وانین چراکه داش ،
 چارخش در کانا  سبب همین به (.kant, 2006: 95)« کردمی مطابو  شد،می ا زامی دیرری
 باه دهارا وابساتری) اراده دگرآیینای برابر در را اراده  خودآیینی اصل پیشینیان، به نسب  خود
 از را خاود بایاد که اس   اتی خردمند،  ات هر»: گویدمی آن توضی  در و کندمی مطرح( غیر
 نظار از اساس این بر(. 81: 1369 کان ،)« بداند ک ی و عا   وانین واضع رفتارش، هایآیین راه

 تک یفای های  بنیااد تنهاناه اراده، دگرآیینی و اس  عم ی  وانین بنیاد اراده، خودآیینی کان ،
 ماا کاه آنجاایی از» کانا ، نظار از وا اع در. (kant, 1909: 122)اس   تک یف ضد ب که نیس ،
 از قتای ما، از خارج قاکمیتی و کنیممی متعین را خود عمل آزادانه هستیم، خودآیین هاانسان
 ,Schneewind از نول به  75: 1397 اصل، موسوی) «شود تیمیل ما بر تواندنمی خداوند سوی

 شاماربه عم ای  اوانین مبناای کانا ، نظر در اراده خودآیینی کهآنجا  از بنابراین. ( 75 :1999
 موساوی) هساتند خاودآیین  اتاً قوو ی  وانین جم ه از و عم ی  وانین همة نتیجه در آید،می

 خردمناد طبیعا  هار گوناه و انسانی طبیع  شر  بنیاد» خودآیینی این و( 75: 1397 اصل،



 1400تابستان  ،2، شمارۀ 51دورۀ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی،    938

 مفهاو  کاه گفا  بایاد ماذکور مهام نکاات به توجه با نتیجه در(. 105: 1394 ان ،ک)« اس 
 مفهاو  تشاخیص و فهام میاك سنگ و اساسی اصل اس ، مدرن  انون  ات در که خودآیینی

 کاه ای اعاده اگار کاه ایگونهبه اس ،  انون از مدرن غیر هایبرداش  با مدرن تفکر در  انون
 .شودنمی ت وی  انون باشد، خودآیینی روح فا د اما باشد قوو ی نباید و باید قکم واجد

 بااره ایان در و دارد وجود مساو    انون و آزادی خودآیینی، میض، عول بین کان  نزد در
 معواول، عاا م از عضاوی مواا  در نتیجاه در و خردمناد  اتی موا  در انسان» که دارد تصری 
 زیارا شاود، متصور آزادی آرمان از پیروی جزبه هیرا از را خودش ارادة ع ی  تواندنمی گاههی 

 هماان دهد، نسب  خودش به باید همیشه خرد که میسوس عا م کنندةتعیین ع ل از استوالل
 باه هم خودآیینی این و اس  پیوسته خودآیینی به ناپذیرجدایی ایگونهبه آزادی و اس  آزادی
کانا   نظار از توان گف  کهدر مجموع می .(136: 1394کان ، ) «دارد پیوند عم ی عول  انون
  اانون از پیاروی با و اس  انسانی میض عول تج ی اس .  انون آزادی و خودآیینی  انون، روح

 شارط آزادی ینی وخاودآی. شاودمی قفاظ او انساانی  موا  و انسان آزادی که اس  خودآیین
 .اس   انون معناداری

 

 ایران در روشنفکری
 پیداییمفهوم و خاستگاه . 1

هاایی سیاسای متشاکل از اشاخاص، میافال و انجمن-ی فرهنریامجموعهروشنفکری در ایران به 
فرهنرای -گیری تااریخیشود که با تما  اختالفات بین آنها، افق مشترک آناان در جها اطالق می

گیری های شااکل(. نخسااتین رگااه112: 1387خاصاای یعناای تاارویج مدرنیتااه اساا  )زرشااناس، 
. در این دوران تیوالت گرددیران به دوران قکوم   اجار در اوایل  رن نوزدهم برمیروشنفکری در ا

ی ایران را مستویماً تی  وجود آمد که سرنوش  اجتماعی و سیاسا م  ی بهجدیدی در سیاس  بین
ا م  ی و و وع رویدادهایی ایجاد شرایط جدید در مناسبات بین (.120: 1387تأثیر  رار داد )قائری، 

سوی مشرق و طارح های ناپ ئون بهانند تجاوزهای روسیه به ایران در اواخر  رن هجدهم، پیشرف م
او در قم ه به هند از راه ایران، کوشش انر ستان در نرهداری مستعمرات خاود در آسایا و تکااپوی 

 های خارجی سبب شد که ایران وارد صینةایران در قفظ سرزمین و استوالل خود در موابل تعرض
(. اما در این ر اب  عماالً تاوازن باین  ادرت ایاران باا 22: 1340ا م  ی شود )آدمی ، سیاس  بین

ها  بل از دورة  اجار، با تشاکیل دو ا  ها مدتهم خورد و با اینکه اروپایی ا م  ی بههای بین درت
رک ایان برتاری مدرن توفق و برتری نامیسوسی نسب  به کشور ایران پیدا کرده بودند، اما فهم و د

ترین این عوامل یعنی شکس  واسطة مهمها در دوره  اجار در کنار سایر عوامل مورد اشاره، بهاروپایی
 (.135: 1386تر شد )طباطبایی، ها میسوس و م موسایران از روس
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خاود دچاار تردیاد شادند و  که ایرانیان در  وت مواجهاةپیامد مهم شکس  ایرانیان این بود 
اند. بر این اساس در پی ایان شکسا ، عبااس میارزا در پای دند که از دنیا عوب افتادهاقساس کر

نوساازی و اصاالقات را کاه  ماندگی ایران از کشورهای اروپایی، نخساتین برناماةکشف ع ل عوب
گری و تووی   درت نظاامی باود، ویژه مباقث قوزة نظامیهای جدید بهاساس آن شناخ  دانش

بارای تیواق  .(11: 1392 )قاائری،ویانی را جه  تیصیل به انر ستان فرستاد آغاز کرد و دانشج
چنین اهدافی، ا دامات زیر را در دستور کار  رار داد: استخدا  رایزن نظامی از فرانساه و انر ایس، 

های مخت اف مهندسای، طاب، اعزا  تعدادی از دانشجویان به انر ستان جها  تیصایل در رشاته
 (.12: 1392 )قائری،و قکم  طبیعی، ایجاد ارتش نوین و نظا  وظیفه و...  توپخانه، ریاضی، زبان

از میان ا دامات مذکور اعزا  تعدادی از میصالن به غر  و آشنایی آنها باا داناش و تمادن 
 واسطةرا فراهم آورد که به« روشنفکر»کرده با عنوان ی تیصیلاتربی  طبوه زمین، زمینةم ر 

آثاار خاارجی، باه رواج  پس از بازگش  باه وطان و ترجماةها نامهو سیاق  هاسفرنامهنوشتن 
-66: 1389های نو و مشاغل جدید پرداختند )آبراهامیان، های مدرن و گرایشمفاهیم و اندیشه

ترتیب کسانی که خواهان تر ی و پیشرف  جامعه بر مبنای مظااهر مدرنیتاه و غار  (. بدین65
صیل، سیاق ، بازرگانی و ... با جوامع غربی آشانا شادند و باا طارح واسطة تیمدرن بودند و به

ساتیزی و مسائ ی مانند پروتساتانیز  اساالمی و تسااهل و تساام  دینای و خردگرایای و دین
 وسای ةگرایی ظاهر شدند و سرنرونی قکوم  استبدادی و بر راری قکوم  مشروطه را به انون

با عنوان روشنفکر شناسایی کرد. ا بته گفتنی اس  که  توانکردند، میقکوم   انون دنبال می
کرده، در عصار  اجاار نخسا  توساط میارزا آ اخاان کرماانی تیا  عناوان تیصیل این طبوة

هساتند، شناساایی شادند « منورا عواول»و « ا خرافااترافع»به معنای افرادی که « منورا فکر»
سااط اعضااای فرهنرسااتان اول تو 1320( و سااپس  باال از شااهریورماه 280: 1387)قااائری، 
ترجمه شده، ا ف و ال  عربی آن برداشته شده و « روشن» به واژة« منور»(، واژة 1314)تأسیس 

 (.63: 1375شده اس  )عضدان و، « منورا فکر»جانشین اصطالح « روشنفکر»در نهای  اصطالح 
، و روسن ی ایاراهااجنگگیری روشنفکری در ایران بایاد گفا  کاه شکل ارزیابیدر موا  

جهان مدرن را  سرع به درت نظامی انر ستان و مشاهدة ا تدار و توان نظامی و صنعتی غر ، 
یك مسئ ة مهم اجتماعی و ب که تاریخی برای جامعة ایرانی درآورد، این در قا ی باود  صورتبه

ن باا گرفا . او این آشانایی ایرانیاا رار نمی توجه موردکه ابعادی از سطوح معرفتی این جهان 
ین سطوح فرهنرای تمادنی غار  ترنازلترین و در عین قال غر  مدرن، در مواجهه با ظاهری

بادون  انی واژگونه متو د شاد و مدرنیتاهشکل گرف . بر همین اساس روشنفکری در جامعة ایر
و  نسب  با سن  فرهنری و تااریخی ایرانیاان وارد شادنظم منطوی و بدون پشتوانة فکری و بی

تما  وجوه فرهنری تمادنی سال  150ی که بعد از اگونهبهرد، ان تمدنی را فراهم کموجبات بیر
تر، روشنفکری در زادگاه خود میصول عبارت د یقو در  یل این وضع بیرانی اس . به متأثر ما
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ی عصر روشنرری در وجوه مخت ف نررجهاناز این منظر مفسر  بسط عوالنی  خودبنیاد اس  و
فرهنری تمدنی اس . اما در ایران عوالنی  خودبنیاد هرگز تیوق تاا  و تماا  نداشاته و سان  
فکری فرهنری ایران با میوری  ارادة تکوینی و تشریعی قضرت قق، نسابتی باا ایان سانخ از 

عوالنیا  عوالنی  نداشته و از این جها  در دل سان  خاودی، امکاانی بارای ظهاور و بساط 
رو در ایران، رویدادهایی چون رنسانس و عصر روشنرری هرگز ینازاخودبنیاد فراهم نبوده اس . 

کردگان فرنگ به نا  روشنفکری مطرح شده، یلتیصرخ نداده و آنمه در عصر مشروطه در بین 
ری نیوی رویکرد تو یدی و ظاهرگرایانه نسب  به مظاهر غر  بوده اس . از همین رو روشنفکبه

ای و یشاهردر ایران از نطفه، فا د باطن و پشتوانة جدی و عمیق ف سفی بوده و هماواره از فهام 
ی هانزاعرو شناخ  آن از مدرنیته یکسره معطو  به ظواهر و باطنی غر  عاجز بوده اس . ازاین

 (.114: 1383ایدئو وژیك و سیاسی بوده اس  )زرشناس، 
 

 مشروطهروشنفکران عصر  منظر از . قانون2

 بار مادار وش فواه نظم و نظا  قوو ی خاود را باا دانا ،ایرانی تا پیش از رویارویی با تجدد جامعة
(. اماا ایرانیاان از 32: 1394داد )بیراد ی، سامان مای« فرمان»و « قکم»، «فتوا»مفاهیمی مانند 

 د،شایمعناا نم تاا یتامفهو  واردا نیایابند و طریق روشنفکران با مفهو  جدید  انون آَشنایی می
 همایناز . (58: 1396 ،یو اقساان فینظطیان) ابدیب یرانیا ةکارکرد خود را در جامع توانس ینم
 ا وجاودبادناد کاه کر مطارح از  انون ییعصر مشروطه بنا به فهم خود، معنا یرانیروشنفکران ا رو

 کردند. هو  ارائهمف نیز اا یی رامعنا فیچند ط ران،ی انون در ا ودنبر راهرشا بآنها  ةاتفاق نظر هم
 

 اعتقاد به ایده تبدیل شریعت به کد قانونی .1. 2
خان مستشاارا دو ه اسا . از نظار های شاخص معتود به این دیدگاه، میرزا یوسفیکی از چهره
 چناد بار مشاتمل کاه گویندمی 1« ووا» را آن فرانسه در که اس  همان « انون» مستشارا دو ه

 فرانساه اهاا ی نزد در کودها این وی منظر از. نامندمی 2«کود» را هاآن از هریك که اس  کتا 
 وی منظار از ا بتاه(. 26 :1385 مستشاارا دو ه،) اسا  مسا مانان نزد در شرعی کتا  منز ةبه

او باا  دگاهیااز د 3دارد. وجاود اساالمی اقکا  و کدها یعنی فرانسه مدون  وانین بین هاییتفاوت
نکتاه آشاکار  نیااساال  ا ع یآنها باا شار ةسیم ل متمدن و موا ریو سافرانسه  یکدها ةمطا ع

 (.29: 1385خو  فرنرستان اس  )مستشارا دو ه،  نی وان ةکه اسال  جامع هم شودیم
فرانساه را  ی انون اساسا یدائم ی، ابتدا کدهاک مه كی ةاثبات موصود خود در رسا  یبرا او

                                                           
1. Loi 

2. Code  
 .27 :1385برای مطا عة بیشتر ر.ک: مستشارا دو ه، . 3
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کند  انیتا ب دپردازیاسال  م ع یکدها در شر نیا یابیشهیو بعد به ر کندیم انیاز منظر خود ب
نهم کتا  خود باه  ةمثال در فور رایب اسال  مسبوق به سابوه هستند. ع یکدها در شر نیکه ا
 یعنای «فیسالتیمج س کُر  ُژ»خود جه  اجتماع در  ندگانیو نما وکالمرد  در انتخا   یآزاد

که در آنها دستور باه  ی رآن اتیو با استناد به آ کندیاشاره م ی انونرذار یمج س  انونرذار برا
داد و   یجماع  را بر نظار خاود تارج یاقد، رأ نگکه در ج امبریپة ریمشورت داده شده و س

را  یمج س  انونرذار جادی، ا«الصوا  مع ترک ا مشورت ثیقد»  یروا مانند یاتیروا نیهممن
 (.33: 1385را دو ه، ! )مستشاداندیبر اصل شورا در اسال  م یمبتن

 ع یباا شار یغربا نیاصول و  اوان نیکه مستشارا دو ه در جمع ب یدر خصوص روش یبرخ
 ،اسا  ابال نواد  اتیو روا اتیاستنباطات او به آ یمعتودند که اگرچه برخ ،اتخا  کرده یاسالم
باا اقکاا   یغربا نی اوان انیم یهم  مستشارا دو ه را در جه  نشان دادن هماهنرة وجهاما 
 داده قیتطب یکه او با اقکا  اسالم یاز  واعد كی یکه ه اند ائلو  دانندیم رید ابل تو یالماس

 یتالش نظار زین شمندانیاند ی(. برخ115: 1390 ،ی! )نصرس ین یاسالم دیبا عوا ری، م ااس 
 سو كیکه از  ینظام دانند،یمد ماکار ینظا  قوو  جادیدر جه  ا یرا کوشش خانوسفی رزایم
تن به قواوق مادرن دهاد  دیزمانه با یبه ا تضا ررید یاس  و از سو هد بست یفوه ثیه موارب

معتودند که مستشارا دو ه نسب  باه تمایزهاای  زین یموابل برخ در(. 207: 1386 ،یی)طباطبا
 یو اس ، آگاه بوده  ه،وجود داشت یو اسالم یمبنایی و اساسی که در میان دو نظا  قوو ی غرب

تاالش کارده تاا  ،داشاتند یشتریب یآمادگ یاسالم میمفاه رشیپذ یمرد  برا نکهیه ابا توجه ب
خاود باه آخونادزاده  ةه در نامکهمسان نشان دهد، چنان یاسالم میرا با مفاه یغرب یهاشهیاند

و تمادن  یاساال  مخاا ف تر ا ایابر ضد اسال  و  زیکه فالن چ دینرو یکس»که  کندیاشاره م
 (.568: 1387)مددپور، « اس 

و  یسطی یمعرف ةواسطمستشارا دو ه به یاص  یکه مدعا گف  دیمذکور با هایبر نظرعالوه
 یقواو  میمادرن و مفااه یقواو  نیادیبن میمفاه لیبه تو  سو كیغر ، از  یهاشهیغ ط اند

باا  قیاعم ییعاد  آشانا راریخود منجر شده اس  و از طر  د لیو اص یادیبن یاسال  از معان
 یبارا یشارع لیتک ف در آوردن د  ارتباط،یب اتیو روا اتیاستشهادات به آ ،یاسالم یهاآموزه
مادرن  یهاشهیبه اند یو اشارات جزئ ینررعد  کل اند،رانهیاز هم ب یروشنکه به یغرب میمفاه

نیو کاامالً تاا باه اسا  سبب شده یاسالم میمدرن و مفاه مینسب  به مفاه ینررو عد  عمق
 یمتفااوت یاشهیو اند یفکر یهاکه از خاستراهرا  یدو دستراه مفهوم نیع بامکان جم یسطی

 (.70: 1394 ،یرد یفراهم آورد )ب ،رندیگینشأت م
 یرساا ه را مبناا نیکه ا ینظر برخ برخال ک مه  كی اس  که رسا ه یمبنا گفتن نیهم بر
میتاوا و  سابببه ،(14: 1386 ،یی)طباطباا داننادیعر  م یشرع به نظا  قوو  لیتبد ینظر

 یبارا ییس  کاه تاالش و ا راوروآنرسا ه از نیا یخیتار  یندارد، ب که اهم  یمضمونش اهم
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به  یکه ضمن آنکه و ی(  تالش71: 1394 ،یرد یو قووق مدرن اس  )ب یوهسن  ف نیجمع ب
 توانیه مک پنداردیم یظرف ةمثاب انون را به ،فرانسه ا تفات دارد نیشرع و  وان انیم یهاتفاوت

 نیا( و از ا68: 1396 ،یو اقساان فینظعنوان مظرو  آن درنظر گرف  )طیاانرا به یمفاد فوه
امتنااع گارفتن  دهیاو باا ناد شاانیاص  یادهایو بن یاز معان میدن مفاهکر یبا ته دتوانیم نظر

  ،یتعارض در مبنا، موضوع، هد ، غا ثیاز ق یمدرن و اقکا  اسالم نی وان جمع ف سفی میان
دو نظا  هنجارگذار در مواا  جماع  نیا لیو تو  کاستن فروبا   یها و در نهاروش، نهادها و فر 

این در قا ی اسا  کاه  اانون در معناای  د.یبرآ یفرانسه و اقکا  اسالم نیاصول  وان یمعنایب
اصیل و تاریخی خود، صر  کد قوو ی نیس ، ب که کد قوو ی و  انون موضوعه، ظاهر و پوستة 
 انون اس  و  انون باطنی دارد که شرط معناداری  انون اس . آن باطن با روح اقکا  اساالمی 
ناسازگار اس . قکم شرعی تج ی ارادة تشریعی اس  که مجتهاد آن را اساتنباط کارده اسا ، 

رو باه تعبیار کانا  باین دگرآیینای ) اانون( و که  انون تعین آزادی بشر اسا . ازایاندرقا ی
 انیاکاه بطورهمان ،ترقیعبارت د بهه(، امکان جمع عو ی و ف سفی وجود ندارد. خودآیینی )فو

عول مادرن اسا  و اگار  ریو مستول از غ نییو خودآ ویمدرن  اتاً سوبژکت ی انون در معنا ،شد
اسااس  نی. بر هماشودیخود خارج م نیادیبن  یخود )عول( داشته باشد، از ماه ریبا غ ینسبت

موجبات خروج از  ینید ةد، چراکه  اعدکرق یت ف ینیو د یبا  واعد فوه توانی انون مدرن را نم
از خاارج از خاود  رایز ،آوردیمفهو  مدرن  انون اس ، فراهم م ی ات یرا که ا تضا« خود عول»

اسااس  نیا. بار اکنادیرا مشاخص م یفایتک  ایا دهادیدساتور م ایا کندیم یعول، امر و نه
نسب   لیکه در فهم و تی  کندیم جادیا ینید کردیبا رو یویعم انون مدرن، شکا   ینییخودآ

نساب ، متو اف بار  نیاا ماورداس ، چراکه سخن گفاتن در   یقائز اهم ی انون و قکم شرع
دارد کاه  یمدرن اس  و مفهو  مدرن  انون، ا تضائات یفکر ةنیمفهو   انون در زم قید  نییتب
اسا  کاه باه روح  ینییا تضاائات، خاودآ نیاا نیتریاز اساس یکیاز آنها جدا شود و  تواندینم

 (.75: 1397اصل،  ی)موسو گرددبازمیو تفکر مدرن یسوبژکت
 

 شریعت و قانون بین تعارض به اعتقاد. 2. 2
 نیامانند غا ب روشانفکران ا زاده اس . آخوندزادهآخوند فتیع ی فرد شاخص این دیدگاه میرزا

 راریاماا بارخال  د ،دانادیم توهماات بسا پایاز  رانیاا قل نجااتراه یکی ازدوره،  انون را 
که نشان از شاناخ  هرچناد انادک اماا  کندمیاشاره  یمهم ةنکتبه روشنفکران همعصر خود، 

مادرن دارد  یاسایو س یعنصار نظاا  قواو  نیتارمهم ةمثابااز غر  مدرن و  انون به ترد یق
بود کاه اساال  و تجادد از اسااس باا  دهیعو نیاو بر ا کهتوضی  آن(. 78-79: 1394 ،یرد ی)ب
 یهااناه در سااق  نظا  ،یرا نه در سااق  مباان رریکدیجمع با   یاند و  اب متعارض رریکدی
مبنا  نی(. بر هم64: 1396 ،یو اقسان فینظنندارند )طیا یو ا تصاد یو ع م یو قوو  یاسیس
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 ی( مستشاارا دو ه باه ویماساال ع یو شار ی انون غرب انی)جمع م ییگراجمع ةدیدر رد ا یو
فرانسه  ونیتوسیکونست ع ،یبه امداد اقکا  شر ایکه گو رسدیشما چنان م الیبه خ»: سدینویم

)آخونادزاده، « میال و ممتنع اسا  ب کهداش ، قاشا و ک ّا،  توانیم یمجر نیرا در مشرق زم
و  گویاادمیساخن  ع یو شاار یغربا اساا یس ةصاراق  از تنااا ض ف سافبه ی(. و101: 1351
 (.154: 1349  ،ی)آدم باشدمی «اس یاز س ان ید» كیسرسخ  تفک بانیپشت

دسا  اروپاا به یو قوادث اجتماع تهیمدرن یاسیس یهاشهیکه از اند اییآخوندزاده با آگاه
و رشاد  ی هن یو آمادگ یتیول فکر ةنیزم دیبود که نخس  با دهیرس جهینت نیآورده بود، به ا

طبوات اجتماع فراهم کرد. ساپس  ةهم انیم   و نشر دانش در م  یراه تربرا منیصراً از  یم 
برپاا  ی راابساط کهنه را براندازد و نظا  تاازه ش،یو به هم  خو زدیخود برخ یپا یم   به رو

 س دانیمرد  م نشیدانش و ب رییوضع  انون را متأخر از ت  یمبنا او تالش برا نیسازد. بر هم
(. 228: 1357)آخونادزاده،  «دینخواهناد بخشا جاهینت نیم  ،  وان  یرببدون ت»و معتود بود 

 رانی انون در ا  یموانع قاکم نیتررا از بزرگ یاسالم یدر کشورها یدانشیاو ب ،رریعبارت دبه
چراکاه بادون داشاتن فهام و  س ،دانیم نیو کسب دانش را مود  بر وضع  وان ردکی  مداد م

از  یو موصاود. (42: 1385 ،ینخواهاد باود )آجاودان ساریم زیان درک مدرن، امکان فهم  انون
واساطه فکار و تفکار و نیو مدرن اس  تا بد یو انتشار ع و  غرب جیترو زیو انتشار ع و  ن جیترو
تاا  ابادی رییادر جه  مدرن شادن و مادرن فکار کاردن ت  ،یرانیو فهم و درک انسان ا ریتفس

عاوض نشاود، اخاذ  یرانایا الیاکاه خیه تاا زمانچراک، شود )پیشرف ( پرو ره رشیمستعد پذ
تاذکر  نیخود به مستشارا دو ه ا ةه در نامکنخواهد بود. چنان بخشمدرن ثمر ر غ یدستاوردها
 یادهیافا ییاروپا نیمدرن نشود، اخذ اصول و  وان یرانیکه تا فکر ا دهدیرا به او م یو خودآگاه

و  الیاانسان به اسااسِ خ کهیو ت دیاهد بخشنخو یقاص  ررانید ةاتخا  تجرب». نخواهد داش 
. مرر فهمندیرا م ثیو اقاد اتیمرد  آ ةباشد. مرر کاف نبرده پیعوول اربا  تجربه  یاندازطرح
 همباهاساتعداد  انیاوروپائی االتیاخ  باول باهمارد   دیاس ؟ با ثیو اقاد اتیکار آ نیا ةچار

سابو  و  انیاورپائیبه تجارت و مصنوعات  رانیدر عوول مرد  ا انیوروپائی االتیخ دیرسانند. با
 .(110: 1351)آخوندزاده، « تود  داشته باشد

 ،یو تر  شرف یبه پ یابیغر  و دست  یدرک مدن یاز نظر و ،دشویکه مالقظه مطورهمان
چراکاه بادون  س ،ین ریپذ انون، صنع ، تجارت و... امکان مانند  یمدن نیصرفاً با اخذ ظواهر ا

باه  تاوانینم ،یغربا «الیاخ»غر  و به زبان او بدون درک و شناخ   یتفکر ف سف ادیدرک بن
از اسااس دگرگاون نشاود و  شاهیاند ادیااساس تا بن نی. بر همبرد پی  یمدن نیجوهر تکامل ا

. بار افا یاز نظار او دسا   یوا ع شرف یبه پ توانینکند، نم رییآن نراه و فهم انسان ت  تبعبه
تاا  پردازدیم  هوا دمکتوبات کمالنراه و فهم، به انتشار کتا   نیا ریی ت یبرا یاساس و نیهم
 (.48: 1386 ،یرا دگرگون کند )آجودان شهیو اند «الیخ» اساس  ه،یوسنیبد
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 و قانون قاد به تعاون شریعتاعت .3. 2
 دیرار مانناد باه طا بو  تبریزی اس . طا بو  عبدا رقیم فرد شاخص این دامنة فکری، میرزا

 تماا  ریشاة کاه اسا  کارده تأکیاد مکرراً که ایگونهبه اس   انون شیفته سخ  وشنفکرانر
  180 :1385آجاودانی، )اسا    اانون غر  هایپیشرف  تما  ریشة و  انونیبی ایران مشکالت
 و قواوق مشاخص اقکاا  مرتب فصول یعنی  انون»از نظر طا بو   .(200 :1ج ،1390نصری، 
 و ماال از کاامالً هار کاس واسطة اوبه که گویند را نوع جماع  و  قمتع سیاسی و مدنی قدود
  78: 1378 )بهناا ، «باشادمی با سّاویه مسائول خاود خاال  قرکات از و مطمئن، خود جان

 (.201: 1، ج1390نصری، 
 اندیشاة هایمؤ فاه و مباانی و اصاول کاه نبوده این درصدد مستشارا دو ه برخال  نیز طا بو 

سیاسا  و  اوانین  قاوزة از را دیان قاوزة اما همسان ج وه دهد، اسالمی مبانی با را پار مانتاریسم
 اشا ال را ایجداگاناه قاوزة و ای اسا  مهم مذهبی مسائل گرچه» گوید:می و داندمی جدا عرفی
  رار کشور خردمندان مسئو ی  و نظارت زیر که غیرمذهبی و عرفی  وانین و سیاس  از که کندمی

 و ماذهب  زو  اگرچه نیز جامعه بر قاکم  وانین مورد در(. 85: 1356 طا بو ،) «هستند جدا دارد،
 زنادگی ماادی هایجنباه و کشاور اماور ادارة مبناای را آنهاا اماا کند،نمی انکار را پیامبران  وانین
 معناوی  اانون را پیاامبران دساتورهای و شرعی  واعد معنوی، و مادی  وانین تفکیك با و داندنمی

 (. 81: 1356 طا بو ،)اس   انسان روقی و معنوی جنبة بر مشتمل صرفاً که کندمی   مداد
 اس  تمدن مخا ف آنمه»اس :  جدید  وانین توسط شریع  تکمیل و تعاون نوعیبه  ائل او

 که هرکس اس ، قرا  ا دهر مادا  و ممنوع بود، خواهد ایران  انون اساس که ما شریف شرع در
(. 61: 1385 آجاودانی،)« نیس  مس مان نداند شرع اقکا  اجرای ناظر و شرع متمم را « انون»
  اوانین بهتارین باوده، خو  بسیار  بل سال هزار برای شرع اقکا » کند:می بیان که آنجایی و

 نادارد،  بال ساال صاد به نسب  هی  که ما عصر به و ی هس  و بوده دنیا ادیان شرایع تمدن،
 و اقکا  که اس  معتود ،«باشد کافی را امروز اداره تا افزائیمبی او بر جدید مسئ ه هزار سی باید

 باا بایس می اساس همین بر و اس  ناکارامد جامعه امروز امور تمشی  برای دین مادی  وانین
 اس  این وی ورزیاندیشه شیوة خصوص در مهم نکتة مبنا همین بر. شود تکمیل جدید  وانین

 مباانی مستشاارا دو ه، برخال  که اس  نکرده تالش  انون ماهی  و مفهو  بیانموا   در او که
 او طارح اسااس بر هماین. دهد تطبیق شرعی هایآموزه با را پار مانی نظا  و دموکراسی غربی
 در فواه و قواوق ایده تبدیل شریع  باه  اانون نه جدید و قووق و فوه بین جمع امکان یعنی

 مورد بیشتر اندیشة آخوندزاده، در سنتی جهان و فوه رهاسازی طرح هن و مستشارا دو ه اندیشة
 یکی از بیش را طا بو  رویکرد ایرانی عوالنی  عبارتیبه. اس  گرفته  رار ایرانی عوالنی  توجه
 و اسال  بین روشن اختالفات توانس می نظر این زیرا اس ، داده  رار پذیرش مورد دو این بودن
 پاذیرش امکاان دینای فضاایی در و کناد موجه را آنها قال عین در و نریرد نادیده نیز را غر 
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 باه کاه اسا  عوالنیتای دارای خاود بارای غار  که نظر این اما. سازد فراهم را مدرن وضعی 
 و اخال ای عوالنیتای دارای نیاز اسال  و اس  شده منجر تکنو وژی و طبیعی ع و  در پیشرف 
 باه رسیدن برای ایرانیان ما و اس  شده منجر روقی و معنوی هایپیشرف  به که اس  معنوی
 کاه اسا  باوده سخنی کنیم، جمع هم با را عوالنی  دو این باید آخرت و دنیا سعادت و کمال
 ماذکور نکات به توجه با (.102: 1394 بیرد ی،) اس  داده تشکیل را معاصر ایران ساخ  بنیاد
 وی چراکاه نادارد، مفهو   انون از بنیادین درک  مستشارا دو ه مانند نیز طا بو  گف  که باید

 ایمجموعاه جز چیزی غر  وی نظر از گویی. شودنمی غر  مبانی و هاریشه و ماهی  متعرض
 ابزاری نراه و داندمی غر  اساس را « انون» او. نیس  مم کتی نظم و کاربردی ع و  و صنایع از
موجب نراه سطیی باه  اانون  این و معرفتی راهن نه و دارد آن مبنای بر خواهینظم و  انون به

 (.97: 1394 بیرد ی،) می شود
 

 گیرینتیجه

 تااریخ از مهام دورانی بر قاکم بینش و بینیجهان بیانرر که اس  جریانی روشنفکری در غر 
 به غر  در روشنفکری تکوین و پیدایی هایزمینه .اس  روشنرری عصر یعنی مدرن غر  بسط
 رنساانس آغااز با .گرددیبرم رنسانس تیوالت و مدرن غر  به وسطی  رون از گذار دوران آغاز

 مواا  جایباه انساانی موا  جایرزینی به که نسبتی شد  بر رار عا م و آد  میان جدیدی نسب 
 و انجامیاد  دسای و دینای هاایآماوزه موابل در بشری خودبنیاد عول یافتن میوری  و ا وهی
 گاروه آشانایی اثار در دیرار، ساوی از .شاد غار  در فکریروشان جریاان گیریشاکل موجب
 جریاان عنوان تی  جریانی مدرنیته، و تجدد مظاهر و اروپایی کشورهای با ایرانی کردةتیصیل

 خواهان غر ، معرفتی و ف سفی پشتوانة فهم و درک بدون که گرف  شکل ایران در روشنفکری
کردن ایرانیاان در بخشای از تااریخ مادرن  جامعة ایرانی و شریك مخت ف شئون کردن مدرنیزه

بود و ایان مسائ ه امکاان مادرن که سن  تاریخی ما ماهیتاً با تاریخ مدرن متفاوت یدرقا بود، 
کرد. شرط پیوند به دنیای جدید داشتن عوالنی  دنیاای جدیاد اسا  و شدن را از ما س ب می

امکاان  اوا   رو ینهماتای باود. از انسان ایرانی با آن عوبة فرهنری تاریخی فا د چنین عوالنی
یافتن مظاهر مدرن، در فرهنگ ایرانی ممتنع بود و اخذ این مظاهر بدون داشاتن شارط امکاان 

 تیوق آنان، موجب پیدایی بیران در فرهنگ و تمدن سنتی ما شد.
 عصار روشانفکران اندیشاة در مادرن عوالنیا  وجاود امتنااع یعنای تی یل این مبنای بر

 اصایل فکاری زمیناة در مدرن قوو ی نظا  نهادهای و مفاهیم از درس  درک و فهم مشروطه،
 اانون  مفهو  درک وضعی  این نررفته بود. در صورت نیز مشروطه روشنفکران عصر برای خود
 باا اسااس هماین بار. بود خواهد ضروری امری خود اصیل فکری زمینة و وجودی خاستراه در
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 توسط که مدرن اندیشة در  انون فهم به که بود این رب سعی مدرن غر   انون در مفهو  تبیین
 اصایل فهام راساتای در گامی تا شود پرداخته شد، ترویج و تبیین روشنرری عصر روشنفکران

 خاود اصایل معناای در  انون .خود برداشته شود در بستر فرهنری معرفتی آن مهم مفهو  این
 کاه اسا  جدیادی نساب  و مدرن انسان شناسانةهستی چرخش قاصل مدرن تفکر در یعنی
 دائار انسان خودبنیاد عوالنی  آن موجب به که نسبتی اس   کرده بر رار هستی با مدرن انسان
نساب  و ایان  ایان  یال نیاز مادرن نهادهای و همة مفاهیم که شودمی ت وی آد  و عا م مدار

 باه توجاه ران بادونای در روشنفکری که اس  قا ی در مهم این اما .کندمی پیدا معنا عوالنی 
 مبانی به توجه بدون را آن  انون، اخذ به شناسانههستی نراه فودان در مذکور و ف سفی پشتوانة
 و طارح در از طر  دیرار، روشانفکران .دیدمی ایران جامعة مشکالت قالل ف سفی، و معرفتی
 ایچااره ایرانی، معةجا بر قاکم شیعی فکری عوبة به توجه با ایران در مفهو  این سازیگفتمان
 روشانفکرانی نساب  ایان در .کنناد ارزیابی اسالمی شریع  با را مفهو  این نسب  که نداشتند

 طارح مواا  ی و غربای، دراساالم یهابا آموزه قیعم ییعد  آشناواسطة مستشارا دو ه به مانند
 اماا اندک آگاهی با آخوندزاده دیرر، سوی برآمد. از و هماهنری میان  انون و شریع  جمع ایدة

 و شاریع  کاه بود معتود غربی، موازین و اصول و اسالمی هایآموزه بر قاکم ت ایرات از عمیق
 از ا تباسای و اخاذ های  جاای و اندمتفاوت کامالً منشأ و موضوعات و روش و مسائل در  انون،
 غربای انین او تماامی اخاذ باه  ائل شریع ، ک ی ینف با وی اساس همین بر. ندارند را یکدیرر
 دو میاان در طاا بو  اندیشاة نهایا  در .اسا   اوانین ایان اجرای و فوهی نظا  دخا   بدون

 مکمال و مفیاد غربی قووق میصول که اس   ائل او اساس همین بر دارد،  رار مذکور رویکرد
 .اس  ناکارامد یا ندارد گفتن برای سخنی شریع  که اس  هاییعرصه در فوه

 میاان ظااهری سازگاری و جمع به مشروطه عصر ای مذکور روشنفکریبا توجه به رویکرده
 شاریع  و خاودآیین اماری عنوانباه  اانون میاان جماع کهآ قال روی آورد، شریع  و  انون

 گفا  باید نهای  در. بود ممتنع جمعی ف سفی  یاظ به خدامیورانه، و دگرآیین امری عنوانبه
 عصار روشانفکران نازد در  اانون و شریع  میان نسب  و  انون ماهی  از که نا صی فهم با که

مفهو   انون در ایران در غف   ف سفی از بنیاد آن و عاد  درک عمیاق از  شد، قاصل مشروطه
 باازخوانی باه ساال صدوپنجاه از بعد که اکنون سن  خودی زاده شد و به بسط کنونی رسید و

 ایان کاه روسا ینازا شاود،مای اختهپرد مشروطه عصر ایرانی روشنفکران نزد در  انون مفهو 
دهای های ناکارامادی مفهاو   اانون در نظمتواند امکان جدیدی را در فهام ریشاهبازخوانی می

 روی ما  رار دهد.اجتماعی پیش 
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