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Abstract 
The concept of law, in its modern sense, entered the Iranian intellectual discourse 

more than two centuries ago, and from the very beginning became a rival to sharia 

which was the ultimate legal order of Iranian society since the dawn of Islam. Many 

Iranian scholars tried to resolve the conflicts between the two. One of the most 

prominent works on this topic is Mirza Yousef Mostashar-Al-Dawlah’s “Risalah 

Yek-Kalameh”. Reading this book is at once easy and difficult, so much so that 

there have been many interpretations of the author’s intentions. This study will 

attempt to critically analyze the three major interpretations of “Risalah Yek-

Kalameh”. The results of the study indicate that Mirza Yousef Khan failed to solve 

the conflict between sharia and law, because he did not understand the exact 

meaning of those concepts and their limits. 
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 چکیده

است که  وارد منوومهف ریهای ایاانیهان  هده       سدهد کمی بیش از دو مفهوم قانون در معنای جدی
 هاییتالش ییی از .د رق  تعارضاتی میان آن دو آ یار  در باخورد بااست و از همان ابتدای ورود 

. مهتن  از مستشهارالدول  اسهت   یک کلمه   یل گارت، رسالف توجی  این تعارضات  و در پی ررع ک 
ارائه    در طول تاریخ ای ک  تفاسیا مختلفی از مااد نویسندهگون ب  ،این رسال  سهل و ممتنع است

س  خوانش اصلی از یک کلم  باآمد و ساانجام بها   ده است. این پژوهش نیز درصدد تحلیل و نقد 
توان نوایف مستشهارالدول  را نهو ی توجیه     روش تحلیل نوای و پادازش منطقی نشان داد ک  می

ت ک  مستلزم بادا ت قشای از مفهوم قانون و نگهاهی ییااصهیل به     قانون از دریچف  ایعت دانس
 یت نیز در حل تعارضات  ایعت و قانون ناکام است.  نهاو در  است ایعت 
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 مقدمه

روابه  حقهوقی جامعه  بها      در جمهوری اسالمی ایاان دو نوام حقوقی متفاوت در راسهتای ادارة 
صهورت رسهمی از دوران صهفوی  از    اند، نخست نوام حقوقی اسهالم که  به    ییدیگا تاکیب  ده

: 1394 اسهالمی،  ؛233: 1394 پاداخهت )گاجهی،  طایق رق   یع  ب  تنویم رواب  جامع  مهی 
البته  بنهابا    ،پیش از آن هم مناسبات حقوقی بها مبنهای نوهام حقهوقی اسهالم      اگاچ  _ (405
و دوم نوهام   _های رقهی اهل تسنن  یل گارت  بهود های دیگای چون اسما یلی و نحل قاائت

در دیده  هد و   زمینیاانهای آن در رضای راهنگی احقوق مدرن ک  از اوایل  صا ناصای بارق 
 .(197 الف:1392 )طباطبایی، د با جنبش مشاوط  نهادین  یت نها

با و جهود نواههای مختلفهی     استوار است،« law»یا « نقانو»نوام حقوق مدرن با پایف مفهوم 
اند، در یک نقط  ا تااک نوا دارنهد و  اظهار کاده قانون در مورد ماهیت دوران مدرن انریلسور ک 

تا ها ماجع ماروق طبیعی اسهت و بها   آن مستقل بودن قانون، از ماجع الهی یا در معنای گستاده
بها   )چ  انسان نو ی و چه  انسهان جمعهی(    ک  انسان کنندمعاری میای را قا ده این اساس قانون

( Kant, 1996: 58 & 61) خود و بدون راهنمایی هیچ قوة دیگا و ارجاع ب  متون باتها مستقل  قل 
کنهد، خهود را به  آن    ای ک  در اثا قاارداد اجتما ی ایجاد میت حاکم أوسیلف هییابد و خود ب می

از سوی دیگا در محدودة سازمینی ایاان ایهن رقه   هیع     . (48- 49 :1341)روسو،  دکنملزم می
متیفل نوم و  دالت در جامع  بوده اسهت. از ایهن مفههوم    « حیم  ا ی»بوده ک  در قالب مفهوم 

 ،در جهان مدرن را بها  ههده دارد  « قانون»توان گفت تا حد زیادی وظایف مشابهی همچون ک  می
قها و اصهولیون  هده اسهت.  رصهل مشهتاک همهف ایهن        ر هایباتعاریف مختلف و متفاوتی در کت

ههای حیهم  ها ی ههیچ     بنهدی صورتی ک  در تقسیمب  ،است« کشف ارادة  ارع»تأکید با  ،تعابیا
صورت جعل و انشا یا حال چ  ب  ؛ای وجود ندارد ک  خارج از حاکمیت خداوند و نبی او با دگو  

ل  کاری است ک  دریابیم قانونی که  مبنهای آن   صورت تأیید و اجازة صایح یا ضمنی. همین مسئب 
 تا چ  حد با اصطالح حیم  ا ی راصل  دارد. ،است مستقل از ارادة خداوند ارادة انسانی

در میانف این دو نهاد متفاوت و تا حد زیادی متعارض، جامعف ایاان راه اختالط بین دو نوهام  
را در « و ارادة مهادم  حیهم خداونهد  قهانونی بااسهاس   »کنهد  را در پیش گارت  است و تالش می

گیانهد.  بزرگی از ضعیف تا قهوی را در بامهی   گستاةهای اختالط نیز جامع  پیاده کند. اما نوای 
خان مستشارالدول  های اختالط نوایف مستشارالدول  است. میازا یوسفتاین نوای جدیییی از 

 صها ناصهای اسهت که  در     ( از رجهل رو هنفیا   183: 1340ه.ق( )آدمیهت،  1313)متوری ب  
خود  فیک کلمهای چندی نو ت و با رسالف راستای اصالحات مدنی و نشا تمدن اروپایی رسال 

. این رسال  و نویسندة آن از جهات مختلفهی در  زدهای ورود قانون مدرن ب  ایاان را اولین بارق 
انی ک  از یاب رقه   نخست آنی  او ب  گفتف خودش باخالف دیگا؛ تاریخ معاصا ما اهمیت دارند
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ب  مبانی نوای تحوالت مدرن توج  بیشهتای نشهان    ،دیدندظاها تینولوژیک و صنایع آن را می
 اسهت « قهانون »داد و اد ا کاد ک  همف این تحوالت ظاهای با یک پای  استوار اسهت و آن ههم   

باای ایهاان  گوید ( چنانی  در بیان اریار خود از زبان  خص ثالثی می4 :1393 )مستشارالدول ،
نو ی نماد تینولهوژی جدیهد  هناخت     ک  در آن زمان ب -آهنلزوم وضع قانون مقدم با ایجاد راه

آن در  ههای یشهارت مستشارالدول  اگاچ  منادی یهاب و پ . (184 :1340)آدمیت، است - دمی
دنبهال راههی بهاای جمهع     و به  همهین دلیهل به      1ب  مذهب اسالم نیز  لقه  دا هت   ،ایاان بود

ای ک  بسیاری از نویسندگان این رنج را ب  خود اسالمی و حقوق مدرن بود. در زمان  هایش یاند
در آثار او باای اولین بهار مطابقهف    ،یابی را ب  زبان اسالمی بگویند یهادا تند ک  حافنمی روا

 بود  سابقیاسدآبادی نیز ب ینالدجدی میان اسالم و یاب دیده  د ک  حتی در آثار سید جمال
 را همچنین مستشارالدول  پیشتا از دیگاان، تدوین نوام حقوقی جدیهد . (122: 1379 )مددپور،

، مهورد توجه  قهاار داد و    کهاد یک  مبنای نوای جدیدی را در رهم نوام سنت قهدمایی وارد مه  
با استقاار مشاوطیت همین رسال  مبنای نوای تبدیل  اع ب  نوام حقوق  اف  رسدینوا مب 

   .(14ب: 1392 )طباطبایی، گارتقاار 
راهنگی  یهامدرنیت  تمامی  اص  ک ی، هنگامزیستیخان در زمانف پاآ وبی ممیازا یوسف

و ایاانیان باای اولین بار در وضعی قاار گارتند ک  از سهنت و زمانهف خهود     نوردیدیایاان را درم
طهور طبیعهی در   سهئل  به   ایهن م  .کنده  ده ولی ب  تجدد و زمان جدیهد نیهز نویوسهت  بودنهد    

های آن دوران نیز انعیاس یارت و وضعی بینابینی ایجاد کاد ک  حتی مفاهم  نیهز در آن  نو ت 
نیز در این میان استثنا نیست و ایهن   یک کلم رسالف  .(250:ب1392)آبادیان،  مشیل  ده بود

ا مشهیالتی  دستاسی ب  معنای اصلی ک  مااد نویسنده بوده اسهت، به   ده است  سببآ فتگی 
یک از توان هیچ. از آنجا ک  نمیارائ   ود از این رسال  ای مختلفیهمااه  ده و در  وض تفسیاه

در این نو تف کوتهاه سهعی  هد     طور قطع ب   خص مستشارالدول  نسبت داد،این تقایاها را ب 
اره و هایک تا تاین این تقایاات ا مهم جای تحمیل یک تقایا ب  نام نوایف مستشارالدول ، ب ب 

رود بتهوانیم نشهان دههیم نوایهف     یمه از طایهق نقهد آنهها انتوهار     حد امیان تحلیل و نقد  ود. 

                                                           
دانست بدون ذکا کاد چون میخان ب  این دلیل از اسم اسالم استفاده میبعضی معتقدند او نیز مانند ملیم. 1

 خوانیم:چنانی  می ، ودگیاد و حارش  نیده نمیپیوند مباحثش با مذهب مادم، مورد قبول  ام  قاار نمی
های اروپایی جدی نبوده در پیوند میان قوا د اسالمی و ارزشخان  بدالهادی حائای معتقد بود میازا یوسف»

دانست هموطنان ایاانی وی ولی از آنجا ک  می ،دانست  است ک  این دو مطلب با هم متفاوت هستندو خود می
دا ت  با ند آمادگی بیشتای دارند، بنابااین مانند میازا ملیمی هضم مطالبی ک  رنگ اسالم وباای دریارت 

تاتیب سخنانش مقبولیت بیشتای های نو را با آیات و قاآن و حدیث بیاراید تا بدینو ید تا اندیش خان ک
. در ها صورت بارسی صدق نیت مستشارالدول  امای نیست ک  مابوط (288: 1383 دایی،ه)قا« دا ت  با د

 ب  این نو ت  با د.
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 حلراهآیا  _نگایمیمک  در اینجا از پشت  ینک تقایاات مختلف معاصا ب  آن _مستشارالدول  
ت تاکیبهی  د و آیا توانست  اسه با می کارامدی باای تعارضات جامعف ما در زمینف حقوق و قانون

تواند می ، این یارت در صورت حصول نتیجف مطلوبمناسب از دو نهاد قانون و  ایعت ارائ  دهد. 
های جامعهف حقهوقی ایهاان در بهین دو سیسهتم      در حل تعارضات و ساگادانیچشمگیای سهم 

به  مها ارائه  دههد،      خوانیمیقانون مآن را متفاوت دا ت  با د، همچنین نگاش وسیعی از آنچ  
 اند.او سوار  ده یهافهومی ک  تمامی مفاهیم دیگا حقوقی اکنون با  ان م

در دوران مشاوط  « قانون»خان مستشارالدول  و ریا تحقیقات بسیاری در مورد  خص یوسف
از معدود تحقیقهاتی   .انداما ایلب آنها بیشتا ب  جنبف تاریخی مسئل  توج  دا ت  ،  استگارتانجام 
خهان  میهازا یوسهف   ف، اندیشییگااتجدد و قانون»توان از می ،اندپاداخت  الدول ب  تفیا مستشارک  

میهازا   فجهوی قهانون، زنهدگی و اندیشه    ودر جست»( ، 1394نو تف حامد  امای )« مستشارالدول 
میازا یوسهف   هاییش زندگی و اند»(، 1392نو تف یالمعلی پا ازاده )« یوسف خان مستشارالدول 

خهان  سیاسهی میهازا یوسهف    یشهف اند»( و 1383نو تف معصوم  قهاه دایهی )  « خان مستشارالدول 
( نام باد، همچنین سید جواد 1382دوست )نو تف یالماضا وطن« مستشارالدول  و مشاوطف ایاان

نخسهتین  »در رصهل   (تأملی دربارة ایاان)( در بخش دوم از جلد دوم کتاب خود 1392طباطبایی )
نو هتف  امها آنچه     پاداخته  اسهت.   یک کلم طور خاص ب  رسالف ب « رسال  در اصالح نوام حقوقی

ایهن اسهت که  ایهن اندیشهمندان در مقهام معارهی و         سهازد، یمتفاوت مه  حاضا را از آثار ذکا ده
 پژوهش حاضا در مقام تحلیل و نقد قاار دارد.   ک یدرحال ،نداتوصیف

فاده  ده و مطالب بااسهاس  ی مطالب استآورجمعی باای اکتابخان در این پژوهش از روش 
است ک  پس از تقایا ها نوایه  به     س  تقایا مهم از رسال  یک کلم  در س  بخش تنویم  ده

 نقد آن پاداخت   ده است.
 

 تقریر اول، یکسانی شرع و قانون  
ایهن اسهت که  مستشهارالدول        هود یاولین دریارتی ک  با نگاهی اجمالی ب  ظاها رسال  حاصل م

اسهالمی تطبیهق کهاده و آنهها را سهازگار       یهها و حیومت یابی را با اصول و آمهوزه اصول سیاست 
، اما در مورد کیفیت این سازگاری نوایات متفاوتی ابااز  ده است. بعضی با ا اره ب   ناخت  است

اند ک  مستشارالدول  ب  وحدت و ییسهانی  هاع و قهانون معتقهد     باخی راازهای رسال  مد ی  ده
دارد ک  مجمو   کودهای راانس  در واقع چیزی جز همان احیهامی  یمدیگا اظهار   بارتاست. ب 

 اند.نیست ک  در اسالم آمده است، با این تفاوت ک  در قالب جدیدی و ب  زبان دیگای بیان  ده
ک  یهنگامدانست. « ییسانی حقوق طبیعی و الهی»توان ادامف منطقی تفیاِ این تفیا را می
ق طبیعی چیزی جز حقوق الهی نیست، با این تفاوت ک  ییی از راه تشایع ب  معتقد با یم حقو
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ک  در واقع تعبیا دیگای  _دست ما رسیده و دیگای را انسان خود در طبیعت کشف کاده است
در ادام  باید بوذیایم ک  قهانون نیهز چیهزی     _استنحو تیوینی و ن  تشایعی از یارتن قوانین ب 

ا این تفاوت ک  ییی از هدایت تشایعی خداوند نا ی  ده و دیگهای را  جز احیام  اع نیست،. ب
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  اع 

 یفتاین  لت انحطاط ایاان را نیز  دول از حقیقت اسالم دانست  است، انتخاب اوللیاصو قانون، 
 ؛ طباطبایی،282: 1383 دایی،)قاه همین معناست یدنیز مؤ االسالمروحاو باای نام رسال  یعنی 

مصهدق  » فبینهیم همه  نویسد اگا در قوانین یهاب دقهت کنهیم مهی    میچنانی   .(199ب: 1392
پیغمبها  »که    دانهد یها ماکنون در یاب هست همان را ک  و هاچ « ق ارتاده ایعت اسالم اتفا

 :1393 )مستشهارالدول ، « سال قبل از این باای ملت اسهالم معهین و باقهاار نمهوده     1280 ما 
چندی اوقات خهود را به  تحقیهق اصهول قهوانین      »کند: همچنین در راازی دیگا ا اره می .(10

و تعمق همف آنها را ب  مصداق الرطبٍ و ال یابسٍ اال رهی کتهاب    راانس  صاف کاده بعد از تدقیق
کنهد نشهان دههد    سا رسال  سعی مهی مستشارالدول  در ساتا«. مبین با قاآن مجید مطابق یارتم

( و باای نوام حقوقی ایهاان  45-46 :1394)بیگدلی،  اصول کد ناپلئون همان اصول اسالم است
یعنهی   کاد؛یپیشنهاد م ،اندک  دو روی یک سی را جدید نیز جمعی بین قوانین اسالم و حقوق 

انهد از قبهول ملهت، نبهود     ک   بارت گانف  اع و قانون مدرنپنج یهااصاار دا ت ک  اگا تفاوت
اختالف رتاوی، ر ایت زبان  ام ، منحصا بودن ب  امور دنیوی و مشتمل بودن با  اف مادمهان  

 این دو کامالً ییسان خواهند بود. ،ودنو ی حل  ب  ،(6 :1393)مستشارالدول ، 
با مستشارالدول  ب  انحاء مختلف در ریها و بیهان بیشهتا اندیشهمندان دوران     این ایده  الوه

 د،  جیب نیست ک  در متون تاریخی مشاوط  از هها  یمقاجار و مشاوط  راه یارت  بود و ابااز 
آنچ  خود دا ت »ایاان  جامعفن ک  بینیم، با این مضمویمدو قشا مذهبی و رو نفیا  باراتی 

زمین باوز و ظهور یارت  است، هم  در اصل از مها و  و همف آنچ  در مغاب« کادیمز بیگان  تمنا 
 .  اندبازگاداندهو ب  ما  پاوراندهخوبی و ب  اندبادهها ب  ینیمت ییابراهنگ ما بوده است ک  

چون اما به  معهاوف و نههی از منیها و      انییقدر بیانی پس از تطب مستشارالدول  نیزچنانی  
تجمع ارااد در مسجد در محضا پیغمبها و آزادی تجمعهات، اختیهار قبهول  امه  و       آزادی بیان،

از مضمون رسال  ظاها  د که   »... :گیادی( چنین نتیج  م49-53 :1394 مشورت و... )بیگدلی،
در معنی حقوق  امف مسلمانان بهل  راانس  نام دارد ولی  فگان  اگاچ  حقوق  امآن حقوق نوزده

کل جما ت متمدن  است و چون جمیع آنها با احیام و آیات قاآنی  مؤید آمده پس احیام الههی  
  مل آوریم و ب  احیام الههی امتثهال کنهیم تها به  سهعادت .....      است و واجب است ک  آنها را ب 

 .(292 :1394 ) امای،« رستگار و ایمن  ویم
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با نقدهای چندی ک  ب  این نوای  وارد اسهت، بها   ارزیابی باید گفت،  الوهاما در مقام نقد و 
رسهد ایهن   یمه  نوها به  دقت بیشتای در زوایای کالم مستشارالدول  در یک کلم  و دیگا آثار او 

های مستشارالدول  مشاهده چنانی  در متن نو ت با رسالف او حمل کاد.  کامالًتوان تقایا را نمی
قد ب  انطباق اصول اسالم با اصول حقوق مدرن است و ب  همین دلیل است که   او معت ،کنیممی

 -به  معنهی مسهاوات   - هدل ، زیهاا  کنهد صهحبت مهی  در ها دو «  دالت»از مشتاک بودن هدف 
 ایعت مطهاة اسهالم  »ک   خواهی است و مبنای  اع با  دل استتاین ضابط  باای قانونمهم

 یشهف ایهن تالقهی، نقطهف آیهاز اند     (.260 :1394  هامای، ) «ابداً منهاری قهوانین  ادالنه  نیسهت    
صهحبت   -و نه  مبهانی آنهها    -معموالً وقتی در مورد خود احیام و قهوانین  امامستشارالدول  بود، 

آن کودهها در نهزد   » گوید:چنانی  بالراصل  پس از اینی  می، کندها یفلت نمیاز تفاوت ،کندمی
اما در میهان ایهن دو   » :کنداضار  می« در نزد مسلمانانمنزلف کتاب  ا ی است اهالی راانس  ب 
 ،ک  ن  ممین اسهت و نه  مطلهوب    کندیتی تأکید م(. ح268: 1394) امای، « راق زیاد هست

بلی  با تطبیق اصول حقهوق یهاب بها اصهول اسهالم خواسهتار        .ک  قوانین یابی وارد کشور  ود
اگاچ  کودها جامع حق است و سامشق » نویسد:باقااری نسخف اسالمی قانون است. چنانی  می

هذا من نگفتم کود راانس  یا سایا دول را باای خودتان استنساخ کاده چندین دولت متمدن  مع
الفهم و مقبهول  العباره و سایعمعمول بدارید، مااد من کتابی است ک  جامع قوانین الزم  و سهل

 (.271: 1394) امای،  «ملت با د
حهل  ، راه هود یحهل  ملهی خهتم مه    به  دو راه  یهت نها ییسهانی در دة باید توج  کاد ک  ایه 

قهانون یابهی را وارد و اجهاا کهاد و      تهوان یم ،رو نفیاان این است ک  چون اینها تفاوتی ندارند
و  ادهپس مسائل  ا ی را مهاده مهاده که    ،حل متدینین این بود ک  چون اینها تفاوتی ندارندراه

او پنج تفاوت میان  هاع و   .یک موارق نیستهیچبا  الدول تشارمس رسدینوا میم ک  ب کناجاا 
طور معمول در احیام  ا ی وجود دارند ک  ب  هایییژگیاند از وقانون با ماده است ک   بارت

 ، اع ب  همان صورتی ک  هست جاایهاست، در نتیج  او هدف او نیز باطاف کادن این تفاوت
های  ایعت و قانون ا هاره  او در جای جای آثار خود ب  تفاوتزیاا  کند،یهدف او را باآورده نم

، در واقهع در پهی    هود ینامتعهارف مه   ههای یقک  دچار تطبحتی زمانی رسدینوا مکند و ب می
حقوق بشا است و ن  ییی پندا تن آنها. البت   اید بتوان با  یفاثبات موارقت  اع با اصول ا الم
و نه  لزومهاً    _ هاع و قهانون    کهارکادی  ییسهانی سهطحی از  توج  ب  باخی جمالت او، حداقل 

 .(129 :1394 را ب  او نسبت داد ) امای، _ محتوایی
ی مستشهارالدول  بهاای نشهان دادن تعهارض ندا هتن      هاتالش یک کلم بخش  مدة رسالف 

 رسهاند که   یمه اصول دو سیستم است و اکتفا ب  ظاها این جمالت است ک  ما را ب  این نتیج  
و تیلف آوردن دلیل  ا ی باای  رب یجز استشهاد ب  آیات و روایات بنیست رسال  چیزی این 

 ،و نگهاه جزئهی و سهطحی به  یهاب و اسهالم       انهد یگانه  از ییهدیگا ب  یرو نمفاهیم یابی ک  ب 



 1109...   های معاصر از نسبت قانون و شریعتتحلیل خوانش

 

نحهو مضهحیی از معهانی و بنیادههای     باای جمع دو سیستم هها دو جههان را به    »ک   یاگون ب 
. امها در  جا جمهع کنهد  ( تا بتواند آن دو را یک54- 55 :1394 )بیگدلی،« هخالی کاد  انیاصل

 واقع تالش مستشارالدول  در اینجا اد ای ییسانی  اع و قانون نبوده است.
اولین بار توسه  رو هنفیاان مطهاح      ودینامیده م وحدت یدةرسد آنچ  امی نوااگاچ  ب 

(، در میان رو نفیاان نیز مستشهارالدول   154: 1396  د و ن   ایعتمداران و رقها )ماادخانی،
ههای  نو هت   تهوان یباای رهم تفاوت ایهن دو مه   .نمایندة تام و تمام این ایده دانست توانیرا نم
منوهور مها   »هها:  مانند این  بارت .کندصحبت می ییسانیاز  یرو نرا مثال زد ک  ب خان ملیم

رق  باید روسای دین و رضالی قوم جمهع  هوند و    این نیست ک  قوانین تازه اختیار کنیم، بلی 
همهف قهوانین در    .(30-31 :1394 )اصهیل، « قوانین  ایعت را ب  تدابیا  ایست  مجای بدارنهد 

حاف جمیع ارباب تاقی این است ک  احیام دین ما همان اصول تاقی است » اع وجود دارد و 
« انهد اسباب این همه  قهدرت خهود سهاخت      اند و دیگاانک  کل انبیا متفقاً ب  دنیا ا الم راموده

یم و از دسهتگاه قهانون   کن( و تنها الزم است ب  طایقف جدید آنها را تبویب 138 :1394 )اصیل،
 .(117 :1394اصیل، ) بگذرانیم

همچنین باید ا اره کاد ک  خوِد ایدة وحدت قهانون و  هاع نیهز رهار  از انتسهاب یها  هدم        
رسد، زیاا اوالً ب  جای پاسخ ب  مسهئل ،  ینم نواب ی تأملة قابل انتساب آن ب  مستشارالدول ، اید

ی باای ررع تعارضات حلراهصورت مسئل  را پاک کاده و در پاسخ ب  نیاز جامعف ایاانی در یارتن 
 اع و قانون، رایاد باآورده است ک  اصالً تعارضی نیست ک  بخواهیم حلش کنهیم؛ ثانیهاً خهود    

قوق طبیعی و الهی بنا  ده است ک  نا ی از خل  بین مفهوم حقهوق  اساس نوایف ییسانی حبا
و  انهد متفهاوت کلهی بها ییهدیگا    طبیعی جدید و حقوق طبیعی/الهی قاون وسطایی است، ک  ب 

 1اند.در جامعف دانشگاهی ایاان ییی پندا ت   ده یل ب دلیل تشاب   بارات، ب 
 

 توجیه قانون مدرن از راه شرع ،دومتقریر 
ایهن مسهئل  را    یسهی نوانهدرکاران قهانون  خواه ماتب ب  دستمشاوط  یدوران مشاوط   لمادر 

صهورت راهنهگ    یهن در ییا ا ،ک  قوانین نباید ظاها ییااسالمی ب  خود بگیاد کادندیگو زد م
 :نویسدیب  میازا رضل  لی تبایزی م یاجامع  آن را پس خواهد زد، چنانی   یخ سلیم در نام 

نون اساسی چیزی ک  خالف  ایعت است پیدا کنند، یقین بدانید....بااساس این امها  اگا در قا»
مقدس تیش  خواهند زد... البت  ب  ها نحو با د، رصول قهانون اساسهی را تطبیهق به   ها یات      

 نویسهد: زاده مهی اش ب  آخونهد مستشارالدول  نیز در نام  .(398 ب:1392 )طباطبایی، «بنمایید.
ت ب  جمیع اسباب تاقی و سیویلیزاسیون از قاآن مجید و احادیهث صهحیح   ای اسخوب نسخ »

                                                           
 .1394اصل،  تا ر.ک: منصورآبادی و موسویباای مطالعف بیشتا و دقیق .1
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ام ک  دیگا نگویند رالن چیز، مخالف آیین اسالم یا آیهین اسهالم مهانع    آیات و بااهین پیدا کاده
 .(199 ب:1392 )طباطبایی،« تاقی و سیلیویزاسیون است
بلی  قیهدهایی به  آن وارد    ،  اع را مطابق حقوق مدرن ندانست یناًدر واقع مستشارالدول   

سازد. ی)پنج تفاوتی ک  پیشتا ذکا  د( ک  نوام حقوق  اع را تا حد زیادی دگاگون م کندمی
ای ههایی دانسهت که  از دریچهف  هاع گونه       سهاآیازی بها تهالش    توانیکار مستشارالدول  را م

در  صها مشهاوط  و    نابا این تفاوت ک  او بهاخالف متهأخا   ،دانندقانونگذاری بشای را مجاز می
ک  قوانین بشای را در محدودة سهیوت  هارع مجهاز     بی  االم  و تنزی  المل نتهایی مانند تالش
و بهاای   دانهد یتمامی قوانین دنیوی را در حیطف کار بشا مه  ،(134 :1393 دانستند )نائینی،می

و روایهات ییها    و ب  آیهات   دهاثبات  ا ی آن هم کامالً از روش معمول استنباط رقهی خارج 
آن را با کهوره راههی    ،کند ابتدا وارد جادة  اع  ود. او در واقع سعی می ودیماتب  متوسل م

زیهاا   ،ب  جادة حقوق مدرن متصل کند و از آن ب  بعد کامالً ب  حاکت در جادة مدرنیت  بوادازد
ب زمهان یها   آن باحسه  ییاپهذیای قیودی مانند واضع بشای، مشاو یت قانون ب  قبول ملت و تغ

 میل میلفان، با اساس حقوق  ا ی منارات دارد.
کنهد،  خان پس از تفیا در نسبت  اع و قانون پنج مورد اختالف را رهاست میمیازا یوسف

از مبانی دو سیسهتم ورهادار    یکاما اگا دقت کنیم ک  در تالش باای ررع این اختالرات ب  کدام
در واقع سعی در تحویل ییی ب  دیگای دارد و گهامی   یابیم ک  او در این جمعمیدر ،مانده است

بادا ت  اسهت.  « جمع پااکندة مواد قانونی یاب با احیام  ا ی در کتاب واحد»بلندتا از صاف 
او در تالش باای حل کادن پنج تفاوت و تعارض  اع و حقوق مدرن در ها مورد جانهب قهانون   

رصل حقوق  اع از ییها آن هسهتند و بها     یقاًا دقهو اتفاقاً بعضی از این تفاوت گیادیمدرن را م
نوها  حیم  ها ی اطهالق کهاد. البته  به       ماند،یب  آنچ  با جای م توانیبادا تن آنها دیگا نم

 یهاصورت ضمنی تفاوتصااحتاً از آنها نام باده است، ب ب ییا از این پنج مورد ک  او ب  رسدیم
  هده یح هیلی تصها   یهها اً اهمیت بیشتای از تفهاوت اند ک  بعضدیگای نیز در رسال  ذکا  ده

 یک کلمه  توس  خود مستشارالدول  دارند. در ادام  ب  چهار تفاوت کلیدی  اع و قانون ک  در 
و نشهان خهواهیم داد که      خهواهیم پاداخهت   ،صورت صایح یا ضمنی ب  آنها ا اره  ده استب 

 قابل ررع نیست. کاد،یمی ک  مستشارالدول  تصور سادگب اختالف آنها 
 

 تفاوت اول: قبول ملت .1
ب  قبول دولت و ملت نو ت   ده نه  به  ر ی   » ذیل  نوان اولین تفاوت  اع و قانون با جملفاو 

. کنهد عاری مهی ( را از اصول قانونگذاری جدید م9 :1393)مستشارالدول ، « قبول ملت» ،«واحد
باای نخستین بار بحثی را آیاز کاد  ،در راستای معاری مبنای حقوق جدید با قبول ملتسوس 
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اختیار »نو ت ک   یک کلم در  ک ی. هنگامکادیک  در آن پارلمان را با قا دة مشورت توجی  م
سهوس  . ا اره کاد« و اماهم  ورا بینهم» فب  آی« تدابیا حیومت است فو قبول ملت اساس هم

مشورت در اسالم  ةنیز ب  قا د -یعنی مجلس قانونگذاری-« مجلس کوراژیسالتیف»در ا اره ب  
( و آن را از قوانین ا وهم اسهالم   29 :1393 )مستشارالدول ، کندا اره می« و  اورهم ری االما»

نامد ک  رسول خدا با آن از جانب خدا توصی   ده بود. او اختیار و قبول ملت را اساس همف می
)یعنی قبول ملهت( از   ین کلم ا( »190 :1340دانست و معتقد بود )آدمیت، تدابیا حیومت می

) هامای،   «جوامع الیالم است و در نزد صاحبان  قول ماتبف صحتش را حاجت تعایهف نیسهت  
از ظهور اختالف و  هدم مطاو هت   » ،اند( و ب  این دلیل ک  خود با خود حیم کاده282 :1394

شهارالدول  ایهن   مست .(8: 1393 زاده،)راسخ و بخشهی  «آنچ  ب  تصویب رسانده بودند دور بودند
به  تصهویب    دک  قانون باای اجاای صحیح و درسهت بایه   یارتاصل بنیادین را در حقوق جدید 

« قا دة مشهورت »کاد با مطاح کادن یمو تصور  از مادم یا نمایندگان آنها باسد یابخش  مده
 فتجابه بعهدها در   البت .  نوان مبنای قانون محمل  ا ی بیایدتوانست  است باای قبول ملت ب 

 )زار هی و ماادخهانی،   مجلهس بسهیار باجسهت   هد     ف نوان رلسهف مجلس اول قا ده مشورت ب 
دستیابی در قانون  اع اجتهادِ مجتهد مبنای رتوا یا  . اما باید گفت در واقع(440- 441: 1392

 ،حیم  ا ی است و کسی جز آن مجتهد مسئولیتی در قبال صحیح بودن یا نبودن آن نداردب  
و  جو  هود واین اجتهاد باید میان ملت جست ،قانون جدید ک  مجتهد دینی وجود نداردولی در 

آن هم ن  اجتهاد باای دستیابی ب  حیم  ا ی، بلی  اجتهاد در جههت وضهع بهتهاین قهانون از     
این تفاوت  مده را ب  این نحو مورد بحث قاار داد ک  میان قهانون   توانیبنابااین م منوا انسان.
ون جدید یابی، در منشأ قانونگذاری تفاوت اساسی است و اگا تحهولی بایهد در اینجها     اع و قان
توانهد توجیه    ینمه و مشورت  (131 :1394 تحول در منشأ قانونگذاری است )  امای، ،رخ دهد

 قانونگذاری با د. منشأمناسبی باای تغییا دادن 
 

 تفاوت دوم: ظهور دولت مدرن. 2
ملی )مدرن( قانون مدرن بود. از اواخا قاون وسهطی در اروپها ارزش    یهاباالتاین دستاورد دولت

ب  وحدت  و  دیو هویت ملی باتا از هویت دینی قاار گارت و تیثاها ذیل مفهوم ملت جمع م
، یعنی قانون سیوالر، ب  همین ندب  قانون راادینی نیاز دا ت هاو ب  همین دلیل دولت رسیدیم

 ها رار  از دیهن حهاکم با هد   یعنی باید با تمامی انسان ،سیوالر استذاتاً  دلیل باید گفت قانون
الدول  باای تفییک احیام دنیوی و اخاوی این دلیلی است ک   یناً مستشار .(13: 1386 )راسخ،

ممزوج بودن احیام  بادات با احیام دنیوی[... بهاای سیاسهت   »]: کنداش ا اره مینیز در رسال 
ک  ملل ییامسلم  از ساکنان ممالک اسالم به  خوانهدن کتهاب قهانون      ام  ضار  ویم دارد چاا
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طاح اولین قانون اساسهی ایهاان   »او همچنین در  .(269: 1394 ) امای،« کنند ما ریبت نمی
او از  .(255: 1394 کنهد ) هامای،  ب  لزوم ایجاد دولت ماکزی مدرن ا اره مهی « قمای(1289)

آورده و آن را از معنای قبلی خود یعنی پیهاوان    nationکسانی بود ک  مفهوم ملت را در معنای 
 .(162: 1394 ) امای، مذاهب خارج کاده است

ای باای زمین  تواندیک  هایک مطوریب  ،دولت مدرن و قانون مدرن الزم و ملزوم ییدیگاند
 نهد و دولهت مهدرن   کظهور دیگای ایجاد کند، دولت حاکمیت خود را از طایق قانون ا مال می

بها  که   هالوه  « یک سیستم حقوقیِ  قالنی» یابی کامالً یک ساختار حقوقی است، ب  گفتف وبا
دولت یعنی سازمین، راماناوا، دولت ماکهزی و ایهدة مشهاو یت به       دهندةیلارکان اصلی تشی

گیهای دولهت   ب  همین دلیل پهس از  هیل   .(Nelson, 2006: 7) آور نیز احتیاج داردقانون الزام
 )طباطبهایی،  خواهی و مشاوطیت ظههور کهاد  قانون هاییع رن در ایاان بالراصل  طلمتماکز مد

 ود ملت ایاان هزاران سال گاهی تصور می»نویسد: داوری در همین زمین  می .(207 الف:1392
پیش بوده است اما درست این است ک  ملت ایاان قایب صد سال است ک  ب  وجود آمده است، 

انهد، ملهت     بوده ملت ایاان نبوده بلی  اقوام و طوایف و  شایا ایاانی بودهیعنی پیش از این آنچ
توانند قانونگذار با ند و آگاهی ب  این معنا پیدا کنند ک  میآید ک  مادم خودوقتی ب  وجود می

. (39-40 :1365اوری اردکهانی،  د)« تدبیا امور را خود ب   هده گیانهد و خهود حیومهت کننهد    
خهوانیم  یمدر تداول جدید با آنچ  ما وطن « ملت_دولت»ز تفاوت بزرگ مفهوم مستشارالدول  ا

 دهد.یمکند و آن را تنها ب  نوم ایاالت و  هاها تقلیل ی  بور میسادگب نیز 
 

 تفاوت سوم: تفکیک مسائل دنیا و آخرت .3
ظ وحدت چنانی  گفت   د مستشارالدول  معتقد بود ک  تفییک احیام دنیوی و اخاوی باای حف
اند ک  او ملت ایاان و  مل ب  قانون واحد الزم است، بعضی از این سخن او چنین بادا ت کاده

کند  لما قوانین اسالم را تفییهک کهاده و در کنهار کتهاب  بهادات و معهاد، کتهاب        پیشنهاد می
ز و طورک  مهثالً در رقه  بهاای نمها    سیاست نیز بنویسند، و ب  معاش نیز توج  کنند. یعنی همان

همانند به  نگهارش در   ییهاباای مسائل دنیوی نیز کتاب ،هایی وجود دارد«کتاب»روزه و ییاه 
 رسدینوا مب  ،بیشتا دقت کنیم یک کلم اما اگا ب  محتوای رسالف  ،(134 :1394 ) امای، آید

این  بارات توصیف خوبی از آنچ  مستشارالدول  در لزوم تفییک میهان امهور دنیهایی و اخهاوی     
ههایی در موضهو ات  بهادی، از    «کتاب» بارقهی اصالتاً  الوه هایبا. زیاا کتیستن ،گفت  است

مند است و از آنجها  موضو ات کامالً دنیوی مثل معامالت، قضا، دیات و قصاص، ارث و.... نیز بهاه
کند ب  قدر کهاری  صااحت اد ا میب  هد ک  مستشارالدول  در نامف خود ب  موفاالدین میازا ولی

ممین نیست از این مطلب اطال ی ندا ت  با د.  ،(260 :1394 ) امای، از اسالم اطال ات دارد
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کنهد که    خان تنها پیشنهاد مهی  ویم ک  میازا یوسفدر نهایت با دقت در کلمات او متوج  می
 ود از امور  بادی و اخاوی تفییهک  هود و در   از رق  ک  ب  امور دنیایی مابوط می ییهاخشب

پهس  »: نویسهد گادآوری  وند، چنانی  در یک کلم  مهی  سیاستای ب  نام کتاب کتاب جداگان 
حده بنویسند مثالً کتاب  بادات و معهاد   لی یهاهاگاه  لمای متقدمین، قوانین اسالم را کتاب

 ) هامای، « ضهاری به   هایعت نخواههد دا هت      حدهیو کتاب سیاست و معاش را  ل هحدی ل
. دانهد یظههور مفههوم دولهت مهدرن مه      ،دلیل این مطلب را نیز چنانی  ذکا  هد  .(269 :1394
انهد و تفییهک   در  ایعت آسمان و زمین و معاد و معاش کامالً ب  ییدیگا گاه خورده ک یدرحال

تمهامی  رقها با این باور بودند که   هاع  هیع  پاسهخ     از سوی دیگا،  .دسازیآنها ها دو را ابتا م
را در دنیا و آخات داراست، چون اسالم دینی است ک  به    انمؤمنة و تود مسائل مبتال ب  انسان
ههای    هم قهانون یننیست، بنابااین در این زم تفاوتیپادازد و نسبت ب  آن بامور دنیایی نیز می

جود است، پس بین دنیا و آخات و یها بهین دیهن و دنیها تفیییهی وجهود       قابل حصول مو فالزم
گهویی که  مهؤدی به      وندا ت تا طبق آن حایم قانونگذاری مشخص  ود و در این زمین  گفت

 .(131 :ب1392صورت گیاد )آبادیان،  ،با د اییج نت
 

 تفاوت چهارم: اعتماد به عقل بشری در مصالح دنیایی. 4
معنا ک  کند. بدیننص  ا ی خارج می ةا اتیا ب  چند آی  و روایت از محدوداو قوانین معاش را ب

. دین در ایهن تعبیها تنهها امهور     گیادیبیاون از دین صورت م یاتنویمات امور دنیوی در حوزه
انهتم ا لهم   » او با استناد ب  حدیث .(13-15 :1393 زاده، بادی را متیفل است )راسخ و بخشی

مها راه  » و در جایی دیگا ب  استناد حهدیث  سواردیامور دنیا را ب  میلفان م تنویم« باما دنیاکم
بار دیگا ا تماد ب   قل بشهای بهاای وضهع قهوانین  ایسهت  را بها       « المومنون حسنا رهو حسن

در حقیقت مستشارالدول  با تفییک امور دنیهوی از امهور دینهی و     . ودیلسانی  ا ی متذکا م
 فدنیای مادم ب  خود ان، وضع قوانین بشای را در بستا یک جامعه موج  دانستن سوادن امور 

در حقوق مدرن آن چیهزی که     .(13-15 :1393 زاده،سازد )راسخ و بخشیدار موج  میم اع
بهدون ارتبهاط بها     ، قل انسانی و معیار آن حسن و قبح  قلی است ،کندحیم نهایی را صادر می

طور  موم ارتباط با مبد  وحی است چه   در  ایعت ب حال آنی  معیار حسن و قبح  ،مبد  دینی
و از این حیث نیهز بهین قهانون     (176: الف1392)آبادیان،  این ارتباط  قالنی با د چ  دستوری

 مدرن و قانون  اع  یاری وجود دارد ک  مستشارالدول  تنها تواها ب  پا کادن آن کاده است.
. او  هود معاری میو ب  اسالم ییااصیل و بیاونی مستشارالدول  نگاه ا فنوایدر این تفسیا از 

با دین، با این نوا بهود که  قهوانین اسهالمی را      هایش با استفاده از  لوم جدید، در پیوند این اند
نوها  البته  به    ،(344 :1382 دوست،)وطن توان در راستای مقتضیات روز جامع  تفسیا کادمی
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 ها ی که  بهاای ارکهان مشهاوط  و قهانون  نهوان        با چنین توجیهات  کادیاو تصور م رسدیم
نیسهت که     طهور یهن امها بهاخالف تصهور او ا    ،مشاوط  را بومی یا اسالمی کاد توانیم  ود،یم

مشاوط  مبتنی با راهنگ بومی ها ملت با د، مشاوط  الزامات خهاص خهود را دارد و حهداقل    
نسبت  موم و خصوص من وج  بومی  یهاراهنگاین است ک  نسبت آن با آداب و رسوم و پاره

صددرصهد خهود را بها آن     ینی ن  ا دهد،یاست و لزوماً ب  نابودی آنها ب  ها  یل ممین رضا نم
 .(273 :ب1392)آبادیان، سازد راهنگ منطبق 

 

 استخراج قانون از بستر شرع ،سوم تقریر
 شهارالدول  مستکه  مهدنوا   را متفیا معاصا دکتا سید جواد طباطبایی تالش کاده است طاحی 

تحت پاوژة ریای خود بازخوانی کند، آنچ  از این تالش حاصل  هده در بطهن یهک     ،بوده است
کار ررت  است، که  در ادامه  به     تمدنی در مورد روند توسعف ایاان نیز ب -تا تاریخیبزرگ یفنوا

 1آن ا اره خواهد  د.

سیاست چیزی مهااد   و از حقوق و گویدیطباطبایی گاهی از نسبت  ایعت و قانون سخن م
( و گهاهی از حیومهت قهانون    546 ب:1392مگا سنخی  لهم و معارهت )طباطبهایی،     کند،ینم

کند ک  نوام سنت قدمایی در آن قاار گارت و از آن پس حتهی  یاد می یاهمچون میدان جاذب 
نوایف منوا اول  .(656 ب:1392)طباطبایی،  گفت اع نیز بااساس منطق حقوق جدید سخن 

 هام در مهورد چگهونگی     فیهک نوایه   دهد و منوا دومرا ب  ما نشان می حقوقی او فلسفخاص ر
 قاار دارد.  یف حقوقی در متن آننوااست ک   ورود ایاان ب  دنیای تجدد

در آن از زبان مستشارالدول  با مها  ایلب در ساحت اول ک  ساحت  لم و معارت است و طباطبایی 
تفسهیا  »رلسهف  حقهوقی یعنهی     یفایجاد یک ال ک  نشان دهد با گوید، تالش او با این استسخن می

ههای جدیهد تهدوین کهاد. ایهن      قهانون  تهوان یمبادی قانون  اع با پایف مبانی نوای حقوق جدید....م
در  توانهد یتهدوین  هده با هد، مه    « کتب اسالمی »طور  مده با تیی  با جدید حتی اگا ب  یهاقانون

  .(242 ب:1392)طباطبایی، « د تفسیا قاار گیاد و تحول پیدا کندهای حقوق جدید موردرون نوای 

مبادی حقوق مدرن  یفاصول اسالمی را با پا توانیممین است از خود بواسیم ک  چگون  م

                                                           
های متعددی بحث ،تقایا دکتا طباطبایی را می توان ب  مستشارالدول  منسوب کاد یا خیا در مورد اینی  آیا واقعاً .1

 وجود دارد، بعضی معتقدند این نوای  از سخنان مستشارالدول  قابل استخااج نیست و در واقع حاف کامالً
اگاچ  ن    ودگفت  می در مقابل، خان ندارد   خص یوسفجدید متعلق ب  خود نویسنده است و ارتباطی ب

 فمشاهده کاد ک  ب  نوای یک کلم توان ا اراتی را در رسالف می ،صورت اجمالبلی  حداقل ب  ،واضح و مفصل
. در مقام داوری باید گفت استناد طاح دکتا طباطبایی ب  مستشارالدول  دکتا طباطبایی  باهت زیادی دارد

ک  بادا ت پادازی؛ و در مقام تفیا تا زمانیام پژوهش است ک  اهمیت دارد ن  در مقام تفیا و نوای تنها در مق
 تا  ده با د انتساب یا  دم انتساب آن ب  متفیا قبلی اهمیتی ندارد.جدید ب  حقیقت نزدیک
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ناسهازگاری   که  یدرحال ،تک احیام را متناسب با تمدن مدرن توضیح دادتفسیا کاد و حتی تک
زاده نیز داضح و مباهن است؟ این ایاادی است ک  آخونآن دو با ییدیگا و یهابسیاری از بخش

( و ب  استناد همهین  302 :1396کند )ماادخانی، در نامف خود ب  مستشارالدول  ب  آن ا اره می
خود بارها و بارها ب   یف. طباطبایی در روند  اح نواپنداردیایااد تالش مستشارالدول  را  بث م

 کند تا ب  آن پاسخ گوید.مختلف تالش می هایانیکند و با باین ایااد باخورد می
زیاا از یهک طهاف    داند،یماهمیت یاو در وهلف اول ب  دو دلیل این ناسازگاری را از اساس ب

حقوق راانس  با تدوین ا المیف حقوق بشا بسطی به  مبهادی  هام داده اسهت که       »ب  ا تقاد او 
توانهد آن مبهادی را   های جدیهد نمهی  قانون هیچ نوام حقوقی در استنباط خاص از  ام و اجتهاد

از مبادی  نیازیها دستاسی دا ت  با د بقانون ینتالحاظ نیند. بنابااین حتی اگا ملتی ب  کامل
زیهاا   ،(218 ب:1392)طباطبهایی،   «حقوق جدید ک  ب  منزلهف روح قهانون اسهت نخواههد بهود     

ها و جان آنهاست و اصهول منهدرج   بلی  روح دائمی همف قانون ،حقوق بشا خاص نیست یفا الم
 بهارت  به   .(219 ب:1392دنیوی خاص ا ااف دارد )طباطبهایی،   یهادر آن نیز با همف قانون

میانی هستند و هیچ نوهام  زمانی و هم دیگا او معتقد است اصول حقوق جدید، مبادی  ام هم 
 تواند در مخالفت با آن  یل بگیاد.حقوقی نمی

 ،کنهد صهحبت مهی  « اصول اسالم»ک  وقتی دکتا طباطبایی از  ج  دا تتواز طاف دیگا باید 
امای ثابت و همیشگی همچون اصول اسالمی ک  مثالً  ههید مطههای در آثهار    « اصل»ماادش از 

ظلهم  »، « دالت خوب اسهت »مانند  ی مولبلی  ب  کلیات جهان ،کند، نیستخود بدان استناد می
ص از باقااری  دالت یها تعایفهی مشهخص از ظلهم مبتنهی      نو ی خاکند ک  ب ا اره می« بد است

 بارت دیگا امای تاریخی اسهت  دیانت پیوست  دریارتی از دیانت است و ب »نیست، زیاا از منوا او 
ایهن    هود یچنانی  مشهاهده مه   .(1382)طباطبایی،  «با بشا معلوم با د تواندیو حقیقت دین نم
اسهت، چنهین   « دیانت باای طهاح مقدمهف بحهث سیاسهی    دریارت نویی از »مستلزم تعایف از دین 

   .(436و431ب: 1392طباطبایی، )ست انیز « نطفف نو ی اصالح دینی»دریارتی از دیانت، حامل 
استخااج  ده است که  همه   « مبادی  ام»ز م او حقوق در دنیای مدرن از حال ک  اوالً ب 

تنها ب  ما اصهولی بسهیار کلهی و مهبهم      طور کلی دین نیزمیانی است و اسالم یا ب زمانی و هم 
متفهاوت تعایهف و تفسهیا     یاگونه  به   یاکند ک  در سیا تهاریخ اندیشه  در هها دوره    اض  می

بها ایهن    ،تفسهیا  هود  « مبادی نوهای حقهوق جدیهد   »با پایف  تواندیم« اصول اسالم» ود، می
خود نقهدهای  خودیب  واضح است ک  این تعایف ،نحوی پاسخ داده  دتوضیح اگاچ  مسئل  ب 

تعایف دین  او همچنین نقدهای ناظا ب« مبادی نوای حقوق جدید» مول بودن ناظا با جهان
کند و تمهامی نقهدها و   را ب  خود جذب می« ما از دیانت در طول تاریخ اندیش  هاییارتدر»ب  

 با دکتا طباطبایی نیز وارد است. راض،یشهای ناظا با این دو پردی 
 ،ة نوایف دکتا طباطبایی در ساحت  لم حقوق ایجاد یک الیف رلسف  حقوقی استویژکار
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کند ک  در تاریخ ایاان تعقل و راهنگ دچار تصلب  ده است و اگاچ  ا اره می اوزیاا از نوا 
 احیامِ  اع نیز زنده و ینی است یفاصول و بنیادهای اسالم قابل دستاسی است و ال

حقوقی  فقانون  اع را راقد الیف رلسف ،(301 :1396دخانی، ؛ ماا588ب: 1392)طباطبایی، 
اهل  ایعت مد ی وجود یک الیف  رسدینوا م. در مقابل ب داندیمعتبا و متناسب با زمان  م

تقلیل دین ب   احیام و اصول را از این الیف ریای و رلسفی یفرلسفی نیز هستند و جدا کادن ال
 دة  ناصای از سنت وج  ایدئولوژییی»ف خود طباطبایی و آن را ب  گفت دانندیاجزای آن م

 )طباطبایی،« کندمطابق احیام منطق نوام سنت قدمایی  مل نمی وج یچهک  ب  دانندیم
 ده از مبانی حقوق مدرن رلسفی باگارت  یفمنوا رلسفی نیز همخوانی الاز  .(594 ب:1392

باای از بین بادن باخی تعارضات مبنی با حل  ملی طباطبایی نهایت راهدر با احیام  اع و 
واردکادن این احیام ب  نوام حقوقی و باخورد با آنها طبق منطق حقوق و در نتیج  تفسیا و »

. طباطبایی رسدینوا مب  دور از ذهن( 303: 1396 )ماادخانی،« تغییا آنها در دل نوام حقوقی
دیگا   ود،یآنچ  حاصل م قانونی، یهاکند ک  پس از ریختن احیام  اع در قالبتأکید می

و ن    ودیبلی  قانون است و از این ب  بعد با منطق حقوق با آن باخورد م ،حیم  ا ی نیست
دهد ک  با دانش حقوق میتوان احیام را محدود کاد ولی این مهم زمانی رخ میبا منطق رق . 

اصول و قوا د حاکم با این  دانش حقوق ب  وجود آید و مواد  اع ب  قانون تبدیل  وند وبا
 .(303: 1396 )ماادخانی، یهی است ک  قانون قابل تغییا استدانش تفسیا  وند و بد

و خله  دو مبنها نا هی     اع و قهانون   یهاب  سا ت گزارهتوجهی یباین تصور از  رسدینوا مب 
یعنهی از   ،اسهت  بخهش ینزیاا در رلسفف مدرن قانون سوبژکتیو است و  قل انسان خود تع ده است؛ 

در نتیج  قهانون چیهزی جهز بیهان ارادة انسهان       ،است نیازیها ماجع بیاونی جز خودش مستقل و ب
در  توانهد یوقتی ماهیت قانون ا تبار انسان است، انسان نیز مه  .(13-14: 1397 نیست )موسوی اصل،

ا و تعبیها کنهد، امها    ا تباری دیگا آن را تغییا دهد و آن را در دستگاه رهم خود ب  هها نحهوی تفسهی   
انسان نیست ک  وضع و ا تبار انسان بتواند آن را تغییا دهد، حیهم   رماهیت حیم  ا ی وضع و ا تبا
بلیه    ،زیاا حیم  ا ی دستور خداوند است و خداونهد جا هل نیسهت    ، ا ی از جنس حقیقت است

قیقت نیهز درو   هاارت   در ح ،«درو  نگویید»مثال اگا خداوند بگوید  باای .است یجادکنندهخالق و ا
صهحیح  « جو دآب در صد درج  می» نوان  اارت جعل  ده با د. اگا خواهد بود ن  اینی  درو  ب 

آن را تغییا دهد و اگا درو   اارت با د )ک  حیم  ا ی مها را   تواندیا تبار متفاوت انسان نم ،با د
در رلسهفف مهدرن    ،یها دههد. به  بیهان دیگها     آن را نیز تغی تواندیا تبار انسان نم ،(سازدیاز آن آگاه م

االمهای در مقهام   احیام  قل  ملی ک  حقوق از جملف آنهاست کهامالً خودبنیهاد اسهت و ههیچ نفهس     
احیهام  قهل    ،اما در رلسفف اسالمی ک  پشتیبان حیم  ا ی اسهت  ،ا تبارات  قل  ملی وجود ندارد

ب  همین دلیل تغییها قهانون    ،کندمی دارامعن ،االماند ک  آنها را مستقل از انسان ملی مبتنی با نفس
 است. اع در سیستم حقوق مدرن با بنیاد رلسفی  اع و قانون متعارض 
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در تفیا طور کلی است. در ساحت دوم یعنی ساحت تمدن تغییا حقوق تابع تغییا تمدن ب 
حتهی   معتقد اسهت سهعادت و   او ،گاه خورده است« توسع »با « تمدن»دکتا طباطبایی مفهوم 

نیست و بحث  یاپذ( جز از طایق رسیدن ب  توسع  امیان9: 1383دوام موجودیت ایاان )حقدار، 
 .(214 :1392 )یارمحمهدی توسهیی،   یابهی ممیهن نیسهت   ف توسع  نیز جز بها تییه  بها تجابه    

مناسب ذهنهی نیهاز    هاییتطباطبایی معتقد است توسع  در ماحلف اول ب  ایجاد بستاها و ظار
و  تاینک  محصول آن تحول ذهنی است ک  خواهان زیست در  اای   یوراتا، تأم بستای ؛دارد

است. «  قالنیت جدید»این تحول ذهنی همان  .(214: 1392)یارمحمدی توسیی،  آزادتا با د
کند، از ساز  قل بیش از دیگا  ناصا توج  میطباطبایی در تشایح راهنگ یابی ب   نصا تمدن

می ب  دین و سنت ندارد و این وج  رارق آن با  قهل  هاقی اسهت که      نوا وی  قل یابی التزا
 .(209: 1392)یارمحمدی توسیی،  همیش  در حدود  ا ی و سنتی تعایف  ده است

 «حاکمیهت ملهت  »و « آزادی انسهان »دکتا طباطبایی مبهانی حقهوق مهدرن را قبهل از حتهی      
نوزایش جز بها تییه    »ا تقاد دارد گاداند و بامی«  قالنیت جدید»( ب  233 ب:1392 )طباطبایی،

 قالنیت جدید است ک  نگهاهی   .(93 ب:1392 )طباطبایی،« با اصل  قالنیت جدید ممین نیست
، در این نگاه جدیهد انسهان دوبهاره به  خهود نوها       سازدیجدید ب  انسان و جهان و خدا را ممین م

همچنهین ارادة   .پنداردحقوقی مینوا از وجود یا  دم و ارادة خداوند دارای کند و خود را صافمی
های دیگاان او را محدود سازد و ب  همین دلیل حاکمیت ملت اراده ک یبیند تا وقتآزاد می را خود

چنانیه   . دانهد یمبنای مشاو یت حیومهت مه   راهای انسانی رار  از ارادة خداوند یعنی جمع اراده
نیهازی به  ورود مبهانی اصهلی حقهوق       ،دحتی اگا تنها  قالنیت جدید حاکم  و کنید،مشاهده می
سنت بهومی تولیهد خواههد  هد،      اناظا ب«  قالنیت جدید»بلی  این مبانی از دریچف  ،مدرن نیست

 یاگونه  همان ا یا ب  ،قدیمی بیفتد یزیاا  قالنیت جدید مثل نور جدیدی است ک  هاگاه ب  ا یا
همهان سهنت قهدمایی را نیهز به        وانهد تیپس  قالنیت جدید م .گا خواهند  ددیگا باای ما جلوه

تمهدن از   ی بارت دیگا از دل سنت ما تجدد تولید کند و همهف اجهزا  تجدد باساند و ب  یهادروازه
 کنند.تجدد بومی دست پیدا می یاگون این تحول ب  یفجمل  حقوق و سیاست نیز در سا

بایهد ملتهی از گهذر    یعنهی   ،از طاف دیگا  ناخت از منوا هگل راه است و ن  تصویا ذهنی
مختلف  قل را کنار بزند تها به  خهود    یهاتاریخ و با سیا دیالیتیک حاکت کند و ماتب صورت

. حهال  یهابیم ب   قالنیت جدیهد دسهت    توانیمینم این راه را طی نینیم،آگاهی باسد و تا وقتی 
تفیها  قهل    ملت ایاان ب  ا تااف خود طباطبایی و  هادت تاریخ هاگاه در دوراهی خادگاایی و

ز م طباطبایی بهو لی  راه دوم را انتخاب کاده است و مثالً تفیا بو لی )ب  ،ذیل  اع قاار گارت 
نهایت ب  تفیها مالصهدرا خهتم  هد، پهس       در تفیا خادگااست( پس از او باقی نماند و ةنمایند

در قهاون   چگون  مد ی هستیم ک  با وارد کادن  قالنیت جدید یا حتی بیداری ناگهانی ایاانیان
 یهها تجابهف تهاریخی صهورت    وقهت یچه ک یوقت یابیمب   قالنیت جدید دست  توانیمیمعاصا م
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حتی اگها چنهین اتفهاقی بیفتهد ههم در       همچنین ایم؟مختلف  قل خودبنیاد را از سا نگذرانده
از جنس خودمان، زیاا  قالنیهت جدیهد    اییت همان مدرنیت  خواهد بود و ن  مدرننتیج  نهایت 

پس اگا مدرنیت  در ذات خهود   ،اساً از جنس ما نیست، اد ای مدرنیت  نیز اد ای جهانی استاس
با حدهای راهنگهی خهود را    اییت چگون  انتوار ظهور مدرن ،جهانی است و از آن گایزی نیست

توانهد تقایها مناسهبی از مهااد     رسد این نوای  نمهی یم نواب با توضیحاتی ک  ذکا  د،  داریم؟
 لدول  یا طاح مناسبی باای آیندة ایاان با د.مستشارا

 

 گیرییجهنت
بارسهی   معاصامتفاوت  خوانشس   توان از دریچفیخان مستشارالدول  را محقوقی میازا یوسف یفنوا

کارامدی باای تعارضات جامعهف مها    حلراهباای اینی  نشان دهیم آیا نوایف مستشارالدول   .کاد و نقد
و آیا توانست  است تاکیبی مناسهب از دو نههاد قهانون و  هایعت ارائه        است در زمینف حقوق و قانون

تا است، بااسهاس  یکنزدها ب  مقصود او یک از این خوانشکدامدهد، ابتدا الزم است بارسی کنیم ک  
رسهد خهوانش دوم   یم نواب خان ا اره  د، های یوسفو دیگا نو ت یک کلم   رسالف واهدی ک  از 

 نوها به  دهد، البت  بااساس این تفسیا نیهز  مااد او را بهتا توضیح می« قانون از راه  اع توجی »یعنی 
رسد نگاه مستشارالدول  ب  اسالم ییااصیل و بیاونی است و او درک  میقهی نیهز از نوهام حقهوقی     می

ن آنهها  سازد، ن  کارسهاز بهود  یمهای او باای حل تعارضات را ممین حلیاب ندارد و در واقع آنچ  راه
ی نسبت ب  ها دو نوام است. ب  همین دلیل نیز تاکنون مهورد اسهتقبال و  مهل قهاار     انگارسادهبلی  

تهوان  یمه گارت  است. اما اکنون ک  امیانات تاریخی این  یوه تا حد زیادی خود را نشان داده اسهت،  
انی  در این تحقیهق  خوبی مشاهده کاد؛ چنیجاد ده در این تاکیب نامتجانس را ب ای بزرگ ها یاف

مااد مستشارالدول  نیسهتند، از لحهاظ    دهندةنشانب  آنها ا اره  د. دو تفسیا دیگا نیز اگاچ  چندان 
 منطقی بودن یا نبودن بارسی  دند و نتایج زیا حاصل  د.

معتقهد   «قهانون و  هاع   ییسانی»خان ب  میازا یوسف کندبارسی  د، اد ا می ک  اولین خوانشی
توانسهت  اسهت به  چیهزی بیشهتا از      در این تحقیق نشان داده  د ک  مستشارالدول  نمهی است. بوده 

با اینی  اد ای ییسانی قانون و  اع بها توجه    .  الوهییسانی کارکادهای قانون و  ایعت معتقد با د
که  به   نیهز  سوم یست. ساانجام خوانش نی بسیاری ک  بین آنها وجود دارد، قابل پذیاش هاتفاوتب  
کنهد  خان را طاحی باای تبدیل  اع ب  قانون معاری مهی طاح میازا یوسف، زگی مطاح  ده استتا

ن سهاخت بها حهاکم   که   هالوه   اسهت  استخااج قانون از بستا  اع و سنت اسهالمی  ةک  مستلزم نحو
امها  د. شهو  قالنیت جدید، با پایف راهنگ و تمدن بومی قاار گارت  با هد و دچهار تناقضهات درونهی ن    

تال هی ناکامهل     هود، یو آنچ  حاکم م رودیسمت اسالمی نوای  ساانجام از دست م رسدیم نواب 
 تواند طاح مناسبی باای آیندة ایاان با د.ک  نمی باای رسیدن ب  مدرنیت  است
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