
١٠٣پیاپی ۀ، شمارھفتمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسالمی: ف
٥٥- ۷۲، ص١٣٩٤زمستان

در آراء يگذارقانونیقیتطبیبررس
*»ینینائيرزایم«و »ياهللا نورفضلخیش«

یدھاقانینرجس ابوالقاسم
یمذاھب اسالموانیدانشگاه ادیشناسعهیشیدکتریدانشجو

Email: abolghasemi.n@gmail.com

یجواد ورعدیس
پژوھشگاه حوزه و دانشگاهیعلمئتیعضو ھ

Email: s.j.varaee@gmail.com

چکیده
ھـای سیاسـی و مـذھبی مختلـف در     گذاری از مفاھیم و موضوعات مورد بحث میان جریـان قانون

و حیطـه آن در  گذاریھا از قانوندوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که ھر یک از جریان
اند مواضع مختلفی در برابر نھضت مشروطیت کـه یکـی از اصـول اصـلی آن قـانون و      اسالم ارائه داده

عنوان نمایندگان دو جریان اهللا نوری و میرزای نائینی بهاند. آراء شیخ فضلگذاری است اتخاذ کردهقانون
قرار گرفته است و در پاسـخ بـه سـؤال از    مھم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی 

؛ مسائلی چون تفاوت »گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطهجواز و عدم جواز قانون«
گذاری بشـر (عرفیـات و غیـر منصوصـات)، تفـاوت      رأی در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون

ز نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختالف در اجتھادی در فھم متفاوت از متون دینی (فھم متفاوت ا
شناسـانه؛  مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختالف در دیدگاه انسـان شناسـانه و دیـن   

شود.عنوان دالیل اختالف برشمرده میبه
ذاری با گگذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانوننتیجه در ھر دو دیدگاه امکان قانوندر

در » مجلس شورای ملی«یا » سلطان صاحب شوکت«استناد به دالیل شرعی و به کمک اجتھاد از سوی 
گیرد.قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسالم یا مطابقت با اسالم) صورت می

اهللا نوری، میرزای نائینی.گذاری، علمای مشروطه، شیخ فضلقانون: هاواژهکلید

.١٩/١١/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار٠٨/٠٢/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ای کـه حتـی   گونـه آیـد بـه  حساب مـی دوران مشروطه از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران به
برخی محققان، انقالب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملـی و تـدوین قـانون اساسـی را     

دانند؛ زیرا از این زمان به بعد شکل حکومـت بـر   ترین مبدأ برای تاریخ معاصر ایران میمناسب
تبدیل شد و حکومت قانون حاکم » سلطنت محدود«به » استبدادی مطلق«طبق قانون اساسی از 

ھای نھضت مشروطیت در ایران)شد. (اشراقی، گذری بر زمینه
ی شاه آغـاز شـد. روحـانیون بـا     جای ارادهجنبش مشروطه با خواستاری حکومت قانون به

ساسی ایفا کردند. در ھای مردم نقشی احضور در صف اول مبارزه و انتقال پیام مشروطه به توده
کـه مـاجرای تشـکیل    رأی بودند؛ امـا آنگـاه  ابتدا سران روحانیون در تھران و نجف ھمدل و ھم

ھایی مطـرح کردنـد   خواھان سخنان و خواستهمجلس و تدوین قانون پیش آمد، برخی مشروطه
سـان  کم خاستگاه غیردینی داشـت. بـدین  که در باور برخی علما، مخالف مذھب بود و یا دست

در میان روحانیون اختالف روی داد.
خواھان در تفسیر خود از مشروطه، راه غربیان را در جماعتی بر این باور بودند که مشروطه

اسـت، ھرچنـد ناسـازگار بـا     » مقـررات بشـری  «اند و منظورشان از حکومت قانون، پیش گرفته
گروھی دیگر از روحـانیون  ی مشروعه را مطرح کردند؛ اما شریعت؛ از این روی شعار مشروطه
نوشـتن  «، »نظام پارلمانی و اعتماد بـه رأی اکثریـت  «یافتند، میان مشروطه و اسالم تعارضی نمی

ھـای اسـالم   را قابل انطباق بر آموزه» تساوی حقوق مردمان«و » قانون تراویده از اندیشه بشری
خواندند.می

ت کـه در ایـن راه جـان داد و از    اهللا نوری اسنامورترین فرد از جماعت نخست، شیخ فضل
گروه دوم میرزا محمد حسین نائینی است که آن دو در این برھه تاریخی فعال، مؤثر و ھرکـدام  

طلبان و شیخ سردمدار یک طیف در جریان مشروطه بودند. میرزای نائینی رھبر جریان مشروطه
طلبان را بر عھده داشت.اهللا نوری رھبری مشروعهفضل

ی مشروطیت ھمچون آزادی، مساوات، قانون اساسی، مجلس شورای ملی و ... اصول و مبان
ھای زیادی میان این دو شخصیت شد. در ایـن میـان مبحـث    از مسائلی بودند که آغازگر بحث

ای برخوردار بـود، زیـرا از اصـول و مقوّمـات مشـروطه      از اھمیت ویژه» گذاریقانون و قانون«
پشتوانه قانون اساسی، معنا و کـارکردی نداشـت. اخـتالفِ    آمد و مشروطیت بدونحساب میبه

این دو چھره مذھبی برخی به دلیـل اختالفـات اجتھـادی و مبنـایی و برخـی دیگـر بـه دلیـل         
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ھای ھر یک از طرفین از این مفاھیم بود.سوءبرداشت

عنوان مقدمه ورود به بحث، به تعریـف قـانون و توصـیف جایگـاه     در این پژوھش ابتدا به
گـذاری را در آراء ایـن دو   پردازیم، سپس قـانون گذاری در اسالم میگذاری و منابع قانونانونق

ھای تأثیرگذار در دوره مشروطه بررسی و تحلیل خواھیم کرد.عنوان شخصیتعالم شیعی به

تعریف و جایگاه قانون
معنای لغوی

ی نظرات گونـاگون سـه   آوراتفاق نظر وجود ندارد. با جمع» قانون«در خصوص اصل واژه 
توان طرح کرد:نظریه را می

دانند که از واژه التـین  ھای دخیل در عربی میگروھی آن را عربی االصل ندانسته و از واژه
kanonکش ـ مأخوذ است.ـ یعنی خط

و نزدیک بودن معنای ایـن دو و  » kanon«و » قانون«دلیل این گروه، تشابه آوایی بین لفظ 
؛ ١٢دن این کلمه در اثر تعامل فرھنگـی اسـالم و غـرب اسـت. (محمصـانی،      احتمال معرّب ش

)٢٨٤٧-٢٨٤٦/ ٤جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 
گروه دوم نیز در غیر عربی بودن و معرّب بودن این واژه تردید ندارند لکن آن را مأخوذ از 

، چنـین معنـا شـده    »قـانون «معـین،  اند. در فرھنگزبان رومی، فارسی، سریانی یا عبری دانسته
است:
. رسم، قاعده، روش و آیین.١
. امری است کلی که اگر بر ھمه جزئیاتش منطبق شود، احکام و جزئیـات در آن شـناخته   ٢

شود.می
)٢٦٢٧کنند. (معین، دار آن را وضع و ابالغ میای است که مقامات صالحیت. قاعده٣

انون را در لغت به معنای رسم، قاعده، روش و آیـین  جعفری لنگرودی نیز در جایی دیگر ق
قانون، یونانی است که از زبان سریانی وارد زبان عربی شـده  کلمهآورده است. در نظر او ریشه

را به خود گرفته اسـت و  » قانون«به کار رفته و بعد معنای » خط کش«است و در اصل به معنی 
شـود.  لیسای مسیحیت و کنیسه یھودیـت اطـالق مـی   ھای اروپایی به مقررات کامروزه در زبان

)٢٨٤٧-٢٨٤٦/ ٤(جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 
قانون ھرچیز، راه و طریق سنجش آن «نویسد: می» قانون«در تعریف » لسان العرب«نگارنده 
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)٣٢٨(ابن منظور، ». است... و این کلمه عربی نیست

ی عالوه بر اینکه در غیر عربـی بـودن ایـن واژه تردیـد ندارنـد، آن را      بعضی از ادبای فارس
)٢٦١٤اند. (نفیسی، دانسته» کانون«برگرفته از زبان رومی یا فارسی به معنای 

است. (عمیـد،  » قن«لفظاً و اصالً ًعربی بوده و اصل آن » قانون«سومین گروه اعتقاد دارد که 
١٥٦٧(

اسـت کـه بـر کمـال و بـذل و      » فاعول«لحاظ شکلی بر وزن طبق عقیده این گروه، قانون به 
جھد داللت دارد.

معنای اصطالحی 
جـای قـانون   تر مورد استعمال فقیھان مسـلمان بـوده و آنـان بـه    کلمه قانون در اصطالح کم

) عالمه حلی از فقھای ١٢اند. (محمصانی، کلمات: شرع، شریعت و حکم شرعی را به کار برده
خداوند سبحان این قانون را در «نویسد: داند، میقانون که آن را ھمان فقه میمتقدم، در تعریف 

بیـان فرمـوده اسـت و فقـه     -که بـر حبیـبش حضـرت محمـد (ص) نـازل کـرده      -قرآن مجید
دربردارنده این قانون ربانی است که در کتـاب و سـنت پیـامبر (ص) و اھـل بیـت (ع) ایشـان       

کتاب)/مقدمه١(ارشاد االذھان، » موجود است
در فقـه بـه چیـزی قـانون یـا      «آورده اسـت:  » فقه اسالمی«در » قانون«لنگرودی در تعریف 

شود که دارای خصوصیات زیر باشد:(قانون شرع) گفته می
الف) کلی باشد، خـواه الزامـی باشـد ماننـد (اوامـر و نـواھی) و خـواه غیـر الزامـی ماننـد           

(مستحبات و مکروھات).
صورت احادیث.صورت قرآن و خواه بهاشد خواه بهب) از طریق وحی رسیده ب

عنوان اضطرار، موقتاً در بعضی از امـاکن یـا اعصـار    ج) جنبه دوام داشته باشد، ولو اینکه به
)٥١٨(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ». بدل پیدا کند

و دارای قواعـد الزم االجـرا  «یابیم عبـارت اسـت از:   اما آنچه از معنای حقوقی قانون درمی
ضمانت اجرایی مشخص در جامعه؛ به بیان دیگر قانون به معنـای عـام کلمـه، مجمـوع قواعـد      

ھـا  نامـه ھا، نظـام نامهھا، آییننامهدار است و شامل تصویبآور و مصوب مقامات صالحیتالزام
ھـای  شود و در معنای خاص کلمه، مفھوم فنی و مخصـوص بـه خـود دارد و در رژیـم    و... می

)١٣علومی، »(ی بر قانون اساسی به معنای مصوبات پارلمان است.مبتن
قانون در معنای عـام عبـارت اسـت از    «گوید: کاتوزیان نیز در بیان معنای حقوقی قانون می
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شود و از طرف ھا با یکدیگر تنظیم میمجموعه قواعدی که بر اساس آن رفتار افراد و روابط آن

شود؛ امـا در معنـای خـاص، قـانون بـه قواعـدی گفتـه        حکومت با ضمانت اجرایی تحمیل می
» رسد.پرسی عمومی به تصویب میشود یا از راه ھمهمقننه تصویب میشود که از سوی قوهمی

)٢٢١(کاتوزیان، 

گذار در حقوق و فقهواژه قانون
مقـامی کـه بـه مناسـبت     «گذار در اصطالح حقوقی و فقھی عبـارت اسـت از:   مفھوم قانون

گـذارد و از  وبیش به معرض اجرا میکند و آن را کمصوصی که دارد قانون وضع میقدرت مخ
شـود.  سازد. مقنّن ھم به این معنا استعمال مـی قدرت مزبور، ضمانت اجرایی قانون را فراھم می

(جعفـری لنگـرودی، ترمینولـوژی    » شـود. در فقه به این معنا لغت شارع و مشرّع اسـتعمال مـی  
)٥٢٤حقوق، 

اهللا نوري و میرزاي نائینیگذاري در آراء شیخ فضلقانون
گذاریاّهللاٰ و قانونشیخ فضل
از علمای طراز اول تھران در عصر خویش بود که در آن عصر به نشـر  ١اهللا نوریشیخ فضل

پرداخت. شیخ عالوه بر تدریس و ارشـاد و  و تبلیغ احکام الھی و تدریس طالب علوم دینی می
و قضاوت، در کار تألیف رسایل فقھی و اصولی، ھمچنین در تصحیح و رسیدگی به امور مردم

). وی در مبـارزه علیـه امتیـاز تنبـاکو، در سـال      ٣٧تحشیه کتب اھتمام فراوان داشت. (انصاری، 
-٩ق فعاالنه شرکت کرد و با میرزا حسن آشتیانی ھمکـاری نزدیـک داشـت. (ترکمـان،     ١٣٠٩

١٠.(
خانه و جنبش روحانیت و سپس تدوین قـانون  ھبری عدالتشیخ در آغاز در ایجادِ فکر و ر

الدوله به رھبری سـید  ای داشت ولی از پیوستن به نھضت مخالفت علیه عیناساسی نقش عمده
ھای مشروطه خواھـان،  عبداهللا بھبھانی و سید محمد طباطبایی خودداری کرد و با دیدن فعالیت

یرد و مجلس و مشروطه را مقید به شـرع و  با رفتن به مجلس سعی داشت جلوی انحراف را بگ

در تھران متولد شد. در جوانی ھمراه با حاج میـرزا حسـین   ١٢٥٩ی معروف به نوری در دوم ذیحجه . شیخ فضل اهللا کجور١
نوری دائی و پدر زن خود به نجف مھاجرت نمود و در حوزه علمیه میرزای مجدد شیرازی حاضر شد امـا پـس از مـدتی بـه     

زای شیرازی برای ارشـاد و ھـدایت مـردم بـه     ق به اشاره میر١٣٠٠ھمراه استادش به سامرا ھجرت کرد. شیخ در حدود سال 
)٣٤تھران بازگشت و از علمای اعلم و طراز اول تھران شد. (انصاری، 
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موفـق بـه تصـویب اصـل دوم مـتمم قـانون       ١٣٢٥نماید تا آنکه در » ھیئت طراز اول«نظارت 

گونه که مورد نظر شیخ بود عملی نشد.) اما این اصل آن١٣-١٢اساسی شد. (ترکمان، 
مبنـای دو  شـود کـه بـر    مدل حکومتی مورد نظر شیخ با عنوان سلطنت مشروعه شناخته می

سلطنت مسـلمان ذی شـوکت در   «و » والیت انتصابی فقیھان در امور حسبیه یا شرعیات«رکن، 
)١٦٤، استوار است. (زرگری نژاد، »حیطه عرفیات

یـک از دیگـری نیابـت نـدارد و     در این دیدگاه فقیه و سلطان دو قدرت مستقل بوده و ھیچ
از » قلمـرو فقـه و شـریعت   «و » ور عرفـی ام«از » امور شرعی«مبتنی بر نوعی دوگانگی خارجی 

است.» داریسیاست و مملکت«
جامانده اسـت. وی مشـروطیت را   ھای زیادی از شیخ بر ضد مشروطه بهھا و رسالهاعالمیه

خواھان را بـه دلیـل   گونه مبنایی در قانون شرع ندارد. او مشروطهداند که ھیچتأسیس نھادی می
ھای پاریس و انگلستان مـتھم  ییر آن بر طبق قوانین پارلمانتالش برای انقالب در شریعت و تغ

ھـای اروپـایی، ایـن    خواھان در تالش برای معرفی قانون پارلمـان مشروطه«گفت: کرد و میمی
گیرنـد، شـریعتی کـه آسـمانی و     انـد، نادیـده مـی   حقیقت را که مردم ایران خود دارای شریعت

).٣١، (رضوانی» دارد.جاودانی است و نسخ بر نمی
است که در این بخش با اسـتناد  » گذاریقانون«از اشکاالت اساسی او بر مشروطیت مبحث 
پردازیم.به مکتوبات شیخ به بیان آراء و نظریات وی می

تواند اشاره دارد که این قانون جز قانون اسالم نمی» ضرورتِ حاکمیت قانون«نوری با قبول 
و ھر ملتی که تحت قانون داخل شـدند و بـر طبـق آن    حفظ نظام محتاج به قانون است «باشد: 

ھا منظم شـده، ولـی بھتـرین قـوانین، قـانون الھـی       عمل نمودند، امور آنان به استعداد قانون آن
آنکه این قانون جامع است جمیع ما یحتاج الیه الناس را و معلوم اسـت کـه قـانون    است... حال

سیه را بر وجه اکمـل داراسـت، حتـی ارش    الھی مخصوص عبادت نیست، بلکه جمیع موادّ سیا
)٥٧-٥٦(ترکمان، » الخدش.

کـس کـه   ما ابداً محتاج به جعل قانون نخـواھیم بـود و ھـر آن   «بنابراین شیخ معتقد است: 
گمان کند ممکن و صحیح است جماعتی از عقال و حکما جمع شوند و به شورا ترتیب قانونی 

شـود؛ و  یرا به این واسطه احتیاج به نبوت رفع مـی کس از اسالم خارج شده است؛ زبدھند، آن
کس که قائل به امکان تغییر بعضی مواد قانون الھی با توجه به مقتضیات زمـان باشـد   نیز ھر آن

نیز از عقاید اسالم خارج شده است، زیرا که این امر منافی ختم نبوت است و انکـار خاتمیـت   
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»به حکم قانون الھی کفر است.

جعل قانون کالً ام بعضاً منافات با اسـالم دارد و  «گیرد که این بحث نتیجه میدر نھایت از 
)٥٧(ترکمان، » این کار، کار پیغمبری است... و مسلم را حق جعل قانون نیست.

واعجب من الکل اینکـه  «شیخ درباره امکان تغییر در قانون بر اساس مقتضیات معتقد است: 
است. آیا این تغییر از اسالم به کفر است یا از کفر به اسالم؟ و گوید: مواد قانونیه قابل تغییرمی

»[در ھر حال] خرافت ھر دو معلوم.
وی در این عبارت پس از ابراز تعجب از اعتقاد به امکان تغییر برخی قوانین الھی؛ این امر 

این فرض داند زیرا قانون اگر حکم اسالم باشد که تغییر آن رجوع به کفرمی شود ورا باطل می
باطل است. این تصور ھم که قانون کفر است و تغییر در جھت اسالمی شدن باشد، نیز بطـالن  

آن روشن است.
گوید:شیخ در ادامه می

اگر گفته شود که این تغییر من االسالم الی االسالم یعنی از مباحی به مباح دیگـر [اسـت]   «
رک است، غلط است که قـانون الزم العمـل   باید گفت: امر مباح که عندالشارع جایز الفعل و الت

شود و مجازات بر مخالفت آن مرتب شود و عناوین ثانویه که در شرع منشـأ اختالفـات حکـم    
شود مثل اطاعت والد یا نذر یا یمین و نحو آن در فقه محصور است و اکثر آرای بقال و بزاز می

)١٦١(زرگری نژاد، » ھا نیست.از آن
آورد؛ زیرا امری مباح تبدیل به واجب یا به شمار می» بدعت«دین را وی این نوع تغییر در

ھـم نیسـت تـا    که مصداق عناوین ثانویه چون نذر، قسم و مانند آنحرام شده است. درصورتی
بتوان با استناد به آن حکم فعل مباح را تغییر داد. از سوی دیگر، عناوین ثانویه در فقه مشخص 

گذار و وکالی مجلس که در شمار عناوین ثانویـه نیسـت، توانـایی    و محدود است و نظر قانون
تغییر حکم را ندارد.
ایجاد قوه مقننـه در کشـور را بـدعت و ضـاللت محـض      » حرمت مشروطه«شیخ در رساله 

در اسالم تقنین و جعل حکم برای احدی، ھر که باشد جائز «داند، زیرا بر این باور است که می
باید به باب االحکام که نواب امام ھستند، رجوع کنند و او اسـتنباط از  نیست و در وقایع حادثه 

)١٦٦(زرگری نژاد، » کتاب و سنت نماید نه تقنین و جعل.
اهللا نوری، تدوین قانون اساسی با سه گونه بدعت یا نوآوری ھمراه بود از دیدگاه شیخ فضل

گونه بدعت چنین ھستند:منزله دلیلی بر حرمت آن است. آن سهھا بهکه ھرکدام از آن
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نوشتن قانونی در برابر قانون اسالم.-١
وسـیله شـریعت اسـالم آورده نشـده     وادار کردن شھروندان به پیروی از قانونی که به-٢
است.
-١٦٢کیفر دادن شھروندان به خاطر اطاعت نکردن از آن قانون مدوّن. (زرگری نژاد، -٣
)١٥٤و ١٦١

اشـکال و  شود و جعل قانون در امـور شخصـی را بـی   میوی در اینجا قائل به یک استثنائی 
داند زیرا مربوط به عموم مردم نیست و ربطی به احـدی از مـردم نـدارد مگـر اینکـه      مجاز می

) بنابراین اگر سلطان اسالم اراده فرمایـد و دسـتورالعملی   ٥٨مشتمل بر منکری باشد، (ترکمان، 
ش مورد تعدیات اشـخاص مـأموران واقـع    به جھت عمل مأمورانش معین نماید که اھل مملکت

نشوند آن ھم در صغرویات، بسیار خوب و مورد قبول است و ازآنجاکه از امـور عامـه نیسـت،    
امضا و انفاذ آن ربطی به وظیفه نواب عام و حجج اسالم نـدارد. وظیفـه نـواب منحصـر بـه آن      

اسـتنباط فرماینـد و بـه    است که احکام کلیه که مواد قانون الھی است را از چھار دلیـل شـرعی   
)٦٧و ٥٩-٥٨عوام برسانند بدون کاربرد استحسان و قیاس که حرام است. (ترکمان، 

گـذاری  تـوان قـانون  وجه نمیھیچاهللا ناظر بر این است که در اسالم بهبیان اخیر شیخ فضل
کرد. آنچه ھست، فقط استنباط منطقی احکامِ شرایط جدید از شریعت اسـت نـه جعـل قـانون    
مستقل از ادله شرعیه و مستند به عقل بشری. آنجا ھم که وی تأکیـد بـر طلـب قـانون اساسـی      

ای بـرادر نظامنامـه،   «گویـد:  دانـد، مـی  کند و آن را مصلح دین، دنیا و مایه قوت اسـالم مـی  می
نظامنامه، نظامنامه، لکن اسالمی، اسالمی، اسالمی، یعنی ھمان قانون شریعت که ھزار و سیصـد  

شـود در  که به آن، اصـالحِ مفاسـد مـا مـی    ای از آنی سال است در میان ما ھست و جملهو اند
»عنوان قانون اجرا شود.مرتبه اجرا نبود. حاال باید به

برخی از نویسندگان معتقدند که ایـن عبـارت نشـان از در نظـر گـرفتن قـوانین شـریعت        
)٥٠است. (رضوانی، گذاری عنوان قانون اساسی و عدم اعتقاد وی به قانونبه

رسد؛ زیرا اما این برداشت از سخن نوری با توجه به سخنان دیگر وی نادرست به نظر می
گـذاری در  او که در جھت تصویب ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه قدم برداشت، قـانون 

بـود  معنا خواھد بود. او معتقددانست، وگرنه تصویب این ماده بیمحدوده شریعت را مجاز می
آنکـه مـوازین و   توانند مقرراتی وضـع کننـد، بـی   که نمایندگان مجلس در قلمرو امور عرفی می

احکام شرعی نقض شود.
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ای حـدود اقتـدار قـانون را مشـخص     گونهاما به باور برخی از تحلیل گران تاریخی شیخ به

وضـوعات و  گذاری دوگانـه بـود. در یکجـا تمـام م    اهللا در موضوع قانونکرد. موضع شیخ فضل
) در جایی دیگـر اذعـان   ٥٨-٥٧دانست. (ترکمان: ازجمله سیاست را در محدوده شریعت می

در عمل، ھمواره امور دولتی و دستورات مربوط به آن وجود داشته، اما مسلم است که «کند: می
)١٥٨(زرگری نژاد، » ھا احکامی خارج از دین ھستند.این

ائل به تفکیک امـور مربـوط بـه دولـت یـا امـور دولتـی        اهللا قرسد که شیخ فضلبه نظر می
). نتیجـه  ٨١، ٥٩(صغریات اعمال مأموران) از امور مربوط به امت یا امور عامه است. (ترکمان، 

ای که تحت سلطه و نظارت دولت چنین نظری این است که دو حوزه اقتدار وجود دارد، حوزه
برای ھماھنگ بودن با شرع اسـت (اشـاره   است و علما در آن نقش ناچیزی دارند و آن نظارت

ای (امور عامه) که در آن بـه جـز علمـا،    و حوزهبه اصل دوم متمم قانون اساسی یا اصل طراز)
مرجع دیگری حق ورود ندارد.

آیـد، در  حساب مـی به» گذاریقوه مقننه و محل قانون«عنوان نظر شیخ درباره مجلس که به
گـذاری بـه معنـای    اهللا نـه بـا اصـل قـانون    بینیم که شیخ فضـل کل مثبت است در این راستا می

برده است بلکه مـدخلیت  ریزی مخالفت داشته و نه کارکرد اصلی مجلس را زیر سؤال میبرنامه
مـن آن مجلسـی را   «گویـد:  دانـد و صـریحاً مـی   کـس مـی  خود را در این اساس بـیش از ھمـه  

لسی که اساسش بـر اسـالمیت باشـد و بـر     خواھند. مجخواھم که عموم مسلمانان آن را میمی
)٤٤(رضوانی، » خالف قرآن، شریعت محمدی و مذھب جعفری قانونی نگذارد.

ھـذا  «گوید: کالم آقایان و مؤسسین مجلس در اثبات وجوب مجلس این اسـت کـه   وی می
المجلس یأمر بالعدل و االحسان و کل المجلس یأمر بالعدل و االحسان مفتـرض الطاعـه، فھـذا    

»مجلس مفترض االطاعهال
شیخ، کبرای قضیه را (ھر مجلسی که امر به عدل و احسان کنـد، واجـب االطاعـه اسـت.)     

کنـد) بـا آنچـه از نتـایج     قبول داشت ولی صغرای آن را (این مجلس امر به عدل و احسـان مـی  
ن دانست. ھمـی دید و در نتیجه این استدالل را صحیح نمیکرد، سازگار نمیمجلس مشاھده می

گذاری با قبول شروطی مورد قبول شیخ بود. سخن نشان دھنده آن است که کلیت شورای قانون
)٣٧(رضوانی، 

در بخشی از کتاب لوایح، مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و کمک به مظلوم، امـر بـه   
تنھا عقالً، شرعاً و عرفاً راجح اسـت  معروف، تقویت دولت و ملت و حفظ بیضه اسالم است نه
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)٥٨و ٥٤رود. (رضوانی، بلکه مخالف و معاند آن مخالف شرع انور به شمار می

گونه است کـه  توان نتیجه گرفت، ایناهللا میآنچه از سیر بحث و نظرات مختلف شیخ فضل
خـاطر سـیطره   وی اگر در اواخر عمر خویش، با الگوی پارلمانی مخالفـت نمـود، در واقـع بـه    

خـواه  ن زمان خویش و عملکرد ناصواب تنـدروھای مشـروطه  خواھاکارکردھای منفی مشروطه
دست گرفتـه و  ھا در مجلس، زمام امور مجلس را بهرغم در اقلیت بودنِ نمایندگان آنبود که به

اساس شریعت را تھدید کرده بودند؛ یعنی شرایط و ضوابطی که ایشان برای بنیـاد مشـروطه در   
نظر داشتند، در عمل به اجرا گذاشته نشد.

گذاریمیرزای نائینی و قانون
از علمای سرشناس عصر مشروطه بود که در نھضت تنباکو در کنار میـرزای  ٢میرزای نائینی

شیرازی، در جھاد بر ضد بیگانگان در کنار شیخ عبداهللا مازندرانی و در نھضـت اسـالمی ملّـت    
عراق، ھمگام با سید ابوالحسن اصفھانی بود.

اظم خراسانی از رھبـران جنـبش مشـروطیت حاضـر شـد.      وی در حوزه درسی مالمحمدک
وقایع مھم مشروطیت نظیر استبداد صغیر و... در ھمان ایام اقامت نائینی در نجف اتفـاق افتـاد.   

تـرین اثـر او   مھم» تنبیه االمه و تنزیه المله«او نیز مشارکت خود را با این جنبش نگارش رساله 
٣محمدکاظم خراسانی و عبداهللا مازندرانی واقع شد.ق مورد تأیید و تمجید ١٣٢٧در سال 

ھای بدون شک ھر متفکری دارای یکسری اصول و مبانی فکری است که نظریات و دیدگاه
او بر اساس آن اصول و مبانی قابل تحلیل و بررسی است. نائینی که از فقھا و دانشمندان شـھیر  

احب مبنـا و متعھـد بـه مبـانی دینـی و      اسالمی است، از این قاعده مستثنا نیست. وی فقیھی ص
فقھی است. در مکتب میرزای شیرازی تربیت شده و او را مجدّد علم اصول و فقیھی برجسته و 

ق. در شھر نایین و در خاندانی فاضل و محیطی روحانی قدم به عرصه گیتی ١٢٧٧ش/ ١٢٤٠. محمدحسین نائینی در سال ٢
ای چون ابوالمعالی فرزند حاج محمـد  و حکمت را از اساتید فرھیخته) وی دروس عالی فقه، اصول، فلسفه ٥٤/ ٦نھاد. (امین، 

ابراھیم کلباسی، شیخ محمد باقر ایوانکی فرزند شیخ محمدتقی اصفھانی و جھانگیر خان قشقایی در حوزه اصـفھان آموخـت.   
در درس سـید محمـد   ق آن حوزه را ترک گفت و به شھر سامرّا رفت. نـایینی در آغـاز ورود  ١٣٠٣) و در سال ٢١(علی لو، 

طباطبایی فشارکی و سید اسماعیل صدر شرکت جست. او سپس در محفل پربار درس میرزا محمـد حسـن شـیرازی حضـور     
) نـائینی پـس از رحلـت    ١٥٥؛ حـائری،  ٥٤/ ٦یافت و مدت نه سال از دانش سرشار استاد عالی مقام خویش بھره برد. (امین، 

) و در آنجا در جلسة ٥٤/ ٦ق درنجف اقامت گزید. (امین، ١٣١٦د و سپس در سال میرزای شیرازی دو سال در کربال مقیم ش
١٣٥٥جمادی االول ٢٦) سر انجام نائینی در ١٥٥شد و از محرمان اسرار او گردید. (حائری، علمی آخوند خراسانی حاضر می

)١٩٧سالگی جھان را بدرود گفت. (حائری، ٧٦در سن 
ل او که توسط شاگردان بزرگ او نگارش یافته، در اعیان الشیعه و معجم المولفین العراقیین تـا  . افزون بر تقریرات درس اصو٣

. حواشی علی العروة الوثقی ٢» وسیلة النجات«ای برای عمل مقلدین . رساله١سیزده اثر از نائینی بر شمرده شده است. ھمچون:
)١٩-١٨لل فی الصالة و .... (ورعی، . رسالة فی أحکام الخ٤. رسالة الصالة فی اللباس المشکوک ٣
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اند. او به اجتھادی مبتنی بر اصول و معیارھای مورد اتفاق فقھای شیعه معتقـد  دارای مبنا شمرده

)٥٢-٥١دانست. (ورعی، بود و عدول از آن را مجاز نمی
خـواه بـود. وی   گونه که گفته شـد نـائینی از علمـای تأثیرگـذار در جریـان مشـروطه      مانھ

مباحثات زیادی با دیگر علمای مشروعه خـواه در بـاب مبـانی، اصـول و الزامـات مشـروطیت       
عنوان یکی از اصول مشروطه بود.گذاری بهی آن اصول، مبحث قانونداشت. از جمله

اسـتخراج  » تنبیه االمه و تنزیه الملـه «توان از کتاب باب را میآراء و نظریات نائینی در این 
تـرین اثـر او در حـوزه فلسـفه سیاسـی و نظـام اسـالمی و بھتـرین اثـر          کرد. ایـن کتـاب مھـم   

وسیله یک مجتھد شیعه درباره مشروطیت نوشته شده و در برگیرنـده  ای است که بهشدهشناخته
گـذاری  ھای عقلی، آیـات و روایـات پایـه   نای استداللآراء سیاسی نائینی است. این کتاب بر مب

)٢١٧-٢١٥شده است. (حائری، 
اسـتبدادی و  «نائینی در ابتدا حکومت و سلطنت را بـه دو نـوع تملیکیـه، یعنـی حکومـت      

) و بـه  ٤٠کنـد. (نـائینی،   یعنی حکومت قـانونی و مشـروطه، تقسـیم مـی    » والیتیه«و » خودسر
پردازد. وی بـا آوردن شـواھد قرآنـی، حـدیثی و تـاریخی      توصیف این دو قسم از حکومت می

»منزلـه شـبانی گلـه   والیت بر حفظ و نظم و بـه «حقیقت سلطنت را در اسالم از نوع والیتیه و 
) از ٧٠داند و معتقد است که حکومت استبدادی با روح تعالیم اسالم منافات دارد. (نـائینی،  می

محـدوده و عادلـه و مشـروطه و مسـئوله و دسـتوریه      ھای این نوع حکومت، مقیده و دیگر نام
)٤٥است. (نائینی، 

داند، قائل به وجـوبِ  نائینی در حکومت والیتیه که مشروطه را نیز به نوعی از این قسم می
وجودِ نوعی محافظ و مانع در سلطنت است. در زمان حضور معصـوم قـوه عصـمت، محـافظ     

تبـدیل شـود. ولـی حـال کـه      » تملیکیه و اسـتبدادیه سلطنت «است تا مبادا به » سلطنت والیتیه«
توان نظارت بیرونی را جایگزین این عصمت کـرد کـه   دستمان از دامان معصوم کوتاه است می

) و از ٤٧-٤٥شـود، (نـائینی،   این نظارت بیرونی در تدوین قانون اساسی و مجلس متبلور مـی 
گذاری ھستند.مباحث مربوط به قانون

استنباط در فقه سیاسی و یا به نوعی در مبحث قانون در آراء نـائینی از ایـن   از منابع و ابزار 
-١١١توان نام برد: قرآن کریم، سـنت نبـوی و علـوی، عقـل و تـاریخ (قاضـی زاده،       اصول می

رود و به اجتھـاد در منـابع   واسطه این ابزار به سراغ متون و نصوص دینی می) که نائینی به١١٢
پردازد.ھای شرع میچھارچوب مبانی و اندیشهدینی و وضع قانون در 
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گذاری مطرح است نظریه تقسیم احکام بـه  موضوع مھمی که در آراء نائینی نسبت به قانون

گذاری بشری در حدود زنـدگی  ثابت و متغیر نزد اوست که از این طریق محدوده شرعی قانون
صاتی است کـه وظیفـه عملیـه آن    شود. احکام اولیه یا ثابتات آن دسته از منصومردم روشن می

بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطھّره مضبوط است. این قسم احکام با اختالف زمان 
و مکان تغییرپذیر و اختالف بردار نیست و وصول به آن از طریق اجرای تعبدی آن است.

تحـت  واسطه عدم اندراج در احکام ثانویه، امور غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به
ّ و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی یا مأذون از سوی ولی ضابط خاص

ھـا تغییرپـذیر و   موکول است. این قسم تابع مقتضـیات زمـان و مکـان اسـت و بـا اخـتالف آن      
) و تردیدی که از سوی مخالفین وارد شد مبنی بـر اینکـه   ١٣٤-١٣٣اختالف بردارند (نائینی، 

خ و تغییر، عدول از واجب به حرام و یا از حرام به واجـب و یـا از مبـاح بـه مبـاح      آیا این نس«
کند و این تردید حقیقتاً نشان از غفلت یا تجاھـل  به این قسم از احکام رجوع می» دیگر است؟

)١٣٧ھا از لوازم و مقتضیات اصول مذھب دارد. (نائینی، آن
جـز عـدم مخالفـت فصـولش بـا قـوانین       : «میرزای نائینی درباره قانون اساسی معتقد است

گذاری سـخن  ) و ھر کجا که درباره قانون٤٨(نائینی، » شرعیه، شرط دیگری معتبر نخواھد بود.
گوید این فرض کلی را در نظر دارد.می

گذاری را در حیطه احکـام  اش از احکام، قانونبندیعالوه بر این شرط، وی ناظر بر تقسیم
کنیم منحصر در قوانینی گوید: وقتی ما تأکید بر مطابقت احکام بر شرع میپذیرد و میثانویه می

است که در حیطه قوانین اولیه قرار دارند و در قوانین ثانویه تطبیق بـا شـرع بـدون موضـوع و     
)١٣٤بالمحل است. (نائینی، 

ـ  نائینی ھمان ن معنـا  گونه که بر موافقت قوانین با شرع تأکید دارد ولی این موافقت را بـه ای
ھـا  داند که آنچه در کتاب طھارت تا آخر دیات اسـت، دسـتورالعمل متصـدیان شـود و آن    نمی

متصدی عمل و اجرای آن باشند بلکه معتقد بود که نباید قـوانین و دسـتورات موضـوعه بـرای     
)١٠٥تحدید استیال و ضبط اعمال متصدّیان، مخالف و مغایر اسالم باشد. (نائینی، 

خواھان مبنی بر ثابـت بـودن احکـامی الھـی     ث زیادی که از سوی مشروعهبا توجه به مباح
گونه مسائل دیگر شورویت معنایی ندارد و انسان شایستگی شد و تأکید بر اینکه در اینبیان می

کند که اصل شورویتی که با اسـتناد  ابراز رأی در این حیطه را ندارد، نائینی بر این امر تأکید می
ھـای سـلطنت اسـالمیه اسـت، در حیطـه احکـام ثانویـه        یره از اساس و پایهبر قرآن، سنت و س
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ّ نـدارد.  کاربرد دارد و احکام اولیه رأساً از ایـن عنـوان خـارج و اصـالً مشـورت در آن محلـی      

)١٣٥(نائینی، 
نوّاب عـام و یـا مأذونـان از جانـب     نائینی معتقد است آن دسته از قوانین و احکامی را که 

کننـد، نیـز از احکـام ثانویـه اسـت و      غیبت وضع کرده و بر انجام آن الـزام مـی  ایشان در عصر
پندارند، ربطی ھم به قوانین منصـوص نـدارد کـه    گونه نیست که مخالفان الزامات قوانین میآن

)١٣٥کفر و بدعت باشد. (نائینی، 
ا اسـت  ھـ تدوین قوانین از سوی مقام والیت یا نواب خاص و عام یا مأذونـان از سـوی آن  

ولی در این زمان رسمیت و نفوذ آن قوانین به صدور از مجلس رسمی شورای ملّی و بر عھـده  
درایت کامل و کفایت مبعوثان ملّت است. این قوانین نوعاً از جنس سیاسات نوعیه و در قلمرو 

ِ تقنـین  احکام ثانویه و متغیرند. در اینجا دیگر آن شبھه واھـی و مغرضـانه مفسـدین کـه نفـس     
شود. (نائینی، معنی میوانین را دلبخواھانه و مقابلی با دستگاه نبوّت شمرده بودند، مرتفع و بیق

١٣٦(
مخالفان تدوین قوانین در دوره مشروطه با تأکید بر اینکه دین ما مسلمانان، اسالم و قـانون  

بـل صـاحب   قرآن و سنّت پیغمبر است. تدوین قانون اساسی را نوعی دکان باز کردن در مقاما،
دانستند، التزام به آن ھم چون بدون ملـزم شـرعی اسـت و    شریعت و در نتیجه نوعی بدعت می

آوردند.نیز مسئول دانستن متخلّف از قوانین را نوعی بدعت به شمار می
آنچه در لسـان  «داند و در پاسخ این گروه معتقد است: نائینی این امور را از نوع بدعت نمی

گـردد کـه غیـر مجعـول     سان فقھا، تشریعش خوانند در صورتی محقق مـی اخبار، بدعت و در ل
شرعی، خواه حکم جزئی شخصی باشد و یا عنوان عام و یا کتابچه و دُستور کلّی، ھر چه باشد 

است، ارائه و اظھار و الزام و التزام شـود؛  -عزّ اسمه-عنوان آنکه مجعول شرعی و حکم الھیبه
وعی الزام و التزامی بدعت و تشریع نخواھـد بـود، خـواه شخصـی     و اال بدون این عنوان ھیچ ن

باشد مانند التزام و الزام خود یا غیر، به مثل خوابیدن و بیدار شـدن و غـذا خـوردن در سـاعت     
معینه و نحو ذلک از تنظیمات شخصیه و یا نوعی باشد مثل التزام و الزام اھل یک خانه یا قریـه  

بر وجه خاص و طرزی مخصوص، الزام و التزام اھل قطـر یـا   و شھری مثال به تنظیم امورشان 
اقلیمی به تنظیم امورشان بر وجه مذکور و خواه آنکه قرار داد تنظیمات مـذکوره محـضِ بنـای    
عملی و صرف قرارداد خارجی باشد، یا به ترتیب کتابچه دستوریه و نظامنامـه؛ چـه بالضـروره    

تحقق آن، اقتـران و عـدم اقتـران بـه قصـد و      معلوم است مالک تحقّق تشریع و بدعت و عدم 
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»نامه در بین.عنوان مذکور است، نه بود و نبود کتابچه و قانون

واسطه نذر و تعھد و قول و گاھی امرِ آمـر،  ھمچنین اموری که بالذات غیر واجب ھستند به
اھد شد. شوند و نیز اگر اقامه واجبی ھم بر آن متوقّف شود بالعرض واجب خوالزم االطاعه می

)١٠٩-١٠٦(نائینی، 
بندی است. ابتدا تصدی امر در قلمرو اختیـارات  نائینی در تصدی امور حسبیه قائل به طبقه

است. ناتوانی نوّاب از اقامه آن وظائف، موجب سقوطش نیست، بلکـه  -بعضاً و کلّاً-نوّاب عام
فسّاق «، بلکه به »عموم«ن به و با عدم تمکن ایشا»عدول مؤمنین«نوبت والیت در اقامه امور به 

) و در محدوده اقامه این امور، متصدیان امر قادر بـه  ١١٤-١١١رسد. (نائینی، ھم می»مسلمین
باشند.وضع قانون می

جایگاه اکثریت و اقلیت در انتخاب نمایندگان
امر دیگری که از نظر مشروعه خواھان مخالفِ شرع بود ولی در نظـام مشـروطه از اصـول    

ترین روش اعمال حاکمیت آمد و با مبانی نائینی ھم سازگار بود، رایجازنده قانون به شمار میس
اعتبار «گذاری است؛ زیرا این امر منوط به ملت یعنی انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس قانون

یافتند.است و مشروعه خواھان این امر را بنا به مذھب امامیه غلط می» اکثریت آراء
این اشکال را نیز مغالطه خوانده، چون اصل رایزنی به نصّ کتاب آسمانی ثابت شده، نائینی

بـر رأی و  » اکثریـت عقـالء  «توان پذیرفت که در مـوارد اخـتالف نظـر یقینـاً رأی     به آسانی می
تصمیم اقلیت، رجحان دارد. عالوه بر آن، آرای اکثریت در مواقع متعددی در تاریخ صدر اسالم 

ھای احد و احزاب و علی (ع) در جنـگ  مرتبت در جنگ. مثالً حضرت ختمیحاکم شده است
تـوان بـر   ای که مینظر از مناقشه) صرف٨٥-٨٣صفین از رأی اکثریت پیروی کردند. (نائینی، 

استناد نائینی به پیروی امام علی (ع) از رأی اکثریـت در صـفین نمـود، اگـر معصـوم (ع) رأی      
عصوم به کدام دلیل، مُلزم به احترام نھادن به آرای عمومی نباشد؟پذیرد، غیر ماکثریت را می

اهللا نوري و میرزاي نائینینقد و بررسی آراء شیخ فضل
گـذاری؛ علـل و عـواملی را    پس از توصیف و تبیین آراء این دو مجتھـد در مبحـث قـانون   

لمرو نفوذ، شرائط و نوعی در اختالف نظر آنان در این موضوع (قتوان برشمرد که ھرکدام بهمی
...) سھیم ھستند از جمله:
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گذاری بشرتفاوت رأی در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون.١

گذاری به شـکل کامـل   طبق نظر این دو مجتھد، پس از ختم نبوت و در عصر غیبت، قانون
امـوری خـاص   منتفی نیست و بشر قـادر اسـت تحـت ضـوابط و اصـول مشخصـی در دایـره       

اری کند.گذقانون
اند تا از کتـاب و سـنت   اهللا نوری فقھا در زمان غیبت مسئول شرعیاتدر اندیشه شیخ فضل

ھا رجوع کرد. عرفیات نیز توسـط  آمده باید به آنکه در حوادث پیشاستنباط حکم نمایند، چنان
گردد که شامل مسـائلی از قبیـل نظـم، امنیـت و اداره جامعـه      سلطان صاحب شوکت اعمال می

زیرا در نظر وی جعل قانون تنھا در امور شخصی جایز است. سلطان در این جعل قـانون  است
صـورت اسـت کـه بـرای     تواند قوانینی را که با شرع مخالف نیست، وضع کند و بـدین تنھا می

شود. در حقیقت اشکال اصلی عدم مخالفت با شرع را قائل میگذاری محدودیت و حیطهقانون
گذاری و اصـل تشـکیل مجلـس، بلکـه بـه      واھان به مشروطه، نه به قانوناو و دیگر مشروعه خ

گذاری بود و تأکیدشان بر مجلسی بود کـه اسـالمی باشـد و قـانون     نامحدود بودن حوزه قانون
خالف شرع تصویب نکند.

گذاری نزد نائینی وسعت بیشتری دارد. وی بـا تقسـیم   این در حالی است که محدوده قانون
گذاری را در ھر آن چیزی که از سوی شارع نصی برای به اولیه و ثانویه، قانوناحکام و قوانین

داند با این شرط که مغایر با شرع نباشـد و دیگـر   آن ذکر نشده باشد (غیر منصوصات) جایز می
تواننـد در  مطرح نیست؛ بنابراین، نمایندگان مأذون از سوی نائبـان مـی  » مطابقت با شرع اسالم«

شورای ملی و به کمک و اعتبار اکثریت آراء، قوانینی را وضع کنند و چون جمعی چون مجلس
شود، بدعت و تشـریع نیسـت.   عنوان مجعول شرعی و حکم الھی ارائه و الزام نمیاین قوانین به

پردازند.که ھیئتی از علما با اختیارات قانونی، به رد یا قبول قوانین مصوبه پارلمان مینھایت آن
دی در فھم متفاوت از متون دینیتفاوت اجتھا.٢

گـذاری، تفـاوت   از دیگر عوامل تأثیرگذار در اختالف رأی این دو مجتھد در مبحث قـانون 
ھا در مواجھه با متون دینی و فھم آن است که به ارائـه نظریـات متفـاوت در نظـام     اجتھادی آن

بنـای کتـاب و   شود. مدل حکومتی مورد نظـر شـیخ بـر م   سیاسی شیعه در عصر غیبت منجر می
سنت سلطنت مشروعه و مدل حکومتی مورد نظر نائینی با مراجعه و اجتھاد در نـص، سـلطنت   

تبـع نـوع   ھا بـه ھای پیشین اشاره کردیم در ھر یک از آنگونه که در بحثوالیتیه است و ھمان
گذاری نیز جایگاه متفاوتی دارد.حکومت، قانون و قلمرو قانون
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ی استفاده از ادله استنباط احکاماختالف در مبانی و چگونگ.٣

گـذاری و  اهللا در قـانون حمایت نائینی از حکومت مشروطه و اختالف رأی او با شیخ فضل
توان بـه  ھای دیدگاه اصولی نائینی میارتباط نبود. از شاخصهقلمرو آن با دیدگاه اصولی وی بی

تنھایی مجـال وسـیعی را ایجـاد    مر بهاعتقاد بر تقسیم احکام به اولیه و ثانویه اشاره کرد که این ا
گذاری در حکومت که توضیح آن گذشت.کند برای قانونمی

ھای عمده مکتب اصولی حجیت عقل است در تمیز دادن قواعد و احکـام  از دیگر مشخصه
و » ضـرورت اجتھـاد  «کشـد ھمچـون   شریعت. ایمان به حجیت عقل تعالیم دیگری را پیش می

، اتخـاذ  »دانه محتویات کتب اربعـه حـدیثی شـیعه در قلمـرو غیرعبـادی     امتناع از قبول غیر نقا«
منـع تقلیـد از   «تر در قبول صحت اقوالی که به پیامبر و ائمـه نسـبت داده شـده،    معیارھای دقیق

». ھنجـاری ترجیح نظم بر بی«و » اعتقاد به اصل اصالة االباحه«، »میت برای حفظ پویایی اجتھاد
) که تأکید بر پویایی اجتھاد و حجیت عقل در احکـام و شـرایع   ٥١؛ حاجی پور، ٢٨٧(عنایت، 

گذاری تأثیرگذار باشند.توانند در گستره و نفوذ قانوناز اموری ھستند که می
شناسانهاختالف در دیدگاه انسان شناسانه و دین.٤

یکی دیگر از علل اختالف فقھا در باب مشروطه این بود که ھـر دو دسـته از مجتھـدان بـا     
شناسی خود با مشروطه برخورد کرده و ھرکدام با شناسی و انسانگاه مختلف و خاص دیندید

کـه نظراتشـان در مـورد    کردند و ازآنجـایی توجه به معلومات پیشین، در مورد آن اظھار نظر می
شـان بـا یکـدیگر متفـاوت بـود، بـه       دین و انسان با یکدیگر تفـاوت داشـت و پیشـینه فکـری    

رسیده بودند.گیری مختلفی نتیجه
وسیله صدور احکام کلی در امور فردی و اجتماعی بـا  در ھر دو دیدگاه دخیل بودن دین به

مالک تأثیر آن امور در سعادت و شقاوت انسان قابل تردید نیست. بلکه آنچه مورد بحث است 
قلمرو صدور این احکام است.
الت، کلیه مسائل مبتالبه بشـر  اهللا نوری معتقد بود که با ختم رسبه عبارت دیگر، شیخ فضل

راجع بـه  «که » امور عرفیه«گذار فقط در حیطه وفصل گردیده است و بشر قانونکالً و جزئاً حل
شناسـی نـائینی بـر ایـن     تواند قوانینی را وضع کند. لیکن دیـن است می» ملک و لشکر و کشور

قوانین جزئـی را بـر   دیدگاه متکی بود که شریعت، احکام کلی را مشخص کرده است و تدوین 
تواند با اتکا بر توانایی عقل و اجتھاد خویش و نیز ھا گذارده است و انسان میعھده خود انسان

مقتضای شرایط قوانینی را مدوّن و منقّح کند.با رجوع به نصوص، به
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گـذاری بـرای جامعـه بشـری موجـود اسـت و ایـن        درنتیجه در ھر دو دیدگاه امکان قانون

یـا  » سلطان صـاحب شـوکت  «با استناد به دالیل شرعی و به کمک اجتھاد از سوی گذاری قانون
شـان و  شناسـانه گیرد ولیکن ھر یک به فراخور دیـدگاه دیـن  صورت می» مجلس شورای ملی«

گیرند، محدوده و شرایط مشخصی را بـرای  گذاری در نظر میای که برای بشر در قانونتوانایی
کنند.گذاری طرح میقانون
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