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 1مفهوم قانون در جدال فقیهان عصر مشروطه
م

م٭ رمد نميمتدخبني
 چكزره:

باشد و تريح مفاهيم دانش حقوق و دنيا  مدرن ميمفهوم رانون از كليد 

شدند. هر دو ييف روشنفکران ايرانيان در آغاز انقالب مشروييت با ايح مفهوم مواجه 

و روحانيون حاضر در انقالب مشروييت درباره ايح مفهوم تامالت مهمي كردند. به 

علت گسترده بودن موضوع در ايح مقاله صرطا ديدگاه روحانيون مورد برراي ررار 

گيرد و داليل مخالفان و مواطقان رانون در بيح روحانيون و جدال آنها مورد برراي مي

مطرح شده ميان دو ييف  شود كه چگونه در مباحثگيرد و نشان داده مييررار م

شيخ طضل اهلل نور  و شاگردان آخوند خراااني برخي از مباحث مهم در خصوص 

ها  نظر  ايرانيان در خصوص رانون معطوف به دو رانون رمزگشايي شد. كوشش

: نخست نسبت رانون با شرع بود و اينکه جعل رانون چه نسبتي با شريعت بودهدف 

ها  ، دوم ويژگيتوان از طقه كردا  ميچه ااتفادهو طقه دارد و برا  ايجاد روانيح 

هايي يشود بايد چه ويژگرانون بود يعني اينکه ايح متح كه به عنوان رانون تصويب مي

نخست بيشتر كاويده شد كه در ايح مقاله مورد داشته باشد. در جدال طقيهان مساله 

مدهيم. برراي ررار مي

مرانون، شريعت، طقه، ناييني، نور  متژگبنميلزرو:

م  
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 يقريه

خواهي ايرانيان متفاوت از غرب اانننت. غربيان از تاريخ رانون و رانون

اند و همواره اند و درباره آن نوشننتهدوران يونان واژگاني برا  رانون داشننته

ات. اما در  شان محدود كردن ردرت و تنظيم اداره امور با رانون بوده ا هدط

ا  ديگر بوده و تنظيم و اننامان امور ها  ااننالمي وضننع به گونهاننرزميح

اات، چه آنکه طلسفه دولت و انديشه ايااي در مسير ديگر  متفاوت بوده

شت كه حاكم را مجبور به صدور اعالبوده شراطي وجود دا ات. نه ا هايي ميها

شاهي و نظام حاكم را محدود كنند.  ستقل كه بتوانند پاد ضاتي م بکند، نه ر

از يرف ديگر ديح ااننالم اننرشننتي متفاوت با مسننيحيت داشننت و نقش 

طقه متکفل حل اختالطات ميان مسلمانان بود و شريعت در آن برجسته بود. 

ونگذار رانويژگي خاص طقه اينست كه طقيهان به عنوان اطراد غيردولتي نقش 

اند و كتب مرجع طقهي به اندازه رانون در ااننالم اعتبار داشننته را باز  كرده

البته ايح كه راضي بايد متخصص در شريعت باشد از عصر عباايان  ٢اات.

 3به عنوان يک رانون ثابت پذيرطته شده بود

بخش اعظمي از طقه به مسنائل مربوط به حل و طصنل اختالطات ميان 

سلمانان  شاهان در ايح حوزه دخالت نميمربوط ميم كردند شد و عموما پاد

در نهاد رضنننايي  كردند.برده و حل ميردم اختالطات خود را نزد طقيهان و م

االم، حقوق)يا طقه( نظامي از اوامر و نواهي ماخود از كالم الهي بود  انتي ا

ات مي صي به د شخ  ي. طقه در تطور تاريخآمدكه يي يک طرآيند اجتهاد 

ستم  اي سته بود جا  خالي دانش حقوق را پر كند. در ايح ميان  خود توان

شده  شرع و عرف تفکيک  شت كه در آن محاكم  ضايي ناكارآمد  وجود دا ر

كه برا  خود دارا  ويژگي خارج بود  كه از ايح بحث  ها  متعدد  بودند 
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ات. صول ثابت و منظمي پيرو  و  4ا همچنيح هيچ كدام از ايح محاكم از ا

كردند و مسنننائل مربوط به اداره ملک جدا از طقه بود و اگر طقها بعيت نميت

 درباره اداره ملک اخني مي گفتند، از باب نصايح الملوك بود نه چيز ديگر. 

ها  مهمي برا  در عصر مشروييت بود كه برا  نخستيح بار كوشش

داران ايجاد مفهوم رانون در ايران صنننورت گرطت و طقيهان به عنوان ميراث

رو   تفاوت باشند. از ايحتوانستند نسبت به ايح مساله بيانتي عظيم نمي

شاراتي خواهيم تامالت مهمي در ايح خصوص نمودند كه در ادامه به آن ها ا

نمود. الزم به توضننيح ااننت كه روشنننفکران نيز در خصننوص مفهوم رانون 

ات و در ا ستقلي ا ضوع تحقيق م  يح مقالهتامالتي جد  كردند كه خود مو

گيرد. پراش اصلي ايح تحقيق آن تنها ديدگاه طقيهان مورد برراي ررار مي

شروييت به عنوان ميراث صر م ات كه طقيهان ع انت طقهي چگونه ا داران 

اته مخالفان و مواطقان  صوص مفهوم نوآييح رانون تامل كردند و دو د در خ

اتدالل ضع نايح مفهوم با چه ا صوص آن اتخاذ مو مودند. روش هايي در خ

اعي  ات كه  تحقيق در ايح مقاله دوش تحقيق تاريخي با رويکرد تحليلي ا

شننده ااننت با مطالعه آثار طقيهان ايح دوره موضننع آنها در خصننوص مفهوم 

 رانون برراي شود.

 . نسبت رانون و طقه1

طهم ااننالم اند طقه در تاريخ ااننالم جايگاه مهمي دارد و چنانکه گفته

ات بدون طقه غيرممکح  ستها االم را تمدن طقه محور دان  اند. طقهو تمدن ا

االمي نمونه ات كه به وايله اطراد متخصصِ غير ا ا  از يک نظام حقوري ا

حکومتي پا به عرصنننه وجود گذاشنننت و طقيهان و نه دولت در آنجا نقش 

رانونگذار را داشننتند و كتب طقهي به همان اندازه رانون در انناير كشننورها 
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ها  رانون و طقه، مهمتريح مساله رانون در ايران را به پوشاني معتبر بود. هم

نسنننبت آن با طقه تبديل كرد. توضنننيح آنکه دو مفهوم رانون و حقوق با 

مفاهيمي چون شننريعت، طقه، احکام شننرعي، طتوا و موارد ديگر تشننابهاتي 

دارند و باعث شننده ااننت كه برخي آنها را عيح هم بدانند. نسننبت رانون و 

قوق با طقه، اصلي تريح مساله در حقوق ايران اات كه از مشروييت دانش ح

به عنوان يک مسنناله بنياديح مطرح شننده ااننت و به گفته دراننت يکي از 

ات و نظريه صلي ما ساله ا اال، هنوز م صد  پرداز  محققيح بعد از گذشت 

 5دريقي درباره آن صورت نگرطته اات.

ندگي خود را بر مبنا  شريعت مجموعه مقرراتي اات كه مسلمانان ز

كنند و در معنايي عام مترادف با ديح ااننت و شننامل مسننائل آن تنظيم مي

شننود. برخي انديشننمندان ااننالمي اعتقاد ، اخالري، عبادات و معامالت مي

شته و احکام طقه را مربوط به حوزه  شريعت طرق گذا ما ال نص "ميان طقه و 

مدارانه زيست و هم در آن شريعتا  كه هم بايد دانند، يعني حوزهمي "طيه

شريعت شامل اه بخش احکام اعتقاد ،اخالري و  6نص واضحي وجود ندارد.

ست. ات كه طقه احکام عملي آن طقه در لغت به معني طهم و دانايي  ٧عملي ا

ات صطالح، معني ٨ا صطالح طقيهان، طقه به و در ا ها  گوناگوني دارد. در ا

ها عبارت ها  مختلفي تعريف شنننده كه عبارت به احکام "از ميان آن علم 

شرعي از ادله تفصيلي شتر دارد. يعني طقه، دانش بدات  "طرعي  شهرتي بي

با  9ااننت.ها  معيني از منابع طقهآوردن احکام شننرعي طرعي بواننيله روش

ريد شنننرعي، احکام عقلي )مانند احکام مطرح در طلسنننفه( و با ريد طرعي 

در علم كالم مطرح اانننت( و با ريد مسنننائل اعتقاد  و اصنننول عقايد )كه 
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شننود، زيرا مقلّد ممکح تفصننيلي علم مقلِّد به احکام از تعريف طقه خارج مي

اات عالم به احکام باشد، اما علم او ناشي از دليل تفصيلي و خاص هركدام 

  1٠از احکام نباشد.

هايي وجود دارد: نخسنننت خاتميت همچنيح برا  اجتهاد پيش طرض

محمد)ص( حالل و حرام ابد  اانننت. دوم جامعيت كه كه حالل و حرام 

هاانننت. انننوم محدوديت نص كه به رغم احکام خداوند برا  همه زمان

پذيرش دو مورد ربل احکام نص محدود اات. يعني ميراث مسلمانان بسيار 

كمتر از آن چيز  ااننت كه به داننت ما راننيده ااننت. چهارم گسننترش 

ر نظر گرطتح ايح موارد اجتهاد با د يعني طقيه 11جغراطيا  و تنوع مسننلميح.

 كند. مي

ا  هنجار  كه الزام آن از ردرت حاكم ميان حقوق به عنوان مجموعه

از يک يرف و  -ها  حقوقبه عنوان يکي از مئلفه -و رانون گيردريشنننه مي

هايي وجود دارد. موضنننوع طقه ها و البته نسنننبتطقه از يرف ديگر تفاوت

ست از اطعال مکلفي اايه عبارت سان در  ح و هدف طقه عالوه بر پرورش روح ان

تاميح دنيا و آخرت، اصنننالح طرد و جامعه و ايجاد عدالت اجتماعي و حفظ 

ات. االم ا ا  از رواعد و احکام در حالي كه حقوق مجموعه 1٢حقوق امت ا

گرايي ها  وارعآورِ رطتار  دارا  ضنننمانت اجرا  بيروني مبني برانگارهالزام

ه تنظيم روابط اجتماعي را دارد. احکام شنننريعت با تبديل به اانننت و داعي

اما هر حکم شنننرعي رابل تبديل به رانون  13يابند،رانون ضنننمانت اجرا مي

ات، اما موضوع حقوق روابط اجتماعي  14نيست. موضوع طقه رطتار مکلفان ا
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 52،  ص1379پاییز  3، شماره پژوهش حوزه، «فقه و مساله قانون»علیرضا،  امینی،13 
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انسان. عالوه بر ايح، احکام غير الزامي مثل مستحبات و مکروهات در حقوق 

جايي ندارد، حتي اگر عملي از منظر طقهي ناپسند باشد ممکح اات از نگاه 

ها ررار بگيرد. هدف طقه آگاهي بر احکام اانننت ولي حقوق در حيطه حق

شکل ه صوص  ات و مکاتب متعدد  در ايح خ دف حقوق امر  اختالطي ا

بند  طقه به عبادات، گرطته، روش و منابع آنها هم با هم طرق دارند. دانننته

صي و عمومي و...  صو ات، اما حقوق را به حقوق خ عقود، ايقاعات و احکام ا

ها عموم و خصننوص مح وجه اند. شننايد بتوان گفت رابطه آنتقسننيم كرده

گاه اجبار  نبوده اات و هم از ريد حاكمان، ديگر آنکه شريعت هيچ 15.اات

 16آزاد بوده اانننت و هم مردم آزاد و مختار بودند هر تفسنننير  را بپذيرند.

كوشننش برا  نشنناندن رانون الهي به جا  حقوق موضننوعه باعث نزاع بيح 

ا  ااننت كه ررنها تداوم شننود و ايح منارشننهضننرورت اننياانني و ديني مي

 ه اات. داشت

ضع مي صر در دنيا  متجدد روانيح و ايد حسيح ن شوند تا با به باور 

ضاع و احوال را به  االم بايد او ضاع و احوال موجود همراهي كنند، اما در ا او

شود. ساز  شريعت الهي هم در نزد ايح اطراد رانون  1٧نحو  تغيير داد كه با 

ايح در  1٨وند باشننند.تجلي اراده الهيسننت و روانيح بايد كاشننف از اراده خدا

آيد و به گفته يکي از حالي اانننت كه حتي طقه نيز در پي تحول جهان مي

محققيح تابع مقتضيات اجتماعي و ايااي اات و مبنا  رانونگذار  امروز 

را طتاوا  طقها  گذشنننته ررار دادن، نفي طرهنگ و تمدن، دانننتاوردها  

اد ، اجتماعي و بشنننر ، ناديده گرطتح نيازها  جامعه، دگرگوني ارتصننن

                                                                                                     
صری،15 سین، درآمدی بر رابطه فقه و حقوق،  نا سالمیح شماره مطالعات ا ستان  64،  ، 1383، تاب

 169-186صص
 22، ص1378، 46شماره  کيان،، ترجمه مرتضی رحمانی، «علم فقه، علم حقوق»غلیون،  برهان،16
ص ،13٧5جمه مرتضي ااعد  ، يرح نو، ، ترج تنميولمبنمممدنزبومياجردنصر، ايد حسيح، 1٧
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ات، نه  ات، زيرا طقه تاريخ حقوق ا شهروندان ا شکار به  اتم آ طرهنگي و 

يکي از مشنننکالت عمده ايح اانننت كه رانون الهي را  19حقوق موضنننوعه.

با روشنمي با روشتوان  به علم حقوق كرد و اگر  يل  بد ها  ها  ديني ت

دهد و دات ميغيرديني آنرا تبديل به حقوق كنند پشتوانه ديني خود را از 

ديگر رانون ديني نيسنننت. تدويح رانون هيچ خصنننلت مذهبي ندارد و ايح 

اند. عرطي بودن رانون تدويح كار حقورداناني اات كه آموزشها  مدرن ديده

جديد نيز بيش از آنکه ناشنني از تفاوت محتوا  آن با محتوا  رانوني كه به 

ي ف در صورت اات يعنمثابه تفسير ررآن تدويح ياطته باشد ناشي از اختال

اهميت راعده اجرا و تغييرپذير بودن و ايح مهم طقط در انايه نهادها ممکح 

شنننود. از ايح رو در نظام جديد طقيه ديگر باالتريح مرجع نظام رضنننايي مي

نيست، حتي اگر باالتريح مرجع تفسير ديني باشد. ديگر آنکه ااتقرار حقوق 

يني به جا  شريعت نيست بلکه به موضوعه برمبنا  عرطي به معنا  جايگز

صيه ات. يعني تحت نظام درآورن، معنا  نهادينه كردن همه احکام و تو ها

او   االمي به  ستيح گام جوامع ا سان كردن رواعد و.. و ايح كار را نخ يک

  ٢٠مدرنيته رضايي دانسته اند.

كوشنش برا  نشناندن رانون الهي به جا  حقوق موضنوعه باعث نزاع 

م ها تداوا  اات كه ررنشود و ايح منارشهيااي و ديني ميبيح ضرورت ا

ات.  شته ا االم بود و هر دا ااس ديح ا شرع، ا به گفته يکي از محققيح؛ 

االم،به  شريعت و طقه مي گذشت. در ا شه ديني از گذار  گونه تاملي در اندي

عنوان ديانت مبتني بر شريعت، علم حقوق شرع يا همان طقه به اشرف علوم 

به گفته همو هر كوششي در تجددخواهي ايرانيان بايد خود را  ٢1شد. تبديل
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به ٢٢داد.در نسننبت با كانون انننت ردمايي يعني علمِ حقوقِ شننرع ررار مي

هميح دليل مهمتريح پيامد مشروييت را تبديل رانون شرع به نظام حقوري 

يعني هر تحولي در يک كشنننور تنها از مجرا  تاريخ  ٢3اند.جديد دانسنننته

ايس دانش اند ات. از ايح رو  تا شور ممکح ا شته آن ك انت انبا شه و  ي

قه ميحقوق در اير رانون گذرد. ايرانيان از مجرا  ط غاز  مان آ ها نيز در ه

خواهي متوجه شننباهت رانون با احکام طقهي شنندند و تامالتي در خصننوص 

 نسبت بيح ايح دو مفهوم نمودند. 

سنننک به آن برا  حل همچنيح يکي از كاركردها  اصنننلي رانون تم

اده ات. ايح مهم در يول  اط ها  ماختالف ها  ميان مردم ا تماد  تو

صيح طقه انجام مي ص سيار  به متخ شده بود ب ساله نيز باعث  گرطت. ايح م

شه بيفتند كه با تمسک به طقه نياز  به رانون نيست. حال ايرانيان  ايح اندي

اننننت انباشنننته و طربه، به  ا  بودند كه چگونه از مجرا  ايحنيازمند نظريه

تااننيس دانش حقوق اردام نمايند. )كار  كه با مشننروييت تکويح ياطت و 

 بعدها با تدويح رانون مدني به تکامل رايد(.

شکل ايرانيان  شروييت و لزوم تدويح رانون كه مهمتريح م با تکويح م

با اااس شريعت كه رلب ديح ااالم بود  "يک كلمه"شناخته شده بود، آن 

تضاد ررار گرطت و روشنفکران و طقها چه مخالف و چه مواطق با مشرويه  در

ساله پرداخته اي ررار همه به نوعي به ايح م اند. آنچه در ايح مقاله مورد برر

ها  دو داننته از طقيهان حاضننر در انقالب مشننرويه ديدگاه گيرد صننرطاًمي

 باشد.مي

 . طقيهان مخالفان رانون٢

شنفکران عموماً شتند و  رو اخنان خود را پيش از پيروز  انقالب نو

شح  صا در مورد تعريف رانون و ويژگي ها  آن رو صو وجوهي از بحث را خ
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كردند. با پيروز  انقالب مشنننروييت جدالي مهم بيح مواطقان و مخالفان 

مفهوم رانون رخ داد و طقيهان در دو داننته مخالف و مواطق مفهوم رانون به 

شدند و به تامل هم پرداختند. آنآرايي در برابر صف سيم  ها به دو گروه تق

نظر  در خصوص ايح مفهوم پرداختند. مخالفان رانون بر آن بودند كه چون 

شننريعت همان رانون ااننت، پس نوشننتح رانون ايجاد شننرع جديد ااننت و 

مواطقان گفتند كه مقصننود از رانون، اختراع شننرع تازه نيسننت و با تدويح 

س شريعت من ات كه وخ و محدود نميرانون،  شرعيه همان ا شود. احکام 

االاننالم آنچه ملت هسننت و تا انقراض عالم مسننتمر خواهد بود. به گفته ثقه

ات خواهد و وكال  ملت ميمي اي و ملکي ا ايا از ربيل »خواهند رانون 

تحديد حدود اننلطنت و تشننخيص حدود حکام و منع تظلمات و تعديات و 

 ٢4«.حفظ حقوق تبعه ايران

تريح ايراداتي بود كه در خصننوص ايرادات شننيخ طضننل اهلل نور  مهم

انديشيد كه رانون، جا  طقه رانون و تضادش با شريعت مطرح شد. شيخ مي

و شنننريعت را خواهد گرطت و با آمدن آن نياز  به ايح نخواهد بود. شنننيخ 

سي تمام كند و  االم چيز ناتمامي ندارد كه ك ضل اهلل بر آن بود كه ديح ا ط

اعتقاد به وضع رانون جديد را انکار اه مساله نبوت و خاتميت و كمال ديح 

او بر آن بود كه اگر كسي طکر كند مقتضيات عصر، رانون الهي  ٢5دانست.مي

دهد يا مکمل آن ااننت ايح طرد از عقايد ااننالمي خارج ااننت، را تغيير مي

ات. شه  ٢6چون انکار خاتميت، كفر ا ست زيرا معنا  خاتميت در اندي او آن

تواند رانون جديد بگذارد و احکام ااننالم برا  كه پس از پيامبر كسنني نمي

هااننت. اگر ررار بر نقض ايح احکام بود بر خدا الزم بود ها و مکانهمه زمان
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كه پيامبر  ديگر بفراننتد و رانون عطا كند تا حجتش بر خلق نارص نماند. 

م عالم حفظ نظا"ت كه يسشيخ طضل اهلل بر آن بود كه در ايح مساله شکي ن

تريح ولي بر عامه متدينيح معلوم اانننت كه مهم "محتاج به رانون اانننت

سلمان محتاج دليل هم  سان م ات و ايح مطلب برا  ان روانيح، رانون الهي ا

به باور شننيخ رانون  ٢٧"اليوم اكملت لکم دينکم."نيسننت كه خداوند طرمود 

مسطور و در حوادث وارعه شرع در كتابها  شريعت مضبوط اات و مرروم و 

بايد به كسننناني رجوع كرد كه از احاديث مطلعند. او بر آن بود كه برخي از 

بينند از شننرايع ادند و زندگي را در هميح دنيا ميمردم يبيعي كه منکر مع

 مقداه و عقول نارصه ترتيب دادند و نام آنرا رانون نهادند.

ضل اهلل بر آن بود كه رانون  ي اعتقاد به اينکه امور گذار  يعنشيخ ط

شريعت و طقه تمام  ات، در حالي كه  شرع به آنها نپرداخته ا وجود دارد كه 

گيرد. شيخ در رااله تذكره وجوه زندگي انسان را در تمام حيات او در بر مي

شد را  شرع نبا اط غيرمجتهديح، حتي اگر مغاير با  صويب رانون تو الغاطل ت

ست. او بر آن بود كه حتي در ختص طقها مينيز رد كرد، زيرا ايح امر را م دان

روانيح عرطي هم شرع چيز  را جا نگذاشته و جعل رانون هم بدعت اات و 

يان كرده  کار خاتميت، چرا كه خاتم يعني كسننني كه همه چيز را ب هم ان

به باور شيخ طضل اهلل حتي طقها و نواب نيز در ااتنباط احکام شرع  ٢٨اات.

ال بايد با چهار دليل شننرعي يعني كتاب، انننت، اجماع آزاد نيسننتند، زيرا او

اتنباط كنند. ثانيا بايد در رياس و  صوم و عقل احکام را ا شف از رول مع كا

 ٢9ااتحسان نيفتند كه در شرع اماميه حرام اات.

گذار  در امور گفت حتي اگر رانونشننيخ به زبان طقهي و اصننولي مي

ر حکام تکليفيه پنج گانه ذيل اموغير شرعي باشد و روانيح تصويب شده در ا

مباح ررار بگيرند، باز هم ايراد طقهي بر آن وارد اانننت، زيرا در طقه عمل به 
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يا حرام  رانون امر  مباح را واجب  يار مکلف اانننت. ولي  به اخت امر مباح 

ستوجب عقوبت ميمي شرعي بدعت شود كند كه ترك آن م و ايح از منظر 

. صاحب رااله حرمت مشرويه بر رابل "تهكل بدعه ضالل"و  3٠شودتلقي مي

نويسد گيرد و ميرابل تغيير بودن روانيح بريبق مقتضيات زمان نيز ايراد مي

كه آيا رابل تغيير بودن روانيح، تغيير از ااننالم به كفر ااننت يا برعکس؟ و 

االانننالم الي مح"خراطت هر دو معلوم اانننت و اگر گفته شنننود ايح تغيير 

مباحي به مباحي ديگر، اگرچه ايح امر متصور اات، اات يعني از  "االاالم

 31اما مباح نزد شارع جايزالفعل و ترك اات و الزامي كردن آن خالف اات.

امر مباح در طقه شننيعه از امور  ااننت كه مکلف مختار در انجام آنسننت و 

ترك آن مسنننتوجب عقوبت نيسنننت و شنننيخ بر آن بود كه رانون با تعييح 

بند  احکام را در طقه بر هم ترك امور مباح تقسنننيما  انجام يا مجازات بر

  ريزد و ايح يک بدعت اات.مي

شننود كه حفظ عالم محتاج الغاطل با ايح عبارت آغاز ميرانناله تذكره

جعل رانون كال ام "و  3٢رانون ااننت، اما بهتريح روانيح، روانيح الهي ااننت

االم دارد. ضا مناطات با ا سمت با  "بع شيخ در ايح ر شرويهيعني  خواهان م

اختالطي نداشنننت كه به لزوم رانون نياز اانننت، اما به جعل رانون اعتقاد  

ش شت و رانون  شيخ رع را ختم روانيح ميندا ست.  معتقد بود اگر منظور دان

از جعل رانون، رانون مواطق شرع اات كه ربطي به آن جماعت يعني وكال  

عوام و طرق مختلفه را  اگر مقصننود تعييح رانون الهي ااننت، "ملت ندارد و 

و اگر مربوط به صغرويات اعمال باشد، پس  33"چه مدخليت در ايح امر اات

به . خوانندبردند و مخالف آن رانون را معاند ميچرا ااننم شننرع و ررآن مي

گفته شنننيخ اگر انننلطان دانننتور العملي بدهد كه اعمال مملکتش بدون 
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س صغرويات، ب شود آنهم در  ات، ولي ايح تعديات ماموريح وارع  يار خوب ا

مسننناله ربطي به وظيفه آنها ندارد. زيرا اانننتنباط احکام كلي از چهار دليل 

شکال مي شيخ تنها در يک جا رانونگذار  را بال ا ات. يعني  ديد و شرعي ا

 آن از جانب الطان و آنهم در امور مربوط به صغرويات بود.

ت اانننت و شنننيخ همچنيح بر آن بود كه وضنننع ما با غرب نيز متفاو

گذار   رانون ناگزير از  ند  ندار عت  به شنننري پايبند   به علت اينکه  يان  غرب

شد و چون  صورت امور زندگي آنها مختل خواهد  ستند، زيرا در غير ايح  ه

شوند. صالح  ستند طلذا بايد ا ستند از نقص مبر  ني شر  ه  34ايح روانيح ب

ولي در ااننالم كه روانيح كامل الهي وجود دارد نياز  به روانيح عقل نارص 

 انساني و تغيير گاه به گاه روانيح نيست.

ست اينکه چنانکه مي ات: نخ اه وجه ا شيخ ناظر بر  بينيم ايرادات 

ات و بدعت تلقي ميتدويح و جعل رانون ا شرعي ا شود و حتي مر  غير 

يز نوشته شود باز محدود به شرايطي اات، اگر ررار باشد تواط مجتهديح ن

ا  ندارد زيرا ما دارا  احکام ااننالمي هسننتيم، دوم اينکه برا  ايران طايده

 اوم اينکه اگر در رانونگذار  در حوزه صغرويات باشد بالاشکال اات.

نويسد احکام خدا كه شف المراد، از ياران شيخ، نيز ميصاحب رااله ك

يفيه احکام تکل "احکام تکليفيه و وضعيه."ست از متوجه بندگان اات عبارت

اتحباب و وجوب و كراهت  ات، يعني حرمت و ا منحصر به احکام خمسه ا

طعل هر عارل بالغ "و اباحه. موضننوع ايح احکام اعمال مکلفيح ااننت يعني 

و مراد از طعل، عام  "مختار راصد البد اات كه داخل يکي از ايح احکام باشد

شود و اگر صد نفر بنشينند و رانون را برا  مردم هم مياات كه شامل رول 

اخنان  شد، زيرا اگر  شرع نخواهد  سند كه يبق آن عمل كنند مواطق  بنوي

آنان مواطق شننرع باشنند كه به آن احتياجي نخواهد بود و اگر مخالف شننرع 
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باشد يا در طروعات جديد باشد باز هم معتبر نخواهد بود، زيرا دليل برحجيت 

ات كه رول آنه شده ا ات"ا ارامه ن به  35."حجيت منحصر به رول معصوم ا

رانون شرع از يهارت گرطته تا ديات در كتب شريعت مسطور اات "گفته او 

ارانجام  36"و در طروعات متجدده و حوادث وارعه بايد به علما رجوع كرد او 

يد مي باشننند عرض مي"گو ظاماگر جسنننارت ن مه ن مهكنم ه كه در نا ها 

 3٧"ااننت.البدوالي الختم خالف شننرع شننوند محو... نوشننته مي هخانوزارت

رود و تدويح هر راعده و رانون حتي بينيم او از شيخ نيز طراتر ميچنانکه مي

  داند.صغرويات را خالف شرع مي

سنده   اخ محکماتدالئل البراهيح الفرران طي بطالن روا"نوي  نيح نوا

سد در هر مملکتي كنيز مي "القرآن شد برا  انتظامات داخله نوي ه رانون نبا

خواهي بود. ولي در مملکت ااالمي كه و تعييح حدود محتاج به وضع رانون

اننرمويي از مسننائل را خدا تا ريامت طروگذار نکرده ااننت ابدا احتياجي به 

داند اما به جعل او نيز نياز به وجود رانون را الزم مي 3٨اختراع رانون نيسننت.

 تقاد  ندارد.رانون در ااالم اع

برداشننت شننيخ و يارانش از رانون كامال متفاوت با معنا  مدرن بود و 

اخنان و  در نپيچيدند.  شه جديد در  يرطه آنکه هيچ كدام از حامالن اندي

ديد و بر آن بود كه حتي مسائل ه او گستره شرع را بسيار وايع ميديگر آنک

يد  با ند و طقط  ها را از متون طقهي مبتالبه امروز هم در شنننرع وجود دار آن

رانون مخصوص به عبادات نيست، بلکه جميع "چنانکه گفت 39ااتنباط كرد.

                                                                                                     
انتشارات ، رساله و الیحه در باره مشروطیت( 18) رسائل مشروطيت غالمحسین، زرگری نژاد، 35 

 132ص 1377کویر،

رساااله کشاام المراد من المشااروطه و االسااتبداد در زرگری نژاد، رسااایل مشااروطیت، جلد اول،  36 

 212 پیشین ص

 215همان، ص 37 

رساااله دالئل البراهین الفرقان فی بطالن قوانین نواسااخ محکمات القرآن در زرگری نژاد رسااائل 38 

 241ص، رساله و الیحه در باره مشروطیت( 18مشروطیت )

 112ص 1388 انتشارات کویر، ،مفاهيم قديم و انديشه جديدحسین،  آبادیان،39 
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از ايح  4٠"مواد اياايه را بر وجه اكمل و واطي داراات، حتي ارش الخدش.

شتر گفتيم د شيخ كه پي اخح  صغرويات رانونگذار  را جايز ميرو  آن  ر 

گستره شريعت را چنان وايع او  شمرد، نمي توانست راه به جايي ببرد، زيرا

گذاشنننت. به باور او نه يي برا  منطقه طراغ شنننرع باري نميديد كه جامي

ش چون مرز  ااو و نحلهنياز  به جعل رانون بود نه جعل رانون ممکح بود. 

 پرداختند. مثالًديدند از منظر طقهي به نقد رانون ميميان رانون و طقه نمي

 الزم االجراات و عدم رعايت آن مستوجب در خصوص ايح مساله كه رانون

كردند در ايح صنننورت ديدند طکر ميمجازات اانننت چون رانون را طقه مي

ممکح اات امر مباح در طقه تبديل به حرام يا واجب شود و ايح دات بردن 

ات و بدعت تلقي مي شرع ا ات از همان نقطهدر احکام  هايي شود. ايح در

شنند كه كسنني به ون و مرزها  آن دو آغاز ميبود كه بايد تفکيک طقه و ران

 آن دامح نزد.

 . طقيهان مواطق رانون3

گفت كه دراطتادن با او با آن زبان اگر شيخ طضل اهلل با زباني اخح مي

صول طقه در تاريخ تطور خود  شيعه و ا شکل بود. طقه  سيار م نه محال كه ب

يرون آن انننت بر آن نيازمند تحول بود و ايح از دو يريق ممکح بود، يا از ب

شه اش مواجه ميا  وارد ميمنار كرد يا اينکه از درون و شد و آن را با پر

شد. شاگردان مکتب آخوند ن آن انت تغييراتي در آن داده ميتواط حامال

خراانناني راه دوم را برگزيدند. تالش آنها از آن رو  اننتودني ااننت كه از 

 دند تا پااخ نحله شيخ طضل اهلل راتمام امکانات طقه و اصول طقه ااتفاده كر

گفتند. منطق يز همچون شننيخ به زبان انننت اننخح ميبدهند. اما آنها ن

داد. از ايح رو زه يرح بسنننيار  از موضنننوعات را نميحاكم بر ذهح آنها اجا

بحث رانون و چيسننتي و ماهيت آن و تفاوت آن با طقه حتي در ايح مباحث 

شد. آنها نمي شح ن شوند، توانمهم نيز رو انت خارج  ايطره تفکر  ستند از 
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اط اخالف آنها ولي به عنوان نقطه آغاز تحولي مهم ايجاد كردند كه ب ايد تو

 شد.پي گرطته مي

ميرزا  نائيني ،اصننولي متبحر و از شنناگردان مهم صنناحب كفايه، از 

دانست كساني بوده كه به پااخ شيخ برخاات. شيخ رانونگذار  را بدعت مي

از محققيح ايح ايراد را مهمتريح ايراد بر مشنننروييننت و حتي برخي 

در حالي كه به باور نائيني وضنننع رانون، بدعت نيسنننت، زيرا  41اند.دانسنننته

شته  شرعي پندا شرعي،  ات كه غير مجعول  شه ديني آن ا بدعت در اندي

ساله بدعت خروج  شرعي تلقي نکرده، پس از م شود و چون رانون امر  را 

  4٢موضوعي دارد.

مايز مي رانون را از هم مت كرد. روانيح عرطي و روانيح ناييني دو نوع 

شرعي. در روانيح عرطي به باور او حفظ نظام اصل اات و برا  جلوگير  از 

شوند. به باور ناييني ورود اجانب و حفظ حدود ارزمينها  ااالمي وضع مي

ا ايا شه  ات، زيرا در اندي ضرورتي اجتناب ناپذير ا  ي او درتدويح رانون 

زمان غيبت راهي ديگر برا  مهار ااننتبداد وجود ندارد. ناييني در پااننخ به 

شرع و منطق  ست چون خارج از حوزه  شرعي ني شت احکامي كه  شيخ نو

باشننند، ايراد  ندارد كه آنها را الزم االتباع كرد و الزام به حاكم بر آنها مي

ناييني  43د.تبعيت از آنها خالف شننرع نيسننت زيرا موضننوع شننرعي نيسننتن

دانسننت و بر آن بود كه روانيح عرف روانيح عرف را جدا از روانيح شننرع مي

به  ااننت. اما ناييني "حفظا للنظام"برا  محدود انناختح ردرت زمامدار و 

توانسننت اشنناره كند كه رانون عرطي ناظر به ايح مسنناله اشنناره نکرده و نمي

زامات زندگي اجتماعي ااننتقرار نهادها  مدني ااننت و مربوط و ماخوذ از ال

ااننت، ولي احکام شننرعي ناظر بر اخالق طرد  ااننت و حوزه نفوذ ايح دو با 

                                                                                                     
 49ص 1374نشر نی ،مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه ،حسین آبادیان،41 

سه موس ،،جلد دومرسائل مشروطيترساله تنبیه االمه وتنزیه المله در زرگری نژاد ،غالمحسین، 42 

 453ص ، 1390،تحقیقات و توسعه علوم انسانی

 239ص مفاهيم قديم و انديشه جديد، حسین، ،آبادیان43 



 
 1395بهار و تابستان / ايزدهمدوطصلنامه حقوق ااااي/ اال 

 

 

166 

 

 44هم متفاوت اات.

سيم  سد احکام اوليه و ثانويه از بند  مهم ديگر  ميناييني در تق نوي

دو رسم خارج نيستند: اول منصوصاتي اات كه حکم آنها در شريعت مطهره 

اات كه به وااطه عدم اندارج در تحت  مضبوط اات و دوم غير منصوصي

موكول اات و  "نظر و ترجيح ولي نوعي"ضابط خاص و ميزان مخصوص به 

صالح و  سم دوم تابع م سم اول در هر زمان و مکان ثابتند، ر همانگونه كه ر

سيم صارند. او از ايح تق ضيات اع تطبيق  گيرد: اوالًبند  نتايج مهمي ميمقت

در خصوص رسم اول اات و در رسم دوم نياز   روانيح با احکام شرع طقط

سم اول، ثالثا  ات نه در ر سم دوم ا شورا در ر صل  ست، ثانيا ا به ايح كار ني

روانيح رسم دوم در هر زمان و مکان در حال تغييرند، همچنيح او در اخح 

ايح بحث ناييني كه از  45داندمهمي اكثر اياايات نوعيه را از رسم دوم مي

اتوارتريح دطاعيات مياصول طقه نشات  گيرد به باور يکي از نويسندگان از ا

تفکيک ناييني ميان روانيح شننرعي و  46از مشننرويه در داننتگاه ديح بود.

شدن  ايعي برا  روانيح عرطي رائل  و ايح كه بخش اعظمي عرطي و دايره و

از روانيح را جزو موارد داته دوم دانست كه حتي نظارت شرعي بر آنها الزم 

ا  بود كه آن اصولي بزرگ تابع مقتضيات زمان اات نکته برجسته نيست و

 گفت.

ها در دطاع از مشروييت محالتي ،كه صاحب يکي از ااتوارتريح رااله

ات، نيز  اخ داده ا شيخ پا شبهات  ات و در آن به مغالطات و  سد ميا نوي

 اشننغال ملکيه و ادارات دولتيه كه به"شننود: يکي رانون به دو امر راجع مي

صنننوابديد امنا دولت تمام جهات آن مضنننبوط و محدود اانننت و ديگر  

شده  شريعت ظاهر و ملحوظ  ايات نوعيه كه بايد مطابق  ايا حدوديات و 

                                                                                                     
 96همان ص  44 

 486جلد دوم، پیشین ص سائل مشروطيت،ر ،نژادرساله تنبیه االمه وتنزیه المله در زرگری 45 
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او در پااخ مغالطه اول شيخ كه ديح ااالم نقصي ندارد كه كسي  4٧"باشند.

 منويسد: كار وكال، تکلم در احکام دينيه نيست و آنها نه از احکاتمام كند مي

كنند، نه رضنننا و گويند، نه در معامالت صنننحبت ميو عبادات انننخح مي

شننهادات و حدود و ديات، بلکه بحث آنها امورات عامه و اننيااننيات كليه 

محالتي  4٨مملکت اانننت تا همه تحت ضنننابط خاص و تحت رانون درآيند.

كند كه برخي امور به صنننوابديد وكال  روه همچنيح بر ايح نکته تاكيد مي

ضابط خاص ات -مقننه و عقول مملکت در هر زمان تحت  كه همان رانون ا

و ايح عمل به خاير حفظ مملکت اانننت كه بر هر مسنننلماني -آينددر مي

ر واجب ااننت و ايح حکم كلي ااننالمي مثل همه احکام كبرويه از هر تغيي

مصون اات. اما صغرويات مصالح و مفااد و مصاديق آن بر حسب ارتضا  

ورت و اختالف عادت و انقالب حاالت مختلف ااننت و ايح عقال  مملکت و 

عقول امنا  ملتند كه جميع جهات را تحت ميزاني محدود و رانوني مضبوط 

شيخ كه الزام به طعل مباح  49آورند.در مي اوم  اخ به مغالطه  حرام او در پا

دهد كه انعقاد مجلس برا  تمييز مصنننالح ملکيه از اانننت چنيح جواب مي

مضار آن اات و در صورتي تشريع خواهد بود كه به عنوان ديني باشد، ولي 

اگر به اغراض ديگر الزام كنند بدعت و تشريع نيست. همچنيح ورتي عقال  

يد به آن امت و امنا ملت صننالح مملکت ااننالميه را در ترك طعلي ديدند با

. محور مباحث صاحب اللئالي توجه به مقتضيات زمان با عنايت 5٠عمل شود

به نظر عقال  روم ااننت. او حتي معتقد ااننت كه عالمي كه عضننو مجلس 

ضر در مجلس طرق  ااير عقال  حا ات و گر را  او با  ات از عقال  روم ا ا

دارد داشننته باشنند را  آنها ترجيح دارد و ايح ربطي به حکم كلي شننرعي ن
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ايح توجه به  51بلکه رجوع به اهل خبره اات در تشخيص موضوعات جزييه.

نديشنننه آخوند بر مي خيزد كه تغيير دوران را درك كرده بود و بر عقال از ا

 كرد. عقل عقال تاكيد طراوان مي

برخي ديگر از طقيهان نيز به توجيه رانون و رانونگذار  پرداختند كه 

مانند شنناگردان آخوند خراانناني نبود. طاضننل البته ااننتوار  اننخنان آنان 

شيه و معاديه تفکيک رايل مي شيز  بيح امور معا گفت در امور شد و ميتر

معاديه خداوند همه چيز را گفته اات اما در امور معاشيه خداوند يک رانون 

كلي وضع كرده و جزئيات مباحث را به عقل عقال و علم علما و اهل اياات 

ات. د العلما  خلخالي نيز از طقيهاني بود كه اگر چه در زمره عما 5٢واگذار ا

شرويه نوشت. او متخصصان اصول طقه نبود اما رااله محکمي در دطاع از م

واضنح و مبرهح اانت كه روانيح انلطنتي "نويسند: در خصنوص رانون مي

ربطي به احکام و تکاليف شننرعيه ندارد و با رواعد شننرعيه مزاحم و معارض 

ست. پس جهت االم و باري يريقه جعفريه  ني ضه ا لزوم كبر  كه حفظ بي

شبهه ات جا   ست.ا ضا  ايح زمان كدام  "ا  ني به باور او بايد ديد كه ارت

اننيد 53كند.يکي از ااننباب و آالت بشننر به ارتقا  يريقه جعفريه كمک مي

نصننراله تقو  نيز در ااننتداللي گفت كه شننرع ماده باشنند و رانون هيات 

دهد. او بعدها ايح انديشننه و تفکر خود را ه آن ماده ميجديد  كه مجلس ب

كار برد. ميرزا صنننادق مجتهد تبريز  در  به  رانون مدني ايران  تدويح  در 

هر چه هست در همان هيات "ا  كه در آن به تقو  پااخ داد، نوشت رااله

  54."اات نه مواد

 برخي علما  مشننرويه خواه نيز روانيح را به دو داننته كلي و جزئي

                                                                                                     
 235همان ص  51 

شروطه حسااین، آبادیان،52  شروعهمبانی تئوريك م ،پایان نامه کارشااناساای خواهیخواهی و م

 260ص 1370ارشد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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تقسننيم كردند كه روانيح كلي روانيح شننريعت ااننت و روانيح جزئي نحوه 

اجرا  روانيح كلي ااننت و گفتند كه طلسننفه رانونگذار  در ايح حوزه ررار 

ستي بيان كردند كه نه  55دارد. ا اخنان  اينان در تعييح حوزه رانونگذار  

اوالها  كرد نه رانون را. برا  مثال نويسنده رااله حدود شرع را معيح مي

االم كه  شرع ا ات يکي  سم ا سد: رانون بر دو ر شروييت مي نوي داير بر م

ات، برا  مثال چند نفر را برا  جمع  مثال زكات بپردازيد و يکي رانون اجرا

رانون كلي الهي  باور او  به  زكات بفرانننتند و چگونه زكات را جمع كنند. 

سخ ندارد اما رانون اج االم ن ات و ديح ا  را كه تکليف خاليقتغيير ناپذير ا

سب اورات تغيير مي ات به ح ساطر در  56كند.ا االه مقيم و م صاحب ر يا 

شبيه به ايح مي ات يکي در اجرا  اخناني  سم ا گويد: جعل رانون بر دو ر

شريعت ااالمي اات كه مثال چه رسم محکمه عدليه را برررار كنند و چند 

سم ديگ شينند. ر شخاص متديح به مجلس عدليه بن انفر ا ت ر امور عرطيه ا

 5٧كه مثال اگر حاكمي ظلم كرد او را ديگر نفراننتند يا مواجب چقدر باشنند.

ات، زيرا كتب عماد العلما نيز مي اماويه ا اخ همه كتب  گويد كه ررآن نا

اند، بلکه مبتني بر انننالفه و انننابقه تمام روانيح را جامع برخوردار نبوده

حقوق و رواعد و روانيح اات كه  اند، ولي ررآن جامع تمامارتضا  عصر بوده

 و ايح "ال ريب و اليابس اال طي الکتاب المبيح"خداوند نيز طرموده اانننت 

ات. ايه و مدنيه ا ايا  5٨كتاب جامع تمام روانيح شرعيه حاو  تمام رواعد 

اند اما به باور او امروز تمام دول بر ملت خود وضنننع رانون و نظامنامه نموده

باور او همچنيح  59در ايران بسننيار الزم ااننت. پس وضننع رانون واجرا  آن
                                                                                                     

 256آبادیان، مبانی تلوریك مشروطه خواهی و مشروعه خواهی، پیشین، ص55 

، جلد دوم رسائل مشروطيتنژاد، غالمحسین ،زرگری رساله بیان سلطنت مشروطه و فوائدها در 56 

 74ص 

 314، جلد دوم، پیشین ص رسايل مشروطيتژاد، نرساله مقیم و مسافر در زرگری 57 

، جلد دوم، رسائل مشروطيتنژاد، غالمحسین ،رساله بیان سلطنت مشروطه و فوائدها درزرگری 58 

 25پیشین ص

 29همان ص 59 
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وظيفه مجلس وضع رانون اات و رانون اختصاص به بعضي ندارد و عموميت 

البته او در ادامه ايح انخنان خود  6٠دارد و همه اطراد ملت در آن مسناويند.

دارد كه روانيح الهيه بيح عباد و كند و اعالم ميها  باطته را پنبه ميرشننته

اانننت. تاكنون جهات عبادات را در هيچ مجلس دارالشنننور   معبود خود

اند و درباب معامالت نيز كه ممالک ااالميه خصوصا اماميه به متعرض نشده

  61هيچ رانوني محتاج نيست.

  

                                                                                                     
 49همان ص 60 

 31همان ص  61 
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 نتيجه گير 

اته علما  اخح چنانکه ديديم هر دو د ضا   انت و در آن ط به زبان 

خواند. ولي با ايح حال پاانننخ توان برخي از آنها را مدرن گفتند و نميمي

علما  مشنرويه خواه به مخالفان در دانتگاه اننت توجيهاتي داشنت و از 

خواه در ادامه كوششتالش طقيهان مشرويه جهات بسيار  اتودني اات.

ها  روشنننفکران بود كه ويژگي ها  رانون را شننرح داده بودند و طقيهان به 

ند. توضنننيح گذار  پرداخت رانون فه  يه طلسننن يان از يريق  توج که ايران اين

شته سبت آن با طقه كه نو شدند. اما ن شنا  شنفکران با مفهوم رانون آ ها  رو

دشوارتريح بحث در خصوص رانون در ايران بود در جدال طقيهان تا حدود  

مشخص شد. جدال شيخ و مخالفانش كه بعد از پيروز  انقالب و در مجلس 

ا سيار مهم بود، زيرا دو د صف آرايي در اول رخ داد ب ته از طقيهان بزرگ به 

خصننوص مفهوم رانون در برابر هم پرداختند و از تمام منابع انننت برا  رد 

شه اتگير اطکار و اندي اتفاده كردند. از ايح مباحث نتايج مهمي د ها  هم ا

شد. ايح  شه ايرانيان  شد و برخي از مفاهيم به آرامي وارد نظام اندي ايرانيان 

اته هر دو در  ااماني دو د شتند و چون رانون  انت ررار دا اتگاه  درون د

جديد بود، اگر ميان روشنننفکران كه حامالن انديشننه جديد بودند و طقيهان 

انت جدالي طکر  در مي اتاوردها  گرطت بيبه عنوان نمايندگان  شک د

صيب ما مي شنفکران علي رغم مباحث جديد  كه در طراواني ن شد، ولي رو

دند ، در هيچ كدام از انننخنان طقيهان درنپيچيدند و باره رانون مطرح كر

نده بودند وارد ايح معركه  هان ز كه در زمان درگير  طقي ها  چند تني از آن

مرد اطکح نشدند. از ايح رو  هرگز ميان حامالن انديشه انت و روشنفکران 

بحث و گفتگويي نظر  رخ نداد. با ايح حال ايرانيان در نقطه آغاز مشننرويه

شتند و خواهي ب ا ايح مباحث گامي بزرگ در جهت تکويح دانش حقوق بردا

 ها  بعد بود.ها  نسلششادامه آن راه نيازمند كو

مرهمستمينببع
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سيح،) - سه 13٨3آباديان ،ح ا شروييت در ايران، تهران: مو ( بحران م

 مطالعات و پژوهشها  ايااي

(مباني نظر  حکومت مشننرويه و مشننروعه، 13٧4آباديان ،حسننيح،) -

 ن: نشر نيتهرا

يان،حسنننيح) - باد يد،تهران: 13٨٨آ جد يه  نديشننن رديم و ا فاهيم  (، م

 انتشارات كوير

(، مباني تئوريک مشننرويه خواهي و مشننروعه 13٧٠آباديان،حسننيح) -

 خواهي،پايان نامه كارشنااي ارشد تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي

بدالي ،مهرزاد،) - ها  حقوري 13٨6ا جار ماعي هن باني اجت (برراننني م

  ٢شماره  11امه مدرس علوم انساني، دوره شريعت، طصلن

ضا،) - شماره 13٧9اميني،علير ساله رانون، پژوهش حوزه،   3(، طقه و م

 پاييز

قه و حقوق، آييح ش 13٨٨بجنورد ،،) - (،برراننني نقش اخالق در ط

 ، آذر٢5و ٢4

ها و مکتوبات و روزنامه شننيخ (، راننائل اعالميه136٢تركمان،محمد،) -

 سه طرهنگي خدماتي رااشهيد، جلد اول،تهران: موا

(،درك شننهر  از مشننرويه ، تهران:مواننسننه 13٨٧جعفريان،راننول) -

 مطالعات تاريخ معاصر

 ، انتشارات اارارلوفهم ق قمبشم(1٧5جواد  آملي،عبداهلل،) -

صادق) - شارات 13٨٧حقيقت، اي، تهران:انت ايا شه  (، درآمد  بر اندي

 الهد 

انناله و ر 1٨( راننائل مشننروييت )13٧٧زرگر  نژاد،غالمحسننيح،) -

 اليحه در باره مشروييت( تهران: انتشارات كوير

( جلد اول تهران: مواننسننه 139٠زرگر  نژاد، راننائل مشننروييت،) -

 تحقيقات و تواعه علوم انساني
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( جلد دوم تهران: مواننسننه 139٠زرگر  نژاد، راننائل مشننروييت،) -

 تحقيقات و تواعه علوم انساني

اداهلل نور ، ا  بر طقه (،ديباچه13٨٨شاخت،يوزف،) - االمي،ترجمه ا ا

 تهران: نشر هرمس

 ( اصول طقه دانشگاهي، رم:نشر لقاء139٢شب خيز، محمد رضا،) -

تهران: ٢(. دايره المعارف تشنننيع. ج 136٨صننندر. احمد و ديگران ) -

 اازمان دايرۀ المعارف تشيع

 (حکومت رانون، تبريز:نشر اتوده13٨5يبايبايي ،ايد جواد،) -

 (مکتب تبريز،تبريز:نشر اتوده13٨6يبايبايي،ايد جواد،) -

( نهاد دادراني و نظام رضنايي ايران )از حکومت 13٨5يبيي، محمد) -

اطشاريه تا انقالب مشروييت(، پايان نامه دكتر  تاريخ، دانشگاه شهيد 

 بهشتي

(، علم طقه، علم حقوق، ترجمه مرتضنني رحماني، 13٧٨برهان ) غليون -

  46كيان شماره 

ايي در عصنننر صنننفو ، حسنننح زنديه، ( نظام رضننن13٨٨طلور،ويلم) -

 رم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

( نظام رضننايي عصننر راجار و پهلو ، حسننح زنديه، 13٨٨طلور،ويلم،) -

 رم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 (طقه واياات در ايران معاصر،تهران:نشرني139٠طيرحي،داوود،) -

 ، انتشارات ميزانقمتردتدهبومم ژه(.13٨٨كاشاني ،ايد محمود،) -

 (تاريخ مشرويه ايران،تهران:انتشارات اميركبير139٠و ، احمد،)كسر -

( اصطالحات األصول و معظم أبحاثها، نشر 1416مشکيني، ميرزا علي،) -

 الهاد 

( درآمد  بر رابطه طقه و حقوق، مطالعات 13٨3ناصنننر ، حسنننيح،) -

 تابستان 64ااالمي شماره 
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مه ، ترجج تنميولمبنمممدنزبومياجرد(13٧5نصر، ايد حسيح، ) -

  13٧5مرتضي ااعد  ، يرح نو، 

  


