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 چکیده

شد که از  ايران تماعيدر عصر قاجار برای اولین بار تعابیر و کلماتي وارد ادبیات سیاسي و اج
ه شد. یم گذشتفاهو م يک سو نشانة آشنايي ما با غرب بود و از سوی ديگر باعث تحول در تعابیر

يان بود. شتر نماه بیکاربرد اين تعابیر و ترکیبات از سوی روشنفکران و روحانیون مؤثر در مشروط
 و هانوشته در هبود ک« قانون»و « شريعت»ترين واژه و تعبیر اين دوره يا چالش فکری رابطه مهم

 ديد راج مفاهیم اين .يافت انتقال جامعه به انديشمندان و روشنفکران سوی از دوره آن هایروزنامه
های ثار و کتاببردند. در پژوهش حاضر با مطالعة آ کار به خود هایانديشه در نیز روحانیون

، نسبت جايگاه های جديد و افکار مدرن ویاالسالم تبريزی دربارة اصول اعتقادی، انديشهثقه
های ايهپضاد با تتنها در در باور او نهشريعت و قانون مورد بررسي قرار گرفته است. مفهوم قانون 

باشد. يیز ماساسي شريعت و اصول مذهبي نیست بلکه همسو با آن و مورد تأيید اصول دين ن
 تبییني است.  -متدولوژی اين پژوهش تحلیلي

 قانون، استبداد، فقه، شريعت، قاجار. :هاکلیدواژه
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Abstract 

In the Qajar era, for the first time, interpretations and words entered 

the political and social literature of Iran, which on the one hand was a 

sign of our familiarity with the West and on the other hand caused a 

change in the interpretations and concepts of the past. The use of these 

interpretations and combinations by influential intellectuals and clerics 

in the constitution was more apparent. The most important word and 

interpretation of this period or an intellectual challenge was the 

relationship between "Sharia" and "law" which was transmitted to the 

society by the intellectuals and thinkers in their writings and newspapers 

of that period. The clergies also used these new concepts in their 

thoughts. By studying the works and books of Thiqat al-Islam Tabrizi 

about the principles of his belief, new ideas and modern thoughts, the 

relationship between the status of Sharia and law has been examined. In 

his opinion, this concept of law is not in contradiction with the basic 

foundations of Shari'a and religious principles, and in fact, it is in line 

with it and approved by the principles of religion. The methodology of 

this research is analytical-explanatory. 
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 مقدمه

 اجتماعي و تغییرات سیاسي رويدادهای و حوادث تاريخي علمي و دقیق بررسي برای
 و افکارها انديشه زا پیدايش، عوامل در تحقیق از پس بايد ای خاص،ملت در دوره يک

ها انديشه زيرا ؛کرد گفتگو و بحث نیز دوره آن سیاسي هایگفتمان کارگزاران ذهني مفاهیم
 داشته مستقیم رتأثی جريانات پیامدهای و سرعت بر توانندمي باورها، و اعتقادی اصول و

 در بیشتر ها،بانقال اعتراضات، ها،جنبش اجتماعي، تغییرات ريشه ديگر عبارت به؛ باشند
 است. نهفته جوامع و افراد ذهني مفاهیم پیدايش و باورها رويش

 و سیاسي ختاري در نشیبپرفرازو هایدوره از يکي ايران در دورة پیدايش مشروطیت
 و تغییرات با نايرا مذهبي و سنتي جامعه طرف يک از زيرا؛ شودمي محسوب ايران اجتماعي
 وارد مفاهیمي وها انديشه ديگر طرفي از و شد مواجه ایگسترده و سريعهای دگرگوني
 و قاداتاعت اری ازبسی با و بود غرب رهاورد و مدرن که شد ايران اجتماعي و سیاسي ادبیات

 حساسای دوره رات،تغیی اين يقینقرار داشت. به چالش در موردقبول و سنتيهای چارچوب
 خود، هایتالش با روشنفکران اگر زيرا آمد؛مي حساب به شیعه فقهي و فکری تحوالت در

 يا روحانیان و اعلم از بسیاری بودند غرب همانند ایفرهنگي و سیاسي تغییرات خواهان
 ممفاهی ديد به آنديدة شک و تر يا در عین تأيید، با بودند جديد هایانديشه دورو مخالف

 به نسبت علما نقش و برخورد نحوة از توانستندنمي هم روشنفکران شک نگريستند. بدونمي
قه فموجب بسط  لما،ع فعالیت اجتهاد، نماد تکوين دوره اين در زيرا» بمانند غافل مشروطیت

 نقش استیال و برتری (. اين242: 1381بشريه، ) «شد روحانیون یاستیال گسترش و شیعي
 داد.مي نشان بیشتر مردم توده در نفوذ و تحوالت سیاسي اجتماعي در را آنان

 انتخابات، شورا، قانون، مجلس قبیل از مدرن سیاسي مفاهیم و جديد اصطالحات ورود
فقه  عقايد و آراء ويژهبه و ايران وزر آن جامعه برای نو چالشي قوا و ... تفکیک قدرت، تحديد
 برای عصبیت تازه با انقالب اين» بودند معتقد روشنفکران از بعضي اگر زيرا؛ بود شیعه

 ايران جامعه بر حاکم سیاسي بحران به پاسخ مجموع در و بهتر آمريت بازسازی و برقراری
 محدود را شاه صرحدوحبي قدرت هم که بود قانون بر مبتني سیاسي نظم برقراری برای
 شهروند عنوانبه حقوقي شخصیت بوم و مرز اين اهالي به بار اولین برای هم و کردمي
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 جامعه وارد مفاهیم اين خواستندمي يا مجتهدين و (، روحانیون126: 1373رجايي، )« بخشید
 تحلیل و بررسي ديني و مذهبيهای چارچوب در را هاآن کردندمي تالش يا و نشود ايران
 نباشد. اسالمي اعتقادات خالف که نمايند

 مسئله بیان

 و مختلف با باورهای هاگروه و افراد ايران، مشروطیت هدايت و پیداش در شک بدون
 بسیاری که دوره آن التتحو با برخورد در يعني؛ کردندمي آفرينينقش هم با تضاد گاه در

 کردند،مي تالش يسیاس و اعياجتم اوضاع برای آن اهمیت و گراييقانون ورود راه در
 توانمي طورکليداشت. به بیشتر اهمیت هاآن برای شريعت و مذهب دغدغه هايي نیزگروه
 .داشتند مهم تأثیر ادیاعتق و فکری جريان سه ايران خواهيمشروطه دوره در که کرد اذعان

 روشنفکران (الف

 به نخوردهدست کاالی انندم غربي لیبرالي هایانديشه» بودند آن در پي روشنفکران
 (. برای325: 1390نصرتي، )« بودند غربي مشروطه تحقق آرزوی در و شود منتقل ايران
 ديگرهای پايه و جديد قانون ولي نبودند مخالف مذهب بعضي ظاهر در اگرچه اينان

 بعضي از دانستند.مي مذهب و دين دغدغه از ترمهم را انتخابات ... مجلس، مانند مشروطه
 اين روشنفکران مانند آخوندزاده و میرزا ملکم خان ريشة بسیای از مشکالت ايران را در نبود

 پیروی استبداد، از ايران و راه نجات ملت موفقیت رمز» داشتندمي اظهار و دانستندمي قانون
(. ازجمله آخوندزاده با 23: 1387)حائری، « است مشروطه حکومت و اساسي قانون از

شريعت راه خیال ارباب عقول را در »گويد: از برتری عقل بر شريعت سخن مي صراحت تمام
)آخوندزاده، « تغییرات و تحديدات و تزيیدات مسائل فقه و قوانین ملکیه و ملیه بسته است

( و همچنین روشنفکر مشهور آن دوره ملکم خان از برتری قانون و تخصصي 503: 1961
نون بايد از دستگاه قانون صادر بشود ... هرکس هر قا»دارد: بودن آن چنین اظهار مي

)اصیل، « مزخرفي نوشت خیال کردند، قانون نوشته است ... اول بايد قانون داشته باشیم
گرا عنوان روشنفکری اعتدال(. زماني هم فردی مانند مستشارالدوله که به115: 1381

وسیلة ملت و نداشتن ول آن بهبرتری قانون )کود فرانسه( به دلیل قب»شود از شناخته مي
)مستشارالدوله، « فهم بودنضعف نسبت به قوانین فقهي به دلیل آراء ضعیف و غیرقابل

 گويد.( سخن مي8: 1287
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 گراییقانون مخالف روحانیون (ب

 و نجات راه ار شريعت احکام و اسالمي قوانین روحانیون روشنفکری، جريان در مقابل
 تحقق اهيگکه  بود اهلل نوریفضل شیخ هاآن ترينو شاخصدانستند مي مملکت رهايي

 نظام بر» او دانست.مي ديني هایآرمان با مخالفت در را ايرانیان گراييقانون و مشروطه
 مجلس کردمي فکرو  (112: 1384)راهدار، « داشت عقلي و شرعي نقدهای مشروطه
 اختیار در قطف قانون وضع زيرا اسالم است، با دشمني در کندمي قوانین که وضع مشروطه
خواست که در ا مياهلل نوری مجلسي رشیخ فضل است. البته ناگفته نماند که متعال خداوند

اشد و برخالف خواهم که اساسش بر اسالمیت بمجلسي مي»های ديني نباشد تضاد با آرمان
« درقرآن و بر خالف شريعت محمدی و بر خالف مذهب مقدس جعفری، قانون نگذا

 (.245: 1362)ترکمان، 

 شریعت و قانون دهندهآشتی روحانیون( ج

 اصول و مدرن گذاریقانون قوه بین منافاتي نیز تبريزی االسالمثقه نايیني از پیروی به
 شیعه فقه اصولهای چارچوب در را مشروطه سیاسي نظام خواهدمي بیند وشريعت نمي

 انديشه خواهدخود مي يمترق افکار با که است روشنفکری روحاني االسالمکند. ثقه عرضه
 به هد. اود سازگار شريعت احکام و شیعه فقه اصول با را ايران مشروطه در «قانون»

 همان ر حقیقتد را مشروطه قانون همین برای و داشت باور شیعه فقه پويايي و گستردگي
 داندمي شريعت اصول

 علما جايگاه داشت. نقش 1906-1911مشروطه  انقالب در که مهم عامل» اگر شکبي
 حادثه در هم که بود علمايي آن از يکي تبريزی االسالمثقه (Keddie, 1995: 102« )بود

 ايفا بسزايي نقش مشروطه اصول اعتقادی و فکری گذاریپايه در هم و ايران مشروطیت
 و سازش قانون و بین شريعت بايد که بردپي مسلم واقعیت اين به االسالمثقه کرد.

 هم و بوده هم تأثیرگذار االسالم نوانديشثقه يقینبه مسیر، اين و در آيد وجودبه هماهنگي
 دهد نوانديشي و نوآوری و ابداع جرئت که کسي زيرا» در تحقق آن داشت پايانبي شجاعتي
هم  او زيرا؛ (23: 1382)يثربي، « گیردمي قرار آزار و تعقیب و انکار و نکوهش مورد سخت
 خواهدمي و دهدمي قرار فکری خود اصلي چهارچوبي را قانون به هم و شرع بندی بهپای
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 ترينشاخص جزو او آورد. وجود به «قانون و شريعت» مقوله دو اين بین هماهنگي و سازش
 و بماند عقب ايران خواهيمشروطه و مدرنیته کاروان از خواهدنمي که است علمايي
ندارد. به قول  وجود ایشبهه و شک هیچ دين اصول احکام به وا بندیپای به حالدرعین

االسالم بود، اين از ماليان بزرگ تبريز تنها کسي که با مشروطه همراه ماند ثقه»کسروی: 
بستگي به پیشرفت کشور و توده داد، ولي در دلمرد اگرچه جوش و گرمي بسیار نشان نمي

 (.311: 1388)کسروی، « تبريز انگیزة ديگری داشت پايدار ماند. امّا بیرون رفتن او از شهر
 روحانیون در میان»دارند: مي اذعان بعضي که است االسالمثقه فکری مهارت و توانايي اين

 و بود مردم و ملت گاهتکیه او نديدم. او از ترفطرتخوش و ترنیتخوش و روشنفکرتر مردی
 (.153: 1383زاده، )ملک« بود صداهم و زساهم خواهانآزادی و مشروطیت انقالب ظهور از

 و اعتقادات با هماهنگي و سازگاری برای تالش و ذهني مفاهیم گستردگي اين شک بدون
دار هرچند حق طلبد.مي ويژههای بررسي و تحقیق االسالم،ثقه پويای انديشه در باورها

به  االسالم تبريزیثقه رسائل سیاسي میرزا عليها و افکار او را در کتاب ( انديشه1389)
 نسبت» که است آن پي در حاضر چاپ رسانده که در نوع خود اثری ارزشمند است تحقیق

 کند. بررسي «االسالمثقه هایانديشه و افکار در را قانون و شريعت جايگاه

 موضوع اهمیت

 ادبیات وارد شروطهم دوره در که شماربي فکری و سیاسي اصطالحات و مفاهیم میان در
 افکار در ها با همآن رابطه و قانون و شريعت نسبت بررسي شد، ايران سیاسي اجتماعي

 اين در قانون برتری به که روشنفکراني مقابل در زيرا؛ دارد مضاعف اهمیت االسالمثقه
 بودندن مدرنیته قانون رشپذي به حاضر تنهانه که بودند هم روحانیوني داشتند اعتقاد رابطه
 اما؛ دانستنديم قانوني هر از برتر را شريعت و کردندمي مخالفت نیز آن وسعت با بلکه
 هماهنگي و سازش انون،ق و شريعت ذهني مقوله دو اين بین خواهدمي تبريزی االسالمثقه

 برای ردبرای مسائل دا ایويژه جايگاه شريعت اولیه، احکام در اگر او باور به زيرا کند ايجاد
 باشد. تمشکال از بسیاری گشایگره تواندمي نیز بشری قانون ثانويه، احکام
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 تحقیق ادبیات

 است نگرفته صورت صيخا تحقیق االسالمثقه ديدگاه از قانون و شريعت نسبت دربارة
 شريعت، حفظ یممفاه اهمیت به ايران، مشروطه دوره مقاالت و هاکتاب البالی در اما

 دادن تيآش در او گاهجاي و نقش به و روحاني، اين... در افکاری  اولیه، تصويب قانون احکام
 ازجمله در: هايي شده استاشاره مدرنهای انديشه با شیعه فقه و مذهبي افکار بین

 کسروی؛ احمد ،آذربايجان سالههجده تاريخ -

 کرماني. االسالمناظم ،ايرانیان بیداری تاريخ -

 تحقیق روش

 مجالت، ها،بکتا متن از محقق يعني؛ است تبیني و تحلیلي روش به تحقیق اين انجام
است  گرفته بهره اند،شده نوشته االسالمثقه نقش و ايران مشروطیت درباره کههايي روزنامه

 نسبت و قانون و شريعت مفاهیم به گسترده وی، باورهای متنوع و و هاانديشه میان از و
 قیقتح سؤاالت راستا اين در است.شده  پرداخته االسالماسالم ازنظر ثقه ديدگاه در هاآن
 که: است اين

 چیست؟ االسالمثقه ديدگاه در قانون و شريعت نسبت تحلیل -

 که: شودمي مطرح فرضیه اين تحقیق سوال جواب در

 است. سازگار هم با االسالمثقه ديدگاه در قانون و شريعت -

 مفهومی هایچارچوب

 شريعت: الف( مفهوم

 اين دارد. مختلف تعابیر و معني پیچیدگي که است مفاهیمي و اصطالحات از شريعت 
 راه چون لفيمخت معاني به عرب ادبیات در و است شده گرفته« ش، ر، ع» ريشه از واژه

 درگاه معنای به لغت در شريعت» هم گاهي دارد. و... اشاره عبور محل و سرچشمه مشخص،
 شودمي وشیدهن آب آن از طناب ونبد که جايي و آبشخور معنای به نیز و ورودی سردرِ و

 (.479: 1387، گروهي از مؤلفین) «دارد. مورد الماء الذی يستقي منه بال رشاء اشاره
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 است. آمده قتطري روش، معني راه، به اکثراً مفهوم اين لغوی معنای است واضح آنچه
 فقه از ي آن راگردد. حتمي تفسیر آن از منتج احکام و ديني برنامه به اصطالح در شريعت اما
 اماحک بر داللت عتشري» چراکه است. فقه از برتر شريعت جايگاه که اين تفسیر با کرده جدا

وسامان سر انساني، به آن زندگيهای زمینه و مجادالت همه در که است ایشرعي
 احکام اج نصوصاستخر امّا فقه نیست تعديل و «الغاء» است و قابل وحي نتیجه و بخشدمي

 است آن واقعیت (24: 1390)زلمي،  «دارد تغییر احتمال و بشری، تیجة اجتهاداتاست و ن
 از قبل اگر عنيي است گرفته خود به را خاصي معنای اسالم دين آمدن از بعد کلمه اين که

 و بود نفس ارتطه و قلب پاکي روی از غیب عالم به ايمان معني به عام معاني در اسالم
 روش و يعتشر از خاصش عبارت است معني در کردند،مي عوتد آن به را مردم پیامبران
اده ار آن از معنا ینهم هم کريم قرآن در اوست. دستورات و احکام از عبارت که اسالم پیامبر
 پیامبران از پیامبری يا وها امت برای که هاييطريق يعني خاص هایطريق» يعني شده

 دين گفت توان(. مي213: 1378باطبايي، ط)« است شده آماده و به شريعت، تعیین مبعوث
 نمسلمانا اورهایب و ايمان عقايد، به مربوط دارد. مثالً بخشي بخش چندين وحي بر مبتني
 مسائل انساني اجتماعي ارتباطات که قوانیني است و دستورات و احکام ديگر بخشي و است

 مفهوم اين رد هم فوق تحقیق و شودمي گفته شريعت آن به که گیردمي بر در را اقتصادی
 تعبیر مختلفهای گونه به مجتهدين و فقها میان در شريعت مفهوم و معنا است. شريعت
 و عقايد از اعم ديني ائلمس مجموعه به» مقارن فقه المعارفدايره قول به گاهي است. شده

 کساني ارتطه و حیات مايه که جهت اين از شودمي گفته« شريعت» نیز احکام و اخالق
: 1385یرازی، )مکارم ش «باشند داشته آن با هماهنگ سلوکي و پیمايندمي را آن که است
 انساني احکام و دستورات و باورها و عبادت شامل دين تعريف اين در رسدمي نظر (. به43
 در را عتشري مفهوم دين، حوزه متخصصین و مجتهدين از بسیاری کهدرحالي شودمي

 کنند.مي بحث جدا مه از آن خاص و عام معنای

 که گرددمي اطالق آنان به مردم ايمان و پیامبران و اديان همه به عام شريعت در معنای
 هر ما بر(. »48)سوره مائده، « وَ مِنْهَاجًا شِرْعَه مِنکُمْ جَعَلْنَا لِکُل ّ»اند آمده بشر تاريخ طول در

 ديني احکام است از عبارت شريعت» معنا اين در «ايم.داشته مقرر ایطريقه و شريعت قومي
(. 21: 1394)زلمي،  «است انسان دنیوی زندگي دادن به سروسامان آن وظیفه که شرعي و
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های روش و اديان همه و به شودمي برده کار به دين قالب در شريعت مفهوم اين در
 دين که دارد اشاره احکامي و دستورات به خاص معنای در گردد. امّامي اطالق پیامبران
 فرموده تبیین را آن گرامي پیامبر و است آورده ارمغان به مسلمانان برای را هاآن اسالم
 اللَّهَ أَنَّ وَاعلَموا يُحییکُم لِما دَعاکُم إِذا وَ لِلرَّسولِ لِلَّهِ استَجیبوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»است. 
 کنید قضاوت ايمان اهل (. ای24)سوره انفال، « تُحشَرونَ هِإِلَی وَ أَنَّهُ  وَ قَلبِهِ المَرءِ بَینَ  يَحولُ
 میان خداوند که بدانید و رسید ابد حیات به تا کند دعوت را شما چون را رسول و خدا

 شد. خواهید او محشور سویبه و است آگاه همه اسرار از و است حايل او قلب و شخص
؛ بود مفهوم اين در بیشتر داشتند را آن دغدغه علما از بسیاری مشروطه دوره در که شريعت
قیاس و  سنت، قرآن، از که اسالم دستورات و شرعي احکام تمامي به را شريعت آنان يعني
 است خاص شريعت معنای به احترام اين واسطهبه و گرفتندمي نظر در شد،مي استخراج ...
 با مقايسه در را نانآ احکام و دارند سنتي علمای مافوق قدرتي قاجار دوره مجتهدين» که

 (Nikki & R. Keddie, 1972: 223« )ساختناپذير ميخدشه دولتي احکام

 1قانون مفهوم

حقوق  آن مقرر معنای در گاهي گردد.مي اطالق چیزی اصل و مقیاس به گاهي قانون
(Law) قانون پس از ختم عمل » يعني دارد مختلفي معاني نیز اصطالح ازنظر .گرددمي بیان

االجرا شود و بعد از انتشار الزمگذاری و پس از اطالع عموم که انتشار قانون نامیده ميقانون
 مجموعه به قانون (. پس522: 1368)جعفری، « گردد و عذر جهل به آن مسموع نیستمي

است  کشور-ملت  يا قوای يک قوه وضع و موردتصويب های ...چهارچوب اصول، مقررات
 که اساسي قانون اساس اين بر و کندمي مشخص را انهمگ اختیارات و که وظايف

 همه که است کشور- دولت سیاسي حقوقي نظام يک باشدمي کشور يک قانون ترينعالي
 و اساسي قواعدی» بیانگر قانون يعني هستند. آن اطاعت به ملزم حاکمان و شهروندان

 مشخص را حکومت ینهادها و هاسازمان استقرار نحوه که است دولت و ملت يک بنیادی
 و حقوق بخش تضمین و کندمي معین را کشور صالحیتي قلمرو و حوزه همچنین نمايد.مي

 (.Garner & Brayan, 2004: 330) «باشدمي ملت آزادی
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 کمیتحا قدرت کاهش برای است غرب دستاورد قانون است که مفهوم اين واقعیت
 تعیین ادی،استبد شاهان قدرت ردنک محدود برای آنهای چارچوب و قانون يعني مطلقه.
 چهارچوبي نونقا بود. دولت مسئوالن و نهادها وها سازمان قوای مختلف اختیارات حوزه
 آن اساس بر را خود اختیارات و وظايف برابر صورتبه يک کشور شهروندان که است
تا  دش مرکزمت اصل اين بر بعد به هفدهم قرن از ويژه غرب در هاتالش اين دانند.مي

 هاغربي .خواهش کند و میل اساس بر مطلق حکومت جايگزين را قانون اساس بر حکومت
 است الزم ندگيز برای ثابت قواعدی حکومت، يک افراد و آزادی تعیین برای» که دريافتند

 «باشد استوار بر آن گذاریقانون و قوه بوده مشترک جامعه آن افراد يکايک میان در که
 (.110 :1367، آربالستر)

 است آدمي ذهنيی هاتالش نتیجه غرب در ديگر مفاهیم از بسیاری مانند قانون مفهوم
 در تا شد گذاریپايه شهروندان اختیار بر ثانیاً کند محدود را حکام و شهروندان اوالً تا

 تا است کشور دولت وظايف محدودة در ثالثاً کنند. وضع قانون مشکالت و نیازها چارچوب
 را چارچوبي» کشور اساسي نظام باالترين عنوانبه قانون اساس اين بر کند. وضع را قانون
 ,Clapp) «گیرندمي آن از را خود مشروعیت ديگر قوانین کلیه آن اساس بر که داردمي مقرر

James, 2000: 101بر تا اندکرده وضع را قانون دلیل اين بهها انديشه اين در (. پس 
 و اهداف به را کشور و جامعه بتوانند و آيند فايق شهروندان و حاکمیت نواقص و مشکالت

 سازند. رهنمون انساني هایآرمان

 قانون و شرع حاکمیت برای تالش مشروطیت استداد قاجار،

 از شانسیاسي قدرت که دريافت راحتيبه توانمي قاجار شاهان حاکمیت با نگاهي به
شود، )ديسپوتیسم يا ابسولوتیسم( نامیده مياين مطلقه که  که است 1مطلقه استبداد نوع

اند، طبقات جامعه وابسته به داران در اختیار دولتزمین و زمین»حکومتي است که در آن 
« باشددولت هستند، وظايف و حقوق در اختیار دولت بوده و قدرت متمرکز همان شاه مي

 اداره خواهدل به و وسه هوی و روی از را مملکت (. آنان75: 1393)همايون کاتوزيان، 

                                                           
1. Absolute Power 



 

 

 

 

  101 االسالم تبريزیتحلیل نسبت شريعت و قانون از ديدگاه ثقه
 

 

 در جزبه شاه» تاريخهای امپراتوری از بسیاری مانند نامیدند.مي خدا سايه را خود کردند.مي
 ,Bury) «اش نبوداجرايي و قانوني اعمال مسئول ديگری کسهیچ برابر در خداوند برابر

 حکومت نظامي و ماليهای توانايي سیاسي قدرت ارکان همه قاجار شاهان ( زيرا26 :1910
 قدرت کردن محدود به اعتقادی آنان داشتند. اختیار در را سرکوب هایابزار و 1جباريت
 رعب، وحشت، يافت.مي تجسم شاه وجود در سیاسي قدرت نبودند. قانون وضع و خويش

 بود. سیاسي سیستم اين مشخصه فراقانوني مجازات و محاکمات اعدام، سرکوب،

 از مردم ودهت روشنفکران، روحانیون، که شودمي باعث جارقا حکمراني شیوه اين آری
 قدرت کاهش ودموج آشفته وضعیت تغییر جهت در و شوند ناراضي مملکت باراسف وضعیت

 شاه، دست در نیرو خطرناک تمرکز چنین با کنند. تالش کشور ترقي شاه وچرایچونبي
 و حقوق به تقاداع عدم تي،قوای نظار وجود عدم مردم، هایخواسته به گوييپاسخ عدم

 برسانند. بهبود وضعیت به را نامطلوب وضعیت خواهندمي روشنفکران و علما که بود قوانین
 یون،علما، روحان يعني بینندمي مشروطه حاکمیت در را مطلوب وضعیت اين آنان

 بر نظارت برابری قانون حاکمیت آن در که دانندمي وضعیتي را مشروطیت روشنفکران،
 کنند طغیان خواهندمي مردم» قولي به برود. بین از استبدادی قدرت تا حکمفرماست رتقد
 خواسته و ارندد شرکت آن در جامعه طبقات همه که استبدادی نظام و استبداد دولت ضد بر

 (.74: 1386، همايون کاتوزيان)« است قانون اش

توان آن را گاهي ميکردند، ها که در دوره قاجار بر ايران حکومت مياين حکومت
که در سراسر تاريخ ايران  2حکومت خودسر»حکومت خودسر هم نامید. به قول کاتوزيان 

که در اروپا فقط چهار قرن بود. قدرت استبداد اروپائیان محدود به شکل معمول بود، درحالي
 .(23: 1385)اتابکي، « توانست آن را محدود کندکس نميطبقات بود، ولي در ايران هیچ

 به زمان آن ايران جامعه در فکری و سیاسي چالشي خود قانون حاکمیت برای تالش
 حاکمیت خواستار غربي هایانديشه با آشنايي با روشنفکران اگر چراکه آورد وجود
 شدهوضع قانون روحانیون و علما از بسیاری بودند. بشری وضعي قوانین وچرایچونبي
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 يا را هم قانون روحانیون از بعضي دانستند.مي اعتقادی و يمعرفت اصول با تضاد در را انساني
 مفهوم که بود چنینشريعت، اين از ترنازل سطحي در يا خواستندمي شريعت چارچوب در

 مخالفاني و موافقان با همراه شیعه فقه سیاسي ادبیات به ورود با مشروطه دوره در قانون
هايي گفتمان پیدايش باعث شريعت و قانون مفاهیم با برخورد و مراجعه شیوه يعني؛ شد

از  ما منظور» اينجا در البته شدند. روبرو آن با مجتهدين و علما بار اولین برای که گرديد
« يابندمي معني هاآن قالب در هاانديشه و اشیا که است معاني از گسترده چهارچوبي گفتمان

(Divid, Howarth, 1995: 119.) يا ايران در جديد دولت پیدايش با که است آن واقعیت 
 و شريعت مفهوم دو بین ناسازگاری و هماهنگي و ارتباط چگونگي برای مشروطیت حاکمیت
 دو هر در هرچند گرديد. قاجار دوره در شیعه سیاسي فقه وارد اصلي گفتمان دو قانون

 بر اختالف اما داشتند تأکید شريعت بر دادن اولويت و بودن اساسي بر علما و فقها گفتمان
بود. البته در  غربي قوانین با رويارويي در شريعت قوانین بودن غیرانعطافي و انعطافي میزان

های در سال»مجلس اول نگراني از مفهوم قانون برای جامعه ايران واضح بود به تعبیری 
: 1380)کاشاني، « آور بودصورتي باورنکردني، مبهم و هراسپیش از مشروطه، لفظ قانون به

آلود از سوی بعضي از مذهبیون و جامعه سنتي آن زمان امری عادی (. اين نگاه هراس219
رسید. آنان گاهي لفظ قانون، نوعي ناسزا و اتهام و معادل با کفر و گمراهي به نظر مي
 دو گفتمان تبیین به اختصاربه (. اينک63: 1346 االسالم کرماني،شد )ناظمدانسته مي

 شود.مي پرداخت

 سنتی گفتمان (الف

 دستورات اجرای و دين از محافظت به تعهد و سلطاني نظام جباريت بین رويکرد در اين
 و علما رساندمي آسیب دين بنیان به نظام اين در تحول است. برقرار محکمای رابطه شرعي

 تحول و تغییر هرگونه قرمز خط را شريعت هایچارچوب حفظ فکری طیف اين معتقدين
 از پس بود. او نوری اهللفضل شیخ گفتمان اين عالم ترينمهم مشروطه دوران در د.داننمي
 و اسالم میان نسبت» کندمي معرفي اديان ترينکامل و خاتم دين عنوانبه را اسالم کهآن

 و نوری اهللفضل ( آری شیخ163: 1374نژاد، )زرگری« داندمي ناپذيرتفکیک را سلطنت
 آنان دانستند.مي شريعت و اسالم ضرر به را مشروطه موضوعه قانون گاهي ورود همفکرانش
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 بشر زندگي مديريت و هدايت برای را قوانین ترينکامل اسالم شريعت وقتي بودند مدعي
بند اداری پای اهلل البته به وجود قوانین عرفي واست. شیخ فضل آمده خداوند طرف از و دارد

عامه در اختیار مجتهد است و امور عرفیه و اداری که نیاز به امور شرعیه »است او معتقد بود: 
 (.286: 1387)حائری، « توجیهات مذهبي و ترتیبات دينیه ندارد در اختیار مجلس است

 و اعتقاد غیر از شريعت، و تأکید بر غربي قانون به بدگماني اين ديگر دلیل نماند ناگفته
 دوره ويژهبه و قاجار شاهان بعضي به نسبت بدبیني و روابط کاهش اسالم، جامعیت به باور

 افتاد. اتفاق زمان آن در بیشتر جديد هایانديشه و غرب با آشنايي زيرا؛ بود شاه ناصرالدين
 هایقدرت با فزاينده آهنگي با که نگريستندمي دولتي چشمي به را قاجار» علما اين

 Said) «سازند نابود را اسالم جامعه خواهندمي کههايي قدرت کند؛مي همکاری نامسلمان

Amir Arjmand, 1984: 231-255هر و قانون ورود طرف يک از آنان باور به ( در نتیجه 
 با و از طرف ديگر است دين برای بدعتي و اسالم با تضاد در ايران مشروطیت ازای انديشه
 .نیست انساني ناقص موضعه و اسالمي غیر قوانین به نیازی شريعت وجود

 شریعت و قانون دهندهآشتی و اصالحی گفتمان (ب

 دوره در قهف گرايانه وجه عقل تقويت در اجتهاد به اعتقاد با شیعه فقهای اکثريت
 اين دانستند.مي دکارام اجتهاد همین در را شیعه فقه پويايي آنان کردند.مي تالش مشروطه

 و باورها اصالح يقطر از ستندخوامي اسالم جهان ماندگيعقب و مشکالت ديدن با علما
 انیانب از بیابند. راهکارهاييها ماندگيعقب رفع برای غرب، جهاني تجربیات از گیریبهره
 اب خراساني آخوند کرد. رهاشا خراساني آخوند و نائیني اهللآيت به توانمي گفتمان اين اصلي
 به وارد جديد هایيشهاند با اسالم احکام سازگاری به مشروطه تحوالت به مثبت نگرش
 دولت ط حیات استقالليانحطا» که اندنوشته شاهمحمدعلي به اینامه در او بود معتقد ايران

 را مشروطه و رسدمي نظر به ضروری و اساسي اصالحات و گرديد مشکل دچار ملت و
 (.344: 1392کرماني، االسالم )ناظم« کندمي معرفي هاگرفتاری رفع برای مناسب راهکار

 اجتماعي بیم فروپاشي از که است نايیني مرحوم فکری اين عرصه عالم ترينمهم
 طرفي از مشروطه مدرن دولتي ساختار به بینانه خوش و مثبت و نگاه طرف يک از سیاسي
 آن واقعیت است. مشروط ديگر هایپايه و قوانین با شريعت احکام سازگاری خواهان ديگر



 

 

 

 

104  1401 سي، بهارشمارة سیزدهم، سال ، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

 

 نظام اين هایپايه تنهانه که است معتقد کندمي حمايت وطهمشر نظام اگر نايیني که است
 حیاتي و منابع در غربي تمدن اصول از است معتقد بلکه نیست شريعت و اسالم با تضاد در

آموزند در اين زمینه از غربیان مي مسلمانان آنچه و است موجود سنت و کتاب يعني اسالم
 )نائیني،« است اسالمي اصیلهای آموزه و تعالیم همان هذه بضا عتناردت الینا،» به مصداق

1378: 84) 

 شورا مجلس و نقانو با شريعت آشتي خواهان ديگر علمای که بود نايیني از پیروی به 
 در هک بود کسي االسالمثقه ايران مشروطه گذار تأثیر روحانیون وها فرقه اين میان از شدند.
 کرد.مي تالش مشروطه مدرن يقانون اصول و شريعت احکام بین آشتي جهت

 اسالم ثقه نقش و مشروطه

 ديده وضوحبه شیعه فقه سیاسي تاريخ در ظالم شاهان استبداد و ظلم علیه مبارزه
 ترسیم را مبارزه هایشیوه آنان مکان و زمان مقتضیات به مختلف هایدوره در شود.مي

 اساس اين بر شمارد.مي ودمرد را عدالتي بي و ظلم پذيرش اسالم دين چراکه اندکرده
 اين است. شیعه فقه اصليهای آموزه از طاغوت علیه مبارزه مشروطه دوره در گفت توانمي
 برای فقهي مبنای گونههیچ مذهبشیعههای در حکومت» که بودند معتقد روحانیون و علما

میان  (. هرچند درRoger, 1979: 10« )ندارد وجود حاکمان ... و مجتهدان میان سازش
بعضي از علما و مجتهدين در جهت رفع مشکالت مردم و دفع افسد به فاسد گاهي با 

چون اين زمان که »اند. ازجمله محمدباقر سبزواری معتقد بود: هايي سازگاری داشتهحکومت
الزمان ... پنهان است، اگر پادشاهي عادل مدبر که کدخدايي و رياست اين حضرت صاحب

ن خلق نباشد کار اين جهان به فساد و اختالل انجامد ... البد و ناچار و جهان نمايد، در میا
ضرور است خلق را از پادشاهي که به عدل زندگاني نمايد، پیروی سیرت و سنت امام اصل 

 شاه نامحدود و مطلقه قدرت اين علما مانند نیز االسالم( ثقه8ق: 1285)سبزواری، « کند
هوی  مبنای بر حکومت و کشور در قانونيبي او داند.مي فساد و تباهي موجب را قاجار

 به اعتقاد ضمن مذهبشیعي روحاني اين داند.مي ماندگيعقب دلیل را حاکمان وهوس
 پذيرد. اومي را «قانون» ازجمله مدرن و جديدهايي انديشه تبريز، در اقامت با اسالم اصول

کند. مي حمايت جديد مدارس تأسیس از و پیونددمي جنبش اين به خواهيمشروطه آغاز در
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هرمان  قول به داند.مي مناسبای گزينه را مشروطه نظام نابسامان، اوضاع از برای رهايي
 مشروعیت باره در رساالتي و داشت استبدادی نظام علیه استواری يقین ديدگاهبه او»دنیس 
 در مانعي را مشروطه وداشت. ا شورا ضرورت بر مبتني اسالمي احکام اساس بر مجلس ديني
 استبداد بیدادگری برابر بديل در تنها مشروطه او نظر در درواقع ديد.مي استبداد ظلم برابر
 داد. انجام فراواني تالش ايران جامعه نجات برای روحاني (. اينHermann, 2010« )بود

 شده بیان ضوحوبه تحلیلگران و مورخین از بسیاری سوی از تبريز در استبداد علیه مبارزات
های پايه و اصول هماهنگي برای تالش داد انجام که کاری ترينمهم االسالمثقه است.

 بود. مشروطه نظام در جديد قوانین و اصول با اسالم شريعت

 االسالمثقه دیدگاه در شریعت

 هاقضاوت و فاتاختال رفع برای بیشتر مشروطه دوره تا اسالم پذيرش ايرانیان از زمان
 در مذهبي روحانیون وسیلةبه ديني هایاين پای بودند. شريعت هایپايه و اصول بندپای
 ديني دستورات ينا و بودند دين دستورات تابع و مسلمان مردم زيرا؛ شدمي اجرا مردم میان
 مانند مذهب نیزشیعه يشیخ روحاني اين تبريزی، االسالمثقه دانستند.مي خدا قانون را

 حتي او دانست.مي ضروری و الزم را شريعت احکام اجرای و دين به ندیبپای خود اسالف
 در شود تسلیم وشنفکرانر افراطي هیاهوی به کهآن از بیشتر خود خواهيمشروطه مسیر در

گويد: مي او کند.يم بیان آشکارا شريعت از دفاع و اسالم به را خود تعهد هم مبارزه مسیر
 نام به من شويم، کشته دين دشمنان دست در روزی چنین در هکاين از بهتر چه را ما »...

 (. پس262-266 تا:بي )کسروی، «خواستمنمي آذربايجان بر را شما چیرگي مسلماني
 بماند لغاف مذهب شريعت و اصول از که نیست حاضر شرايطي هر در او که است مشخص

که  و قانون دارد میان شريعت اسالم سعد در هماهنگي داند. ثقهمي واجب را آن از پیروی و
ر رفي ديگطاز  شايد کاری دشوار برای او بود که از يک طرف به اصول ديني توجه کند و

 که دارد ای باوراندازهبه شريعت کارايي به های قانون جديد را در نظر بگیرد.چهارچوب
 و کند چاره هدخوامي ياسالم ديني و اصول اين وسیلةبه نیز را سیاست علم، ثروت، تحصیل

، تبريزی)« کرد دباي آنچه بکنیم طاهر شريعت زور به اسالمیت و اسالم سايه در» گويد:مي
1398 :15.) 
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های خود را در دوره مشروطه در جهت حفظ تالشاالسالم قسمت اعظم ثقه يقینبه
و تا داند. ايمکند و زحماتش را وظیفه ديني بندی به دستورات دين صرف مياسالم و پای
کند و در تلگرامي رود که شاه قاجار را نیز به رعايت اصول اسالم گوشزد ميآنجا پیش مي
عشری و مراعات استقالل حفظ اسالم و آيین اثني»نويسد: شاه قاجار ميبه محمدعلي

ر بمت ... همام تمملکت و دولت، اولین وظیفه مهم ملوکانه است، به شريعت طاهر قسم که 
 است که (. واقعیت آن425: 1355فتحي، )« طنت اسالم و ايران استاعالی لوای سل

خواهد لما مياالسالم تالش برای نجات ايران را همراه با تالش ديگر روشنفکران و عثقه
اند. امّا در حقیقت اين های قوانین غربار مشروطه و پايهها به دنبال استقرکه بعضي از آن
کند، يوسیلة حاکمیت ديني را فراموش نمشريعت، بهمذهب، اجرای احکام روحاني شیعه

 ام علیهاب امسلطنت شرعیه که نو»يعني اعتقاد و ذهنیت او آرزوی سلطنت شرعیه دارد 
( امّا 26: 1398 )تبريزی،« السالم متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبي نمايند
عنوان د که بهبو ا مجاب کردهفضای ايران آن زمان و گستردگي افکار مشروطه خواهان، او ر

 دهنده همه باورها ظهور کند.گر و آشتييک اصالح

 االسالمقانون در دیدگاه ثقه

گیرد و پیگیر گر قرار مياالسالم وقتي در میان آزادی خواهان و روحانیون اصالحثقه
داند ي ميخوبيعني او به؛ کندشود و آن را در چهارچوب قانون تفسیر مياستقرار مشروطه مي

ره قانوني ادايبشاه قاجار مملکت را نه از روی قوانین، بلکه از روی میل و خواهش يا 
شاه  ز قدرتاسمتي قکند. او مانند مرحوم نائیني بر اين باور است که برای محدود کردن مي

ای شاه تعیین های قانوين برای که چهارچوب و محدوديتبايد به مشروطه پناه برد. مشروطه
يعني به ؛ ی مشخص شودخواهد حد و حدود قدرت و مملکت دارااالسالم ميکند. ثقهيم

 ل تعیین حقوقخواهد قانون سیاسي و ملکي )حکومتي( است از قبیآنچه ملت مي»باور او 
 (.275 :1389 واليت، قدر هنری و فرهنگي )مؤسسه...« سلطنت و تشخیص حدود و احکام 

اند. داند که در برابر آن يکساننون و مساوات همگاني مياو نجات مملکت را در وجود قا
اش را به مشروطه، گسترش و اجرای محدوديات برای همگان، به نام قانون او دلیل پايبندی

االسالم حسن قانون را تعیین وظیفه، مسئولیت و حدود قدرت برای مملکت داند. ثقهمي
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در تفکیک قوايي است که نظام مشروطه به  ها به نظر او،داند. اين محدوديتداری شاه مي
اساس مشروطه منع اراده شاهانه و لزوم شوراست در امور »نام قانون مشخص کرده است. 

مدار آن بر سه قوه است، قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجريه و افتراق و امتیاز اين  عرضیه و
امورات مملکتي ... قوه  سه قوه از همديگر. قوه مقننه فقط برای وضع قوانین است، در

« قضائیه بر دو قسم است، شرعیات و عرفیات و قوه مجريه اجرای آن دو قوة فوق است
قانوني داند که بسیاری از مشکالت کشور از بيخوبي مي(. او به27: 1398 االسالم،)ثقه

ت هاسهای قانوني در همة عرصهها وضع و تعیین چهارچوباست و رهايي از اين گرفتاری
کننده قانون هم کس نتواند از روی آرزوهای خودخواهانه عمل کند. نهاد تعیینکه هیچ

قوه مقننه برای وضع قانون است در امورات مملکت، از تعیین »مجلس شوراست. به باور او 
حدود شاه و رعیت و اخذ و عطا و حدود داخله و خارجه و گرفتن مالیات و سرباز، صالح و 

( او قانون را 27 :1398 )تبريزی،« داری الزم است.ه در اداره مملکتجنگ و غیره و آنچ
کند، بلکه قوه قضائیه برای رسیدگي به دعاوی و اختالفات و فقط در قوه مقننه خالصه نمي

 داند.قوه مجريه را برای نفوذ و اجرا در گستره کشور الزم مي

انون ین و محل وضع قاالسالم، مجلس شورا، رکن رکمجلس مشروطه يا به قول ثقه
يابي به اين های مردم ايران دستاالجراست. چراکه اساس خواستهاست که برای همه الزم

يعت اسالمي و ضرورت عدم التزام به شر»داند فکرانش ميمجلس است. او مانند بیشتر هم
ضا حوزه ق ي درمخالفت قوانین مجلس با شريعت از يک سو و جايگاه مسئولیت عالمان دين

ت گذاری و روند شکل گیری قوه مقننه، ماهیو افتا از سوی ديگر، مجلس قانون
نع هره و مافردی دارد. مجلسي که موافق مزاج مملکت و قانون، موافق شريعت مطمنحصربه
ر اين روحاني حال که کشور گرفتار (. به باو37 :1398 االسالم،)ثقه« ومرج باشدتولد هرج

تواند قانون است، مجلس شورا ميها هم بييشه همه گرفتاریمشکالت و گرفتاری است و ر
 با وضع قانون کشور را سروسامان دهد.

 االسالمسازگاری شریعت و قانون از دیدگاه ثقه

مذهب حفظ موازنه و رابطه متقابل شريعت و در افکار و باورهای اين روحاني شیعي
که انسان از نیازهای ثانويه برخوردار  يقین دريافته استزيرا به؛ قانون جايگاه خاصي دارد
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الی است و در جهت رفع اين نیاز، شريعت اسالم به او اجازه وضع قوانین داده است. از البه
تنها منافاتي با شريعت نهآيد که به باور او وضع قوانین مشروطه های او چنین برمينوشته

ناً در شريعت اسالم وجود دارد. آنچه شود. عیاسالم ندارد، بلکه آنچه در اين قواين وضع مي
يعني با قبول قانون موضوعه که ؛ ضرورت دارد اصالح اين باور در دورة غیبت امام است

گويد: گردد که در تضاد با اسالم نیست و ميعلما و روحانیون ناظر آن هستند مطمئن مي
ای اصول هد پارهخواخواهد که بدعتي در دين گذاشته شود ... نميمشروطة ايراني نمي»

االسالم قانون توان گفت ثقه(. مي26 :1398 االسالم،)ثقه« منکره را در داخل مملکت نمايد
داند و از طرفي ديگر پذيرش را برای تعیین حدود و اختیارات شاه و ارکان حکومت الزم مي

کامل از االسالم با درايت اين قانون منوط به تأيید شريعت است و اين چنین است که ثقه
عنوان هیچاالسالم بهماند. ثقهتالش برای هماهنگي و آشتي بین شريعت و قانون باز نمي

داند و هم بیند زيرا هم علما را ناظر و حاضر ميتضاد خاصي بین اين دو مقوله مهم نمي
بیند که قانون موضوعه بشری بتواند با آن رقابت کند. برای تر از آن ميشريعت را گسترده

بیند و به بعضي منتقدين و مخالفین ین نگراني در جهت هماهنگي شرع و قانون نميهم
اگر منظور اين است که دولت بايد »گويد: اند ميمشروطه که حفظ شريعت را بهانه قرار داده

مقید و مشروط باشد که کدام احکام شرعیه را اجرا نمايد و قوانین بر خالف اصول مذهب و 
 :1355 )فتحي،« مايد ... در قانون اساسي رعايت اين نکات شده استخالف مملکت وضع نن

های اساسي فکری و اعتقادی مردم داند که اسالم و شريعت پايه(. او اين واقعیت را مي431
کسي جرئت مخالفت با آن را ندارد. وضع قانون مجلس شورا هم برای تعیین است و هیچ

خواه خويش عمل کنند و بر اين باور توانند به دلهای حاکمان است که نتکالیف و مسئولیت
نمايندگان با وضع قوانین، سلطنت را از خودسری و تجاوز به حقوق مردم دور »است که 

طلبي است که کاهش قدرت االسالم روحاني اصالح(. ثقه36 :1387 )آجوداني،« سازندمي
یله وضع قوانین باشد يا اصول داند. حال اين وسای خیر مياستبداد مطلقه را با هر وسیله

يعني او قانوني را ؛ های مختلف خواستار پايبندی شاه به آن هستندشريعت که علما به گونه
؛ داندگونه مخالفتي با دين نداشته باشد همان شريعت ميکه با نظارت علما باشد و يا هیچ

ن احکام شرعي را توازيرا در فقه سیاسي مدرن شیعه، در غیبت امام با حکم اجتهاد مي
استنباط نمود و در امور ثانويه قوانین را وضع نمود که اگر با هدايت و نظارت مجتهدين 
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تنها تضادی با اصول اولیه اسالم ندارد، بلکه راهي نو برای هماهنگي و آشتي بین نهباشد، 
االسالم اين سازش و يقین ثقهقوانین استنباطي موضوعه و اصول شريعت است. به

حفظ »ها تالشخواهد چون در باور او هدف همه اهنگي را نیز برای حاکمیت دين ميهم
( پس 11: 1398 )تبريزی،« بیضه اسالم و اعتالی کلمه حق و سعي در محافظت آن است

االسالم از آشتي قانون و شريعت، کاهش قدرت شاه و نجات ايران از نابساماني را ثقه
شريعت در میان مردم را درک کرده است و هم به قدرت و زيرا هم نفوذ احکام ؛ خواهدمي

خوبي آگاه است؛ قوانیني که قبل از هم به کارايي و نفوذ مجلس شورا و قوانین منتج از آن به
 هرکسي شاه بايد به آن پايبند باشد.

 گیرینتیجه

 از بسیاری ادد روی ايران در که مشروطه مهم اجتماعي و سیاسي تحول نوزدهم سدة در
 گراييغرب بودند وربا اين بر روشنفکران از گروهي کردند. ايفا نقش آن در هاگروه و افراد
 مصالحه هانخوا بعضي اما دهد، نجات محض ماندگيعقب از را ايران تواندمي وچراچونبي

 ةطبق از گروهي فکری، طبقات اين کنار در. بودند غربي هایانديشه و بومي باورهای میان
 که داشتند دوره آن اجتماعي هایانديشه و افکار به دهيجهت در بسزايي سهم نیز روحانیت

 هماهنگ شرعي و هبيمذ افکار با را قانون ازجمله خواهيمشروطه هایانديشه خواستندمي
 که بود فکریخوش و متازم روحانیون جزء تبريزی االسالمثقه میان اين سازند. در همسو و

 از اوقات اریبسی که بود معتدلي روحاني او. کردمي مبارزه قانونبرای حاکمیت شرع و 
 روی از راه اين در حتي. نمودمي دعوت رویمیانه به را همگان و کردمي پرهیز تندروی
 که مفهوم ن استآ مهم نکتة اما؛ کردمي هم مکاتبه استبدادی نظام با اوقات بعضي ناچاری
و  باور بلکه نیست ناسازگار ديني و اسالمي هایآموزه با هاتننه االسالمثقه ديدگاه از قانون

 تواند راهنمای قوانین موضوعه باشد.احکام شريعت مي

بر  مسلمانان ما که است ایانديشه همان حاکمیت دين و هماهنگي با قانون او باور به
 رکن ناي قانون، پس. ايمکرده مبارزه تاريخ طول در ستمگران بیداد و ظلم اساس آن با

 با همگام و همراه بلکه نیست اسالم مبین شرع با تضاد در تنهانه خواهي،مشروطه اساسي
 تأسیس جهت در موافقت با او که است آن روحاني اين انديشه ديگر مهم نکتة. است آن
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حاکمیت  و حقوق با انديشه و فکر راه از مردم خواهدمي... و هاروزنامه مطالعه جديد، مدارس
که پیروی از قوانین  گفت توانمي پس. نمايند تالش آن کسب برای و شوند آشناقانون 
 ديني هایپايه و شرع اعتقادی اصول کنار در که است توانمندی نیروی روحاني اين ازنظر
 و تحلیل در او. سازد آزاد را ملت و مملکت و اندازد لرزه به را قاجار استبدادی نظام خواهدمي

برای حاکمیت قانون مدرن  اسالم شريعت هایپايه نیروی خواهد ازمي نقانو مفهوم تفسیر
در اداره مملکت و در میان انديشمندان بهره بگیرد. هرچند که او به اين واقعیت پي برده 

های مذهبي و ديني است که بعضي از قوانین عرفي و مصوب مجلس احتماالً با خواسته
 جامعه گاهي ناسازگار خواهد بود.
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