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  مطالعات تاريخ اسالم
  1389 زمستان  /7ي    شماره/سال دوم

  
قاجار ي دوره ايران حقوقي نظام در عرف و شرع ي موازنه  

  
  1حسين آباديان

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ساختارهاي و گيرد  تاريخ هر ملّتي در چارچوب شرايط فرهنگي مشخصي شكل مي:چكيده
هاي آن   ارزشي راسم، مناسك و مجموعه كه سنن، آداب، رسوم، ماي سياسي، اجتماعي و يا حقوقي

نوشتار . يابد شود و به نحوي تداوم و تحول مي دهند، در اين قالب فرهنگي تعريف مي ملّت را بازتاب مي
 قاجار به بعد، ي طور خاص از دوره جا كه فرهنگ مسلّط ايران به كند نشان دهد از آن حاضر تالش مي

گيري بخش مهمي از نظام  ين انديشه به طور مشخص در شكل شرعي است، اي متأثر از نظام انديشه
  . قاجار و حتّي رضاشاه منشأ اثر بوده استي حقوقي دوره

پژوهنده براي پاسخ به پرسش از تأثير احكام شريعت بر نظام حقوقي ايران عصر قاجار و نسبت 
ي منابع و مĤخذ اين دوره و  تحليل محتواي بين احكام شرعي و عرفي در اين دوره، با استفاده  از شيوه

كند   به عبارتي، تالش مي؛كند ي مزبور را از درون منابع مكتوب بررسي مي ، دوره2»منطق گفتار«روش 
بررسي فوق .  حاكم بر اين دوره، موضوعي تاريخي را كالبدشكافي نمايدي با ارجاع و استناد به انديشه

 ابعاد زندگي فردي و ي  مورد مطالعه، دركليهي دهدكه شرع و احكام منبعث از آن در دوره نشان مي
توان در نظام حقوقي اين عصر  ي حضور آن را مي اجتماعي مردم حضور داشته است و بارزترين عرصه

توانست   ايران عصر قاجار، نميي جا كه هرگونه تحول در ساختار حقوقي جامعه ارزيابي كرد، تا آن
وره صورت گيرد؛ اين قاعده البتّه بر ساير ابعاد زندگي فردي و هاي حاكم بر اين د بدون عنايت به سنت

  .  استپذير ي مذكور هم تعميم اجتماعي مردم در دوره

  ي قاجار، شرع، عرف، نظام حقوقي، كهنه و نو، فرهنگ مسلط ايران دوره :كليدي هاي واژه

_________________________________________________ 

  hoabadian@yahoo.com دانشيار گروه تاريخ دانشگاه بين المللي امام خميني    1
 4/4/90:  ، تاريخ تأييد20/2/90: تاريخ دريافت

2  Logic of discourse  
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The Balance of Shar’ and ‘Urf in the Legal System of 
Qajar Period  

Hossein Abadian1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: The history of each nation forms in specific cultural conditions; these 
conditions reflect the social, political and legal system which belongs to that nation. 
Traditions, customs, rituals and a collection of values can be definite in this cultural 
framework. This study tries to show that the dominant discourse in Iran since Qajar dynasty 
has been under the influence of juridical system of thought; this system has had a decisive role 
in formation of the Qajar Period and even the Reza Shah legal system. To respond the 
question on affection of juridical warrants upon the legal system of Qajar  its and the relation 
between juridical warrants and common law (‘Urf), this study will use the method of 
analyzing the main sources of this period. Logic of discourse is the main method of this study; 
this study will try to discuss a historical subject according to main references. The purpose of 
this study is that during Iran contemporary history the Shariah and its warrants have been 
presented in all of  the individual and social aspects of Iranian lives and the significant 
presence of the Shariah in Iranian communities can be distinguished in the legal system of 
that period. Each development in the structure of Qajar legal system has been under the 
influence of dominant tradition; this criterion can be extended to other individual and social 
aspects of Iranian costumes and values at that time. 

Keywords: Qajar Iran, Shar’ (Shariah), ‘Urf, Legal System, Antique & Modern, Dominant Culture   

_________________________________________________ 

1  Associate Professor in IKIU, History Department 
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  مقدمه
فرد خاصي در  و، گيرد تاريخ هر قوم يا ملتي در چارچوب شرايط فرهنگي مشخصي شكل مي

 و  سياسي، اجتماعيهايساختاردر اين فرهنگ .  ندارداي نقش تعيين كنندهگيري كليت آن  لشك
 هاي يك قوم را بازتاب  ارزشي و مجموعهيا حقوقي كه سنن، آداب، رسوم، مراسم، مناسك 

  .دنكن  و به نحوي تداوم و تحول پيدا ميشوند ايجاد ميد، نده مي
 تولد در فرهنگي خاص ي شري از لحظه هر موجود ب1موجوديت، هويت و شخصيتپس 

 محاط است در فرهنگي كه 2 انسان هماره به صورت ماتقدم،عبارتي  بهگيرد؛ كل ميش
هاي خاص او را  ينيا و آها، حسن و قبح اعمال، سنن، آداب و رسوم اجتماعي، هنجاره ارزش

گيري فرهنگ يادشده دخالتي داشته  در شكلوي كه  كنند، بدون اين زنند و تعيين مي رقم مي
هاي مختلفي در جوامع انساني گوناگون شكل گرفته و  فرهنگكه به همين دليل است . باشد

 خصوص و معين، به صورت همزمان و در ههاي قومي گوناگون در زمان تاريخي ب هويت
ها و بسترهاي فرهنگي  هيچ انساني از زمينه. ته و دارندي متفاوت عالم وجود داشهاجغرافيا

 خودي خودبه خاص خود تهي نيست، اين فرهنگ با انسان و در درون انسان است و به صورت
هاي فكري و اجتماعي يك قوم   كه سنتاند ييها اين بسترها همان. از او قابل جداشدن نيست

 شامل تر را هم اي بسيار گسترده ، غير از آداب و رسوم، حيطه سنن يادشده.ندزن ميمشخص را رقم 
روح حاكم بر نظام . هاست شوند كه نظام حقوقي برخاسته از فرهنگي خاص، يكي از آن مي

 ،عبارتي به . خاص آن ملت است كه با تاريخ و فرهنگ آن ملت در ارتباط است،حقوقي هر ملتي
  .  خويش را داردي ص خويش، نظام حقوقي ويژههر ملتي با فرهنگ خا

ي  ويژه از دوده گردد كه فرهنگ مسلط ايران به بررسي مي حاضر اين فرضيه در نوشتار
 ي  به ويژه در دوره، نظام حقوقي ايران شرعي است و بنابرايني قاجار، متأثر از نظام انديشه

گويان و حامالن   ناديده گرفتن سخن و به همين دليل عمالً است برخاسته از احكام شرع،قاجار
با اين نگاه، هر تحولي در نظام حقوقي ايران معاصر روي . اين نظام حقوقي، ممتنع بوده است

 م حقوقي ايراناي نظاز اليتجِداده، با عطف توجه به احكام شرع بوده و به واقع اين احكام جزء
 تحصيالت تخصصي نقشي فرعي ي زمينههاي فردي و   گرايش،در اين راستا. اند رفته به شمار مي

_________________________________________________ 

در اين تعريف، تشخص داشتن يعني .  فردي از فرد ديگر و يا  فرهنگي از فرهنگ غير استي منظور، وجوه مميزه و مشخصه   1
  .كند خصوصي كه يك ملت را از ملتي ديگر متمايز مي  تعلق است به نظام فرهنگي بهي  نحوهمشخص شدن

2  a priori.  



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  1389 زمستان،  7ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  10

 اصلي ي نمايند، زيرا خواه ناخواه هركس ناچار است در بستري بينديشد كه زمينه ايفا مي
 فرادهش شود؛  خوانده مي»فرادهش«اين بستر همان است كه . دهد فرهنگي او را تشكيل مي

منتقل گرديده يا به ما يعني آنچه پيشاپيش و بدون انتخاب ما بر دوشمان نهاده شده يا به ما 
 .فراداده است uberliefertو  traditionell و ،فرادهش uberlieferungيا  tradition. فراداده شده است

ليكن سنت به معناي . ي احاله دادن، انتقال، تحويل يا فرادادن استا به معنtraditioاصل التيني 
 نسبت فرادهش و ، به عبارتيرد؛رون فرادهش قرار داپس سنت در د1.روال، رسم و عادت است

 حاضر تالش ي مقاله.  است يعني سنت جزئي از فرادهش؛ استمطلق عموم و خصوص ،سنت
  . گذاردب به بحث ، با عنايت به تعريف فوق،دارد تحوالت نظام حقوقي ايران معاصر را

  قاجار    ي دوره در عرف و شرع نسبت
كه  ويژه زماني  صفويه بود، بهي  نظام حقوقي دورهي نظام حقوقي ايران عصر قاجار به واقع ادامه

 ي  نيز مانند دوره قاجاري در دوره. داد  تاريخي را شكل ميي احكام شرع، گفتار مسلط آن دوره
 ذيل ،ي عرف به معناياز آنجا كهشرعي و عرفي، :  دو نوع محكمه وجود داشتعمالً صفوي،

بين  عموم و خصوص مطلق بود، دو،  نسبت آن، و به عبارت منطقيون،كرد شرع مفهوم پيدا مي
  . آمد وجود نمي اين دو حوزه تعارض و تناقضي به

؛ آن حضرت ضمن  دارد)ص(شيدن عرف، ريشه در سنت حضرت رسول شريعت پوي جامه
و  جاهليت را مردود نشمرد، بلكه عناصري از عرف ي  ميراث دورهي ، كليهآوردن ديني نو
 .ها را امضاء فرمود  پيامبر آنو ول يافت تداوم و تح2ران اسالمياين دوره در دواحكام عرفي 

احكام . شود ي و در برخي موارد احكام عملي گفته ميهمين دليل به اين احكام، امضاي به
 برخي احكام عرفي ،كه شارع تر اين  دقيق.كند ي ذيل احكام تشريعي معنا و مفهوم پيدا ميامضاي

 عرف ،بنابراين.  تصويب نموده است،آن و نه لزوماً انطباق با را از حيث عدم منافات با شرع،
 به . در طول شرع معنا دارد و عمل عرفي به هيچ وجه منافاتي با شرع نداردكه ،در عرض شرع

_________________________________________________ 

  . پ70ققنوس، ص:  سياوش جمادي، تهراني ، ترجمههستي و زمان،  )1387(مارتين هايدگر    1
هاي ديگر كه تمايزي كيفي با  نسان با انسانمنظور از دوران، استقرار نسبتي نو است بين ا: بين دوران و دوره تفاوت وجود دارد   2

هاي تاريخي،  هاي تاريخي در چارچوب دوران اما دوره. قبل و بعد از خود دارد؛ مثل دوران يونان باستان و يا دوران قرون وسطي
اسالمي شكل گرفته به طور مثال، با ورود اسالم به ايران، دو دوران تاريخي مشخص ايران پيش از اسالم و ايران . ندا قابل فهم

ها با هم تفاوت كيفي دارند، زيرا نسبت انسان با خداوند و انسان هاي ديگر دگرگون شده است و روح حاكم بر  است؛ اين دوران
  .هاي تاريخي، مناسب باشد  براي دورهera براي دوران، و  epoch انگليسي ي شايد واژه. ها با يكديگر تفاوت دارد اين دوران
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هرچند شايد عيناً با  1 آنچه در عرف اهميت دارد، عموميت داشتن آن است،،دانان ديد حقوق
اين موضوع حتي در . بايد با شريعت منافات داشته باشداين عموميت نالبته شرع يكي نباشد؛ 

 يعني پذيرفته  مشروطيت مطرح بود؛ي  حقوق موضوعه در دورهي گذاري درباره بحث قانون
  لزوماً عينكه  نه اين؛گذاري در حقوق موضوعه نبايد با شرع تعارضي داشته باشد شد قانون مي

   2.شرع باشد
ي معين  سنن و رسوم اجتماعي، يا آيين و هنجارهاياست ازعرف كه بخشي از آن عبارت 

آداب و رسوم .  مشخص، بخشي مهم از زندگي اجتماعي و البته هويت قومي است3در بين قومي
 اگر روح قوم را به ،به قول هگل. دهند و سنن قومي، روح قومي ملتي خاص را تشكيل مي

نگ در بحث از جهان حق عنوان كرده كه شللي عنوان واقعيتي روحاني در نظر بگيريم، يا، چنان
 تحقق عقل جايگاه«توان گفت روح قومي  بود، روح قوم را در حكم طبيعت ثانوي بدانيم، مي

فرد « باز هم به قول هگل .»حضور روح زنده است« عقل ،عبارتي ؛ به»به نحوي برون ذات است
  رسيده است؛بدان درتوان گفت كه   بلكه مي،بيند را در اين روح قومي مي4نه فقط مقصدش

 زيرا كه در رسوم و حيات كلي قوم وي حضور ،چنين مقصدي در ماوراي وجود فرد نيست
اند كه فرزانگي و هنر آدمي در اين است كه  به همين دليل است كه دانايان قديم گفته. دارد

   5.»مناسب با رسوم قومي خويش زندگي كند
 ي ست، جاني خاص خويش دارد و شيوهقوم از جامعيتي يگانه در تاريخ برخوردار ا

 گيرد و جاست كه در برابر اقوام ديگر قرار مي وجودي او خاص خود اوست، و از همين
 جامع و مانع ،نزد هگلاين خصلت . هاي ديگر است شخصيت قومي او مانع پذيرش فرديت

صول  هر موجود انساني مح،ي از سوي6. يعني يكه بودن و چيزي جز خود نبودنبودن است؛
_________________________________________________ 

  .200 - 187 مدرس، صص - بهنشر: ، تهران علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايراني مقدمه، )1369( كاتوزيان ناصر: نك   1
 ي ، مورخه102، ش4 مجلس، سي روزنامه:  شيخ حسين يزدي دري براي بحثي جالب توجه در اين زمينه، بنگريد به مقاله   2

  .»قانون اساسيتفسير اصل دوم «، 1911 ژوئن 21/ 1329الثاني   جمادي22
ها و سنن اجتماعي خاص   است در زبان آلماني، يعني جماعتي انساني كه داراي فرهنگ و ارزشvolkمنظور از قوم، همان    3

 دوم همان ي ي نخست جماعت انساني، و واژه واژه. geselschaft است در برابر gemeinschaftعبارتي، منظور  به. خويش است
 ي مقدمه بر فلسفه، )1386(ژان هيپوليت : نك. شود  مدني خوانده ميي كند كه امروزه جامعه يچيزي را به ذهن متبادر م

هاي فرهنگي خاص خويش را دارند؛ هرچند به صورت  اقوام تفاوت. 38آگاه، ص:  باقر پرهام، تهراني ، ترجمهتاريخ هگل
دهد،  كات اقوام امري است كه ملت را تشكيل ميدر اين تحليل، اشترا. همزمان در جغرافيا و يا تاريخي معين زندگي كنند

  .ها به قوت خود باقي است كه تفاوت ضمن اين
4  destination  

  .39هيپوليت، همان، ص   5
  .پ110همان، ص   6
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 ،به اين شكل. خصوص هشود، محصول زماني است ب  نيز هرچه برساخته مي؛زماني است خاص
حتي . فكندا ه خويشتن را به شكلي خاص برون ميهر دوران تاريخي داراي روحي است ك

 منظور از محيط هم 1.خصوص هفلسفه چيزي نيست مگر بازتابي انديشناك از دوران تاريخي ب
ي باشد كه با جمع در آن تواند جاي  حال اين محيط مي؛كند اطه ميچيزي است كه ما را اح

    2.شريكيم، يا محيطي باشد كه خاص خود من است
، در جامعه اي ايلي  با تعدد و تكثر قومي و زباني، و از آن باالتر،البته در كشوري مثل ايران

 و حتي  استاوت بوده عرف و عادت متف، ايراني ي سكنهاي، بنا به موقعيت جغرافياي و عشيره
 مختلف هاي چون عرف جماعت. و دارداست هاي مختلف كشور با هم تفاوت داشته  در بخش

ي هم در نقاط مختلف تفاوت بود، طبعاً برخي احكام قضايانساني در نواحي مختلف كشور م
اي بود كه مورد توجه برخي نمايندگان سياسي خارجي   اين نكته؛كشور با هم تفاوت داشت

   3.گرفت ر ميقرا
 ي زيرا گرچه از دوره 4 خطا باشد؛بين محاكم عرف و شرع دوگانگي تصور رسد نظر مي به

تحت نظر نمايندگان   وجود داشت و اين ديوان»مظالم«تركان در ايران محكمه يا ديواني به نام 
د  همان زمان معيار قضاوت باز هم نباي درپرداخت، اما قدرت حاكم به حل و فصل دعاوي مي

 تركان در دست است كه حتي بزرگان لشكري ي شواهدي از دوره 5.داشت مغايرتي با شرع مي
از منظر حقوق سياسي .  از حدودي كه در شرع مقرر شده بود، بگريزندتوانستند  نميو كشوري

 قاجار قدرت شاه مطلقه بوده، اما حقيقت اين است كه ي شود در دوره كه گفته مي  با اين،هم
ساخت، هرچند التزام به اجراي عملي   قدرت او را محدود مي، در مقام نظركم دست ،شرع

 اين نكته هم مورد توجه برخي . معيار مشروعيت حكومت سلطان بوده است،احكام شرعي
  6.مقامات سياسي غربي در ايران آن زمان واقع شده است

 سنت به ،باس ميرزا منشي ديوان ع. قاجار هم وجود داشتي ديوان مظالم به نوعي در دوره
_________________________________________________ 

1  G. F. W. Hegel,  Philosophy of Right (2001), Translated by S. W. Dyde, Kitchner, Batoche Books, p.11.  
  .174 - 164شفيعي، صص :  حميد عنايت، تهراني ، ترجمهعقل در تاريخ، )1381(هگل . و. گ: نيز نك

  .پ197هايدگر، همان، ص   2
  .590علمي و فرهنگي، ص: ، تهران1 غالمعلي وحيد مازندراني، جي ، ترجمه ايراني ايران و قضيه، )1373(جرج ناتانيل كرزن    3
  .توس:  ابوالقاسم سري، تهراني ، ترجمه قاجاري رهدين و دولت در دو، )1356(حامد الگار : نك   4
، 27، مجموعه مقاالت فرهنگ ايران زمين، جديوان مظالم، )1366(حسين مدرسي طباطبائي : در مورد ديوان مظالم، نك   5

  .118 - 98بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، صص : تهران
  .728افسون، ص: اعيل حيرت، تهران ميرزا اسمي ، ترجمهتاريخ ايران، )1380(سرجان ملكم    6
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  13  ي قاجار  و عرف در نظام حقوقي ايران دورهي شرع موازنه

 ماهي يك روز قوي و ضعيف ،نمايد كند و خاطرنشان مي عهد را تشريح مي مظالم نشستن ولي
كه محدوديتي نظير نصب دربان   بدون اين،توانند عرايض خود را در حضور او عرضه دارند مي

دند كه امناي شرع در هر بلد تعيين فرمو«عهد   همين ولي،در عين حال. و حاجب در كار باشد
در  1.» شرع نبوي بيرون گذاردي حافظ حدود شرع باشند و نگذارند كه كسي پاي از جاده

كه   تأسيس شد، ضمن اين»ديوان بيگي«شاه هم كه نهادي براي دادرسي به نام   ناصرالديني دوره
بايست موقعيت روحانيان را هم  وظيفه داشت با حكام اياالت و واليات مرتبط باشد، مي

ديگر ربا 2.كرد  بين محاكم شرع و عرف را تنظيم ميي  موازنه،عبارتي داد، به قرار مينظر مد 
همان ؛ نسيتشرع و عرف بين تفكيكي صوري منظور از اين توازن هرگز كه  شود ميتأكيد 
عرف در طول شرع قرار داشت نه در عبارت بهتر،  ؛ به بود عرف تابعي از احكام شرعنيززمان 

  . عرض آن
در چارچوب مقررات شرع شد كه حكام عرف  يك وظايف هم مانع از اين نميحتي تفك
شد، به محاكم شرع   اطالق مي»ديوان« قاجار ي  اگر به محاكم عرف در دوره.عمل نمايند

الشرايط بود كه شرط عدالت در وي   رياست محضر با مجتهدي جامع.فتندگ مي» محضر«
محضردار نه تنها برخي امور . نوان شهرت داشتهاي مردم به اين ع برجسته بود و بين توده

داد، بلكه بر ديات و امور حسبيه هم نظارت   انجام مي، مثل ازدواج و طالق، راحقوق مدني
. احكام صادره توسط حاكم شرع الزم االجرا بود. نمود ها حكم صادر مي  آني بارهكرد و در مي

كه حاكم شرع از سوي   با اين،عبارتي  به؛دان ي احكام شرعي هم دواير حكومتي بودهابزار اجراي
 از 3.نمود شد، ليكن حكومت بايد دستورات، احكام و فتاوي او را اجرا مي دولت منصوب نمي

 رئيس صدرها يا صدور، فردي بود ، منصبي وجود داشت به نام صدر؛ صفويهي  از دوره،يسوي
عبارت بود از نظارت بر ترين وظايف صدر   مهم.شد كه منصب او صدرالصدور خوانده مي

اين جرائم البته  4. بكارت، كوركردن چشم و شكستن دنداني احداث اربعه، يعني قتل، ازاله
هيچ عنوان منافاتي با  ها به  صدور حكم در مورد آن، بنابراينمجازاتي مشخص در شرع دارند؛

  . رده استك  معني و مفهوم پيدا مي، بلكه ذيل آن، اقتدار محاكم شرعي نداشتهي حوزه
شد، ظاهراً   منظور از قتلي كه تحت نظر صدر مورد قضاوت واقع مي،به اشاره بايد گفت

_________________________________________________ 

  .139ابن سينا، ص: ، به اهتمام غالمحسين صدري افشار، تهرانمĤثر سلطانيه، )1351(عبدالرزاق مفتون دنبلي    1
  .2752 - 2750 ملي جمهوري اسالمي ايران، صص ي كتابخانه: ، تهران)1374 (ي وقايع اتفاقيه روزنامه   2
  .89 - 88، صص54، ش كانوني مجله، » قاجاريهي محاكم قضايي در دوره«، )1383(احمد مهدوي دامغاني    3
  .518 - 517موقوفات محمود افشار يزدي، صص : ، به كوشش ايرج افشار، تهراندستورالملوك، )1380(ميرزا رفيعا    4
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  كه صدور حكم قصاص را در پي،كه رسيدگي به قتل عمد  حال آنقتل غيرعمد بوده است؛
كشي به كار گرفته  گرچه قتل به مفهوم آدم.  وظايف حكام شرع بوده استي دارد، در زمره

، يعني سلب حركت از » الحركهةتاما«ت است از  در لغت عرب قتل عبارشود، ليكن مي
 فراوان توضيح ،كه قتل چيست و اقسام آن كدام است، در كتب لغت در مورد اين. موجود زنده

كار رفته   بهها  در آن قتل به مفهوم جنگ و جهادي اما فارغ از آياتي كه واژه 1؛داده شده است
 قتل ،قرآن كريماز ديگر در آياتي  2؛است ، يعني قتال و مقاتله،و مفاعلهو البته همه بر وزن فعال 

 االرض في قتل از مصاديق افساد 3.به معني كشتن عمدي يا غيرعمدي افراد به كار گرفته شده است
 اما اين حكم ؛ قاتل هم با حاكم شرعي استي بارهالقاعده صدور حكم در رود، علي به شمار مي

 ي بارهدر ن جمله آن نيست كه صدور احكام مفهوم اي.د كه قتل عمدي باشدگير زماني صورت مي
اين نكته زماني . گيرد قتل غيرعمد لزوماً از راهي غير از طرق صدور حكم شرعي صورت مي

تر مقامي حكومتي بوده است تا منصبي از  كند كه دريابيم صدر بيش اهميت مضاعف پيدا مي
 گفته شد.  نفاذ كلمه داشته است،متي ذيل احكام شرعمناصب شرعي، ليكن همان مقام حكو

 ، بنابراين4؛ آياتي صريح و واضح در مورد قتل وجود داردقرآن كريم به طور مشخص در كه
، در عرض محاكم شرعي ها بود كه صدر يكي از آنست اگر قدرت محاكم عرف را، خطا

  .   عرف در طول شرع بوده است، بلكه برعكسبدانيم؛
رسيد وزير  كه وزارت عدليه شكل گرفت، به نظر مي ويژه از زماني ، به قاجاري در دوره

. نام داشت 5»نائب الصدر« از آن روي كه معاون او  را داشته است؛عدليه همان اختيارات صدر
ن عصر قاجار هم مورد توجه ا كه عرف در طول شرع قرار دارد، توسط برخي مورخ،اين نظر

. ، تالي شرع است؛ و در حقيقت اين اصل است و آن فرعحكومت عرف«: واقع شده است
 كمال باشد، به حكم شريعت غرا ي سلطان عادل هر قدر در مراتب عدالت و انصاف به مرتبه

   6.»از سياست مدن ناگزير است
_________________________________________________ 

  .235 - 231دارالكتب االسالميه، صص: ، تهران7 - 5، جقاموس قرآن، )1361(سيدعلي اكبر قرشي : از جمله نك   1
و قاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم و التعتدوا ان «. 65 ي ي انفال، آيه ، سوره»يا ايهاالنبي حرض المؤمنين علي القتال«: مثل   2

الينهيكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم «يا، . 190 ي ي بقره، آيه سوره. »اهللا اليحب المعتدين
  . و آيات فراوان ديگر در اين زمينه8 ي ي ممتحنه، آيه ، سوره.»م و تقسطوا اليهم ان اهللا يحب المقسطينان تبروه

من قتل نفسا بغير نفس او فساداً في «. 93 ي ي نساء، آيه سوره. »...و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها«: مثالً   3
  .32 ي  مائده، آيهي سوره. »...االرض

  . به كار رفته استقرآني قتل و مشتقات آن بيش از يكصد و هفتاد بار در  لمهك   4
  . 93زوار، ص: ، تهران1، جشرح زندگاني من، )1371(عبداهللا مستوفي    5
  .147ص مجلس شوراي اسالمي، ي كتابخانه: ، به تصحيح فرج اهللا افشار، تهرانتاريخ ذوالقرنين، )1380) (خاوري(ميرزا فضل اهللا شيرازي    6
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  15  ي قاجار  و عرف در نظام حقوقي ايران دورهي شرع موازنه

 به طور گشت؛ خصوص باز مي هي شرع به استنباط مجتهدي بي اعمال مقررات جزاي نحوه
ا جاري توان حدود و قصاص ر  غيبت ميي كه باور داشت در دوره شيخ محمدباقر شفتي ،مثال

كرد و حكم  ي خاص خود را برقرار كرده بود و خود قضاوت ميساخت، در اصفهان نظام قضاي
بنابه .  يعني قصاص كرد؛»حدود شرعيه قتل نمود ههفتاد نفر را ب«كه  نمود، از جمله اين صادر مي

 كه  مظفري، شيخ هادي نجم آباديي حتي در دوره 1.»ر بودحد غيرقتل بسيا«، روايت همان منبع
 رسيدگي در«كرد و  ، قضاوت شرعي مي»ها در تهران مرجع تدريس فقه و قضاوت شرعي بوده سال«

  2.داشت نگاه مي» نهايت محترم م با احتياط، خط و مهر خود را بيبه امور دقيق، در صدور احكا
 ؛ نظام حقوقي يا قانون مشخص مدني موجود نبوده،ر قاجاي اند در دوره اي تصور كرده عده

و شده  گرديده و عدالت رعايت نمي زيرا احكام ناسخ و منسوخ توسط قضات متفاوت صادر مي
و نقض آن ،برخي صدور رأي به اجتهاد قاضي معين. ي وجود نداشته استن قضايقوانين مدو 

تشويش «باعث دانستند كه  خ مي نشاني از صدور احكام ناسخ و منسو،توسط قاضي ديگر را
ظاهر » فتور عظيمي در اساس هيئت اجتماعيه «،شد و از اين طريق مي»  امور مهمهي كافه
شايد «شدند كه  از اين موضوع نااميد نمي» هيچ كس از مدعي و مدعي عليه«گرديد، زيرا  مي

جا  ري از آنگي اين خطاي نتيجه 3.» اوليه صدور يابدي روزي حكمي مغاير حكم صادر شده
 مجتهد از يك تقليد ، ناظران توجه نداشتند به لحاظ فقهي از كه برخي استناشي شده

 قاضي بايد طبق نظر فقهي و استنباط خويش عمل ، به همين سياقمجتهدي ديگر حرام است؛
 نه ناشي از فقدان ،ي قضايِاختالف آراء.  يك قاضي حق ندارد از قاضي ديگر تقليد نمايد وكند
 جزئيه از اصول كليه ناشي ي ين جزائي مشخص در فقه، بلكه از كيفيت استنباط ادلهقوان
  4. براي تصدي منصب قضاوت است، و البته نه كافي،بنابراين اجتهاد شرط الزم. شده است مي

 از جمله بر اين باور .انديشيدند ي ميهاي ، چاره براي حل اين معضل، برخي نويسندگان،البته
أي علت امر همان تفاوت ر. ي، بايد فكري كرديتدوين قوانين مدني و يا جزا براي  كهبودند

اي كه حكم يك نفر، حكم صادر شده توسط آن  گونه علماست در يك دعواي حقوقي، به
اي از علما و مجتهدان تعيين شوند تا به تدوين و  شد عده پيشنهاد مي. نمايد ديگري را نقض مي

_________________________________________________ 

  ..845علميه، ص: ، تهرانقصص العلماء، )1364(ميرزا محمد تنكابني    1
  .59عطار و فردوسي، ص: ، تهران1، جحيات يحيي، )1370(يحيي دولت آبادي    2
 آيت اهللا العظمي ي كتابخانه: ، قم2، به كوشش رسول جعفريان، دفترمنهاج تمدن و مفتاح ترقي، )1374(ي گمنام  نويسنده   3

  .138 نجفي، صمرعشي
  .1370 فرهنگي طه، صي مؤسسه: ، تهرانتحرير الروضه في شرح اللمعه، )1375(عليرضا اميني و سيدمحمدرضا آيتي    4
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 قاضي بتواند حكم ، تا بر اساس آن،ها را منتشر نمايند د و آنتأليف قوانين و احكام بپردازن
ي  رضاشاه، چيزي نبود جز اجرايي  حتي تدوين حقوق مدني در دوره،در واقع 1.صادر نمايد

 مورد ي جاي منابع منتشر شده و منتشر ناشده  ناصري در جايي كردن اين نظر كه از دوره
  .توجه قرار گرفته است

  مشروطه ي دوره در شرع احكام موقعيت
گران هستند، كه روحانيان به منصب قضا احق و اولي از دي  در اينتر كسي  كم قاجاري در دوره

ي همان بود كه در درون شريعت قرار م اين بود كه تنها نظام مدون قضاي علت ه.ترديد داشت
بر اساس  فتاوي و احكام خويش رافقها هم عمدتاً .  متخصصان شريعت هم فقها بودند وداشت

 اميركبير كه مشهور. كردند  صادر مي،شرح لمعه و جواهر الكالم، مكاسب، شرايعمنابعي مثل 
 2ها را ممنوع كرد، است براي محدود ساختن علما به طور مثال سنت بست نشيني در بيوت آن
 اين موضوع به 3.حل و فصل دعاوي شرعي را همچنان در يد اقتدار روحانيان باقي گذشت

ديني خود شهرت  هاي ضد  كه به لحاظ ديدگاه،اي اهميت داشت كه حتي آخوندزاده اندازه
نوشت محاكمات بايد به وزارت عدليه سپرده شود و البته در اين وزارتخانه  فراواني دارد، مي

ها و مجالس امور مرافعه  ي ملت با وظيفه و مواجب در محكمهدر ابتداي كار از علما و فقها«
ارت عدليه خواهد شد، توان نشاند، به شرطي كه ايشان بعد از آن به امور كه وابسته به وز

و  مرافعه به جهت امور«كرد كتابي تدوين شود  كه پيشنهاد مي ؛ باالتر آن»دينيه اصالً مباشر نشوند
 اما آخوندزاده نتوانست اين تناقض را حل نمايد كه چگونه 4.»...حدودات از روي احكام شرعيه

امور «كه نگاهي به   بدون اين،تواند متكفل امر قضاوت شود يه در امور شرعي مييك عالم و فق
 رضاشاه به ي داشته باشد؟ اين تناقض حتي به هنگام تدوين نظام حقوقي ايران در دوره» دينيه

  . قوت خود باقي ماند
 ديدگاهي كه معتقد بود روحاني منحصراً متكفل امور شرعيه و قضاست، تا  اين،با وجود

 روحاني بودن را اين ي اي كه اسداهللا ممقاني تنها وظيفه گونه  مشروطه امتداد يافت، بهي دوره
_________________________________________________ 

  .116 - 114آگاه، صص : ، تهران دوران قاجاري افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده، )1356(فريدون آدميت و هما ناطق    1
در مورد .  تبريزي ميرزا علي اصغر شيخ االسالم و فرزندش، نيز حاجي ميرزا باقر، امام جمعه: ن عبارت بودند ازاين مجتهدا   2

  .118ستوده، ص: ، تبريز تبريزي تاريخ و جغرافياي دارالسلطنه، )1373(نادرميرزا قاجار : تفصيل ماجرا، نك
  .164طوس، ص: ه اهتمام ايرج افشار، تهران، بميرزا تقي خان اميركبير، )1363(عباس اقبال آشتياني    3
  .105آوا، ص: ، گردآورنده باقر مؤمني، تهرانمقاالت، )1351(ميرزا فتحعلي آخوندزاده    4
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كه در دواير رسمي و محاكم شرعيه، مرجع آن احكامي كه راجع به اين صنف «دانست  مي
است باشند، مثل محاكمات شرعيه، نكاح و طالق، نصب قيم و همچنين بيان احكام عباديه 

سائل صوم، صلوه و غيرذالك و در اموري كه مربوط به ساير شئون حياتيه مردم از قبيل م
شايد تصور شود منظور ممقاني اين است كه قاضي شرع نبايد در مسائل  1.»است، مداخله ننمايد
شود كه ممقاني به نوعي تفكيك قوا قائل  گونه مستفاد مي  اين، ليكن از متن؛عرف دخالت نمايد
 از ،به عبارتي. ي و يا تقنيني مداخله كند قاضي نبايد در مسائل اجراي كه استبوده و باور داشته

اي قرار دهند براي تدوين   شريعت را پايهي  تالش بر اين بوده تا ماده،آخوندزاده تا ممقاني
 كه البته منظور تدوين مواد قانوني به منظور جلوگيري از تشتت ،صورت نظام حقوقي جديد

 ي ري از صدور احكام ناسخ و منسوخ بوده است؛ اين رويه در دوره فقهي و جلوگيِدر آراء
  .  علي اكبرخان داور در زمان سلطنت رضاشاه به اوج خود رسيدي وزارت عدليه

تر يكي از اقدامات اساسي در اين زمينه توسط ميرزا عليخان امين الدوله صورت  پيش
 محفلي تشكيل داد تا ،ت اعظميخان سپهساالر از صدار گرفت، او بعد از عزل ميرزا حسين

مثل كساني پيش از امين الدوله هم  2.نتيجه بود شريعت را مدون سازد، كه البته بيقوانين 
حقوق خلق موافق قوانين مقدسه «سپهساالر و محمودخان ناصرالملك در اين انديشه بودند تا 

» اساس عدالت« قاجار ي رسد آنچه در متون دوره به نظر مي 3.باشد» شرع شريف محفوظ
 احكام شرع و صدور احكام الزمه كم و كاست  بيشود، چيزي نيست جز اجراي خوانده مي

نگاه شرعي به حقوق اساسي كمابيش به مواد قانوني كشور و .  اعم از عالي و داني،در مورد همه
  . مشروطه راه يافتي از آن جمله قانون اساسي دوره

تر بود، از اين حيث كه در همان ابتداي كار، يعني   مشروطيت واضحي  در دوره،اين موضوع
اجراي قانون  «:تنها يك چيز بودها  زمان مهاجرت علما به حضرت عبدالعظيم، تقاضاي آن

تقاضاي اصلي مهاجرين از منظر حقوق  4.»باره آحاد و افراد بدون مالحظه از احدياسالم در
 كه عبارت بود ،اي جزئيات  ذكر پاره سياست باي اساسي چيزي نبود جز نگاه شرعي به مقوله

 شريف محمدي و حفظ دماء 5طلب حقوق اسالميه مسلمين بر طبق قوانين قرآن و زاكون«از 
_________________________________________________ 

  . 25نشر تاريخ ايران، ص: ، به كوشش صادق سجادي، تهران االسالمسالمةمسلك االمام في ، )1363(اسداهللا ممقاني    1
  .86اميركبير، ص: ، به كوشش حافظ فرمانفرمائيان، تهران)1341 (خاطرات سياسي امين الدوله   2
  .54همان، ص   3
  . 296اميركبير، ص: ، تهران1، جتاريخ بيداري ايرانيان، )1371(محمد ناظم االسالم كرماني    4
  .يعني قانون ديني و يا همان شريعت   5
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هاي  و اعراض و اموال و مراتب درجه هر يك از مسلمانان و رفع مفاسد ظلم و بي اعتدالي
 حضرت عبدالعظيم اي خطاب به متحصنين م در نامهيحيي دولت آبادي ه 1.»انصاف ظالمين بي
امور تأسيس ديوان عدالتي بر طبق شرع مقدس «:  خود را به اين شرح آورده استي خواسته

اسالم از روي كتاب و تشكيل مجلس مشورتخانه ملي براي اجراي قانون مساوات در تمام بالد 
   2.»ق به حق خود برسدايران كه فرق فيمابين وضيع و شريف گذارده نشود و هر ذيح

 ابهام موضوع در اين است كه ظاهراً: خورد  هم ابهام و هم تناقض به چشم مي،ن تقاضادر اي
 بين احكام شرع نيست و تفاوتي بين مساوات مردم در برابر حقوق موضوعه و ، دولت آبادياز ديد

 به همين دليل است كه شخص او رفع فرق فيمابين ؛وجود نداردقانون شرع و مشروطه تمايزي 
در . هاي خويش قرار داده است  خواستهي  در اجراي قانون مساوات سرلوحه راوضيع و شريف

 و نه مساوات به ، مساواتي بود در برابر احكام شرع،كرد ه دولت آبادي تقاضا ميآنچ ،حقيقت
ها  هاي پارلماني ساير نقاط عالم وجود داشت، از اين حيث كه در آن نظام مفهومي كه در نظام

  . شدند رابر احكام شرع، بلكه در برابر قوانين موضوعه مساوي شناخته مي نه در ب،آحاد مردم
بتي با اجراي  ملي چه نسي تناقض سخن دولت آبادي در اين است كه مجلس مشورتخانه

 مشخص است كه تفكيك بين قواي قضاييه و مقننه و اجراييه، ي آن دارد؟قانون به مفهوم قضاي
 حتي تا ادوار بعدي ،اين روال. طلبان آشكار بوده باشد  كه نزد مشروطهستا اي نبوده مقوله

 بعد از عمليات ساالرالدوله ،1329 روز سوم شعبان ،به طور مثال. مشروطيت هم تداوم يافت
 در غرب كشور عليه حكومت مركزي و حتي تهديد پايتخت، مجلس حكم داد محمدعلي

هستند و دولت و » مفسد في االرض «، هر دو، و ابوالفتح ميرزا ساالرالدوله،ميرزا، شاه مخلوع
 به كسي كه ، و در مقابل؛گير و يا اعدام نمايند ن را دستاوزارت جنگ موظف شدند متهم

 ،علت صدور اين حكم 3.گير كند، مبلغي قابل توجه جايزه دهد بتواند آنان را بكشد يا دست
 و قواي  مختلف اداري احكام شرعي بر قوانين و مصوبات دوايري چيزي نيست جز سيطره

علت صدور اين حكم و احكام مشابه . يه در عصر مشروطيت مقننه، اجراييه و قضايگانه سه
 اما واقعيت اين است كه از ردم در مقابل احكام شرع تلقي شود؛تواند همان برابري عموم م مي

عيارهاي خواهان ايران و م هاي مشروطه سي هم تعارضي بنيادين بين خواستهمنظر حقوق اسا
_________________________________________________ 

، به كوشش ايرج افشار، )1380 (دفترتاريخ:  به نقل از،»خان عليم السلطنه منشي باشي شيرازي هاي ميرزا مهدي يادداشت«   1
  .320بنياد موقوفات افشار، ص: تهران

  .34 - 33انتشارات عطار و فردوس، صص : ، تهران2، جحيات يحيي، )1371(يحيي دولت آبادي    2
  .580، ص]نا بي: [، تهران]تا بي [ي مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجموعه   3
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  .شرع وجود داشت
 پارلماني وجود داشت، ي هاي مشروطه  چيزي است كه در نظام، اگر منظور از مساوات

طور كه شيخ فضل   زيرا هماني رهبران جنبش مشروطه متعارض بود؛ها اين موضوع با خواسته
  با اجراي،به عبارت بهتر 1؛گفت، عدل الهي بر اختالف حقوق استوار است اهللا نوري مي

هاي مشروطه وجود داشت، راه بر اجراي قوانين شرع مسدود  مساوات به نحوي كه در نظام
هاي پارلماني  اي كه در نظام گونه جراي احكام شرع، اجراي مساوات بهكه با ا  كمااين؛شد مي

از منظر شرع، شيخ معتقد بود در اسالم احكام زن و . گرديد وجود داشت، ممتنع محسوب مي
غيرمرتد، ذمي و غيرذمي، كافر و مسلمان، پدر و پسر و برادر و خواهر، بالغ و مرد، مرتد و 

حتي سيدمحمد طباطبائي از عدالتخانه منظوري .  تفاوت و تمايز و حتي تضاد وجود دارد،نابالغ
شود كه طباطبائي  جا مشخص مي  جز اجراي احكام و نواهي شرع؛ اين موضوع از آن،نداشت

مردم آسوده باشند و ستم نبينند و ديگر از «اگر عدالتخانه تأسيس شود، گفت  به عين الدوله مي
 اين تقاضا كه به تأسيس عدالتخانه مشهور  2.»هاي ما بسته شود ياز گردند و درهاي خانهن ما بي

 بنياد نهادن تشكيالتي دولتي به منظور باشاه قرار گرفت و  است، مورد موافقت مظفرالدين
  3.فقت شد موا،اجراي احكام شرع

 بايد از علما و تجار و ساير اصناف ، معترضاني  طبق خواسته،تركيب اعضاي عدالتخانه هم
 از همين 4.يافتند بايست براي رسيدگي به مرافعات در اين مجلس حضور مي ، كه ميبود مي

تأسيس عدالتخانه چه : شود طلبان مشاهده مي هاي مشروطه ، ابهام و سردرگمي در خواستهتقاضا
ها  طي به تجار و اصناف داشت، و رسيدگي به مرافعات حقوقي چه نسبتي با وظايف آنرب
 ،شاه به تصريح توانست داشته باشد؟ حتي وقتي فرمان مشروطه صادر گرديد، مظفرالدين مي

حات الزم در امور  و وعده داد اين مجلس به اصالخواند» نگهبان عدل ما«را »  شورامجلس«
   5.خواهد پرداخت» قوانين شرع مقدس « آن طبقكشوري و اجراي

 نظامنامه يقين است كه فصول«: شد، آخوند خراساني نوشت وقتي هم قانون اساسي تنظيم مي
_________________________________________________ 

  .9 خطي، صي نسخه: ، تهران الجاهل و ارشاد الغافلةتذكر، )ق1326(هللا نوري شيخ فضل ا   1
  .76اميركبير، ص: ، تهران ايراني تاريخ مشروطه، )1376(احمد كسروي    2
  72 - 71همان، صص   3
  .110همان، ص   4
، 1س سعدونديان، ج، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروواقعات اتفاقيه در روزگار، )1362(محمدمهدي شريف كاشاني    5

  .86نشر تاريخ ايران، ص: تهران
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اند كه در  ن عظام طوري مرتب و تصحيح فرموده آن آقايا،قانون اساسي را به حسن مراقبت
رد انظار و مرور دهور و موارد راجعه به محاكمات و سياسات با موازين شرعي منطبق و به توا

 قواي مملكت به سه «، متمم قانون اساسي27 طبق اصل  1.»اعصار مورد شبهه و اشكال نباشد
 يه و حكميه كه عبارت است از تمييز، قوه مقننه؛ دوم، قوه قضاي اول:شود شعبه تجزيه مي

. عرفيات در ،و به محاكم عدليهحقوق و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات 
 ،ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه «، متمم قانون اساسي71 طبق اصل 2.»... يهسيم، قوه اجراي

ا عدول مجتهدين جامع مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه ب
   3.»الشرايط است

يحاً  اول مجلس شوراي ملي، وزير عدليه صري  مهم است كه از همان دورهبسيارنكته اين 
من هيچ حاضر نيستم و روا «:  و نه مجلس،دانست خويشتن را در برابر خداوند مسئول مي

. داند مجلس مرا مسئول مي. من مسئول پيش خدا و رسول هستم. دارم كه به كسي ظلم شود نمي
گذارم كه كسي به ديگري  به قدر قوه خودم هم نمي. دانم خدا مي] در برابر[من خود را مسئول 

شان از اي است بسيار مهم كه ن ي وزير در مقابل خدا و نه مجلس، نكتهگوي پاسخ 4.»دظلم كن
  . موضع برتر خود را حفظ كرده بود همچنانشرع در برابر حقوق موضوعهكه اين دارد 
 كه ميرزا حسن خان مشيرالدوله پيرنيا با ، اتفاق افتادگاه  آنترين تحول در مجلس دوم مهم

 ي كه آن زمان هيچ ماده  در حالي؛وانين عدليه را تنظيم كردندهمكاري سيدحسن مدرس ق
قانون اصول تشكيالت «ها به  اين تالش 5.قانوني و نظام حقوقي مدوني در كشور موجود نبود

 در دستور كار 1328 شوال 28 كه در  منجر شد»عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه
 ظاهر شرع و در اين قانون به. شد تصويب 1329 رجب 21مجلس دوم قرار گرفت و در 

  كهدهد كه تعمق در مفاد و مواد اين قانون نشان مي  حال آناند؛ عرف از هم تفكيك شده
 كه از فروع محاكم عدليه ، در محاكم صلحيهمثالً. چنين تفكيكي عمالً وجود خارجي ندارد

به اين  6.كند مي يك تن فقيه است كه به مرافعات رسيدگي ،است، امين صلح و حاكم صلح
_________________________________________________ 

  . 4حجه، ص  ششم ذيي ، مورخه31، ش1، س)ق1324 (ي مجلس روزنامه   1
  .20، صي مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجموعه   2
  .28همان، ص   3
  .124، ص]نا بي: [ اول، تهراني ، دوره)ش1334 (مذاكرات مجلس شوراي ملي   4
  .185، ص1300) مهر( ميزان 30 مطابق با 1340 صفر 21 چهارم،  يكشنبه ي ، دورهس شوراي مليمذاكرات مجل   5
  .410، صي مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجموعه   6
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 ،ييا محاكم ابتداي ، در سلسله مراتب محاكم به ظاهر عرفي خود را جايگاه حاكم شرع،شكل
وزارت عدليه دعاوي راجع . سازد ، نمايان ميكرد ها را وزارت عدليه مشخص مي كه تعداد آن

 ،هاي حقوقي به دعاوي حقوقي  و اتاقنمود ميبه محاضر شرع را به محضرهاي مربوط ارجاع 
 احكام و محاكم استيناف هم صرفاً 1.كردند ي رسيدگي ميهاي جزايي به دعاوي جزاي و اتاق

به  2؛داد ي و تجاري مورد بحث قرار مي و جزاي در امور حقوقي رايقرارهاي محاكم ابتداي
 ي  همين نكته جايگاه شرع را در مقوله؛ احكام محاضر شرعي مصون از استيناف بود،عبارتي
  .سازد ميكشور مشخص گذاري  قانون

 تا احكام ،رفت شمار مي  مراجع رسمي محاكم عدليه به محاضر شرعي،،طبق اين قانون
يك ي  مكاني دربردارنده عبارت بود از ،هر محضر. ارده شود اجرا گذي ها به بوته صادره از آن

  دو تن روحاني كه بهي عالوه ه ب،شد  كه حاكم محضر ناميده مي،الشرايط مجتهد جامع
كه به لحاظ صوري محاضر شرعيه تحت   با اين،سان  بدين3.باشند» قريب االجتهاد«اصطالح 

احكام . بودند تري برخوردار ، ليكن از قدرت قانوني بيشقرار داشتندنظارت وزارت عدليه 
شد و  رسيد، قطعي تلقي مي ن او مياگاه كه به امضاي حاكم محضر و معاون محاضر شرعي آن

جلسات اين محكمه نيز علني بود، مگر در صورتي كه . گرديد ي مياجراييد باقانون مطابق 
طبق همين  4. و يا طرفين دعوي غيرعلني بودن آن را تقاضا نمايند،منافي اخالق عمومي باشد

يد دو ، يا بايد از طريق تأي اين فقيه. صلحيه هم داراي يك تن فقيه خواهد بودي قوانين، محكمه
تواند   تا معلوم شود مي،داد كه امتحان مي  و يا اين،كرد د را احراز ميمرجع تقليد فقاهت خو
 ي مشروطه از احكام شرعي، حتي احكام قضايشد معلوم ميگونه،   بدين5فقيه تلقي شود يا خير؟

  .ي رواج داشت اروپايي هاي حقوقي دول مشروطه  و نه آنچه در نظام،مأخوذ است 
 ق.ه1329 ي قعده مطرح و در رمضان و ذي» ت حقوقياصول محاكما« قوانين ،در مجلس سوم
 ، خارج گرديد و ضمن رسميت يافتن،ق از حالت موقتي.ه 1330 سال آغازتصويب شد و از 

اين قانون هم با احكام شرع تباين و تعارضي نداشت و البته مخالفت اهل شريعت . دائمي شد
 كه به روايت صدراالشراف به اصرار ، اين قانون149 تا 142مواد . عليه آن برانگيخته نگرديد

_________________________________________________ 
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  .443همان، ص   4
  .445همان، ص   5



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  1389 زمستان،  7ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسالم  22

اين مواد از سوي مدرس پيشنهاد شد و تصويب قانون اصول محاكمات را مشروط به پذيرش 
 در اين .يحيت محضرهاي شرعي و محاكم ابتداي عبارت بود از تجديد صالمشيرالدوله نمود،

 مشيرالدوله به ناچار ،به روايتي؛ كرد  صالحيت محاضر مربوط را بيان مي، موارد يادشده،راستا
، نپذيرفت اين خواسته را» به ناچار« مشيرالدوله ،اما به نظر ما 1. مدرس را قبول كردي اين خواسته

 به دليل انطباق با سنن، ،كه اتخاذ روشي غير از آن بلكه او به طوع و رغبت و به دليل اين
  . مدرس تن داد ي  غيرممكن بود، به خواستهنجارها و آداب و رسوم مردم ايران،ه

 بايد ،ن عدليها محاكم، صاحب منصبان و مستخدم، اعضاي اين قانون148 و 147طبق مواد 
 كساني كه متهم و يا :شدند پنج گروه از استخدام در عدليه منع مي.  ايران و مسلمان باشندي تبعه

اند، دو  ني كه از ادارات دولتي اخراج شده و كسا،محكوم به ارتكاب جنحه يا جنايتي هستند
 شرعي ي  ديگر همه جنبهموردليكن سه . ند كه ظاهراً ربطي به شريعت نداشتندمورد بود

 و يا تحت واليت شرعي؛ ، تحت قيمومت يااشخاص ورشكسته،:  كه عبارت بودند از،داشتند
 افرادي كه متظاهر به منكرات و مشهور به داشتن نيز ؛كه معروف به فساد عقيده باشند كساني

 ،خصوص در مجلس دوم ه ب،يهاي جدل» فساد عقيده«در مورد بحث  2.شت هستنداخالق ز
 از ، اين مقولهبررسي . فراواني در صحن علني مجلس شدهاي بحث موجب كه ،شكل گرفت

» فساد عقيده «موضوعكنيم كه   حاضر خارج است، اما به اين نكته بسنده ميي  مقالهي حوصله
  3. و مفهوم داشته باشدتوانست معنا  شرعي ميي  انديشهي صرفاً در چارچوب منظومه

  نتيجه
 ي  مرحلهوارداي  اي، هنگامي كه ضرورتاً از مرحله پديده هر دهد نشان تالش نمود مقاله اين

 به  آنو رسيدن تحرك  تاريخي خويش يا فرايندي را كه بهي ود، كل پيشينهش ديگر مي
  كسي بپندارداگر ،توهم محض است. كند  بعد انجاميده است، در درون خود حمل ميي مرحله

حذف و رفع  (aufheben با ، در زبان آلمانيuberwinden فعل 4.شود  چيزي از صفر آغاز ميكه
 پشت سر نهادن و مغلوب كردن معني ، هم،اين فعل. همقران است) در عين جمع و حفظ

_________________________________________________ 

  .212وحيد، ص: ، تهرانالشرافخاطرات صدرا، )1364(محسن صدر    1
  .225 - 224، همان، صص ي مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجلس شوراي ملي مجموعه   2
  .ق.ه1329 شوال 25 دوم، پنجشنبه ي ، دورهصورت مذاكرات مجلس شوراي ملي: براي مبحثي در اين باب، نك   3
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به دست آمده آنچه در اعصار پيشين  1. است تحمل و حمل آنچه مغلوب شده،دهد، هم مي
 آنچه از ،به عبارتي. كند بلكه تداوم و تحول پيدا مي 2؛رود است، هرگز يكسره از دست نمي

 ؛ مربوط نيست، به معناي امر سپري شده،»گذشته« چندان به ،شود ي اعم مراد مياتاريخ به معن
 ي  دورهاز مباني نظام حقوقي جديد ايران ،بنابراين 4. از گذشته است3گيري  مراد سرچشمهكهبل

 زيرا احكام شرع ؛مشروطه به بعد، نسبتي با احكام شرع داشته و از آن سرچشمه گرفته است
 فرهنگ مسلط ايران از سده هاي گذشته تا زمان مورد ي ترين وجه مميزه و مشخصه عمده

  . بحث اين مقاله بوده است

  منابع
  .آوا: مؤمني، تهران، گردآورنده باقر مقاالت، )1351(آخوندزاده، ميرزا فتحعلي   - 
 دوران ي افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده، )1356( ناطق آدميت، فريدون و هما  - 

  .آگاه: ، تهرانقاجار
  . طوس:، به اهتمام ايرج افشار، تهرانميرزا تقي خان اميركبير، )1363(اقبال آشتياني، عباس   - 
  . توس: ابوالقاسم سري، تهراني ، ترجمه قاجاري  دورهدين و دولت در، )1356 (الگار، حامد  - 
  . فرهنگي طهي سسهؤ م:، تهران تحرير الروضه في شرح اللمعه،)1375( آيتي سيدمحمدرضااميني، عليرضا و   - 
  . علميه:، تهرانقصص العلماء، )1364 (تنكابني، ميرزا محمد  - 
  . اميركبير:فرمائيان، تهران، به كوشش حافظ فرمان)1341 (خاطرات سياسي امين الدوله  - 
  . انتشارات عطار و فردوسي:، تهران2 و 1، جحيات يحيي، )1370(دولت آبادي، يحيي   - 
  . ملي جمهوري اسالمي ايراني  كتابخانه:، تهران4،  ج)1374 ( وقايع اتفاقيهي روزنامه  - 
  .حجهال  ششم ذيي ، مورخه31، ش1س، )ق1324 ( مجلسي روزنامه  - 
  . طرح نو: عزت اهللا فوالدوند، تهراني ، ترجمههگل، )1387 (سينگر، پيتر  - 
، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس واقعات اتفاقيه در روزگار، )1362 (شريف كاشاني، محمدمهدي  - 

  .نشر تاريخ ايران: تهران،،1 جسعدونديان،
  .خطي ي  نسخه:، تهران و ارشاد الغافل الجاهلةتذكر، )ق1326(شيخ فضل اهللا نوري   - 
  . وحيد:، تهرانخاطرات صدراالشراف، )1364(صدر، محسن   - 
  . خدماتي و فرهنگي رساي سسهؤ م:، تهران1، جچهل سال در صحنه، )1368 (عبده، جالل  - 

_________________________________________________ 

  .پ880هايدگر، همان، ص   1
  .49همان، ص   2

3  herkunft /derivation 
  .783همان، ص   4
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  . دارالكتب االسالميه:، تهران7- 5، جقاموس قرآن، )1361(قرشي، سيدعلي اكبر   - 
  .مدرس -  بهنشر:، تهرانعه در نظام حقوقي ايران علم حقوق و مطالي مقدمه، )1369 (كاتوزيان، ناصر  - 
 :، تهران1 غالمعلي وحيد مازندراني، جي ، ترجمه ايراني ايران و قضيه، )1373 (كرزن، جرج ناتانيل  - 

  .علمي و فرهنگي
  . اميركبير:، تهران ايراني تاريخ مشروطه، )1376(كسروي، احمد   - 
  .]نا بي[ :، تهران]تا بي[ يگذار مصوبات ادوار اول و دوم قانوني مجموعه  - 
 :تهران، 27جفرهنگ ايران زمين، ، مجموعه مقاالت ديوان مظالم ، )1366(مدرسي طباطبائي، حسين   - 

  .بنياد موقوفات محمود افشار
  .انتشارات مجلس شوراي ملي: چهارم، تهراني ، دوره]تا بي[ مذاكرات مجلس شوراي ملي  - 
  . انتشارات مجلس شوراي ملي: دوم، تهراني دوره، ]تا بي[ مذاكرات مجلس شوراي ملي  - 
  . زوار:، تهران1، جشرح زندگاني من، )1371 (مستوفي، عبداهللا  - 
  . ابن سينا:تمام غالمحسين صدري افشار، تهران، به اهمĤثر سلطانيه، )1351(مفتون دنبلي ، عبدالرزاق  - 
  . افسون:يرت، تهران ميرزا اسماعيل حي ، ترجمهتاريخ ايران، )1380(ملكم، سرجان   - 
  . نشر تاريخ ايران:، به كوشش صادق سجادي، تهران االسالممةمسلك االمام في سال، )1363(ممقاني، اسداهللا   - 
  .54، ش كانوني مجله، » قاجاريهي محاكم قضائي در دوره«، )1383 (مهدوي دامغاني، احمد  - 
 :، تهران1 دفتر تاريخ، جي از مجموعه، به كوشش ايرج افشار، دستورالملوك، )1380 (ميرزا رفيعا  - 

  .محمود افشار يزديدكتر موقوفات 
 : به تصحيح فرج اهللا افشار، تهران،تاريخ ذوالقرنين، )1380 ( فضل اهللا شيرازي متخلص به خاوريميرزا  - 

  . مجلس شوراي اسالميي كتابخانه
  . ستوده:طباطبائي مجد، تبريز. ه كوشش غب،  تبريزي تاريخ و جغرافياي دارالسلطنه، )1373 (نادرميرزا قاجار  - 
  . اميركبير:، تهران1، جتاريخ بيداري ايرانيان، )1371(ناظم االسالم كرماني، محمد   - 
 ي  كتابخانه:، قم2، به كوشش رسول جعفريان، دفترمنهاج تمدن و مفتاح ترقي، )1374( گمنام ي نويسنده  - 

  .اهللا العظمي مرعشي نجفي آيت
 . ققنوس: سياوش جمادي، تهراني ، ترجمههستي و زمان، )1387 (نهايدگر، مارتي  - 
  . شفيعي: حميد عنايت، تهراني ، ترجمهعقل در تاريخ، )1381 (هگل، گئورك ويلهلم  - 
  . آگاه: باقر پرهام، تهراني ، ترجمه تاريخ هگلي مقدمه بر فلسفه، )1386(هيپوليت، ژان   - 
 دفترتاريخ،  ، به كوشش ايرج افشار،)1380(ه منشي باشي شيرازي ن عليم السلطنيادداشتهاي ميرزا مهديخا  - 

  .دكتر محمود افشار يزدي بنياد موقوفات :تهران
  

- Hegel, G. F. W. (2001), Philosophy of Right, Translated by S. W. Dyde, Kitchner, Batoche Books. 
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