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چکیده
امضـایمظفرالدینشـاهپـایقانـوناساسـیمشـروطهافـقجدیدیدر
مناسـباتمیاندینوقانونایجادکرد.آثاربهجاماندهازدورانمشـروطه
نشـانمیدهـدابتدائـًاهموغـمعلمـاومجتهدیـنمعطوفبـهتأییدیارد
مشـروطیتبـودهوگفتههـاونوشتههایشـانناظـربـهمناقشـاتبنیادین
فقهیوکالمیدربابمشـروعیتقانونگذاریدرعرضاحکامشـریعت
مطـرحمیشـد.البتـهدرادامه،حوزۀنجفوتهراننقـشنظارتیخودبر
مصوبـاتمجلـسراایفـاکردودرمواردیبامشـارکتدرتدوینقوانین،
بهنوعـیدسـتبـهخویشمحدودسـازیزد.دردورۀپهلـوی،شـکل
اظهارنظرهـایحوزویـانتاحـدودیتغییـرکـرد؛بهعبارتدیگرشـواهد
نشـانمیدهـددرآغـازدورۀپهلوی،حوزویانقـمونجفبهجایواکنش
موافـقیـامخالفبهمفهـومقانون،امرتقنینومشـروعیتقانونگذاری،
بـااصالحـاتگسـتردهونوسـازیقضاییکهسـببحذفمحاکمشـرع
شـدمخالفـتکردنـدودرعینحالباتدوینقانونمدنیهمراهشـدند.
البتـهدردورۀپهلـویدوممیبینیـمعلمایسرشـناسحوزهقمبهتعارض

در جادۀ نجف – قم – تهران: 
مروری بــر نقش حوزه هــای علمـیه
در قانون گذاری از مشروطه تا امروز
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برخـیقوانیـنبـاشـرعوسـپسبـهمشـروعیتنهاد
واضـعقانـوناعتراضکردند.پـسازپیروزیانقالب
اسـالمی،مناسـباتمیانحوزهقـموحکومتباعث
تقویـتبینظیـرنقـشحـوزهدرقانونگذاریشـد؛
شـرطاجتهـادبـرایرهبر،رئیـسقوهقضائیـه،نیمی
ازشـوراینگهبـانواعضایمجلسخبـرگانرهبری
بخشـیازتحـوالتگسـتردهپسـااتقالبراتشـکیل
میدهـد.ایـنجسـتارمیکوشـدتـابـهرفتوآمـد
قانـوندرجـادۀپرپیچوخمنجف–قـم–تهراننگاهی
بینـدازدونشـاندهـدتقویـتوتوسـعۀنقشآفرینی
حـوزهدرامـرقانـونوقضـا،الزامـًادرتمـامادواربه
تسـهیلمشـروعیتیابیقانـون،تنظیـممنّقـحآنو

کارآمـدیاشدرحیطـۀاجرامنتهینشـدهاسـت.

 حـوزه و قانـون در عصر مشـروطه: مشـارکت در 
تثبیت/ تضعیف مشروطیت 

تفـاوت بنیادیـن مشـروطه با پیـش از خود را 

می تـوان در ایـن فقـرات از اصـول متمـم قانـون 

مشـروطه دانسـت: »اهالـی مملکـت ایـران در 

مقابـل قانـون متسـاوی الحقوق خواهنـد بـود« 

)اصـل هشـتم متمـم(، »حکم و 

اجـرای هیـچ مجازاتی نمی شـود 

مگـر بـه موجـب قانـون« )اصـل 

دوازدهـم متمـم( و »ایـن قـوه 

]قضائیـه[ مخصـوص اسـت بـه 

محاکـم شـرعیه در شـرعیات و 

محاکم عدلیه در عرفیات« )اصل 

بیست و هفتم متمم(. با امضای 

مشـروطیت بود که مفهوم قانون 

در سـپهر دینـی و سیاسـی ایـران 

ظهـور کـرد. در نتیجـه ایـن قانون اصل بـر آزادی 

و مسـاوات حقـوق میـان ایرانیـان قـرار گرفت و 

قانون مسـتقل از شـرع توانسـت به عنوان منبع 

مشـروعیت عمـل اسـتقرار یابـد. در نتیجه؛ این 

موضـوع سـبب شـد تـا علما و مجتهدین دسـت 

به قلم شـده و در قامِت موافق/ مخالف مقاالت 

و رسـاله هایی را به رشـتۀ تحریر درآوردند. برخی 

همچـون میـرزای نائینـی تنبیـه االمـة و تنزیـه 

الملـة را در تأییـد مشـروطیت و بعضـی ماننـد 

شـیخ فضل اهلل نوری رسـالۀ حرمت مشـروطه را 

در نفـی آن نوشـتند. در نتیجـه، اختاف نظـری 

گسـترده میـان حوزویـان نجفـی پدیـد آمـد کـه 

بعدهـا برخـی نوشـتند عامل اصلـی کناره گیری 

حـوزه نجـف از دخالـت صریح در امور سیاسـی و 

مدنـی همیـن مسـأله بود.

علمای  نظری  تأییدات  گونه شناسی   
مشروطه خواه

بـا توجـه به نگاشـته های به جامانـده از علما 

در دوران نزدیک به ظهور استبداد صغیر و اوایل 

آن می تـوان نتیجـه گرفـت چـه 

مشـروطه خواهان و چه منتقدان 

مشـروطه غالبًا با بیان ترکیبی از 

مبانـی فقهـی و کامـی/ عقلی و 

نقلـِی مختـار خـود، به نقـد و نظر 

در باب اصل و اساس مشروطیت 

اللئالـی  رسـاله  پرداخته انـد. 

المربوطة فی وجوب المشـروطة 

تألیـف شـیخ اسـماعیل غـروی 

محاتـی مثـال بارزی بـرای غلبه 

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، 
و  قــم  حــوزه  میــان  مناســبات 
حکومــت باعــث تقویــت بی نظیــر 
قانون گــذاری  در  حــوزه  نقــش 
شــد؛ شــرط اجتهــاد بــرای رهبــر، 
از  نیمــی  قضائیــه،  قــوه  رئیــس 
اعضــای  و  نگهبــان  شــورای 
مجلــس خبــرگان رهبــری بخشــی 
از تحــوالت گســترده پســااتقاب 

می دهــد. تشــکیل  را 
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اسـتدالل های عقلی بر نقلی به سـود مشروطیت 

اسـت. محاتـی در فصـل اول ایـن رسـاله وجوه 

ترجیـح سـلطنت مشـروطه و مقّیـده بـر مطلقه 

را در مقـام تعـارض توضیـح داده و در فصـل 

دوم به سـیزده شـک و پنج مغالطه واردشـده از 

سـوی مخالفان مشـروطه پاسـخ 
می دهـد.2

در کنار رسـاله لئالی محاتی، 

تنبیه األمة و تنزیه الملة نوشـتۀ 

میـرزا محمدحسـین نائینی قرار 

دارد که ترکیبی از اسـتدالل های 

عقلـی و نقلـی را اقامـه کـرده 

است.3 آخوند خراسانی در تقریظی که بر کتاب 

نائینی نوشـته اسـت، تصریح کرده او توانسـته 

»مأخـوذ بـودن  اصول  مشـروطيت   را   از  شـريعت  

محّقـه  اسـتفاده« کنـد.4 نائینی در بخش اول با 

رویکردی عقل گرا از دو نوع سلطنت تملیکیه و 

والیتیه سخن می گوید و در فرضی که سلطنت 

به امانت و والیت اثبات شود، عصمت را حافظ 

امانـت می دانـد کـه در عصـر غیبـت بـا توجه به 

حضـور نداشـتن امـام معصوم، نظـارت بیرونی 

می توانـد ایـن امانـت را تـا انـدازۀ تـوان حفـظ 

کنـد. بـه بـاور نائینی، نظارت بیرونـی با تدوین 

قانون اساسـی و تشـکیل مجلس شـورای ملی 

تحقـق پیـدا می کنـد.5 نائینـی دو اصل آزادی و 
مسـاوات را اسـاس سلطنت والیتیه می خواند6 

و گزارش هایی از سـیره و روایات اهل بیت×را 

ذکـر و از ایـن دالیـل و شـواهد اسـتفاده می کند 

برنامه و هدف پیامبران و امامان شـیعه مبارزه 

بـا طاغـوت و نفی اسـارت مردم بوده اسـت.7 با 

توجـه بـه ترتیـب مباحـث تنبیـه األمـة بـه نظر 

می رسـد نائینـی سـعی کـرده تا ابتدائًا اندیشـه 

سیاسـی خـود مبنـی بـر لـزوم تحدید سـلطنت 

جائـر و تبدیـل آن بـه مشـروطه را از منظـر عقل 

عملـی مسـتحکم کنـد و در مرحلـه بعـدی ادله 

نقلـی اعـم از روایـت و تاریـخ و 

سـیره را از بـاب ارشـاد بـه حکـم 

عقـل یـا به عنـوان تفصیلـی بـر 

مطالبـی کـه عقل عملـی اجمااًل 

درک می کنـد، مطرح سـازد. 

در برخـی دیگـر از آثـار ماننـد 

رسـالۀ قانـون در اثبـات اتحـاد 

دولـت و ملـت نوشـته سیدعبدالحسـین الری 

ماحظـه می شـود وی از اقامـه دالیـل عقلـی 

بـه سـود حکومـت مشـروطه چشـم پوشـیده و 

مسـتقیمًا سـراغ ادله شـرعی رفته اسـت. الری 

کـه والیـت فقیـه در امـور حسـبیه را بـا اسـتناد 

بـه روایـات رایـج در ایـن بحـث بـه نحـو کامـل 

پذیرفتـه اسـت8، در رسـاله قانـون نظـر می دهد 

ریاسـت فقیه عادل جامع الشـرایط و در صورت 

نبـودش، ریاسـت یکـی از عـدول مؤمنیـن کـه 

نزدیکتریـن شـخص بـه فقیه باشـد شـرط کمال 

مجلـس شـورای ملـی اسـت. همچنیـن در باب 

اجـرای حـدود و اسـتیفای حقـوق ملـت نیـز 

معتقـد اسـت طبـق ادلـه مـورد نظـر در والیـت 

فقیـه، ایـن مـوارد از حقـوق و اختیـارات فقیـه 

جامع الشـرایط اسـت.9 در ایـن اثـر به نوعـی 

مشـروعیت فقهـی مشـروطه، مسـّلم انگاشـته 

شـده و آن گاه نویسـنده مشـخصًا شرایط صحت 

و کمالـش را بـا توجـه بـه مبانـی فقهـی و ادلـه 

آخونــد خراســانی در تقریظــی کــه 
کتــاب نائینــی نوشــته اســت،  بــر 
تصریح کرده او توانســته »مأخوذ 
مشــروطیت   را   از   اصــول   بــودن  
ــه  اســتفاده« کنــد.

ّ
شــریعت  محق
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شـرعی مطـرح کـرده اسـت.

 آخونـد خراسـانی: تأییـد مشـروطیت به همـراه 
ایفای نقش نظارتی

در روزگاری کـه علمـای سرشناسـی ماننـد 

سـیدمحمدکاظم یزدی نفیًا و اثباتًا از اظهارنظر 

در خصـوص مشـروطه امتنـاع ورزیدنـد، شـاید 

مهم تریـن  خراسـانی  آخونـد  گفـت  بتـوان 

مکتوبـات را در دفـاع از تنظیـم و اجـرای قانـون 

مشـروطه و تأسـیس مجلـس شـورای ملـی از 

خـود بـه یـادگار گذاشـت. اهمیـت ایـن مـوارد 

آخونـد  اندیشـه های  لحـاظ  بـا 

خراسـانی در فقـه سیاسـی بهتـر 

معلـوم می شـود؛ آن جـا کـه بـه 

نظـر آخونـد تصرفـات فقیـه تنها 

از باب قدر متیّقن مجاز اسـت.10 

گویـا در امتـداد همیـن آراء در 

پاسـخ به تلگراف محمدعلی شاه 

»حکومـت  می کنـد  اعـام 

مسـلمین در عهد غیبت حضرت 

صاحـب الزمان عجل اهلل فرجه با 
جمهـور مسـلمین اسـت«.11

آخوند در تأیید و ترویج مشروطیت مکاتبات 

مهمـی دارد؛ از جملـه در رسـاله ضـرورت عـاج 

عاجـل امـراض مهلکـه مراد خود از مشـروطیت 

را به روشـنی »تحدیـد اسـتیا و قصـر تصرفـات 

جائرانـه متصدیـان امـورات از ارتکابـات غیـر 

مشـروعه بـه قـدر امـکان« بیـان می کنـد.12 

افـزون بـر آن، در تلگراف هـای منتشرشـده در 

سـال 1325 ق. به صراحـت می نویسـد: »وقتـی 

کـه عمـوم ملـت اتفـاق بـر تأسـیس مجلـس 

شـورای ملـی کـه مایۀ رفع ظلـم و ترویج احکام 

شـرعیه و حفظ بیضه اسـام و صیانت شـوکت 

مذهـب جعفـری اسـت داشـته باشـند کـه اهّم 

تکالیـف اسـت، بـر همـه مسـلمین موافقـت 

آن واجـب و مخالفـت آن غیـر جایـز اسـت«13 

و »بحمـداهلل مجلـِس متکفـل بـه انتظـام امـور 

مسـلمین و اعاء کلمه حقه اسـامیه و تقویت 

دیـن و دولـت و قطـع نفـوذ خارجـه و اجـرای 

احـکام شـرعیه ... کـه سـال ها آرزو و تمّنـی 

داشـتیم برپـا شـد و بـر حصـول ایـن تمنـی و 

مسـروریم  جسـیمه  موهبـت 

از  احـدی  نمی رفـت  گمـان  و 

مسـلمین و متدینیـن مخالـف 

و مخاصـم شـود؛ خصوصـًا بعـد 

از تطبیـق نظام نامـه بـر قوانیـن 

شـرعیه و ضّم فصـول ابدی برای 

حفـظ آن«.14 آخونـد در جمـات 

به وضـوح حمایـت  پیش گفتـه 

قانـون  مفـاد  کلیـۀ  از  را  خـود 

اساسـی و متمـم اعـام و اظهـار 

خشـنودی می کنـد؛ هرچنـد برخـی معتقدنـد 

ایـن خشـنودی معنـا نـدارد و حوزه نجـف صرفًا 

میـان بـد و بدتـر، بـد را کـه سـلطنت مشـروطه 

باشـد انتخـاب کـرد.15 او در وهله بعد به موجب 

فصـل دوم متمـم قانـون اساسـی بیسـت نفر از 

علمـای تـراز اول عـراق و ایـران از جمله نائینی، 

ضیاءالدیـن عراقـی، سیدابوالحسـن اصفهانی، 

سـیدعبداهلل بهبهانی و زین العابدین گلپایگانی 

را بـرای تشـکیل هیئـت پنج نفـره و به جهـت 

ترویــج  و  تأییــد  در  آخونــد 
مهمــی  مکاتبــات  مشــروطیت 
دارد؛ از جملــه در رســاله ضــرورت 
عــاج عاجــل امــراض مهلکه مراد 
ــنی  ــروطیت را به روش ــود از مش خ
»تحدیــد اســتیا و قصــر تصرفــات 
از  امــورات  متصدیــان  جائرانــه 
ــدر  ــه ق ــروعه ب ــر مش ــات غی ارتکاب

می کنــد. بیــان  امــکان« 
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نظـارت بـر قوانین مصوب مجلس شـورای ملی 

معرفـی می کنـد.16

تصویـب  بـا  روحانیـون  خویش محدودسـازی   
قانون آیین دادرسی

هرچنـد نقش نظارتـی منتخبین حوزه نجف 

چشـم گیر  و  پررنـگ  چنـدان 

نبـود و مخالفـت قابل توجهـی 

توسـط هیـأت پنج نفـره گـزارش 

روحانیـون  امـا  اسـت،  نشـده 

تأییـد  در  فقـط  مشـروطه خواه 

قانـون مشـروطه سـخن نگفتند. 

از آن جـا کـه بـرای اجـرای مفـاد 

تـا  بـود  الزم  اساسـی  قانـون 

نهادسـازی گسترده صورت گیرد، 

دولـت و مجلـس موظـف بودنـد 

تا قوانین راجع به آیین دادرسـی 

محاکـم را تنظیـم کننـد. از ایـن 

رو، حسـن پیرنیـا )مشـیرالدوله( 

بـا همـکاری سیدحسـن مدرس 

»قانـون اصول تشـکیات عدلیه 

تدویـن  را  و محاضـر شـرعیه« 

و بـه مجلـس دوم شـورای ملـی بـرد و به رغـم 

مخالفـت مجتهدیـن تـراز اول از جملـه مـدرس 

و امام جمعـه خویـی در بـدو امـر، مـدرس بـا 

ارائـه  پیشـنهادهایی  صدراالشـراف  وسـاطت 

کـرد و کمیسـیون عدلیـه قانـون مزبـور را در 18 

آبـان 1290 ش. بـه تصویب رسـاند.17 مدرس در 

نطـق سـالگرد تصویـب قانـون می گویـد »حقیر 

در کمیسـیون دارالشـوری و کمیسـیون خـارج 

حاضـر بـودم و بـه قـدر امـکان سـعی کـردم. 

الضـرورات تبیـح المحظـورات. امـور جزائی که 

بـه محاکـم صلحیه و محاکم جزایی اختصاصی 

کـه بـر طبـق تشـکیات اسـت ارجاع می شـود، 

موافـق شـرع انـور باشـد و مواد متعلقـه به امور 

اداری مخالفتـی بـا قوانیـن اسـامیه نداشـته 

قانـون  موجـب  بـه  باشـد«.18 

حقوقـی  محاکمـات  اصـول 

مصـوب مرداد 1290 ش. و قانون 

اصـول تشـکیات عدلیه مصوب 

آبان همان سـال بـود که محاکم 

محاکـم  از  عرفـی  و  صلحـی 

شـرعی تفکیـک شـود. بـه نظـر 

می رسـد تعامـل پیرنیـا و مدرس 

عمـًا  کـه  قانونـی  توانسـت 

دسـت مجتهدیـن و متصدیـان 

محاکم شـرع را محـدود می کرد، 

بـدون اعتـراض جـدی از سـوی 

روحانیـون اجرایـی شـود.

یادشـده  نتیجـۀ شـواهد  در 

گفتمان چیره بر مناسـبات حوزه 

و قانـون را در یـک کام می توان 

مشـارکت حـوزه در تثبیـت و تضعیـف قانـون 

مشـروطیت نامیـد. بـه عبـارت دیگـر، ادبیـات 

حاکـم بـر اظهـارات حوزویـان مشـروطه خواه 

نشـان می دهد محور نخسـت انتقاد از اسـتبداد 

دینـی و اثبـات مشـروعیت حکومـت قانونـی 

بـوده و در ایـن زمینـه تـاش کرده انـد اصـول 

منـدرج در قانـون اساسـی مشـروطه به ویـژه 

آزادی و مسـاوات را از منظـر فقهـی موّجـه و 

اظهــارات  بــر  کــم  حا ادبیــات 
مشــروطه خواه  حوزویــان 
نشــان می دهــد محــور نخســت 
انتقــاد از اســتبداد دینــی و اثبــات 
قانونــی  حکومــت  مشــروعیت 
تــاش  زمینــه  ایــن  در  و  بــوده 
کرده انــد اصــول منــدرج در قانــون 
اساســی مشــروطه به ویــژه آزادی 
فقهــی  منظــر  از  را  مســاوات  و 
ــل کننــد؛ بــه گونــه ای 

ّ
موّجــه و مدل

و  قانــون  مشــروطه،  اهالــی  کــه 
 ابــزاری بــرای 

ً
تقنیــن را نــه صرفــا

هم راســتا  کــه  ع،  شــر اجــرای 
به عنــوان  قــوم  عقــای  بــا 
تضمین کننــدۀ حقــوق ملــت بــه 

می شــناختند. رســمیت 
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مدّلـل کننـد؛ بـه گونـه ای کـه اهالی مشـروطه، 

قانـون و تقنیـن را نـه صرفـًا ابزاری بـرای اجرای 

شـرع، کـه هم راسـتا بـا عقـای قـوم به عنـوان 

رسـمیت  بـه  ملـت  حقـوق  تضمین کننـدۀ 

می شـناختند. به عاوه برخی چهره ها مشـخصًا 

آخونـد خراسـانی و شـیخ عبـداهلل مازندرانـی در 

پی تثبیت این امر کوشـیدند تا به آنچه از مفاد 

قانـون اساسـی بـه نهـاد مرجعیـت و روحانیت 

مربـوط می شـد، جامـۀ عمـل بپوشـانند؛ در این 

راسـتا طبـق متمم فهرسـتی از علمـای تراز اول 

را بـرای نظـارت بـر مصوبـات مجلـس معرفـی 

کردنـد. 

 حـوزه و قانـون در دورۀ پهلـوی: تأیید/ اعتراض 
به قواعد شکلی و ماهوی تا مخالفت با نهاد واضع 

قانون
کـه  مشـروطه  اساسـی  قانـون  هرچنـد 

ام القوانیـن بـود، به رغـم چالش اسـتبداد صغیر 

و انقـراض حکومـت قاجـار تثبیـت شـد، امـا 

طبیعـی اسـت تحقـق آن منـوط بـه نهادسـازی 

پیوسـته و گسـترده باشـد؛ در واقـع ضـروری به 

نظـر می رسـید قوانیـن و مقرراتـی وضـع شـود 

تـا تفکیـک سـه قـوه را تحکیـم کنـد و ادارۀ آن 

را بهبـود بخشـد. حکومـت پهلـوی بـا ادعـای 

اجـرای تمام وکمـال قانون مشـروطه و با شـعار 

تمرکزگرایـی سیاسـی و تغییـرات بنیادیـن در 

سـازکارهای قانونـی و تأمیـن حقـوق ملـت بـر 

سـر کار آمد. در این راسـتا الغای کاپیتوالسیون 

و انحال عدلیه دو اقدام اساسـی بود که اوایل 

دوره رضاخـان صـورت گرفـت و علی اکبـر داور 

وزیـر وقـت عدلیـه و از بنیانگـذاران حکومـت 

پهلـوی در تحقـق آن نقـش کلیـدی داشـت.

ایجـاد  و  عدلیـه  انحـالل  از  انتقـاد روحانیـون   
انحصار ثبتی

علی اکبـر داور در 18 بهمـن 1305 یعنـی 

روزی کـه به عنـوان وزیـر عدلیـه منصـوب شـد، 

پیش نویـس »قانـون اصـاح اصـول محاکمات 

حقوقـی« را بـه مجلـس ششـم تقدیم کرد. او در 

الیحـه تقاضـای اختیـارات خطـاب بـه مجلس 

دربـاره ضـرورت انحـال عدلیـه گفـت: »واضـح 

اسـت اسـاس این اصاحات مبتنی بر دو اصل 

اسـت: رفع نواقص قوانین که به موجب تجربه 

و عمـل مشـهود گردیـد و اصـاح تشـکیات 

عدلیـه از حیـث صاحیـت اشـخاص«.19 داور 

بی آن کـه منتظـر رأی اعتمـاد مجلـس بـرای 

تصـدی وزارت عدلیـه بمانـد، 48 سـاعت پـس 

از انتصـاب 20 بهمـن 1305 تشـکیات عدلیه را 
به کلـی منحل کـرد.20

در پـی اقـدام داور، برخـی روحانیـون عضـو 

مجلـس از جملـه سـیداحمد بهبهانـی و از غیـر 

روحانیـون محمـد مصـدق و ملک الشـعرا بهـار 

واکنـش نشـان دادند. اگرچه اعتـراض این گروه 

در هـر صـورت از بـاب تعـارض انحـال عدلیه یا 

مفـاد اصاحیـه بـا احکام شـرعی نبـود؛ در واقع 

برخی می گفتند با قانون اساسـی مطابقت ندارد 

و برخـی هـم توصیـه می کردنـد بایـد اصاحات 

بـه دور از شـتاب زدگی انجـام شـود.21 بهبهانـی 

استدالل می کرد این ماده واحده در پی عملیاتی 

بـه مجلـس آمـده کـه با اصـول قانون اساسـی و 
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قوانیـن جاریـه مملکتـی موافق نیسـت. تاش 

بـرای انحـال عدلیـه بـدون مشـورت بـا وکای 

مجلـس و اسـتمزاج از آن هـا اعتـراض دیگـر 

بهبهانـی بـود.22 داور به رغـم دفاعـی بی جـان و 

سسـت از وجاهـت قانونـی الیحـه اصاح عدلیه 

که مبنی بر وضع موجود و فساد اداری گسترده 

در آن بـود، مجلـس را تشـویق کـرد تـا انحـال را 

بپذیـرد. صـدای روحانیـون معترضـان بـه جایی 

نرسید و سرانجام مجلس با اکثریت قاطع آرا در 

بهمـن 1305 مـاده واحده اختیـارات وزیر عدلیه 

را تصویـب کرد. 

ــد  ــق ش ــد داور موف ــال بع ــک س ــدود ی ح

تأییــد مجلــس بــرای الیحــه اســتخدام قضــات 

ــازی  ــون نوس ــن قان ــب ای ــا تصوی ــرد. ب را بگی

ــت. داور  ــش رف ــه پی ــن گام ب ــی چندی قضای

ــترده  ــذف گس ــام ح ــود از اته ــۀ خ ــرای تبرئ ب

محاکــم شــرع و کنارگذاشــتن روحانیــون 

از منصــب قضــاوت اقداماتــی انجــام داد؛ 

ــه  ــی ب ــرای مشروعیت بخش ــان ب ــرا همچن زی

عدلیــه نویــن بــه حضــور روحانیــون برجســته 

ــاخصی از  ــای ش ــت. چهره ه ــرم داش ــاز مب نی

جملــه میــرزا مهــدی آشــتیانی، شــیخ محمــد 

عبــده بروجــردی، میــرزا محمــود آیــت اهلل زاده 

خراســانی، شــیخ هدایــت اهلل ملک آبــادی، 

ــی  ــیدمحمد فاطم ــزدی، س ــین ی ــیخ حس ش

ــداهلل  ــیخ اس ــوی و ش ــیدنصراهلل تق ــی، س قم

ممقانــی در فهرســت کادر قضایــی عدلیــه 

ــی قضــات در ســال  ــه انتظام ــد و محکم جدی

1306 حضــور داشــتند. در واقــع می تــوان 

ــات  ــی از فهرســت، تحصی ــت حــدود نیم گف

حــوزوی در ســطح خــارج فقــه و اصــول 

ترکیــب  یک چهــارم  دســت کم  و  داشــتند 

ــب  ــن منص ــت در ای ــاس روحانی ــظ لب ــا حف ب

ــه کار شــدند.23 همچنیــن به رغــم  مشــغول ب

شــرع  محاکــم  قانــون  به موجــب  آن کــه 

مصــوب 1310 انتخــاب قضــات همــه محاکــم 

ــه  ــار وزارت عدلی ــه اختی ــرعی ب ــی و ش صلح

ــون انتخــاب دو  ــن قان ــاده 6 ای ــا م ــد، ام درآم

تــن از مجتهــدان بــرای تجدیدنظــر در احــکام 

ــه وزارت  ــرع را وظیف ــم ش ــده از محاک صادرش

ــت.24  ــه دانس عدلی

ــت  ــت ثب ــه، مرجعی ــال عدلی ــس از انح پ

امــاک و اســناد انحصــارًا در دســت دفاتــر 

ــون  ــت. به موجــب قان ــرار گرف ــه ق وزارت عدلی

ــه در  ــان ک ــرور زم ــاک و م ــی ام ــت عموم ثب

ــوال  ــه ام ــد، کلی ــب ش ــن 1311 تصوی 21 بهم

غیــر منقــول بایــد در دفاتــر ثبــت امــاک ثبــت 

می شــد. همچنیــن قانــون ازدواج مصــوب 23 

ــی  ــر ازدواج و طاق ــرد ه ــرر ک ــرداد 1310 مق م

بایــد در دفاتــر وزارت عدلیــه ثبــت شــود. 

ــون  ــب قان ــا تصوی ــی ب ســرانجام انحصــار ثبت

ــید و  ــه اوج رس ــال 1310 ب ــناد در س ــت اس ثب

نظام نامــه ایــن قانــون کــه آیین نامــه اجرایــی 

مصــوب وزارت عدلیــه در 1311 بــود، ســبب شــد 

تــا اعتبــار روحانیــون به عنــوان قــدرت مــوازی 

در کنــار مراجــع ثبتــی شکســته شــود و صرفــًا 

در مــواردی جایــگاه داشــتندکه در دفاتــر 

بــه خدمــت گرفتــه می شــدند.25 ماحظــه 

ــب  ــا تصوی ــان ت ــن زم ــًا از ای ــود تدریج می ش

ــون اســناد مصــوب 1311 محاکــم شــرع از  قان
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ــی حــذف شــدند. نظــام قضای

 مشـارکت حوزه در تدوین و تأیید شـیخ مؤسـس 
بر قانون مدنی

رضاخـان 15 اردیبهشـت 1306 طـی نطقی در 

جلسـه افتتـاح عدلیـه جدیـد بـه هیئـت دولت 

فرمان داد که مقدمات الغای کاپیتوالسـیون را 

فراهـم کننـد و در نهایـت چهـار روز بعـد فرمان 

الغـای کاپیتوالسـیون و خلـع یـد دولت هـای 

بیگانـه از دخالـت در امـور حقوقـی و قضایـی 

ایـران را صـادر کـرد، ولـی بـه دولت هـای دارای 

حـق قضاوت کنسـولی یک سـال فرصـت داد تا 

در معاهـدات خـود بـا ایـران بازنگـری کننـد.26 

بـر ایـن اسـاس 10 دی 1306 کمیسـیون تدوین 

قانـون مدنـی بـه ریاسـت علی اکبـر داور وزیـر 

وقـت عدلیـه تشـکیل شـد27.28 از آن جـا کـه 

ایـدۀ نـگارش قانـون مدنـی از گذشـته در ذهـن 

فاطمـی وجـود داشـت29 و قبـًا پیش نویسـی 

تهیه کرده بود، کمیسـیون او را مسـئول نگارش 

قـرار داد. بـه منظـور تأییـد علمـا از سـیدمحمد 

بهبهانـی، امام جمعـه خویـی و جمال الدیـن 

اصفهانی دربارۀ متن مدّون اسـتفتاء شـد و آنان 

فیروزکوهـی و دامـادش عصـار را بـه نمایندگی 

خـود جهـت ماحظـه قانون مدنـی برگزیدند.30 

با گذشـت چهار ماه از تشـکیل کمیسـیون، داور 

تنهـا یـک روز پیـش از اتمـام فرصت یک سـاله، 

جلـد اول قانـون مدنـی را در قالـب 955 مـاده و 

به قیـد فوریـت تقدیم مجلس کرد و تصویب آن 

را شـرط اجرایی شـدن کاپیتوالسـیون دانسـت. 

متعاقبـًا مجلـس قانـون مدنی را به صورت ماده 

واحـده تصویـب کـرد و بـه داور اجـازه ابـاغ آن 

را داد.31 قانـون مدنـی به ویـژه جلـد اول آن در 

حقیقـت صـورت منّقـح فقـه امامیـه و چکیـده 

آرای مشـهور فقهـا بـدون حشـو و زوایـد بـود. 

برخی پژوهشـگران ذکر می کنند شـرائع محقق 

حلی، قواعد عامه، شـرح لمعـه، جواهرالکام، 

الوثقـی  العـروة  و  انصـاری  شـیخ  مکاسـب 

مهم تریـن منابـع فقهـی مـورد رجـوع اعضـای 
کمیسـیون تدویـن بودند.32

در این جـا مناسـب اسـت تـا نگاهـی بـه 

قانـون  تدویـن  کمیسـیون  اعضـای  ترکیـب 

مدنـی و نقـش حـوزۀ قـم بـا زعامـت آیـت اهلل 

شـیخ عبدالکریـم حائـری افکنـده شـود. به جـز 

گـزارش فاطمـی کـه از اولین کمیسـیون همراه 

بـوده و ماجـرای تشـکیل و انحالش را مختصرًا 

تعریـف کـرده، منحل شـده خبـری در دسـت 

نیسـت.33 گزارش هـا نشـان می دهـد آقایـان 

سـیدنصراهلل تقوی سـادات اخوی، سیدمحسـن 

عـدل  سـیدمصطفی  )صدراالشـراف(،  صـدر 

عصـار،  سـیدمحمدکاظم  )منصورالسـلطنه(، 

شـیخ محمدعلـی کاشـانی، میـرزا محمدرضـا 

ایروانـی، شـیخ علـی باباعالـم فیروزکوهـی و 

دومیـن  اعضـای  قمـی  فاطمـی  سـیدمحمد 

کمیسـیون تدویـن قانـون مدنـی بودند که جلد 

اول را تهیـه کردنـد.34 به جـز منصورالسـلطنه، 

همگـی اعضـا تحصیـات عالـی فقـه و اصـول 

داشتند و دوران پیش از شرکت در کمیسیون یا 

همـان زمـان، ملبس به لبـاس روحانیت بودند. 

فاطمـی و تقـوی نـزد میـرزا حسـن آشـتیانی، 

فیروزکوهـی نـزد سـیدمحمدباقر درچـه ای و 
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عصـار نـزد آقاضیـاء عراقـی و سـیدمحمدکاظم 

یـزدی بـه تحصیـل درس خـارج فقـه و اصـول 

تحصیـات  کـه  صدراالشـراف  پرداختنـد.35 

کمتـری داشـت، واسـطه مشـیرالدوله و علمـا 

بود. او در دورۀ مرجعیت عام آیت اهلل بروجردی 

ارتباط نزدیکی با ایشـان داشـت و پیغام ها را از 

ایشـان به شـاه می رساند.36 سومین کمیسیون 

تدویـن قانـون مدنـی بـرای تهیـه جلـد دوم بـا 

ترکیـب نسـبتًا متفـاوت در سـال 1313 شـروع 

بـه کار کـرد. در ایـن جمـع، فاطمـی قمی، عبده 

بروجـردی، ممقانـی، افجـه ای، صدراالشـراف، 

عامـری و متین دفتـری حاضـر بودند.37 در این 

جمـع نیـز به جـز عامـری و متین دفتری همگی 

برآمـده از حـوزه بودنـد و تحصیـات عالی تا حد 

اجتهـاد یـا نزدیـک بـه آن داشـتند. 

قمـی  فاطمـی  سـیدمحمد  بی تردیـد  امـا 

مهم تریـن عضـو کمیسـیون تدویـن و مـدّون 

اصلـی قانـون مدنـی بـود. او بـا آیـت اهلل شـیخ 

عبدالکریـم حائـری مؤسـس حـوزه قـم روابـط 

فاطمـی  داشـت.  محترمانـه ای  و  دوسـتانه 

از سـوی حـاج شـیخ به عنـوان مجتهـد مسـّلم 

معرفـی شـد.38 به همت فاطمـی هزینه مربوط 

بـه سـاخت بیمارسـتان قـم تهیـه شـد و کلنگ 

سـاختش آن را حـاج شـیخ شـخصًا بـه زمیـن 

زد.39 دربارۀ مواجهه حاج شـیخ با قانون مدنی 

گفتـه می شـود ایـن قانـون بـه تأییـد مؤسـس 

حـوزه رسـیده اسـت.40 برخـی ماجـرا را چنیـن 

تعریـف کرده انـد کـه شـخص فاطمـی قانـون 

را بـه قـم نـزد حـاج شـیخ بـرده و نظـر ایشـان 

را جویـا می شـود. ایشـان پـس از تأییـد مـواد 

تهیه شـده، توصیـه می کنـد بـه جای »شـماره« 

لفظ »مسـأله« درج شـود.41 دکتر سیدمصطفی 

محقـق دامـاد نوۀ حاج شـیخ با اشـاره به این که 

فاطمـی حـاج شـیخ را وصـی خـود قـرار داده 

بـود، داسـتان را این گونـه روایـت می کند: »من 

از یکـی دوسـتانم کـه پدرشـان  مرحـوم حـاج 

شـیخ عبدالکریـم را درک کـرده و از شـاگردان 

حـاج میـرزا محمـد اربـاب قمـی بوده، شـنیدم 

پدرشـان نقـل کـرده وقتـی قانـون مدنـی را نـزد 

حاج شـیخ آوردند، ایشـان گفت این همان فقه 

ماسـت. شـما این هـا را عینـًا از شـرایع ترجمـه 

کرده ایـد، فقـط شـما بـه جـای »مسـأله« کلمـه 

»ماّده« گذاشـته اید«.42 آرای فقهی حاج شـیخ 

در اختیـارات فقهـا مؤیـد ایـن اظهـارات اسـت؛ 

چـرا کـه ایشـان قلمـرو والیـت را بـه قضـاوت و 
حواشـی آن محـدود می دانـد.43

دسـت کم می تـوان به یقین گفـت مخالفتی 

از طرف حاج شـیخ نسـبت به قانون مدنی ثبت 

نشـده اسـت.44 افـزون بـر این که حاج شـیخ با 

اعتـراض علمـای اصفهـان بـه سـربازی اجباری 

همـراه نشـده و ای بسـا در قبـال قانون موضعی 

تأییدآمیـز داشـته اسـت.45 به عـاوه توجـه به 

گـزارش دکتـر مهـدی حائـری فرزنـد آیـت اهلل 

مؤسـس کـه نشـان می دهـد رضاشـاه بـه حـاج 

شـیخ عاقمنـد بـوده و او را در میـان روحانیون 

یک اسـتثنا می دانسـته،46 مؤید این باور است 

که حاج شـیخ در آن برهه و با ماحظه شـرایط 

غالبـًا به دنبـال اسـتقرار نظـم در حـوزه و جامعه 

بـوده و لـذا ارزیابـی منفی از اصاحات نداشـته 

است.
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  منـش محتاطانـۀ سـید بروجـردی و اصحابش: 
انتقادات انگشت شمار از قوانین

پـس از درگذشـت آیـت اهلل حائـری حوزه قم 

فرصتـی پیـدا کـرد تـا بـه دور از تنش هایـی کـه 

رضاشـاه با فرمان لباس متحدالشـکل و کشـف 

حجـاب بـه بـار آورده بـود بـه اداره امـور حـوزه 

بپـردازد؛ هرچنـد جنـگ جهانـی دوم وضعیـت 

نابه سـامانی بر کل جامعه از جمله حوزه حاکم 

کرد. در این زمانۀ حسـاس بود که ورود آیت اهلل 

بروجـردی در دی  1323 بـه قم توانسـت اوضاع 

را بهبـود بخشـد. دخالـت آیـت اهلل بروجـردی در 

قانون گـذاری بـه موضوعاتی محدود شـد که در 

آن هـا دغدغه هـای فقهـی و اعتقـادی به چشـم 

می خـورد، یـا دوری مملکـت از تنـش و رفـاه 

حـال مـردم مدنظـر بـوده اسـت؛47 از همین رو 

ایشـان از دولـت خواسـت تا با بهاییـان در قبال 

آزاری که به مسـلمانان داشـتند مقابله کند.48 

اراضـی  تقسـیم  بـا  هم چنیـن 

و اعطـای حـق رأی بـه زنـان در 

کـرد.49  مخالفـت  انتخابـات 

واکنش هایـی کـه باعـث شـدند 

اجـرای ایـن قوانیـن بـه بعـد از 

درگذشـت سید بروجردی موکول 

شـود کـه به نوعـی سوءاسـتفاده 

از منـش محتاطانـه ایشـان در 
برخـورد بـا حکومت بـود.50

آیـت اهلل  درگذشـت  از  پـس 

مهم تریـن  شـاید  بروجـردی 

واکنـش علمـای قـم در پاییـز و 

زمستان 1341 در مخالفت با الیحه انجمن های 

ایالتـی و والیتـی و انقـاب سـفید بود که منجر 

بـه اعامیـه ُنه امضایـی شـد؛ اعامیـه ای کـه 

توسـط آیـت اهلل مرتضـی حائـری فرزنـد ارشـد 

حـاج شـیخ نوشـته شـد و بـه امضـای ایشـان و 

هشـت تـن از مجتهدیـن برجسـته حوزه رسـید 

کـه اکثرشـان از برجسـته ترین شـاگردان حـاج 

شـیخ بودنـد. در ایـن نامـه کـه امضـای آیـات 

شـریعتمداری،  سـیدکاظم  خمینـی،  امـام 

سـیدمحمدرضا گلپایگانـی، سیدشـهاب الدین 

مرعشـی نجفی، سـیدمحمد داماد، میرزا هاشم 

آملی، سـیدمرتضی لنگرودی، عامه طباطبایی 

و سـیداحمد زنجانـی پـای آن دیـده می شـود، 

اسـتدالل های فقهـی و حقوقـی علیـه اعطـای 

حـق رأی بـه زنـان و شرکت شـان در انتخابـات 

اقامـه گردیـد و تعـارض لوایـح با شـرع و قانون 
اساسـی مشـروطه تذکـر داده شـد.51

دومیـن واکنـش مهـم را می تـوان اعتـراض 

علمـا به صدور حکـم اعدام امام 

خمینـی در پـی وقایـع خـرداد 

1342 دانسـت. در بیانیـه ای کـه 

آیـات گلپایگانی، شـریعتمداری 

و میانی در مرداد 1342 امضا و 

منتشـر کردند، بـه مفهوم موافق 

اصـل دوم متمـم قانون اساسـی 

مشـروطه اسـتناد شـد؛ بـه ایـن 

صـورت که وقتی وکای مجلس 

شـورای ملی از مصونیت قضایی 

أولـی  طریـق  بـه  برخوردارنـد، 

ایـن حـق بـرای علمای تـراز اول 

پــس از درگذشــت آیــت اهلل حائری 
حــوزه قــم فرصتــی پیــدا کــرد تــا بــه 
کــه رضاشــاه  دور از تنش هایــی 
متحدالشــکل  لبــاس  فرمــان  بــا 
آورده  بــار  بــه  حجــاب  کشــف  و 
بــود بــه اداره امــور حــوزه بپــردازد؛ 
دوم  جهانــی  جنــگ  هرچنــد 
کل  بــر  نابه ســامانی  وضعیــت 
کــم  حا حــوزه  جملــه  از  جامعــه 
حســاس  زمانــۀ  ایــن  در  کــرد. 
بــود کــه ورود آیــت اهلل بروجــردی 
توانســت  قــم  بــه   1323 دی   در 

بهبــود بخشــد. را  اوضــاع 
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به عنـوان ناظـران قوانیـن و مصوبـات مجلـس 

اثبـات می شـود.52 ایـن موضـوع را آیـت اهلل 

شـبیری زنجانـی بـا اندکـی تفـاوت گـزارش 

می کنـد: »وقتـی آقـای خمینـی را دسـتگیر 

کردنـد، آقـای شـریعتمداری، آقـای میانـی، 

آشـیخ محمدتقـی آملـی سـاکن تهـران و آمیرزا 

احمـد آشـتیانی اقدام کردنـد و درباره مصونیت 

قایـی آقـای خمینـی نامه ای به دسـتگاه حاکم 

دادنـد. نامـه بـه امضـای ایـن چهـار عالـم ولـی 

متـن نامـه از آقـای شـریعتمداری بـود. از خـود 

آقـای شـریعتمداری شـنیدم کـه گفـت: متـن 

نامـه را مـن نوشـتم. قاعدتـًا هـم آن نوشـته بـا 

سـبک نـگارش آقـای شـریعتمداری موافق بود 

نـه بـا قلـم آقایـان دیگـر. مفاد نامه ایـن بود که 

آقـای خمینـی مجتهـد و مرجـع اسـت. قانـون 

دربـاره مجتهـد تصریـح بـه مصونیـت قضایـی 

نداشـت، ولـی آقـای شـریعتمداری بـه فحوای 

قانـون اسـتدالل کـرد کـه چـون نماینـدگان 

مجلـس طبـق قانون مصون هسـتند و طراز اّول 

فقها بر نمایندگان اشـراف دارند، پس باألولویة 
فقهـا و مجتهدیـن مصـون هسـتند«.53

بـا  مخالفـت  قـم:  حـوزۀ  مخالفـت  اوج گیـری   
مشروعیت نهاد واضع قانون

پـس از وقایـع خـرداد 42 و تبعیـد امـام 

خمینـی بـه ترکیـه در آبان 43 حوزه قم وارد فاز 

جدیدی شد. اکثر مراجع و مدرسین حوزه قم در 

قبـال دسـتگیری و تبعید امـام موضع انتقادی 

داشـتند و بـا صـدور بیانیه هایی اقـدام دولت را 

محکـوم کردنـد.54 امـا این مخالفت هـا تنها در 

صـدور بیانیه هـای اعتراضی خاصه نشـد؛ بلکه 

برخی علمای حوزه مشـخصًا شـاگردان امام در 

منبر و درس و آثار تألیفی انتقادات گسترده ای 

را علیـه حکومـت پهلـوی و شـخص شـاه بیـان 

کردنـد کـه می تـوان آن را گفتمـان مخالفـت بـا 

مشـروعیت نهـاد واضع قانون دانسـت. 

در  می تـوان  را  نمونه هـا  برجسـته ترین 

تأسـیس »جامعـه مدرسـین حـوزه علمیه قم« 

مشـاهده کـرد. ایـن نهـاد بـا حضور یـازده تن از 

مدرسـان حـوزه قـم و مشـهد بـه منظـور اصاح 

متـون حـوزه تشـکیل شـد؛ امـا با توجـه به عدم 

همراهـی یـا مخالفـت بخشـی از بدنـۀ حـوزه با 

نهضـت امـام خمینـی، تمرکـز اصلی بـه تربیت 

روحانیـون مبـارز و حمایـت از آن هـا معطـوف 

شـد. در کنـار کنش هـای جمعـی و گروهـی، 

ای بسـا برجسـته ترین اقدامـات فردی از سـوی 

شـاگردن امام در راسـتای نظریه پردازی انقاب 

و حکومـت اسـامی را می تـوان در آیـت اهلل 

منتظـری جسـتجو کـرد. او پـس از آن کـه امـام 

در نجـف بـه تدریـس والیت فقیـه ضمن کتاب 

البیـع پرداخـت، والیت فقیـه را در میان جمعی 

از طـاب حـوزه قـم در دهـه پنجـاه تدریس کرد 

و بـا توجـه بـه ادلـه عقلـی و نقلـی، در آن دوران 

نظریـه انتصـاب فقیه را ترجیـح داد.55 آیت اهلل 

طالقانـی هـم با سـخنرانی های خود در مسـجد 

هدایـت و تأکیـد بـر آموزه هـای سیاسـی و 

اجتماعـی اسـام، مشـروعیت حکومت پهلوی 

را نفـی کـرد و کوشـید تفسـیری انقابی از قرآن 

و احادیـث ارائـه دهـد. آیـت اهلل خامنـه ای نیـز 

در سـخنرانی ها وجلسـات تفسـیر قـرآن واقـع 
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در مسـاجد مشـهد به سـختی از حکومت انتقاد 

می کـرد. ایـن اعتراضـات بـه زندانـی و شـکنجه 

شـدن روحانیـون انقابـی منجر شـد. 

افـزون بـر آن، برخـی دیگر از مدرسـین حوزه 

بـا تألیـف آثـاری پیرامـون والیـت فقیـه آن را با 

کمک احادیث معصومین و اسـتناد به شـهرت 

و اجمـاع اثبـات کردنـد. اإلسـام 

آیـت اهلل  شـهید  از  احليـاة  يقـود 
ورة  ضـر صـدر،  سـیدمحمدباقر 

وجـود احلكومـة أو الواليـة للفقهـاء 
اثـر آیـت اهلل صافـی گلپایگانـی، 

حاکمیـت  و  فقیـه  والیـت 

ملـت نوشـته آیـت اهلل طاهـری 

خرم آبـادی، حاکمیـت در اسـام 

نوشـته آیت اهلل موسوی خلخالی 

و والیت فقیه و حکومت اسـام 

عامـه حسـینی تهرانـی از جمله 

ایـن آثـار بودنـد. بیشـترین ایـن 

انتصـاب فقیـه  از نظریـه  آثـار 

حمایـت می کردنـد کـه معتقـد 

ائمـه^  سـوی  از  فقهـا  بـود 

به عنـوان نایـب عـام و متصـدی 

حکومـت و قانون گـذاری در عصـر غیبـت مقـرر 

شـده اند.

  حوزه و قانون پس از انقالب اسـالمی: توسـعه 
جایگاه و صالحیت مداخله

بـا پیـروزی انقـاب فصـل جدیـدی در روابط 

میـان حـوزه و قانون گـذاری آغـاز شـد. امـام 

خمینی در 5 اسـفند 57 شـیخ صادق خلخالی را 

مأمور تشـکیل دادگاه انقاب اسـامی کرد تا »با 

موازین شـرعیه حکم شـرعی« صادر کند.56 امام 

طـّی احکامـی جداگانـه برخـی روحانیـون مورد 

تأیید خود را به عنوان قاضی شـرع در شـهرهای 

مختلف منصوب کرد؛ از جمله آیات سـیدکاظم 

نورمفیـدی، شـیخ عبـداهلل جوادی آملی و شـیخ 

علـی احمـدی میانجـی به ترتیب 

به سـمت قاضی شـرع در گرگان، 
آمـل و میانه منصوب شـدند.57

مجلـس  تشـکیل  کنـار  در 

بررسـی نهایـی قانون اساسـی در 

28 مـرداد 58 کـه اکثریـت آن را 

می دادنـد،  تشـکیل  روحانیـون 

امـام در اول اسـفند 58 آیـات 

صافی گلپایگانی، ربانی شیرازی، 

مهـدوی کنـی، صانعـی، جنتی و 

رضوانـی را »به منظـور پاسـداری 

از احکام اسـام و قانون اساسـی 

از نظـر عـدم مغایـرت مصوبـات 

مجلس شورای اسامی با آن ها« 

به عنـوان فقهای شـورای نگهبان 

منصـوب کـرد.58 هر شـش فقیه 

از شـاگردان آیـات بروجـردی و امـام خمینـی یا 

دسـت کم یکی از این دو بودند و از مکتب فقهی 

حاکـم بـر حوزه قم حمایـت می کردند که اختیار 

فقیـه در قانون گـذاری از مؤلفه هـای مهم اش به 

شـمار می رفـت. انتصـاب آیـت اهلل قدوسـی در 

15 مـرداد 58 بـه سـمت دادسـتان کل انقـاب 

و آیـت اهلل بهشـتی در 4 اسـفند همـان سـال بـه 

ریاسـت دیوان عالی کشـور، حضور روحانیت در 

برخــی دیگــر از مدرســین حــوزه 
بــا تألیــف آثــاری پیرامــون والیــت 
احادیــث  کمــک  بــا  را  آن  فقیــه 
معصومیــن و اســتناد بــه شــهرت 
و اجمــاع اثبــات کردنــد. اإلســام 
يقــود احليــاة از شــهید آیــت اهلل 
ورة  ، ضــر ســیدمحمدباقر صــدر
الواليــة  أو  احلكومــة  وجــود 
صافــی  آیــت اهلل  اثــر  للفقهــاء 
و  فقیــه  والیــت  گلپایگانــی، 
کمیــت ملــت نوشــته آیــت اهلل  حا
کمیــت  حا خرم آبــادی،  طاهــری 
آیــت اهلل  نوشــته  اســام  در 
والیــت  و  خلخالــی  موســوی 
فقیــه و حکومــت اســام عامــه 
حســینی تهرانــی از جملــه ایــن 

بودنــد. آثــار 
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امـر قضـا و قانون را پررنگ تر کرد.59 بدین ترتیب 

عمـدۀ نقـش تدویـن »قانون اساسـی« و »قانون 

مجـازات اسـامی« کـه دو رکـن مهـم جمهوری 

دسـت  در  می آمدنـد،  شـمار  بـه  اسـامی 

دانش آموختـگان حـوزه قم قـرار گرفت و متقابًا 

بـر سـر هـر یـک چالش هایـی شـکل گرفت.

  چالش بر سر قانون اساسی 1358
از تابسـتان 58 اختاف نظرهایـی بـر سـر 

گنجانـدن اصـل والیـت فقیه در قانون اساسـی 

پپیـش آمـد. هرچنـد اصـل ایـن موضـوع مورد 

توافـق اکثـر علمـا و روحانیـون بـود و مشـخصًا 

آیـات گلپایگانـی و صافـی اهمیـت این اصل را 

صریحـًا متذکـر شـدند،60 ولی عـده ای از مراجع 

از جمله آیات شـریعتمداری و سیدحسـن قمی 

طـی سـخنرانی و بیانیه هایـی مخالفـت خـود 

را بـا برخـی اصـول قانـون اساسـی اعـام و از 

کاسـتی ها و نارسـایی ها انتقـاد 

کردنـد.61 آیت اهلل شـریعتمداری 

بـه ایـدۀ »قانـون مـدرن« بـاور 

داشـت و از مشـروطیت و تأمین 

می کـرد.  دفـاع  ملـی  حقـوق 

خبرنـگار  بـا  مصاحبـه  در  او 

 57 اردیبهشـت  در  فرانسـوی 

گفـت به رغـم عاقـه به تشـکیل 

را  شـرایط  اسـامی  حکومـت 

خواسـتار  و  نمی بینـد  آمـاده 

اجـرای قانـون اساسـی اسـت.62 

در مقابـل آیـت اهلل قمـی به رغـم 

وجهه ای انقابی که داشـت و در 

ردیـف نخسـتین معترضان بـه حکومت پهلوی 

بـود، ولـی بـا قانـون میانـۀ خوبـی نداشـت. بـه 

باور آیت اهلل خامنه ای: »او مشـروطیت را قبول 

نداشـت و معتقـد بـود در مقابـل قانـون خـدا، 

دکان قانون باز کردن اشـتباه اسـت ... با مرحوم 

آخونـد خراسـانی کـه طرفدار مشـروطه بـود، بد 

بـود. روشـنفکرها و قشـر تحصیل کـرده جـذب 

ایشـان نمی شـدند، امـا عامـه مـردم بـه ایشـان 

عاقمنـد بودنـد«.63 در نهایـت قانـون اساسـی 

کـه اصـل والیـت فقیه را در برداشـت و با تاش 

آیـت اهلل منتظـری و اعضـای حـزب جمهـوری 

اسـامی بـا قرائـت امام قرابت زیـادی پیدا کرد، 

در 11 و 12 آذر 58 بـه همه پرسـی گذاشـته شـد 

و رأی آورد. 

توجـه بـه ایـن نکتـه الزم اسـت کـه بـه نظـر 

بهشـتی، پنـج نهـاد رهبـری، ریاسـت جمهوری، 

نخست وزیری و هیئت دولت، مجلس و شورای 

عالـی قضایـی در طـول یکدیگـر 

تعریـف می شـوند تـا مخالفتـی 

پیـدا نکننـد.64 بـر ایـن اسـاس 

فقیـه  والیـت  و  رهبـری  نهـاد 

محدودکننـدۀ دولـت نیسـت. بـا 

توجـه بـه برخـی واکنش هـا از 

سـوی امـام می تـوان ادعـا کـرد 

اختیـارات  ایشـان  نظـر  طبـق 

والیـت فقیه به نوعـی در مجلس 

در  می شـود.  تزریـق  دولـت  و 

نامـۀ مـورخ 16 دی 66 امـام بـه 

آیـت اهلل خامنـه ای آمـده اسـت: 

»بايـد عـرض كنـم حكومـت، كه 

کــه  کنــم حکومــت،  بایــد عــرض 
شــعبه اى از والیــت مطلقــه رســول 
احــکام  از  یکــی  اســت،  اهلل| 
مقــدم  و  اســت؛  اســام  اولیــه 
حتــی  فرعیــه،  احــکام  تمــام  بــر 
کــم  نمــاز و روزه و حــج اســت. حا
ــه  ــی را ک ــا منزل ــجد ی ــد مس می توان
در مســیر خیابــان اســت خــراب 
کنــد و پــول منــزل را بــه صاحبــش 
کــم می توانــد مســاجد  رد کنــد. حا
را در موقــع لــزوم تعطیــل کنــد؛ و 
در  باشــد،  ِضــرار  کــه  مســجدى 
کــه رفــع بــدون تخریــب  صورتــی 

کنــد. نشــود، خــراب 
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شـعبه اى از واليت مطلقه رسـول اللَّه| اسـت، 

يكـى از احـكام اوليـه اسـام اسـت؛ و مقـدم بـر 

تمـام احـكام فرعيـه، حتـى نمـاز و روزه و حـج 

اسـت. حاكم مى تواند مسـجد يا منزلى را كه در 

مسـير خيابـان اسـت خـراب كند و پـول منزل را 

بـه صاحبـش رد كنـد. حاكم مى تواند مسـاجد را 

در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسـجدى كه ِضرار 

باشـد، در صورتـى كـه رفـع بدون تخريب نشـود، 

خـراب كنـد. حكومـت مى توانـد قراردادهـاى 

شـرعى را كـه خـود بـا مـردم بسـته اسـت، در 

موقعـى كـه آن قـرارداد مخالف مصالح كشـور و 

اسـام باشـد، يكجانبـه لغـو كنـد. و مى تواند هر 

امـرى را، چـه عبـادى و يـا غيـر عبادى اسـت كه 

جريـان آن مخالـف مصالـح اسـام اسـت، از آن 

مادامـى كه چنين اسـت جلوگيـرى كند«.65 در 

نتیجـه مطابق تحلیل برخی حقوق دانان، والیت 

مطلقـه اصطاحـی اسـت کـه جنبـه موضوعـی 

دارد؛ یعنی دولت اسامی در تمام موضوعات و 

امـور حکومتـی حق دخالـت دارد، اما این اختیار 

مطلق را نمی توان مانع تقسـیم منطقی وظایف 
زمامـداری بیـن قـوای متعـدد دانسـت.66

  چالش بر سر الیحه قصاص
بهشـتی  حسـینی  سـیدمحمد  آیـت اهلل 

نایب رئیـس مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی 

و رئیـس دیـوان عالـی کشـور نقـش مهمـی در 

تدویـن قوانیـن و مقـررات دهـه اول انقـاب 

ایفـا کـرد. او کـه از شـاگردان آیـات بروجـردی، 

محقـق دامـاد و عامـه طباطبایـی بـود، برآمده 

از حـوزه قـم و دانش آموختـه مکتـب فقهـی قم 

بـود. هم بحـث بـودن وی بـا آیـت اهلل شـبیری 

زنجانـی در درس محقـق داماد نشـان دهنده تراز 

اجتهـاد اوسـت. بـه گـزارش آیـت اهلل شـبیری 

زنجانـی: »آقـای بهشـتی جزء نوادر بـود ... آقای 

داماد در میان شـاگردان، آقای بهشـتی را قبول 

داشـت ... آقای بهشـتی چون سـرعت انتقال و 

دقت نظـر داشـت، اشـکال می کـرد و قـدری هم 

مقاومـت می کـرد«.67 تقریبـًا همـۀ معاونان او 

در شـورای عالـی قضایـی یعنی آیات قدوسـی، 

موسـوی اردبیلی، ربانی املشـی و جوادی آملی 

تجربـه شـاگردی آیات بروجـردی، امام خمینی 

و عامـه طباطبایـی را داشـتند کـه ارتباط وثیق 

و عمیـق میـان حـوزه قـم و قوانیـن جزایـی را 

بازگـو می کنـد.

بـا انتصـاب آیـت اهلل بهشـتی بـه ریاسـت 

شـورای عالـی قضایـی در اسـفند 58 و مطالبـه 

امـام مبنـی بـر تدویـن لوایـح قضایـی جدیـد 

جمهـوری اسـامی ایـران، کوشـش های وی 

بـرای اصـاح قوانیـن و مقـررات کیفـری قـوت 

گرفـت کـه نمونـه بـارز آن را می تـوان در الیحـه 

قصـاص مشـاهده کـرد. ایـن الیحـه کـه در دو 

بخـش در 16 مـرداد 59 و 13 اردیبهشـت 60 در 

روزنامه هـا منتشـر شـد، مطابـق بـا آرای ظاهـرًا 

مشـهور فقهـا تنظیـم شـده اسـت؛ از جملـه در 

باب قصاص میان زن و مرد تساوی در مجازات 

قصـاص منتفـی گردیـد و مقرر شـد ارتـکاب زنا، 

شـرب مسـکر، لـواط، مسـاحقه، قـوادی و قدف 

مسـتوجب حـد شـرعی اسـت.68 ایـن الیحه در 

9 اسـفند 59 بـه تصویـب هیئـت وزیران رسـید 

و بیسـتم همـان مـاه در مجلـس اعـام وصول 
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شـد.69 برخی اسـاتید دانشـکده حقوق و وکای 

دادگسـتری ماننـد دکتـر امیرناصـر کاتوزیـان، 

دکتر محمد آشـوری و دکتر سـیدعلی آزمایش 

بـه همـراه 164 تـن دیگـر بـا امضـای بیانیـه ای 

بـه ایـن الیحـه واکنـش نشـان دادنـد؛ از جمله 

معتقد بودند آرای فقها با حکم محکمه مساوی 

ماننـد  روز  علـوم  از  و  نیسـت 

و جامعه شناسـی  جرم شناسـی 

جنایـی در موضـوع ادلـه اثبـات 

جـرم اسـتفاده نشـده اسـت.70 

متقابـًا آیـت اهلل بهشـتی در دو 

بحـث آزاد پیرامـون الیحـه مورخ 

21 اردیبهشـت و 4 خـرداد 60 بـه 

اعتراضـات پاسـخ داد و یـادآور 

شـد مقـررات جزایـی اسـامی 

و  تغییـر  قابـل  به هیچ عنـوان 

تصـرف نیسـت.71 به هـر ترتیب 

قانـون حـدود و قصـاص پـس از 

یـک سـال کار آزمایشـی در 3 

خـرداد و 20 مهـر 61 بـه تصویـب 

مجلـس شـورای اسـامی رسـید 

و اجرایـی شـد. قانـون مجـازات اسـامی که در 

مرداد 62 به تصویب مجلس رسـید، اشـتراکات 

فراوانـی با قانون مدّون شـهید بهشـتی داشـته 

و نشـان می دهـد طـرز فکـر و سـبک تنظیـم و 

نـگارش وی و اصحابـش در قـوه قضائیـه چـه 

میـزان بـر جرم انـگاری و قانون نویسـی بعـد از 

خـود اثرگـذار بـوده اسـت.

 مجمع تشخیص مصلحت نظام: نتیجۀ اختالف 

مجتهد شورا با مجلس شورا
پـس از تقدیـم الیحه کار از سـوی ابوالقاسـم 

و  بـه مجلـس  کار  وقـت  وزیـر  سـرحدی زاده 

تصویـب آن، شـورای نگهبـان متکفـل اظهارنظر 

در ایـن خصـوص شـد و بـه دلیـل مغایـرت بـا 

موازیـن شـرعی قانـون را تأییـد نکـرد. مجلـس 

بـر نظـر خـود اصرار کرد و شـورای 

نگهبان با مرکزیت شش فقیه باز 

هـم تن بـه تأیید نداد. اختافات 

به جایی رسـید که آیت اهلل صافی 

دبیر شـورای نگهبان به امام نامه 

نوشـت و از ممنوعیـت نظامـات 

اسـام و خطـر تغییـر و تعویـض 

آن اظهـار نگرانـی کـرد.72 امام در 

نامـۀ مـورخ 26 آذر 66 این چنیـن 

پاسـخ داد: »دولـت مى توانـد در 

تمـام مـواردى كه مردم اسـتفاده 

از امكانـات و خدمـات دولتـى 

مى كننـد بـا شـروط اسـامى، و 

حتـى بـدون شـرط، قيمـت مورد 

اسـتفاده را از آنـان بگيـرد و ايـن 

جارى اسـت در جميع مواردى كه تحت سـلطه 

حكومـت اسـت، و اختصـاص بـه مـواردى كه در 

نامـه وزيـر كار ذكـر شـده اسـت نـدارد. بلكـه در 

»انفال«، كه در زمان حكومت اسـامى امرش با 

حكومت اسـت، مى تواند بدون شـرط يا با شـرِط 

الزامى اين امر را اجرا كند «.73 هرچند گماِن آن 

می رفـت کـه بـا نظر امـام قانون کار تأیید شـود، 

شـاگرد سـید بروجـردی بر مخالفت اصـرار ورزید 

و سـرانجام 5 مـاه بعـد اسـتعفای خـود را تقدیم 

ایــن بحث هــاى طلبگــی مــدارس، 
کــه در چهارچــوب تئوری هاســت، 
نه تنهــا قابل حــل نیســت، کــه مــا 
را بــه بن بســت هایی می کشــاند 
کــه منجــر بــه نقــض ظاهــرى قانــون 
اساســی می گــردد. شــما در عیــن 
این کــه بایــد تمــام تــوان خودتــان 
شــرعی  خــاف  کــه  بگذاریــد  را 
صــورت نگیــرد- و خــدا آن روز را 
نیــاورد- باید تمام ســعی خودتان 
کــرده  خداى نا کــه  بنماییــد  را 
پیچ وخم هــاى  در  اســام 
اقتصــادى، نظامــی، اجتماعــی و 
ــه عــدم قــدرت  سیاســی، متهــم ب

اداره جهــان نگــردد.
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کـرد تـا 4 تیـر 67 شـیخ محمـد یزدی جانشـین 

وی در شـورا شـود.74

سـرانجام تصمیم گیـری بـرای ایـن قانـون 

چنـان بغرنـج شـد کـه امـام بـا اختیـارات خود 

فرمان تشـکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام 

را صادر کرد و در پیامی خطاب به اعضای مجمع 

نوشـت: »ايـن بحث هـاى طلبگـى مـدارس، که 

در چهارچـوب تئوری هاسـت، نه تنهـا قابل حـل 

نيسـت، کـه مـا را به بن بسـت هایی مى کشـاند 

کـه منجـر بـه نقـض ظاهـرى قانـون اساسـى 

مى گـردد. شـما در عیـن این که بایـد تمام توان 

خودتـان را بگذاريـد كـه خـاف شـرعى صـورت 

نگیـرد و خـدا آن روز را نیاورد بايد تمام سـعى 

خودتـان را بنماییـد كـه خداى ناكرده اسـام در 

پيچ وخم هـاى اقتصـادى، نظامـى، اجتماعـى 

و سیاسـى، متهـم بـه عـدم قـدرت اداره جهـان 

نگـردد«.75 پـس از کش وقوس هـای فـراوان 

قانـون کار در 29 آبـان 69 توسـط مجمـع تأییـد 

شـد. بـه نظـر می رسـد حوزه قم پـس از درگیری 

عینی با مشکات حکومت داری و قانون گذاری 

بـه اجتهـادی پویاتـر تـن داد و روحانیونـی کـه 

پیش تـر در جایـگاه فقیـه شـورای نگهبـان یـا 

فقیه عضو شـورای عالی قضایی بودند، در مقام 

عضـو مجمع تشـخیص تصمیمـات متفاوتی را 

اتخاذ کردند. البته به رغم گسـتردگی مداخات 

حـوزه قـم در قانون گـذاری، به دلیل خأل موجود 

در تشـخیص موضوعـات و ناهماهنگـی میـان 

دولت هـا بـا مراجـع از جملـه در وزارت زنـان یـا 

امـور فرهنگـی و هنری، همچنـان چالش هایی 

دیـده می شـود. در نتیجـه می تـوان گفـت تـا 

زمانـی کـه ایـن قسـم معضـات حـل نشـود، 

تقویـت نقـش حوزه به تنظیـم صحیح و اجرای 

کارآمـد قوانیـن ختـم نخواهد شـد.
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