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Abstract 
The study of the basis of legislation in the ideology of liberalism 

and Imamieh religion can clarify the difference between legislative 

processes in the countries believing in these two ideology. Precision in 

the principles of liberalism, including individualism, liberty, privacy, 

pluralism, and Laicity, shows that the basis of liberal legislation is 

"Autonomy". The accuracy of the Imamieh's theological principles, 

such as the monopoly of legislation for God, the comprehensiveness 

of religion, the conclusion of the Prophet (pbuh), and the authority of 

the jurists during the time of absence, also represent the "god decree" 

as the basis of the law. Therefore, the basis of legislation in these two 

ideology is in fundamental conflict. In the meantime, liberalism has a 

philosophical, cognitive, and logical critique that has exposed it to 

various criticisms. 
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ری رد مکتب مبانی اقنون                                                                                                                             لیبرالیسم و مذهب امامیه گذا
 علیرضا دبیرنیا1
 فاطمهسادات نقوی2
 

 چکیده

 تفباو   توانب  یمب  هیب امام مبهب   و سب  یبرالیل مکتب   در نیتقن عمل یمبنا یبررس
 در دقب  . سبادد  روشبن  را مکتب   دو نیب ا به معتق  یکشوربا در یگهارقانون ن یفرآ

 تهیسب یالئ و یبی تکثرگرا ،یخصوصب   یحر ،یآداد ،ییفردگرا بمچون س یبرالیل اصول
 یاس . دق  در اصول کالمب  «ینییخودآ» ،یبرالیل یگهارقانون یمبنا که دب ینشان م

 و)ص(  ول اکبر  رسب   یب خاتم ن،یب د  یبه خ اون ، جامع عیمانن  انحصار تشر هیامام
 یگبهار قبانون  یمبنبا  عنبوان  ببه  «ینییخ اآ» انگریب زین ب یغ دوران در فقها  یمرجع
 ،انیب م نیب اسب . در ا  نیادیدر تعارض بن ،مکت  دو نیا در نیتقن یمبنا نیبنابرا. اس 

اسب  کبه آن را در معبرض     یو منطقب  یشبناخت  ،یفلسبف  یراداتب یا مبتال ببه  س یبرالیل
 ار داده اس .انتقادا  گوناگون قر

 
 خ اآیینی ،خودآیینی فقه امامیه،، لیبرالیس ، قانونگهاری واژگان کلیدی:

. 
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 مقدمه  

 مقامهات  کهه  شودیاطالق م یوضع قانون است و قانون بر قواعد یبه معنا یگذارقانون

از  تیه و همهه مللهب بهه ت ع    ندینمایم وضع جامعه افراد عموم یبرا کشور کی تداریصالح

 هاحلومت یتمام در الجرم که است یعمل ی،گذارقانون .(2222 :1200 ن،ی)مع دنهستآن 

مملهن اسهت در ن هر     ،اول نگهاه  در. ردیپذیم صورت تفلر روش و دهیعق هر با هادولت و

 یدر حهال  نیه شهود. ا  سهته ینگر دیه د کیگوناگون به  یدر کشورها ندیفرآ نیا ،نندهیب کی

 یگوناگون یبر م ان تواندیم نیادیبن و مهم اریبس دهیدپ کیبه عنوان  یگذاراست که قانون

ههر   غالب بر گفتمان سیاسهی و حقهوقی    شهیدر اند یگذارقانون یم ان تفاوتاستوار گردد. 

 مملهن  کهه  یاجهه ینت ؛انجامهد یمه  قهانون  یمحتوا و یگذارقانون وهیبه تفاوت در ش ،کشور

درک نگهردد.   یبهه درسهت   ،آن سهاز انیبن یهااستدالل و یانهیزم عوامل به توجه بدون است

 رانیه ا یاسهالم  یجمهور یاساس قانون در اسالم یم ان خالف بر یگذارمنع مجلس از قانون

اسهت کهه    یامهور  ، در زمهره مجتهدان از ییشورا به امر نیا بر ن ارت فهیوظ نمودنلمحوّ و

 کیدئولوژیه ا تیمحهدود  ،سه ب  نیهمه  بهه . است محلوم و مردود سمیمدرن و سمی رالیدر ل

. ردیه گیم قرار انتقاد مورد دائماً سمی رالیل یم ان به معتقدان یسو از ی،گذارقانون در مجلس

 هیه امام مهذهب  در یگذارقانون یآن چه م نا که جست امر نیا در دیبارا  تعارض نیا س ب

ا همانه  کنهد یمه  نیمعه  را آن یهاچارچوب و یگذارقانون کنشگران ،ت ع به و ردیگیقرار م

 شهه یاند یم نها  بهر  مشخصهاً  کهه  اسهت  یغربه  یکشهورها  در یگهذار قانون یم نا از متفاوت

پرسهش   نیه پاسهخ بهه ا   یدر پ یلیتحل یفیتوص ینوشتار با روش نیاند. اگرفتهشلل سمی رالیل

 سهه یمقا و است؟ استوار ییم نا چه بر ،هیامام و سمی رالیل ملتب دو در یگذاراست که قانون

 ؟دهدبه دست می را یجیانت چه یم ان نیا
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 عنهوان  بهه  هیه امام مهذهب  برابهر  در سهم ی رالیملتب ل که است آن توجه انیشا گرید نلته

اخهالق   د،یه عقا یتمام نید کیعلوم متعدد است و به عنوان  أکه منش -جامع و کامل  ینید

 در جوامهع  و افهراد  درشهت  و زیه ر یهها پرسش برابر در و دهدیرا سامان م تیو اعمال بشر

. سهت ین طهراز هم و شأنهم -است پاسخ یدارا ستیز ها و الزامات هنجاریِبایسته خصوص

 بهر  سهم ی رالیلآن است که  سازدیالزم م یگذارقانون یم نا لحاظ از رادو  نیا قیتط  چهآن

و  یفهرد  یزنهدگ  توانهد یمه  کهه  دارد آن یادعها  یشناسه انسهان  و یشناسه یهسهت  ینهوع  هیپا

 انیه پا» ادیه فر که شتدا آن بر را امایفوکو که است ادعا نیمه کند. هانسان را ادار یاجتماع

 بشهمارد  انسهان  یزنهدگ  اداره قیطر نیبهتر و نیآخر را یدموکراس  رالیل و دهد سر «خیتار

(Fukuyama, 1992: 3). را یگهذار قهانون  یم نا سمی رالیل ،ینیبجهان نیهم هیپا بر نیبنابرا 

-یمه  لحهاظ  نیا از نیبنابرا. ندینمایم میترس را یاسیس ن ام آن به معتقدان و کندیم بیتعر

 سهه یمقا هیه امام دیه د از یگذارقانون یم ناملتب را با  نیا اساس بر یگذارقانون یم نا توان

 .نمود

 نقهد  و یبررسه  را سهم ی رالیل ی،اریبسه  شهمندان یاند کهه  دههد یم نشان نیشیپ آثار در تت ع

 یپژوهشه  .ملتهب اسهت   نیه در ا یگذارقانون یم نا در دقت از یخال ،آثار نیا اما اندکرده

 رفتهیصورت نپذ نهیزم نیدر ا سمی رالیو ل هیامام درخوری در موضوع سنجش موضع یقیتط 

 هرچهه  یِروشهنگر  گهرو  در ،آن ینهادهها  فلسهفه  و یاسهالم  حلومت ساختار از دفاعاست. 

 نیه ا در. اسهت  یجعفهر  مهذهب  ،خصهوص  بهه  و اسهالم  یم ان یِفطر و یعقالن تیماه شتریب

 بهر  ملتهب  نیا در یگذارقانون یم نا سپس و گرددیم حیتشر سمی رالیل مفهوم ابتدا ،نوشتار

 زین هیامام مذهب در یگذارقانون یم نا ،مقابل در. شدداده خواهد  حیاساس اصول آن توض

 دو نیه ا یم نها  انیه م تعهارض  ،تینها در. شودیم یبررس مذهب نیا یکالم اصول اساس بر

 .شد خواهد طرح سمی رالیل در یگذارقانون یم نا به وارده انتقادات و شده روشن ملتب

 

 سمیبرالیل اصول قالب در یگذارقانون یمبنا میترس .1

 در ،آن یگهذار قهانون  یم نها  درک کهه  اسهت  ییهاارزش و اصول از متشلل سمی رالیل

 ،یآزاد ،یهی فردگرا همچهون  یاصهول  و هها ارزش ،انیم نیا در. است اصول نیا درک گرو
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-بنها سهن   دیه را با یمهالل شیو خو تیعقالن ته،یسیالئ ،مدارا یی،تلثرگرا ،یخصوص میحر

 بهه  را یاسههم عمهده   ییفردگرا ،انیم نی. در ادانست  رالیل یگذارقانون یم نا حیتشر های

 دخواهه  ارائه حیتوض اصول نیا از کی هر خصوص در ،ادامه در. است داده اختصاص خود

 .شد خواهد وصیب و ت یینت  رالیل یگذارقانون یم نا ،تینها در و شد

 ییفردگرا .1-1

چنهد من هع و    ایه  کیه مشهخ  بهر اسهاس     مشه   کی ،عیتش مذهب خالف بر ،سمی رالیل

 از ریرناپهذ ییتغ یامجموعهه  را آن تهوان ینمه  نیبنهابرا . سهت ین شهناخت  قابهل  یِنصوص قطعه 

 از مشهخ   یِخیتهار  حرکهت  کیه  منزله به ،سمی رالیل. دانست یاخالقو  یاسیس یهاارزش

. گشهت  آغهاز  دیه جد عصهر  در ینید ونیرفرماس و رنسانس با که ستا هاشهیاندیک سیر از 

ی معرفه  سهم ی رالیل یهها ارزش عنوان به یاصول و هاارزش ،ملتب نیا ورزانشهیاند کتب در

 و یلیزیمتهاف  هسهته  نهوان ع بهه  را «یهی فردگرا» دیه با گونهاگون  اصول نیا انیم از. شده است

 حفه   بهه  متعههد  را خهود  یزیچ هر از شیب سمی رالیل. آورد شمار به سمی رالیل یِشناختیهست

 سهم ی رالیاصهول ل  گرید یفلسف یامر م نا نی.( ا19-10 :1291 ستر،)آربال داندیم فرد یآزاد

 یهی فردگرا ادیبن ی،شناختیهست یی. فردگراشودیم آغاز فرد از ،سمی رالیل. دآورَیرا فراهم م

 از دید لی رالیسم، .ردیگیقرار م به طور کلی و مطلق علم یو حت استیدر اخالق اقتصاد و س

 و یهسهت  محور عنوان به انسان که جا آن از و بسازد را خود یهاارزش یایدن تواندیم انسان

 در. آورد فراهم خود یبرا را سود و یخوش خت نیشتریب تا کوشدیم شودیم شناخته ،تیغا

 یامهر  بللهه  ستین سرزنش قابل یامر تنها نه خودخواهانه الیام از یرودن اله نگرشی، نیچن

 اسهت  یهی فردگرا ،نیا ،زین استیس در .(50و 52 :1291)آربالستر،  شودیم یتلق خردمندانه

 خهالف  بهر اگرچهه   الک و ههابز  ماننهد  متفلرانهی . ردیگیم قرار یاسیس ن ام یبناسن  که

 ن هام  و یاجتمهاع  ن هام  ،مشهابه  یریمسه  دراما  دننهینم رونیب رهیخدا را از دا احتاًصر کانت

همانها  اسهت   انیه شهاخه نما  نیه در ا شتریکه ب سمی رالی. هدف لکنندیم آغاز فرد از را یاسیس

 ویهژه بهه و  گهران یدر برابهر دخالهت و سهلطه د    یحداکثر یِفرد یآوردن و حف  آزادفراهم

 (2 :1205مشلات،  ؛125 :1202 ،یرودی)ش دولت است.
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 قهرار  نیتضهم  و ییشناسها  مورد یاجتماع یساختارها قیطر از دیبا تیّفرد ب،یترت نیبد

 نیه ا از یفهرد  ههر  تها  کهرد  اسهتفاده  یاجتمهاع  کنتهرل  ابهزار  از توانیم راستا نیا در و ردیگ

 لیتحصه  گهران ید صهدمات  از تهرس  بهدون  را خود یفرد حقوق که باشد برخوردار ییتوانا

تمام مردم برابهر و آزاد هسهتند    سمی رالیم نا، در ملتب ل نیر هم(. بRiley, 1998: 78) دینما

 رایه ز ؛ها اِعمال کنداشخاص بر آن تیرا بدون رضا یقدرت گونهیچکس حق ندارد ه چیو ه

و  گههرددیمهه لیشههوندگان تحصههحلومههت تیرضهها قیههحلومههت از طر تیّتمههام مشههروع

 ,Lakoff) را داراست هر حلومت قانونِترین ساسیا حلمِ، جامعه یفرد و اعضا یخوش خت

-یمه  قرار تیغا و هدف که استفرد و منافع فرد  ،نیا ،چنانهم زین اقتصاد در .(21 :2006

-بههره  یلیزیمتهاف  هسهته از یک  زین سمی رالیل قابل مالح ه است که طورهمان نیبنابرا. ردیگ

 کهه  شهود یمه  سه ب  هسته نیا .است یمیابراه انیاد کیزیمتاف هسته از متفاوت که مند است

 .کند ارائه را خود ژهیو ملتب یانسان علوم از یگوناگون یهاشاخه در سمی رالیل

 یآزاد .1-2

 کهه  ینحهو  بهه  ؛اسهت  برخهوردار  یهی واال نو شهأ  تیه از اهم سهم ی رالیدر ملتب ل یآزاد

 هها  هرال یباور ل شهیر .(15 :1220)بوردو،  شناسندیم یآزاد به آن ژهیو اعتقاد با را سمی رالیل

 یهها  هرال یل یفلسهف  هاتیتوج در. کرد جستجو ییفردگرا و فرد اصالت در دیبا را یآزاد به

 در ،جامعهههی پههیش از پدیهداری و پیههداییِ پدیهده   انسهان  ،الک و هههابز همچهون  کالسهیک 

 جنه   تیوضع استقرار به توجه با ،طیشرا نیا در. است بردهیم سر به کامل یآزاد طیشرا

 یپوشه چشهم  با تا رندیپذیم هاانسان ،الک شهیاند در یعیط  داریناپا تیوضع و هابز ن ر در

)ههابز،   ندکن جادیا دولت کی تیحاکم تحت را یمدن جامعه ،خود یهایآزاد از یبخش از

سهاکن و در  بهه  انسهان ابتهدا   ،یفلسهف  دگاهیه د نیه اساس ا بر .(00 :1290الک،  ؛192 :1204

 جهان . شهود  ارائهه  یق هول قابهل   لیه محهدودکردن او الزم اسهت دال   یت و براآزاد اس ،اصل

 هها انسهان  ،او ن هر  از. کنهد یمه  هیتوج ییبر ملتب سودگرا یرا م تن یآزاد زین لیم استوارت

؛ راه افهراد اسهت   سهر  بهر  مانع گرو ن ود در ،جامعه و انسان سود و هستند مطلق یآزاد یدارا

 دن هال  را خهود   منهافع  ،صورت نیبهتر به توانندیم افراد که است یصورت نینتنها در چ چه،

فهرد را محهدود کنهد     یآزاد تواندیم که یامر تنها ،لیم ن ر از. برسند یخوش خت به و کنند
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 یدر صهورت  یآزاد ی،قاعهده کله   کیه بنهابر   .(02 :1225 ل،یه )م اسهت  نفهس  انتیصه  اصل

اصهل  قالهب یهک   سهاند و در  بر بیآسه  گهران یشود که فرد با عمللرد خود به د یمحدود م

جامعهه   ایه  گهر یکه انسان با ترک فعل خود سه ب ورود خسهارت بهه فهرد د     یزمان ،ییاستثنا

 (00و02 :1225 ل،ی.)مکرد وادار آن انجام به رااو  توانیگردد م

 شهه یدر اند یخصوصه  میکه حر شودیم س ب یاجتماع قرارداد تیماه و یآزاد اصالت

در برابههر  سههمی رالیل یهههاتفههاوت از یلههی. ابههدی یعههیرف گههاهیو جا ردیههشههلل گ سههمی رالیل

 دولهت  مداخلهه  از را افراد یزندگ از یاحوزه کوشدیم سمی رالیاست که ل نیا سمیتاریتوتال

 حیتوضه  در ی،غربه  شمندانیاند کتب در آنچه. داردب مصون یگرید شخ  و سازمان هر ای

از  یو امهور  یاز حوزه خصوصه  یحوزه عموم ییجدا ای یاسیس امر از یامر اجتماع ییجدا

 الزمهاست.  یخصوص میاز حر انتیشناختن و صتیرسمبه ریدر مس ،شودیم دهید لیق  نیا

امهر   نیه . اابهد یفرد خودمختار وجود  کیآن است که انسان بتواند به عنوان  ییاصل فردگرا

 شهود و بها منهع    زیمتمها  یعمهوم  حهوزه از  یخصوصه  حهوزه مملن است که  یتنها در صورت

خهود   یدولت و گروه بهر کهل زنهدگ    یرگیفرد از چ ی،خصوص حوزهدولت از دخالت در 

. باشد داشته انحصار در تشیفرد بروز و ظهور یبرا را خود به مخت  یاو ورطه ابدی ییرها

 در یتیمحهدود  ندهد اجازه و برساند حداقل به را امور در دولت دخالت کوشدیم سمی رالیل

 یامداخلهه  ،شهان یا یخصوصه  میحهر  در یگهذار قاعهده  بها آن که  ای ،شود جادیا افراد ریمس

در  ایه و  کنهد  دیه تهد را اجتمهاع  ی،دگیپاشه ههم  از خطهر  که یموارد در مگر ؛ردیگ صورت

 یخصوصه  میدر حر قطعاً اعتقادات و باورهاگردد.  گرانید انیکه عمل فرد موجب ز ییجا

 ،اعتقهادات  نیه ا کهه  آن مگهر  ،ندشهو  واقهع  یگهذار موضهوع قهانون   دیه دارد و ن ا یافراد جا

 (102و10 :1292 ه،ی)بارب .گردند ملت یرانیو س ب و باشند طل انهشورش

 تهیسیمدارا و الئ ،ییتکثرگرا .1-3

-ینسه   کهه  گهردد یم س ب رهیدا نیا از هاارزش ییجدا و اتیواقع رهیدا از خدا حذف

 یادهیه پد چیهه  ،کهچه آن ؛به ن ر رسد ریناگز یامر ،یدئولوژیا و یگذارارزش در ییگرا

 کهه  جها  آن از و افتهد یمه  اتفاق انسان ذهن در یگذارارزش نیبلله ا ستیبد ن ایخوب  ذاتاً

ارزش  چیهه  کنند،یم ریتفس یبد ای یخوب به خود رنجامور را بر اساس لذت و  غال اً هاانسان
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 ماننهد  یعه یط  حقوق به نادباورمن ال ته .(25 :1291)آربالستر،  داشت نخواهد وجود یاحدو

 الک، و ههابز  ایه  و کنهد یمه  نیهی ت  یبشهر  مشهترک  وجهدان  اسهاس  بر را ینییخودآ کانت،

 و مه هم  طهه یح و کننهد ینمه  وارد تیه عقالن طهه یح در را یعه یط  حقوق به مربوط یهاارزش

نداشهته   وجهود  یواحهد  ارزش چیه که یصورت در. دهندیم ارائهرا  آن از ریپذ ریتفس اریبس

 دیه و عقا رنهد یخهال  را بپذ  نیه ا دیه افهراد با  باشهد،  درک قابهل  هها انسهان  یبرا الًباشد که عق

گونهاگون را داشهته باشهد.     دیه کشهش بهروز افلهار و عقا    ،تا جامعهه  ندیمخالب را تحمل نما

مرز تمهدن و   ،است که اعتقاد به آن یتا حد سمیو مدرن سمی رالیاز من ر ل ییارزش تلثرگرا

 یاسه یس رشهد  عدم ایمعن به هاارزش بودنینس  و ییتلثرگرا به اعتقاد دمع و است توحش

 در .(240 :1220 ن،ی)بهرل  باشهد  داشهته  دن هال  به را یخطرناک عواقب تواندیم ال ته که ؛است

و عهدم املهان    ی،خصوصه  میبهه حهر   یعموم طهیاز ح یو معنو ینیمسائل د کوچ ان،یم نیا

 ریمسه  در مملهن  راه تنهها عنهوان   بهساهل را مدارا و تهمانا  ها،ارزش نهیزم در یعقل یابیارز

 چیآن اسهت کهه هه    زیه . الزمه تساهل نگذاردیم یباق گوناگون یباورها و دیعقا با برخورد

 نیبهد . نشهود  گرفته ن ر در یو مواهب اجتماع ایمزا میتقس اریمع انبه عنو یدئولوژیا ای نید

 ،یتیوضهع  نیدر چنه  قطعهاً  که چرا ؛ردیگرا به دست  یاسیقدرت س دین ا یملت  چیه ،بیترت

از آن  گهر، ید یاستدالل هیپا بر. گردندیم سرکوب مخالب دیعقا و روندیم نیب از هایآزاد

ی دیگهر،  در سهویه  و اسهت  یمهاد  امهور  ،آن تیغا و دارد یجهاننیا یسرشت ،دولتکه  جا

 تیصهالح  کیه چیهه  اسهت  یمعنهو  امهور  ،آن تیه غا و دارد یجههان آن یسرشهت  همانها  نید

اعتقهاد   یآزاد لیدال ،نیعالوه بر ا .(100 :1292 ه،یبارب) ندارند را گریلدی امور در التدخ

 را آزاد گذارد. یمعنو دینلند و عقا لیرا تحم ینید ،و وجدان مستلزم آن است که دولت

 یمالکشیو خو تیعقالن .1-4

در کنهار   ییشک گرا و یواقع یایدن به ورود و یپرست خرافه و موهومات یایدن از گذر

 در را تیه عقالن یهها هیه اسهت کهه پا   یامور عالم، شناخت ریدر مس یاعتماد به تجربه شخص

 سه ب  هها ارزش از هاتیواقع یایدن ییجدا و جامعه بر انسان تقدم. دهدیم لیتشل سمی رالیل

 یسهاز هدف ریخط فهیوظ انسان، متحرکه موتور عنوان به ینفسان یهاخواهش و الیام تا شد

. دیه نما تیه فعال توانهد یمه  اتیه واقع یایه تنها در دن ،. عقل به کمک تجربهرندیده بگرا به عه
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 که یاهداف به دنیرس یبرا یابزار عنوان به بلله ،گذارهدف عنصر عنوان به نه عقل نیبنابرا

 موجهب  یافلسهفه  نیچنه  ییشناسها . شودیکار گرفته مبه دارد را آن به یابیدست به لیم یآدم

 نلننهد را نهه تنهها سهرزنش     ینفسهان  یهاخواهش ریحرکت در مس ها، رالیاز ل یبرخ دیگرد

-یرا نابخردانهه مه   نیه جز ا یروش که ینحو به ؛ندینما ادی لتیفض کیبلله از آن به عنوان 

 یآدم حرکت که کندیم اقتضا ی رالیل تیعقالن نیبنابرا .(12و2 :1205 )مشلات، انگاشتند

 جلهب  انسهان  یبهرا  را منفعت نیشتریب که است آن نونقا نیبهتر پس باشد منافعش اساس بر

 .کند

 نیاست. در ا تیمفهوم مالل ،سمی رالیشه لیمل در اندأمهم و قابل ت هایاز مفروض یلی

است کهه بها کهار و     یزیچ مالک و خود کار مالک ،ت ع به و استملتب انسان مالک خود 

خداونهد   ایه جامعهه   ملهک یما و اسهت  متعلق خودش بهاست. انسان  ختهیاو در هم آم تیفعال

-یمه  کهه  طور هر تواندیخود است و م یِزندگ اریصاحب اخت نیگردد. بنابرایمحسوب نم

 میخهود را ترسه   یزنهدگ  نقشهه  توانهد یاو م .(20 :1291)آربالستر،  دهدآن را شلل  خواهد

 نهد. انیرا بن یکند و بنا به خواست خود قواعد

 

 سمیبرالیل کتبم در یگذارقانون یمبنا حیتشر .2

مالهک   ،أفهرد بهه عنهوان مرکهز و م هد      و گرددیفلسفه از فرد آغاز م سمی رالیل شهیاند در

م بهر جامعهه   مقهدّ در تفلهر لی رالهی، فهرد    از آن جا که  . حالاست شیخو یو زندگ شیخو

 جههت  در فهرد  و کنندیفرد او را به حرکت وادار م الی. امستیآن ن ونِیرا مد شیاست خو

 نیه ا ،ارزش و تیه واقع ییجهدا . ردیه گیرا بهه کهار مه    شیعقل خو ال،یام نیا دنش برآورده

 نیکنهد. بنهابرا   نییبر اراده خود تع یرا م تن شیهااملان را به فرد داده است تا شخصاً ارزش

 ؛ وانگههی ردیبپهذ را الزامها   شهود یم لیکه به او تحم اییتا اعتقادات جزم ستیفرد مج ور ن

 یارزشه  که خواست افراد از توانینم ستین یراه هاارزش جشسن حتچون عقل را در سا

 ینییخهودآ  بهه  دسهت  انسهان  ،طیشهرا  نیا در. رندیبپذ و کنند درک ثابت ارزش عنوان به را

 در کانهت  ،کهه  آن چهه  ؛سهت ین یکهانت  یِنییخودآ نجایا در ینییخودآ از من ور ال ته. زندیم

 خمسهه،  یادت)سع سازد رهنمون شمولهانج یهاارزش یسو به را هاانسان کوشدیم تینها
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که اعتقاد به وجود ارزش ثابت کهه مهورد ق هول همهه افهراد قهرار        ی.( در حال05و00 :1209

 جههان  یهها ارزش وجهود  بهه  اعتقهاد اسهت.   سهم ی رالیل یدر تعارض با فلسفه و باورها رد،یگ

 ،فهرد  از یجهدا  ارزش بهه  و است تینس  و ییفردگرا اصل خالف بر یعیط  حقوق و شمول

  هرالِ یل یِنییخهودآ  جها نیا در ینییخودآ از من ور .(09 :1292 ن،ی)زکل دبخشیم یتوجودم

واالتهر از فهرد وجهود     یارزش چینفسه است وهیف تِیغا ،انسان ،اساس نیهم بر. است مدرن

 کهه  کننهد  دن ال را ییهاارزش دیبا افراددر این معنا،  .دینما ی ندیپا به ملزم را فرد کهندارد 

 (250: 1220 ن،ی)برل .باشد شانیا آزادانه عمل ثمره

 ؛سهت ین یحهدّ  به محدود اشیآزاد چونهم ،خود یخصوص یدر زندگ فرد یِنییخودآ

 یعنه ی یاسه یس و افتهه یسهازمان  متشهلل،  یته یجمع الهب در ق تها  دارند قصد افراد که یزمان اما

 دیعد به صورت قانون درآقوا نیکه ا یزنند به شلل یجمعدسته یِنییدست به خودآ دولت،

 و ردیه گیمه  را یفهرد  یآزاد جانهب  سهم ی رالیل ،گهردد  لیتحم لسانیو بر همه افراد به طور 

چونهان   – باشهد  هرچهه  - قهانون . دارد محفهوظ  فرد یبرا یحداکثر طور به را آن کوشدیم

 را دولهت  مداخلهه  اگرچهه  هها  هرال یل ،حهال  نیه ا بها  و گرددیم محسوب فرد یپا بر یریزنج

 و نیاوله  ،الک شهه یاند در نیبنهابرا . دکننه ینمه  یاما هرگز آن را نف کنندیتصور م درستان

 نیه در ا .(200 :1290)الک،  اسهت  یگهذار قانون نهاد تأسیس جامعه، کی عمل نیتریانیبن

 عمهل  نیتهر یاصهل  عنوان به یگذارقانون و ،رکن دولت نیترمهم عنوان به مقننه قوهفرض، 

د و نه را سامان ده هاگروه و افراد گوناگون منافع انیم تعارض ندنتوایمهر دو با هم  ،دولت

کهه   یههر اسهتدالل   ،تهر روشهن  ع ارت بهد. نجامعه را فراهم آور کیافراد در  یاملان زندگ

ههر   م نها،  نیهمه  بر. کرد خواهد تیحما زیرا ن یگذارقانون کند هیوجود دولت را توج ادیبن

-یمه  انیاز نفس مداخله دولت و حدود آن سخن به م ،سمیال ریل شهیاند حیکجا که در توض

 .استصح ت شده  یگذاراز محدوده قانون و حدود قانون قاًیدق دیآ

 سهم ی رالیل ملتهب  در گذارقانون ،ارزش واحد و ثابت فقدانو  ییاساس اصل فردگرا بر

 تجربهه،  یم نها  ربه  توانهد یمختار است و م فاعل ،نسانا رایز ؛باشد انسان جز یفرد تواندینم

 وضع» درانسان است که  نیا .(242 :نی)برل بپردازد یریگمیخود را بسازد و به تصم یزندگ

 لیتشهل  من هور  بهه  ردیپذیم که اوست خود نیا و است برخوردار کامل یآزاد از ،«یعیط 
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 انسهان  یخودمختهار محهدود شهود.    شیهها یآزاد یبرخه  ،یاسه یس حلومهت  و یمدن جامعه

 شهده  برقهرار  همگان توافق با که باشد یحلومت نیقوان از متابعت به ملزم تنها کندیم جابیا

برابرنهد،   تیه و فرد یخودمختهار  نیه در ا هها از آنجا که همه انسان .(02 :1290)الک، باشد 

 از کهه  یته یّآمر توسط و ،جامعه یاعضا توافق با مگر ،ندارد یگذارقانون قدرت کس چیه»

 .(100 :1290ک، )ال «است آورده دست به مردم

 در اول شهود؛  یمه  ظهاهر  مختلهب  نقهش  دو در انسان شأن سم،ی رالیل دگاهید در نیبنابرا

 اصهل  کی عنوان به سپس و یفرد یتیّخودحاکم اصل ای ی،فرد یِنییخودآ اصل از تیحما

 بها  ی،تیّخودحهاکم  اصهل  اسهاس،  نیهم بر .(Murphy, 2009: 26)  رودیم کار به آورالزام

 میهسهت  مواجهه  یگهاه یجا و تیوضهع  اب که ینحو به ؛است دهیتن هم در یتارخودمخ مفهوم

ناگفتهه   .شهود  سهته ینگر احترام ۀدید به دیبا خودمختار شخ  کی یریگمیتصم نوع هر که

. اسهت  شیخهو  یانسهان  شهأن  از یمنهد بهره در انسان استحقاق معطوف به یژگیو نیانماند، 

 در یریه گمیتصهم  در الزم ییتوانها  از کهه  اسهت  آزاد یفرد قطعاً خودمختار شخ  نیبنابرا

 ,McLean) اسهت  برخهوردار  شیخهو  ن هر  مهورد  یهها ارزش اسهاس  بهر  خود یزندگ امور

 کهه  استمطرح  مهم یژگیو کی عنوان به انسان اعت ار و شأن ملتب، نیا در .(214 :2010

 یبهرا  ییوانات ت،یّجنس نژاد، ت،یّقوم ،یاقتصاد ارزش ،یاسیس یوابستگ ،یاجتماع طیشرا به

 یذاتهه یِخودارزشهه از یانسههان هههر بللههه سههتین وابسههته یذهنهه و یجسههم ییتوانهها اسههتدالل،

-جلوه در ی،تیّخودحاکم اصل. (Rioux & Basser & Jones, 2011: 20) است برخوردار

 «ینییخودآ ای یخودقانونگذار» نیچن هم و «یتیّخودحاکم» ،«یرگیمیخودتصم» مانند ییها

 اسهتفاده  انسان یتیّخودحاکم اصل انیب یبرا «ینییخودتع» از یگاهحتی  .است انعلاس قابل

 بتواننهد  دیبا مردم ،یتیّخودحاکم اصل نیتضم یراستا در. (Griffin, 2008: 149) شود یم

 و یپوشهان ههم  ایگونه ،یعموم گفتمان بستر از و بپردازند گفتگو به مختلب دیعقا مورد در

 فرض، نیا در. (Lesueur & Englih, 1999: 17) شود ادجیا یعموم منافع ۀحوز در تعادل

 فهراهم  شیخهو  سرنوشهت  نیهی تع در اشهخاص  مشهارکت  یبرا را یطیشرا دیبا یحقوق ن ام

(. Tushnet, 2003: 2) کنند دن ال جامعه در را خود یشخص اهداف بتوانند مردمان تا دینما

. اسهت  دهیتن هم در مِیمفاه هجمل از ،سمی رالیل ملتب در تیّمشروع و یاسیس قدرت ،یآزاد
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 توافهق  طریهق  از منحصهراً  اسهت  مهردم  قهدرت  انعلهاس  کهه  یاسه یس قدرتبه همین جهت، 

 ینحهو  بهه (؛ passvant, 2009: 17) شودمی تشلیل عمومی خیر تأمین من ور به و اجتماعی

 و شهود  یمه  گرفتهه  ن هر  در یاسه یس ن هام  انیه بن عنهوان  بهه  شهوندگان حلومهت  تیرضا که

 نیتهأم  را مختلب یاجتماع یهاگروه منافع بود خواهد قادر مردم ۀاراد ی انیشتپ به حلومت

 یقانونگهذار  یبه عنوان م نها  یملتب، قرارداد اجتماع نیا در .(Foster, 2005: 219) دینما

ساخت  ندیم نا استوار است که فرآ نیبر ا یقرارداد اجتماع یتئور .در ن ر گرفته شده است

 کیه  اتیه ح رایه ز ؛حلومت و مهردم اسهت   انیاز قرارداد م ینعلاسدولت، ا کیدر  نیقوان

اسهتدالل   نیو بها همه   افتهه یاسهتقرار   ،نیادیه منافع اشهخاص و حقهوق بن   نیتأم لیبه دل ،دولت

 (Farran, 2009: 95)استمرار خواهد داشت. 

بهر توافهق شههروندان جامعهه بهر       سمی رالیل دیکأاست که ت نآجا  نیا در اشاره قابل نلته

-یرا نمه  یو دموکراسه  سهم ی رالیل .ستین یگذاشتن بر دموکراسصحه یبه معنا لزوماً ،نقانو

را  یدموکراسه  مفهوم اما افتیتولد  رنسانساز آغاز  سمی رالیل رایز ؛دو همزاد پنداشت توان

 وقهوع  از ق هل  هها  هرال یو ل نا. اکثهر متفلهر  کهرد جستجو  ستمیدر اواخر قرن نوزدهم و ب دیبا

 یدموکراسه  ازاز ایهن رو،   و کردندیم جدا یدموکراس از را سمی رالیل اساساً ،فرانسه انقالب

و اداره  یدموکراسه  کهه  ینحهو  بهه  ؛آمهد ینمه  عمهل  بهه دفاع  یدارحلومت روش عنوان به

ه کهه عامّه   بودنهد  بهاور  نیا بر و انگاشتندیم یمردم را امر مردود تیحلومت به دست اکثر

 به شانیا یرأ و دارند قرار ارتشا معرض در ی،رو توانگ یعدم استقالل اقتصاد دلیلمردم به 

 ازاتیه و امت سهم یفئودال ینفه  ،یبر فهرد انسهان   دیکأ. اگرچه تشودیم دهیخر ثروتمندان دست

 و یراسه دموک ییِ گفتمانگرااما جامعه کردرا فراهم  کیبروز افلار دموکرات نهیزمی، شرافاَ

 زمهام  سهپردن . دانست سمی رالیل شهیتعارض با انددر  توانیم را یبرابر بر گفتمان نای دیکأت

 در توانهد یمه  ی،اسه یس امور در مردم گسترده مشارکت طیشرا جادیا و افراد تیاکثر به امور

بههردارد. ال تههه  انیههرا از م یمنفهه یمعنهها در یآزاد و ابههدی ظهههور تیههاکثر یِلتههاتورید قالههب

شهود  یها شناخته مه  رالیل یاز سو یق ولامر قابل ی،کنون یِدموکراس رالیدر قالب ل سمی رالیل

کهه   ییمعنها  توانیم دارد قرار ن ر مد مطلق طور به سمی رالینوشتار ل نیکه در ا ن ر به آناما 

 در ن ر گرفت. را دادیم ارائه شهروند از ی،موکراسبا د قیق ل از تلف ،سمی رالیل
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 گهذار قهانون  توانهد یفعش مه داور منها  نیانسهان بهه عنهوان بهتهر     ،سمی رالیدر ل حال،به هر 

امها   هسهتند  هها انسهان  یتمهام  ی،در پهنه امور خصوص گذارقانون نیبنابراخود باشد.  یزندگ

و در  تیه را بهر اسهاس ن هر اکثر    نیدولت است کهه قهوان   جامعه، یعموم پهنه در گذارقانون

 مداخلهه  توانهد ینمه  یخصوصه  پهنه در دولت. کندیوضع م یحداکثر یحف  آزاد یراستا

 .گردد گرانید به خسارت ورود موجب فرد عمل یآزاد که یموارد در مگر ،کند

 

 هیامام مذهب اصول قالب در یگذارقانون یمبنا میترس .3

 و ثابهت  قواعهد  و اصهول  هها ارزش و نصهوص  بهه  یمتل یمذه  عیتش مذهب که آنجا از

 نیه ا در یگهذار قهانون  یم نا میترس که دیآ ن ر به طور نیا است مملن است مشخ  غال اً

 بهه  ینه یزم یگذاراست که املان قانون یدر حال نیاست. ا ساده و میسّر یامر ،قیاز تط  سو

 یهیبهد  امورجمله  از – عهیش ن ر در ویژهو به – اسالم ن ر در پارلمان همچون ینهاد لهیوس

 ودوجه . سهت ین سهان کیه  نهیزم نیا در عهیش یفقها و علما یتمام دگاهید و دیآینم شمار به

 شهناخته  خدا به مخت  یگذارقانون که شودیم س ب اسالم در یفقه و یکالم یم ان یبرخ

 در. تلقهی گهردد   نیه د در یگهذار بهدعت  ،نهه یزم نیا در یتالش هرگونه ،اول ن ر در و شود

-یم ضرورت کی را یگذارقانون ،گرید ادله و یم ان نیهم به تمسک با فقها یبرخ ،مقابل

به حهوزه   یگذارقانون نهاد ورود ،مثال ایبر. پردازندیم آن ینید یانم  بیتعر به و شمرند

 بهروز  سه ب  بللهه  ن هود  چالش بدونآسان و  یامر ی،عیکشور ش کیبه عنوان  رانیا یاسیس

 یمنتهه  زین ینیع یهاخشونت یبرخ به که ،شد ن ر و قلم حوزه در ییهایریدرگ و تشنجات

 نیتهر برجسهته  – ینهور  اهلل فضهل  خیش اهلل تیآ دیشه - وقت تِیمرجع کردنِ بردار. دیگرد

 نقهش  یِعلمه  میترسه  یبهرا  نیبنهابرا  .سهازد یمه  انیع را اختالف نیا عمق که است یاحادثه

 .ستین مخالب و موافق ن رات انیب از یزیگر، شرع در نیتقن

 خداوند به عیتشر اختصاص .3-1

 یامر که مقننه قوه عمل یمعنا به ینیزم یگذارقانون که معتقدند یگذارقانون مخالفان

کهالم و فقهه    یقطعه  یم هان  از یله ی کهه  خداوند به عیتشر اختصاص با باشدیم فقه از یجدا

 دیه توح اصهل  فروعهات  از «خداوند به عیتشر انحصار» به اعتقاداست در تعارض است.  عهیش
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 خلهق  در خداونهد  یگهانگ ی یمعنها  بهه  تنهها  دیتوح به اعتقاد ی،اسالم دیعقامن ومه  در. است

 و خلقت وحدت به اعتقاد از است ع ارت آن و ابدییم یحداکثر ییمعنا بلله ستین کردن

 تیه وال و ینیتلهو  تیوال اختصاص ،دیتوح ،اساس نیا بر. یعیتشر و ینیتلو ربّ وحدت

 در خداونهد  یگهانگ ی بهه  اعتقهاد  یمعنه  بهه  نیه ا. شهود یم شامل توأمان را خداوند به یعیتشر

 :1220 ،یزدیه )مصه اح  اسهت  یگهذار قهانون  و عیتشر در پروردگار یانحصار حق و خلقت

 ینهواه  و اوامهر  رشیپهذ . گهردد یم ینف ،ریغ یسو از عیتشر هرگونه از این رو،.( 222-222

 یاجتمهاع  و یفهرد  مقهررات  و نیقهوان  از اعهم  خداونهد،  یسو از صادرشده موارد از ریغدر 

 نیههدر ا .(502 :1، 1202 ،یلههآمی)جههواد شههودیمهه محسههوب تیّههوبربّ در شههرک مصههداق

مصهالح و   یاست که تنها مالک و حاکم است و بهه تمهام   یمخت  خداوند عیتشر ،دگاهید

و  نیتقنه  یدر اسهالم بهر احهد    نیبنهابرا  .(22 :1209 ،یگانیگلپا ی)صاف است عالم زیمفاسد ن

 1بدعت و ضاللت محض است. ،و در ن ر گرفتن قوه مقننه ستین زیجعل حلم جا

-قهانون  رتیمغا عدم کنندیم تالش مخالفان ادله برابر در ی،گذارقانون با افقمو یعلما

 یگهذار قهانون  معتقدنهد  ین گهروه از علمها  ا. ندینما اث ات را شدهانیب اصولِ با ینیزم یگذار

 در نیه ا. ن اشهد  «خداوند به عیتشر اختصاص» با تعارض در تواندیم یطیشرا وجود با ینیزم

 یباشهد و توسهط فهرد    یاله قانون طول در ینیزم یگذارقانون که گرددیم حاصل یصورت

 ام ریه پ مانند افراد یبرخ به ،هیعیتشر تیوال قالب در اذن نیا 2.ردیاو انجام گ یذون از سوأم

 مقهام  در)ص( اکهرم   ام ریپ .(22 :1209 ،یگانیگلپا ی)صافت اس شده اعطا خداوند یسو از

 بهه  ملهزم  امهت  کهه  کنندیم وضع جامعه در را یمقررات و ینواه و اوامر ی،اله احلام یاجرا

 نیقهوان  بها  کهه  اسهت  یجزئه  قانون وضعبه مثابه  ی،گذارقانون گونهنیا. هستند آن از تیت ع

 حهاکم . اسهت کهرده  واگهذار  ینه یزم گهذار قهانون  بهه  را آن اسالم و دارد مطابقت یاله یکل

                                 
 .122ص زرگرنژاد، نیغالمحس ت،یمشروط رسائل در شده چاپ مشروطه، حرمت ،ینور اهللفضل .1

 از یگروهه  ،یروشه  یهاحل راه و شنهادهایپ ها،دهیا قانون، و فقه در شده چاپ قانون، تا فقه از دوست،یعل ابوالقاسم .2

 عهدم  ایه  باشهد  فقهه  مطابق قانون است الزم ایآ ،یالغفور خالد؛ 92ص ،یاسالم یکشورها پژوهشگران و شمندانیاند

 از یگروهه  ،یروشه  یهها حهل  راه و شهنهادها یپ هها، دهیه ا قهانون،  و فقهه  در شهده  چهاپ  اسهت،  یکهاف  آن بها  مخالفهت 

 .100-102ص ،یاسالم یکشورها پژوهشگران و شمندانیاند
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 به مج ور ،انیمجر نصب و هیجزئ امور بر آن قیتط  و هیّکلّ نِیقوان یاجرا یراستا در یاسالم

 کهه  داشهت  توجه نلته نیا به دیبا ال ته .(00 :1224 ،یگانیگلپا ی)صاف است یدستورات انشا 

 شهخ   قالهب  در چهه  را یگذارقانون که است یقواعد تابع عهیش فقه من ر از یگذارقانون

-یمه  رو روبهه  یزامهات ال و تیمحهدود  بها  ،شورا مجلس مانند نهاد کی قالب در چه و حاکم

 .سازد

 یالهه  یعیتشهر  تیه وال طهه یح بهه  ورود بها  دیه ن ا هیشرع تیوال چارچوب در عمل -

 .شود دیجد عیتشر به منجر و گردد همراه

 اتِیه ک رو چهارچوب  در و موقتهاً  مصلحت و ضرورت موارد در تنها هیثانو احلام -

 .گردندیم صادر خداوند یِکل و عام احلام

 )ص( رماک امبریپ تیخاتم .3-2

 نیتهر مههم  از یله ی. اسهت  تعهارض  در «تیه خاتم» اصل با یگذارقانون ،مخالفان ن ر از

.( بعثهت  04)احهزاب،   اسهت  گشهته  عنهوان  صهراحت  بهه  زین قرآن در که مسلمانان اعتقادات

 اسهت  آن یمعنها  به ن وت ختم» است. ام ریپ نی)ص( به عنوان آخری محمد مصطفحضرت 

 بهه  یحقهوق  و یفقهه  ،یاخالقه  ،یعمله  ،یاعتقهاد  نیقهوان  و ضهوابط  قواعهد،  اصول، تمام که

 ارائهه  تیبشهر  به یدیجد ینقل و یانیوح من ع لذا. ... استآمده ینید متون در جامع صورت

 نیبشهر بهه قهوان    ازیه اصهل، اعتقهاد بهه ن    نیبا توجه به ا .(104 :1202 ،یآملی)جواد« شودینم

 بهه  اعتقهاد . رسدینادرست به ن ر م یامر شیخو یاجتماع یبه زندگ یسامانده یبرا دیجد

 تیه خاتم ینفه  یمعنها  بهه  اسهت  یالهه  احلام از یبرخ یردهندهییتغ ،عصر اتیمقتض که نیا

 روز تها  ع هاد  صهالح  یمقتضه  چهآن که است یکس ،خاتم که چرا است؛)ص(  اسالم ام ریپ

. باشهد  نیانقهو  خهتم  دیه با زین او قانون پس. باشد شده ارسال یوح قالب در او به است امتیق

 1.است کافر ،خاتم قانون وجود با یگذارقانون ضرورت به معتقد نیبنابرا

 در شهرعاً  و عقهالً  یگهذار قهانون  نیه کهه املهان ا   یدر صهورت  ،موافقان ن ر ازدر مقابل، 

 یالهه  قهانون  بها  تعهارض  و تضهاد  در را آن دیه ن ا گرید برسد اث ات به خاتم قانون چارچوب

                                 
 .125ص زرگرنژاد، نیغالمحس ت،یمشروط رسائل در شده چاپ الغافل، تذکرۀ .1
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 لزومهاً  ،اسهالم  نیقهوان  چهارچوب  از خهار   یگذارقانون هرگونه ،گرید ع ارت به. انگاشت

یی گهو پاسهخ . قهراردارد  آن طهول  در ،چارچوب نیا در یگذارقانون اما. است بدعت ینوع

 نیه ا وجهود  بدون و دوشیم نید یجاودانگ ضمانتموجب  قتیحق در ه،زمان ازین به قوانین

 و اعصهار  همهه  در بشر ازین رفع در یناتوان و ییستایا به متهم قطعاً یاله احلام و نید ،املان

 وجهود  مختلهب  طیشهرا  با قیتط  یبرا یاله احلام در که یانعطاف ،نیبنابرا. گرددیم طیشرا

 تیقابل و ییایپو یایگو بلله ستین)ص(  ام راکرمیپ نید تیخاتم با تعارض در تنها نه دارد

 .است آن یجاودانگ

 عتیشر تیجامع .3-3

همانهها  اسههت تنههاقض در آن بهها ی،نههیزم یِگههذارقههانون کههه یمههکال اصههول گههرید از
 ن هام  حفه   و اسهت  انلار رقابلیغ یامر ،قانون به ازین اگرچه. است «عتیشر تیجامع»اصل
. اسهت  یالهه  قانون ن،یقوان نیترکامل که است نیا هیامام یادعا اما است آن بر متوقب معالَ
 و اکمهل  وجهه  بهر  زیه ن را یاسیس امور یتمام هبلل شودینم شامل را ع ادات تنها ی،اله قانون
 یاجیه ندارند و اگهر احت  عتیاز شر یبه قانون جدا یازین چیلذا مسلمانان ه 1.است دارا یاوف

بهر   2.ردیه گیو متفرعات آن نشهات مه   اتیو جزئ یاز عدم احاطه به احلام اله ،احساس شود
دارد را به او ارائهه   ازیبه آن نکه بشر  یقواعد و احلام یاسالم تمام نیم  عتیشر ،اساس نیا

 مسهتحب،  حرام،)واجب، ی فقه عنوان چهار از یلی تحت یآدم افعال یتمام و است نموده
 نیه ا از. باشهد  خار  چارچوب نیا از که ستین یفعل چیه نیبنابرا. دیآیدرم( م اح ملروه،
 .است شده ادی زین «الحلم عن عیوقا خلو جواز عدم» قاعده عنوان به ،امر

-قهانون  زیتجهو  سه ب  چهه آن. اسهت  مهتقن  و شهده رفتهیپذ یاصل ،عتیشر تیجامع اصل

ی، در گهذار قهانون  ناموافقه  کهه  است یریتفس همانا گرددیم مذکور اصل وجود با یگذار
 از یعیتشهر  یکلّه  قهانون  بهه  قانون میتقس به ،موافقان از یبرخ. نمایندابراز می اصل مورد این
 نهامملن  ی،الهه  یِکل قانون در رییتغ ،ن ر نیا در. کنندیم اشاره اجرا قانون و ،خداوند یسو

                                 
 .همان .1

 رسهائل  در شهده  چهاپ  القهرآن،  محلمهات  نواسهخ  نیقهوان  بطهالن  یفه  الفرقان نیبراه دالئل ،یمرند ینجف ابوالحسن .2

 .201ص ،زرگرنژاد نیغالمحس ت،یمشروط
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 بیه تلل گهردد یمه  وضهع  ثابهت  نیقهوان  نیا یاجرا یراستا در که یقانون اما ،است ممنوع و
 1.باشدیم لیت د و رییتغ قابل گوناگون طیشرا حسب بر و است افراد

 بتیغ عصر در فقها تیمرجع .3-4

آن بها   نهت یم ا اسهت  شهده  وارد یگهذار قهانون  مسهئله  بهه  کهه  یمهمه  ههای رادیا گرید از

 قیطر از حلم به ازین ،یگذارقانون افتنی تیاست. با رسم «واقعه حوادث در فقها تیمرجع»

 ،ی)طوسه  وارده ثیه احاد ط هق  ازیه ن نیه ا که یحال در ؛شودیم داده پاسخ نیتقن با و پارلمان

 در یگذارقانون ستمیکه س یدر کشوربا مراجعه به فقها برطرف گردد.  دی( با129 :ق1011

 در نیه ا. سهت ین رفتهه یپذ یگهر ید نههاد  و شهخ   چیهه  یِگذارقاعده ،باشد داشته وجود آن

 واقعه حوادث مرجعفقها )عج(  زمان امام  تیغ زمان در ی،جعفر مذهب در که است یحال

 و نمهوده  ا اسهتخر  اربعهه  ادله از را احلام شانیا. است شانیا دست به امور یمجار و هستند

بهودن جهرم و   ی. اصهل قهانون  نهد ینمایمه  حهدود  اجرا  و حقوق احقاق ،نیمواز قیتحق از بعد

-چیهه  بیفقها است و منوط به تصو اراتیامر از اخت نی. ااست شرع خالف اصل هامجازات

 2.ستین کس

 رفصِه  ،هیه امام یمتفلهران و علمها   انیاز م ینیزم یگذارقانون موافقان دفاع نیآخر در

 نیه ا ال تهه . سهت ین واقعهه  حوادث تیمرجع از مراجع خلع یمعنا به کشور در مقننه قوه دوجو

 اسهت  یارابطهه  اسهت  کنندهنییتع نهیزم نیا در چهآن. باشد داشته یامدیپ نیچن تواندیم امر

 و فقهها  ن ارت بدون مقننه قوه که یصورت در. گرددیم برقرار تیمرجع و مقننه قوه انیم که

 برابهر  در نههاد  دو نیه ا الجهرم  دیه نما یگذارقانون به اقدام خود یاعضا دیحدصال اساس بر

مطابقهت   ثیاز ح ،نیکه فقها بر قوه مقننه و مفاد قوان ی. اما در صورترندیگیم قرار گریلدی

 و مسهائل . ردیه گیمه  قهرار  فقه طول در مقننه قوه ندینما ن ارتبا فقه  رتیالاقل عدم مغا ایو 

 را آن وجهود  دیه آیمه  دیه پد کشهور  در یگهذار قهانون  نهاد فقدان تصور در که یمشلالت

 را ییهها بستبن ،کشور در تیمرجع نهاد به نمودن اکتفا ،گرید ع ارت به. سازدیم یضرور

                                 
 .202ص د،ازرگرنژ نیغالمحس ت،یمشروط رسائل در شده چاپ ت،یمشروط بر دائر ییهاسئوال نا،یب .1
 .122ص زرگرنژاد، نیغالمحس ت،یمشروط رسائل در شده چاپ الغافل، تذکرۀ نا،یب .2
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 ضهرورت  ،ریه ز مشهلالت . ن اشهد  واحهد  تیه مرجع که ییجا در خصوص به. دارد همراه به

 :کندیم نییت  را تیمرجع نهاد از یجدا یگذارقانون نهاد وجود

 یشرع حلم دو تزاحم -

 آن ریغ و مستحدثه مسائل در فقها یفتاوا تزاحم -

 احلام یاجرا یچگونگ و وهیش ن ودن مشخ  -

 احلام از یاریبس یبرا اجرا ضمانت وجود عدم -

 یکل احلام قیمصاد ن ودن مشخ  -

 کیه  در گهذار قانون نهاد وجود ضرورت بر خود فقها ،مشلالت و مسائل نیهم لیدل به

 ،یزدیه )مصه اح   انگارنهد یمه  یهیبهد  ،زمانهه  طیشهرا  بهه  توجه با را آن و دارند اذعان عهجام

 در یزیه رو برنامهه  نیاسهت کهه ضهرورت تقنه     نیه ذکهر ا  انینلته شادیگر  .(110 :1، 1220

 نیه ا ،مهوارد  از یاریبس در ی،ع ارت به. گرددینم احلام یتمام شامل ،احلام یاجرا یراستا

 نیهها در مخالفههان اشههلاالت از یلههی ،ضههمن در. ندارنههد یوشههانپهههم گریلههدی بهها نهههاد دو

 بهه  عمهل  املان و است هامجازات و مایجر بودنیقانون اصلن ودنِ باور به شرعی ،خصوص

 از یبرخه  ن هر  از که است یحال در نیا. ستین کس چیه بیتصو به منوط مجتهد یفقه ن ر

 نیبنهابرا  .(224 :12، ق1040 ،یفه )نج اسهت  االطاعهواجب ،هیفق یول یحلومت احلام ،فقها

 ی،حلهومت  مناصهب  یتصهد  از فقهها  گرید منع شودیاداره م هیفق تیکه تحت وال یدر ن ام

 مهورد  ،ن هام  نیه ا مقنننهه  قوه از صادره نیقوان ،صورت نیا در. است یعقالن و مشروع یامر

 .ندینما مخالفت آن با دین ا فقها یحت کس چیه و است هیفق یول دییتأ

 

 هیامام مذهب در یگذارقانون یمبنا حیرتش .4
 بها  تعهارض  در توانهد ینمه  هرگهز  هیامام مذهب در یگذارقانون که داد نشان باال مطالب

-یمه  امها  است خدا شارع ،هیامام مذهب در. ردیگ صورت مذکور یکالم یم ان از کیچیه
از  یگهذار انونقه  املهان  ق هول  بها کهرد.   یگذارقانون به اقدام ی،م ان نیا چارچوب در توان

 یمتعهدد  یم هان  انیه م از. گردد مشخ  روشن یصورت به آن یشرع یم نا دیبا ،هیمن ر امام
 یزیه ربرنامهه  مثابهه  به یگذارقانون یم نا» است شده ارائه عهیش نیمتفلر و علما یسو از که
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 :1295 ،ی)نقهو  اسهت  خصهوص  نیه ا در یشهرع  یم نا نیترجامع «یاله احلام یاجرا یبرا
 .(22 :1224،یاداره امور جامعه وضهع شهده اسهت )سه حان     یو احلام اسالم برا نیانقو .(25
بهر   ..(21 :1222 ،ینه ی)خم اسهت  یاحلام اسهالم  یاجرا ،حلومت لیهدف از تشل نیبنابرا
 :است مرحله سه از متشلل یاسالم حلومت در یگذارقانون ،اساس نیا

 احلام عیتشر مرحله -1

 خهدا  مرحلهه  نیا در صالح مرجع تنها خداوند، به عیتشر ارانحص به عهیش اعتقاد اساس بر
 .(259، 1224 ،ی.)س حاناست

 مجتهدان لهیوس به قانون شناخت -2

 اسهت شهده  انیب( السالم همی)علنیمعصوم ثیاحاد و سنت کتاب، در یاله نیقوان اگرچه
 رشهته  کیه  داشهتن  بهر  متوقهب  امهر  نیه ا کهه  چرا ؛ستندین آن از یریگبهره به قادر افراد همه

 اسهتخرا  اسهالمی   منهابع  از را نیقهوان  نامجتههد  ، هت یغ دوران در نیبنابرا. است هاتخص 
 مجتههد  کهه  اسهت  آن مرحله نیا در توجه مورد نلته. دهندیم قرار مردم اریاخت در و نموده
 کهه  اسهت  ینیقهوان  کشهب صهرفا   او یفهیوظاختیار و هم ال ته  بلله ،ندارد یگذارقانون حق
اسهت.   عتیشر تیجامع یبر م نا یامر م تن نیا .(141 :1205 ،ی. )س حاناست شده شا ان ق الً
 زیه همهه چ  ؛حلهم اسهت   یمعتقدند اسالم در خصوص همهه امهور دارا   انیعیش ،اساس نیبر ا
 ،عیتشه  در ،جههت  نیهمه  بهه . گهردد یشهارع مه   یاز سهو  ین  عام ایل ن  خاص و وشمم

 نیهمه  به و (000 :24، 1200 ،یرازیش. )ملارم باشدیم باطل ی،گذارقانون یمعنا به اجتهاد
 .است زیمتما یگذارقانون مرحله از اجتهاد مرحله ،خاطر
 یزیر برنامه مرحله -2
 حلومهت  در میمسهتق  طهور  بهه  شهود یمه  استخرا  منابع از فقها لهیوس به که شارع نیقوان
ضههوابط و  هیههته نههدازمین ،در جامعههه یکلهه نیقههوان نیهها یاجههرا 1.سههتین اجههرا قابههل یاسههالم

حلومهت   ،مرحلهه  نیدر ا .(00 :1292 ،ی)مدن است یسازادهیو پ قیتط  یبرا ییسازوکارها
. دیه نما یزیه ربرنامهه  بهه  اقهدام  نیقهوان  نیه ا سهاختن یهی اجرا یبهرا  کهاست  یبه نهاد ازمندین

 یحهاو  شرع احلام» که چرا ؛ستین یعرف نیقوان ازمندین زین مرحله نیا در یاسالم حلومت
 ن هام  نیه ا در و سهازد یمه  را یاجتمهاع  یکله  ن هام  کیه  که است یمتنوع مقررات و نیانقو

                                 
 هها، دهیه ا قهانون،  و فقهه  در شهده  چهاپ  موانهع،  و تیه واقع ت،یه اهم عت؛یشر احلام یگذارقانون ر،یدک یتهام محمد .1

 .209 ص ،یاسالم یکشورها پژوهشگران و شمندانیاند از یگروه ،یروش یهاحل راه و شنهادهایپ
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 .(21 :1222 ،ینه یخمموسوی ) «است آمده فرآهم دارد ازین آن به بشر که چهآن هر یحقوق
در چهارچوب   نیبهه قهوان   یجامعهه اسهالم   ازیبه ن ،مستخرجه یمجلس بر اساس فتاوا نیبنابرا
 ناکهه مجتههد   ییلهذا فتواهها   .(122-121 :2، 1200 ،ی)منت هر  دههد یاسالم پاسخ مه  نیقوان

 بهر  خطهوط  میترسه  و رندیگیم قرار استفاده مورد یگذارقانون من ع عنوان به کنندیصادر م
 یاسهالم  حلومهت  در مقننهه  قهوه  فهه یوظ ،امهر  نیه ا بهه  توجهه  بها . ردیگیم صورت آن اساس
 نامجتهد که است یاحلام اساس بر یزیرهبرنام تنها بلله ستین فقه منابع به میمستق مراجعه
بها   یحلومت اسهالم  یتفاوت اساس .(12-10 :1290 ،ی)کع  اندنموده استن اط شرع منابع از
 یمجلسه  دسهت  در یگهذار قهانون  ،کشورها اغلبدر  .است نلته نیهم در هاحلومت گرید

-یمه  یگهذار قانون به اقدام مردم خواست و خود اتیتجرب و ینیزم عقل اساس بر که است
 ی)موسهو  اسهت  یشهرع  احلهام  یسهاز یهی اجرا درصهدد  مجلهس  ی،اسهالم  ن هام  در اما کند
 توسهط  یهی اجرا نامهه نییآ وضع به هیش  یگذارمرحله از قانون نیا .(22-20 :1222 ،ینیخم
 نیه ا در اگرچهه . اسهت  مقننهه  قوه یسو ازصادره  یموضوعه نیقوان یاجرا یبرا هیمجر قوه
-یمه  ضهمانت  را خود مقررات یاجرا و دینمایم یگذارمقررات به اماقد هیمجر قوه مرحله
-برنامهه  ینهوع  بللهه  ،شهود ینم گفته یگذارقانون هیمجر قوه عملِ نیا به ، اما در واقع،کند

 .گرددیم قلمداد مقننه قوه اتیّمنو کردنِیاتیعمل یبرا یزیر
 نشهان  یگهذار قهانون  یرابه  شدهیمعرف یِشرع یم نا و موافقان ن رات و مخالفان ن رات

 از. رنهد یپذیمه  ینییخهداآ  بهر  یم تن را یقانونگذار تفاقباإل هیامام مذهبفقای شهیر  که داد
 و است کیتشل قابل ریغ و یقطع یامر خداوند به عیتشر اختصاص ،مذهب نیا یفقها ن ر
 یاراسهت  در و یالهه  عیتشهر  طهول  در توانهد یمه  تنهها  آن موافقان یسو از یحت یگذارقانون
ق موضهوعات  یدامصه  نیهی اجرا که شهامل تع  رهی. ال ته داباشد مملن او اوامر و احلام یاجرا
تها   کنهد یمه  اعطها  گهذار قانون به را اراتیاخت از یعیوس اریبس طهیح خود گرددیم زیاحلام ن
 .دکن عمل مصلحت و عقل اساس بر مقنّن بتواند
 

 سمیبرالیل با هیامام مذهب در یگذارقانون یمبنا انیم تعارض .5
 نهیزم شانیا راداتیا به موافقان پاسخ و ینیزم یگذارقانون با مخالب یفقها ن ر یبررس
 توجهه  مورد آنچه. آوردیم فرآهم را هیامام مذهب و سمی رالیل در یگذارقانون یم نا قیتط 
را رد  یاصهل کالمه   چههار  از کی چیه یگذارقانون موافقان از کی چیه که است آن است
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. نهد ینما یمعرف مندر  اصول با موافق را یگذارقانون تا اندتالش در همگان بلله. کنندینم
در تضهاد و تعهارض بها     هیه امام یگهذار قهانون  یم نها  کهه  است قتیحق نیا از یحاک امر نیا
با  ین ام اسالم کیمعنا و کارکرد پارلمان در  اساساً که ییجا تاآن قرار دارد  ی رالیل یم نا
 یم ان تکتک توانیاست که نم یتفاوت تا حد نیمتفاوت گردد. ا کامالً  رالین ام ل کی
 نیاز مفروضهات طهرف   کیه  چیهه  ؛ زیهرا کرد سهیقرار داد و مقا هم کنار در را ملتب دو نیا

 سهم ی رالیاساسهاً در ل  عتیشهر  تیه جامع یکالمه  یم نها  ،مثال ی. براستین یگریمورد ق ول د
 .ندارد ییمعنا
 را کهدام  ههر  یهها هیه ال نیترقیعم محقق که شودیم سریم یزمان ملتب دو انیم سهیمقا
 «یآزاد» بهر  حهق  ،سهم ی رالیل ن هر  در حهق  نیتریادیبن. بشناسد را گزاره نیتریادیبن و بلاود
حهق او   نیتهر یادیه بن پس. عالم امر نیترمحترم او خواست و است وجود محور انسان. است
 حهق  نیتهر ینهاد یاست کهه ب  یدر حال نیاست. ا شیخو کردن اراده یآزاد بودن در عمل زین

آن که هدف خداوند از خلقت انسان بهه   ،چه ؛است« کمال»بر  حق ی،دیتوح من ر در انسان
 فهی( و انسان اگرچه بالقوه خل24،  قرهال) بوده است نیبر زم فهیجعل خل میشهادت قرآن کر

 :1200 ،یآمله  ی)جهواد  کند یمقام ط نیا از قوه به فعل درآوردنِ یرا برا یریمس دیاست با
 فهه یخل مقهام  افتنیه تیفعل یعنی ؛است کمال به دنیرس ،انسان حق نیتریادیبن نیبنابرا .(222
. شهوند یمه  بیه تعر نیادیه بن حهق  نیا یراستا در او گرید حقوق یتمام ،وصب نیا با. یالله
مقرر شهده   کمال ریمس در امر یباد در هست زین انسان ینیتلو صفت که یآزاد ،مثال یبرا
 کمهال  از شدن دور س ب که یاعمال انجام در عاًیتشر انسان اما. شودیم شمرده لوین و است
 .ستین آزاد گرددیم

 ،کهه  آن چهه  ؛دانسهت  انسهان نیهز   حهقِ  نیتهر یبشهر  حقهوق  توانیم ال ته را کمال بر حق
 نیهمچنه . کنند فایاست را آن بتوانند واحد آنِ در هاانسان همه که است آن یبشر حق مالک
در  ،«یآزاد»کهه   یدر حهال  ،شهود ینمه  إعمال آن بر یدیق چیه که است یحق کمال بر حق

 آن تیمحهدود  مهالک  نیهی تع سهر  بهر  تنها و است دیمق یحق ،یغرب شمندانیاند انیزبان و ب
 .کرد شک است دیّمق که یحق «بودنِ حق» بر دیبا اساساً که است یحال در نیا. دعواست
 دو نیه ا یگهذار قهانون  یم نها  در تعهارض  به نیادیبن حق مورد در ملتب دو نیا تعارض

 چهرا  ؛اسهت  یآزاد محدودکننده ،سمی رالیل ن ر در نیادیبن ارزش هرگونه. وجود انجامدیم
 ق ول رقابلیغ یامر نیبنابرا رد؛یبگ شلل ارزش آن یم نا بر دیبا یزندگ صورت نیا در که
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 هها و ارزش نیه د رهیه دا ،یدیه توح شهیاند طور به و هیامام مذهب ن ر در که یحال در. است
 در .(109 :1209 ،یآمله  ی)جهواد  اسهت  اث هات  و بحهث  قابل عقالً که هستند یبرهان یامور
 خداونهد  د،یتوح یم نا بر است اث ات قابل برهان با که یارزش به وفادار هیامام مذهب ،جهینت
 داندیم یاله نیفرام و احلام یاجرا یبرا یالهیوس را دولت و شمردیم گذارقانون گانهی را

 کهه  یبرداشهت  ؛دانهد یمه  رمتصهوَ  راستا نیا در تنها را پارلمان همچون ینهاد ی،گذارو قانون
 کیه  در .(222 :1292 ه،یه )بارب انهد افتهه ی دست آن به یدرست به زین یغرب شمندانیاند یبرخ
 خواسهت  جهز  بهه  یمن عه  یگهذار قهانون  یبهرا  و ندینشیم شارع یجا در مجلس ، رالیل ن ام
 ردیه گینمه  را شارع یجا هرگز مجلس ی،اسالم ن ام در که است یحال در نیا. ندارد انسان
 در مجلهس . اسهت  او خواسهت  شهدن یعمله  یبرا یزیربرنامه دن ال به او لیذ یمقام دربلله 

 .کندیم بیرا تصو نیقوان ،آن موازات به و شرع احلام چارچوب
 یگذارقانون یم نا و «ینییخودآ» را سمی رالیدر ل یگذارقانون یم نا دیبا ،وصب نیا با

 ،هیه ندارند. بارببا یلدیگر  یآشت سرِ ،متناقض یدو م نا نی. انهاد نام «ینییخداآ» رادر اسالم 
-ینمه  سهم یمدرن نمهود  مدرن را اسالم بتوان اگر که کندیدو اعالم م نیدر تقابل ا شیشاپیپ

-بر استدالل یکه م تن یجزم یبه عنوان ملت  هیامام .(200 :1292 ه،یب)بار شود یاسالم تواند

 و سهم ی رالیل یاصهل  عناصهر  توانهد ینمه  هرگز زین است شده نهاده بنا ینقل و یعقل یقطع یها
 .ردیبپذ را آن یِماد فلسفه

 

 برالیل یگذارقانون یمبنا نقد .6
 نیه ا موضهوع  دامنهه  در کهه  تاسه  وارد یاریبس هایرادیا  رالسمیل مفروضات و یم ان بر
 رادیه ا. گهردد یمه  مطهرح  ادامهه  در یمعدود هایاشلال و هارادیا تنها. ردیگینم قرار نوشتار
-یمه  موهومهات  رهیه دا در وارد را هها ارزش تیه عقالن یم نها  بر یم تن سمی رالیل ،که آن اول
اسهتدالل   یشه ارز چیبطالن ه ایو  تیدر خصوص حقان تواندینم عقل که معنا نیا به. شمرد
 ،دفهع  جههت  در و کندیم یمعرف نیادیبن ارزش عنوان به را «یآزاد»که خود  یدر حال ؛کند
 ارزش عنهوان  بهه  یآزاد خصوص در بتواند عقل اگر. زندیم استدالل به دست دهیعق نیا از
 هها ارزش گهر ید خصهوص  در که داشت خواهد زین را اجازه نیا قطعا کند ن ر اظهار نیادیبن
 .کند انتخاب را نیبهتر تینها در و ندیبنش ضاوتق به هم
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 یهها ارزش ینفه  بهه  ییسهو  از ملتهب  نیه ا کهه  است وارد سمی رالیل به رادیا نیا نیچنهم
 قهت یحق کشهب  در را بحهث  و انیه ب یآزاد دهیه فا گرید یسو از و پردازدیم ثابت و یواقع
 دیه با اساساً چرا پس ندارد وجود یقتیحق چیه کندیم ادعا لیم که طورهمان اگر. انگاردیم

-یمه  چطهور  ستندین بحث قابل یامور قتاًیحق هاارزش اگر. فتدیب اتفاق آرا  و افلار تضارب
 وجهود  یقته یحق اگر. دیکش رونیب را مشترک ریخ انیب یآزاد پرتو در و بحث خالل از توان
 بهه  اسهتدالل  ابه  کندیم یسع و دهدیم ارائه را خود یهاارزش اساس چه بر سمی رالیل ندارد
 .دیگو پاسخ آن به دیبا سمی رالیل که است یسواالت نهایا بپردازد؟ آن از دفاع

 جههان  در یثهابت  ارزش چیهه  کهه  اعتقهاد  نیه ا از خهود  ،سمی رالیل که است آن گرید نلته
 پهنهه  از یعمهوم  پهنهه  مهرز  نیهی تع. دبهرَ یمه  رنهج  اسهت  زیه چ همه اریمع انسان و ندارد وجود
 ، از جملهه گردنهد  ممنهوع  دیبا افراد به خسارت رادیا واسطه به که یورام نییتع و یخصوص
 رینهاگز  ی،دموکراسه  هرال یل ویهژه به، سمی رالیل. شود سپرده انسان به دیبا تنها که است یامور
 تیه اکثر اسهت داد  سهک یر و بردارد را موانع همه و کند کامل اعتماد ،تیاکثر به ای که است
 معتقد یعلما مانند یخاص افراد و کند سقوط یستوکراسیآر اماند بهآن که  ای و ،ردیبپذ را
 .دینماب حدود نیا نییتع مورأم را نخ گان گرید ای سمی رالیل به

بر اصل عهدم   یکه م تن یمی. مفاهاست عدم اصل بر نامعقول هیتل ،سمی رالیل بر گرید نقد
 آن مخهالب  یاظهور ادله هک گردندیم یمنزلت چنان یدارا گاه شوندیاث ات م سمی رالیدر ل
 یبهرا  .کنهد یمه  دفهاع  آن از چنهان ههم  سهم ی رالیل و سازندینم خدشه دچار را میمفاه نیا زین

-یمه  «یعه یط  وضهع » حیتوضه  در ،حلومت درباره یارساله خود کتاب در الک جان ،مثال
 همهه  آن در کهه  یتیوضع ؛است یبرابر و مساوات تیوضع نیچنهم یعیط  تیوضع»: سدینو
 نیه ا . ....نهدارد  یبرتر یگرید به نس ت کسچیه و است هیسو دو یقانون اراتیاخت و رتقد

 کهه  آن مگهر  ،برابرنهد  گریلهد ی بها  کننهد  یبهردار فرمهان  یگهر ید از که آن بدون مخلوقات
 حهق  یکسه  بهه  ،آشهلار  و روشهن  یانتصاب با و خود خواست به بنا آنها همه رورسَ و خداوند
 ردیپهذ یمه  ابتهدا  در او که شگفتا .(22 :1290)الک،  «کند اعطا را گرانید بر سلطه و یبرتر
 بهه  را انتصهاب  نیه ا وقهوع  هرگز اما کندیم رییتغ زیچ همه شود اث ات یانتصاب نیچن اگر که
 سست و لرزان است. مخالب، ادله معرض در لح ه هر که یاستدالل ؛ندینشینم یبررس

و  تیه نیع کهامالً  توانهد ینمه  عمهل  در ،آن یباورهها  و سمی رالیل که است آن گرید انتقاد
 از ،طیشهرا  یبرخه  در ،خهود  یبقها  حفه   یبهرا  اسهت  مج هور  سمی رالیل. دنابتحقق بیرونی بی
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 ،خهود  صهورت  نیتهر خهال   در سهم ی رالیل اگرچهه  ،مثهال  طهور  به. بلشد دست خود اصول
  هرال یل یکشهورها  نیقهوان  در تهوان یماما  کندیم منع یخصوص پهنه در دخالت از را دولت
 یخصوصه  پهنهه  بهه  مربهوط  کهه  انهد شهده  ممنوع قانون واسطه به یامور که افتی هاییاستثنا
 و محهارم  بها  ازدوا . سهازد ینمه  وارد یفهرد  بهه  یمیمستق خسارت هاآن ارتلاب ال ته و است

 کههه یمههوارد از گههرید یلههی .(00 :1292 ن،یزکلهه) اسههت مههوارد لیههق  نیهها از یچندهمسههر
 بها  ی،ابرههه  در کهه  است یرفتارهمانا  نمود مالیپا را خود اصول دخو حف  یبرا سمی رالیل

 بهه  اعتقهاد  ،کیدئولوژیه ا دولهت  کیه  همچهون  و گرفهت  شیپه  در سهم یالیسوس به نامعتقد
-002، 1292 ه،یه بارب) !گرفهت  کهار  به یشهروند حقوق عیتوز اریمع عنوان به را سمیالیسوس
020) 
 

 گیریجهینت
 یهاارزش و اصول و یفلسف یم ان هیپا بر ،سمی رالیل تبمل اساس بر یگذارقانون یم نا
 یهها انیه بن یماللشیخو و تهیسیالئ مدارا، ،ییتلثرگرا ،یآزاد ،ییفردگرا. ابدییم نیّتع آن
اسهت و آزاد اسهت تها     شی، مالهک خهو  ا. فرد به عنوان مرکز و م دروندبه شمار می م نا نیا

اصهل   ی،م هان  نیه ا اسهاس  بهر . دیه نما نیهی تع دخهو  اراده بهر  یم تنه  شخصاً را خود یهاارزش
 ی راله یل یگذارقانون یم نا ،یقرارداد اجتماع هیبر ن ر هیدر ساحت اجتماع با تل ینییخودآ

ورود  احتمهال  بهدون  و جههت یبه فهرد را   یآزاد دیه ن ا یجمعه  یِنییخودآ نیاست که ال ته ا
 .ندارد را یخصوص پهنه به ورود اجازه نیهمچن گذارمحدود کند. قانون یگریبه د بیآس
 تیه به خداوند، جامع عیانحصار تشر همچون آن یکالم اصول بر یم تن هیامام مذهب در
 ،گههذارقهانون  گانهه ی ، هت یفقههها در عصهر غ  تیه )ص( و مرجع رسهول اکهرم   تیه خاتم ن،یه د

 در ینه یزم یگهذار قهانون  یشهرع  یاسهت. م نها   ینییخداآ زین یگذارقانون یم نا و خداست
 کهه  ییم نها . اسهت  یالهه  احلام یاجرا یبرا یزیربرنامه مثابه به یگذارقانون ،هیامام مذهب
 نهه  ،قهت یحق در ،پارلمهان  و ردیپهذ یمه  صورت یاله عیتشر یراستا در نیتقن هرگونه آن در
دو  نیه اصهول ا  سهه ی. مقاشهود یمه  محسهوب  زیه ربرنامهه  نههاد  کیبلله  گذارقانون نهاد کی

 بهه  ،دو نیه ا از کیه  ههر  یفلسهف  یم هان  در تفاوت که سازدیم روشنرا  قتیحق نیا ،ملتب
در مفروضهات غلهط و    سهم ی رالیل ،انیه م نیه . در ااسهت  شهده  منجهر  نیتقنه  یم نها  در تفاوت

 تناقضات آشلار گرفتار آمده است.
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