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جدید در تبیین سیاست فقهی و حقوقی در ایران قرن -هرج و مرج و قدیم /گفتمان های استبدادنقد 

 زشناسی عرف/منطقه الفراغ به عنوان عرصۀ تولید اجتماعیبانوزدهم: 

 کریمیجواد 

1. 

و  ی، خودسر، خودکامه، هرج و مرج و مطلقه تبیین شدهاستبدادسیاست و جامعه در ایران قرن نوزدهم غالباً با تعابیر 

مورد تأکید  یاجتماع-یاسیس هینظر نیا 1.حکومت و جامعه با تأکید بر فقدان قانون، بی مسئولیت و نافرمان تلقی شده اند

، واقعدر  .تبدیل شده است رانیا بنیادین تبیین مسائل از عناصر یکیاز پژوهشگران معاصر بوده و به  جریان عمده ای

 یریتفس در تلاش است تا با استبداد هینظر از طرفی و جای باز کرده رانیا تاریخ ویژگی بنیادین ی به عنواناستبداد تیوضع

هایی /یا استبداد ایرانی حاکی از تلاش برسازی مفاهیمی از قبیل فئودالیسم ایرانی و .کلیت این مسأله را فراچنگ آورد ریفراگ

نوظهور از  یاجتماع یروهاین به زعم این صاحبنظران با شروع قرن نوزدهم 2برای صورتبندی بر پایه همین رویکرد هستند.

که البته این  ،به کار گیرندبرابر استبداد  را قانون جمله تجار، تحصیلکردگان و برخی نخبگان دربار در تکاپوی آن بودند تا

 یها نهاد ، با برسازیقانون تبدادزدۀاستجربه از همین رو،  3.و ناپایدار مشروطیت منجر شد مدت کوتاهتکاپو به تجربۀ 

 ، بلکه ساختارنبودند مرج و هرج و مسئله استبداد قادر به حل نسبی تنهانه  ی همراه بود کهمبهم یها دهیا طرح و داریناپا

  4.ی به خدمتشان گرفتثبات و انسجام چیبدون ه خودو توسعه  بازتولید در جهت یاستبداد

دهد، تر بر پایه اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی تاریخی توضیح می در مقابل این رویکرد که مسألۀ قانون را بیش    

های فوق درون دوری نظری گرفتار شده گرایش رویکردهایی بر پایۀ اندیشه سیاسی، فقه سیاسی و نظریه حقوق معتقد اند 

تاریخی، تفسیری و تجربی بر آنند تا پاسخی ورای دورِ  فلسفۀ هایی بیشترروش  است. این منتقدان با روی کردن به

های تاریخی  اندوخته ربا اتکاء ب ای است که یهنظر یامکان برساز ش هایگرا نینقطه توافق اساختارگرایانه مذکور بیابند. 

هرج -ر پایۀ دوگانه استبداداز همین رو قانون و مالکیت در ایران معاصر را نه ب 5شکل گرفته اند. تجربی-جدید و متنی-قدیم

کنند؛ یعنی در خصوص مسأله قانون قائل به فقدان و محرومیت تاریخی و جدید تبیین می -و مرج بلکه با صورتبندی قدیم

ای منطق هنجاری موجود در مناسبات جامعه ایران معاصر را تا گونه ساختاری آن در ایران معاصر نیستند بلکه بر آن اند 

شود که تبیین می های حقوقی قرن نوزدهم  صورتبندی کنند. منطق هنجاری مذکور با به خدمت گرفتن اندوختهبازیابی و 

                                                           
1 Katuzian, Homa, Iran, The Short-Term Society and three other essays, tr. Abdollah Kowsari, Tehran Nashr-e Ney, 
2013, p 18. 

 کتاب. 1رجوع شود به ایران پیش از سرمایه داری، عباس ولی، بخش  2
 رجوع شود به اقتصاد سیاسی ایران، محمدعلی همایون کاتوزیان. 3
 همان. 4
 رجوع شود به مجموعه سه جلدی تأملی درباره ایران، جواد طباطبایی؛ رجوع شود به مفهوم قانون، داود فیرحی. 5
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البته، نمایندگان این  6های ابتدایی قانون مدرن را در بر دارد.مقولاتی از قبیل عرف، شریعت )فقه(، فرامین شاه و تجربه

سنجی آنها اختلاف نظر دارند.  ر خصوص چیستی، مختصات و نسبترویکرد جدای از اختلاف روش در تبیین مقولات فوق، د

سنجی مقولات عرف، شریعت، قوق در مورد اولویت و نسبت های متمایز اندیشه سیاسی، فقه سیاسی و نظریه ح طبعاً، روش

 نماید.فرامین شاه و قانون مدرن نتایج مختلفی را حاصل می

 وانیدبر و نه  مستولی بودند یاریآب بر اداره ، نهشناخته شده اند رانیدهم امستبدان قرن نوز که به عنوان ،قاجارها    

حکومت می  پراکندهو  فیضع ای بر جامعه کیبوروکرات ریغ شاهان نی، انی. همچنکنترل داشتند بزرگ اسیدر مق یسالار

را  یکومتح اراتیاخت یتمام یسنت، پادشاهان به طور وجود نیبا ا 7.کردند که در آن روش آبیاری غیر متمرکز رواج داشت

و انتصابات. علاوه بر  اتیمال یو جمع آور محاسبه، تیول، انتقال انعقاد معاهداتصلح،  پیمان جنگ، انعقاد : اعلامدارا بودند

ها به  قاجار درحالی که ،نیبنابرا 8.سلطه داشتند خود یایرعا مالو  جان رب کشور ییمقامات قضا نیبالاتر به عنوان ، آنهانیا

 ابزار برای به فعلیت رساندن قدرت مذکور یمشکلات مال لی، به دلبرخوردار بودند مطلقهقدرت  یاز نوع مستبد، بالقوهعنوان 

 وگسترده  یو بوروکراس داریارتش بزرگ پا کی درواقع، ضعف مالی حکومت قاجار ایجاد 9در اختیار نداشتند. یثروم یها

 شدندگردانی اداره می خود یسنت ستمیبر س یمبتن با خودمختاری اداری و یحلجوامع م و،از همین ر .شدرا مانع می  کارآمد

 لیقبا سران، تیروحان نهادتوسط درواقع، شاهان قاجار به نحوی  10.وابسته بودآنها  انیبه شبه نظامحکومت مرکزی مادام  و

این واقعیت اطلاق مستبد مطلقه به شاهان  11.نددش یم مهار( یاستان انیوال ری)از جمله شاهزادگان و سا یمحل بزرگانو 

طرفی با پذیرفتن استبداد ها در قالب نوعی استبداد نسبی قابل فهم است؛ از  نماید و حکمرانی قاجارمشکل می قاجار را 

و توان وضعیت اجتماعی این دوره را نوعی هرج و مرج نسبی تلقی نمود. یعنی، برخلاف آنچه که به تضاد دولت نسبی می 

های اجتماعی و سیاسی قابل ردیابی ملت و نوسان استبداد و هرج و مرج تعبیر شده است، سنخی تعادل نسبی میان لایه

 است.

شاهان  .شداتخاذ می  یبرخلاف منافع عموم هایی بود کهزمینه سیاست  کیو بوروکرات یمال هایکاستی از  ایآمیزه     

ه راداحاکم  یها خانواده تعدادی از کردند.اموال شخصی دریافت و بکارگیری می  را به مثابهو اقتدار  حکمرانی قاجار

 مثلاً  12شدند. یو فروخته م گذاشته مزایدهبه  توسط شاه اتیلاو هایحکومت  و ندداشت را در اختیار یسالار وانید انحصاری

                                                           
 همان. 6 

7 Ervand Abrahamian. Oriental Despotism: The Case of Qajar Iran, International Journal of Middle East Studies, Vol. 
5, No. 1 (Jan., 1974), pp. 3-31Published by: Cambridge University Press, p 9. 
8 Foran, John, Fragile Resistance: Social transformation in Iran from 1500 to the revolution, Michigan: the 
University of Michigan, 1993, p. 216. 
9 Ervand Abrahamian. Oriental Despotism: The Case of Qajar Iran, op.cit, p 11. 
10 Ervand Abrahamian. Iran between two revolutions, New Jersey, Princeton: Princeton University, 1982, p 38-40. 
11 Afary, Janet. Performance of Justice in Qajar Society, The International Journal of Humanities, (2019) Vol. 26 (1): 
(73-94), p 73. 
12 Foran, John, op.cit, p. 217. 
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شاهان قاجار نه تنها در مقام یک ، همچنین 13."شدمی متوسل  هاسمت به فروش  شدیداً  (1181-69شاه ) نیناصرالد"

 بلکه ،کردندحل و فصل می  را یو رهبران مذهب لخانانی، ااکانمل   ،رتبه محلیعالی  حاکمان نیاختلافات ب اختیار ذاتی

و  سلطنتی یمعنا هر دو دربار به ،واقع. درکردندرسیدگی می  سطوح اجتماعی اتباع ایران نیز نیتر نییپا دعاوی گاه بهگه

عرفی، اعم از شکلی و ماهوی، ملتزم  ای ینیقانون د چیهقاجار غالباً به  شاهان ،بعلاوه 14.ه بودشد لیتبد دادگاهبه  یحقوق

به دعاوی و تظلمات  "یعدالت اخلاق" قبیل از یانتزاع مفاهیم یو برخ سلطنتکل  "عالی"اصول  اساس رب و نبودند

مشکلات مالی، حکمرانی قراردادی، فقدان سازمان و قواعد معی ن حقوقی حاکی از نفوذ منطق امر  15.کردندرسیدگی می 

هایی که مستلزم اقتدار و مصالح عمومی است با مناسبات مالکانه امر عمومی است. یعنی، نسبت  خصوصی به درون دستگاه

داد و به  تکافوی حفظ موجودیت حکومت را می بندی شده بود. همچنین، عوائد مالی مذکور صرفاً و منافع خصوصی مفصل

شد. از همین رو، شاه قادر نبود با اتکاء به هر قاعده انتزاعی و شخصی  مازاد جهت تقویت اقتدار و گسترش آن تبدیل نمی

واعد عرفی، قای در امور بزرگان و اتباع ورود کند و توازن منافع مالکانه و قراردادی شاه با آنان او را به رعایت نسبی پاره

 ساخت.شرعی و حقوقی ملزم می 

 

2.  

 است یابیقابل رد در آن دوره خام یینهاد قضا کی البته ،فاقد یک نظام حقوقی منسجم و فراگیر بودنوزدهم  قرن رانیا    

بر اساس  ،حالبا این  16.قرار داشت( نی)مجتهد ونیو تحت سلطه روحان گرفتی ریشه میعیش-یاسلام قضایی سنت ازکه 

امر قضایی به دو حوزۀ رسیدگی مذهبی و رسیدگی عرفی تقسیم  ،از همین رو .امور عرفی نوعی الزام سکیولار را پذیرفته بود

محاکم  به حاکمان شرع و حاکمان عرف استوار بود و از همین رهگذر دستگاه قضایی دوگانه ییقضا تیصلاحشد که بر می

( را بر عهده داشتند و دولتی) یعرف یدادگاه ها استیر یعرف حاکمانِ )قضات( 17شد.می  میتقس یو عرف شرعی رسیداد و

 ، سازماندهی و صلاحیت هر دو محاکم فاقداما 18ند.ردک یم اداره( را ی)شرع یمذهب یاصل یدادگاه ها ها نیز الاسلام خیش

 ایجاد نشده بود تا یمرجع عال چید و هش ینم و فصل آنها حل شده بهدعاوی ارجاع  غالباً که جایی، تا معی ن بود یساختار

 .شوند رسیدگی کندح ابتدایی حل و فصل نمی سازمان و صلاحیت متناسب را تعبیه نماید و همچنین به اختلافاتی که در سط

                                                           
13 Ervand Abrahamian. The Causes of the Constitutional Revolution in Iran, International Journal of Middle East 
Studies, Vol. 10, No. 3 (Aug., 1979), pp. 381-414, published by: Cambridge University Press, p 393. 
14 Ervand Abrahamian. Oriental Despotism: The Case of Qajar Iran, op.cit, p 25. 
15 Ibid. 
16 Rahimi, Mostafa. Ghanoon Asasi Mashroote e Iran va Osool e Democracy, Tehran: Entesharat Niloofar, 1389, p 
122-4. 
17 Amin, Hassan. The Judicial System of Iran since the Beginning of Qajar to Constitutional revolution, the research 
of law and politics Journal, 2003, page 29-72, 31. 
18 Ervand Abrahamian. The Causes of the Constitutional Revolution in Iran, op.cit, p 388. 
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، فقدان نیهمچن 19درواقع، سازوکاری تحت عنوان نظارت قضایی و تجدیدنظرخواهی به معنای امروزی آن وجود نداشت.

 یعرف یدادگاه ها آن شده بود که منجر به کلی و ماهوی از قبیل اصول و آیین دادرسی و کُدهای مدنی و کیفریش نیقوان

 آنها و به شمار رفته ییمقام قضا نیبالاتر شاهان قاجار خود .کارآمدی لازم را نداشته و بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشند

یدترین احکام مانند اعدام نیز یعنی، مقولۀ استقلال قضایی محلی از اعراب نداشت و شد .ها بودند مجازات ضامن اجرایتنها 

 یها واح مختصات یک نظام را در خود نداشت و در قالب ی، دادگسترواقعدر توانست بنا به رأی شاه جلوگیری شود.می 

استفاده  های استبداد از ابزار گرید یکی به عنوان این موقعیتاز  حاکمان مستبد محلی نیهمچن کرد،فعالیت می  پراکنده

های عرفی مبادرت ورزیدند و از طرفی ها در مقام مستبدان قرن نوزدهم ایران به بازتأسیس دادگاه اینکه قاجار 20کردند. یم

 نه تنها آنان بلکه حاکمان محلی نیز به عنوان مستبدان محلی به برقراری این محاکم تن در دادند نشانگر آن است که

ای مانند سنت، مقاومت اجتماعی نسبی، انگاره عدالت و مقولاتی از این دست، در آن دوره  نیروی بازدارنده و غیرحاکمانه

های استبدادی و استثماری نیز لاجرم با اضافه کردن امر قضایی، را ایجاد کرده بود که حتی سیاست  صورتی از توازن منافع

 شد.نمایش عدالت قضایی اعمال می حتی با ماهیتی تشریفاتی و ابزاری، و

همچنین به  و ها ریشه داشت یصفو یعیش اتَرَکم شد درقضایی که رسیدگی شرعی نامیده می  از دیگر سو، سازوکار    

قرن نوزدهم تداوم  یاجتماع-یاسیس های سنتبه عنوان یکی از  ،به حفظ وضع موجود رقاجا شاهان زافزونرو شیگرا دلیل

تحت ، قرن نوزدهم و اجزای گستردۀ سنت مذکور یینهاد قضا عمدۀ یها ، به عنوان بخششرعی محاکمو  نی. قوانیافت

 نیناصرالد ژهی، به وتلاش شاهان قاجار برای انتقال این صلاحیت به خودرغم  یعل و 21قرار داشت)علما(  ونیکنترل روحان

فقه شیعه یا همان احکام شرعی بر خلاف قواعد عرفی  22.تحت کنترل روحانی ها باقی ماند انقلاب مشروطه آستانهشاه، تا 

. دیگر ویژگی بارز احکام کردندمی  آراء خود را صادر آنها به با استناد شرعی محاکممنابع منسجم و منتظمی بودند که 

شامل  ن قواعد بود که قواعد ماهوی طبقه بندی شده و پاره ای قواعد شکلی و رویه ای راشرعی، مستند و مکتوب بودن ای

به  منطقه یقانون عرف نیا". گرفتکه از دورۀ پیش از اسلام ریشه می  را حاکم کرد ی، دولت قانون عرفدر مقابل 23.شدمی 

که به صورت  هاییرویه  ای ،ها و سنت خرد عمومی" که عبارت بود از "بود غیر مکتوب یو به طور کل متفاوتمنطقه 

کردند و شاه می  سیتأس مربوطه یها را در استان عرف یها دادگاه محلیحاکمان . "پشت به پشت رسیده بودند یشفاه

گرچه انسجام، انتظام و مکتوب بودن منابع شرعی دلالت بر انسجام ساختاری و  24"کرد. می آنها را منصوب و برکنار  قضاتِ 

کرد و ه قضایی عمل می ن یک قو ه و دستگاسازمانی دستگاه قضاوت شرعی نداشت بلکه هر حاکم شرعی مستقلاً به عنوا
                                                           
19 Tayebi, Mohammad. Shar’ courts in Qajarie period, Islamic Research Journal, Faculty of Arts and Humanity, 
University of Shahid Bahonar Kerman, second year, third number, 2008, page 181-200, p 191-2.   
20 Amin, Hassan. Op.cit, p 70. 
21 Jahanbegloo, Ramin. Democracy in Iran. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, p 39. 
22 Yousefifar, Shahram. Workflow between civil and shari'a courts in the later Qajarid period, Peer-reviewed 
Journal, National Library & Archives of I. R. Iran, Archival Research Institute, Vol. 29, No. 2, Summer 2019, pp: 150 -
175, p 168. 
23 Amin, Hassan. Op.cit, p 42. 
24 Afary, Janet. Op.cit, p 74. 
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کردند. فقدان اوتی را بر موضوعات مشابه بار می های فوق بعضاً احکام متفبع مذکور در عین دارا بودن ویژگی همچنین منا

 نظام یکپارچه عدالت قضائی، زمینۀ تقاطع و تحاطی صلاحیات، قوائد و فعالیت این دو ساحت را ایجاد نمود. 

، حتی یو اقتصاد یاکثر اختلافات اجتماع به کردند و یدخالت م یعرف محاکم امور ت دربه شد   محاکم شرعی    

 یمدن یدعاو نهی( در زمونی)روحان حاکمان شرع 25.کردند یم رسیدگی موضوعاتی که فاقد حکم صریح در منابع شرعی بود،

در  نیهمچن و ای داشتند، صلاحیت ویژه داشت یتجار ای خصوصیکه جنبه  یاختلافات یو به طور کل شکایات، یو خصوص

ها،  مانند شورش یعموم تیدولت و امن هیعل اقداماتبه جز  کردند،ورود می  یقانون ریو اعمال غ یفریک میجرا خصوص

 گردیتحت پ حاکمان محلیو  یعرف محاکمتوسط  سرقت کهو  ی، مستی، دزد، دروغنشر اکاذیب، اختلاس، جعل و تقلب

بودند که  یشبه نظام نیروی ینوع یرتبه دارا یعال انیاز روحان ی، برخبعلاوه 26.گرفتمی و مجازات قرار  ی، دادرسیقانون

بودند که  میو جرا دعاوی تجاری این 27د.نمو یم ی قادرو دزد ی، مانند مستاتیاز جنا یو مجازات برخ گردیپبه آنها را 

 چراکه رسیدگی به دعاوی تجاری در صلاحیت، کردندیان محاکم عرف و شرع را ایجاد می ها مزمینۀ برجسته ترین تعارض 

و مورد توجه خاص  یعرف یدادگاه ها تیدر صلاح جرایم نیزو  بودهبه نام مجلس تجارت  یجداگانه ا عرفی ییمقام قضا

 یاست و هرگز فرجام خواه یسلسله مراتب لاتیاسلام فاقد هر نوع تشک امر قضا در، از آنجا که نیعلاوه بر ا 28بود. حاکمیت

 ای یمذهب عمرج چیه از سوی نایروحان قضایی احکام 29،شناسد ینم تیبه رسم یا هیاصل رو کیرا به عنوان  ییقضا

صلاحیت گستردۀ روحانیت در  30.تجدید نظر نبود قابل شاه ای حاکمان محلی ،)مراجع تقلید( رتبه یعال انیمانند روحان یدولت

خصوص دعاوی و اختلافات خصوصی و مدنی نشانگر نفوذ گستردۀ این گروه در زندگی روزمرۀ اتباع ایران قرن نوزدهم است 

بخشید. صلاحیت در امور تجاری و کیفری نیز م می به نحوی که پایگاه و قدرت اجتماعی آنان را در مقابل شاهان قاجار تداو

 رنگی با اقتصاد و سیاست ایران عصر قاجار قرار داشت به نحوی که تجارت به عنوان یک فعالیت خارجی پُ در نسبت تنگات

 کرد.و سیاسی روحانیت را نیز فراهم می سود و جرایم به عنوان حوزۀ اعمال قوۀ قهری ه زمینۀ تقویت قدرت اقتصادی 

 شدیتولبازدرصدد تصاحب و  قرن نوزدهم و مقامات سکولار شاهانشد، ی خوانده م یعرف محکمه و رسیدگی اما آنچه    

 یاستیس به مثابه ابتدا همان ازاقدام  نیو ا جدا شده گونۀ شرعی آناز قرن پانزدهم از  یعرف امر قضایی ،نیبودند. همچن

به  شتریو توجه ب حکومتقدرت گسترده  لی، به دلالبته 31.اتخاذ شده بود ونیروحان صلاحیت یهااز حوزه یکی هیسکولار عل

واحد اداره  اقتداریساختار دوگانه توسط  این و پادشاه بر نهاد قضایی کنترل داشت ،شرعی محاکمنسبت به  یعاد محاکم

                                                           
25 Ibid, p 39. 
26 Nou doost, Reza, Mohammad Reza Mayeli. Comparison of Cultural, Symbolic, Social and Economic Capitals of 
the Clergy in the Safavid and Qajar Periods, International Journal of Political Science, Vol 10, No 1, Spring 2020, 
(pp.79-100), p 93. 
27 Amin, Hassan. Op.cit, p 39 and 42. 
28 Nou doost, Reza, Mohammad Reza Mayeli. Op.cit, p 93. 
29 Shapiro, Martin. Islam and Appeal, California Law Review, Vol. 68:350, 1980, p 381. 
30 Afary, Janet. Op.cit, p 75. 
31 Nou doost, Reza, Mohammad Reza Mayeli. Op.cit, p 91. 
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 به مجدداً نایروحان نی، بنابرارا نداشتند نهاد قضاییبر  جهت سلطۀ متمرکز یقدرت کاف مقرن نوزده شاهانِاما،  32شد. یم

 به که مدعی بودند انیشاه و روحان. هر دو افتندیدست  شرعی این نهاد ریغهای شرعی و برخی بخش  یها حوزه سلطۀ بر

شاهان قاجار در تکاپوی آن بودند تا مرجعیت قضایی اسلاف صفوی  33کنند. یرا الزام م ملتزم بوده و آن اصول عدالت

های نسبی اما نافرجامی را با اتکاء به نست پیشروی رالدین شاه بود که تواخویش را بازیابی کنند. در این میان تنها ناص

 ها و حاکمان محلی ترتیب دهد.قدرت شخصی خود و از طریق صدراعظم 

 او یو نوگرا گرایاصلاح صدراعظم، (1111-222) ریرکبیتوسط امبه دستور ناصرالدین شاه و  هاتلاش  نینخست    

و کاهش محاکم شرعی به منظور کنترل  کشور بود. او ییقضا نهاد و مدیریت یکپارچۀ یسازمانده در پی امیرکبیرانجام شد. 

به نام  ییقضا دستگاه نیو همچن 34شریعت به ایجاد سیستم نظارت دولتی بر محاکم شرعی مبادرت نمودو  تیقدرت روحان

شرع و  حاکمان، بر اساس این تأسیس کرد. ای( را احعلی شاهفتح دوره در سابق دالتع وانخانهی)د یبزرگ پادشاه وانخانهید

به  رمسلمانانیغ دعاوی رسیدگی یانحصار تیصلاحشدند. بعلاوه،  یم دییتأ عدلیهتوسط وزارت  بایستمی احکام آنها 

 یها مداخلات سفارتخانه سعی بر آن داشت تا د وکر ممنوع را شکنجه متهمان وزارت عدلیه مرکزی واگذار شد. امیرکبیر

، سپس .افتی انیو قتل پا دی، تبعو با اخراج 36، تکاپوی او نافرجام ماندحال حال با این 35د.کنمهار  در امور قضایی را یخارج

 ایعدالت را اح وانخانهیو د سیرا تأس یوزارت دادگستر او مجدداً کرد. اقدام قضایی رأساً به ادامه اصلاحاتشاه  نیناصرالد

 تیدالت صلاحع وانخانهی، دشاهگسترش داد. طبق دستور  ها وزارتخانه دعاوی را به عدالتدیوان خانه  ، صلاحیت قضاییکرد

نفع  یذ وانخانهید های قضاییپرونده  از یکیدر  یا اگر وزارتخانه نیو همچن کنداحضار ها رادارد تا اعضای وزارتخانه 

دولت را  نظارت فراگیرکرد تا  اشتل او، بعلاوهبفرستند.  وانخانهیبه د یدادرس ای را به عنوان عضو ناظرنماینده  ندتوای، مباشد

( گسترش دهد. یعرف و شرعیمستقل )اعم از  یشهرها محاکم( و ینظام محکمهتجارت و  مجلس) یتخصص محاکمبه 

 37.به فرجام نرسید و در حد فرامین شاهانه باقی ماند تیدر واقع زین ی مذکورها، تلاشالبته

را  از بالا به پایینو  حکومتی تکاپوی واپسین، شاه نیناصرالد گرایاصلاح صدراعظم نی، آخرسپهسالارخان حسین  رزایم    

شروع به مداخله در  نیو همچن مبادرت کرده یوزارت دادگستر مجدداً به احیای آغاز کرد. او ییعدالت قضا نیتأم به منظور

 نیست تا مجاز حاکمیو  محکمه چیهسپهسالار حکمی دال بر این امر مقرر کرد که . نمود یو عرف محاکم شرعیاحکام 

فرستاده  یبه وزارت دادگستر ییو مجازات نها یدگیرس یبرا بایست متهمانمی وهیچ متهمی را مستقلاً مجازات نماید 

ای کشور را به سمت و سویی حرفه نهاد قضاییتا  داشت ی، سعاروپا حقوقی و دادرسی نظام از اقتباسو به ا، همچنینشوند. 

، مجلس یدعو قیاز: مجلس تحق عبارت اندکرد که  تأسیس یادارو دو بخش  محکمهچهار نوع  از همین رو، سوق دهد.

                                                           
32 Ibid. 
33 Afary, Janet. Op.cit, p 75. 
34 Nou doost, Reza, Mohammad Reza Mayeli. Op.cit, p 80 and 89. 
35 Amin, Hassan. Op.cit, p 51-3. 
36 Nou doost, Reza, Mohammad Reza Mayeli. Op.cit, p 89. 
37 Amin, Hassan, Op.cit, p 54-6 
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-شد تا طرح اصلاحیاخراج  زیاو ن سرانجام .نیوانق تنظیم رهیاجرا احکام و دا رهی، دااملاک محکمهتجارت،  حکمه، متیجنا

 38.اش عملیاتی نشود

 فاقد تمرکز و انسجامنهاد قضایی در ایران قرن نوزدهم  که نه تنهاهای اصلاحی نافرجام نشانگر آن اند کوشش کلیۀ     

 ییقضا یها استیبا س بر آن بودند تا شاهان، سو کی. از بردستگی و فقدان امنیت قضایی رنج می از گس ، بلکهبود لازم

 گرید یاز سو نهاد قضایی کشور را اصلاح نموده و ساختاری متمرکز به آن ببخشند و نییبالا به پا از محور و شخص

امور و  نهادندگردن نمی  یحکومتفرامین و مقررات  به ،گرایانهاصلاح یها استیس ت بامخالف محلی در حاکمانو  نایروحان

 ،ی کهتا جای 39کردند،و عرفی خود را خودسرانه اداره می قضایی مربوط به حوزه شرعی 

 ای، و شهر مرتکب و متهم ی، بسته به طبقه اجتماعشود منجر از مجازات ها یعیوس فیبه ط بودممکن  مشابه جرم ..."

توسط یک شخص ایفا  ی، دادستان و قاضمدافع لیسه سمت وکهر  ]نقش[ انجام شده است .... تیکه در آن جنا یشهر

 قی، از طرکردند یم یکاررا دست شواهد و مدارک ونیو روحان سی، مقامات پلقدرتمند حاکمان محلیاز  یبرخشد. می 

 40"کردند.  یم احکام را اجرا، کردنددریافت می که  ییها به رشوه بسته و گرفتند یشکنجه اعتراف م

 

3 . 

 تقنینی ساحت های دیگر مسائل مذکور درساحت قضایی محدود نبود بلکه صورت به  مسائل حقوقی ایرانِ قرن نوزدهم    

با  شدند. قوانین حاکم منحصراً شامل قواعد شرعی و عرفی بودند که در خصوص قواعد عرفی نیز مرز دقیقییافت می  زین

با  ، بلکهگرفت ینشأت م شاه از یعرف عدقوا اعتبار ، نه تنهاگریبه عبارت د شاهان و حاکمان نداشت. خواست فرامین و

نانوشتۀ  یها ، هنجارعدالت حاکمان رب" یساختار چنین، عهیش یسنت یاسیطبق تفکر س 41.یکدیگر اینهمان بودند

شاه به خدمت گرفته می  زیر ]سایۀ[نظم  تداوم یها ، هر سه به عنوان ابزارابتناء دارد دولت و قانون (استی)س کشورداری

 نیا 42.گردد یم نی، تضمه استیافت تیرسم ندهیفزا طورقانون مقدس )شرع( که به  اجرای مؤث ر رهگذر نیو از ا شوند

یکدیگر مرتبط می با  ،مشترک مرکزی و مبنایبه عنوان  ،عدالت به میانجی مقولۀو قانون  شاه ایدۀ اینهمانیو  یسنت هینظر

ا مختصات مرانی مطلوب بحک ینوع ای نفسانی نزد پادشاه تداوم یابد آنگاهعدالت در مقام ملکه اساس، اگر  نی. بر اشوند

                                                           
38 Ibid. 
39 Ibid, p 43, 44, 52, 55 and 61. 
40 Afary, Janet. Op.cit, p. 77. 
41 Feirahi, Davood, , Mafhoom e Qhanoon dar Iran e Moaser, Tehran: Nashr e Ney, 1399, p 348. 
42 Amir Arjomand, Said. Islam and Constitutionalism since the Nineteenth Century: the Significance and 
Peculiarities of Iran, p 34, Amir Arjomand, Said, Constitutional Politics in the Middle East With special reference to 
Turkey, Iraq, Iran and Afghanistan, Oxford and Portland: Hart Publishing, 2008, p 33 – 62. 



Tajrishcircle.org  
 

8 
 

، سو کی، از اما 43است. ن آنو کوتاه مدت بود ییاستثنا تجربۀ تاریخ مؤی د نسبی، ، اگرچهیابدسنتی خود امکان تحقق می 

 های آنان بادولت  گرید سوی و از ندبود ، منظم و فراگیرافتهیسازمان  حکمرانی یفاقد نوع رانیقرن نوزدهم ا شاهان

 برونداد نالن ،از همین رو. کردنددست و پنجه نرم می  یجهان - یمل های بحران و نو ظهور یاجتماع-یمشکلات اقتصاد

نه تنها شریعت به  44.بود ،شاهان میلرغم  یعل مذکور قانونگذاری مستبدانه در عین فقدان قانون درواقع، تضاد برونداد

روز به روز از  کرد بلکه عرف نیزود قدرت استبدادی او را تحدید می عنوان ساحتی هنجاری مستقل از اراده پادشاه حد

گرفت و در عصر صفوی شریعت را نیز در بار آن از اقتدار شخص او نشأت می شد. فرامین شاه که اعتدسترس او خارج می 

ها دامنۀ نفوذ لازم را نداشت و کلیۀ درباریان، حکام و فرمانروایان ایالات  دایرۀ اقتدار خود قرار داده بود، دیگر در عصر قاجار

نهاد قضایی یا فرامین ناصرالدین شاه در خصوص اصلاح  45قدرت خود در تعیین قواعد عرفی نقش داشتند. به فراخور دامنۀ

ایستاد. در پاسخ به مسألۀ دامنۀ بیر و سپهسالار( اجرایشان باز می رسیدند یا با حذفِ کارگزاران آن )امیرکبه مرحله اجرا نمی 

 ی جدید اتخاذ شد.نفوذ شاه و باز فراچنگ آوردن عرف ایدۀ قانونگذار

ها برای غلبه تقنینی بر عرف و شرع دست اندازی به سیاست تنظیمات بود. ناصرالدین شاه که  نخستین تکاپوی قاجار    

شد با تن در دادن به قانون تنظیماتی بر آن بود تا متکی به رابر روحانیان و حاکمان تحدید می دامنۀ قدرتش روز به روز در ب

طرح تنظیمات به دنبال غیر  46یافته، منضبط و مسئول آن قوانین را اجرا کند.نگذاری نماید و دولتی سازمانقانوارادۀ شاهانه 

شخصی کردن و نهادمند ساختن قدرت پادشاه بود به این ترتیب که قانون بیانگر اراده شاه است و در عین حال وضع و 

ت و اجرای آن بر عهدۀ دستگاهی دیگر تحت عنوان مجلس نظارت بر اجرای قانون با دستگاهی مجزا به نام مجلس تنظیما

 47بایست به امضای شاه برسند.شوند. همچنین کلیۀ قوانین می می وزراء است که اعضای هر دو دستگاه توسط شاه تعیین

ر و دشاهی بیشتدر سلطنت مطلق، هرقدر این دو اختیار جدا بوده، قدرت پا»، مترجم این ایده، بر آن بود که ملکم خان

درواقع، شاه و نخبگان نوگرای دربار با طرح قانون در مقابل دوگانه عرف و شرع در  48«.تر بوده استدستگاه حکومت منظم 

پی غلبه بر هرج و مرج بوده تا جایی که دیگر شرع و عرف را نه در مقام قانون بلکه به عنوان منابع قانون شناسایی 

   49کردند.

                                                           
43 Katuzian, Homa. Iranian History and Politics: The Dialectic of State and Society, London and New York: 
Routledge, paperback edition, 2007; original edition, 2003, p. 26. 
44 Katuzian, Homa. Liberty and Licenece in the Constitutional Revolution of Iran, Journal of the Royal Asiatic Society 
Third Series, Vol. 8, No. 2 (Jul., 1998), pp. 159-180 (22 pages), Published By: Cambridge University Press, p 159-62. 

، پاییز 38در عصر مشروطه: از مالک الرقابی تا تنظیمات، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ راسخ، محمد، و فاطمه بخشی زاده. پیشزمینۀ مفهوم قانون  45 

 .44، ص 1831

 .111، ص 1831کاتوزیان، محمد علی، تضاد دولت و ملت: نظریۀ تاریخ و سیاست در ایران، چاپ چهاردهم، ایران، نهران: نشر نی،  46 

 .43راسخ، پیشین، ص  47 

، 1833تنظیمات، مجموعه آثار میرزا ملکم خان، گردآوری و ترجمه محمد محیط طباطبایی، برلین، نشر گردون، چاپ یکم، پاییز ملکم خان، رساله دفتر  48 

 .11ص 

 .18-4راسخ، پیشین، ص  49 
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ای جدید در ادبیات حکمرانی وارد کرد اما  کماکان منشأیت اراده شاه را به عنوان مقوله  ت، مصلحت عمومی راتنظیما    

منظم به نهادی منظم  تمام تلاش ملکم و همفکران او، تبدیل سلطنت نا"حفظ نمود. داود فیرحی در این باره معتقد است: 

ملکم نه تحدید قدرت شاه، بلکه تقسیم ارادۀ شاه به دو بود؛ جریان ارادۀ شاه در نهادی که ناشی از ارادۀ خود او بود. تلاش 

 گیرد و عدالت شاه که تا پیش از این صرفاًصلحت عمومی از ارادۀ شاه نشأت می یعنی، م 50"نهاد قانونگذاری و اجرایی بود.

. درواقع، تنظیمات یابدنظیماتی تعی ن و الزام هنجاری می شد با عبور از منشور قانون تای نفسانی درک می به مثابه ملکه

کند کماکان در ینکه شاه چه )ماهیت( را اراده می های شکلی است؛ اطرفه شاه با میانجی خواست یک کماکان اعمال اراده و

تنظیمات و قانون تنظیماتی دو مجلسی سه راهبرد اصلی دارد: الف( "کند: مرکز اهمیت قرار نگرفته است. فیرحی اضافه می

ها به تقنین و حکمرانی متمرکز؛ ج( ۀ ایالت ها و ولایت قانون موضوعه؛ ب(عبور از پراکندگی سلیق تبدیل ارادۀ شخصی به

از همین رو، شاه کماکان از چارچوب قانون  51انتقال وظیفۀ اجرای قوانین شرعی از مجتهدین و روحانیت به شاه و دولت.

دهی قدرت او و معارضه با قدرت نسبی روحانیان و بیرون مانده و سازوکار تنظیمات به عنوان ابزاری در جهت سازمان

ای شاه خطاب به اشخاص حاکمان ولایات عمل خواهد نمود. بر اساس سازوکار تنظیماتی دیگر حاجتی به فرامین نوبه

لس کند، مجشاه )قانون( را صادر )وضع( می  52آور و علنیفرمان معی ن، مستمر، عام، الزام  نیست؛ بلکه مجلس تنظیمات

نماید. با توجه به اینکه هردو نهاد شرعی تنظیمات بر اجرای مذکور نظارت می ورزد و مجلس ا به اجرای آنها احتمام می وزر

و عرفی فاقد یکپارچگی و تمرکز لازم بودند، تنظیمات قادر بود به عنوان سیاستی برای ایجاد ساختارهای متمرکز عمل کند 

 آنان را در درون نظم جدید مستقر نماید. و با غافلگیری روحانیون و حاکمان محلی،

گیری سازی فقرات مختلف آن را پیشد و تا عصر سپهسالار نیز پیاده  ناصرالدین شاه ابتدئاً با سیاست تنظیماتی همسو    

امی کرد اما به زعم نویسندگان تاریخ ایران گفتمان تنظیمات راه نیفتاده متوقف شد، همچنین دلایل مختلفی برای این ناک

هایش  شد و راهبردان بر پایۀ ارادۀ شاهانه توجیه می ذکر شده است. نخستین مانع شخص شاه بود. سیاست تنظیماتی کماک

 حاکم عادلدر جهت سازماندهی و تقویت دامنۀ اقتدار او قرار داشت با این حال شاه ایران در نهایت تمایلی به ترک گفتمان 

عملکرد میرزا حسین خان سپهسالار نیز زمینۀ این عدم تمایل  53گرفت.یۀ پادشاهی ایران باستان ریشه می نداشت که از نظر

دانست که تقویت گفتمان تنظیمات مستلزم نوسازی دولت و تأمین ثروت ملی است و از همین را فراهم کرد. سپهسالار می

ت کرد. مختصات امتیاز رویتر با مخالفت روحانیان و برخی رجال و تشویق شاه به سفر فرنگ مبادر رویتررو به انعقاد قرارداد 

سیاسی و همچنین با مخالفت دولت روسیه مواجه شد و سفر شاه نیز با ناملایماتی و ناخوشی همراه بود. این دو واقعه نزد 

                                                           
 .818فیرحی، پیشین، ص  50 

 .814همان، ص  51 

 .11-8راسخ، پیشین،  52 
53 Enayat, Hadi, Law, State, and Society in Modern Iran: Constitutionalism, Autocracy, and Legal Reform, 1906– 
1941, Macmillan: Palgrave, 2013, p 46. 
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دراعظم ص ق( صدراعظم را عزل کرد. عزل 1261شاه بسان خطا و خیانت نقش بست و به محض ورود به ایران )رجب 

  54ها و تصمیمات او بود.برابر با تعلیق تمامی طرح 

گفته، برخی موانع ساختاری نیز مانع از آن بود تا سیاست تنظیمات از ساحت ایده و دستورالعمل به علاوه بر عوامل پیش    

ت تنظیماتی دولت عثمانی گی را از سر بگذراند. تجربۀ موفق سیاسیی گسترش یافته و فرآیند نهادینه سطح انضمامی و اجرا

حاکی از حضور جمیع شرایطی بود که فقدان آنها در دولت قاجار مانع از موفقیت سیاست  1189و  1136های بین سال

تنظیماتی شد. پدرسالاری در دولت عثمانی مانند دولت قاجار صورت غالب ساختار قدرت سیاسی بود با این تفاوت که دولت 

های اداری متناسب خود، ارتش دائمی قدرتمند، نظام مالیاتی عقلانی و نظام ثبتی فراگیر به  ه هنجارترکان عثمانی با اتکاء ب

بودند که هیچ قاضی حتی  هایی را برای ادارۀ امور قضایی ایجاد کردهمرکز و بروکراتیزه شده بود. مکان ای متنحو فزاینده

های به نام دیوان به منظور ثبت رویه  ی رسیدگی کند و قضاتیتوانست خارج از آن ترتیبات بروکراتیک به دعاومحلی نمی 

اما در مقابل، روابط  55شدند؛ این سازوکار در تأمین وحدت و انتظام نهاد قضایی موثر بود.ایی در محل دادرسی حاضر می قض

گی که بود. چند دسته  ن محلی ایجاد کردهگی را برای حاکماش دائمی در ایران زمینۀ چند دسته پیرامون و فقدان ارت-مرکز

کرد؛ حاکمان محلی هر تلاش  توان کیفیت عدم تمرکز را بدان اطلاقعلت فقدان حکومت مرکزی مقتدر نمی به 

وجه خود هر گونه گرفتند. همچنین، علما نیز به علت خودمختاری و قدرت قابل تاصلاحگرایانه ای را به راحتی نادیده می 

ها فاقد یک بروکراسی  کردند. چنان که اشاره شد، قاجاران در تزاحم بود را مختل می نافعشای که با متلاش اصلاحگرانه 

گی مذکور در ساحت بروکراسی نیز شدت داشت. این مسأله در خصوص اداره نهاد تمرکز و کارآمد بودند و چند دسته م

شد، جز در تهران از میانۀ قرن نوزده مولاً در خانۀ مجتهدان برگزار می قضایی نیز صادق بود به صورتی که محاکم شرعی مع

 56ها را ضبط کند و همچنین هیچ ثبت اجباری برای اسناد مالی در کار نبود.اشت تا رویۀ دادگاه هیچ دیوان عمومی وجود ند

های اجتماعی، در دسترس انضمامی سیاست تنظیماتی به لایه  های سیستمی لازم به منظور فرارَویاز همین رو میانجی 

 اجار قرار نداشت.شاهان ق

گیرد. بر پایۀ نابرابری نوع بشر شکل می الهیات قانون در حکمرانی سنتی حاکی از آن است که هردو نظام عقلی و نقلی     

ها وضع قانون بر عهدۀ کسی ه همین سرشت نابرابر انسان مراتبی است و بواسطنظام سیاسی دارای ساختاری سلسله  یعنی،

فرشتگان متصل است؛ یعنی پیامبران تنها قانونگذاران مشروع اند. و از طرفی نوع بشر تنها اجازۀ است که به عالم عقول و 

تواند قانون جعل کند که این تلاشِ استنباطی در چارچوب نهاد اجتهاد شکل گرفته استنباط و اجرای قانون را دارد و نمی

قل به عنوان آنچه که مختص انبیاء و اولیاست و در عین از همین رو، تنها اصالت با قانون شریعت است. اولویت ع 57است.

قائم مقام عقل  دهد و از منظر این رویکرد شرعحال ختم نبوت الهی، نظریۀ سنتی حکمرانی را به اصالت شرع سوق می
                                                           

 .104-1 ص ن،یشیپ ،یرحیف 54 
55 Enayat, Hadi, Op.cite, p 44-5. 
56 Ibid, p 45. 

 .10و  13فیرحی، پیشین، ص  57 



Tajrishcircle.org  
 

11 
 

شرع  پای ورزان در عصر صفوی که آخرین و کامل ترین نمونۀ حکمرانی سنتی بود با اینکه عرف را همکامل است. اندیشه 

حکمرانی( به مثابه سلطنت و استیلا به  -ندانسته اما آن را به عنوان ابزار دفع شر  و از باب ضرورت سیاست )حاکمیت 

شود یعنی وجهی حداقلی و استثنایی برای آن قائل باب دفع شر  و سیاست شناسایی می  اینکه عرف از 58رسمیت شناخته اند.

دانسته شده است. اما مناسبات  59«به منزلۀ جسد برای روح و عبد برای مولا»شده اند. به نحوی که سیاست برای شرع 

قدرت مطلق و استبدادی شاهان صفوی )بالاخص شاه عباس( و همچنین فقدان سازمان منسجم شریعت، زمینۀ تعدیل 

 همزمان بود.عملی نسبت مذکور را فراهم آورد که نمونۀ عینی آن ریاست شاه بر نهاد قضایی عرفی و شرعی به طور 

بر اساس ایدۀ مذکور، اگر خارج از ساحت دفع شر  و سیاست، مناطقی آزاد در کار باشد که شرع بدان وارد نشده باشد،     

توان مسائل هنجاری آن را تبیین و اجرا نمود؛ ز طریق استنباط و اجتهاد شرعی می بالقوه حوزۀ اقتدار شرع بوده و تنها ا

استیلای سیاست آزاد مانده منطقۀ بالقوۀ شریعت است. تزاحم تفکر اخباری با تفکر اصولی و  درواقع منطقۀ عرفی که از

گر گرایش مجتهدان به توسعۀ قمری به اوج خود رسید نیز، دلالتهمچنین غلبۀ نهایی اصولیان که طی قرون دهم تا دوازده 

مطلق و بالطبع تایید تکثر در -نفی مجتهد اعلمقلمرو اجتهاد و گسترش بالفعل منطقۀ شریعت بود. نگرۀ اخباری بواسطۀ 

 نهاد مجتهدان و مقلدان و از طرف دیگر با محدود کردن ادلۀ شرعی به قرآن و سنت، ایجاد سازمان یکپارچه و فراگیر

ای لازم شد تا در کنار از همین رو روش اجتهادی تازه   60کرد.شریعت و هرگونه گشودگی به گستره های جدید را نفی می 

رآن و سنت به عنوان دلایل اجتهادی که منبع حکم واقعی هستند، ادلۀ فقاهتی از قبیل استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر ق

درواقع، دستگاه اجتهاد با پرورش نوعی تفسیرگرایی و عقلگرایی مشروط )به  61که مرجع حکم ظاهری هستند را بکار گیرند.

اطین مطلق و تضعیف دسترسی آنها به ساحت عرف، بر آن بوده تا از ساحت قرآن و سنت(، در شرایط افول قدرت عملی سل

عبادات و امور خصوصی فراروی نموده و شریعت را به قلمرو جامعه و سیاست گسترش دهد. از همین رو، نه تنها روی دیگر 

بر پایۀ فرامین شاهان و  ها و اصولی را جست و جو نمود کهیاست عرف بوده، بلکه میتوان رویه قلمرو بالقوۀ شریعت و س

های هنجاری تاریخی اند و البته با دستگاه -لی که دستبافت مناسبات اجتماعیها و اصوحکام شریعت ایجاد نشده اند؛ رویه ا

 کنند.یب )شریعت و سیاست( نسبت پیدا می رق

جدید، سیاست تقنینی و قضایی و همچنین مقولۀ -هرج و مرج و رهیافت قدیم-از همین رو به نظر می رسد نگرۀ استبداد    

های دو نیروی سیاسی سکولار و مذهبی تبیین می کند. الگو های مذکور صرفاً رقابت ویش حاکمیت قانون را با تأکید بر پ

که بر سر گسترش حوزۀ صلاحیت و اقتدار خود سیاست های نو به نو ای را  شاه و دربار با روحانیان را تصویر می کنند

آزمایش می کردند. درواقع شیوۀ عمل دو نیروی رقیب جهت گسترش پایگان خود و ملاحظات گفتمانی آنها در خصوص 

                                                           
 .16-3همان، ص  58 

 .13همان، ص  59 

 .31و  66همان، ص  60 

 .31همان، ص  61 
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الفراغ شناخته شده را شریعت و قانون مورد تبیین قرار گرفته است اما موقعیت استقرار آنها که تحت عنوان عرف و یا منطق 

مورد کاوش قرار نداده اند. عرف/منطقه الفراغ به عنوان زمین بازی قانون و شریعت مدام مورد اشاره قرار می گیرد اما در 

جایگاه معلولی منفعل و ساحتی صرفاً پذیرنده با آن برخورد می شود. عرف و یا منطقه الفراغ بر ساحت مناسبات و نظام تولید 

لالت دارد که به لحاظ تاریخی دارای موقعیتی نسبتاً مستقل است و خواه نا خواه پوششِ فرهنگی و چارچوبۀ اجتماعی د

هنجارین خود را برسازی نموده است. انطباق صوری قانون و شریعت با ساخت های هنجاری ضرورتاً بر انفعال و جذب 

م دو نیروی سیاسی سکولار و مذهبی و البته عدم مرجعیت صرفِ ساحت عرف/منطقه الفراغ دلالت ندارد. همچنین، رقابت مدا

آنها حاکی از آن است که عرف/منطقه الفراغ دارای ساخت و نیروی مستقلی است  نهایی و ناکامی در اطلاق قدرت بالفعلِ 

که به )ی خود که  مانع از مرجعیت و اطلاق نهایی مذکور گردیده است. مناسبات و نظام تولید اجتماعی بر پایۀ نیرویی ماد

برای خود  نیز ، حامل منطق و قواعد درونی است که ساخت هنجاری و حقوقی متناسبی را(اقتصادِ آن نظام قابل اطلاق است

 و گسترده صرفاً از باب تحقق الهیاتدرونی نموده است. بعلاوه، تکاپوی حکومت و روحانیان جهت ایجاد نظامی منسجم 

اجتماعی مستقر در ساحت عرف/منطقه الفراغ -نبوده بلکه این تکاپو آنها را قادر می ساخت به منابع اقتصادی نظمو  سعادت

هرج و مرج که به دنبال توضیح فقدانِ امکان حاکمیت قانون -دسترسی فزاینده ای بیابند. از همین رو بر خلاف نگره استبداد

هنجاری است و از طرفی بر خلاف  اقتضای ی کند که گویی فاقد هرگونهبوده و مناسبات تولید اجتماعی را به نحوی درک م

به دنبال حل تضاد و  جدید که مسألۀ حاکمیت قانون را در میانۀ قانون مدرن و شریعت جست و جو می کند-نگرۀ قدیم

د نظر را نیز به ، می بایست منطق هنجاری مناسبات تولید اجتماعی دورۀ موربنیادینی است که میان آن دو مفروض گرفته

عنوان عنصر دیگری در کنار و مقابل قانون و شریعت، وارد در دستگاه تحلیل کرد. بنابراین می توان ادعای جدیدی طرح 

کرد مبنی بر اینکه نه تنها صورتبندی کلان هرج و مرج بر فقدان هرگونه منطق هنجاری عینی دلالت ندارد بلکه صورتبندی 

و شریعت حاکی از توافق پنهان و ضمنی این دو نیرو رقیب علیه منطق هنجاری مناسبات  رقابت ابتدایی قانون مدرن

 است. 62اجتماعی و نیز تلاش تدریجی جهت توافق نهایی آنها در قالب سیاستی مشروطه گرایانه
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