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Abstract 

According to the Ayatollah Khamenei's view, the third stage in the 

realization of the new Islamic civilization is the creation of an 

Islamic state, which is characterized by the rule of law. The role of 

law and rule of law in the birth and promotion of civilization is very 

prominent. The law is like blood in the veins of society and its 

strength and the survival of civilization depend on the desired law 

and the loyalty of individuals in it. For this reason, in the present 

article, we seek to answer the question in a descriptive-analytical 

manner: what are the challenges and opportunities in the process of 

forming an Islamic rule of law as the third stage of the model of 

modern Islamic civilization? The findings of the study indicate that 

the existing capacities in Islam and especially Shiite jurisprudence 

as an opportunity to advance the process of formation of the Islamic 

rule of law and the inherent and fundamental conflicts between law 

in its modern meaning and sharia and ambiguity in the relationship 

between fatwa and law. Among the challenges ahead. 
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 الگوی تحقق روند در هافرصت و هاچالش ی؛مدار اسالمدولت قانون یریگشکل 

 یاسالم ینتمدن نو

 1* یالسادات قادر یسهنف 
 

 چکیده

ای، ایجاد دولت اسالمی، سومین مرحله در تحقق تمدن اهلل خامنهاساس دیدگاه آیت بر

باشد. نقش قانون و های آن میمداری ازجمله ویژگینوین اسالمی است که قانون

های مداری در تولد و اعتالی تمدن، بسیار برجسته است. قانون همچون خون در رگقانون

ام و ماندگاری تمدن در گرو قانون مطلوب و وفاداری زمامداران و جامعه بوده و استحک

-گیری از روش توصیفیی پیشرو، با بهرهآحاد جامعه به آن است. به همین دلیل در مقاله

گیری ها در روند شکلها و فرصتیابی به این سؤال هستیم که چالشتحلیلی به دنبال پاسخ

مین مرحله از الگوی تمدن نوین اسالمی کدامند؟ عنوان سومدار اسالمی بهدولت قانون

خصوص فقه های موجود در دین اسالم و بههای پژوهش گویای آن است که ظرفیتیافته

های مدار اسالمی و تعارضعنوان فرصت در پیش برد روند تشکیل دولت قانونشیعه، به

ر مناسبات میان فتوا و ذاتی و مبنایی میان قانون در معنای مدرن آن با شریعت و ابهام د

   های پیشرو است.قانون ازجمله چالش
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 مقدمه

قوانین . است سازی دولت هر در بشری جامعه امور وفتقرتق گذاری،قانون از هدف

 یدیکل هایواژه ترینمهمتر، قانون از یقعبارت دق به ای مدرن هستند.موضوعه، پدیده

 .آن است یو قرارداد یوضع یجنبه قانون،مهم  یژگیوو  یدهاست که از تجدد به ارث رس

انسان دنیای مدرن در نسبتی جدید با جهان و طبیعت قرار گرفت،  دوران تجدد، ورود به با

اقع شد. بر همین ای که انسان  و عقل بشری محور و غایت معرفت و شناخت وگونهبه

تلقی شد. « سوژه»برای انسان در حکم « ابژه»عنوان جز انسان، بهاساس تمامی چیزها به

نیز  انسانی مفاهیم و موضوعات تمامی ای، فرهنگی، تمدنی وهای اندیشهبنابراین، حوزه

 تهمدرنی گسترش و ظهور با گیرد.متأثر از این دگرگونیِ نسبت میان هستی و انسان قرار می

 با ناچار و تدریجبه هم مدرن غیر هاینظام جهان، سراسر بر مدرن غرب فنّاوری سیطرۀ و

 ورود پیرو و نبود مستثنی این أمر در ایران نیز نظام حاکم از. تجدد مواجهه شدند

 حقوقی و اجتماعی دهندۀ ساختارهای سازمان محور ایران، به تجدد مختلف دستاوردهای

 در که «فرمان» و «حکم» ،«فتوا» نظیر مفاهیمی و دینی امور و فقه محوریت از نیز ایران

 که رفت مفهومی مرکزیت سمت به کرد،می پیدا معنا و کارکرد خود خاص مفهومی بستر

 واسطۀبه و روس و ایران هایجنگ از که ایرانیان(. 94 :1992بیگدلی،) داشت نام «قانون»

 مواردی به نخست اگرچه بودند، شده شناآ تجدد از وجوهی با ها،جنگ این در شکست

 فراگیرتری صورتبه هاآن برای مسئله این اندکاندک اما کردند توجه نظامی امور چون

 خواهد حکمرانی هایشیوه در اصالح مجرای از مملکت، امور در اصالح هرگونه که درآمد

 اصالح این برای ایضابطه کردن پیدا شد مطرح میان این در که چیزی ترینمهم و گذشت

 و امور به دادن نظم برای ابتدا ایرانی تجددخواهان که بود ایضابطه ترینمهم قانون،. بود

داشتند، اما در سوی  نظر در حکومت برای نظر و عمل در ایپایه و عنوان اساسبه سپس

دیگری از جامعۀ ایرانی، ارادۀ تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و 

های کمرانی  بود. بدین ترتیب با ورود مدرنیته به جهان اسالم و تشکیل و استقرار دولتح



 

 ...ها در ها و فرصتچالش ی؛مدار اسالمدولت قانون یریگشکل

 

 

 
199 

مدرن در بعضی از کشورهای اسالمی، برخی از دستاوردهای آن همچون قانون با مفاهیم 

های موجود در سنت فکری اسالمی مانند مفهوم شریعت در چالش قرار گرفت و پرسش

ایجاد کرد. شرع، اساس دینِ اسالم بود و هرگونه تأملی در  مهمی را در حوزۀ تفکر اسالمی

 دورۀ مشروطه،( 11، ص1991)طباطبایی، گذشت.اندیشۀ دینی از گذار شریعت و فقه می

. و دولت سازی بود شرع با آن مناسبات و قانون یمسئله خصوص در فکری منازعات آغاز

و  (حکم و حق)شریعت  و عرف نبی مناسبات بحث بار نخستین برای که بود دوره این از

بنیاد آن بر قانون اساسی مشروطیت که  .شد مطرح تریصورت جدیماهیت حکومت به

 بر فکری منازعات برای علمای عصر خود بود. خصوصبههای زیادی بود، محل پرسش

 عصر به سیاسی مطلوب نظام ترسیم آن متعاقب و قانون و شریعت میان نسبت تعیین سر

 امام توسط «ماست دیانت عین ما سیاست» که اهلل مدرسآیت جملۀ نشد. این ختم مشروطه

شکل  ایران متناسب با آن اسالمی جمهوری نظام و پوشید خود به عمل جامه( ره)خمینی 

 قانون و نگهبانِ شرع شورای فقیه در رأس حکومت و استقرارقرار گرفتن ولی .گرفت

مدار که خاستگاه دولت قانونرغم آنعلی .داد ایانپ را ایران در سکوالر دولت کار اساسی،

بود،  و اعطای حق حاکمیت به مردم بنیاد در معنای مدرن آن، انسان این زمینی و عقل خود

در نظم سیاسی جدید، دولت خاستگاه الهیاتی داشته و اساس آن با دانش فقه پیوند خورد. 

برای  تواندمی کهآن»...سالمیای نیز، در دولت ااهلل خامنهاساس دیدگاه آیت بر

را معین کند،  قانون اجرای هایمالک تواندمی کهآنآن خداست؛  ،وضع کند قانون مردم

خداست؛ مالک امور مردم جز خدا دیگری نیست. پس یک سلسله اصول و ضوابط و 

رأی  حق به دهدمیی در اسالم هست که چهارچوب این معیارهاست که اعتبار یمعیارها

 احکام فقه، چون هاییمفهوم آمیزیدرهم از ناشی هایسرگردانی بدین ترتیب 1...«مردم

 حقوق قانون، چون مدرنی مفاهیم کنار در اسالمی امت و فقیهوالیت روحانیت، شریعت،

مدار اسالمی را گیری یک دولت قانونشکل ساالری،مردم و شهروندی برابری، آزادی، بشر،

 .................................................................................................................................................................  
 14/2/1911تهران  جمعه نماز هایخطبهبیانات مقام معظم رهبری 1 
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 و تالش»... رهبری نیز معظم مقام منظر ازوخیز مواجه کرد. فتپس از استقرار نظام با ا

 پیشرفت و وخیزافت منتها شد؛ شروع اول روز همان از اسالمی، دولت تشکیل برای اقدام

و این مهم ...« 1است بوده ناموفق ایبرهه در و موفق جاهایی در است؛ داشته گردعقب و

عنوان قوانین مسلم در که احکام شرعی بهنجاییبنابراین ازآ همچنان نیز شکل نگرفته است.

دولت اسالمی از منابع اولیۀ شریعت که قرآن و سنت است اخذشده است، اگر بخواهیم 

مدار شکل دهیم، باید ضمن تبیین و توجه به نسبت و رابطۀ میان دولتی اسالمی و قانون

به همین جهت این مقاله های پیشرو را واکاوی نماییم. ها و فرصتشریعت و قانون، چالش

گیری دولت ها در روند شکلها و فرصتیابی به این سؤال است که چالشبه دنبال پاسخ

 اند؟ عنوان سومین مرحله از الگوی تمدن نوین اسالمی کدممدار اسالمی بهقانون

 . پیشینۀ پژوهش1

ت مهمی موضوعا ازجملههرکدام  ،حکومت قانون، دولت اسالمی و تمدن نوین اسالمی

تری چون سنت و تجدد و یا اسالم و غرب همواره یکلیی یا ذیل مباحث تنهابهاست که 

اسالم »( در کتاب 1932ی )موسو یرمنویسندگان و متفکران بوده است. علی  موردتوجه

گیری و روند شکل« سنت دولت مدرن: نوسازی و تحول در اندیشۀ سیاسی معاصر شیعه

بررسی سیر را در دو عصر مشروطه و جمهوری اسالمی با  ساخت دولت در ایران معاصر

و از  توجه به مسئلۀ اجتهاد و نسبت آن با روابط قدرت و تحول و تطور فکر سیاسی شیعه

دولت سازی اسالمی متأثر از مواجهۀ با مفاهیم موجود در گفتمان مدرنیته  ترمهمهمه 

( در آخرین 1999ود فیرحی )ی آن پرداخته است. داوهاچالشحکومت قانون و  ازجمله

 یکلمه»نویسد: می« مفهوم قانون در ایران معاصر؛ تحوالت پیشامشروطه»کتاب خود با نام 

ترین واژه در ایران معاصر است. این کلمه قریب دویست سال است که محور و مهم ،قانون

عمل شود که اندیشه و مدار مناقشه در باب سیاست، دین و تجدد است و دو قرنی می

 .................................................................................................................................................................  
 3/1/1932جمهور و  هیأت وزیران بیانات در دیدار رئیس1 
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ما را در کمند خود دارد. قانون قلب تجدد و دولت مدرن است و با آن مالزمه  یجامعه

ایرانی و ضرورت  یزمان با زوال دولت قدیم، بحران جامعهدارد؛ به همین دلیل هم، هم

 «قانون به مرکز این تحوالت و نواندیشی ناگزیر آن بدل شده است ینوسازی دولت، واژه

قانون و مفهوم آن در ایران معاصر دارد و بر  یواژهای بر ب تمرکز ویژهفیرحی در این کتا

 مفهومی و ثابت معنایی هرگز معاصر ایران درقانون  یواژهنماید که کید میأاین مطلب ت

شده  داریمعنیتطاول ایام و تطور دوران، دچار قبض و بسط  تبعبهنواخت نداشته و یک

کند که این پژوهش به دو موضوع اشاره دارد اشاره میاست. وی در مقدمه به این مطلب 

ایران به اعتبار تشیع، مختصات هندسی خود را داشته و بر این اساس،  یجامعه که اوالً

ای از مفهوم قانون و حکومت در تاریخ معاصر خود دارد؛ مفهومی که متمایز دریافت ویژه

و دیگر جوامع اهل سنت معاصر  از دیگران، اعم از غرب جدید، ترکان عثمانی، اعراب

شیعی از قانون، سرگذشت و سرنوشت متفاوتی را در  -دریافت ایرانی کهاین است. ثانیاً

اصالح  یاندیشهطوالنی از درون تحوالتی چون  ایتجربهتاریخ ایران به همراه داشته و 

 است. هگذراند سرخر را از أسلطنت تا عصر معاصر تنظیمات و مشروطه و رویدادهای مت

از نوع تاریخ فکری است که ناظر بر پژوهش در آن  ،فیرحی در این کتاب یرویکرد عمده

هایی فرضها، رویکردها و پیشها، مباحثات، باورها، پنداشتدسته از تصورات، اندیشه

های است که همگی با هم، حیات ذهنی و یا فکری جامعه را شکل و سامان داده و با حوزه

اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران معاصر پیوند خورده است. بنابراین با  مهمی چون دین،

 ی، کاوش دربارهگارندهتوان گفت هدف این پژوهش از نگاه نتوجه به نکات فوق می

ها، ابعاد و زوایای انضباط فردی و فرافردی است که در ایران معاصر پدیدار شده سرچشمه

یت پذیر ؤقانون ر یمرتبط نموده و در قالب واژهو فرد، جامعه و حکومت ایرانی را به هم 

ای دیگر، این کتاب تبیین مراحل تحول حکومت و دگردیسی از زاویه روینشده است. ازا

آن از بحران تا فروپاشی نظم سنتی  یبمفهوم قانون در ایران معاصر و سرنوشت پرفرازونش

محسن اسماعیلی  گیرد.رمیدر ایران پیشامشروطه و آغاز دولت مدرن در ایران را در ب
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دین و قانون: بررسی کارکرد و نقش دین در حوزۀ قانون و »( در کتاب 1991)

حاکمیت شریعت بر تقنین، »، نحوۀ «حکومت شرع بر قانون»، به مباحثی چون «گذاریقانون

در کنار  است.پرداخته « عقاید، اخالق، فقه و مطابقت یا عدم مغایرت قانون و شریعت

ها ی، نویسنده به برخی از علمای متأخر شیعی پرداخته و به بازخوانی نظریات آنمباحث کل

( در 1999سجاد بهرامی مقدم و مهدیه حیدری ). پردازددین و قانون می یدربارۀ رابطه

« فراروی تمدن اسالمی در رویارویی با نظام وستفالیایی غربی یهاچالش»ی با عنوان امقاله

اسالمی را در مواجهۀ با الگوی دولت سازی در غرب مورد  های فراروی دولچالش

سکوالریستی و ناسیونالیستی بر مبنای نظام  هاییدهشکست ابررسی قرار داده و معتقدند، 

منجر به ایجاد یک چالش هویتی در جهان اسالم  یجتدروستفالیایی غربی در دنیای عربی، به

ی مقالهراه سایر نویسندگان در ( به هم1999. داوود حسین پور )عربی شده است

سازی نوین های عمومی در دولت اسالمی با رویکرد تمدنمشیهای تدوین خطمؤلفه»

های عمومی یمشخط، قوانین، مقررات و («اسالمی )با محوریت بیانات مقام معظم رهبری

 مناسب جهت تحقق گام سوم تمدن نوین اسالمی که همان دولت سازی است را در اندیشه

 ازجملهی قانون و نهادینه کردن آن را مسئلهی قرار داده و موردبررسمقام معظّم رهبری 

ی در بررسی آثار، طورکلبهدانند. ی ایشان مییشهاندهای بعد مادی دولت سازی در مؤلفه

یشرو حائز اهمیت است که موضوع ابتنای دولت پی مقالهوجه تمایز  عنوانبهاین نکته 

مفهومی که در گفتمان  عنوانبههایی که در نسبت میان قانون ن و چالشاسالمی به قانو

ی تمدن نوین یشهانداساس یک دولت اسالمی، در بستر  عنوانبهتجدد معنا یافته و شریعت 

-که در این پژوهش چالشیدرحالقرار نگرفته است.  موردتوجه زمانهم صورتبهاسالمی 

مدار اسالمی را ذیل بحث نسبت میان شریعت و گیری دولت قانونهای شکلها و فرصت

 ایم.ی قرار دادهموردبررسهای فقه یتمحدودها و قانون با توجه به ظرفیت

 . مباحث نظری2

 حیات تنظیم برای شارع جانب از که بدانیم مقرراتی و قوانین از ایمجموعه را فقه اگر
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 بودن امکانی خود اطنب در گزاره این است، گردیده وضع انسان اجتماعی و فردی

 گذاریقانون امتناع و امکان از پرسش حالت، این در. کندمی حمل را اسالمی گذاریقانون

بود، اما ازآنجاکه احکام شرعی از  خواهد ناموجه شریعت و قانون میان تعارض طرح و

شود، اگر بخواهیم بدانیم موضوعی منابع اولیۀ شریعت که قرآن و سنت است اخذ می

تا چه حد اسالمی است، باید بدانیم تا چه حد با احکام شرعی یا با منابع  _مله قانونازج_

شود که برای توصیف قانون ازاینجا روشن می این احکام؛ یعنی قرآن و سنت ارتباط دارد.

گذار کافی نیست، بلکه باید میان آنچه خداوند به اسالمی بودن، فقط مسلمان بودن قانون

کنند، رابطۀ عینی کرده و با آنچه بندگان خدا برای خود وضع می برای بندگانش وضع

وجود داشته باشد. ماهیت و شکل این رابطه به تأمل نیاز دارد و نظریاتی در این باب 

 پردازیم.ها میشده که به بررسی آنعرضه

 قانـون و شریعت میان نسبت -1-2

 است: تصورلقاب قانون و شریعت میان نسبت پیرامون نظری الگوی سه

  قانـون از فقه کفایت -1-1-2

( ع)پیغمبران  برای حتی و انددانسته الهی اقدس ذات به مختص را گذاریقانون برخی

 را انبیاء سنن یهمه و اندنشده قائل تعالیحق طرف از نیابت به ولو را حقی چنینهم

 بالتبع و پیامبران سنن ردرویک این اساس بر. انددانسته الهی قانون اجرای جهت در اقدامی

 اجرایی مصوبات و هانامهآیین مثابۀبه شوندمی وضع االمراولی ناحیۀ از که قوانینی همۀ

 ترقبولقابل اساسی قانون به وحی قانون تشبیه و عادی قواعد به سنن تشبیه اگرچه. است

 ما فقه و باشیم داشته قانون توانیمنمی فقه، کنار در ما بنابراین( 14، ص1911جنتی، )است. 

عبارت  بشر گذاریقانون به سلبی رویکرد مهم دالیل. کندمی نیازبی حقوق دانش از را

 از: است

 قوانین اصلی مستندات عنوانبه سنت و قرآن. است الهی وحی از ناشی اسالمی . قانون1

 رسولش و خداوند که است وحی آورندۀ و فرستنده فقط گذارقانون بنابراین. است اسالمی
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( بشر) شارع غیر گذاریقانون زیرا ندارد، گذاریقانون حق کسی شارع، از غیر. باشدمی

 (111 ، ص1911نائینی، )است.  ناروا بدعت و محرم تشریع

 با. است کامل قانون اسالمی فقه زیرا است، غیرضروری بشری موضوعه . قانون4

. ندارد وجود بشر گذاریانونق به ضرورتی و نیاز دیگر کامل قانون این موجودیت

 جامعیت اصل با که است اسالم قانونی نظام در نقصان قبول معنای به بشر گذاریقانون

 (439-430، ص1912 نژاد، زرگری)دارد.  مغایرت اسالم بودن کامل و شریعت

 در اسالم از دیدگاه که شود، آن استی فوق استنتاج میبندی دو نکته. آنچه از جمع9

 به مرسوم مجالس و ندارد وجود گذاریقانون مجلس به نیازی غیبت معصوم، دوران

بنابراین وضع قانون در حیطۀ اختیار . باشندنمی گذاریقانون صالحیت واجد گذاریقانون

خداوند است و فقهای عادل باید مصادیق قانون را تشخیص داده و وظیفۀ نمایندگان 

 (911، ص1911سبحانی، )ین است. ریزی جهت اجرای قوانمجلس فقط برنامه

 و ثابت ماهیتی دارای احکام اسالمی. قانون عرفی  و شرع بین ممکن نبودن جمع .2

توان احکام اسالمی را به بنابراین نمی. متغیر است بشری قوانین موضوعۀ است، اما ماندگار

 اقتضای زمان دمساز نمود.

 فقـه( به قانون ابتنای) قانون برابر در فقه اصالت -2-1-2

 به که است سزاوار ولی دارد، اصالت فقه اساس این بر. است فقه سازیقانونی دوم، دیدگاه

 دیدگاهِ از و پذیردمی مختلف دالیل به قانون، بر را فقه تفوق دیدگاه این. درآید قانون جامۀ

 از آن برآمدنِ و شریعت با آن تطابق را گذاریقانون اصلی شرط و نگریسته قانون به فقهی

 حیات تنظیم برای که است شرعی قوانین یمجموعه فقه اگر مبنا، این بر. داندمی فقه

 بودن امکانی پاسخ فقهی دستگاه موجودیت نفس است، شدهفرستاده بشر اجتماعی

 و گسترده بسیار فقه قلمرو چراکه( 19، ص1994 سجادی،)است.  اسالمی گذاریقانون

 هایظرفیت» بر تأکید داند،می قانون از برتر را فقه که نظر، نای هایمؤلفه از. است پردامنه

است. (« امامیه رایج فقه بر تأکید با) گذاریقانون عرصۀ در موجود فقه یبالقوه و بالفعل
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 مافوق منبعی از کهاین ازلحاظ فقه و دیگر، شریعت سوی از( 114، ص1994 دوست،علی)

 دو به آن بر عالوه و نبوده هاانسان هوس و هوا و فعمنا از متأثر گیرد،می سرچشمه انسانی

 قانون تنها بنابراین. دارد کامل توجّه او اخروی و دنیوی سعادت و بشر معنویِ و مادی بُعد

 با تطبیق و موافقت گروی در بشری هایقانون اعتبار و شودمی محسوب نقص و عیببی

 و جدید دنیای در حضور برای ،فقه ( اما492-490، ص 1913 آملی، جوادی)است.  آن

 بر قانون که مهمی موارد از یکی .دارد قانون به نیاز همه از بیش شدن، ساری و جاری

 عمدۀ بخش که داشت نظر در باید را این. بود ایران مدنی قانون شد، نوشته فقه مبنای

 مبنای بر هک است امامیه فقه مدوّن و یافتهتکامل چهرۀ مدنی، حقوق ویژهبه ایران، حقوق

 که اخیری ( دیدگاه14، ص1994 نیا،قربان)است.  شدهتدوین هاقرن طول در فقیهان تحقیق

 قانون به فقه نیازمندی از متفاوت نگاه دو به خود شد، مطرح قانون و فقه میان نسبت از

 که گونههمان. گرددبازمی مدرن دولت معضل موضوع به آن خاستگاه که شودمی تقسیم

. کنندمی نفی دین جامعیت به توجه با اساساً را قانون جعل لزوم متفکرین، برخی شد گفته

 شمار به شرع با مقابله و بدعت المحاله، را مسلمانان برای قانونی هر تدوین رو،ازاین

 دیگری بدعت شرعی ملزم و شرعی حجت بدون نیز را قانونی چنین به التزام و آورندمی

 اساس و اصل باید فقه کهآن بر عالوه معتقدند دوم، دیدگاه به ینقائل اما. کنندمی محسوب

 شریعت قوانین از فراتر که دارد قوانینی به احتیاج مدرن دولت بگیرد، قرار گذاریقانون

 دنیای موضوعات و شرایط اقتضای به دولت ولی نیست شرعی نص که آنجایی. است

 باید چه موضوعات این در که گردید طرحم سؤال این بنابراین. دارد قانون به نیاز جدید

  کرد؟

 رخـص حوزۀ و اصالۀاالباحه به قائلین -1-2-1-2

 به مربوط احکام و است متغیر و ثابت نیازهای دسته دو دارای انسان نظریه، این اساس بر

 حوزۀ. شوندمی تقسیم متغیر و ثابت دستۀ دو به منوال همین به اجتماعی و فردی زندگی

 و دارند قرار مخصوص میزان و خاص ضابطۀ تحت که گیردبرمی در را اموری نهات ها،ثابت
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 با است و دینی نصوص قلمرو روازاین و اندکرده طرح را معیارها این نیز دینی نصوص

 بوده و تقلیدی نیز هاآن پذیرش و پذیردنمی صورت هاآن در تبدلی و تغییر زمان، گذشت

 دینی نصوص بنابراین، و است ایمشخصه چنین فاقد هامتغیر حوزۀ. نیست پذیر مشورت

 و مصالح و تابع وانهاده بشری عقل به را آن دربارۀ گیریتصمیم بلکه نپرداخته، آن به

 کفایت باشد، نداشته مغایرت شرع با کههمین رو،ازاین. است مکان و زمان مقتضیات

-می نظر این به قائلین از نائینی مۀعال .شد خواهد محقق فقها نظارت با أمر این که. کندمی

 برای شریعت در که سازوکاری است «فیه ماالنص» دیگرعبارتبه و ترخیص قلمرو باشند.

 اگر موضوعه قوانین. رودنمی شمار به دین برای نقصی هیچ و شدهتعبیه متغیر و ثابت جمع

 به کهصورتیدر و باشند منطبق شریعت با که است الزم شوند، مربوط نخست حوزۀ به

 از أمر این و است شرعیات با مخالفت عدم به منوط تنها شوند، مربوط ترخیص قلمرو

 دلیلی هیچ ترتیب ( بدین911، ص1932 میرموسوی،)گردد. می میسر فقها نظارت طریق

 باالصل مباح یحوزه ندارد، وجود شریعت که جایی و باشیم داشته حکم همیشه که نداریم

 مطرح را رخص یحوزه بر این اساس، و است شهروند یعهده بر آن کردن پر و است

 قوانین بنابراین،. گرددبرمی فرد توافق و رضایت به گذاریقانون نگاه، این در. اندکرده

 قوانین( ب شرعی؛ قوانین( الف: کندمی تقسیم گونه دو غیبت یدوره در را اسالمی دولت

 از باشند شرعی اگر و باشندنمی شرعی که است مردم نوعی نیازهای از برخاسته که نوعی

 دین شریعت و احکام مخالف و شهروند رضایت به اعتبارش و است بالعقود اوفوا باب

 توانندمی که دارند را خود اختیار رخص، یحوزه در افراد( 1933 فیرحی،)است  نبودن

 مثالً نباشد، شرع مخالف کهاین شرطبه البته. باشند داشته گذاری، قراردادقانون در حتی

  نکنند. حالل را شراب

 الفراغ منطقۀ نظریۀ به قائلین -2-2-1-2

 فقها داشتن والیت مسئلۀ شود،می قانون بر فقه دادن برتری موجب که مباحثی از یکی

 بحثِ به ارتباطی هاآن از بسیاری که گیرد،می شکل فقیهوالیت حول که مباحثی. است
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 در باال دست فقها که است این بر فقیهوالیت موضوع بنیان اما ندارند، گذاریقانون

 آن مبنای و شودمی قانون ایجاد موجب هاآن فتاوای و احکام نظرات، و دارند گذاریقانون

کند. می صدق ندارد وجود هاآن دربارۀ حکمی که مواردی در خصوصبه مسئله، این. است

 به نصّ، از خالی موارد در گذاریقانون برای فقیه صالحیت اثبات برای فقها از بعضی

 تمسک زیر یشریفه یآیه به ازجمله و اندکرده اقامه اعتقادی و شرعی دلیل نیاز، هنگام

( 09/)نساء «منکم االمراولی و الرسول واطیعوا اللّه اطیعوا امنوا الذین ایها یا: »اندجسته

 دارد، اجتماع و امت بر عامه والیت فقیه، هک بپذیریم را مبنا این اگر: اندگفته چنینهم

 در قانونی یا حکمی چنان چه پس باشد؛می واجب است، امر ولیّ ازآنجاکه فقیه اطاعت

 آن، موجببه که کرد صادر حکمی یا داد فتوایی مثالً کرد، بیان نص از خالی موضوعات

است.  جبوا حکم، و فتوا آن در اطاعتش دانست، حرام یا واجب را مباحی أمر

 منطقۀ»باشد به ( این حوزه از شریعت که خالی از نص می00، ص1913 الدین،شمس)

 پر شیعی جوامع در اخیر هایسال در را نظریۀ منطقۀ الفراغ تعبیر شده است. آنچه« الفراغ

 یاد «فراغ منطقۀ» نام با نظریه این از ایشان. بود صدر شهید سوی از آن طرح ساخت، رونق

 شارع است معتقد الفراغمنطقۀ یمسئله در اهلل صدرآیت( 24، ص1991 سماعیلی،ا)کند می

 بر بتواند او تا است داده قرار الزامی حکم از خالی اسالمی حاکم برای را حیطه این مقدس

ق، 1213 صدر،)کند  صادر ترک یا فعل به الزامی حکم زمانه، ظروف مقتضیات اساس

 دستۀ: است نوع دو بر اسالم دستورات: کندمی بیان اغالفرمنطقۀ توضیح در صدر( 144ص

 عهدۀ بر آن ترسیم اسالم دین در که احکامی دوم، دستۀ و غیرقابل تغییر و ثابت اوّل،

م، 1242 صدر،)است  زمان مقتضیات بر متوقف و است شدهداده قرار حاکم و حکومت

 الجمهوریۀ لدستورا مشروع عن تمهیدیۀ فقهیۀ لمحۀ» رسالۀ در صدر شهید .(229ص

ابتنای یک حکومت بر قوانین اسالمی را نگارش قانون اساسی بر « ایران فی االسالمیۀ

اساس تعالیم اسالم دانسته و معتقدند سایر قوانین هم باید ضمن تطبیق با قانون اساسی 

 را اساسی قانون ثابت بخش اجماعی و مسلّم شرعی احکام صورت وضع شوند: اوالًبدین



 
 

 (8، )پیاپی 9411و زمستان  پاییز، 2شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

414 

 

 مورد حتی در. نشود چه و شود ذکر صراحتبه اساسی قانون متن در چه دهد،می تشکیل

 هر رأی تواندمی مجلس و است معتبر اجتهادی آرای تمام است اختالف مورد که احکامی

 تأمین را مردم عموم منافع بیشتر که نظری و دهد قرار گذاریقانون مبنای را فقها از یک

 گذاریقانون مجلس مرحله، این در که شود دقت. برساند صویبت به قانون عنوانبه کند،می

 مبنای بر. کندمی آورالزام قانون منزلۀبه را فتوا یک موجود فتاوای میان از تنها بلکه کند،نمی

 برساند، تصویب به قانون عنوانبه را مشهور غیر فتوای نمایندگان، مجلس چنانچه نظر این

 بیان ادامه در صدر شهید. ندارد بودن شرع خالف استناد به را آن رد حق تقنین، ناظر مقام

 یا وجوب بر مبنی آوریالزام حکم شریعت که مواردی در تواندمی مقننه قوۀ» کند:می

ق، 1211صدر،)«. کند وضع است، مردم مصلحت به که را قانونی باشد هر نداشته حرمت

 وضع دیگر،بیانبه یا بشری ذاریگقانون و قانون بدین ترتیب صدر، مشروعیت( 11-13ص

عمومی به رسمیت  حوزۀ در شرعی وجه پشتوانۀ بدون را همگانی توافق طریق از قانون

شرعی  حاکم و االمراولی شرعی واسطۀ والیتنشناخته و ناگزیر مشروعیت قانون را به

مدنظر  که در گفتمان تجدد، مجاری چون انتخابات و توافق همگانیکند. درحالیمستند می

 متغیر، والیت احکام و شریعت ثابت احکام پیوند عامل گیرد. به همین جهت، تنهاقرار می

 در نیز و و مکان زمان به اقتضای که متغیری غیبت است. احکام عصر در شرعی حاکم

 تواند درأمر می ولی بنابراین تنها. باشندثابت نمی گوناگون دیگر فرهنگی هایزمینه

 (39، ص1990 خراسانی،) .گذاری کندقانون الفراغمنطقۀ ر حیطۀشریعت د چارچوب

 دیدگاه قائل به اصل مصلحت -3-2-1-2

گذاری بشری را در گونه که مطرح شد، دیدگاه اصالت فقه در برابر قانون، امکان قانونهمان

که قانون مزبور خالف داند )البته درصورتیای که نص شرعی وجود ندارد ممکن میحوزه

یعت نباشد(. با تأسیس جمهوری اسالمی، در عمل و در ادارۀ حکومت، مسائلی بروز شر

تر آشکار ساخت. این بار دیگر گردید که چالش میان شریعت و قانون را در وجهی عمیق

سؤال از امکان تقنین بشری مطرح نبود، زیرا جمهوری اسالمی که بر اساس آراء امام 
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-ای، پارهگذاری پذیرفته بود. اما در مرحلهردم را در قانونخمینی )ره( بنیاد گردیده، نقش م

شد، با ای از قوانین که ازنظر کارشناسان برای حل مشکالت کشور ضروری قلمداد می

احکام فقهی موجود ناسازگار بود و ازنظر برخی فقها )ازجمله فقهای شورای نگهبان( 

رضی، قانون کار و برخی اقدامات رفت؛ مانند قانون اصالحات اخالف شریعت به شمار می

ساخت. در اینجا بود که این سؤال مطرح گردید دولت که حقوق فردی افراد را محدود می

که اگر مصالح اجتماعی موجب شد اجرای قانون ضروری باشد و آن قانون نیز با احکام 

ومت شرعی موجود ناسازگار باشد چه باید کرد؟ امام خمینی در پاسخ اعالم داشتند حک

است و « مصالح نظام اسالمی»اسالمی دارای اختیارات کامل )مطلقه( برای پیشبرد 

تواند فراتر از احکام فرعی شریعت عمل ایجاب کند، می« مصلحت نظام»که درصورتی

 (102، ص1992نماید. )فوزی، 

 فقـه برابر در قانون اصالت -3-1-2

 بعد به هفده قرن از زمین مغرب السفۀف از بسیاری آثار در توانمی را دیدگاه این ریشۀ

 و دین جدایی تئوری به وسطیقرون کلیسایی حکومت تلخ تجربۀ اثر در که کرد مشاهده

 بشری صالحیت و فقه برابر در قانون اصالت به معتقد دیدگاه. شده بودند متوسل سیاست

 اسالم، نجها در بعدها. است سیاست از دین جدایی تئوری بر مبتنی گذاری،قانون در

-می تنها حداکثر که دانسته بشری دانشی را فقه دیدگاه، این از متأثر نیز دینی روشنفکران

 بگوییم توانیممی گوییم،می سخن قانون از وقتی بنابراین،. باشد قانون منابع از یکی تواند

 یزن فقه از دیگر، منابع کنار در گذارقانون و است قانون منابع از یکی هم فقه علم که

 (91، ص1992 محمودی،)بنویسد.  را قانونی تا کندمی استفاده

 مدارحکومت قانون؛ ماهیت دولت قانون -3

آحاد  یتمام یتتبع یبه معنا ،آن یدهندهتشکیل هایمؤلفهقانون را با حداقل  یتحاکم

 یکدر  یبترت ینبد اند.کرده یفلین و زمامداران از قانون تعرئومس خصوصبهجامعه 

مسئولیت اعمال و  قرارگرفتهدر چارچوب قانون  ی، تمام اعمال حکومتمدارقانون یهجامع
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مدار با ( در دولت قانون292، ص 1932زمامداران به عهدۀ خود آنان خواهد بود )هاشمی، 

های حکومتی مقابله های تصمیمی خودسرانه و مستبدانه از قدرت نیز در عرصهاستفاده

ی حکومتی بود که قانون بر روابط شهروندان حاکم کنندهتوصیف« دولت قانونی»شود. می

، حاکمیت قانون به خود دولت نیز تسری «مدارقانون»بود، اما در حکومت قانون یا دولت 

 (3، ص1991یافت. )اسدی و دیگران، 

 ونها از حاکمیت قانبرداشت -1-3

مدۀ شکلی و ماهوی توان در قالب دو برداشت عصورت کلی میحاکمیت قانون را  به

 موردبررسی قرار داد:

 ونبرداشت شکلی حاکمیت قان -1-1-3

مدار، به دنبال محدود کردن قدرت حاکمان بوده و به لحاظ نظری این نگاه به دولت قانون 

های اخالقی و ایدئولوژیک حاکم بر جوامع مختلف انسانی نیست. درصدد تعریف ارزش

منظور هرچه این برداشت از حاکمیت قانون، اصل بر برقراری نظم و انضباط اجتماعی به در

مدار در این بهتر کردن سامان زندگی و امور جوامع بشری است. عملکرد دولت قانون

جهت حاکمیت قانون باشد. بدینرویکرد، بیشتر ناظر بر رفتار و اعمال اعضای جامعه می

که شیوه حکومت بر مردم باید مبتنی بر قانون باشد و به یکی اینیابد: دو مفهوم اساسی می

همین دلیل نیز مردم ملزم به اطاعت از قانون برای برقراری نظم اجتماعی هستند و دیگری 

ای باشد که امکان نظم بخشیدن به اعمال افراد گونهی تنظیم قوانین باید بهکه، نحوهاین

که در این ( با توجه به این09، ص1931باشد. )زارعی،  ها را داشتهجامعه و راهنمایی آن

شود، یاسی توجه نمیقدرت س یتو منبع مشروع أبه منشبرداشت از حاکمیت قانون، 

های شکلی بهترین تعریف مشروعیت در این نگاه، قانونی بودن و تطبیق داشتن با ویژگی

 شیوه و حکم خاصی در این برداشت از حاکمیت قانون، ینهمچنحاکمیت قانون است. 

 تصویب است که ینا ددار یتاهم و آنچه گرددمطرح نمی وضع قانون یچگونگ یدرباره

 (03، ص1930است. )مرکز مالمیری،  بوده صالحذییق مرجع رقانون از ط
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 برداشت ماهوی از حاکمیت قانـون -2-1-3

ن اساس های بنیادیدر دیدگاهی که برداشت ماهوی به حاکمیت قانون دارد، ارزش

گذاری است. از منظرِ حامیان این دیدگاه، حاکمیت قانون فقط برای برقراری نظم در قانون

تری دارد. در برداشت ماهوی، امور مختلف اقتصادی و اجتماعی نبوده است و کارکرد مهم

آن به اداره حکومت  یوسیلهبهاست که  ینیقواناگرچه دولت موظف به پایبندی به 

را ی فرا حقوق یارهایمعمدار گفت که توان دولت قانونتنها به دولتی می ، اماپردازدمی

 (14، ص1930 یری،)مرکز مالمید. نما اعمالآن  مبنایرا بر خود   یتو حاکم لحاظ کرده

زمانی عدالت محقق شده و حقوق شهروندی محفوظ خواهد بود که قانون موضوعۀ 

 ن اخالق و عدالت باشد.مصوبۀ نهادهای حکومتی مبتنی بر معیارهایی چو

 مداریدولت اسالمی و قانون -4

شود، اما این مسئله به گذاری تلقی میدر دولت اسالمی، شریعت محور اصلی در أمر قانون

اساس  گذاری بشری نیست. درکی مبتنی بر اجتهاد پویا از قوانین الهی برمعنای انکار قانون

ترین در ادارۀ امور جامعه از اصلی مقتضیات زمان در کنار پذیرش نقش مؤثر مردم

مدار گیری دولت قانونهایی را در شکلهای دولت اسالمی است. این مهم هم فرصتمؤلفه

ها اشاره خواهیم هایی روبرو است که در ادامه به برخی از آنایجاد کرده و هم با چالش

 کرد.

 ها در برقراری حاکمیت قانون در دولت اسالمیفرصت -1-4

مدار، لزوم تأمین اهداف گونه که بیان گردید، در برداشت ماهوی از دولت قانونهمان

های عمومی، برابری، حقوق شهروندی، های مناسب برای ترویج آزادیمتعالی نظیر: زمینه

های فقهی مردان مطرح هست. منابع دینی و ظرفیتعدالت مداری و... توسط قانون و دولت

کارگیری درست، همانند فرصتی که در صورت فهم و به هایی استما ازجمله گنجینه

مدار است. نگرش عمیق درآیات قرآنی، نشان از پیشروی ما در برقراری دولت قانون

تأکیدهای مکرر این کتاب مبین، بر لزوم برقراری مفاهیمی از قبیل عدالت و برابری در میان 
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را مأمور به برپایی عدل و استقامت خداوند در قرآن کریم پیامبر  است. شعوب و قبایل بوده

فَلِذلِکَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ : »در این راه معرفی نموده است

ای دیگر، خطاب به در آیه( 10 /)شوری «بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُم.

دهد که گواهان به عدل باشند و حتی در برخورد با دشمنان جانب نان، آنان را فرمان میمؤم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَالَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ : »کنندعدل را رعایت 

 (3 /)مائده «وَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَقَوْمٍ عَلَی أاَلَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُ

 و گسترده صورتبه عدالت اجرای امروزی، یپیچیده جوامع در همچنان که بنابراین     

 دعوت که گرددمی روشن باشد،می قانون به هاطبقه یهمه دادن تن گرو در فراگیر

گردد. می تلقی مداریقانون و قانون به دعوت معنای به عدل، و قسط به قرآن یگسترده

  (49، ص1939، نوری)

مدار نیز تبعیت از قانون موضوعه، تضمین اصل در برداشت شکلی از دولت قانون

شدند و ترین اصول محسوب میقانونیت و اعمال قدرت عمومی تنها از طریق قانون مهم

 اخذ شوندگان حکومت از را خویش اعتبار اکمیت قانون، قوانینطبق این برداشت از ح

 توسط که قوانینی از باید شهروندان همچنین و دولتی مقامات قضات، تکتک و نموده

در این ( 911، ص1991 غفاری،)کنند.  پیروی شودمی تصویب نمایندگانشان طریق از مردم

م به مفاهیم مدرنی همچون قانون و یا طور خاص فقه، به شکل مستقیرابطه، متون دینی و به

توان چنین مفاهیمی را به شکل مستقیم از متون دینی اند و نمیدموکراسی نپرداخته

گونه که به مفاهیم شورا، بیعت و والیت به شکل مستقیم پرداخته، از استخراج کرد. دین آن

( ولی منابع 02، ص1992هایی چون قانون و پارلمان سخن نگفته است. )حقیقت، پدیده

ها در فقه سیاسی، طیفی از دیدگاهها نوعی سازگاری برقرار کند. تواند با آنفقهی کالمی می

و نظریات مختلف در خصوص شکل و ماهیت نظام سیاسی و دولت وجود دارد که 

ساالرانه و دموکراتیک آن را دربر های حکومت قانون در برداشت شکلی و مردمشاخص

هایی ی رهبران انقالب اسالمی نیز چنین مؤلفهکه در اندیشهاینداشته باشد. کما 
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استخراج است. آنجا که امام خمینی )ره( نیز حق حاکمیت ملت را برای تعیین قابل

کوشد تا با برقراری ارتباط شناسد و در نظریۀ خود میسرنوشت خویش به رسمیت می

باید اختیار دست مردم »منظر ایشان میان اسالم و دموکراسی به جمهوری اسالمی برسد. از 

یک مسئلۀ عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باشد. این

ما »فرمایند: (. دربیانی دیگر می911، ص2، ج1913)امام خمینی، «. باید دست خودش باشد.

ه نداده است که بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسالم به ما اجاز

ها تبعیت طور رأی داد، ما هم از آن دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر

مداری در بیانات ( تأکید بر نقش مردم و قانون92، ص11، ج1913)امام خمینی، « کنیم...می

را که یکی جمهوری اسالمی نظام پارلمانی »توان دید: وضوح میمقام معظم رهبری را نیز به

ساالری است و شکل خوبی هم هست، قبول کرده و پذیرفته از اشکال مردم

در  هاانسانیعنی سرنوشت  قانون یعنی سرنوشت یک کشور؛ قانون ؟ یعنی چه قانون..است.

تبعیّت کنند. دولت هم باید  قانون یک جامعه. چون همه متّبع هستند و مجبورند از

که این  کنندمیخیال  ها. بعضیتبعیّت کند قانون باید از تبعیّت کند؛ رهبر هم قانون از

العنان که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق« ی فقیهوالیت مطلقه»

بکند! معنای والیت مطلقه این نیست. رهبری  تواندمیاست و هر کار که دلش بخواهد، 

 1...«احترام بگذارد اهآنمو قوانین را اجرا کند و به بایستی موبه

توان اصل حاکمیت قانون را ها میآن یپایهاصولی بر آن حاکم است که بر دین اسالم 

چه به لحاظ شکلی و چه ماهوی اعمال نمود. برخی اصول حاکم بر فقه همچون قاعدۀ 

 هایانساناین قاعده مقتضی آن است که انسان از سوی  بنا بر یک نظر قوی، -الضرر 

(، قاعدۀ 12، ص1994نیا، )قربان -یز از سوی دولت مورد تهدید و اضرار نباشددیگر و ن

عنوان مبنایی برای تعیین حق سرنوشت، پذیرش بنای عقال و عرف در تعیین تسلیط به

مصادیق حکم شرعی، استفاده از اصول عملیه ای چون اصل برائت، احتیاط، تخییر و 

 .................................................................................................................................................................  
 41/9/1934قزوین  دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات مقام معظم رهبری1 
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( و توجه به ظرف زمان و مکان 191، ص4، ج1913استصحاب، مصلحت )مطهری، 

 مدار اسالمی است.های دانش اسالمی در برقراری یک دولت قانونازجمله ظرفیت

 های برقراری حاکمیت قانون در دولت اسالمیچالش -2-4

یابی به تمدن نوین اسالمی بود، در پس از پیروزی انقالب اسالمی که اولین مرحله از دست

 اسالمی موردتوجه و متعاقب آن نظام جمهوری اسالمی پامرحلۀ دوم برپایی یک نظام 

اما با همۀ این تدابیر، نظام در ایجاد دولت اسالمی و  گرفت و قانون اساسی تدوین گردید.

 هایی مواجه گردید. که در ذیل به مواردی اشاره خواهیم کرد:مدار با چالشقانون

 مناقشه در مورد مفهوم حق و حکم  -1-2-4

مدار اسالمی بسیار حائز اهمیت گیری دولت قانونهای فقهی در شکلنظریهنقش فقه و 

است، اما در نگاه سنتی و کالسیک فقهی، اساسِ بحث، حول عبادات، احکام جزایی و 

ی بشری است نداشت. ازجملۀ ای با مسائلی که امروزه مبتالبه جامعهقضایی بود و مواجه

هریک بر دیگری  حق و حکم و مصادیق و اولویتها، مباحثی است که دربارۀ مفهوم این

 میان فقیهان مطرح است. مسائل و مناقشاتی از قبیل نسبت حق و تکلیف در اسالم،

دگرگونی در معنای حق و حکم، نسبت میان آزادی  های دموکراتیک،محوریت حق در نظام

عصر جدید و اختیار انسان با احکام شریعت و بسیاری مسائل دیگر، همگی مربوط به 

 (31، ص1992ای ارائه کند. )خراسانی، کنندههای قانعفقه باید پاسخ دستگاه که است

 ابهام در مفهوم اسالمی بودن قوانین -2-2-4

قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی،  یکلیه»اصل چهارم قانون اساسی  موجببه

موازین اسالمی  اساس برباید  هاایننظامی، سیاسی و غیر  اقتصادی، اداری، فرهنگی،

 مجلس شورای اسالمی»اصل هفتاد و دوم قانون اساسی  یپایهبر  کهچنان...« باشد

قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی  تواندنمی

موضوع مناقشه برانگیز در اینجا معنایی است که از موازین اما ...« مغایرت داشته باشد

شود. از موازین اسالمی، تعاریف متعددی در حقوق اسالمی شده است ی استنباط میاسالم
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و شصت و  صدیکدر تفسیر اصل  نظر وجود ندارد.ی جوانب آن اتفاقو پیرامون همه

همین اشکال وارد است؛ زیرا منابع و فتاوای معتبر که در این اصل  هفتم قانون اساسی نیز

در تشخیص مغایرت یا ی معیار شورای نگهبان اجه است. دربارهشده با ابهام موبه آن اشاره

 نظر وجود دارد.نیز همچنان اختالف عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسالمی

 نامشخص بودن فتوای معیار -3-2-4

سن محسوب حُ تواندمی بنفسه، تعدد اجتهاد و آراء فقهی، درنتیجهتعدد و تکثر مرجعیت و 

 تواندمی آرا ، تشتتگیردمی و نیز قضایی قرار گذاریقانونفقه مرجع نهاد  کهآنگاهاما  شود؛

یا  قاضی در موارد اجمال و سکوت قانونمثال، عنوانبهو معضالتی شود.  هادشواریموجب 

 کهاین در، اما تعارض قوانین موظف است به فتاوای معتبر و منابع معتبر اسالمی مراجعه کند

 از سوی دیگر در فقه ما نسبت به مسائل. اختالف است ،نابع معتبر چیستم مراد از فتاوا و

به کدامین فتوا  شده وجود ندارد. قاضی در میان فتاوای متشتّت، حکم شرعی استنباط نوپیدا،

با توجه به وجود آرا و فتاواى مختلف . آیدمی نیز مشکالتی پدید گذاریقانون مراجعه کند؟ در

؟ فتواى مشهور فقها، فتواى آورددرمیقانون  صورتبهیک را امفقهى، دولت اسالمى کد

تر یا... ؟ در قانون، فتواى مطابق با احتیاط یا فتواى ساده یکنندهتنظیم، فتواى فقهاى فقیهولی

فتوا  کهآنگاهدهد، امّا زندگى شخصى، هر فرد فتواى مرجع تقلید خویش را مبناى عمل قرار مى

امور تابع  یکلیهبراى مثال، این نظر که . یابدشکل دیگرى مى مسئلهکند، صورت قانون پیدا مى

فتواى فقیهى است که در رأس حکومت است، جاى تأمل و درنگ دارد؛ زیرا لزوم انتساب 

تک فقیه در تک، امکان ندارد که شخص ولىعالوهبهفقیه روشن نیست. قوانین به ولى یهمه

دیگر، این نظر نیز که مالک، دیدگاه فقهى فقهایى است که به  نظر کند. از سوىقوانین اعمال

وگو کنند، محل بحث و گفتگذارى نظارت مىمر قانونأتشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر 

که رسمیت و قانونیت دارد  روستازآناست. امتیاز آراى این فقها نسبت به آراى دیگران صرفاً 

بنابراین شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهانِ دیگر از  کند؛و حکومت اسالمى آن را تأیید مى

 .تواند محمل شرعى و قانونى پیدا کندسوى این افراد نیز مى
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 مسائل مستحدثه -4-2-4

-وپرورش و برنامهآموزش ،، منابع و معادن زیرزمینىزیستامروزه موضوعاتی چون محیط

در که گذاری است. درحالیأمر قانونمنظور کنترل جمعیت، نیازمند توجه بیشتر در ریزی به

گونه توان در فقه، ایننمى روازاینگیرى دولت داشت؛ ندرت نیاز به تصمیمدوران گذشته به

 گذارى ونفوذ و قلمرو قانون یحیطه، بحث در مورد درهرصورت. مواد را نادیده گرفت

تواند ابعاد جدیدى از مى« فقه الحکومۀ»دیگر بیانهمچنین احکام مرتبط با حکومت و به

قانون در . مباحث فقهى را مطرح کرده، نوع نگرش به رفتارها و افعال مکلفین را تغییر دهد

آید. بر مقام تنظیم روابط موجود در هر جامعه و بر اساس نیازهاى هر دوران به وجود مى

م گذارى باید از ظرفیت الزقانون و قانون یعرصهاین اساس، فقه براى حضور در 

ترین کارکرد فقه در این قانون، اولین و اساسى موردنیازبرخوردار باشد. تولید قواعد فقهى 

مرحله است. آنچه در فقه ما تحت عناوین معامالت، جزائیات، مرافعات و احکام آمده 

کند. اگرچه در کتب قانون مرتفع مى یحوزهاست، تنها بخشى از نیازهاى یک جامعه را در 

، ولى به نظر شده استبررسیالعاده بحث و رى از مباحث با دقت فوقفقهى ما بسیا

رسد که این مقدار کافى نیست. گسترش انواع روابط اقتصادى و نهادها و تأسیسات مى

ها، مناسبات بانکدارى جدید، انواع شرکت کند.ترى را ایجاب مىجدید، اقدامات اساسى

ى حقوقى و نیز در حوزه حقوق اساسى، هامسأله سهام، اوراق قرضه و انواع شخصیت

گانه و شوراها در نظام مسائلى از قبیل حقوق مردم در نظام اسالمى، پارلمان، قواى سه

اثبات دعوى، مرور  یادلهویژه در مسائل ماهوى، نظیر قضایى، آیین دادرسى جدید، به

فقیهان  موردتوجهتوان پذیرفت که ، وحدت رویه و... مسائلى است که نمىتجدیدنظرزمان، 

 .نباشد

 احکام حکومتی -5-2-4

مدار پس از تأسیس نظام یکی از سؤاالتی که همواره در خصوص استقرار یک دولت قانون

این است که احکام حکومتی چه نسبتی با قانون دارد؟ آیا جمهوری اسالمی مطرح گردید 
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، باید از مسیر سیس جمهوری اسالمی و تدوین قانون اساسیأاحکام حکومتی بعد از ت

حکم والیی صادر بشود  عنوانبهقانون اساسی بگذرد و نباید حکمی فراتر از قانون اساسی 

در  فقیهولیتواند صادر شود، پس تکلیف قانون اساسی و نقشی که برای و اگر بگوییم می

 شدهگرفتهو چارچوبی که برای اختیارات او در نظر  شدهشناختهقانون اساسی به رسمیت 

 آموزگاران مراد اما است، بدیهی أمری درونی، و اخالقی قواعد جایگاه شود؟ست، چه میا

تحدید حیطۀ اقتدار . است وضعی حقوق عینی موازین با قدرت تحدید مدار،قانون دولت

 ردای تواندنمی... و فقهی فلسفی، اخالقی، وجدانی، قواعد های حکومتی بانهادها و مقام

 دولت چون مفاهیمی تفکیک بنابراین .بپوشاند موردنظر حکومت یکرپ بر را مداریقانون

 کامالً مدارقانون دولت متعین و روشن مفهوم از شریعت مدار، دولت یا مدار اخالق

 مدیریت بنیادین محور دو عنوانبه توانندمی قانون و اخالق نماند، ناگفته. است ضروری

 قانون، اما است، محور اقناع و وجدانی درونی، قانون اخالق،. روند کار به اجتماعی

 دولت دیگر تعبیر به یا اخالق و قانون خاطر، بدین. است محور الزام و برونی هایقاعده

، 1931بپردازند )گرجی،  یکدیگر تکمیل به توانندمی مدار اخالق دولت و مدارقانون

ای قانونی هکه موضوع حکم حکومتی در شرایط خاص و مضیقه( تأکید بر این103ص

العنان بودن رهبری نیست، در سخنان مقام معظم رهبری نیز آمده است و به معنای مطلق

اساسی آمده،  قانون که در« ی فقیهوالیت مطلقه»که این  کنندمیخیال  هابعضی»است: 

بکند!  تواندمیالعنان است و هر کار که دلش بخواهد، معنایش این است که رهبری مطلق

احترام  هاآنقوانین را اجرا کند و به  موموبهت مطلقه این نیست. رهبری بایستی معنای والی

امور در  مسئوالنکه  آنجاییو گفته  بازکردهای را اساسی راه چاره قانون...بگذارد. منتها

مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه  قانون اجرای فالن

طور نیست که امروز شما چیزی را مجلس هم این -بکنند  توانندنمی کار هیچو  شوندمی

 1«رهبری مرجع است. -ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند 

 .................................................................................................................................................................  

 41/9/1934قزوین  دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات1 
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 گیرینتیجه

های نظری پیرامون نسبت بر دیدگاهها با تکیهها و چالشدر این پژوهش ذیل مبحث فرصت

قق سومین مرحله از الگوی تمدن نوین میان شریعت و قانون نشان دادیم که برای تح

 هایدگرگونیباید همپای مداری است اسالمی که تشکیل دولتی اسالمی با ویژگی قانون

تغییرات متناسب را در چارچوب قواعد  اجتماعی، هاینظاماجتماعی در قوانین و نهادها و 

مانعی بر سر راه  تنهانه. این ظرفیت در فقه پویای امامیه وجود دارد که وداساسی ایجاد نم

ای از ابواب و مسائل نظام حقوقی ایجاد نکند، بلکه تأمل دوباره در پاره یتوسعهتحول و 

به  ترجدیبه ادله و اسناد کشف و استنباط احکام شرعی، توجه  ترعمیقفقهی، نگاهی 

 عناصر عقل، مصلحت و عدالت و نیز اصول راهنما و مقاصد شریعت و همچنین اهتمام به

تبدل و دگرگونی زمان، مکان و شرایط و  احکام و تأثیر ریپراهمیت ثبات و تغی یمقوله

 مدار اسالمی راگیری دولت قانونامکان شکل تواندمی ر احکام،یاحوال اجتماعی بر تغی

مدار اسالمی وجود هایی نیز بر سر راه تشکیل دولت قانونبین چالشد. اما دراینفراهم ساز

ن جمله به مسائلی همچون ابهام در مفهوم اسالمی بودن قوانین، نامشخص دارد که از آ

گذاری، مسائل بودن فتوای معیار، مناقشه پیرامون دو مفهوم حق و حکم در أمر قانون

کارهایی در مواجهۀ با این مستحدثه و احکام حکومتی اشاره نمودیم. پرداختن به راه

مستقل برای بررسی در پژوهشی دیگر باشد. در  عنوان موضوعیتواند بهها، خود میچالش

ها در تثبیت حاکمیت قانون در ها و چالشبندی از بحث فرصتعنوان جمعخاتمه و به

شود. صورت مختصر اشاره میهای مذکور بهکارهایی در حل چالشدولت اسالمی، به راه

و عبور از این ار مدقانون دولت اسالمیسیس یک أویکرد صحیح و متناسب با الزامات تر

مشکالت، رعایت این نکته است که در نظام حکومتی باید قانون فصل الخطاب باشد، نه 
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قانونی است که مخالف موازین اسالمی نباشد؛ اما  ،فتوا و حکم؛ البته روشن است که مراد

 فتوا و حکم تا از مسیر قانون عبور نکرده و حکم تا لباس قانون به تن نکرده باشد الزامی

نخواهد بود. از الزامات حکومت این است که لباس قانون بر تن فتوا و حکم کند و اگر 

فتوا یا حکم تغییر کرد، تا زمانی که فتوای جدید از مجرا و مسیر قانونی که در ساختار 

، رسمیت پیدا نکرده، باید همان قانون قبلی به قوت خود باقی بماند. شدهتعیینحکومت 

وجوب حفظ نظام اجتماعی یا حرمت اختالل در نظام ، هسئلن مترین دلیل ایمحکم

کار دیگری است که استاد و برچیدن افتاء فردی راه« شورای فقهی». تشکیل اجتماعی است

اهلل بروجردی طرح کردند. ایشان در سخنرانی قرن پیش، پس از رحلت آیتمطهری نیم

 و اول طراز دانشمندان بین فکری و همکاریهم« اجتهاد در اسالم»خویش با عنوان 

 در کندمی تصریح دانسته و پیشرفت و ترقی برای مهمی عامل را رشته هر نظرانصاحب

. نیست ساخته کاری رویتک از و ندارد ارزش فردی عمل و فکر دیگر امروز دنیای

 به حالدرعین اما بیند،می استدالل از نیازبی را نظرتبادل و علمی یمشاوره لزوم مطهری

 کندمی استناد( السالمعلیه)امیر  حضرت از روایتی بینهم و شوری امرهم و» یشریفه یآیه

 اگر که است باور این بر حقبه است. ایشان دینی أمری اندیشه، و فکر تبادل دهد نشان تا

 اکنون رفت، خواهد بین از فتواها اختالف از بسیاری شود، ایجاد اجتهاد در فقهی شورای

. شود تردید آن وجاهت و اعتبار به نسبت است ممکن چه نیست؛ شورایی افتاء در سخن

 و بحث به افتاء یرتبه دارای فقیهان که است مجمعی و شورا وجود لزوم در بحث

 هایاستدالل و دهند یاری موضوع تردقیق فهم در را همدیگر پرداخته، یکدیگر با وگوگفت

 کنند. فهم استنباط و فهم را شرعی حکم مستقالً ریکه درنتیجه، و بشنوند را یکدیگر فقهی

 موضوعات فهم اما است؛ ترآسان است، مرتبط هاانسان فردی زندگی به که موضوعاتی

 گمانبی نیست، آسان همواره شود،می دگرگون و متغیر مختلف، هایزمان در که اجتماعی

 نیز و موضوع فهم در خطا ضریب ها،آن میان فقهی بحث و وگوگفت و فقیهان نظرتبادل

 نزد را آن به اعتماد و اعتبار و دهدمی کاهش شدتبه را شرعی حکم استنباط و کشف
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 بنفسه، فقهی، آراء و اجتهاد تعدد درنتیجه و مرجعیت تکثر و تعدد. دهدمی افزایش مقلدان

 قرار ییقضا نیز و گذاریقانون نهاد مرجع فقه کهآنگاه اما شود؛ محسوب حُسن تواندمی

شود. توجه به گسترش فقه  معضالتی و هادشواری موجب تواندمی آرا تشتت گیرد،می

حکومتی که توسط امام خمینی )ره( تأسیس گردید، تحدید افتاء و مرجعیت به مسائل 

منطبق بر فتوای « قانون»فردی و حاکمیت قانون به مسائل اجتماعی، فصل الخطاب بودن 

از دیگر راه « حکم»و « فتوا»جای به« قانون»و الزامی نمودن « حکم»و نه « فتوا»معیار، نه 

 تواند در استقرار حاکمیت قانون در دولت اسالمی اثرگذار باشد.کارهایی است که می



 

 ...ها در ها و فرصتچالش ی؛مدار اسالمدولت قانون یریگشکل
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