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پذیرش1398/5/9 :

چکیده
مناســبات میــان خوانشهــای گوناگــون از قلمــرو دیــن و تأثیــر ایــن خوانشهــا بــر
قانونگــذاری موضــوع مقالــه اســت .بــدون شــک ،قلمــرو دیــن در حوزههــای گونا گــون ازجملــه
در ماهیــت و گســترۀ قانونگــذاری آثــار زیــادی دارد .بــا ظهــور نهــاد جدیــدی بــه نــام مجلــس
در مشــروطه ،اختالفهــای جــدی بیــن فقهــا دربــارۀ ماهیــت قانونگــذاری بــه وقــوع پیوســت.
موافقــان مشــروطه معتقــد بودنــد کــه ماهیــت تقنیــن عرفــی ،تطبیــق جزئــی بــر احــکام کلــی
شــرعی اســت .الزمــۀ ایــن دیــدگاه ،قائلشــدن بــه قلمــروی گســتردۀ دیــن اســت .براســاس
خوانشــی دیگــر ،ماننــد عالمــه طباطبائــی ،قلمــرو دیــن در ایــن حــوزه بــا توجــه بــه احــکام ثابــت
و متغیــر میتوانــد مــورد نقــد و نظــر باشــد؛ بهگونهایکــه گاهــی شــر ع در مقــام انشــا ،گــزارهای
الزامــی را مطــرح نکــرده اســت ،بلکــه امــوری اســت کــه در دایــرۀ مباحــات اصلــی قــرار دارد و نهــاد
تقنینــی ،مصادیــق را بــا یکســری مصالــح میســنجد کــه در ایــن قســمت نقــش کلیــدی بــر
عهــده کارشناســان اســت .بـ ا وجــود ایــن ،بهلحــاظ تاریخــی ،نظریــۀ تطبیــق جاپــای خــود را تــا
پــس از دوران مشــروطه و در دوران کنونــی نیــز محکــم ســاخته و چونــان یــک نظریــۀ مشــهور
باقــی مانــده اســت.
واژگانکلیدی :قلمرو دین ،نظریه تطبیق ،نظریه تشریع ،قانونگذاری ،ثابت ،متغیر.
 .1استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه تهران (پردیس فارابی) a.habibnezhad@ut.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
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درآمد
ماهیــت نمایندگــی و چیســتی قانــون و قانونگــذاری و مبنــای الــزام قانــون از موضوعــات
مهــم در حــوزۀ فقــه سیاســی ،فقــه حکومتــی و حقــوق عمومــی اســت .بــا مطالعــه در آثــار فقهــی
مشــروطه پــی میبریــم کــه یکــی از دالیــل مخالفــان مشــروطه ،ازجملــه شــیخ فض ـلاهلل نــوری
در مــورد عــدم صالحیــت چنیــن حاکمیتــی آن بــود کــه در نظــام مشــروطه از جانــب مجلــس،
ً
«تقنیــن» جایگزیــن «تشــریع» میشــود؛ درحالیکــه در اســام تشــریع و وضــع مقــررات منحصــرا
در اختیــار خداونــد اســت .شــیخ فضـلاهلل نــوری قانــون را مقولـهای در حیطــۀ شــر ع میدانســت
(مرادخانــی ،1396 ،ص )175و معتقــد بــود اینکــه قلمــرو حاکمیــت پادشــاه بهواســطه
مشــروطیت مقیــد میشــود و تاحــدودی قــدرت حاکمیــت تنظیــم میگــردد ،امــر پســندیدهای
اســت؛ امــا براســاس قاعــدۀ «مــا مــن واقعــۀ اال و هلل فیهــا حکــم» تشــریع در جمیــع امــور تنهــا در
حیطــۀ اختیــار خداونــد اســت .حــدود ،دیــات ،ارث و بهطورکلــی هــر آنچــه موردنیــاز بشــر اســت
را خداونــد تشــریع کــرده و غیــر از اینهــا چیــزی وجــود نــدارد تــا مجلــس صالحیــت تشــریع آن را
داشــته باشــد( .زرگرینــژاد ،1374 ،ص)166

1

در همــان زمــان ،نگــرش دیگــری وجــود داشــت کــه بــر جــو کلــی مشــروطه و مجلــس حا کــم
شــد و تصویــب قوانیــن مجلســی را مخالفــت بــا شــریعت نمیدانســت .میــرزا فضــل آقــا ،نماینــدۀ
آذربایجــان در نطــق خــود نکاتــی دارد کــه حاکــی از جهتگیــری عمومــی مجلــس در بــاب
تشــریعی نبــودن قوانیــن اســت .وی میگویــد« :قوانیــن کــه بــه تصویــب مجلــس مقنــن خواهــد
ً
شــد ،عبــارت خواهــد بــود از دو قســم مطالــب :اول ،امــوری کــه شــرعا بهطــور کلیــت ،امــر بــه
آنهــا شــده و تعییــن خصوصیاتــش منــوط بــه تصویــب علمــا و مقتضیــات اعصــار اســت؛ دوم،
امــوری کــه باالصالــۀ مبــاح اســت ،لیکــن بــرای حفــظ نظــام کــه واجــب بــر مســلمین اســت ،البــد
بایــد التــزام بــه فعــل یــا تــرک آن بشــود ،نــه بهعنــوان تشــریع .ایــن قوانیــن در ایــن قبیــل مــوارد
ً
حقیقتــا تعییــن مصادیــق بــرای واجبــات شــرعیه بــه حســاب اقتضــای زمــان خواهــد بــود».
 .1شــیخ فضـلاهلل نــوری در ضمــن مخالفــت بــا قانــون اساســی بــر مبنــای نظریــه خــود ،چنیــن میگویــد« :و از جملــه مــواد،
تقســیم قــوای مملکــت اســت بــه ســه شــعبه کــه اول قــوه مقننــه اســت؛ و ایــن بدعــت و ضاللــت محــض اســت ،زیــرا در اســام
بــرای احــدی جایــز نیســت تقنیــن و جعــل حکــم ،هــر کــه باشــد؛ و اســام ناتمامــی نــدارد کــه کســی او را تمــام نمایــد».
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(مذاکــرات مجلــس شــورای ملــی ،روز شــنبه 3 ،جمادیاالولــی ،ســال  ،1324دارالشــوری
ملــی) .در نطــق وی ،قانونگــذاری ،تطبیــق مصــداق مــواد پیشنویــس بــا احــکام شــرعیه
اســت ،نــه تشــریع .یکــی دیگــر از نماینــدگان مجلــس شــورای ملــی میگویــد« :حــق نظــری کــه
از طــرف شــار ع مقــدس بــه علمــا داده شــده بــر ســبیل عمومیــت اســت .کلیــه علمــا بــر تطابــق
احــکام جزئیــه بــا قواعــد کلیــه نظــارت دارنــد( ».فیرحــی ،1390،ص)336
ایــن نگــرش مســیر خــود را ادامــه داد و تــا پــس از مشــروطه و حتــی دوران کنونــی پــس از
انقــاب نیــز اســتقرار یافــت .از مراجــع عظــام کنونــی ،حضــرت آیـتاهلل مــکارم چنیــن میفرمایند:
المعلــوم مــن مذهبنــا عــدم خلــو واقعــۀ مــن حکــم الهــی و انــه الفــراغ مــن ناحیــه القانــون
فــی الشــریعۀ المقدســۀ االســامیۀ حتــی بالنســبۀ الــی ارش الخــدش و مــا یســمی الیوم فی
الحکومــۀ االســامۀه لمجلــس التقنیــن فهــو بمعنــی تطبیــق الکلیــات علــی موضوعاتهــا
ال الجعــل و التشــریع کمــا الیخفــی علــی احــد( .مــکارم شــیرازی ،1428 ،ج ،3ص)253
براســاس ایــن نظریــه ،مقتضــای زندگــی اجتماعــی و بشــری ،تأمیــن نیازهایــی اســت کــه
در شــریعت بهصــورت خــاص مطــرح نشــده اســت .معتقــدان بــه نظریــۀ تطبیــق چنیــن بــاوری
دارنــد کــه مجلــس ایــن قوانیــن را وضــع میکنــد ،امــا نــه بهعنــوان تشــریع ،بلکــه بهعنــوان
ً
تطبیــق مصادیــق جزئــی بــر احــکام شــرعی کلــی و اساســا تفــاوت مــا بــا نظامهــای تقنینــی
غیراســامی دیگــر در همیــن اســت کــه آنهــا از جانــب خــود قانونگــذاری میکننــد ،امــا مــا در
اینجــا مــواد پیشنویــس شــده را بــا قوانیــن شــر ع مطابقــت میدهیــم.
در نظریــه یکســانانگاری تقنیــن و تشــریع کــه توســط شــیخ فضــلاهلل نــوری رهبــری
ً
میگشــت ،اســتدالل میشــد کــه اصــوال موضــوع بــدون حکــم نداریــم تــا کســی بخواهــد حکمــی
را بهعنــوان قانــون تصویــب کنــد ،بلکــه همـ ه چیــز از جانــب خداونــد معیــن شــده اســت (اال و لــه
الحکــم) .نظریــه تطبیــق نیــز تــا بــه اینجــا بــا نظریــۀ تشــریع مشــترک اســت؛ یعنــی طبــق ایــن
نظریــه نیــز خداونــد تمــام احــکام و جزئیــات را الــی یــوم القیامــه مطــرح نمــوده اســت (مــکارم
شــیرازی ،1425 ،ص )516البتــه وجــه تمایــز هــم وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه طبــق نظریــه
تطبیــق ،بحــث مطابقــت دادن جزئیــات بــر کلیــات دیــن مطــرح میشــود ،امــا طبــق نظریــه
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تشــریع ،بحــث نســبت دادن گــزاره و حکمــی بــه خــدا و حرمــت آن مطــرح اســت.
 .1نتایج نظریه تطبیق
میتــوان آثــار و نتایجــی را بــر نظریــه تطبیــق مترتــب دانســت کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره
مینماییــم:
الــف) براســاس ایــن نظریــه ،آنچــه از خداونــد صــادر میشــود تشــریع اســت و ایــن تشــریع
اختصــاص بــه خداونــد تعالــی دارد .بشــر هیچگونــه دخالتــی در تشــریع نمیکنــد .تشــریع
اینگونــه صــورت میگیــرد کــه خداونــد موضوعــی را در یــک قضیــه حقیقیــه مفــروض میگیــرد،
ً
ٌ
ُ
حــرام» ،مفــروض میگیــرد و آن را صــادر میکنــد.
«الخمــر
مثــا موضــوع «خمــر» را در قضیــه
شــار ع اهتمامــی نــدارد کــه موضــوع خمــر در خــارج محقــق شــده اســت یــا خیــر .هــر زمــان خمــری
در خــارج مصــداق پیــدا کــرد حکــم حرمــت بــر آن بــار میشــود 1.شــار ع کاری بــه مقــام تطبیــق
ُّ
«کل خمــر حـ ٌ
ـرام».
نــدارد ،بلکــه وظیفــۀ او تنهــا ســاخت یــک کبــرای کلــی بــرای قضیــه اســت:
ٍ
تکمیــل صغــرای ایــن قضیــه بــر عهــده انســان اســت« :هــذا خمـ ٌـر» .پــس انســان وارد حیطــۀ
تطبیــق و تعییــن مصــداق میشــود و بــه کســی کــه وارد ایــن قلمــرو میشــود نمیتــوان اتهــام
ً
تشــریع حــرام زد .تشــخیص و تطبیــق موضــوع بــا تعییــن حکــم ،دو شــأن کامــا متفــاوت
هســتند ،نظریــه تطبیــق حــق تشــخیص و تطبیــق موضــوع را بــرای بشــر قائــل اســت و حــق
تعییــن حکــم را مختــص خداونــد تعالــی میدانــد؛ بنابرایــن طبــق ایــن نظریــه ،شــبهۀ تشــریع از
ً
ً
جانــب بشــر کامــا رفــع میشــود و قانونگــذاری بشــر صرفــا در قلمــرو تطبیــق اســت نــه بیشــتر.
ب) همانطــور کــه اشــاره کردیــم تطبیــق موضــوع و تعییــن حکــم ،دو شــأن مجــزا از
یکدیگرنــد .ازآنجاکــه قانونگــذاری بشــر در قلمــرو تطبیــق موضــوع اســت و ارتباطــی بــا تعییــن
حکــم نــدارد ،الزامــات شــرعی نیــز در پــی آنهــا نمیآیــد ،بــه ایــن صــورت کــه ا گــر احــراز موضــوع
صــورت نگرفــت و موضوعــی تطبیــق داده نشــد ،بــهتبــع آن حکــم شــرعی نیــز وجــود نــدارد .ایــن
 .1قضیــه حقیقیــه در مقابــل قضیــه خارجیــه اســت .در قضیــه حقیقیــه حکــم روی عناویــن کلــی بــار میشــود ،بــدون
درنظرگرفتــن اینکــه آن عناویــن در خــارج دارای مصداقــی هســتند یــا خیــر؛ امــا در قضیــه خارجیــه حکــم بــر یــک موضــوع
ً
جزئـ ِـی شــخصی بــار میشــود و الزم اســت کــه حتمــا آن موضــوع در خــارج محقــق شــده باشــد.
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ً
تطبیــق در شــریعت بــر گــردن تکتــک افــراد اســت؛ مثــا شــار ع گرفتــن روزه را در مــاه رمضــان
واجــب دانســته اســت ،حــال در تشــخیص اول مــاه رمضــان اگــر کســی اول بــودن مــاه را احــراز
نکــرد ،روزه بــر وی واجــب نیســت و ا گــر هــم بــرای کســی احــراز شــد ،روزه بــر او واجــب اســت.
در امــور شــرعی ،هرکــس مکلــف بــه تطبیــق موضــوع بــر تکلیــف خویــش اســت .البتــه درســت
اســت کــه در مســائل اجتماعــی کالن بــرای جلوگیــری از بینظمــی و بیانضباطــی ،تطبیقهــا
را بــه یــک نهــاد مثــل مجلــس وا گــذار میکننــد؛ امــا بهلحــاظ شــرعی در جایــی کــه شــخص
خــود توانایــی تشــخیص را دارد ،میتوانــد خــودش تطبیــق را انجــام دهــد ،حــال ممکــن اســت
تطبیــق وی بــا تطبیقــی کــه از طــرف مجلــس صــورت گرفتــه ،متفــاوت باشــد کــه درای نصــورت،
انجــام خــاف نظــر مجلــس بهصــورت مــوردی تــا آنجــا کــه ســبب بینظمــی در امــور کشــور
نشــود ،بــرای او حــرام شــرعی نیســت.
ً
حســن نظریــۀ تطبیــق ایــن اســت کــه وظیفــه مجلــس را در امــور شــرعی ،صرفــا تطبیــق
مصادیــق بــر کلیــات میدانــد نــه تشــریع؛ و بــا توجــه بــه اینکــه خــود مــا نیــز گاهــی میتوانیــم
تطبیــق مصادیــق بــر کلیــات را انجــام دهیــم ،ا گــر در مــوردی خــاف تطبیــق مجلــس را دریافــت
کردیــم ،اقــدام انجامشــده خــاف شــر ع نیســت .البتــه مقولــۀ التــزام بــه قوانیــن از هــر جنبـهای
ً
نیکوســت و عرفــا بایــد بــه آن ملتــزم شــد ،چــه از جنبــۀ رعایــت حقــوق اخالقــی کــه ا گــر حقــوق
را رعایــت نکردیــم مــورد مالمــت وجــدان و تحقیــر و تنفــر مــردم قــرار میگیریــم؛ و چــه از جنبــۀ
دار
رعایــت حقــوق قانونــی کــه ا گــر آن را رعایــت نکردیــم بــا یــک وا کنــش ســامانیافته و ضابطـه ِ
مخصــوص از طیــف حکومــت ،مواجــه میشــویم (موحــد ،1381 ،ص .)59ایــن مــوارد میتوانــد
از فوایــد نظریــۀ تطبیــق تلقــی شــود؛ امــا نقدهایــی نیــز بــر آن وارد اســت.
 .2نقد نظریه تطبیق
همانطــور کــه کالم قائــان بــه نظریــۀ تطبیــق را نقــل نمودیــم ،طبــق نظــر ایشــان ابتــدا
نکــه آن حکــم
بایــد در تمــام مســائل و موضوعــات ،یــک حکــم شــرعی وجــود داشــته باشــد ولــو آ 
شــرعی بهصــورت کلــی باشــد و متضمــن جزئیــات نباشــد؛ چرا کــه فــرض ایــن نظریــه بــر ایــن
ـکام ازپیشتعیینشــده
قــرار دارد کــه کار مجلــس قانونگــذاری ،تطبیــق حــوادث واقعــه بــر احـ ِ
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از جانــب شــارع اســت و ایــن تطبیــق امــکان نــدارد مگــر اینکــه حکمــی شــرعی از قبــل وجــود
داشــته باشــد.
در اینجــا بــا چنــد ســؤال مواجهیــم :خاســتگاه قانــون و حکــم در جامعــه اســامی چیســت و
یشــود
آیــا هــر چیــزی یــک حکــم شــرعی دارد؟ آیــا کلیــۀ مــواردی کــه در مجلــس ،قانونگــذاری م 
همــه تطبیــق مصــداق بــا احــکام شــریعت اســت یــا اینکــه قانونگــذاری مجلــس گســتردهتر
از تطبیــق بــا احــکام شــریعت اســت؟ در مــورد ســؤال اول بایــد بــه ســراغ قلمــرو دیــن برویــم تــا
مشــخص شــود کــه حصــار قلمــرو دیــن بــه چــه انــدازه اســت .آیــا دیــن در تمامــی امــور مربــوط بــه
زندگــی بشــری دخالــت کــرده و متکفــل همــه نیازهــای دنیــوی و اخــروی اســت؟
برخــاف روزگار پیشــین ،ایــن ســؤال بــرای انســانی کــه در ایــن عصــر زندگــی میکنــد اهمیــت
یشــود؟ تشــریع
قابلتوجهــی پیــدا کــرده اســت .کمبودهــای بشــر آیــا بــا تشــریع شــار ع جبــران م 
بــه معنــای اینکــه احــکام خمســه وجــود دارد؛ یعنــی دیــن تمــام موضوعــات و رفتارهــای دنیوی
را عهــدهدار شــده و حکمــی را بــر آن بــار کــرده اســت ،ولــو اینکــه آن حکــم یــک حکــم اباحــی
باشــد کــه از احــکام خمســه اســت (مــکارم شــیرازی ،1427 ،ص )433یــا اینکــه تشــریع شــارع
ً
نقشــی در جبــران کمبودهــا نــدارد و حتــی همیــن حکــم اباحــۀ شــرعی را نیــز بیــان نکــرده و اساســا
ً
در مــورد برخــی مســائل ،تشــریعی صــورت نگرفتــه اســت کــه طبیعتــا انســان در ایــن صــورت
بســط یــد دارد 1.در ایــن زمینــه چنــد دیــدگاه وجــود دارد.
 .3رابطه نظریههای ماهیت قانونگذاری و تطبیق
در عرصــۀ فقــه سیاســی ،برداشــتهای فقهــی متفاوتــی در بــاب ماهیــت قانــون و وجــه
الــزامآور آن مطــرح شــده اســت؛ ازجملــه قضاگونــه بــودن ماهیــت قانــون (یــزدی ، ،ص-19
 .1ایــن مســئله بــا مبحــث منطقــۀ الفــراغ شــهید صــدر ؟هر؟ متفــاوت اســت .مبحــث منطقــۀ الفــراغ دربــارۀ ایــن مطلــب ســخن
میگویــد کــه قلمــرو قانونگــذاری توســط حکومــت اســامی در محــدودۀ مباحــات شــرعی اســت؛ یعنــی حکومــت تنهــا در
حــوزۀ مباحــات بــه معنــای عــام (مســتحب ،مکــروه و مبــاح بــه معنــای خــاص) میتوانــد قانونگــذاری کنــد نــه احــکام
الــزامآور؛ (اســماعیلی و دیگــران )45 :1393 ،امــا مســئلهای کــه در ایــن پژوهــش موردبررســی قــرار میگیــرد ایــن اســت کــه
ً
آیــا ممکــن اســت کــه مباحــات شــرعی نیــز اساســا در برخــی مــوارد در شــریعت وجــود نداشــته باشــد؟ بــرای توضیــح بیشــتر در
مــورد منطقــۀ الفــراغ بــه همــان مقالــه مراجعــه شــود).
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 ،)31وجــوب شــکر منعــم و مســئولیتپذیری در برابــر او (شــاهرودی ،1364 ،ص،)167-143
بهمثابــه فتــوا بــودن آن (جنتــی ،1364 ،ص )73-69و نظریــات دیگــری کــه نویســندگان
بــدان اشــاره کــرده و نقــد نمودهانــد؛ در ایــن بیــن ،برخــی تقریرهــای غیرفقهــی کــه محصــول
قــرارداد اجتماعــی اســت و نگاهــی ابــزاری بــه قانــون دارنــد نیــز قابلتوجــه و دارای مؤیــدات
شــرعی اســت (حبیبنژاد-منصــوری ،1395 ،ص .)115-109بــه نظــر میرســد کــه صرفنظــر
از وجــه الــزامآوری و خاســتگاه قوانیــن ،نظریــۀ تطبیــق پیشفــرض تمــام یــا حداقــل اکثــر مبانــی
فــوق اســت و ازآنجاکــه حکومــت مــا مقیــد بــه شــریعت اســت ،طبــق مفــاد اصــل نودویــک قانــون
اساســی ،نیازمنــد تطبیــق و احــراز عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس بــا احــکام اســامی هســتیم.
 .4احتمالها در برابر مشکل ثابت و متغیر
بــا در نظــر داشــتن نظریــۀ تطبیــق و توجــه بــه اینکــه ثبــات احــکام بــا تغییــر در شــئون
زندگــی هماهنگــی نــدارد ،قرائــت مــا از ثابــت و متغیــر در قلمــرو دیــن و علــم دینــی و اینکــه
کدامیــک از ایــن دو ،جــزء دیــن محســوب میشــوند ،تأثیــر قابلتوجهــی در نتیجــۀ تطبیــق
دادن مصوبــات بــا احــکام شــرعی دارد .صرفنظــر از اینکــه چــه امــری ثابــت و چــه امــری
متغیــر اســت ،بهلحــاظ کبــروی در مقــام ثبــوت ،دو احتمــال در مــورد ثابــت و متغیــر وجــود دارد،
یــک احتمــال حداقلــی و یــک احتمــال حدا کثــری.
 .4-1احتمال حداقلی
زندگــی بشــری در زیســتگاههای مختلــف بــا شــرایط و فرهنگهــای متفاوتــی همــراه اســت.
فرهنگهــای هــر قــوم در طــول زمــان متغیــر اســت و حتــی در یــک دورۀ کوتاهمــدت امــکان
تحــول آنهــا وجــود دارد .ثابتبــودن احــکام بــا چنیــن تغییــری در تضــاد اســت و براســاس
ایــن احتمــال تنهــا امــور ثابــت زندگــی و احــکام ثابــت جــزء دیــن اســت و امــور متغیــر ،خــارج
از موضــوع احــکام دیــن بــه شــمار میآینــد (علیا کبریــان ،1386 ،ج ،1ص .)18بــرای حیــات
انســانی چهــار کنــش میتــوان فــرض کــرد :الــف) رابطــه انســان بــا طبیعــت؛ ب) رابطــه انســان
بــا انســان؛ ج) رابطــه انســان بــا خــود :ماننــد تهذیــب نفــس؛ د) رابطــه انســان بــا خــدا .در بحــث
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صغــروی اینکــه کدامیــک از ایــن کنشهــا جــزء متغیــرات و کدامیــک مربــوط بــه احــکام ثابــت
اســت ،مبتنــی بــر دیدگاههــای مختلفــی اســت .گروهــی چهــار امــر فــوق را ثابــت یــا تمــام آنهــا
را متغیــر تلقــی میکننــد و گروهــی ســه امــر اول را متغیــر و تنهــا امــر چهــارم را ثابــت میداننــد
ّ
(همــان ،ص )19کــه ایــن گــروه بــا شــاخههای زیرمجموعـهاش میتواننــد ب هصــورت مشــکک
در یــک طیــف ،قــرار گیرنــد .آنچــه در ایــن احتمــال دخالــت دارد ،تنهــا تمرکــز بــر بحــث کبــروی
(اخــراج امــور متغیــر از قلمــرو دیــن) اســت.
ا گــر کســی در مقــام اثبــات نیــز ایــن احتمــال را تقویــت کنــد ،امــور شــرعی صــادر از ائمــه در
خوانــش حداقلــی قــرار میگیــرد و موجــب میشــود کــه بهلحــاظ تطبیــق مدنظــر در اینجــا،
اختیــارات فقهــا فقــط در حیطــۀ نصــوص و مســائل ثابــت دیــن باشــد و ســایر امــور متغیــر
بهحســب موضــوع بــه کارشناســان مربوطــه وا گــذار شــود .در ایــن رابطــه بیشــتر در نظریــه عالمــه
طباطبائــی بحــث میکنیــم.
 .4-2احتمال حدا کثری
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه بیــن ثبــات احــکام دینــی و متغیرهــای زندگــی بشــری
تضــادی نیســت و «شــئون متغیــر زندگــی بــا لحــاظ حیثیــت متغیــر بودنــش ،مشــمول احــکام
ثابــت اســت» و چنیــن امــری بــه خاطــر «وجــود ســیالن و انعطافپذیــری در برخــی احــکام ثابــت
اســت» (همــان ،ص )20-19و دیــن هــر دو نــوع حکــم را شــامل میشــود؛ احــکام دیــن در عیــن
ثبــات و جهانشــمولی ،توانایــی اداره امــور متغیــر حیــات انســان را دارنــد .در ایــن دیــدگاه،
میتوانیــم تمــام مســائل را از دیــن مطالبــه نماییــم و دیــن نیــز پاس ـخگوی همــه پرس ـشهای
ماســت .تمــام بارهــا بــر گــردن دیــن اســت و دیــن بــه اقتضــای جامعیتــی کــه دارد بایــد تکلیــف
همــه مســائل را روشــن نمایــد.
بهلحــاظ اثبــات نیــز از قدیــم تــا بــه امــروز چنیــن قرائــت وســیعی از دیــن وجــود داشــته
اســت ،در علــم اصــول علمــا قاعــدهای را تحــت عنــوان «مــا مــن واقعــۀ اال و هلل فیهــا حکــم»
دارنــد (کاشــف الغطــا ،1381 ،ج ،1ص 4،)245منظــور ایــن اســت کــه هــر موضوعــی در جهــان
دارای حکمــی از جانــب خداونــد اســت .مرحــوم شــهید صــدر نیــز کــه دارای نــوآوری و ابتکارهای

مناسبات میان قلمرو دین و قانونگذاری با تأ کید بر نظریه تطبیق

117

فراوانــی اســت متأثــر از همیــن تفکــر اســت .ایشــان بحثــی را ذیــل عنــوان «شــمول الحکــم
الشــرعی لجمیــع وقائــع الحیــاۀ» دارنــد کــه ناظــر بــه همیــن فکــر اســت:
و لمــا کان اهلل تعالــی عالمــا لجمیــع المصالــح و المفاســد التــی ترتبــط بحیــاۀ االنســان فــی
مختلــف مجاالتــه الحیاتیــۀ فمــن اللطــف الالئــق برحمتــه ان یشــر ع لالنســان التشــریع
االفضــل و فقــا لتلــک المصالــح و المفاســد فــی شــتی جوانــب الحیــاۀ و قــد ا کــدت ذلــک
نصــوص کثیــرۀ وردت عــن ائمــه اهــل البیــت و خالصتهــا ان الواقعــۀ التخلــو مــن حکــم.
(صــدر ،1425 ،ج ،2ص)22
یعنــی مقتضــای لطــف الهــی ایــن اســت کــه خداونــد در جنبههــای مختلــف زندگــی بشــری
طبــق مصالــح و مفاســد موجــود ،حکمــی را تشــریع نمایــد و تفکیکــی بیــن ثابــت و متغیــر وجــود
نــدارد .برخــی از صاحبنظــران اســامی در ایــن رابطــه چنیــن میگوینــد:
المعلــوم مــن مذهبنــا عــدم خلــو واقعــۀ مــن حکــم الهــی و انــه ال فــراغ مــن ناحیــه القانــون
فــی الشــریعۀ المقدســۀ االســامیۀ حتــی بالنســبۀ الــی ارش الخــدش( .مــکارم شــیرازی،
 ،1428ج ،3ص.)253
در جای دیگر میفرمایند:
اصحابنــا الــی االمامیــۀ فهــم معتقــدون بعــدم وجــود الفــراغ فــی التشــریع ،حتــی یتصیدی
لــه الفقیــه او غیــره ،بــل جمیــع مــا تحتــاج الیــه االمــۀ الــی یــوم القیامــۀ مبینــۀ فــی االحکام
الجزئیهــا و القواعــد الکلیــه و االصــول الــواردۀ فــی الکتــاب و الســنۀ( .مــکارم شــیرازی،
 ،1425ص)516
امــا فقیهــی مثــل امــام خمینــی خــود را بــه تکلــف نمیاندازنــد و بهراحتــی میفرماینــد« :لــم
یــدل دلیــل علــی عــدم خلــو کل واقعــۀ عــن الحکــم» (امــام خمینــی ،1376 ،ج ،3ص،)283
مرحــوم شــهید مطهــری نیــز بــا امــام خمینــی همنظــر اســت .اســتاد مطهــری ضمــن اســتناد بــه
روایــت «ان اهلل یحــب ان یوخــذ برخصــه کمــا یحــب ان یوخــذ بغرائمــه» (حـ ّـر عاملــی،1409 ،
یشــود اســام دیــن
ج ،1ص )108میگوینــد برخــی جمــود دارنــد و بــه گمانشــان اینکــه گفتــه م 
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ً
جامعــی اســت؛ یعنــی در تمــام مــوارد ولــو جزئیــات تکلیفــی را بایــد داشــته باشــد «اتفاقــا جامعیــت
ً
اســام ایجــاب میکنــد کــه اساســا در بســیاری از امــور دســتور نداشــته باشــد» (مطهــری،1392 ،
ج ،21ص ،)194ا گرچــه ایــن عبارتهــا بــه عــدم شــمولیت دیــن بــرای متغیــرات تصریــح
نمیکنــد؛ امــا برداشــت ایــن مطلــب ُبعــدی نــدارد .ایــن مســئله بــرای برخــی از دانشــمندان و
صاحبــان فــن نگرانــی ایجــاد میکنــد و آنهــا مــدام ایــن دغدغــه را دارنــد کــه هرلحظــه ممکــن
اســت بــه نــام دیــن مــواردی را در صحن ـهای از جامعــه وارد ســازند و عرصــه را بــر متخصصــان
ً
تنــگ کننــد ،اوال ،هــر علمــی دارای منابــع خــاص و منحصربهفــرد خــود اســت و اســتناد بــه
ً
منابــع دینــی بحــث را از چهارچــوب خــارج میکنــد؛ ثانیــا ،منابــع دینــی بهقــدری کشــش و
انعطافپذیــری دارنــد کــه امــکان دارد هــر نظری ـهای کــه مطــرح میشــود را یــک روز مخالــف
نکــه اول
قــرآن تلقــی نمــود و یــک روز دیگــر نیــز بــه خاطــر وجــود شــواهدی از کتــاب و ســنت و ای 
دلیــل بــر امــکان شــیء وقــوع شــیء اســت ،تحــت ایــن عنــوان کــه موافــق دیــن اســت ،پذیرفــت.
(ســروش محالتــی)118-63 :1394 ،
ایــن ســنخ مــوارد در بیــن دیـنداران بهکــرات دیــده شــده اســت ،قریــب بــه صــد ســال پیــش
کــه کشــتیهای تجــاری انگلیــس بــه هنــد میرفتنــد ،بیمــه میشــدند و بهواســطه همیــن
موضــوع بیمــه وارد ایــران شــد .بــزرگان و فقهــا بــا مواجهــه ناگهانــی بــا ایــن موضــوع ،ابتــدا
احتیــاط میکردنــد و حکــم بــه حرمــت میدادنــد (یــزدی ،1415 ،ص )188امــا اندکانــدک از
حساســیت کاســته شــد و اآلن بیمــه حتــی در میــان متشــرعان اســتفاده میشــود.
عالمــه طباطبائــی بــرای هدایــت بشــر ســه گــزارۀ مهــم را معرفــی میکنــد و وظیفــه دیــن را
تنهــا فراهــم آوردن همیــن مــوارد میدانــد نــه بیشــتر از آن؛ هدایــت بشــر در گــرو یــک ایدئولوژی و
جهانبینــی صحیــح اســت تــا مبــدأ و معــاد را بهدرســتی بشناســد؛ عامــل دیگــری کــه در هدایــت
بشــر تأثیــر فوقالعــاده دارد اخــاق اســت و ا گــر اخــاق نباشــد هدایتــی نیــز محقــق نمیشــود و
درنهایــت ،احــکام شــرعیه و مواعظــی کــه در شــریعت اســام اســت .ایشــان بعــد میفرماینــد
ایــن مــوارد فــوق از داللــت لفظــی و متفاهــم قــرآن حاصــل میشــود و از ایــن دال لــت بیــش از
کلیــات نیــز بــه دســت نمیآیــد« :فانــا ال نهتــدی مــن داللــۀ لفــظ القــرآن الکریــم اال علــی کلیــات
مــا تقــدم» (طباطبائــی ،1384 ،ج ،12ص.)347
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 .5نظریهها در تعیین ثابت و متغیر
در مقــام اثبــات میتــوان نظریــات در ایــن زمینــه را بــه دو دســته کلــی تفســیر نمود :دســتهای
یشــود،
کــه مرکــز ثبــات و تغییــر در غیــر حکــم تبییــن میشــود و حکــم بهتبــع آن ثابــت و متغیــر م 
دســتهای کــه مرکــز ثبــات و تغییــر در حکــم تبییــن میگــردد کــه بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره
میکنیــم:
ّ .5-1
تغیر به مالک موضوع
صاحبنظرانــی کــه مــاک تفکیــک ثابــت و متغیــر را نــه در حکــم ،بلکــه در موضــوع
جس ـتوجو میکننــد ،بــه دنبــال ایــن پاســخ هســتند کــه کــدام ویژگــی در موضــوع ،اقتضــای
حکــم متغیــر و کــدام ویژگــی اقتضــای حکــم ثابــت را دارد؟ آیـتاهلل جــوادی آملــی ویژگــی فطــری
و مــادی بــودن نــوع موضــوع را مطــرح میفرمایــد:
«شــأن ثابــت آدمــی بــه فطــرت توحیــدی و روح او بازمیگــردد کــه مجــرد از مــاده بــوده،
و برتــر از مــرز ماضــی و مســتقبل اســت (فطــرت اهلل التــی فطــر النــاس علیهــا ال تبدیــل
لخلــق اهلل) .قوانینــی کــه بــه مقتضــای روح آدمــی و شــئون ثابــت آن وضــع میشــود،
قوانینــی تغییرناپذیرنــد و امــا شــأن متغیــر انســان مربــوط بــه بــدن و طبیعــت اوســت کــه
زمینــی و زمانــی اســت»( .جــوادی آملــی ،1367 ،ص)91
برخــی نیــز در مقابــل ،مــاک نــوع موضــوع ،مصــداق موضــوع را بهعنــوان یــک احتمــال در
مــاک حکــم ثابــت و متغیــر مطــرح کردهانــد .در ایــن مــورد ،نــوع و عنــوان موضــوع از ثبــات
ً
برخــوردار اســت؛ امــا مصادیــق آن متفــاوت اســت؛ مثــا مصــداق نفقــۀ زوجــه در آیــه (فإمســاک
بمعــروف) بهحســب عــرف هــر زمــان بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت اقتصــادی متفــاوت اســت؛ لــذا
مقــدار واجــب آن نیــز متغیــر اســت( .علیاکبریــان ،1386 ،ج ،1ص)53
 .5-2تغیر به مالک ذات حکم
مهمتریــن نظریــۀ شــیعی در ایــن زمینــه ،تفســیر حکــم متغیــر بــه حکــم والیــی اســت .حکــم
والیــی عبــارت اســت از مقــررات و قوانینــی کــه از ســوی حاکــم اســامی بــرای اداره جامعــه صــادر
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میشــود کــه گاه در قالــب یــک حکــم تکلیفــی اســت؛ ماننــد اوامــر و نواهــی کــه در قوانیــن وجــود
دارد و گاه در قالــب حکــم وضعــی اســت؛ ماننــد فرمــان حضــرت امــام مبنــی مبنــی بــر تأســیس
یــک شــخصیت حقوقــی بنــام مجمــع تشــخیص مصلحــت و گاه بهصــورت حکــم بــه تحقــق
موضــوع حکــم شــرعی اســت؛ ماننــد حکــم بــه حلــول مــاه (همــان ،ص.)1
در احتمــال حدا کثــری مطــرح کردیــم کــه احــکام اســامی مشــتمل بــر عناصــری اســت کــه از
درون دارای پویایــی و ســیالن اســت و ســیطرۀ دیــن شــامل احــکام ثابــت و متغیــر هــر دو باهــم
میشــود؛ در ایــن مــورد ،نظریــات مختلفــی دربــارۀ رابطــۀ احــکام والیــی متغیــر و احــکام الهــی
ثابــت وجــود دارد ،ازجملــه نظریــۀ منطقــه الفــراغ شــهید صــدر کــه بهعنــوان یــک نظریــه پایــه و
اســاس برخــی از نظریــات دیگــر شــده اســت .براســاس ایــن نظریــه ،حاکــم میتوانــد در مباحــات
ً
بــه معنــای اعــم احــکام الزامــی را وضــع نمایــد؛ مثــا حکــم ثابــت الهــی ایــن اســت کــه هزینهکــرد
امــوال شــخصی در مصــارف عمومــی مســتحب اســت؛ ولــی حاکــم میتوانــد آن را در قالــب
مالیــات معینــی بــر افــراد واجــب کنــد( .هــادویتهرانــی ،1377 ،ص)132-128
 .6نظریۀ منطقۀ المنع-دیدگاه عالمه
ایــن نظریــه کــه از برخــی کتــب عالمــه طباطبائــی بــه دســت میآیــد ،مبتنــی بــر ایــن مطلــب
ً
ً
اســت کــه اصــوال دیــن نبایــد وارد برخــی مســائل شــود و اصطالحــا یــک منطقــۀ المنــع بــرای
دیــن وجــود دارد .بــرای روشــن شــدن ایــن منطقــۀ ممنوعــه بایــد توضیحاتــی را مطــرح کنیــم:
مرحــوم عالمــه طباطبائــی مقــررات اســام را بــه دو قسـ ِـم متمایــز و جــدا از هــم تقســیم مینمایــد:
مقــررات ثابــت و مقــررات متغیــر.
یکســری از مقــررات ،حافــظ منافــع حیاتــی انســان اســت؛ (طباطبائــی ،1388 ،ج ،1ص)79
ن جهــت کــه انســان اســت و بهطــور دســتهجمعی
یعنــی مقرراتــی بــرای انســان وجــود دارد از ایـ 
زندگــی میکنــد .اینگونــه مقــررات در اعصــار و زمانهــا بــه یــک صــورت اســت .مقــررات و
قوانینــی اســت کــه در وضــع آنهــا واقعیــت انســان طبیعــی در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ ماننــد
حــق حیــات ،یــا ماننــد یــک قســمت از مقرراتــی کــه عبودیــت و خضــوع انســان را نســبت بــه
آفریــدگار مجســم میســازد؛ برخــی از مقــررات دیگــر جنبــه موقتــی و محلــی دارد و بــا اختــاف
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طــرز زندگــی در هــر دوره تغییــر میکنــد؛ ماننــد ســاخت جــاده و یــا ارتباطــات الکترونیــک کــه
امــروزه ایــن امــور از ضرورتهــای زندگــی اســت.
یشــوند؛
بســیاری از صاحبنظــران ایــن را فرمودهانــد کــه احــکام بــه ثابــت و متغیر تقســیم م 
(جــوادی آملــی ،1367 ،ص )92-91امــا نکتــه قابلتوجــه و ویژگــی کالم عالمــه طباطبائــی در
مقــام اثبــات ،ایــن اســت کــه میفرمایــد احــکام ثابــت ،احکامــی اســت کــه منتســب بــه دیــن
اســت؛ ولــی احــکام متغیــر ا گرچــه معتبــر و الزماالجــرا اســت ،امــا جــزء دیــن نیســت .بایــد بــه آن
عمــل کــرد ،امــا نــه بهعنــوان یــک امــر دینــی و الهــی .در حکمرانــی هــم یکســری از مقــررات و
احــکام را خداونــد مقــرر کــرده کــه اینهــا جــزء احــکام ثابــت دیــن هســتند؛ مثــل اجــرای عدالــت
یشــود کــه
و قســط ،امــا یکســری از احــکام نیــز از جانــب حکومــت و نهادهــای قانونگــذار مقــرر م 
بــه اینهــا نمیتــوان دیــن گفــت .عالمــه در جایــی ایــن مســئله را مطــرح میکنــد کــه ا گــر جامعــه
اســامی وســعت یابــد و دارای منطقههــای مختلــف و ملیتهــای متنــوع شــود (چنانچــه در
ایــن زمــان همینطــور اســت) آیــا بایــد تحــت یــک والیــت و حکومــت مرکــزی اداره شــود؟ در
پاســخ میفرمایــد:
اینهــا طر حهایــی اســت کــه در شــریعت اســام دســتوری مربــوط بــه تعییــن یکــی از
ً
آنهــا وارد نشــده اســت و حقــا هــم نبایــد وارد شــود؛ زیــرا شــریعت تنهــا متضمــن مــواد
ثابــت دیــن اســت و طــرز حکومــت بــا تغییــر و تبــدل جامعههــا بهحســب پیشــرفت
تمــدن قابلتغییــر اســت( .طباطبائــی ،1388 ،ج ،1ص)176
دیــن ســه مــادۀ ثابــت را بــه بشــر ارائــه میدهــد کــه ارزشهــای کلــی را مشــخص میکنــد؛
امــا مابقــی کارهــا و طراحیهــا را بــه عهــده خــود بشــر میگــذارد .بشــر مختــار اســت کــه مدلهــا و
طر حهــای جدیــد را تجربــه کنــد؛ امــا بایــد ایــن ســه اصــل رعایــت شــود:
 -1مسلمانان تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند؛
 -2حفظ مصلحت اسالم و مسلمانان برای همه واجب است؛
 -3مــرز جامعــه اســامی اعتقــاد اســت و بــس ،نــه مرزهــای طبیعــی یــا قــراردادی.
(طباطبائــی ،1388 ،ج ،1ص)177
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مرحــوم عالمــه حتــی مطلــب باالتــری را میفرمایــد و آن اینکــه چنیــن قوانینــی کــه متغیــر
اســت جــزء دیــن نیســت ،هرچنــد کــه پیامبــر و امیرالمؤمنیــن کــه معصومانــد ،آنهــا را وضــع
کــرده باشــند:
ً
«ضمنــا بایــد دانســت بخــش دوم کــه مقرراتــی قابلتغییــر اســت و بهحســب مصالــح
مختلــف زمانهــا و مکانهــا اختــاف پیــدا میکنــد ،بهعنــوان آثــار والیــت عامــه ،منــوط بــه
نظــر نبــی اســام و جانشــینان و منســوبان از طــرف اوســت کــه در شــعاع مقــررات ثابتــه دینــی
و بهحســب مصلحــت وقــت و مــکان ،آن را تشــخیص داده و اجــرا نماینــد .اینگونــه مقــررات
بهحســب اصطــاح دیــن ،احــکام و شــرایع آســمانی محســوب نمیشــود و دیــن نامیــده
نمیشــود( .طباطبائــی ،1388 ،ج ،1ص)81
پــس هرکــس کــه بــا ایــن مقــررات مخالفــت کــرد ،ازآنجاکــه اینهــا مقــررات و دســتورات
دینــی بــه حســاب نمیآینــد .مخالفــت بــا حکــم خــدا و شــر ع نکــرده و مخالفــت بــا مقــررات
حکومتــی کــه از متغیــرات اســت ،بههیچعنــوان مخالفــت بــا شــریعت نیســت.
بــر اســاس نظــر عالمــه کــه متغیــرات خــارج از قلمــرو دیــن بــود ،خداونــد تعالــی حکــم و
قانونــی را در برخــی مســائل وضــع نکــرده اســت تــا طبــق نظریــه تطبیــق بخواهیــم مصادیقــی
ً
را بــا احــکام کلــی شــرعی مطابقــت دهیــم و اصطالحــا ســالبه بــه انتفــاء موضــوع اســت« .حکــم
شــرعی» مراحــل خاصــی دارد؛ بــه ترتیــب ،ابتــدا نوبــت مرحلــۀ اقتضــا اســت کــه خداونــد
موضوعــی را از نظــر مصلحــت و مفســده بررســی میکنــد ،ســپس مرحلــۀ انشــا میآیــد و پــس
از آن ،مرحلــۀ تنجــز و امتثــال (جمعــی از محققــان ،1392 ،ص .)725-724آنطــور کــه از
نگــرش مرحــوم عالمــه طباطبائــی اســتفاده شــد ،در مســائل متغیــر هیچگونــه حکــم شــرعی
نگــذار اســت،
وجــود نــدارد ،بهعبارتدیگــر ،مرحلــۀ انشــا کــه مرحلــه وضــع حکــم توســط قانو 
ً
ً
در امــور متغیــر اساســا وجــود نــدارد و شــارع اصــا حکمــی را وضــع نکــرده اســت و بنابرایــن در
چنیــن شــرایطی ،تنهــا همــان مرحلــۀ اول حکــم وجــود دارد کــه مرحلــۀ اقتضــا اســت؛ یعنــی مــا
هســتیم و یکســری از مــاکات و مصالــح ،امــا دیگــر انشــا و صــدور حکمــی وجــود نــدارد .در ایــن
وضعیــت کاری کــه از عهــده بشــر برمیآیــد ایــن اســت کــه بــا یکســری از مصالحــی کــه از علــوم
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ً
و فنــون مختلــف در هــر زمینــه بــه دســت میآیــد ،قوانینــی را وضــع کنــد کــه طبیعتــا در ایــن
صــورت تشــریعی از جانــب خداونــد وجــود نــدارد تــا بخواهیــم مصادیقــی را بــا شــریعت بســنجیم؛
یســنجند و شــر ع
بلکــه کارشناســان در اینجــا مصادیقــی را بــا یکســری از مصالــح و مــاکات م 
هیچگونــه دخالتــی نمیکنــد .ایــن مصالــح نیــز کــه یــک حکــم شــرعی محســوب نمیشــود ،در
ً
تمــام دنیــا حتــی ممالکــی کــه دیــن در آن مفهومــی نــدارد ،وجــود دارد؛ مثــا رســیدگی بــه جرائــم
سیاســی و مطبوعاتــی علنــی اســت و بــا حضــور هیئتمنصفــه در محاکــم دادگســتری صــورت
ً
میگیــرد (اصــل یکصدوشــصت و هشــتم قانــون اساســی) ،چنیــن حکمــی از جانــب مقنــن صرفــا
بــه خاطــر وجــود مصالحــی اســت کــه قانونگــذار بــه آنهــا التفــات داشــته اســت و حکــم شــرعی
بهطــور خــاص در ایــن مــورد وجــود نــدارد ،هرچنــد میتــوان کلیاتــی از گزارههــای دینــی را
بهعنــوان مؤیــد ذکــر نمــود.
بــر اســاس ایــن نــوع خوانــش ،نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه ازآنجاکــه در ایــن قســم
از مســائل ،حکــم شــرعی وجــود نــدارد و کارشناســان براســاس مصالــح عامــه نظــر میدهنــد،
در مقابــل میتــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه احــراز عــدم مغایــرت مصوبــات از جانــب
فقهــای شــورای نگهبــان تنهــا در حیطــۀ احــکام ثابــت دیــن اســت ،نــه متغیــرات کــه نیازمنــد
کارشناس ـیهای زمانبــر و فراینــد طوالنــی هســتند؛ اماراتــی نیــز زمینهســاز ایــن نظریــه اســت:
در نامــۀ مســئوالن نظــام بــه امــام خمینــی دربــارۀ کســب تکلیــف در «مــواردی متعــدد از مســائل
جامعــه کــه بالتکلیــف» ماندهانــد ،چنیــن آمــده کــه در مجلــس کارشناســان در زمینههــای
مربوطــه نظراتــی تخصصــی دارنــد و «شــورای نگهبــان هــم نظــرات خــود را در قالــب احــکام
شــرعی» اعــام مـیدارد و در مــواردی مجلــس نظــرات آنهــا را قابــل تأمیــن نمیدانــد؛ حــال در
ایــن مــوارد راهــکار حکومــت اســامی چیســت؟ امــام بــا تأ کیــد بــر مرجــع قــرار دادن کارشناســان
در ایــن زمینــه میفرمایــد:
گرچــه بــه نظــر اینجانــب ،پــس از طــی ایــن مراحــل زیــر نظــر کارشناســان کــه در
تشــخیص ایــن امــور مرجــع هســتند ،احتیــاج بــه ایــن مرحلــه نیســت ،لکــن بــرای غایــت
احتیــاط ...مجمعــی ...بــرای تشــخیص مصلحــت نظــام اســامی تشــکیل گــردد( .امــام
خمینــی ،1366 ،نامــه تشــکیل مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام)
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بهعــاوه متبــادر از «موازیــن اســامی» کــه در اصــل چهــارم قانــون اساســی معیــار تطبیــق قــرار
گرفتــه اســت ،همــان احــکام ثابــت اســت نــه متغیــرات؛ چرا کــه درواقــع ،تنهــا احــکام ثابتانــد
کــه پایــه و موازیــن نظــام اســامی هســتند.
نتیجهگیری
ایــن مقالــه بــه دنبــال بیــان و تبییــن خوانشهایــی از قلمــرو دیــن در حــوزه تقنینــی و
مناســبات میــان گســتره دیــن و عمــل تقنیــن اســت .قوانیــن مجلــس گاه از یکســری مســائل
شــرعی نشــئت میگیــرد؛ نظیــر قوانیــن مربــوط بــه حــدود و دیــات کــه در ایــن مــوارد شــر ع حکمــی
را انشــا نمــوده اســت و طبــق آن قانونگــذاری صــورت میگیــرد .نقــش کلیــدی فقهــای شــورای
نگهبــان در ایــن قلمــرو اســت .گاهــی شــر ع در مقــام انشــا چیــزی را مطــرح نکــرده اســت ،بلکــه
امــوری اســت کــه در دایــره مباحــات اصلــی قــرار دارد و مجلــس مصادیــق را بــا یکســری از مصالــح
میســنجد .در ایــن قســمت ،نقــش کلیــدی بــر عهــده کارشناســان اســت؛ 1بنابرایــن تطبیــق
مصادیــق جزئــی بــر احــکام شــرعی جنبــۀ حداقلــی پیــدا میکنــد .طبــق ایــن نظــر ،نــه محــذور
تشــریع رخ میدهــد و نــه نیــاز اســت بــرای تمشــیت امــور حکومتــی از شــریعت وام بگیریــم.
بــر اســاس نظریــه عالمــه طباطبائــی کــه قائــل بودنــد قوانیــن متغیــرۀ صادرشــده از ائمــه جــزء
دیــن نیســت ،ایــن پژوهــش میتوانــد کاربردهایــی در حوزههــای قانونگــذاری داشــته باشــد.
ً
توضیــح آنکــه ثبوتــا امــکان دارد کــه برخــی از بیانــات ائمــه ،إخبــار از حکــم شــارع باشــد و برخــی
ً
ً
انشــا و جعــل حکــم از ناحیــه خــود ائمــه ،مثــل« :مــن احیــا ارضــا میتــة فهــی لهــا» یــا «مــن قتــل
ً
قتیــا فلــه ســلبه»( ،شــهید اول ،1400 ،ج ،1ص )216-214جمــات فــوق اگــر از ناحیــه خــود
ائمــه بهعنــوان یــک حکــم حکومتــی جعــل شــده باشــد بــه گفتــۀ عالمــه طباطبائــی از قوانیــن
متغیــر اســت کــه بهحســب شــرایط زمــان و مــکان قابلتغییــر اســت و یــک امــر دینــی نیســت .در
َ
َ َ
«حکـ َـم»
مقــام اثبــات بــرای تشــخیص ایــن دو نــوع حکــم اگــر در بیــان ائمــه از الفــاظ «ق َضــی»،
 .1البتــه شــایان ذکــر اســت کــه یــک ســری از مباحــات وجــود دارد کــه فقیــه در آنهــا تنهــا ایدئولوژیهــای کلــی دیــن را
ً
ً
مشــخص میکنــد کــه طبیعتــا اینجــا نیــز بــار اصلــی کارهــا بــر دوش متخصصــان اســت؛ مثــا فقیــه میگویــد قاعــدهای
بهعنــوان «نفــی ســبیل» داریــم ،در اینجــا تعییــن مصــداق بــرای اینکــه فــان قــرارداد بــا قاعــدۀ کلــی مذکــور ســازگار اســت
یــا خیــر ،وظیفــه متخصصــان اســت.
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یــا َ
«أمـ َـر» اســتفاده شــده باشــد ،جعــل حکــم از ناحیــۀ خــود ائمــه بهعنــوان یــک امــر حکومتــی
اســت (موســوی خمینــی ،1410 ،ج ،1ص )51و ایــن احــکام قابلیــت تغییــر در اعصــار مختلــف
را دارنــد.
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2020یــزدی ،محمــد (« ،)1364ماهیــت قانونگــذاری در نظــام اســامی» ،مجلــه حــق مطالعات
حقوقــی و قضائــی ،شــماره  ،3پاییز  ،1364ص .31-19
ب) منابع عربی
1 .1تســتری کاظمینــی ،عبدالحســین بــن محمدتقــی ( 1330ش) ،الهدایــۀ فــی شــرح الکفایــۀ،
بغــداد :مطبعــه اآلداب فــی البغــداد.
2 .2حســینی ،محمدعلــی ( 1428ق) ،التعلیــق و الشــرح المفیــد للحلقــۀ االولــی ،قــم :مؤسســه
عاشــورا.
3 .3رفاعــی ،عبدالجبــار ( 1428ق) ،محاضــرات فــی اصــول الفقــه شــرح الحلقــۀ الثانیــۀ ،قــم:
مؤسســه دارالکتــاب االســامی.
4 .4شــیخ حــر عاملــی ،محمــد بــن حســن ( 1409ق) ،وســائل الشــیعه ،قــم :مؤسســه آل البیــت
علیهمالســام.
5 .5صــدر ،ســید محمدباقــر ( 1425ق) ،دروس فــی علــم االصــول ،بیــروت :دار احیــاء التــراث
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العربــی.
6 .6طباطبائــی ،ســید محمدحســین ( 1384ش) ،المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،تهــران:
دارالکتــب االســامیۀ.
ّ
7 .7عاملــی ،شــهید اول ،محمــد بــن مکــی 1400( ،ق) ،القواعــد و الفوائــد ،قــم :کتابفروشــی
مفیــد.
8 .8کاشــف الغطــا ،علــی ( 1381ق) ،النــور الســاطع فــی الفقــه النافــع ،نجــف اشــرف :مطبعــۀ
اآلداب.
9 .9مــکارم شــیرازی ،ناصــر ( 1428ق) ،انــوار االصــول ،قــم :انتشــارات مدرســۀ االمــام علــی بــن
ابیطالــب ؟ع؟.
1010مــکارم شــیرازی ،ناصــر ( 1428ق) ،انــوار الفقاهــۀ – کتــاب البیــع ،قــم :انتشــارات مدرســۀ
االمــام علــی بــن ابیطالــب ؟ع؟.
1111موســوی خمینــی ،روحاهلل ( 1376ش) ،جواهــر االصــول ،تهــران :مؤسســه تنظیــم و نشــر
آثــار امــام خمینــی ؟هر؟.
1212موسوی خمینی ،روحاهلل 1410( ،ق) ،الرسائل ،قم :مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
1313یــزدی ،ســیدمحمدکاظم طباطبائــی ( 1415ق) ،ســؤال و جــواب ،تهــران :مرکــز نشــر العلــوم
االسالمی.

