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مطابق بینش اسالمی اصل بر عدم والیت فردی بر دیگری است و حـق حاکمیـت تنهـا بـه
خداوند مالک هستی و عـالم علـیاالطـالق ،تعلـق دارد و در حکومـت اسـالمی کـه فـرض بـر
انحصار قانونگذاری در خداوند است قانونگذاری افراد همواره مورد سـؤال بـوده کـه بـر چـه
اساس استوار است و کدام مبانی به آن مشروعیت میبخشد .این مقاله با روش توصیفی تحلیلـی
و با تکیه بر اسناد کتابخانهای به واکاوی امکان قانونگذاری بشر به عنوان اختیـاری تفویرـی از
سوی خدا پرداخته است .فرضیه منتخـب در برابـر فرضـیه رقیـب کـه اساسـاً چنـین حقـی را بـه
رسمیت نمیشناسد بر این نظر منطبق گردید که با نگاهی به جریان مشروطه و نیز سایر نظریـات
فقهی کالمی مطرح در این زمینه ،اختیـار قـانونگـذاری بـه افـراد در برخـی حـوزههـا تفـویض
گردیده البته مشروش به مطابقت و یا الاقل عدم مغایرت با موازین اسالمی.
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طرح مسأله

جایگاه قانونگذار در یک نظام سیاسی از جمله موضوعات مهمی است که در فلسـفه
سیاسی و حقوقی باید آن را یافت .در نظامهای غیر دینی ،نهـاد قـانونگـذار جایگـاه معینـی
دارد ،محل نمایندگان مردم است و اراده عام را کـه قـوانین بـر اسـاس خواسـت شـهروندان
تصویب شود ،به تصویر میکشد .نماینده حاکمیت ملی در با قانونگذاری هستند و هـیچ
محدودیتی جز خواست مردم و احیاناً برخی اصول کلی بنیادین دموکراسی ،ندارند و سـایر
قوا نیز ملزم به پیروی از آن هستند؛ اما در نظامهای دینی مانند جمهوری اسـالمی ایـران کـه
بر پ ایه ایمان به خدای یکتـا و اختصـاص حاکمیـت و تشـریع بـه او و لـزوم تسـلیم در برابـر
اوست و نیز ایمان به وحی الهی و نقش اساسی آن در بیان قوانین (اصل دوم قانون اساسی)،
تیسیس شده ،چنین جایگاهی محل سؤال است .در نظـامی کـه معتقـد اسـت کلیـه قـوانین و
مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بـر
اساس موازین اسالمی باشد (اصل چهارم) ،مجلس چه جایگاهی دارد.
خصوصاً بر اساس نظریهای که معتقـد اسـت هـیچ موضـوعی در فقـه خـالی از حکـم
شریعت نیست و اسالم برای همه امور و موضـوعات کلـی و جزئـی دارای حکـم اسـت .در
چنین فرضی مجلس چه ماهیتی دارد و آیا واقعاً باز هم مانند نظامهای غیردینی مـیتـوان آن
را نیروی قانونگذار و قوه مقننه خواند یا دیگر چنـین چیـزی صـحیح نیسـت و حـداکثر آن
است که مجلس نقش کشل قوانین و برنامهریزی برای اجرای آن را دارد .برگشـت گـزاره
فوق به این مطلب است که بشر حق قانونگذاری دارد یا نه؟ با توجه به اینکه مطـابق بیـنش
اسالمی اصل بر عدم والیت فردی بر دیگری است و حق حاکمیت تنهـا بـه خداونـدی کـه
مالک هستی و عالم علی االطالق است.
بنابراین این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانـهای در پـی
پاسخ به این پرسش است که با نگاهی به دکترین مشروطه و سـایر نظریـات مـرتبط در ایـن
با  ،مشروعیت قانونگذاری بشر در حکومت اسالمی چگونه توجیه میگردد و آیـا اساسـاً
امکان تفویض آن هست؟
پژوهشهایی در مورد رابطه دین و قانون و نیز مشروطه بـه طـرح بحـث پرداختـهانـد،
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همنون کتا دین و قانون تیلیل محسن اسماعیلی و همکـاران کـه بـه تبیـین ایـن رابطـه و
جایگاه مجلس و نیز مفهوم قانون با ادبیاتی حقوقی پرداخته و کتا قـانون و قـانونگـذاری
در آرای اندیشمندان شیعه از محمد جواد جاوید که با تمرکز بر انقال اسـالمی ،تنهـا آراء
برخی اندیشمن دان و علمای معاصر در مورد قانون را جمع آری نموده است .همننین مقالـه
شرع گرایان و قانون در عصر انقال مشروطه ایران از محمد راسخ و فاطمه بخشی زاده که
به خوبی در کنار سایر پژوهشها نظرات و موضعگیری علما در مورد مسلله قـانون را تبیـین
کرده است ،اما این موارد بخصوص مورد اخیر و آثار مشابه بـا رویکـرد تـاریخی -تحلیلـی
طرح بحث کردهاند و مطالب مطروحه عمدتاً حول محور قانون و ماهیت آن بـوده اسـت .از
این رو تبیین نوع قـانونگـذاری بشـر و توجیـه مشـروعیت آن (بـر مبنـای نظریـهی تفـویض
اختیار) با تکیه بر مبانی کالمی و زمینههای حقـوقی آن همنـون تـیثیر جریـان مشـروطه بـر
قانونگرایی در آن برهه ،امری است که در این پژوهش بدان پرداخته میشود.
در ادامه طی دو فصل مطالب ارائه خواهد شد .قسـمت اول بـه جهـت تبیـین شـاکله و
ریشههای موضوع به رابطه دین و قانون به طور کلی میپردازد .در بخش دوم تحـت عنـوان
قانونگذاری بشر با طرح نظرات علمای مشروطه و سایر تفکرات مربوطه ،نظریـه واگـذاری
اختیار قانونگذاری به افراد تبیین میگردد.
 .1ارتباط دین و قانون
یکی از مباحث مقدماتی آن است که آیا اساساً میان دین و قـانون (سیاسـت) رابطـهای
وجود دارد؟ برای این مقدمه نظرات مختلفی ابراز گردیده که به جهت ایجاد یـک سـاختار
کامل و تقسیمبندی جامع در این حوزه و برخورداری از یـک دیـد مناسـب بـه اختصـار بـه
آنها میپردازیم .بهطورکلی در این رابطه به دو دیدگاه میتوان اشاره کرد:
 .1-1نفی ارتباط میان دین و سیاست (قانون)
این نظریه همان دیدگاه سکوالر است که معتقد است رابطـهای میـان دیـن و سیاسـت
وجود ندارد .سکوالر در لغت به معنـای غیرمـذهبی ،دنیـوی ،ایـن جهـانی ،زمینـی و بشـری
است .سکوالریسم در معـانی گونـاگونی مثـل جـدا انگـاری دیـن و دنیـا ،عقالنیـت و علـم
محوری به کار میرود (ویلسون .)124 :1374 ،در اصطالح اما برای این واژه معانی مختلفی
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ذکر شده اما پیش از آن توجه بـه ایـن نکتـه الزم اسـت کـه سکوالریسـم دارای درجـات و
مراتب و تقسیمبندیهایی درون خود هست که برخی شدید و خیلی مالیمتر هستند .برخـی
ابراز داشتهاند که سکوالریسم به معنای حذف یا بیاعتنائی و یا به حاشیه بردن نقش دین در
ساحتهای مختلل حیات انسانی از قبیل سیاست ،حکومت ،امـور فـرا طبیعـی ،عقالنیـت و
اخالق است (قدردان قراملکی.)18 :1380 ،
سکوالریسم به دنبال جلوگیری از دخالت دین در امر سیاسـت و اداره کشـور و عـدم
تحمیل ایدئولوژیهـای دینـی بـرای تیثیرگـذاری بـر سـاحتهـای اجتمـاعی و اقتصـادی و
سیاسی جامعه است .حال در برخی سطوح آن رویکرد بـیطرفـی بـه دیـن و برخـی سـطوح
دیگر رویکـرد ضـد دیـن دارد .از همـین رو اندیشـمندان دو برداشـت در ایـن حـوزه ذکـر
کردهاند:
الل) بیطرفی مثبت که مبتنی بر رویکرد تساهلگرای دولت است؛ چراکه دولـت در
این حالت همنون ناظری بیطرف عمل میکنـد و حـق بـه رسـمیت شـناختن هـیچ دیـن و
گروه مذهبی یا سازمان اعتقادیای را ندارد (وثیق .)63 :1391 ،مثـل بسـیاری از کشـورهای
غر از جمله آمریکـا کـه در اصـالحیه نخسـت قـانون اساسـی آن بیـان شـده« :کنگـره در
خصــوص ایجــاد مــذهب یــا منــع پیــروی آزادانــه از آن یــا محــدود ســاختن آزادی بیــان یــا
مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخـواهی از حکومـت بـرای جبـران
خسارت هیچ قانونی وضع نمیکند ».البته این کشورها همیشه هم به این اصـول و بـیطرفـی
مثبت پایبند نیستند؛ چراکـه قـوانینی چـون مخالفـت بـا حجـا در محـیطهـای آموزشـی و
دانشگاهها و یا ممنوعیت استفاده از روبند برای زنان در مکانهای عمومی بـا رویکـرد فـوق
منافات دارد ،درحالیکه به بهانههایی همنون مخالفت این قبیل افعال بـا نظـم عمـومی (کـه
مشتمل بر عالیق و فرهنگ مردمـان یـک کشـور نیـز هسـت) چنـین مقرراتـی را در جهـت
ممنوعیت آنها وضع و توجیه میکنند.
) بیطرفی منفی یا بیدینی بنیادگرا که دولت با حذف دیـن بـه عنـوان رقیـب خـود
قصد مدیریت جامعه را داشته و حتی ممکن است که در رابطه با عالیق دینی شـهروندان بـه
تقویت بیدینی و ترعیل شهروندان دیندار بپردازند (همان.)64 ،
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از کشورهای بلوک شرق درگذشته و کمونیست مـیتـوان در ایـن حـوزه نـام بـرد .از
جمله کشور چین که درجاتی از این نـوع رویکـرد را از طریـق احـداث اردوگـاههـای کـار
اجبـاری و قرنطینـه مقطعـی برخـی منـاطق مسـلماننشـین بـه جهـت شسـتوشـوی مغـزی و
بازگرداندن ایشان به جامعه دلخواه دولتمـردان چینـی ،اعمـال مـیکنـد 1.سـکوالرها دالیـل
مختلفی را برای نفی و طرد دین ارائه کردهاند ،از جمله آنکه دین همـواره اصـول و تعـالیم
ثابتی دارد درحالیکه نیازهای بشـر در طـول زمـان همـواره متغیـر اسـت و در نتیجـه دیگـر
نمیتواند به این نیازها پاسخ دهد و یا این که حاکمیت دین با دموکراسی و حاکمیت مـردم
در تراد و تناقری آشکار است و در زمینه قانونگـذاری مـردم بـه بهتـرین وجـه مصـلحت
خود را تشخی

می دهند و هر مرجع دیگری غیر از مردم امر را به توتالیتری و دیکتـاتوری

حکام می کشاند .برخی دیگر معتقدند دین امری ملکوتی است و ساحتی منزه دارد که برای
حفظ این قداست نباید در امور سخیل سیاسی که احیاناً آمیخته بـه امـور غیراخالقـی اسـت
دخالت کند (فراست خواه.)218 ،1373 ،
عدهای از اندیشمندان مسلمان نیز معتقدند رسالت انبیا منحصـر در تبلیـد دیـن بـوده و
شین دین عدم دخالت در امور اجتماعی و سیاسی است از نظر ایشان رسالت پیامبر اسالم نیز
امری کامالً اخالقی و معنوی بوده چراکه آن حررت در صدد تشکیل دولت سیاسـی نبـود
و اگر چه به اقترائات سیاسی زمان خویش این امر را انجام داد اما تشـکیل دولـت از سـوی
او به جهت وظیفه دینی و پیامبری او نبوده بلکه بنـای او تنهـا اعـتالی اخـالق و معنویـت در
میان مردم بوده است (عبد الرزاق .)181 :1382 ،دالئـل فـوق در کتـب مختلفـی و در جـای
خود به صورت مشروح پاسخ داده شده ،از جمله آن کـه دیـن دارای احکـام ثابـت و متغیـر
است و بر اساس مراجعه به اصول ثابت و تفریع فروعات متغیر میتوان نیازهای متغیر روز را
 .1به نظر میرسد دولت چین بهصورت نظاممند در پی اهداف خطرناک خود است و در این رابطه نیاز
است دولتهای اسالمی به طور جدی از این مسلمانان حمایت کنند.
- https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/boiling-us-like-frogs-chinasclampdown-on-muslims-creeps-into-the-heartland-finds-newtargets/2019/09/20/25c8bb08-ba94-11e9-aeb2-a101a1fb27a7_story.html
- https://www.bbc.com/persian/iran-45873283
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پاسخ گفت .دخالت دین در شلون اجتماعی و سیاسی بشر هیچ منعی ندارد چراکه از جملـه
عناصر دین اسالم ،کلی بودن قواعدی است که قابلیت انطباق با مسائل جدید و به اصـطالح
مستحدثه را دارد و با استفاده از متد اجتهاد در فقه شیعه میتوان به این مهم دست یافـت .بـا
توجه به این نکته که همه نیازهای بشر متغیر و متحـول نیسـتند ،بلکـه نیازهـای ثـابتی وجـود
دارد که با گذشت اعصار و قرون و آمد و شد نسلهای بشری باقی میماند نیازهـایی چـون
یافتن حقیقت ،انسانیت ،کمال و آرامش (مطهری.)42 :1373 ،
همننین اصل دانستن دموکراسی و ادعای تشخی

بهترین مصالح توسط مـردم مـورد

مناقشه است؛ چراکه همیشه خواسته عمومی منطبق بر مصلحت جمعی افراد نیست و چه بسـا
تصمیمهای جمعی که مطابق خرد نبوده و به تبعیت از هوا و هوس بر اسـاس منـافع شخصـی
افراد اتخاذ شده است .از سوی دیگر مطابق بینش اسالمی حق حاکمیـت متعلـق بـه خـالق و
آفریننده و مالک هستی است و او خود این حق را از طرق مختلل اعمـال مـیکنـد کـه در
ادامه ذیل بحث از امکانسنجی قانونگذاری بشر مطرح خواهد شد.
در پاسخ به تنزیه دین از امور ناپاک سیاست نیز ابراز میشود که ریشههای این تـوهم
دخالت نابجا و عملکرد نادرست کلیسا و مسیحیت تحریل شده بوده است .این آلودگیهـا
و زمانی است که سیاست از ارزشهـای الهـی دور باشـد« .لـذا راهحـل قطـع ارتبـاش دیـن و
سیاست نیسـت بلکـه اتخـاذ تـدابیر الزم بـرای جلـوگیری از سوءاسـتفاده و کـجفهمـیهـا و
آلودگی سیاست به قدرتطلبی راهگشا خواهد بود» (عمید زنجانی .)49 :1378 ،در رابطه با
رسالت پیامبر نیز بحثهای زیادی ارائه شـده از جملـه آنکـه اسـتدالل پـیشگفتـه حاصـل
برداشتی التقاطی از قرآن و سیره و سخنان پیامبر و مبتنی بر پیشداوریهای ذهنیای کـه بـر
حقـایق تحمیـل گردیــده اسـت .لـذا دقــت در احکـام اجتمـاعی اســالم و مباحـث حــدود و
تعزیرات و اهتمام آن حررت به امور دین و دنیای مسلمانان و تعامالت ایشـان بـا یکـدیگر
در جامعه و نیز با نظر به سیره پیامبر ازجملـه نامـهنگـاری بـه سـایر ممالـک و توسـعه حـدود
تبلیغی و اجرای احکام اجتماعی اسالم و توجـه بـه بیـتالمـال و امـوال حکـومتی و ...گـواه
نادرستی آن ادعا است.
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 .1-2ارتباط میان دین و امور اجتماعی و سیاسی
در مقابل گروهی عقیده دارند دین در این حوزهها دخالت دارد اما خود این گروه نیز
به دستههای مختلفی قابل انقسام هستند؛ چراکه این متفکران اصل این ارتباش را پذیرفتـهانـد
اما گستره دخالت دین در ارتباش با سیاست مورد بحث و نظر است که سبب تقسیم ایشان به
دو گروه حداقلی و حداکثری میگردد .برخی این گستره را محدود بـه احـوال شخصـیه یـا
حقوق مدنی و یا شرش مسلمان بودن حکام یا جمعیت مسلمان یک کشور میدانند.
از نظر ایشان مطابق بینش اسالمی اصل بر عدم والیت افراد بر یکـدیگر اسـت و حـق
حاکمیت الهی و اعمال والیت بر دیگران مشروش به اذن الهی است .برخـی ابـراز داشـتهانـد
که خداوند به هیچکس از نظر شرعی اذن خاص نداده و وضع و اجرای قـوانین را بـه عهـده
خود مردم نهاده است .افرادی چون مهدی بازرگـان و برخـی متفکـران دیگـر شـین انبیـا را
منحصر به رسالت و نبوت میدانستند و اساساً حکومت دینی را بیمعنا میانگاشتند و معتقـد
بودند خداوند حق والیت خود را در همه زمانها به مردم واگذار کـرده تـا بـا اختیـار خـود
آنگونه که میپسندند آن را اعمال کنند (حسینی.)189 :1396 ،
 .2قانونگذاری بشر
با توجه به اینکه مطابق بینش اسالمی اصل بر عدم والیت فـردی بـر دیگـری اسـت و
حق حاکمیت تنها به خداوند مالک هستی و عالم علیاالطالق ،تعلـق دارد و در نتیجـه حـق
تشریع و وضع قانون منحصر در ذات اوست (جاوید )56 :1389 ،آیا بشر حق قانونگـذاری
دارد؟ پاسخ به این سؤال مستلزم ذکر دستهبندیها و نظرات متفکرانی است که در این زمینه
مطالعه و تدبر داشتهاند .در این زمینه به خصوص بررسـی جریـان مشـروطه و طـرز برخـورد
انواع جریانات مذهبی (هاشم زهی )166 :1386 ،و فقها با مسلله جدید قانون و قانونگذاری
در آن برهه ،میتواند به تبیین بحث کمک بسیاری کند .ابتدا باید بینش اسالمی عدم امکـان
تقنین بشر به صورت مستقل تشریح کنـیم و منظـور از ایـن مـدعا را دریـابیم و پـسازآن بـه
نظرات فقها در جریان مشروطه بپردازیم.
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 .2-1تبیین معنای عدم استقالل بشر در قانونگذاری
مطابق بینش اسالمی اصل بر عدم والیت فردی بر دیگری است و حق حاکمیت تنهـا
به خداوندی که مالک هستی و عالم علیاالطالق اسـت ،تعلـق دارد و اساسـاً انسـانهـا حـق
ندارند و نباید خودسرانه براى خود قانون وضع کنند (سبحانی .)418 :1409 ،با این توضـیح
که کل هستى مخلوق خداى متعال و مِلـک تکـوینى و حقیقـى اوسـت« .اگـر بپـذیریم کـه
همهچیز ـ از جمله خود انسان ـ ملک حقیقى خداى متعال است و خداوند مالک حقیقى هـر
چیزى است که نشـانى از هسـتى دارد و ر ه تکـوینى و تشـریعى هموسـت ،در نتیجـه بایـد
بپذیریم که هرگونه تصـرفى در جهـان هسـتى ،بایـد مسـبوق بـه اذن و اجـازه وى باشـد؛ مـا
آنچنان آزاد نیستیم که بتوانیم در اشیاء گوناگون و از جمله انسانهـای دیگـر هرگونـه کـه
بخواهیم تصرتف کنیم .بر این اساس ما حق نداریم دست به اعتبارهایى بزنیم که بـا مالکیـت
حقیقى خداى متعال تنافى داشته باشد» (مصباح یزدی.)86 :1391 ،
به بیان روشنتر هیچکس حقت اعتبار و انشا و امرونهی نـدارد حتـى اجمـاع همـه افـراد
یک جامعه یا همه انسانهای روى زمین ،قانون آفرین نیست و فقط کسـى حـق فرمـان دادن
به انسان را دارد که مالک حقیقى او و همه جهان باشد؛ یعنى همان ر ه تکوینى انسان است
که مىتواند و باید ر ه تشریعى و قانونگذار او باشد .ربوبیت تشریعی به ایـن معناسـت کـه
تنها خداوند حق قانونگذاری دارد( .سبحانی386 :1383 ،؛ سبحانی ،رضـایی)148 :1386 ،
تشریع به معنای قانونگذاری است و قانون گذار انسان باید دو ویژگـی داشـته باشـد :الـل)
انسانشناس باشد .بهگونهای که به همة رموز و اسرار جسمی و روانـی انسـان بـه طـور دقیـق
آگاه باشد ) .از هر نوع سودجویی پیراسته باشد؛ چـون قـانونگـذار ممکـن اسـت تحـت
تیثیر منافع شخصی ،گروهی ،قبیلهای ،حزبی و ...قانون وضع نماید و هیچکـس غیـر از خـدا
ویژگیهای فوق را ندارد .از همین رو قانونگذاری برای انسان ،اختصاص به خدا دارد.
از دیدگاه اسالم ،نظام اعتقادى از نظام ارزشى و قانونى جدا نیسـت ،بلکـه ایـن دو بـا
یکدیگر ارتباش نزدیک و مستقیم دارند و اصوال نظام اعتقادى منشی نظام ارزشى است .پـس
احکام و مقرترات ـ خواه فردى و خواه اجتماعى ـ باید ،هم بـا مصـالح ایـن جهـانى و هـم بـا
مصالح اخروى و ابدى سازگار باشد و عقل بشر از کشل وجود و عدم این دو سـازگارى ـ
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مخصوصاً سازگارى دوم ـ ناتوان است ،پس بشر نمىتواند قانون وضع کند (جوادی آملـی،
 .)8 :1387از سوى دیگر ،چون تنها خداى متعال است که اوهال داناى نهان و آشکار اسـت و
همه مصالح دنیوى و اخروى و ابدى انسانها را مىدانـد و نزدیـکتـرین و بهتـرین راههـاى
تحصیل آن مصالح را مىشناسد و ثانیاً تحت تیثیر هواهاى نفسانى و اغـراض شخصـى واقـع
نمىشود و ثالثاً خالق جهان هستى و مالک و صاحباختیار حقیقى آن است (مصباح یزدی،
.)89 :1391
با عنایت به مطالب فوق ،میتوان قوانین را از دیدگاه اسالمى بر دو قسم تقسیم نمـود:
نخست قوانینى که در متن کتا یا سنتت معتبر آمده که اینگونه احکام ثابت و تغییرناپـذیر
است و هیچکس حق کوچکترین چونوچرا یا تصرتف در آنها را نـدارد .چنـین احکـامى
از ضروریات دین اسالم است و انکار آنها موجب کفـر و ارتـداد مـىشـود زیـرا بـه انکـار
ربوبیهت تشریعى الهى برمىگردد.
این قوانین خود دو قسماند :برخی مستقیماً از سـوى خداونـد متعـال وضـع گردیـده و
بعری دیگر قوانینى است که خداوند ،حق وضع آنها را به پیامبر گرامـى اسـالم (صـلى اهلل
علیه وآله وسلم) و سایر معصومین (علیهم السالم) عطا نموده است .گروه دوهم قوانین جزئـی
و موقت است که به نامهای «احکام سلطانیهه»« ،احکام والیتـى» و «احکـام حکـومتى» نامیـده
مىشود؛ در فقه ،حاکم شرعى ـ معصوم یا غیر معصوم ـ حقت دارد مقرتراتى محدود به زمـانى
خاص یا منطقهاى خاص ،وضع کند که در متن کتا و سنتت نیامـده اسـت .در مـتن اسـالم
همین اذن و اجازه اى است که به حاکم شرعى داده شده؛ اما اختیـار ایـن کـه چـه قـانونى و
براى چه مدهتى و در چه منطقهاى وضع شود همه به دست خود حاکم شرع است.
در واقع معناى این که قانونگذاری باید به خداى متعال منتهـى شـود ایـن نیسـت کـه
خداوند همه قوانین را بدون واسطه و مستقیماً وضع کنـد ،بلکـه در مـورد بخشـى از قـوانین،
کافى است که اجازه وضعش را به دیگران بدهد؛ که اجازه وضعِ بخشـى از قـوانین کلـی و
ابدى را به پیامبر گرامى اسالم (صلى اهلل علیه وآله وسلم) و سایر معصومین (علـیهم السـالم)
داده و اذن تشریع همه قوانین مقطعى و موقت ـ یعنى احکام سلطانیهه ـ را بـه حاکمـان شـرع،
اعمه از معصوم و غیر معصوم داده است (همان.)67 ،
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 .2-2دیدگاه عدم امکان تفویض قانونگذاری به بشر
قانون گذاری به معنـای تفـویض ایـن اختیـار از سـوی خـدا خـود مشـتمل بـر نظـرات
مختلفی است برخی آن را در دایره بسیار محدودی تفسیر میکنند مانند طرفـداران مسـلک
اصاله الحذر که اساسا انجام هر عملی را منوش به اذن شارع میدانستند (جعفری لنگـرودی،
 )67 :1353و عدهای دیگر آن را در حوزه وسیعتری در نظر میگیرنـد .در واقـع تـدوین یـا
تقنین شریعت در این موضع مورد بحث قرار مـیگیـرد( .الغفـوری(Zubair, /150 :1391 ،

 H. M, 2013: 23نمود کامل این اختالفنظر در جریان مشروطه بـه چشـم مـیخـورد .در
مورد مشروطه دو دسته از فقها مقابل یکدیگر قرار گرفتنـد .عـدهای کـه بـه آنهـا مشـروعه
خواهان هم اطالق میشد و از جمله شاخ

ترین ایشان مرحوم شیخ فرلاهلل نوری بود کـه

مشــروطیت و وضــع قــانون را غیرشــرعی و نادرســت مــیدانســتند؛ و در مقابــل علمــای
مشروطه خواه قرار داشتند که با رد ادله مخالفین به دفـاع از آن تفکـر مـیپرداختنـد افـرادی
چون آیـتاهلل نـائینی و آخونـد خراسـانی از ایـن جملـه بودنـد .در ادامـه بـه بیـان نظـرات و
استداللهای هر دو گروه میپردازیم.
برداشت هر گروه از معنای قانون متفاوت بود( .طحان نظیل ،احسـانی )59 :1396 ،و
از سوی دیگر ارتباش دکترین شریعت با قانونگذاری به مفهوم وارداتی غربـی مـورد سـؤال
جدی بود (Kamali, M. H, 1991: 5) .نزد مخالفان مشروطه قانون همان فرامین الهی بود
که به عنوان وسیلهای الزم ،سعادت و کمال افـراد جامعـه را تـیمین مـیکنـد .قـانونی کـه از
سوی ذات باریتعالی نازل گشته است .ایشان وضع قانون در مقابل احکام الهی را نادرسـت
میدانستند و به شدت آن را رد میکردند .دالئل مخالفین مشروطه که معتقد به عدم امکـان
تفویض قانونگذاری از سوی خدا به بشر یـا مرـیق بـودن آن در دایـرهی بسـیار محـدودی
هستند ،به موارد مختلفی قابل انقسام است (بخشی زاده ،راسخ .)94 :1397 ،از جمله:
الف ) عدم نیاز به جعل قانون

علیرغم آنکه شیخ فرلاهلل نوری به عنوان رهبر مخالفان مشروطه «قـانون اساسـی و
داخلی و نظامنامه و دستورالعملها را برای محـدود کـردن سـلطنت مطلقـه» (نـوری:1390 ،
 )296الزم میدانست اما معتقد بود که قانون الهی به عنوان کاملترین و جامعتـرین قـوانین،
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تمام نیازهای شخصی و اجتماعی و سیاسی افراد را پاسـخگو اسـت .چناننـه شـیخ فرـلاهلل
نوری در مورد اصل  27متمم قانون اساسی که قوای مملکت را به سه بخش قوه مقننـه ،قـوه
قراییه و قوه مجریه تقسیم میکرد ،تشکیل قوه مقننه را ضاللت محض میدانست ،زیـرا در
اسالم برای احدی تقنین و جعل حکم هر که باشد ،جایز نیست و «اسـالم ناتمـام نـدارد کـه
کسی او را تمام نماید» (نوری )114 :1363 ،و در وقوع حادثه باید به با االحکام که نوا
امام (علیه السالم) هستند ،رجوع کنند و استنباش از کتا و سنت نماید نه تقنین و جعل.
شیخ فرلاهلل میفرمود« :این مطلب (عدم نیاز به قانون) از بـرای مسـلمانان محتـاج بـه
دلیل نیست و به حمداهلل ما طایفه امامیه بهترین و کاملترین قوانین الهی را در دست داریم».
(نوری )283 :1390 ،البته وضع قانون فقط در حد تدوین «دسـتورالعمل و تعیـین صـغرویات
اعمال مـیمورین دولتـی و تعیـین ضـابطه بـرای امـور شخصـی در مجلـس» (همـان )284 ،را
میپذیرفتند .این استدالل ،یکی از رایجترین معانی در میان مخـالفین مشـروطه بـوده اسـت،
چناننه در جوا استفتایی دراینبـاره پاسـخ داده شـد کـه« :ایـن مجلـس کـه بـه مرحمـت
اعلیحررت همایونی مرحمت شد ،محض رفاهیت رعیت و اصالح امور دولت است و فقط
حدود در این مجلس رسماً کارهای دولتی و اصالحات امور سلطنتی است که سابقاً بر وجـه
استقالل واقع میشد و حال باید بـر وجـه شـوروی .بـههـیچروی در امـور شـرعی و احکـام
سلطانیه اثناعشری چه معاشیه و چشم معادیه حق دخالت و تعرض نـدارد» (ترکمـان:1363 ،
 .)66نویسـنده «دالئــل البــراهین الفرقــان فــی بطــالن قــوانین نواســخ محکمــات القــرآن» نیــز
مینویسد« :در هر مملکتی که قانون نباشد برای انتظامات داخلـه و تعیـین حـدود محتـاج بـه
وضع قانون خواهی بود ولـی مملکـت اسـالمی کـه سـر مـویی از مسـائل را خـدا تـا قیامـت
فروگذار نکرده است ابدا احتیاج به اختراع قانون نیست» (نجفی.)241 :1390 ،
ب) ناسازگاری با خاتمیت پیامبر اسالم

دلیل دیگر مخالفان مشروطه ناسازگاری وضع قانون با خاتمیت پیامبر اسالم بود .ایـن
استدالل در واقع روی دیگر سکه برای استدالل قبلی است؛ چراکه ادعا میکند بـا خاتمیـت
پیامبر و عدم ارسال رسل بعد از پیامبر اسالم به دلیل جامعیت و کامل بودن دین و رسیدن به
مرحله بلو همهجانبه آن ،دیگر وضع قانون بشری ممکن نیست .ایشان بـا تمسـک بـه دلیـل
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عقلی بر نبوت ،بیان میکردند که بـا توجـه بـه آنکـه عقـول بشـر از رسـیدن بـه بسـیاری از
معارف و حقایق ایمان و سعادت قاصر است و از طرف دیگـر خداونـد بـه مقترـای قاعـده
لطل و یا فیاضیت خود بندگان را گمراه و در ضاللت رها نمیکند ،بلکـه هـر موجـودی را
به تکامل وجودی تا حد اعال رهنمون میشود؛ لذا بر خداوند واجـب اسـت کـه پیـامبران را
برای بشر بفرستد که آخرین ایشان کاملتـرین معـارف را بـرای انسـانهـا بـه ارمغـان آورده
است .حال اگر فرض شود انسانها خود قادر به وضع قانون کامل باشند ،این دلیل عقلـی بـر
وجود نبوت و خاتمیت بیاساس میگردد .به همین جهت اینگونه سـخنان مطـرح مـیشـد
که «اگر در صدر اسالم به انعقاد مجلس شورا ولی حق را خانهنشین کردند حال میخواهنـد
به شورای دیگر ختم احکام نوبت را بگیرند» (زرگرینـژاد .)204 :1390 ،در کلمـات شـیخ
فرلاهلل ،به استدالل پیشگفته اینگونه اشاره شـده کـه« :اسـالم بـدون اقـرار نبـوت محقـق
نیست و اقرار به نوبت به غیر دلیل عقلی متصور نیست و دلیل عقلی بر نبوت سـوای احتیـاج
ما به چنین قانونی و جهل و عجز ما از تعیین آن نمیباشد و اگر خـود را قـادر بـر آن بـدانیم
پس دیگر دلیل عقلی بر نبوت نخواهیم داشت» (نوری الل.)284 :1390 ،
اعتقاد به وضع قانون در واقع انکار نبوت محسو میشد چراکه دلیـل نبـوت بـا ایـن
پیشفرض منتفی میگردید .از همین رو شیخ فرلاهلل اظهار میکرد« :اگر کسی گمان کند
که ممکن است و صحیح است که جماعتی از عقال و حکمـا و سیاسـیون جمـع شـوند و بـه
شوری ترتیب قانونی دهند آنکس از رقبه اسالم خارج مـیگـردد ،چراکـه انکـار خاتمیـت
کرده و انکار خاتمیت به حکم قـانون الهـی کفـر اسـت» (همـان .)285 ،البتـه از نظـر ایشـان
امکان وقوع فروعات جدید و مسائل مستحدثه و حوادث واقعه مطابق روایاتی چـون مقبولـه
عمر بن حنظله وجود داشت اما راه مواجهه با آن موارد مورد نیاز در جامعه همان اسـتنباش و
تفسیر متون اسالمی توسـط فقهـا و مجتهـدین اسـالمشـناس بـود ،نـه از طریـق نماینـدگان و
قانونگذاران.
ج) بدعت

از دیگر استداللهای مخالفین مشروطه یا همان مشروعه خواهان این بود که بـا توجـه
به کامل بودن دین در تمام امور و مسائل مورد نیاز افراد بشر و با توجه به اینکـه تمـام افعـال
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مکلفین در قالب یکی از احکام خمسه وجو  ،حرمت اسـتحبا  ،کراهـت و اباحـه مسـتند
میگردد ،لذا وضع قانون از سوی مجلس در واقع افزودن بر این احکام خمسه اسـت؛ یعنـی
در قالب قانون مواردی که در اسالم مباح است حرام مـیگـردد و یـا بـرعکس آن و همـان
نسبت دادن امور خارج از دین به آن و در واقع «الزام و التـزام بـه چیـزی خـارج از شـریعت
است» که حرام تشریعی و بدعت در دین اسـت .از ایـن رو الـزام و واجـب کـردن امـری از
سوی قانون که در شریعت مباح شده ،صحیح نیست و مخالل اسـالم اسـت .تبـدیل احکـام
مباح به واجب زمانی مجاز شمرده میشود که عناوین ثانویه مطرح شود .عناوینی چون نذر،
امر والدین ،یمین (سوگند) و ...که در فقه محصور است .الزامی خارج از موارد احصا شـده
در فقه ،نادرست و ناصوا و بدعت است.
 .2-3دیدگاه تفویض قانونگذاری به بشر در برخی حوزهها
در مقابل استداللهای مخالفین مشروطه که قائـل بـه عـدم تفـویض قـانونگـذاری از
سوی خداوند به بشر و یا تفویض آن در یک دایره به شدت محدود آنهم صـرفاً بـه دسـت
مجتهدین بودند ،مشروطه خواهـان بـا وجـود دسـتهبنـدیهـای مختلـل معتقـد بـه تفـویض
قانونگذاری از سوی خدا به بشر در برخی حوزهها هستند .البتـه بایـد توجـه داشـت کـه در
واقع هر دو گروه مشروعه خواه و مشروطهخواه معتقدند که قانونگذاری اصالتاً بـه خداونـد
عالم تعلق دارد .موافقین مشروطه و دیدگاه تفویض قانونگذاری به بشر در برخی حوزههـا،
خود نظرات مختلفی ارائه کردهاند که از جمله شاخ

تـرین آنهـا نظـرات آیـتاهلل نـائینی

است؛ بنابراین در این بخش در قالب ادله موافقین مشروطه بـه بیـان نظـرات ایشـان و سـپس
دیدگاه شهید آیتاهلل محمدباقر صدر میپردازیم( .البته ذکـر شـهید صـدر در میـان مسـائل
مشروطه صرفاً به خاطر ماهیت نظریه ایشان است که در این دستهبندی قـرار مـیگیـرد و نـه
مقارنت تاریخی).
الف) نیاز به قانون
آیتاهلل نائینی در تبیـین مشـروعیت قـانونگـذاری بشـر و نـوع تفـویض آن از سـوی
خداوند به بشر احکام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیر منصوصات تقسیم میکند .حکم
منصوصات مشخ

است و هیچگونه تغییر و تحول و نسـخ در آنهـا راه نـدارد ،ایـنگونـه
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احکام درخـور نسـخ و تغییـر نیسـتند ،بلکـه تـا روز قیامـت از اعتبـار و ارزش برخوردارنـد.
برخالف غیر منصوصات که مربوش به سیاسیات نوعیه است که غالباً تحت ضوابط ثابـت در
نمی آیند و تابع مقتریات زمان و مکـان هسـتند (نـائینی)180 :1382 ،؛ بنـابراین  .1قـوانین و
دستوراتی که باید در تطبیق آن ها با شریعت دقت شود تنها مربوش به منصوصـات اسـت.2 .
شورا و مجلس فقط درباره غیر منصوصات نظر میدهد و آنجا که نفس شرع حکم و قـانون
مسلله را بیان کرده ،اظهارنظر شورا بی معنا و فاقد مجوز شـرعی اسـت .3 .چناننـه در زمـان
حرور و بسط ید امام و ولی کل ،ترجیحات و اعمالنظـر کـارگزاران امـام در قسـمت دوم
یعنی در غیر منصوصات است ،اعمالنظر نائبان عام و یا ماذونین از جانـب آنـان نیـز در غیـر
منصوصات است .4 .چون معظم سیاسات نوعیه که از قسمت دوم یا غیر منصوصـات اسـت،
از سویی نیز چون انتظام امور و جلوگیری از غصب غاصبین و تحدید آنها کـه از وظـایل
واجب و حسبی است بدون تنظیم قانون میسر نمیگردد ،بنابراین قانونگذاری در ایـن امـور
با بذن من له اإلمراء و اإلذن یعنی مجتهدین جامع شـرایط بـال اشـکال و مشـروع اسـت؛ بـا
اذعان به اینکه سیاسات نوعیه به اختالف مصـالح و مقترـیات مختلـل هسـتند و بـه همـین
جهت در شریعت مقدس قابل مشورت میباشند ،بنابراین قوانین مربوش به آنها نیز بـا تغییـر
مصالح و مقتریات در معرض تغییر خواهند بود .این تغییر الزم بر طبق وظیفه حسبیه است.
ب) عدم ارتباط وضع قانون با بدعت
مطابق نظر ایشان ،با تقسیم احکام به منصوصات و غیر منصوصات و این که در زمینـه
غیر منصوصات حکم خاصی جعل نشده و وضع قانون در اینجا به ولتـی مبسـوشالیـد سـپرده
شده ،اطاعت از او واجب است و در عصر غیبت هم بسته به نظر نوا عام ایشان و یـا افـراد
ماذون از سوی آنان خواهد بود.
از طرفی بدعت به معنای آن است که آننه خارج از دیـن اسـت بـه دیـن نسـبت داده
شود و به عنوان امری دینی تلقی گردد و این معنا در حـوزه غیـر منصوصـات منتفـی اسـت،
چرا که در این زمینه چیزی به دین نسبت داده نمیشـود و وضـع قـانون بـه خـودی خـود تـا
وقتی که آن را جزء دین به شمار ن یاوریم بـدعت نیسـت و اساسـ ًا ایـن حـوزه بـه افـراد بشـر
سپرده شده و در اختیار ایشان است که چگونه جامعه خود را نظـم و نسـق ببخشـند ،اگرچـه
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بایستی مطابق با قواعد و اصول شریعت باشد و بـا آن مغـایرت نداشـته باشـد؛ بنـابراین منشـی
اشکال آن است که قانون در نظر شیخ فرلاهلل نوری بـه معنـایی متفـاوت از آننـه آیـتاهلل
نائینی در نظر دارد ،است .چناننه آیتاهلل نائینی بیان میکند« :ترتیـب دسـتور اساسـی ...بـر
وفق مقتریات مذهب ...از بدیهیات است و عدم اندراجش من حیث نفسه در عنـوان تشـریع
و بدعت .. .ظاهر و هویدا است و میخوذ بـودن مغالطـه مغرضـانه و عامیانـه ...کـه بـه واسـطه
نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت است ...از واضحات است (همان.)117 ،
ج) سازگاری با خاتمیت
در رابطه با منافات تقنین با خاتمیت و دلیل نبوهت نیز روشن شد که حوزههای زیـادی
خارج از شمول منصوصات است که طی توضیحات پیشگفته در اختیـار حـاکم اسـالمی و
میذونین از ایشان است که در زمینه غیر منصوصات میتواننـد نظـامهـایی اداری و قـانونی را
تعریل کنند .این اختیارات از سوی شارع به ایشان سـپرده شـده و ایـن نمـیتوانـد بـا دلیـل
نبوت منافات داشـته باشـد؛ چراکـه در غیـر ایـن صـورت نفـس ایـن تفـویض در امـور غیـر
منصوص و سکوت در زمینه غیر منصوصات از سوی شارع حکیم شایسته نمیبود.
همننین پیشفرض این استدالل ناق

بودن عقول بشر و نیاز انسان در تمام مسـائل و

موارد به پیامبران بوده بدین معنا که پیامبران از طریق کتب آسمانی به دنبال بیان تمام حقایق
و مسائل بشری بودهاند و حالآنکه ادعای جامعیت تعالیم انبیا در تمام موضـوعات و مسـائل
مطابق با بینش اسالمی ،صحیح نیست؛ چراکه به عنوان مثـال ایـن ادعـا کـه قـرآن بـه عنـوان
کتا آسمانی پیامبر اسالم بیانگر تمام حقایق و مسائل ریزودرشت بشـر اسـت بـا اسـتناد بـه
آیات قرآن نیز قابل استنباش نیست ،بلکه آننه از آیات قرآن نظیر «تبیانا لکل شـیء» (نحـل،
آیه  )89فهمیده میشود آن است که قرآن تنها متکفل بیان هر آننه است که بـرای هـدایت
و رسیدن به کمال واقعی بشر ضرورت دارد (مصباح یزدی)43 :1392 ،؛ بنابراین مطابق نظـر
علمای مشروطهخواه هدف از جعل قانون در مجلس شورا توسـط نماینـدگان وضـع قـوانین
جامع و کامل برای تنظیم دین و دنیای مردم به صورت همزمـان و یکسـان نبـوده ،آننـه در
اینجا مشهود است همان تعریل متفاوت از قـانون اسـت کـه قـانون را مسـلول تنظـیم چنـین
برنامهای میداند و با این پـیشفـرض آن را منـافی بـا خاتمیـت و دالیـل نبـوت مـیشـمارد
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درحالیکه اساساً کارکرد قانون مطابق نظر مشروطه خواهان چنین نبود.
د) منطقه الفراغ
منطقهالفـرا از دیگـر نظـرات در زمینـه قـانونگـذاری اسـت کـه مـا آن را از مـوارد
تفویض قانونگذاری از سوی خدا به بشر تعبیر کرده و در این دستهبندی آوردیـم .یکـی از
مشهورترین نظریهپردازیها درباره رابطه دین و قانون این دیدگاه است که بـه منطقـهالفـرا
معروف است .نظریه منطقهالفرا که از آن تحت عنوان منطقهالعفو نیز یاد میشـود در میـان
دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداری بیشتری برخوردار تـا فقهـای شـیعه .منطقـهالعفـو
نامی است که از حدیث سلمان برگرفته شده است .این روایت در منابع روایی اهل سـنت از
پیامبر نقل شده است« :ما احل اهلل فی کتابه فهو حالل و ما حرتم فهـو حـرام و مـا سـکت عنـه
فهو عفو ،فاقبلوا من اهلل عافیته فإنت اهلل لم یکن لینسى شـیلا» (الحـاکم نیشـابوری :1427 ،ج،3
.)127
این نظریه برای سازگار ساختن نظام حقوقی اسالم با همه زمانها و مکانها ارائهشـده
که با توجه به تقسیم احکام شریعت به دو گروه ثابت و متغیر ،احکام ثابـت بـرای پاسـخ بـه
نیازهای ثابت انسان است و احکام متغیر برای پاسخ به نیازهای متغیر و منطقـهالفـرا مربـوش
به همینگونه نیازهـای متغیـر اسـت .ایـن منطقـه حـوزه احکـام مبـاح بـه معنـای اعـم (یعنـی
مستحبات ،مکروهات و مباح به معنای خاص آن) است .شارع این نقطه را از تشـریع احکـام
الزامی فار و خالی نموده است البته آیتاهلل صدر به ایـن نکتـه اشـاره مـیکنـد کـه« :ولـی
ازآنجاکه شارع میدانسته که اگر برای آن فعل ،حکم الزامی جعل کند این حکـم در گـذر
زمان مفسدههایی به بار میآورد ،اگرچه برخی افعال فی نفسه اقترـای وجـو و حرمـت و
الزام داشته باشند» (صدر ج.)686 :1411 ،
شهید صدر همننین این معنا را تبیین میکند که به جز احکام ثابت و احکام متغیـری
که با اجتهاد در طریق مصلحت کشل میشوند در جایی که حکم الزامی وجو یا تحـریم
نداریم ،حکومت میتواند به قانونگذاری بپردازد و «این قوانین نباید با شرع و قانون اساسی
مخالفت داشته باشند» (اسماعیلی186 :1390 ،؛ صدر .)18 :1421 ،طبق این دیـدگاه احکـام
به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم میشوند .احکام ثابت غیرقابل تغییـر و حکـم آنهـا در همـه
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زمان ها مشخ

است؛ اما در زمینه احکام متغیر ن

و حکمی نداریم و شارع در این زمینـه

سکوت کرده و البته سکوت او به جهت غفلت و بیتوجهی به این حوزه نبوده ،بلکـه آن را
برای حاکم اسالمی منطقه اعمال اختیار و اعمالنظر قرار داده کـه بسـته بـه مقترـیات زمـان
تصمیمگیری شود .اینجا این سؤال مطرح میشود که این نظریه مستلزم وجود نق

در دین

است؛ چراکه در نظام حقوقی اسالم خأل قانونی وجود ندارد تا نیازمند پر کردن آن از سوی
حاکم و به نمایندگی از او ،قوه مقننه باشیم .قرآن کریم به صراحت اسـالم را کامـل و تمـام
معرفی میکند .به معنای آنکه تکلیل همه پدیدههای موردنیاز بشر برای نیـل بـه هـدایت و
سعادت را تعیین کرده است «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضت لکم
االسالم دینا» (مائده ،آیه  )3در این صورت چه خالء وجود دارد که آن را با قـانونگـذاری
بشری پرکنیم؟ وجود چنین حوزهای در فقه و حقوق اسالمی نه تنها نشـانه نقـ

آن نیسـت

که اتفاقاً رمز بالندگی ،انعطافپذیری و توانایی آن برای پاسخ به نیازهای زمان یا مکانهای
متفاوت است؛ زیرا منطقه مزبور از روی بیتوجهی و برحسب اتفاق به وجود نیامـده و تـابع
مقـررات احکــام ثــابتی اســت کــه ولــی امــر بــا توجــه بــه مقترــیات روز در چــارچو آن،
تصمیمات قانونی اتخاذ نموده و آنها را به مورداجرا میگذارد.
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همانطور که بیان شد میـان دیـن و سیاسـت کـه قـانون از مهـمتـرین شـلون آن اسـت
ارتباطی محکم برقرار است اما حدود این رابطـه بـا نظـرات مرـیق و موسـعی قابـل بررسـی
است .دیدگاههای مختلفی در رابطه با قانونگذاری بشر تشریح گردید .صاحبنظران دینـی
معتقدند قانونگذاری از شلون انحصاری خداوند است چراکه وضع قانون مستلزم تصرف و
تسلط بر دیگران است و احدی چنین حقی بر دیگری ندارد .از ایـن رو برخـی بـا نپـذیرفتن
قانون و قانونگذاری ،آن را با شریعت الهـی در ترـاد دانسـته و بـا دالئلـی همنـون ایجـاد
بــدعت در دیــن یــا ب ـینی ـازی بــه قــانون ،آن را رد کردنــد .ایشــان قائــل بــه عــدم تفــویض
قانون گذاری از سوی خداوند به بشر و یا تفویض آن در یک دایره به شدت محدود آنهـم
صرفاً به دست مجتهدین بودند .مطابق این نگـاه شـریعت در هـیچ قلمـرو و موضـوعی فاقـد
حکـم نیســت تـا نیازمنــد قــانونگـذاری بشــر گــردیم البتـه ممکــن اســت کـه حکــم برخــی
موضوعات ناپیدا به طور خاص در فقه مورد تصریح قرار نگرفته باشـد امـا بـه طـور حـتم بـا
عمومات و اطالقات شرعی میتوان حکم آنها را استنباش کـرد .اسـتنباش احکـام کشـل و
استخراج آنهاست نه قانونگذاری جدید.
از ســوی دیگــر چنانکــه بیــان شــد نظــرات اخیــر صــحیح بــه نظــر نمـیرســد ،چراکــه
قانونگذاری به معنای ورود و اظهارنظر در مسائل دینـی نیسـت تـا دچـار بـدعت شـویم ،از
سوی دیگر هدف از جعل قانون در پارلمان توسط نمایندگان وضـع قـوانین جـامع و کامـل
برای تنظیم دین و دنیای مردم به صـورت هـمزمـان و یکسـان نیسـت ،بلکـه مقصـود تنظـیم
روابط اجتماعی و نظم دادن به جامعه در قالب یک نظام حقوقی است؛ بنابراین در مـواردی
که از سوی شارع دستور و برنامهای تشریع نشده ،وضع قانون به افراد بشر سپرده شده که در
چارچو موازین اسالمی اقدام کنند چنانکه این معنـا در نظریـات آیـتاهلل نـائینی و شـهید
صدر با بیانی متفاوت هویدا بود .نتیجـه آنکـه شـهروندان و مجلـس بـه نماینـدگی از آنـان
اجازه دارند تا در اینگونه موارد هر طور که مصلحت و منفعت اقترا میکند اقدام به جعـل
مقررات نمایند چراکه به مقترای ادله پیشگفته اختیار تفویض قوانین در ایـن حـوزههـا بـه
صورت مستقل به ایشان تفویض گردیده است البتـه مشـروش بـر آنکـه اصـول و معیارهـای
شریعت مراعات کنند.
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