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چكيده
سید محمدباقر صدر از جمله فقهاي معاصري است که در آثار خود به موضوع قانونگذاري،
هم از حیث فقهي و هم از منظر حقوقي ،توجه داشته است .پرسش این پژوهش آن است که
آیا مفهوم قانونگذاري در حقوق و علوم سیاسي ،در معناي شكلي و حداقلي ،در آراي فقهي
شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود ،حدود و قلمروش چیست .بهمنظور
پاسخ به این پرسش ،به روش توصیفي-تحلیلي ،ابتدا مباني فقهي او در این زمینه ،بهخصوص
با تقسیم حكم به دو حكم شرعي و حكم حكومتي ،مطرح شده است .پس از آن ،مباحث
حقوقي او در این موضوع ،که شامل تأسیس نظري نهادهاي سیاسي حاکمیتي است ،با دو
رویكرد اندامي و کارکردي بررسي و در پایان ،پس از تبیین مفهوم قانونگذاري در معناي
مدنظر ،امكان وجودي آن در نظرهاي فقهي و حقوقي سید محمدباقر صدر آزموده شده است.
در نتیجه این مفهوم صوري قانونگذاري در مجموعه کارکردهاي نهادهاي سیاسي پیشنهادي او،
در دو سطح خفیف و قوي ،در دو قلمرو احكام شرعي مختلففیه و احكام منطقةالفراغ،
شناسایي شده است.
واژگان کليدي :حكم شرعي ،حكم منطقةالفراغ ،سید محمدباقر صدر ،قانونگذاري ،نهاد سیاسي.
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اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي است كه با عنوان «نظريههاي قانونگذاري در فقه اماميه» در سال  3131در پژوهشكده شوراي
نگهبان با نظارت علمي آقاي دكتر حامد نيكونهاد انجام شده است.
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مقدمه
«قانونگذاري» از مفاهیم مهم علوم سیاسي و حقوق عمومي است .این واژه در فرهنگ
غربي واژهي بدیع و بهعبارتي دقیقتر مدرن نیست و ادعا ميشود در تمامي جوامع سیاسي و
دولتها در طول تاریخ بهنحوي وجود داشته و موضوع بررسي فیلسوفان مختلف از یونان
باستان تاکنون قرار گرفته است ( ،)Flores, 2005: 27ولي طبیعي است به دالیل مختلف از
جمله تغییر در جهانبیني و پیچیدگي جوامع سیاسي در دنیاي مدرن ،در کنار مفاهیم دیگري
مانند دموکراسي ،حاکمیت قانون و تفكیک قوا مفهوم جدیدي یافته باشد .اهمیت آن در سال
هاي اخیر بیشتر نیز شده است ،بهطوريکه آن را مرکز و محور توجهات نظریهي حقوقي
کنوني دانستهاند ( .)Wintgens, 2007: ixاما در منابع اسالمي و علوم اسالمي از جمله فقه
امامیه ،دانشواژگاني چون «تشریع» وجود دارد که در بادي امر متناظر با این مفهوم بهنظر
ميرسد؛ چه اینكه در عربي نیز از این واژه بهعنوان برگردان واژهي « »Legislationدر انگلیسي
و فرانسوي یا «قانونگذاري» در فارسي استفاده ميشود (کورنو1111 ،ق ،ج174 :1؛ نخلي،
البعلبكي و مطر2002 ،م010 :؛ سیاح ،1310 ،ج .)401 :1با این حال ،الزم است مفهوم
قانونگذاري را در حقوق ،به گسترهي دانش فقه امامیه بهعنوان منبعي بومي عرضه کنیم و امكان
شناسایي آن را در قالب مفاهیم و معاني آن بسنجیم .شناسایي دقیق این مفهوم در فقه امامیه از
حیث عملي نیز بهسبب تأسیس نظام دیني جمهوري اسالمي ایران مهم است؛ چه اینكه امروزه
از این اصطالح در اسناد حقوقي بسیار استفاده ميشود ،ولي مفهوم آن بهعنوان کارویژهاي
سیاسي و حقوقي در حكومتي اسالمي بهصورت دقیق روشن نیست .بنابراین ،الزم است این
مفهوم از منظر فقه امامیه بهعنوان آبشخور فكري و عملي این نظام سیاسي بررسي شود.
هرچند در تراث فقهي امامیه ميتوان مطالبي پراکندهاي در مورد آنچه فيالجمله
قانونگذاري مينامیم یافت ،ولي مباحث منسجمتر در این موضوع در آثار فقهاي اخیر ،یعني
بعد از مواجههي فرهنگي-تمدني با غرب قابل دستیابي است .در این زمینه ،شخصیت و آثار
علمي شهید آیتاهلل سید محمدباقر صدر از لحاظ مختلف اهمیت دارد .بعد علمي شخصیتش
را ميتوان از جمله در مرجعیت ،اصالت فقهي ،جامعیت علمي ،آشنایي با علوم مدرن غربي،
بهخصوص حقوق اساسي 1،توسعه و وارد کردن مباحث فقهي ،بهویژه فقه سیاسي ،به مباحث
حقوقي و نهادسازي سیاسي ،و تأثیر اندیشههایش در تدوین قانون اساسي جمهوري اسالمي
ایران یافت (در تأیید این تأثیرپذیري ،ن.ک :فضلي1121 ،ق331 :؛ مالط1441 ،م .)132 :بعد
سیاسي شخصیتش نیز به حمایت از امام خمیني (ره) در نهضت اسالمي و نظام جمهوري
اسالمي ،فعالیت حزبي و سیاسي ،مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي و مانند آن بازميگردد.
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مجموعهي این ویژگيها محقق را در برابر فقیهي بصیر به موضوعات جدید و آگاه به احكام
قرار ميدهد که بررسي آرائش ارزشمند است.
بهرغم مطالب متنوعي که در مورد قانونگذاري در حقوق مطرح شده و برخي بیان شد،
مسئلهي این پژوهش بهعنوان اولین گام ،عرضهي حداقليترین معناي این مفهوم در حقوق
عمومي ،یعني معناي صوري آن ،به اندیشههاي فقهي سید محمدباقر صدر و سنجش امكان
وجود چنین کارکردي در نظرهاي اوست .مسئلهي این مقاله برخاسته از دوگانگي بین فقه و
حقوق عمومي و با هدف جلوگیري از خلط مفاهیم و معاني آن دو و تعیین دقیق مرزهاي میان
آنهاست .حل این مسئله از مصادرهي یكي به نفع دیگري جلوگیري ميکند .همچنین ،بازبیني
عمیق آثار فقهي فقیهي چون شهید صدر را در پي دارد و موجب آشنایي بیشتر و کشف زوایا و
نكات دیدهنشدهي آنها ميشود .عالوهبر این در فهم نقاط قوت و رفع عیوب و نواقص
احتمالي نظري و عملي آن راهگشاست .اگرچه پژوهشهاي متعددي در زمینهي قانونگذاري
در آراي شهید صدر انجام گرفته 2،وجه امتیاز این پژوهش نسبت به پژوهشهاي مشابه با آن
در این موضوع ،رویكرد توأمان فقهي و حقوقي ،بهویژه تحلیل آراي او از منظر حقوق اساسي
است .بنابراین ،این مقاله بهدنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مفهوم قانونگذاري در حقوق
و علوم سیاسي ،در معناي شكلي و حداقلي ،در آراي فقهي شهید سید محمدباقر صدر وجود
دارد و در صورت وجود ،حدود و قلمروش چیست .به تعبیري دیگر ،آیا کارکرد قانونگذاري
که در علوم سیاسي و حقوق عمومي از آن بحث ميشود ،در اندیشهي فقهي و حقوقي سید
محمدباقر صدر قابل شناسایي است و در صورت امكان ،مختصاتش چیست .بهمنظور مطالعهي
این امكانسنجي ،با روش توصیفي-تحلیلي و با در نظر گرفتن دو الیهي فقهي و حقوقي
نظرهاي او ،ابتدا مباحث فقهیش بهعنوان مبنایي براي مباحث حقوقي با محوریت تفكیک بین
دو دسته از احكام فقهي مطرح ميشود .سپس ،مباحث حقوقياش بهتفصیل با محوریت
نهادسازي سیاسي-حقوقي در موضوع قانونگذاري بیان ميشود .در نهایت ،با بررسي این
نظرهاي فقهي و حقوقي ،تحلیلي از آن بهعمل ميآید و به پرسش مقاله پاسخ داده خواهد شد.

 .1مباني فقهي قانونگذاري
در این قسمت ،بهدنبال طرح آن دسته از مباحث فقهي شهید صدریم که در نگاه نخست
بهاجمال در موضوع قانونگذاري است .این مباحث ،مبنایي براي مباحث حقوقي او در این زمینه
است .بهنظر ميرسد ،مطالبي که در خصوص یكي از تقسیمات احكام ارائه داده است ،بیشترین
ارتباط را با این موضوع دارد .این تقسیم برخالف بسیاري دیگر از تقسیمات که بهصورت دقیق

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 02

22

در کتابهاي اصولي بیان ميشود ،نهتنها در کتابهاي اصولي صدر ،بلكه در آثار اصولي دیگر
فقها و اصولیون نیز مطرح نشده است ،ولي ميتوان پراکنده و در حاشیهي بیان برخي مسائل ،در
آثار غیراصولي او مشاهده کرد .این تقسیم عبارت است از تقسیم احكام به احكام شرعي و

احكامي که نامشان را احكام صادرشده در منطقةالفراغ ميداند .او هر جا از احكام دستهي دوم نام
برده ،آن را در مقابل احكام شرعي قرار داده و از طریق مقایسهي آن دو ،ویژگيهایي را براي هر
یک بیان کرده است .مسئلهي مهم در این قسمت ،ارائهي شرحي منسجم دربارهي دوگانگي
موجود بین این دو دسته احكام در آراي شهید صدر و احصاي مجموعهاي از شباهتها و تفاوت
ها میان آنهاست تا به شناخت بیشترشان کمک کند .بنابراین ،ابتدا به تعریف احكام شرع و

سپس منطقةالفراغ ميپردازیم و در نهایت ،نسبت میان این دو را تبیین ميکنیم.

1ـ .1احکام شرعي
شهید صدر در آثارش تعاریف و توضیحات متعددي از احكام شرعي ارائه داده و ویژگي
هایي براي آنها برشمرده است .او در کتابهاي اصولي« ،حكم شرعي» را با خطابات شرعي
متفاوت دانسته است و ميگوید« :حكم شرعي ،تشریع صادرشده از سوي خداي متعال براي
تنظیم زندگي انسان است و خطابات شرعي در کتاب و سنت ،آشكارکننده و کاشف آن است و
نه خود حكم شرعي (صدر1110 ،ق 101 :و 1121ق[الف] ».)43 :در جایي دیگر« ،شریعت» را
بههمراه عقیده ،جزئي از دین اسالم دانسته است و در تعریف آن ميگوید« :مجموعهي قوانین و
مقرراتي است که رسول خدا (ص) براي تمام [ابعاد] زندگي انساني اعم از فكري ،روحي و
اجتماعي در قالبهاي مختلف اقتصادي ،سیاسي و غیر آن آورده (صدر1121 ،ق[الف] .»)211 :و
نیز «احكام شریعت اسالمي مقدس» را از زاویهاي دیگر« ،احكام ثابتي» دانسته «که در شریعت با
دلیلي از دالیل چهارگانهي کتاب ،سنت ،اجماع و عقل بیان شده است .در این احكام هیچ تبدیل
و تغییري جایز نیست ،زیرا داراي ساخت معین و شامل براي همهي شرایط و احوال است و
چارهاي جز اجراي آنها بدون تصرف نیست (صدر1121 ،ق[الف].»)243 :
آنچه او در بسیاري آثارش بیان کرده و از تعاریف و توضیحات یادشده بهخصوص بیان
اخیر او نیز مستفاد است ،جامع و شامل بودن این احكام بر تمام جوانب ،شرایط و احوال
زندگي است .این مفاد را ميتوان در کتابهاي اصولي او با پذیرش قاعدهي «نفي خلو»
مشاهده کرد که آن را برگرفته از آیات و روایات دانسته و معتقد است هیچ واقعهاي خالي از
حكم شرعي نیست (صدر1121 ،ق[ب].)174 :
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این احكام از سوي خدا بر پیامبر (ص) نازل شده و او بنابر شأن نبوت و ابالغ به بیان آنها
پرداخته است (صدر1121 ،ق .)111 :در دورهي غیبت نیز بیان احكام شرع حق و تكلیف
کساني است که از نظر علمي به درجهي اجتهاد و از حیث رفتار و صفات به درجهي عدالت
رسیده باشند .از این عمل مجتهد عادل به افتا تعبیر ميشود .این امر ممكن است از طریق یک
یا چند مجتهد عادل انجام شود که در فرض تعدد ،دولت حق الزام مسلمانان به تبعیت از
مجتهد واحدي ندارد (صدر1121 ،ق[الف].)247 :
دو مورد از چهار مأموریت دولت اسالمي را در مقابل احكام شرع ،بیان و اجراي آنها
دانسته است (صدر1121 ،ق[الف] .)207-204 :با این حال ،نكتهي مهم آن است که بیان
احكام یا افتا از شئون حاکمیت بر امت نبوده و داخل در صالحیت دولت از حیث دولت بودن
نیست (صدر1121 ،ق[الف].)244 :
او در کتابهاي اصولي خود از احكام شرع تقسیمبنديهاي متعددي ارائه داده است (ن.ک:
صدر1121 ،ق[ج] .)27-22 :تقسیمي که در این پژوهش ثمربخش است و ميتواند مبنایي براي
مباحث حقوقي او باشد ،تقسیمي است که در برخي دیگر از آثار فقهي و اجتماعي او آمده که
شامل احكام داراي وضوح فقهي که در آن از سوي مجتهدان یک فتوا بیشتر نیست و احكامي
است که در آن فتواهاي مختلفي در موضوعي واحد هست (صدر1103 ،ق[الف] .)10 :هرچند
این تقسیم بر مبناي اجماعي یا مختلفٌفیه بودن آراي فقیهان در حكم یک موضوع است و
بهظاهر در فقه کاربردي نیست ،در مباحث حقوقي او در زمینه قانونگذاري اثرگذار است.

1ـ .2احکام منطقةالفراغ

منطقةالفراغ عنواني است که براي اشاره به قلمرو خاصي از هنجارهاي دیني بهکار ميرود و

به تبعیت از آن ،احكام این حوزه نیز احكام منطقةالفراغ نامیده ميشود .او از این احكام تعاریف
مختلفي ارائه داده است .در برخي آثار ،از آنها با عنوان «تعالیم» یا «قوانین» یاد کرده است و
در تعریف آن ميگوید« :قوانین متغیري است که با تغییر شرایط دولت تغییر ميیابد و منشأ
دگرگوني در آنها آن است که بهصورت مستقیم و در قالب نصوص معین در شریعت نیامده و
تنها در پرتو شرایط و احوالي که قابل تغییر و تبدیل است ،از احكام شریعت استنباط ميشود
(صدر1121 ،ق[الف]».)243 :
احكام منطقةالفراغ با توجه به تغییرپذیري و در نتیجه موقتي بودن ،براي پوشش جنبههاي متغیر

زندگي است (صدر1121 ،ق .)100 :او نهتنها وضع آنها را جزء نیازمنديهاي دولت اسالمي
ميداند ،بلكه صدور آنها را ،برخالف بیان احكام شرع ،از امور حاکمیتي بهحساب ميآورد
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(صدر1121 ،ق[الف] .)244 :او تصمیمگیري در این حوزه را بنابر آیهي  04سورهي نساء از
اختیارات وليامر دانسته است (صدر1121 ،ق[ب] .)111 :والیت امر از نظر او متعلق به مجتهد
مطلق و برخوردار از سایر شرایط شرعي است که داراي والیت عامه است (صدر1103 ،ق[هـ]:
 .)111-110وي از آیهي یادشده قلمرو منطقةالفراغ یا محدودهي صدور احكام این حوزه توسط

اولياالمر را نیز برداشت ميکند .این قلمرو «شامل هر فعل مباح از نظر شرعي است .بنابراین ،هر
فعالیت و عملي که در آن نص تشریعي بر حرمت یا وجوب وارد نشده باشد ،این اجازه به وليامر
داده ميشود که به آن عمل ،صفت ثانویهاي اعم از امر به آن یا نهي از آن بدهد (صدر1121 ،ق:
 .»)101بنابراین ،قلمرو صدور این احكام مواردي است که حكم شرعي آن مباح (بالمعني االخص)،
مكروه و مستحب است و وليامر ميتواند حكم الزامي دیگري در آن صادر کند.
با توجه به این تعاریف و ویژگيها و مقایسه با تعاریفي که سایر فقها از مطلق حكم (در
مقابل فتوا) دادهاند و امروزه بیشتر به حكم حكومتي مشهور است 3،ميتوان احكام منطقةالفراغ
را منطبق با این دسته از احكام دانست.

1ـ .3نسبت احکام شرعي و احکام منطقةالفراغ
مقایسهي احكام شرع و منطقةالفراغ در دو سطح قابل بررسي است؛ سطح اول را بنابر وجه
غالب آنها شكلي و سطح دوم را مادي (محتوایي) مينامیم .در قسمت نخست ،بیشترِ ویژگيهاي
ذکرشده براي این احكام ،و نه همهي آنها ،مرتبط با شكل و صورت آنهاست که از این منظر این
دو حكم از جهات مختلف قسیم یكدیگرند .اما در سطح دوم ،از حیث مادي با یكدیگر شباهت
هایي دارند که بیان آنها نیز در کنار این تفاوتها براي دفع برخي شبهات مقدر الزم است.

1ـ3ـ .1تفاوتهاي شکلي
شهید صدر در آثارش پراکنده تفاوتهایي میان این دو حكم برشمرده است .این تفاوتها
از جنبههاي مختلف و با مالکهاي گوناگوني مطرح شده است .برخي از آنها از تعاریف
ذکرشده در قسمت قبل قابل برداشت بود که براي سهولت در مقایسه ،مجدداً بهصورت منقح
بیان ميشود .این تفاوتها بیشتر جنبهي فقهي دارد ،درحاليکه تفكیک میان این دو در حقوق
اساسي نیز تأثیراتي دارد و دوگانگيهایي را موجب ميشود که باید آنها را آثار ناشي از این
تفاوتهاي فقهي دانست که در بیان مباحث حقوقي او توضیح داده ميشود.
الف -احكام شرع در قالب فتوا بروز ميیابد و احكام منطقةالفراغ در قالب حكم؛
ب -مرجع بیان احكام شرع در دورهي غیبت عموم مجتهداناند ،درحاليکه مرجع صدور
احكام منطقةالفراغ وليامر (وليفقیه) است؛
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ج -پیامبر (ص) و ائمه (ع) بیان احكام شرع را از باب مبلغ بودن انجام ميدهند و فقیه نیز از
همین باب چنین ميکند ،ولي وضع احكام منطقةالفراغ به شأن والیت امر و حاکم بودنشان بازميگردد؛
د-احكام شرعي بیانشده از سوي مجتهدان تنها براي مقلدانشان الزامآورست و اجبار در
تبعیت از مجتهد خاص صحیح نیست 1،ولي احكام منطقةالفراغ براي عموم؛

ه-احكام شرعي از سوي مرجع آن (مجتهدان) «بیان» ميشود ،درحاليکه احكام منطقةالفراغ
از سوي مرجع آن «وضع» ميگردد؛
و -اطاعت از احكام شرع اطاعت مستقیم از خدا و مستند به عبارت «أطیعوا اهلل» در آیهي

 07سورهي نساء است ،درحاليکه اطاعت از احكام منطقةالفراغ اطاعت از وليامرست و به
«أطیعوا الرسول و أولي األمر منكم» در همان آیه برميگردد؛
ز -اگرچه هر دو نوع این احكام جزء نیازمنديها و مستلزمات دولت اسالمي است ،بیان
احكام شرع امري غیرحاکمیتي ،ولي وضع احكام منطقةالفراغ حاکمیتي است؛
ح -احكام شرع احكام ثابتي است و ازاینرو در مكتب اقتصادي شهید صدر و نظریههاي
ذیل آن 0،از آن بهعنوان «عنصرهاي ثابت» یا «عنصرهاي ساکن» یاد شده ،درحاليکه احكام

منطقةالفراغ احكام متغیرند و به همین سبب ،از آنها با عنوان «عنصرهاي متحرک» تعبیر کرده
که هر یک بهعنوان ابزارهاي اقتصاد اسالمي در این نظریهها و مكتب ارائهشده از سوي او
داراي کارکردي مجزاست( 4صدر1121 ،ق)111 :؛
ط -احكام شرع مرتبط با جنبهي اصلي و ثابت نیازهاي انساني شامل ترکیب اعضا و قواي
عمومي انسان ،دستگاه تغذیه ،تولیدمثل ،امكانات مربوط به ادراک و احساس و دیگر اشتراکات
انساني است؛ 7اما احكام منطقةالفراغ مرتبط با نیازهایي است که بهتدریج در زندگي انسان داخل
ميشود و با تجربههاي زندگي و افزایش پیشرفت او رشد ميیابد (صدر1121 ،ق[ج].)122-111 :
ي -احكام شرع احكام جامعي است و همهي وقایع را پوشش ميدهد ،لیكن قلمرو احكام

منطقةالفراغ محدود به حوزهاي است که حكم الزامآور شرعي (واجب و حرام) ندارد و مباح
بالمعنياالعم است؛
ک -احكام منطقةالفراغ محدود به تنظیم روابط انسان با طبیعت است ،که در طول زمان تغییر
ميکند ،و نه روابط او با انسانهاي دیگر که تغییرپذیر نیست .در مقابل و مبتني بر انگارهي
جامعیت احكام شرع ،این احكام هر دو رابطه را در برميگیرد (صدر1121 ،ق[ب])117 :؛
ل -احكام شرع مبتني بر مصلحت منصوص است و اجتهاد در آن جایز نیست ،ولي احكام
منطقةالفراغ مبتني بر مصلحت اسالمي غیرمنصوص و نیازمند اجتهاد است که نتیجهي اجتهاد
نباید منافاتي با نصوص کلي شریعت داشته باشد( 8صدر1121 ،ق[الف].)271:
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1ـ3ـ .2شباهتهاي مادي
تفاوتهاي ظاهري مطرحشده بین این دو حكم به معناي تفاوت مادي و محتوایي بین آنها
نیست .این تفاوتها بدینمعنا نیست که وليامر حق دارد در پرتو این اختیار هر گونه حكمي را
که صالح دید در منطقةالفراغ صادر کند .برعكس ،الزم است محتواي آنها با احكام شرع داراي
شباهت یا اشتراک باشند .اما کیفیت این شباهت مادي و اشتراک محتوایي با وجود تفاوتهاي
یادشده بین آنها ساده نیست و ميبایست بدون کليگویي در آراي او جستوجو شود.
او در موارد متعددي بهصورت کلي به این نسبت مادي اشاره کرده است .براي مثال ،آنها را
مستنبط از احكام شریعت در پرتو شرایط و احوال دگرگونپذیر معرفي کرده یا همان اقتضاي
احكام شرعي در شرایط و احوال خاص دانسته است (صدر1121 ،ق[الف].)241-243 :
مباحث منحصربهفرد او در این زمینه با عنوان شاخصهاي کلي براي پوشش منطقةالفراغ
مطرح شده است .هرچند او این شاخصها را در مقام بیان مكتب اقتصاد اسالمي ارائه داده
است ،ولي خصوصیت خاصي در آن نیست ،بلكه قابلیت تعمیم دارد و ميتوان آنها را
بهعنوان سازوکاري براي صدور احكام منطقةالفراغ در نظر گرفت .مهم آن است که این شاخص
ها را ریشهدار در عنصر ثابت (احكام شرع) ميداند که بر مبناي آن ،اصولي براي محدودسازي
عناصر منعطف و متغیري که طبیعت هر دوره بدان نیاز دارد (احكام منطقةالفراغ) ،فراهم ميآید
(صدر1103 ،ق[ب] .)34 :این شاخصهاي مستخرج از احكام شرع ،ابزاري است که وليامر
براساس آن مفاد احكام منطقةالفراغ را تعیین ميکند .بنابراین ،شاخصهایي مزبور بین این دو
دسته احكام نقشي واسطهاي دارند.
شاخصهاي کلي یادشده از نظر او پنج مورد است .مورد اول سوگیري تشریع است که
اهدافي است که از مجموعهاي از احكام منصوص در کتاب و سنت بهدست ميآید و شارع
نسبت به تحقق آنها اهتمام دارد و احكام منطقةالفراغ باید از آنها حفاظت کند .شاخص دوم
هدف منصوص براي حكم ثابت است که نشانهاي هدایتگر براي صدور احكام منطقةالفراغ
است .سومین شاخص ارزشهاي اجتماعي است که اسالم بر آنها تأکید دارد و نیز برخي
مفاهیم در خصوص پدیدههاي اجتماعي است که اسالم آنها را تفسیر کرده است .چهارمین
شاخص رویكرد عناصر متحرک در زمان پیامبر (ص) و وصي او (ع) است .ایشان نیز در زمان
حیاتشان از حیث حاکم بودن ،چنین احكامي را با الهام از شاخصهاي کلي اسالم و روح
اجتماعي و انساني شریعت مقدس صادر کردهاند که داراي داللت ثابتي است که ميتوان از آن،
شاخصي اسالمي را تا جایي که مرتبط با طبیعت آن دورهي خاص نباشد ،استخراج کرد .آخرین

مفهوم قانونگذاري در آراي فقهي و حقوقي سيد محمدباقر صدر

91

شاخص اهدافي است که براي وليامر در قالب نصوص کلي و احكام شرعي معین شده و او را
مكلف به تحقق آن یا تالش در جهت آن کرده است (صدر1103 ،ق[ب].)00-11 :
با اوصاف یادشده ،این دو حكم از نظر محتوا با هم داراي اشتراکاند .این اشتراک بهحدي

است که دادن صفت شرعي به احكام منطقةالفراغ را جایز ميداند و ميگوید« :وصف قوانین و

تعالیم [= احكام منطقةالفراغ] به احكام شرعي وصف صحیحي است ،هرچند احكامي وابسته
به شرایطاند؛ چراکه صفت شرعي و وجوب اجرا را شرعاً از احكام شرعي ميگیرند که
اقتضاي آنها را دارد (صدر1121 ،ق[الف].»)241 :

 .2مباحث حقوقي قانونگذاري
مباحث حقوقي او در زمینهي قانونگذاري ،چنانكه خودش نیز اشاره کرده ،مربوط به
شاخهي حقوق اساسي از علم حقوق است (صدر1103 ،ق[الف] )17 :و شامل مطالبي در مورد
نهادهاي سیاسي که در نظام سیاسي مطلوب براي ایران پس از انقالب اسالمي تعبیه کرده
است ،ميشود .او بنابر قول خویش درصدد ارائهي مدلي مبتني بر شریعت در فقه اسالمي بوده
است و این را ميتوان از عناویني که براي این دست از مباحثش انتخاب کرده نیز

دریافت4.

هرچند نهادسازي نظري در اندیشهي او مربوط به پیش از انقالب اسالمي است ،اندیشهي
فقهي او پس از پیروزي انقالب ،وارد مرحلهي جدیدي از تكامل شده و با جدیت بیشتري به
نهادسازي حقوقي-سیاسي بر مبناي آراي فقهیش روي آورده است.
مباحث او در این زمینه از یک سو ،شامل تعیین اندامهایي براي آن نهادها در قالبي
پیشنهادي براي نظام سیاسي بعد از انقالب است و از سوي دیگر ،تعیین صالحیتها و
اختیاراتي براي هر یک از آن اندامهاست که زمینه را براي تحلیل کارکردیشان فراهم ميکند.
نگاهي گذرا به سیر تاریخي آثارش نشان ميدهد اوالً اعتقاد جدي به نهادینه کردن عناصر شرع
بهخصوص اختیاراتي که شریعت مقدس تعیین کرده ،داشته و ثانیاً نهادسازي را اولینبار در
مورد صالحیتهاي مرجعیت اسالمي که از آن با تعابیري چون مرجعیت رشدیافته یا مرجعیت
صالح یاد ميکند ،بیان کرده است .این بهدلیل اهمیت موضوعات مرتبط با مرجعیت در
اندیشهي اوست که موجب شده از زوایاي مختلف به مطالعهي آن بپردازد و نیز ریشه در
اعتقادش به والیت عامهي فقیه دارد که دربردارندهي همهي اختیارات حكومتي است .طرح
چنین نهادهایي در اندیشهاش براساس مباني کالمي خاصي است که در آثارش مطرح کرده
است .بهصورت خالصه ،او بین برخي عناصر در اندیشهي اسالمي از جمله خدا ،شریعت و
بهخصوص مرجعیت و امت بهنحو شایستهاي جمع کرده است .بهاجمال ،خدا را منبع همهي
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قوا و داراي والیت ،شریعت را منبع قانونگذاري ،امت را صاحب حق خالفت کلي و مرجع را
ادامهدهندهي خط انبیا و اولیا و شاهد و ناظر بر امت دانسته است (صدر1103 ،ق[الف]14-4 :
و 1103ق[د] .)172 :در این جا ،تنها به تبیین نهادهاي سیاسي و آن هم حاکمیتي پرداخته و از
میان کارکردهاي متعددشان ،فقط بر بخشي که مرتبط با موضوع مقالهي حاضر ،یعني
قانونگذاري است ،تمرکز ميشود.
مباحث حقوقي شهید صدر در موضوع قانونگذاري ،چنانكه در تحلیل نهادهاي سیاسي10
در حقوق اساسي رایج است ،ميتواند با دو رویكرد اندامي 11و کارکردي 12مطالعه شود .از
منظر نخست ،اندامها معرفي و روابط ارگانیكشان مشخص ميشود و از منظر دوم،
صالحیتهایشان یا با نگاهي پسیني ،کارکرد مستقل هر کدام تعیین یا تبیین ميشود.
بدینترتیب ،در اینجا ،ابتدا نهادهایي که در موضوع قانونگذاري تأسیس کرده است ،بیشتر ،از
جنبهي ساختي و بافت ظاهري بیان ميشود .سپس ،صالحیتهایشان در مورد آنچه ميتوان
بهاجمال قانونگذاري دانست ،بهصورت موشكافانه و دقیقتر و در نسبت با هر یک از احكام

شرع و منطقةالفراغ بررسي خواهد شد.

2ـ .1نهادهاي حقوقي سياسي مرتبط با قانونگذاري از حيث اندامي
نظر به اهمیت موضوع مرجعیت در آراي شهید صدر و نیز صالحیتي که براي آن نهاد در
امور مربوط به قانونگذاري قائل ميشود ،بررسي اندامي نهادهاي مرتبط با قانونگذاري را از آن
آغاز ميکنیم .او در سطحي از بحث ،نگاهي اثباتي به نهاد مرجعیت داشته و از طریق تمهید
نظري اندامهاي مختلف براي آن ،صالحیتهاي آن را بیش از پیش نهادینه کرده است .او با
آگاهي از اقتضائات دوران کنوني و با اندامسازيهاي جدید براي مرجعیت ،نهادینه کردن آن را
در ادامهي فرایند تاریخي حرکتش به اوج رسانده است تا کارامدي آن ارتقا یابد .این اندامسازي
را با بهرهگیري از ادبیات او ميتوان توسعهي عمودي و افقي نهاد مرجعیت دانست .توسعهي
عمودي از طریق دستگاه عملیاتي ،برنامهریزي و اجرایي انجام ميگیرد که بر مبناي شایستگي و
تخصص و تقسیم کار شكل ميگیرد و پوششدهندهي تمامي فعالیتهاي مرجعیت است و در
پرتو اهدافي که براي مرجعیت برشمرده ،عمل ميکند .دستگاه پیشنهادي او جاي دستگاه سابقي
را که بهصورت ارتجالي و از اشخاصي که شرایطي خاص ،آنها را براي رفع نیازهاي آني گرد
هم آورده بود ،ميگیرد .این اشخاص در دستگاه سابق با ذهن جزئينگر و بدون اهداف معین و
واضح عمل ميکردند .دستگاه جدید او شامل کمیتههاي مختلفي در زمینههاي آموزشي،
پژوهشي ،نیروي انساني ،روابط عمومي ،نظارتي و مالي است (صدر1121 ،ق[د].)140-141 :
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اما گسترش افقي مرجعیت ،آن را همچون محوري قوي قرار ميدهد که صالحیتهاي
تمامي نمایندگان و منتسبان به او در دنیا به او برميگردد .این امر از نظر او ،جایگزین وضعیت
فعلي ميشود که بهرغم انتسابِ تقریباً همهي علماي شیعه به مرجعیت ،در بسیاري موارد ،این
انتساب ،نظري و شكلي است و محوریت مطلوب مرجعیت را ایجاد نميکند .این توسعه با در
اختیار داشتن مجلسي براي مرجعیت ،براي اعمال صالحیتهایش ،محقق ميشود .مبناي
تأسیس نظري این اندام ،که ميتوان آن را بهصورت مستقل یک نهاد دانست ،شاید در این نظر
او باشد که معتقد است هرچند شخص مرجع از سوي امام نیابت دارد ،قالب اِعمال این نیابتِ
قائم به شخص در منابع دیني مشخص نشده ،بلكه در پرتو اهداف و مصالح عمومي قابل تعیین
است (صدر1121 ،ق[د] .)144 :این مبنا را ميتوان حتي براي تأسیس دیگر نهادها و اندامهاي
مدنظرش نیز صادق دانست؛ به این معنا که اصل صالحیتها در شرع بیان شده ،ولي ساختار
اعمال آنها در هر دوره بهحسب شرایط خاص آن دوره مشخص ميشود.
مبناي مهم دیگرش در نهادینه کردن صالحیتها از طریق اندامسازي ،این است که وجود
چنین مجلسي عمل مرجع را از تأثیرپذیري و واکنشهاي احساسي سریع مصون ميدارد و
برعكس ،به عمل او بُعد و امتداد واقعي بزرگي ميبخشد .همچنین ،موجب ميشود همهي
نمایندگان مرجع بهصورت تضامني و همراه با مشارکت ،مسئولیتهاي مرجعیت را از طریق آن
مجلس انجام دهند .او مزایاي این اسلوب را از مزایاي اسلوب قبلي همچون سرعت تحرک،
حفاظت اطالعات و رخنه نكردن عناصر ناآگاه در سطح برنامهریزي مرجعیت ،بیشتر ميداند.
او مرجعیت اولي را مرجعیت فردي و شخصي و دیگري را مرجعیت عیني مينامد ،زیرا معتقد
است در چارچوب مرجعیت جدید ،مرجعیت نهفقط یک شخص ،بلكه یک شخص بههمراه
نمودي خارجي ،یعني همان مجلس و نیز دستگاهي است که به آن ضمیمه شده است .شخص
مرجع است که ميمیرد ،اما نمود آن ثابت است .این مجلس در منظومهي نهادي او از نظر
سازماني به کمیتههاي یادشده منضم ميشود (صدر1121 ،ق[د] .)141-144 :او اعضاي این
مجلس را که از سوي مرجعیت انتخاب ميشوند ،در پیشنویسي که در آستانهي تدوین قانون
اساسي ایران نوشته ،تعیین کرده و شامل صدنفر از روحانیان فرهنگي ،تعدادي علماي فاضل
حوزه ،تعدادي علماي فاضل وکیل و شماري از سخنرانان فاضل و نویسندگان و متفكران اسالمي
دانسته است ،بهنحوي که تعداد مجتهدان کمتر از دهنفر نباشد (صدر1103 ،ق[الف] .)13 :این مبنا
هماني است که در علوم سیاسي و حقوق عمومي از ضرورت آن بحث ميشود که همان خارج
کردن قدرت قاهره ،عام و بسیط سیاسي از حالت اولیه ،مبتني بر فرمان یک شخص و در نتیجه
غیرشخصي شدن حكومت است که دستکم از طریق حاکمیت شكلي قانون 13و نیز اشتقاق
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قدرت سیاسي و تقسیم افقي آن به عملكردهاي مختلف از جمله قانونگذاري (تفكیک قوا) 11و
نیز توزیع عمودي آن از طریق تفكیک صالحیتها و دادن هر جزء به اندامي خاص
(تمرکززدایي) 10صورت

ميگیرد14.

اما اندامي که از نظر رتبي بر مجلس یادشده تأخر دارد ،ولي از نظر شروع فرایند
قانونگذاري بر آن مقدم است ،مجلسي است که از آن بهعنوان «مجلس حلوعقد» یاد کرده
است .این مجلس در مقایسه با دیگري ،از نظر کارکردي نیز ارتباط بیشتري با قانونگذاري دارد.
این ارتباط بهحدي است که او اساساً اصطالح قوهي قانونگذاري را تنها براي این مجلس بهکار
برده است .اعضاي این مجلس برخالف مجلس قبلي ،بهصورت مستقیم از سوي امت انتخاب
ميشوند (صدر1103 ،ق[الف].)20 :
بنابراین ،اندامهاي مرتبط با نهادهاي سیاسي حاکمیتي در آراي او سه مورد است؛ اندام
نخست شامل مجموعهاي از کمیتههاست ،که از سخنان او برميآید ،که اقدامات آنان منحصر در
امور حاکمیتي نیست و از نظر تشكیالتي به مرجعیت وابسته است .اندام دوم ،مجلس نخست
است که به کمیتههاي نامبرده منضم ميشود ،اما طریق این انضمام و نوع رابطهي ارگانیک میان
آنها در نظرهایش بهوضوح مشخص نیست .این نهاد نیز از نظر تشكیالتي به نهاد مرجعیت
وابسته است و از حیث جایگاهِ سیاسي شأني فراقوهاي دارد .در نهایت ارگان سوم ،مجلس
حلوعقد است که هرچند با نهاد مرجعیت و اندامهاي آن رابطهي ارگانیک دارد ،ولي از نظر
کارکردي ،بهنحوي که ميآید ،با صالحیتهاي آن مرتبط نیست .این مجلس همان قوهي مقننه در
اندیشهي اوست که زیر نظر مجلس نخست فعالیت ميکند ،ولي ميتوان ادعا کرد که قانونگذاري
بین دو اندام اخیر توزیع شده است که در قسمت بعد بهتفصیل بیان ميشود.
وجود این دو مجلس و دخالت هر دو در قانونگذاري ،ذهن انسان را به سمت مقایسهي
این ترکیب نهادي با پارلمانهاي دورکني در بعضي نظامهاي سیاسي ميکشاند .باید توجه کرد
که فارغ از توجه به کارکرد ،این ساختار دورکني و الگوي نهادي ،چنانكه بیان شد ،مبتني بر
مباني کالمي خاصي است و با علل تاریخي و فلسفي وجود پارلمان دورکني در نظامهاي دیگر
متفاوت است .مجلس حلوعقد مجلسي است که از نظر جنبههاي ساختي و بافت عضوي،
مانند حضور نمایندگان منتخب ،بروز و ظهور عنصر امت در اندیشهي اوست ،درحاليکه
مجلس دیگر از حیث چنین جنبههایي ،مانند انتصابي بودن نمایندگان ،شرایط اعضا ،یا جایگاه
آن از حیث تفوق نسبت به مجلس دیگر ،عینیتبخش عنصر مرجعیت در آراي اوست .این
تفاوت ،در کارکرد سیاسي این نهاد نیز مشاهده ميشود که در ادامه ميآید.
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2ـ .2نهادهاي حقوقي سياسي مرتبط با قانونگذاري از حيث کارکردي
اگر رویكرد کارکردي را نیز بنابر دالیل پیشگفته از نهاد مرجعیت آغاز کنیم ،الزم است
سطح دیگري از نظرهاي او در مورد مرجعیت را بیان کنیم .در این سطح ،نگاهي تاریخي و
توصیفي به این نهاد اجتماعي و سیاسي داشته و سیر تحوالت آن را بیان و پیچیدهتر شدن
نهادي و کارکردیش را بررسي کرده است .او سیر تحول مرجعیت را به چهار مرحله تقسیم
ميکند؛ مرحلهي اول ،مرحلهي ارتباط فردي و مستقیم مردم و مجتهدان در هر منطقه است که
مردم از آنان استفتا کرده و ایشان فتوا ميدادند که تا زمان عالمه حلي ادامه داشته است.
مرحلهي دوم با مجاهدت شهید اول آغاز ميشود که مرجعیت برخوردار از دستگاهي شامل
وکال و علمایي در لبنان و سوریه بوده است که با مردم نقاط مختلف ارتباط داشتند و زکات و
خمس را نیز دریافت ميکردهاند .مرحلهي سوم ،مرحلهي تمرکز و محوریت بخشیدن به
مرجعیت است که به دست کاشفالغطا و علماي معاصرش انجام ميگیرد که برخالف
مرحلهي قبل ،کل عالم تشیع را پوشش ميدهد .مرحلهي چهارم ،مرحلهي رهبري مرجعیت در
مقابله با استعمار کافر در دوران اخیر است (صدر1121 ،ق[هـ] .)130-133 :بدینترتیب ،سیر
تطور کارکردي نهاد مرجعیت بهخوبي مشاهده ميشود .از تعاقب این مراحل ،تأسیس و
گسترش نهاد مرجعیت متناسب با شرایط محیطي براي توانایي بر انجام فعالیتهاي حاکمیتي
مشهود است .ميتوان ادعا کرد نهادینه کردن مرجعیت در طول تاریخ ،با توجه به نقاط عطفي
که او در تحلیل تاریخي خود ارائه ميدهد ،نهادسازي سیاسي در راستاي اعمال حاکمیت بوده
است .ازاینرو ميتوان نظرهایش در مورد نهاد مرجعیت و تشكیالت و کارکردهاي آن در
عصر جدید ،که در قسمت قبل بیان شد ،در ادامهي این سیر ،مرحلهي پنجم از مراحل
مرجعیت در نگاه او دانست .اما آنچه در این پژوهش پس از تبیین کلي کارکرد نهاد مرجعیت
مهم است ،کارکرد خاص این نهاد و دیگر نهادهاي مطرح در آراي شهید صدر ،بهصورت
دقیق ،در موضوع قانونگذاري است.
در اینجا ،ابتدا نهاد حقوقي قانون اساسي که در آراي او به آن توجه شده و در موضوع
قانونگذاري اهمیت دارد ،بررسي و سپس ،وظایف اندامهاي یادشده در قسمت قبل ،تنها در
حوزهي قانونگذاري تبیین ميشود .مباني فقهي پیشگفته در تقسیم احكام به دو نوع حكم
شرعي و منطقةالفراغ و تقسیم دروني احكام شرعي به دو نوع حكم شرعي اجماعي و اختالفي،
بهوضوح آثار خود را در آراي حقوقي او نشان ميدهد.
هرچند فرض وجود اندام براي نهاد قانون اساسي ممكن نیست ،ولي بهعنوان اعتباري
انساني در نظام سیاسي جایگاه خاصي دارد و اقتضائات رفتاري ویژهاي را ایجاب ميکند.
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ظهور خارجي این نهاد در قالبي عیني ،بهخصوص با بازتعریفي که او از آن ميدهد ،منتفي است
و در نهایت بخشي از آن ميتواند مانند برخي حكومتها در سندي مدون تجلي یابد .ازاینرو در
اینجا تنها کارکرد آن بررسي ميشود .بازتعریف او از قانون اساسي در حكومتي اسالمي ،به
نحوي است که تأسیسي جدید در مقایسه با موارد مشابه آن قلمداد ميشود .او فيالجمله احكام
ثابت شرع را در حكومت اسالمي همان قانون اساسي آن دانسته و از احكام منطقةالفراغ با عنوان
قوانین تعبیر کرده است (صدر1121 ،ق[الف] )207 :که ميتوان آن را متناظر با قوانین عادي و
حتي سایر هنجارهاي حقوقي مادون آن در ادبیات حقوقي رایج دانست .او از این طریق به
نهادینه کردن این دو دسته احكام مبادرت کرده است؛ بهنحوي که ميتوانند با تفاوتهایي
کارویژههایي که این دو نهاد در نظامهاي سیاسي دیگر دارند ،داشته باشند.
او منبع قانونگذاري را در جمهوري اسالمي شریعت اسالمي ميداند؛ بدینمعنا که قانون
اساسي در این نظام از شریعت اقتباس و در پرتو آن سایر قوانین وضع ميشود .او گاهي تمامي
احكام جاودانهي شرعي را بهصورت مطلق همان قانون اساسي اسالمي ميداند (صدر،
1121ق[الف] ،)241 :ولي گاهي از تفكیكي که پیش از این بین دو دسته احكام شرعي
اجماعي و اختالفي بیان شد ،استفادهي عملي ميکند و بین آنها تفاوتهایي قائل ميشود که
نیازمند تحلیل است .احكام شرعي ثابت داراي وضوح فقهي مطلق ،بهیقین به اندازهي
ارتباطشان با زندگي اجتماعي ،جزئي از قانون اساسي مدنظر اوست؛ چه صریحاً در سند آن
بهصورت منصوص آمده یا نیامده باشد (صدر1103 ،ق[الف])10 :؛ اما در مورد احكام شرعي
اختالفي ،چنین صراحتي در بیان او نیست ،مگر با توسل به اطالق کالم نخست او در این
زمینه ،آنها را هم جزئي از قانون اساسي بهحساب آوریم .بنابراین ،احكام شرعي با دو قید
اجماعي بودن و ارتباط با زندگي اجتماعي ،بيشک جزئي از قانون اساسي نظام جمهوري
اسالمي است و طبیعتاً همان کارکرد را نیز از خود بروز خواهد داد.
در تعیین وضعیت احكام شرعي مختلفٌفیه ،بار دیگر قید اجتماعي بودن را مطرح کرده
است .بنابراین ،اگر این احكام مربوط به حوزههاي سیاسي ،اقتصادي ،جهاد و مانند آن باشد،
حاکم موظف است از میان اجتهادها و فتاواي صادرشده ،یكي را برگزیند و مالک عمل قرار
دهد .این عمل حاکم ،از جمله مصادیق رعایت شئون امت بوده و بر او واجب است (صدر،
1121ق[الف] .)247 :او در رسالهاي که در آستانهي تدوین قانون اساسي  1301جمهوري
اسالمي ایران نوشته ،با ادبیات حقوقيتري این نظر را تبیین کرده است .او در این زمینه
ميگوید ،در مواردي که بیش از یک فتوا از شریعت موجود است و گزینههاي متعدد همعرض
حاصل از اجتهادِ مشروع وجود دارد ،همهي آنها از نظر قانوني معتبر است ،ولي مجلس
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حلوعقد که از سوي امت عمل ميکند ،در انتخاب یكي از اجتهادها در پرتو مصلحت عمومي
وکالت دارد (صدر1103 ،ق[الف] .)10 :با این توضیحات ،اگر احكام شرعي اختالفي را نیز
مبتني بر برخي نظرهاي او داخل در قانون اساسي فرض کنیم ،باید به تغییرپذیریشان در مقایسه
با احكام شرعي اجماعي و آثار آن توجه کنیم؛ چراکه مصلحت عمومي در زمانهاي مختلف
متفاوت بوده و گاهي انتخاب بدیل دیگري را از بین فتاواي صادرشده در موضوعي خاص
توسط مجلس حلوعقد الزم ميسازد .با پذیرش این احكام در قلمرو قانون اساسي ،براي
تعیین کارکرد دقیق هر یک از دو حكم شرعي اجماعي و اختالفي ،ميتوان از تفكیكي که بین
دو دسته قوانین اساسي در حقوق اساسي بهعمل ميآید ،استمداد جست .قوانین اساسي در یک
دستهبندي ،از حیث تشریفات حاکم بر تجدیدپذیري و بازنگري ،به دو دستهي سخت
(انعطافناپذیر) و نرم (انعطافپذیر) تقسیم ميشوند (قاضي .)104 :1313 ،بر این مبنا ،قانون
اساسي پیشنهادي او خاصیتي دوگانه خواهد یافت و بخشي از آن سخت و بخش دیگر نرم
است؛ بدینصورت که احكام شرعي اجماعي بهدلیل تغییرناپذیري ،بلكه ابدي بودن و اساساً
مطرح نبودن تشریفاتي براي تغییر ،قانون اساسي سخت بهحساب ميآید؛ اما احكام شرعي
اختالفي بهدلیل قابلیت بازنگري ،بدون هیچگونه تشریفات خاص ،بلكه با همان تشریفات
مخصوص تغییر قوانین عادي ،که در ادامه ميآید ،قانون اساسي نرم بهشمار خواهد آمد.
مهمترین اثر ترتب کارکرد قانون اساسي بر احكام شرعي اختالفي ،لزوم تعارض نداشتن قوانین
عادي با آنهاست .در ادامه ،تحلیل و توضیح بیشتري در این زمینه ميآید.

در سطحي پایینتر ،نوبت به احكام مربوط به منطقةالفراغ و تعیین تكلیف نهادهاي سیاسي

مطرحشده از سوي شهید صدر در خصوص آنها ميرسد .گفته شد او این احكام را «قوانین»
نامیده و آن را در مقابل قانون اساسي قرار داده است که بر مترتب بودن کارکرد قانون عادي بر
آنها داللت دارد .وظیفهي مجلس حلوعقد در مورد احكام منطقةالفراغ ،بخشي دیگر از صالحیت
آن را در موضوع قانونگذاري مشخص ميکند .او در این زمینه معتقد است ،در مواردي که از
سوي شریعت موضع قاطعي اعم از حرام یا واجب وجود ندارد (احكام منطقةالفراغ) ،این مجلس
صالحیت دارد که به نمایندگي از امت آنچه از قوانین که صحیح ميداند ،براساس مصالح عمومي

و بهشرط تعارض نداشتن با قانون اساسي وضع کند (صدر1103 ،ق[الف] .)20 :چنانكه پیداست،
در تبیین صالحیت این مجلس در حوزه ي این احكام به لزوم متعارض نبودن آنها با قانون
اساسي تأکید کرده است .این محدودیت در سایهي مباحث فقهي او در خصوص قلمرو احكام
منطقةالفراغ قابل تحلیل است؛ به این معنا که این احكام باید ساحت احكام شرعي الزامي (واجب
و حرام) را رعایت کنند و در حدود احكام غیرالزامي شرع (مستحب ،مكروه و مباح
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بالمعنياالخص) باقي بمانند .احكام غیرالزامي شرع ،اگرچه خود حكم شرعياند ،نميتوان آنها را
براساس نظر شهید صدر جزئي از قانون اساسي بهحساب آورد؛ چراکه شرط ارتباط با امور
اجتماعي (به معناي دقیقتر امور سیاسي) را ندارند .حوزهي قانون حوزهي بایدها و نبایدهاي
الزامآور یا به تعبیر فقهي برخي واجبات و محرمات است و همانطورکه گزارههاي اخالقي صرف
از این حوزه خارج است ،احكام فقهي مستحب ،مكروه و مباح نیز در آن جایي ندارد .هنجارهاي
حقوقي الزماالجرا در عرصهي اجتماع ،یا از کاري نهي ميکند یا به کاري فرمان ميدهد .بنابراین،
اگرچه احكام منطقةالفراغ در این حوزه با احكام غیرالزامآور شرعي تعارض پیدا ميکند ،تعارض با

قانون اساسي بهشمار نخواهد آمد .همچنین ،باید گفت در همان احكام الزامي شرع مرتبط با امور
اجتماعي نیز تفاوتي بین احكام شرعي اجماعي و اختالفي نیست و احكام منطقةالفراغ باید حدود

هر دو را حفظ کنند ،چراکه هر دو از حیث شرعي بودن با هم مشترکاند .این نیز مؤید دیگري بر
شمول عنوان قانون اساسي بر هر دو دسته احكام شرعي اجماعي و اختالفي است.
نظرهاي او در مورد صالحیت مجلس دوم در موضوع قانونگذاري چندان واضح نیست و
به نظر با مجلس حلوعقد همپوشاني دارد .او صالحیت این مجلس را در این زمینه دو مورد
دانسته است :تعیین موضع قانوني براي شریعت اسالمي و تصمیمگیري در مورد قانونیت یافتن
[پیشنویس] قوانیني که مجلس حلوعقد براي پر کردن منطقةالفراغ تعیین ميکند (صدر،
1103ق[الف] .)21 :صالحیت نخست بهظاهر مربوط به احكام شرعي اختالفي و دومي بنابر
تصریح او دربارهي احكام منطقةالفراغ است .از این بیان او چنین برداشت ميشود که

تصمیمهاي مجلس حلوعقد در این دو حوزه ،تنها پس از تأیید مجلس دوم ،بهعنوان نهاد
وابسته به مرجعیت ،اعتبار قانوني ميیابد.
طبیعتاً فهم کارکرد این دو مجلس با توجه به مباني کالمي پیشگفته کاملتر و عمیقتر
خواهد شد .عمل مجلس حلوعقد ،بهعنوان قوهي قانونگذاري ،مستند به امت بهعنوان صاحب
حق خالفت است که ناشي از منبع قواي حقیقي ،یعني خداست .از سوي دیگر ،مجلس دوم
دارد17.

بهعنوان بازوي اِعمال حاکمیت فقیه ،وظیفهاي نظارتي در قانونگذاري بر عهده
بدینترتیب ،دو مجلس یادشده مَجرایي براي تجلي این عناصر بهصورت ملموس در عینیت
روابط سیاسي و حقوقي جامعهاند .بهعبارت دیگر ،ميبایست صالحیتهاي حقوقي این دو
مجلس را در پرتو اصل خالفت امت و شهادت و نظارت مرجعیت در عصر غیبت تفسیر کرد.

 .3در جستوجوي مفهوم قانونگذاري
در این قسمت ،بهدنبال تحلیل نظرهاي فقهي و حقوقي او در زمینهي قانونگذاري هستیم تا
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از درون آن ،مفهوم سیاسي-حقوقي قانونگذاري را در صورت وجود کشف و بهعنوان یک
کارکرد در بین نهادهاي تأسیسي او شناسایي و قلمرو آن را مشخص کنیم .الزمهي این امر ابتدا
ارائهي تبییني دقیق از مفهوم قانونگذاري در علوم سیاسي و حقوق عمومي است .این تبیین نه
بهصورت کامل و همهجانبه ،بلكه تنها از زاویهاي که در پژوهش حاضر اثرگذار است و براي
مقایسه و نمایاندن تمایزها زمینهسازي ميکند ،انجام ميگیرد .در اینجا ،این مفهوم در
ابتدایيترین و حداقليترین سطح معنایي آن ،که به شكل و صورت و نه ماهیت توجه دارد،
بیان و در مرحلهي بعد ،نظرهاي فقهي و حقوقي شهید صدر عرضه و امكان وجودي آن
سنجیده ميشود.

3ـ .1مفهوم قانونگذاري در حقوق اساسي
در حقوق و فلسفهي حقوق ،بیشتر ،از مفهوم قانون بحث ميشود و قانونگذاري اغلب
بهتبع تعریف قانون شناخته ميشود .هدف ما در اینجا بررسي کامل معناي قانون و سپس
قانونگذاري نیست ،بلكه به فراخور نیاز این پژوهش ،مستقیماً مفهوم قانونگذاري را به میان
گذاشته و آن را تنها از جنبهي فاعل و مرجع ،یعني قانونگذار ،تبیین ميکنیم .وجود این جنبه،
شرط الزمي براي اطالق عنوان قانونگذاري بر عملكردي خاص و بهعبارتي ،قدر متیقن معناي
این مفهوم در فرهنگ سیاسي و حقوق اساسي است .اکتفا به این جنبهي بیشتر شكلي
قانونگذاري ،به مسئلهي مقاله برميگردد که بهعنوان اولین گام ،در پي بررسي امكان قائل شدن
به چنین کارکردي ،در مضیقترین معنا ،در نظرهاي شهید صدر است.
در حقوق اساسي در بحث از کارکرد حكومت ،از عمل قانونگذاري بهصورت کلي و بهعنوان
کارویژهاي مشخص سخن بهمیان ميآید .کارکرد حكومت همان بروز حاکمیت است که از سوي
قدرت سیاسي یكپارچه بر کلیت جامعهي سیاسي اعمال ميشود و در جلوههاي گوناگون تجلي
ميیابد .ارسطو ،الک و منتسكیو هر یک بر مبنایي کارکردهاي سهگانهاي را براي حكومت تعریف
کرده و از جمله قانونگذاري را نام بردهاند .قانونگذاري ،اجرا و قضا ،سه کارکردي است که
بيشک از امتیازهاي قدرت سیاسي است و اساساً تنها حكومت است که ميتواند آن را اعمال
کند ( .)Oliva, 2009: 32این امر در جوامع سیاسي پیچیدهي امروزي ،از طریق نهادهاي سیاسي
خاص که پس از نهادینه شدن قدرت و در راستاي توزیع آن شكل گرفتهاند ،اعمال ميشود.
بنابراین ،قانونگذاري تنها بر عملكردي قابل اطالق است که از سوي قدرت سیاسي انجام ميگیرد
تا تضمیني بر اجراي آن باشد .بنابراین ،قدر متیقن مفهوم قانونگذاري ،هرچند در معنایي شكلي و
صوري ،صدور هنجار الزامآور از سوي حكومت است.
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نكتهي دیگر دربارهي مفهوم قانونگذاري ،بهخصوص از حیث مرجع ،آن است که به هر
حال ،قدرت سیاسي در همهي اشكال خود چیزي غیر از عامل انساني نیست .چه اینكه
قانونگذار ،فرد واحد ،شورا ،عموم مردم ،نمایندگان آنها در مجلس یا غیر اینها باشد ،از نظر
ماهیت انسان است .قانونگذار ،منصرف از دیدگاهي که دربارهي هدف ،منبع و مبناي قانون
داریم ،ميبایست عاملي انساني باشد .بنابراین ،فارغ از اینكه منبع قانون را وحي ،عقل یا
طبیعت بدانیم ،یا در مبنا و هدف قانون نظرهاي گوناگوني داشته باشیم ،به هر حال ،منافاتي با
انسان بودن مرجع قانونگذاري ندارد (راسخ .)132-124 :1311 ،بهعنوان نتیجه ميتوان گفت
قانونگذاري از نظر حقوقي عملي است که توسط قدرت سیاسي انجام گیرد که این قدرت،
هرچند در اشكال و نهادهاي مختلف حكمراني کند ،ولي به هر حال ،به دست موجودي
انساني است.

3ـ .2امکانسنجي مفهوم و کارکرد قانونگذاري حقوقي در آراي شهيد صدر
بر مبناي معناي حداقلي مفهوم قانونگذاري ،به امكانسنجي آن در آراي شهید صدر
ميپردازیم و این کارکرد را در میان کارکردهایي که وي براي نهادهاي تأسیسي خود در نظر
گرفته بود ،شناسایي ميکنیم.
ابتدا صالحیت مجلسین در قبال احكام شرعي اجماعي بیان شد .از نظر او چنین برداشت
ميشود که این دو مجلس نسبت به این احكام هیچگونه نقشي جز رعایت و التزام ندارند .این
احكام از منظر او هنجارهایي حقوقياند که در رأس سلسلهمراتب دیگر هنجارها در نظام
جمهوري اسالمي قرار دارند و تغییرناپذیرند .به همین دلیل ،مسامحتاً به آنها قانون اساسي
سخت گفته شد ،چراکه قوانین اساسي سخت امكان اصالح دارند ،ولي بازنگري در آنها
نیازمند تشریفات ویژهاي است ،درحاليکه تجدیدنظر در مورد این احكام ،اساساً معني ندارد.
این احكام ،چه در سندي مدون منعكس شوند یا نشوند ،به هر حال ،کارکرد قانون اساسي
دارند .در مورد ویژگيهاي احكام شرعي ،چه اجماعي و چه اختالفي ،مطالبي بیان شد؛ از
جمله اینكه مرجع واقعي آنها خداست و مستقیماً منتسب به اویند .بنابراین ،در مورد احكام
شرعي اجماعي بهعنوان بخشي از این احكام ،هیچگونه عملكردي از سوي نهادهاي مدنظر او
در الزماالجرا کردنشان انجام نميگیرد ،تا بخواهیم قانونگذاري بودن یا نبودن آن را بسنجیم.
این احكام از سوي خدا بر رسولش (ص) در برههي خاصي از تاریخ نازل شده و ابدي است،
ولي این فرایند ارتباطي با قانونگذاري مصطلح نداشته ،بلكه هماني است که از آن به «تشریع»
یاد ميشود .عملي هم که فقیهان در خصوص این احكام انجام ميدهند ،غیر از قانونگذاري
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است؛ چراکه هرچند عاملي انساني در آن دخیل است ،ولي اوالً تنها نقش واسطهگري و اخبار
دارد و نميتوان آن را مرجع مستقلي دانست و ثانیاً این عامل لزوماً از قدرت سیاسي برخوردار
نیست ،بلكه عموم فقیهان ميتوانند در قالب فتوا به بیان این احكام بپردازند .از همینروست
که شهید صدر هرچند این عمل را از نیازمنديهاي حكومت اسالمي دانسته ،ولي بهدرستي از
امور حاکمیتي خارج و در مورد آن از تعبیر «بیان» و نه «وضع» استفاده کرده بود .بنابراین باید
گفت ،بخشي از قانون اساسي مدنظر او موضوعه نیست ،بلكه هنجارهاي ثابتي است که در
نهایت ميتواند از طریق ارگانهاي یادشده بهصورت مدون گردآوري و تدوین ،و نه وضع،
شود.
اما در مورد احكام شرعي اختالفي ،نقش این دو مجلس کمي پررنگتر است .گفته شد،
مجلس حلوعقد در چنین مواردي صالحیت انتخاب یكي از فتواهاي بدیل صادرشده از سوي
فقیهان را مبتني بر مصلحت عمومي دارد .هرچند این احكام نیز احكامي شرعي است و به هر
حال ،مرجع واقعي آن خداست و فقیهان نیز تنها از آن اخبار ميکنند ،ولي نقش دو مجلس در
خصوص آنها قابل چشمپوشي نیست .زیرا این دو مجلس دو نهاد سیاسي برخوردار از قدرت
سیاسي بوده و در این زمینه در مقام اعمال حاکمیتاند و همچنین ،در هر دو ،عامل انساني
تصمیمگیرنده است؛ بنابراین ،ميتوان کارکرد آن را نسبت به این احكام از نظر سیاسي و
حقوقي قانونگذاري دانست .این دو مجلساند که مبتني بر مصلحت عمومي ،فتواي خاصي را
از بین چند فتواي محدود بهعنوان هنجار مصوب انتخاب ميکنند و با تصمیم آنهاست که
یكي از آنها قانوني و براي عموم الزامآور ميشود .طبیعي است که به مرحلهي پیش از
تصویب مجلسین ،یعني استنباط این احكام از سوي فقیهان ،به دالیلي که ذکر شد ،نميتوان
قانونگذاري اطالق کرد .چنانكه تحلیل شد ،این احكام را نیز ميتوان بهدلیل کارکردي که در
نظام سیاسي از حیث برتري بر قوانین عادي دارند ،بخش دیگري از قانون اساسي دانست؛
هرچند تشریفات بازنگري در آن با قوانین عادي تفاوتي ندارد.

در مورد احكام منطقةالفراغ نیز به صالحیت مجلسین اشاره شد .اگر در مورد احكام شرعي
اختالفي ،این شبهه بود که مرجع حقیقي آن خداست یا اینكه فقیهانِ بيبهره از قدرت سیاسي
در استنباط و ابالغ آن نقش دارند ،در مورد این احكام این شبهات بهکلي منتفي است؛ چراکه
همانطورکه از منظر شهید صدر گفته شد ،این احكام مستقیم منتسب به وليامرند که برخوردار
از قدرت سیاسي است و نه به خدا .بنابراین ،در مورد این احكام بهوضوح و بيشک قدرت
سیاسي و عامل انساني نقش تعیینکننده دارد و با فرمان اوست که آنها جعل و وضع ميشوند؛
بهنحوي که تا پیش از آن ،چنین هنجاري وجود نداشته و الزام به آن بيمعنا بوده است .به بیان
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دیگر ،وظیفهي مجلسین نسبت به این احكام انشاي حكم است و نه اخبار آن و هنجارهاي آن
تأسیسي است و نه تبییني و کشفي .بنابراین ،بيتردید ميتوان آن را از منظر سیاسي و حقوقي
قانونگذاري نامید.
در پایان باید گفت قانونگذاري تنها در مورد احكام شرعي اختالفي بهعنوان بخشي از

قانون اساسي و نیز آنچه بهصراحت از آن به قوانین (احكام منطقةالفراغ) تعبیر کرده بود ،ممكن
است .اندامهاي حكومتي در مقابل احكام شرعي اجماعي بهعنوان بخشي دیگر از قانون

اساسي ،صرفاً «قانونگذار»ند و نه «قانونگذار» و ميبایست بيهیچ تصرفي آنها را اجرا کنند.
در مقابل ،مجلسین مدنظر او در مورد احكام شرعي اختالفي و احكام منطقةالفراغ ،به معناي

حقیقي «قانونگذار»ند .مفهوم قانونگذار اساسي در مورد احكام شرعي اجماعي امري بيمفهوم
و بيمعناست ،ولي در مورد دستهي دوم ،همان دو مجلس بوده که با قانونگذار عادي یكسان
است .ميتوان وظیفهي مجلسین را در قبال احكام شرعي اختالفي بهدلیل محدودیت در تعیین

مفاد هنجارها قانونگذاري ضعیف و اعمال حاکمیت آنها را در قبال احكام منطقةالفراغ ،با

وجود محدودیت در تعیین مفاد آن ،بهسبب وجود آزادي عمل بیشتر ،قانونگذاري قوي نامید.

هنجارهاي فقهي

هنجارهاي حقوقي

طرح 1

کارکرد حقوقي
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نتيجهگيري
نتایج این مقاله به شرح زیر است:
 -1تقسیم احكام فقهي به احكام شرعي و منطقةالفراغ ،مرتبطترین تقسیمبندي از احكام در
موضوع قانونگذاري است که سید محمدباقر صدر با مالکهاي مختلف ،در گوشه و کنار
آثار خود ،آن دو را قسیم یكدیگر دانسته است .احكام شرعي نیز خود به دو دستهي
اجماعي و اختالفي تقسیم ميشود.
 -2اگرچه این دو دسته حكم از نظر شكلي تفاوتهاي بسیاري دارند ،از نظر مادي و
محتوایي ،براساس «شاخصهاي کلي» به هم پیوند ميخورند.
 -3براساس این تقسیم فقهي ،نهادهاي حقوقي مرتبط با قانونگذاري از نظر اندامي و
کارکردي در قالب مجلس مرجعیت و مجلس حلوعقد شكل یافتهاند.
 -1او احكام شرعي مرتبط به زندگي اجتماعي را مطلقاً قانون اساسي دانسته است .ميتوان
احكام شرعي اجماعي را قانون اساسي سخت و احكام شرعي اختالفي را که با گزینش
مجلس حلوعقد و تأیید مجلس مرجعیت الزماالجرا ميشوند ،قانون اساسي نرم دانست.
 -0قانونگذاري در معناي حقوقي ،که با دو مالک قدرت سیاسي و عامل انساني از غیر آن
متمایز ميشود ،در مورد احكام شرعي اجماعي بيمعناست .عمل مجلسین در خصوص
احكام شرعي اختالفي ،بهدلیل محدود بودن صالحیت تخییري آنها ،قانونگذاري ضعیف
و عمل آنها دربارهي احكام منطقةالفراغ ،بهدلیل گستردهتر بودن صالحیت ،قانونگذاري
قوي است.
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براي مشاهدهي توصیفي غالباً فقهي از نظرهاي شهید صدر ،ن.ک :امینيپزوه ،اسماعیلي.1342 ،

.3

براي دیدن مجموعهاي از این ویژگيها در آثار برخي فقیهان معاصر ،ن.ک :امینيپزوه:1343 ،
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.11-13
در مطالب دقیقتر و حقوقيتري که در اواخر عمر خود نگاشته ،احكام شرعي داراي ماهیت
اجتماعي را که در آن فتواهاي فقهي متعددي وجود دارد ،از این اصل مستثنا کرده است.

.0

او «مكتب» را شامل مجموعهاي از نظریهها و هر «نظریه» را شامل مجموعهاي «احكام» ميدیده
است (براي نمونه ،ن.ک :صدر1124 ،ق.)111 :

.4

او در جایي دیگر عناصر متحرک را به دو بخش تقسیم کرده است .بخشي احكام منطقةالفراغ و

.7

بخشي عناصر متحرک زماني است .عناصر اخیر مانند عناصر قبل مربوط به رابطهي انسان با
طبیعت است که مبناي آنها و تصمیمگیري در موردشان به بحث علمي و علوم موضوعي واگذار
شده است (صدر1103 ،ق[ج].)70 :
حتي این احكام هم بهرغم ثبات ،در درون خود سازوکاري جهت انعطاف در روشِ رفع آن نیازها
با توجه به شرایط و اقتضائات مختلف دارد و از این حیث به دو دسته تقسیم ميشود .برخي
بهصورت کلي بیان شده است و تصمیمگیري در بسیاري از حوزهها را به وليامر واگذار کرده تا
مطابق با اجتهادش و با توجه به شرایط و اقتضائات عمل کند و بعضي بهصورت تفصیلي و با
تعیین روشهاي مشخص براي رفع آن نیازها بیان و فاقد انعطاف الزم در شرایط جدید است که
در چنین مواردي با دستهي دیگري از احكام شرعي ثابت مانند قاعدهي الضرر جایگزین ميشود
(صدر1121 ،ق[ج].)120 :

.1

این نظر شهید صدر قطعاً با نظر اهل سنت در این زمینه که قائل به حوزهي النصفیه بوده و
اجتهاد را با تعریف خاص خود در آن حوزه ميدانند ،متفاوت است .در غیر این صورت ،با
بسیاري دیگر از نظرهاي او از جمله بحث جامعیت شریعت در تنافي است .بهنظر ،منظور او از
منصوص نبودن ،نبود وجود نص جزئي است ،نه اینكه آن مصالح حتي در نصوص کلي هم نباشد
و تشخیص آنها یكسره با وليامر باشد.

.4

براي نمونه ،ن.ک :مقالهي حقوقي او با عنوان «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية
االسالمية».

 .14براي مشاهدهي مجموعهاي از برترین مقاالت در این زمینه،
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
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 .17این دو مجلس براساس مباني فقهي دیگري چون قاعدهي شورا ،والیت فقیه یا ایدهي اهل
حلوعقد که در زندگي اجتماعي مسلمانان اجرا شده نیز قابل تحلیل است که بهسبب تشتت و
تغییراتي که در آراي او در موضوع مشورت و والیت فقیه ایجاد شده و نیز خارج بودن از
مسئلهي این مقاله ،از بیان آن خودداري ميشود.
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