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  دهيچک
به  سياسي علوم ۀاز حوز اخيراً آن ۀمطالع که است مباحثي از قانونگذاري به موضوع مربوط مباحث

صورت به هيامام فقهي تراث در بين اين در. است شده منتقل عمومي موضوعات حقوق ۀگستر
 مسائل حل در آنها از يريگبهره و استخراج که شده مطرح زمينه اين در بسياري پراکنده مباحث

ترين آنها، مباحث مهم از. است الزم ينيد يعنوان نظاماسالمي به جمهوري نظام در ياساس قوقح
 در شانيا هايديدگاه بررسي روشيپ ۀمقال هدف. است  با نام صدر محمدباقر د سيديشه

ي نگذارقانو يهاهينظر يبرا يمتناظر بتواند تا است منسجم ياهينظر قالب در قانونگذاري ۀحوز
(theory of legislation) تالش شده است که اين  راستا نيهم در. باشد سکوالر سياسي هاينظام در

که بيشترين مشابهت را با مفهوم  با تمرکز بيشتر بر احکام صادرشده در  هانظر
 منسجم بيان شود. ايقانونگذاري در حقوق عمومي مدرن دارد، در قالب نظريه

مباني ، سيد محمدباقر صدر،  نظريۀ قانونگذاري، فلسفۀ قانونگذاري، :هاهدواژيکل
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 مقدمه
ان خويش پاسخ گفته و فقهاي اماميه در طول تاريخ به بسياري از مسائل و مشکالت زم

 با اين حال امروزه مشاهده ،اندپديد آورده يو حقوق يفقه هاينظير از آرا و نظراي بيمجموعه
رسد يکي از راهکارهاي نظر ميبه. شودکمتر در سطح کالن استفاده مي هاکه اين نظر شودمي

 وجودبهتا انواع مسائل مهم براي عملياتي کردن اين آرا بيان منسجم آنها در قالب نظريه است 
محمدباقر صدر از کساني است  د. سيدشوعمل به آنها ارجاع داده شده و حل  حوزۀآمده در 

هاي مواجه شدن با نظريه دليلبهکنوني  ۀکه به اين مهم توجه داشته و معتقد است در دور
 مبادرت کرد بلکه بايد به استخراج نظريه از نصوص ،غربي، فهم اجمالي از اسالم کافي نيست

احکام و فروتر از مکتب ديده  ۀ(. او نظريه را در سطحي فراتر از مجموع22ق: 1221)صدر، 
است که بسياري فقه او را  به حدينظريه  ۀ(. تأکيد او بر ارائ121ق: 1221)صدر،  است

 اندن منظر همت گماردهياو از ا يفقه يشناسروش ۀناميده و به مطالع« »
 (. 171ق: 1221و  11: 1222بري،  ؛138ق: 1221غفوري،  ؛81ق: 1211عابدين، ال)زين

ابتناي سبب از جمله مسائل مهم در نظام جمهوري اسالمي موضوع قانونگذاري است که به
. در اين زمينه مسائل بسياري مطرح شايان توجهي دارداسالمي اهميت  ۀاين نظام بر انديش

با نگاه فقهي الزم  ويژهبهاساسي و از خاستگاه ديني  است که حل آنها در چارچوب حقوق
 ۀو اخيراً فلسف (1)قانونگذاري ۀاست. مطالعات در اين موضوع در غرب با عنوان نظري

قانونگذاري  ۀمطرح شده است. برخي نظري (3)حقوقي ۀاي از نظريعنوان شاخهبه (2)قانونگذاري
و  ينظر ياست و از نما يمرتبط با امر قانونگذار اند کهقانونگذاري دانسته ۀرا مترادف با فلسف

عنوان بهرا تنها  يقانونگذار يۀديگر نظر بعضياما  .(Wintgens, 2002: 10) پردازديبه آن م يعمل
شناسي و در کنار مباحثي چون روش يقانونگذار ۀيکي از موضوعات مطرح در ذيل فلسف

ن يينويس براي قانون، ارتباطات قانونگذاري، آپيش ۀيند تهياقانونگذاري، فر روشقانونگذاري، 
 اندشناسي قانونگذاري مطرح کردهيندهاي قانونگذاري و جامعهاقانونگذاري، مديريت فر

(Mader, 2001: 17.) 
اسالمي اهميت  ۀقانونگذاري مبتني بر انديش زمينۀاي در بنابر مقدمات يادشده وجود نظريه

 هي در اين زمينه مباحث شهيد صدر با عنوان ترين مباحث فق. از مهمزيادي دارد

وجود دارد که  اي به نام توان گفت که از نظر او در اسالم حوزهاجمال مي بهاست. 
ه يفق ين امکان به وليو در عوض، ا استخالي از حکم الزامي واجب و حرام از سوي شارع 

 در آن صادر کند. يا حکم الزامعنوان حاکم جامعه داده شده است تبه
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قانونگذاري در  ۀبه تمامي مسائل مطرح در ذيل عنوان نظري زمينهن يهرچند مطالب او در ا
دهد که تنها در فضاي ديني قابل پاسخ مي هاييپرسشبه  يدهد يا در مواردغرب پاسخ نمي
خصوص از حيث هبدر غرب  يقانونگذار يهاتوان آن را متناظري براي نظريهطرح است، مي
 نظري دانست.

 ۀشهيد صدر در موضوع قانونگذاري در قالب نظري هايديدگاهحاضر بيان  ۀمقال ۀلئمس
حقوقي و حقوق عمومي مدرن  ۀقانونگذاري در نظري ۀقانونگذاري است تا متناظري براي نظري

وزه که مستقيماً چراکه احکام اين ح ،خواهد بود بيشتر حول احکام  هاباشد. اين نظر
شوند، بيشترين نسبت و مشابهت را با از سوي حکومت و قدرت سياسي مشروع صادر مي

د يسو با کياز  ؛ازمند اثبات دو مطلب استين ادعا نياثبات ا (2)مفهوم قانونگذاري مدرن دارد.
ادعاي  د. اثباتکرثابت  يگر ناظر بودن آن را بر موضوع قانونگذاريد يه بودن آن و از سوينظر

آن از ابعاد مختلف  ينه و بررسين زمياو در ا ۀپراکند يهاان جامع و منسجم گزارهياول از راه ب
تبع ه ق از مفهوم قانون و بيدق يفيتعر بياناثبات ادعاي دوم  ۀالزم يول ،ممکن خواهد بود

الجمله آن را يم و فياول هست يۀدنبال اثبات فرضبهن مقاله تنها يدر فقه است. در ا يقانونگذار
از  ياجمال يتوان به درکيمقاله م اينرا از مطالب يز ،ميريگيدر نظر م يقانونگذار رناظر ب

 افت.يهم دست  ياز منظر فقه يمفهوم قانون و قانونگذار
هاي علمي از ميراث طور کلي در لزوم استخراج نظريهبه دبايله را اوالً ئاهميت اين مس

آن را در موضوع اين  بايددوم  ۀدر وهل ؛دانست -ن اشاره شدکه پيش از اين بدا -بومي 
اي آثار فراوان عملي در نظام جو کرد؛ چراکه چنين نظريهوپژوهش يعني قانونگذاري جست

د يس يتيشخص يهايژگيت آن را در ويد اهميدر سطح سوم با داشت.حقوق اساسي ما خواهد 
 ياصالت فقه ي، داراينيعنوان مرجع دبهاو  يت علميجو کرد. شخصومحمدباقر صدر جست

ت يت او هم حائز اهميشخص ياسيو آگاه به علوم روز در آثار او قابل مشاهده است. بعد س
)ره( و انقالب ينيت او از امام خمي، عالقه و حمايحزب يهاتيفعالآن را در توان يمو  است
او بر  يهاشهياندر يتأث خصوصبهافت. يز مبارزه و شهادت او در عراق يو نايران  ياسالم
ز ي( ن132م: 1111مالط،  ؛331ق: 1221، ي)فضل رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس يمحتوا

او را  يمرتبط با حقوق عموم يهاشهياند يت مطالعه و بررسياست که اهم ياز مسائل مهم
 ۀيي براي توسعتواند مبنااو در قالب يک نظريه مي هاينهايت اينکه بيان نظردر دهد. ينشان م

 اين نظريه و رفع نواقص و ايرادات احتمالي آن باشد.
 ۀسيد محمدباقر صدر در زمين هايحاضر آن است که نظر ۀحال پرسش مقال به هر

ن مقاله يتوان آن را در قالب يک نظريه بيان کرد يا خير. در اقانونگذاري چيست و آيا مي
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و  شجامع به آثار او و شاگردان يش اوالً نگاهن پرسيبه ا ييپاسخگو يدر راستاشود يمتالش 
 يهان حوزهيوجود آمدن خلط ببهعدم  سبببهاً ي، ثانداشته باشيمنظران بعضي ديگر از صاحب

ن يخلط نشود، ثالثاً ا يمقاله حفظ شده و با مسائل حقوق يو فقه ي، اصوليکالم ۀمختلف، صبغ
حل مسائل  يبرا ييشود که بتواند مبنا يانبصورت منسجم بهبا زبان ساده و  ينحوبهمطالب 

رد. ينده قرار گيآ يهادر پژوهش يمسائل قانونگذار حوزۀخصوص در بهکشور  يحقوق عموم
دال بر وجود چنين  ۀ، ادلترتيب مباني کالمي بهن هدف، يدن به ايرس يبنابراين برا

، ماهيت براي صدور احکام  اي در اسالم، قلمرو احکام اين حوزه، مقام صالححوزه
تا از مجموع اين مباحث  شودمياين احکام و در نهايت ضوابط احکام اين حوزه بررسي 

 اثبات شود. قانونگذاري بر مباحث  ۀامکان اطالق نظري

 مباني کالمي . 1
فقهي  ۀصبغ يجه دارايو در نت بودهعمل  حوزۀاصالتاً بحثي مرتبط با  بحث 

است؛ با اين حال مباحث فقهي خالي از مباني مؤثر بعيد و قريب کالمي نيست. گذشته از 
توان در دو مباني کالمي بعيدي چون حجيت ادله و مانند آن، مباني قريب اين نظريه را مي
المي اول را مورد خالصه کرد: يکي خاتميت و ابديت شريعت و ديگري جامعيت آن. مبناي ک

 حوزۀفهم بهتر اين مباحث و کارکرد آن در  بهبه اين معنا که  ،توان مبنايي ايجابي دانستمي
ها و سوء چراکه مانع برخي بدفهمي ،کند و مبناي دوم را مبنايي سلبيشريعت کمک مي

 ها از اين مباحث خواهد شد.برداشت

 خاتميت و ابديت شريعت. 1ـ1
را  هاي بحث ترين ريشهمدباقر صدر، از جمله مهمبرخي از شاگردان سيد مح

صورت مفصل به(. شهيد صدر 117ق: 1217)حائري،  اندخاتميت و ابديت شريعت دانسته
و آن عوامل را در زمان پيامبر)ص( غيرموجود دانسته  کردهبيان را علل تجديد حضور انبيا 

کند که ريعت رسول اکرم)ص( ايجاب مي(. خاتميت و ابديت ش18ـ12ق: 1232)صدر،  است
 يهايط و دگرگونيباشد تا بتواند خود را با شرا يي داشتهاين شريعت در درون سازوکارها

 حوزۀاين سازوکارها، اختيارات حاکم اسالمي در  ۀدر طول زمان وفق دهد. از جمل يضرور
ن يدر ا يريمات متغير، تصميط متغيکه در شرا داردار ين مبنا حاکم اختياست. بر ا 

را عنصري  رو او اين بخشد. از ياسالم تحقق عمل يحوزه اتخاذ کند و به جاودانگ
که موجب تداوم صورت اسالم و عموم و  است متحرك در مبادي تشريعي اسالم دانسته

 (.188ق: 1222)صدر،  شودعصرها مي ۀفراگيري آن در هم
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 جامعيت شريعت. 2ـ1
جامعيت  ۀبه مغاير دانستن آن با قاعد ها با بحث و مخالفت هااري از انتقادبسي

وجود  يعت به معنايدر شر يان حوزهين معنا که اعتقاد به وجود چنيگردد؛ بديشريعت برم
چنين فهم شده که قلمروي است بدون  نقصان در آن خواهد بود. از منظر برخي، 

کلي به ولي امر سپرده شده است. در بهآن  يگيري و تعيين تکليف برايار تصميمحکم که اخت
او، نشان داده  يخصوص مباحث اصولبهد صدر يمستنداتي از آثار شهارائۀ ن قسمت با يا

ت يبلکه جامع ارد،وجود ند يعت تعارضيت شريو جامع ن يخواهد شد که ب

 است. بحث  يکالم يعت جزء مبانيشر
نب دين بررسي شده است. احکام و نه ساير جوا حوزۀجامعيت تنها در  ،در اصول فقه

. اندمطرح کرده« ع عن الحکميخلو الوقا ينف» ۀتحت عنوان قاعداصوليون اين بحث را اغلب 
صراحت در کتاب اصولي خود اين قاعده را با استدالل به علم و رحمت الهي که بهصدر شهيد 

سبب براساس مصالح و مفاسد بهترين قانونگذاري را انجام دهد و نيز به وندخداکند ميب ايجا
. (181: 1ق، ج1211)صدر، وجود نصوص بسيار از ائمه)ع( در اين مورد پذيرفته است 

بر وجود نقص و  که دهد هشدار مي بر آن، در اثناي بحث از عالوه
اي کند، چراکه شريعت به هر حادثهراي برخي حوادث و وقايع داللت نمياهمال در شريعت ب

صفت تشريعي اوليه را داده، به اضافه اينکه به ولي امر هم صالحيت اعطاي صفت تشريعي 
 ( وي در جاي ديگر183-182ق: 1222)صدر، ثانويه براساس برخي شرايط را داده است 

ن امر يد بر ايتأک بابلکه ها نهيزم ۀع احکام اسالم در همق تتبينه تنها از طررا  اثبات اين گزاره
ن ين معتقد است که اي.همچندانديمممکن  (1)کنديمکه ذکر  يتيدر منابع عامه از جمله سه روا

را امکان يز ،کنديمخود را نقض  ،رفتار فرد و نه جامعه است ۀکنندميادعا که اسالم تنها تنظ
در رفتار فرد  يچراکه نظام اجتماع يکديگر وجود ندارد،از ن رفتار فرد و جامعه يک بيتفک

و در  يصورت ضمنبهخود  ين او در کتاب اصوليبنابرا .(128ق: 1221)صدر،  ابدييمتجسم 
ذکر  شايانث احکام اشاره کرده است. يعت از حيت شريبه جامعراحت صبهخود  گر آثاريد

بلکه از  ؛شوديدر احکام ختم نم تياو به صرف جامع ۀشيت در انديجامع ياست که حت
هم قائل بوده است.  يعت در سطوح فراتريت شريکه او به جامعد يآيمن بر ياو چن هاينظر

 عت قابل استخراج استيهمه از شر ه و مکتب کهيست از سطح نظرا ن سطوح عبارتيا
 .(121ق: 1221)صدر، 
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  ۀادل. 2
و برخي شاگردان او در اثبات وجود چنين  در اين قسمت به داليلي که شهيد صدر

شود. اين ادله شامل اند، اشاره مياي در اسالم يا قلمرو و کيفيت حکم بر آن بيان کردهحوزه
هاي ولي امر در پر صدر براي صالحيت شهيدترين دليلي که مهمادلۀ قرآني و روايي است. 

يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا »نساء است:  ۀمبارک ۀسور 11 ۀآي ،کندبه آن استناد مي کردن 
شريفه حدود و قلمرو آن را هم  ۀاو از اين آي« األمْرِ مِنْکُمْ.اُوْلِي الرَّسُولَ وَ أطِيعُوا اهللَ وَ أطِيعُوا

اش مباح است؛ به اين معنا که که به طبيعت اوليه داندو محدود به هر فعلي مي کندمياستنباط 
شود که نص تشريعي دال بر حرمت يا وجوب آن نشده باشد، چراکه ملي ميشامل هر ع

پيروي از ولي امر در حدودي واجب است که با پيروي از خدا و احکام عامه او تعارض 
 . (182ق: 1222)صدر، نداشته باشد 

 و  حوزۀنمونه به چهار روايت ديگر که موجب فهم بهتر  برايبر اين آيه، عالوه
. از جمله نهي پيامبر)ص( از خودداري از بخشيدن آب کنداشاره مي ،شودتبيين اهميت آن مي

، حرمت اجارۀ زمين در (7)اي که هنوز نرسيده است، نهي ايشان از خريد ميوه(8)و گياه اضافي
ها و سفارش در مورد يا دستورات امام علي)ع( در مورد تحديد قيمت (1)شرايط خاص

يک از واجبات و محرمات اصيل در شريعت نبوده بلکه ناشي از اختيارات که هيچ (1)بازرگانان
 .(181-181ق: 1222)صدر، حاکم اسالمي در اين حوزه بوده است 

 قلمرو احکام . 3
شود تا از دل اشاره مي هاي حاکم بر احکام در اين قسمت به انواع محدوديت

ترين عامل در تعيين قلمرو مهم ،اشاره شد پيشترطورکه هماندد. آن قلمرو آن مشخص گر
محدود بودن آن  -نساء برداشت کرده بود ۀمبارک ۀسور 11 ۀد صدر از آييکه شه- 

احکام غيرالزامي مستحب،  حوزۀمباحات بالمعني االعم است؛ يعني ولي امر تنها در  حوزۀبه 
محدوديت ديگري که براي اين احکام از آثار او الزام دارد.  مکروه و مباح بالمعني االخص حق

روابط با دو قسم او با تقسيم روابط انسان به  شود، محدوديت از حيث روابط است.استنباط مي
رابطۀ اول انسان خود را از طريق توليد و  هاي ديگر معتقد است کهطبيعت و روابط با انسان

بطۀ دوم در قالب حقوق و امتيازاتي که هرکس بر ديگري دهد و راسيطره بر طبيعت نشان مي
دارد. رابطۀ دوم برخالف رابطۀ اول تنها در ظرف اجتماع متصور است. او معتقد است که 

يابد، برخالف اعتقاد هرچند رابطۀ انسان با طبيعت با پيشرفت وسايل توليد تغيير مي
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اسالم  ،بر همين اساسهر آن تغيير يابد. ها رابطۀ دوم ماهيتاً ثابت است، هرچند مظامارکسيست
شده  قائل به  اولبراي روابط  ليو ،قوانين ثابت در نظر گرفته دوم،براي روابط 

 .(181-183ق: 1222)صدر، الت اجتماعي در هر عصري تحقق يابد است تا عد
اند. کرده هاي ديگري هم اشارهبه محدوديت زمينهصدر در اين  شهيدبرخي از شاگردان 

اول در تشخيص موضوعات  ۀاند. زمينن حوزه را به سه زمينه محدود کردهيقلمرو ا بعضي
صورت مستقيم قانونگذاري بهمرتبط با احکام ثابت است که اسالم در مورد آن موضوعات 

مانند حکم به رؤيت  و بر ولي امر الزم است که وضعيت آن را از ابهام خارج کند، کرده است
زاحم بين احکام الهي ثابت دانسته تشخيص اهم در موارد ت ،هاي قمري. زمينه دومماههالل 

که در آنها حکم است سوم مربوط به مصالح فوري در قلمرو مباحات  ۀزمين است و شده
و ها ار دادن برخي مالياتمانند قر ،وجود ندارد -نه نفياً و نه اثباتاً - الزامي ثابتي از قِبل شريعت

 و گفته اطالق داردپيش ۀدر سه زمين قلمرو از اين منظر  .(121ق: 1217ئري، )حا ...
با اين . (123ق: 1217)حائري،  آن معصيت خدا در پيروي از مخلوق است کنندۀدوتنها محد

و با تقسيم حکم حاکم به حکم  ان او با اين نظر مخالفت کردهحال برخي ديگر از شاگرد
اند که نقش حاکم در آن، درخواست اجراي حکم ولي را احکامي دانستهکاشف و واليتي، ا

شرعي بدون الزام به آن بوده و نسبت به مواردي است که پيش از آن هم الزامي در آن وجود 
دهد يا در هالل ماه که در حقيقت اخبار از واقع مي رؤيت مثل حکم حاکم به ،نداشته است

. احکام واليتي هم احکامي است که نقش حاکم در آن دهدبين مترافعين حق را تشخيص مي
شرعي پيش از آن الزامي که از نظر الزام به امري است براساس منصب واليت حتي درصورتي

يکي وجود مالك و مصلحتي در متعلق حکم  :تواند باشدسرّ اين الزام دو امر مي نباشد که
 ؛هاکم حاکم به تحديد قيمتمثل ح ،نحوي که خود حکم مؤثر در تحقق مصلحت استبه

اي را در نفس تعيين موضع براي وحدت کلمه و موردي که حاکم مصلحت ملزمه ،دوم
گر ياز د .(118-112ق: 1311)حائري،  کندبيند و به آن حکم ميجلوگيري از پراکندگي مي

ميان از  ر نظر به موارد تزاحم دارد.يد که در مورد اخيآين بر مين سخن چنيکلمات صاحب ا
 دانسته است احکام  ءرا جز اولواليتي نوع احکام اين سه دسته از احکام، تنها 

)حکم  بنابر اين نظر، احکام حاکم در تشخيص و کشف موضوعات .(111ق: 1311)حائري، 
( از شمول اين احکام خارج واليتي نوع دوم)حکم  کاشف( و نيز احکام او در موارد تزاحم

زيرا او  ،تر استرسد نظر اخير نسبت به نظر قبلي به سخنان شهيد صدر نزديکمي نظربه است.
از حکم به تعيين موضوعات و تشخيص اهم در  ،در بحث از احکام  مورددر هيچ 
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اي سخن به ميان آورده که در طول بلکه از محدوده به ميان نياورده است،موارد تزاحم سخني 
 است. پذيرآن تغيير غيرالزاميِ ط، حکم اصليِزمان و تغيير شراي

 مقام صالح براي صدور احكام . 4
شک شهيد صدر هم اين اختيار را براي رو بيو ازاينباشد ميقانونگذاري امري حاکميتي 

را  . پيش از اين اشاره شد که او اختيار صدور حکم در است حکومت قائل شده
االمر که از نظر او مقام دانست. پرسش اين قسمت آن است که اوليالمر ثابت ميابراي اولي

تواند هايي دارد. اين امر ميگيري در اين حوزه است کيست و چه ويژگيصالح براي تصميم
تري از را بر ما بگشايد و ما را به شناخت عميق اي ديگر از مجهوالت ناظر بر پرده

 براي پاسخ به اين پرسش ناگزير بايد نظرهاي او را در مورد حکومت بررسي کرد. آن نائل کند.

ق نوشته است، اشکال حکومت در 1371که در سال  او در اصل ششم از 
کند. در اسالم را به دو دستۀ حکومت الهي و حکومت شورا يا حکومت امت تقسيم مي

مه)ع( است، تعيين الهي خاص صورت گرفته و نظر حکومت الهي که حکومت پيامبر)ص( و ائ
مردم در آن دخالتي ندارد و تضمين اساسي در پايداري و سالمت حکومت، عصمت از گناه و 

وَأمْرُهُمْ شُورَى »سورۀ مبارکۀ شورا،  31اشتباه است. اما در دورۀ غيبت، از نظر او بنا بر آيۀ 
رد از جمله در مورد شکل حکومت، امر به شورا ، در مواردي که نص شرعي وجود ندا«بَيْنَهُمْ

هايش در واگذار شده است و اين اختيار براي امت هست که حکومتي را براي اعمال صالحيت
 [ بر پا کنداجراي احکام شرعي و وضع و اجراي تعاليم برگرفته از آن ]احکام 

 ،الصالحينمنهاجق در حاشيۀ خود بر 1318و  1311هاي (. اما او در سال217-288ق: 1221صدر، )
صورت تلويحي واليت عامۀ فقيهان را پذيرفته اثر محسن طباطبايي حکيم در بخش عبادات به

چنانچه در »گويد: مشابه با اين نظر مي ( و در 11: 1ق، ج1218است )حکيم، 
جايز است که همانطور که  مجتهد مطلق ساير شروط شرعي در مرجع تقليد باشد ... بر مکلف

بيان شد از او تقليد کند و برخوردار از واليت شرعي عامه در شؤون مسلمين است به شرط 
 (.  112-111: ]د[ق1283)صدر، « اينکه هم از نظر ديني و هم از نظر واقعي شايسته آن باشد

 اقداماتاز  مثال در جايي به برخيبراي . شوداو نيز مشاهده ميهمين نظر در آثار ديگر 
هرچند بياني توصيفي است،  کند کهعلما در طول تاريخ و مراحل رشد مرجعيت اشاره مي

صورت ضمني بيانگر اعتقاد او به واليت فقهاست، چراکه آخرين مرحلۀ رشد مرجعيت را به
 پاسخ بهدر  همچنين .(21-21ق: 1218)صدر، داند رهبري علما در مبارزه با استعمار کافر مي

 ۀخود را قائل به واليت عامدر مورد واليت عامۀ فقيهان که زمان آن مشخص نيست، اي نامه
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تنها دليلي که از  ،فراواني وجود دارد ۀدانسته و معتقد است که هرچند در اين زمينه ادلفقها 
 .(212ق: 1221)صدر،  توقيع مبارك است ،نظر او قابل اعتماد است

به  ق در کتاب 1311ست و در سال اين آخرين نظر او در اين زمينه ني
خالفت امت و نيابت عامۀ مرجعيت از سوي امام زمان)عج( اعتقاد پيدا کرده است. از منظر او 
خالفت عامه براي امت براساس قاعدۀ شوراست که به او حق اجراي امور را به دست خودش در 

(. 8: ]الف[ق1283دهد )صدر، يب امام ميچارچوب اشراف و رعايت قانون اساسي از طرف نا
براساس  -داندترتيب پيامبران)ع(، ائمه)ع( و مرجعيت ميکه به-همچنين نبيون، ربانيون و احبار را 

 داند که مرجع فکري و تشريعي از نظر ايدئولوژي هستندگواهاني مي (18)سورۀ مبارکۀ مائده، 22آيۀ 
 (.121: ]ب[ق1283ند تا دچار انحراف نشود )صدر، کنو بر حرکت و انسجام جامعه نظارت مي

خصوص در مورد ارتباط اين سه نظر با هم، بين شاگردان او اتفاق نظر وجود ندارد، به
رسد جمع بين دو نظر سابق اوست و آن هم مشخص نيست که از چه نظر مينظر سوم که به

به اواخر زندگي اوست وجود آمده است، هرچند انتشار آن مربوط زماني در ذهن او به
 باقر حکيم از تغيير نظر اول شهيد صدر به نظر دوم سخن به ميان(. محمد338ق: 1228حسيني، )

رده دانسته ک امرن يا برمربوط به شورا  ۀکه او در داللت ادل يکيآورده و آن را حاصل تشک
 داندميفقيه همچنين سومين نظر او را همان واليت  .(38: 1377 و 12ق: 1281است )حکيم، 

 .(213و  227ق: 1217و  311و  311ق: 1218)حکيم،  و لذا دو نظر اخير را يکي دانسته است
ن نحو که او بعد از ياند؛ به اسه نظر دانسته رآنها را ناظر ب ،ولي برخي ديگر از شاگردان او

مورد نقش ه بوده و در يت فقياز شورا و وال يبيدنبال ترکبهران يا يانقالب اسالم يروزيپ
، ينعمان ؛183ق: 1281، ي)حائر ل شده استيتفصبه  ت قبل و بعد از حکومت قائليمرجع

 رسد با توجه به سومين نظر او در موردنظر مي(. به هر حال به18-28: 2ق، ج1222
اي که را بايد در نامه صدور احکام  ي، مقام صالح براييحق حکومت و فرمانروا

نامگذاري شده و در آن به « »
جو وجست است، خود دست زده فقهي هايساختارسازي و نهادسازي سياسي مبتني بر انديشه

 در موارد عدم وجود موضع قاطع در شريعت اعم از تحريم يا ايجاب،»گويد: کرد که مي
داند تواند آنچه را که از قوانين به صالح ميمي ،کندت عمل ميتشريعي که از سوي ام ۀقو
« شودناميده مي  وضع کند و اين حوزه نحوي که با قانون اساسي متعارض نباشدبه

او اين قوه را در اختيار مجلس اهل حل و عقد دانسته و در ادامه  .(11: ]الف[ق1283)صدر، 
گيري در مورد او مکلف به تصميم»گويد: جعيت رشيده ميدر بيان وظايف و اختيارات مر



 

 
 5/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

11 

تعيين  االجرا کردن قوانيني است که مجلس اهل حل و عقد براي پر کردن الزم
 .(12: ]الف[ق1283)صدر، « کندمي

 ،مين قسمت پاسخ دهيبه پرسش ا زمينهاو در اين  هايبنابراين اگر بخواهيم از مجموع نظر
 سيد ۀدر انديش گيري در که دخالت مردم يا نمايندگان آنان در تصميم بايد بگوييم

يا مرجعيت االمر ن اوليياست و در نهايت ا پذيرمحمدباقر صدر تنها از باب مشورت توجيه
در اين حوزه رشيده و به تعبير ديگر مجتهد عادل باکفايت است که به تصميمات متخذه 

 بخشد.مشروعيت مي

 ماهيت احکام . 5

ست از تعيين جايگاه اين ا عبارت ن ماهيت احکام ييدر تع مورد نظر ۀلئمس
ن ين قسمت آن است که ايپرسش ما در ا روازايناحکام.  ديگران آنها با ياحکام و نسبت م

له و ئن مسيشده قابل ارجاع هستند. ابه کدام نوع از احکام شناخته يث ماهوياحکام از ح
ن احکام يبهتر ا ييبه شناسا ،به آن يدهپاسخبا حل و توان يمکه  داردت يرو اهمازآن ،پرسش

گونه از حيث ماهوي آن که احکام د و آثار آن نوع از احکام خاص را يمبادرت ورز
از احکام  قرار داد. يمورد انطباق و بررسمنطقه الفراغ بر احکام صورت کامل شود، بهدانسته مي

و  يي، امضايفيو تکل يم آنها به وضعيعمل آمده است؛ از جمله تقسبه يتقسيمات مختلف
و  ي، فردي و اجتماعي، تعبدي و توصلي، اوليو ظاهر ي، واقعيو ارشاد ي، مولويسيتأس
ثار و ... . ويژگي تقسيم اخير يعني تقسيم احکام به اولي و ثانوي آن است که بر آن آ يثانو

از آن  ،در فقهآثار عملي آن . اما مترتب استفقهي و اصولي بيشتري نسبت به ساير تقسيمات 
 ياريبس روجتماعي و سياسي پيوند خورده است. ازاينکه با مسائل ا داردبراي ما اهميت  نظر

چون اضطرار، عسر، حرج و مانند آن است  يطياز شرا يناش ياز احکام مُجرا در نظام اجتماع
تر از آن سازد. مهميه را الزم مياحکام ثانو يو اجرا شودميه ين اولير در عناوييموجب تغکه 

غلب نسبت ا ي،اسيدر فقه س يديکل يعنوان مفهومبه يگاه حکم حکومتيجا ينکه در بررسيا
ن احکام دانسته ياز ا يا آن را قسميب ين ترتي؛ بدکنندميه بررسي يه و ثانويرا با احکام اول آن

از احکام صادرشده در  يدا کردن درك بهترين قسمت با هدف پيدانند. در ايم آنها ميقس اي
عت ين حوزه با احکام شرين احکام صادرشده در ايکه او ب يم و تقابليابتدا به تقس 

ه به يه و ثانويم احکام به اوليت تقسياهم سبببهشود. پس از آن يقائل شده است اشاره م
طورکه ؛ همانن دو نوع از احکام پرداخته خواهد شدين حوزه با اينسبت ميان احکام اتعيين 

 .اندنگريستهخصوص از دريچۀ تقسيم اخير به ماهيت اين دسته از احکام شاگردان او هم به



 
 
 

  قانونگذاري نظريه مثابه به 
 

 

 

11 

صورت صريح و ضمني به تقسيم احکام به احکام بهکرات در آثار خود بهد صدر يشه
و آنچه آنها را « شريعت»او در جايي بين احکام اشاره کرده است.  عتو احکام شري 

هايي که از ويژگي(. 283ق: 1221شود )صدر، ناميده است، تفکيک قائل مي« تعاليم»يا « قوانين»
 ۀشيدر اند توان پي برد که آنها منطبق با همان احکام مي ،شمردبر ميقوانين براي 

با شأن او در  گيري در ين، او شأن پيامبر)ص( را در زمان تصميمبر ااوست. عالوه
مقام ايشان و دومي را  يت امريوالجايگاه ابالغ احکام ثابت متفاوت دانسته و شأن اولي را 

 (. 223-222ق: 1222)صدر،  داندو مبلغ بودن ايشان مينبوت 
که در عرض هم قابل  احکام توان تفاوت احکام شريعت را با طور خالصه ميبه

. وجود دليل شرعي 2. ثبات و دوام يکي و قابليت تغيير ديگري؛ 1فرضند، در سه مورد دانست: 
پيامبر)ص( . تفاوت در شأن 3 ؛بر احکام شريعت و عدم نياز به وجود آن براي احکام 

 .ن براي صدور احکام اعم از مبلغ بودن براي احکام شريعت و ولي امر بود
اما در مورد بررسي ماهيت اين احکام از حيث اولي و ثانوي بودن نخست بايد به اين مطلب 

توان منطبق با احکام حکومتي مصطلح در ادبيات فقها اشاره شود که احکام اين حوزه را مي
ارد و اين امر محل دانست. هرچند تعريف مشخصي از احکام حکومتي در متون فقهي وجود ند

و  انداختالف است، با اين حال قدر متيقن آنها از ناحيۀ حاکم و والي و نه شارع و مفتي صادر شده
گفته از آثار صدر، احکام همچنين از نظر زماني موقت هستند و نه دائم. بنابر استنادات پيش

شاگردان او هم به اين مسئله اشاره  .اندرو حکومتيها بوده و ازاينهم داراي اين ويژگي 
 (. 131ق: 1217اند )حائري، دانسته -و متفاوت با فتوا-کرده و آن را حکم صادرشده بنابر واليت 

ماهيت اين احکام از  در موردهاي احکام حکومتي، ويژگي خصوص اختالف در برعالوه
رو با دانستن اين ازاينارد و ن دو بودن هم اتفاق نظر وجود نديم ايا قسيحيث اولي يا ثانوي 

و  يباق اند، همچنان مسئلۀ ما در اين قسمتاحکام حکومتي مطلب که احکام 

دو بار از صالحيت ولي  صدر در توصيف احکام  شهيداست.  ييازمند پاسخگوين

ه احکام اصلي ب« »يا « » اعطايدر  ،شريعت ۀواسطبه امر

تواند دليلي بر اعتقاد او به ثانوي اين امر مي .(182ق: 1222)صدر،  اد کرده استي 
را  يح کرده و احکام ثانوين امر تصريبه ا احکام باشد. برخي از شاگردان او نيز بودن اين

شود و يجعل م -عارض شدن عناوين خاص بر آنبه لحاظ - يزياند که بر چدانسته ياحکام
صدور  ،ن منظريکند، هرچند موضوع همان موضوع باشد. از ايرا م ير حکم اولييتغ ياقتضا

جامعه  ۀدر ادارتمسک به احکام اوليه را حسبه که تنها  يۀبرخالف نظر - احکام 



 

 
 5/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

12 

 ۀ( اما نکت121ق: 1238، يدري)ح است يثانو يت بوده و احکامياز باب وال -دانديز ميجا
شود که در اين مورد در اين مورد عنواني است که سبب ثانوي شدن اين احکام مي مهم

 ،اندعنوان حکم ثانوي ياد کردهبهصدر وجود ندارد. برخي از آن احکام شهيد صراحتي در بيان 
 ولي تفاوت آن را با احکام ثانويِ ناشي از عناوين ضرورت و اضطرار و عسر و حرج در اين

که الزام قدرت تشريعي در آن ناشي از وجود نص خاص يا عام در شريعت اند دانسته نکته
الدين، )شمس است يشده به آن قدرت تشريعي اجتهادبلکه ناشي از صالحيت داده ،نيست
رسد حکم ثانوي بدون وجود عنوان خاص قابل نظر ميبهکه  (. اين در حالي است18ق: 1217

رو برخي از اي در نظر گرفت. ازاينجداگانه عنوان مورد نيز توان براي اينفرض نيست و مي
 ،اندن ثانوي دادهياي که در مفهوم عناوبه اين نکته توجه داشته و با توسعه شهيد صدرشاگردان 

هرچند که اصل  ،انددانسته« اطاعت از ولي امر» ياين احکام را حکم ثانوي با عنوان ثانو
 .(131-131ق: 1217 )حائري، خود عنوان اولي است ،اطاعت از ولي امر

الفراغ شود که احکام منطقهاز ظاهر کلمات شهيد صدر و تصريح شاگردان او چنين استنباط مي
توان گفت از نظر شهيد صدر، اند، احکام ثانوي هم هستند. بنابراين ميدر عين اينکه احکام حکومتي

 ام ثانوي هستند.احکام حکومتي قسيم احکام اولي و ثانوي نبوده بلکه خود، احک

 احکام  ۀضابط. 6
-يعت ميرا در مقابل احکام شر صدر احکام  شهيدکه  گفتيمدر قسمت قبل 

ار را يامر اين اخت يشود که وليسبب م ين دوگانگيد گمان شود که اين حال نبايبا ا ،دانست
گيري در اين حوزه تصميم هب بخواهدکه  يمشخص به هر نحو ۀداشته باشد که بدون ضابط

عدالت و  يکل ۀحول دو ضابط ياحکام حکومت ين ضابطه براييتع ۀلئ. معموالً مسبپردازد
-يليصورت تفصبهنه ين زميدر ا ييگوين حال الزم است خارج از کليچرخد. با ايمصلحت م

احکام  ۀرسد چالش جدي و مهم در زميننظر ميبهچراکه  .ن موضوع پرداخته شوديتر به ا
بايست براساس زيرا اين احکام از سويي مي ،در همين امر نهفته است نيز حکومتي 

و معضالت متغير عملي در حوزۀ حل مشکالت  رضوابط خاص شرعي و از سوي ديگر ناظر ب
د صدر ين احکام از منظر شهيا يبرا يق و روشنيدق ۀن ضابطييدنبال تعبهنجا يباشد. در ا اجرا

م از يکه بتوان نيمدنبال آبهبلکه  ؛ستين در دست از او مورد نيدر ا يحير صريچراکه تعب ،ميتسين
 اي در اين خصوص نزديک شويم.ابطهو شاگردانش به ض او ۀسخنان پراکند

 صدور احکام  يصدر برا شهيدن قسمت آن است که از منظر ين پرسش ايبنابرا
نکه در يا سبببهاست که او  شايان ذکر. دادد مورد مالحظه قرار يبا ي راا ضوابطيچه ضابطه 
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بسياري از اين ضوابط رنگ  الم به طرح اين مباحث اقدام کرده،ن مکتب اقتصادي اسييمقام تب
آنها تا  مجموعۀولي نافي اين نيست که بتوان از  ،اقتصاد دارد ۀو بوي تخصصي در زمين

 زمينه دست يافت.حدودي به ضوابطي هرچند مجمل در اين 

» ۀترين مباحث شهيد صدر در اين موضوع مباحثي است که در مقالمنسجم

و با رويکردي اقتصادي مطرح کرده است. او در اين مقاله بعد از بيان « 
اصر و متغير در احکام اسالمي براي هدايت زندگي، اين دسته از عن پذيراهميت عناصر انعطاف
داند که مرتبط با عناصر ثابت شريعت است و اسالمي مي عموميهاي را برگرفته از شاخص

يابد. او استنباط اقتصاد اسالمي جز با ترکيب اين دو دسته از عناصر صورت کامل خود را نمي
 اوالً فهم اسالمي آگاهانه از عناصر»داند: ها را نيازمند سه مطلب ميعناصر متغير از آن شاخص

هاي عمومي آن، ثانياً فهم کامل و شاملي از هاي آن و داللتثابت و درك عميق از شاخص
هاي زماني و شرايط اقتصادي آن و مطالعه در مورد اهدافي که آن شاخص ۀطبيعت دور

هايي که متکفل اجراي آن است، ثالثاً فهم فقهي کند و نيز روشآن را محدود مي ،عمومي
هاي دست آوردن ساختبههاي حاکم شرعي )ولي امر( و الحيتحقوقي در مورد حدود ص

هاي حاکم شرعي و حدود واليت تشريعي که آن عناصر متحرك را در چارچوب صالحيت
  . (28و  31: ]ج[ق1283)صدر، « داده شده به او عينيت بخشد

ز که ا است (11)گيري شريعتاولي جهت است: هاي عمومي از نظر او پنج مورداما شاخص
توان از آنها به هدف مشترکي از منظر آيد که ميدست مياي از احکام منصوص بهمجموعه

عنوان شاخصي براي اين دسته از تواند بهشارع پي برد که حفظ و حرکت به سمت آن مي
ست از هدف منصوص براي ا دومين شاخص عبارت؛ (21: ]ج[ق1283)صدر، احکام باشد 

زند، چنين فهم هايي که براي اين مورد مي( که از مثال22: ]ج[ق1283)صدر،  حکم ثابت
تواند در موارد مشابه شود که منظور او همان علل منصوصي است که در احکام ثابت هم ميمي

هاي اسالمي است که اسالم بر توجه به آنها تأکيد داشته سومين شاخص ارزش جاري شود؛
تواند با الهام از که حاکم شرعي مي انند آنمساوات و برادري و عدالت و قسط و م، مثل است

ست ا چهارمين شاخص عبارت ؛(28: ]ج[ق1283)صدر، اقدام کند  آنها به پر کردن 
رويکرد نبي و وصي به عناصر متغير؛ بدين معنا که از نظر او احکامي که ايشان در اين حوزه از 

عنوان شاخصي براي اند بهطي که صادر شدهتواند با در نظر گرفتن شراياند، ميصادر کرده
او در  .(27-18: ]ج[ق1283)صدر، شمار آيد حاکم شرع در صدور اين دست از احکام به

ضمن اين شاخص به مفاهيم اسالمي هم اشاره کرده است. از نظر او اين مفاهيم که در ديگر 
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 متغير يعني احکام توانند پرتو نوري بر عناصر اند، ميآثار او هم مورد توجه بوده
هاي اجتماعي که از عنوان پديدهاند مفاهيم فقر و تجارت در اسالم بهبيندازند که از آن جمله

-21: ]ج[ق1283)صدر، داري متفاوت است عمل آمده که با نظام سرمايهآنها تفاسير خاصي به
براي حاکم  ص عموميدر نصو ست از اهدافي کها آخرين شاخص از منظر او عبارت .(27

کرده و او را مکلف به تحقق بخشيدن به آنها يا نزديک شدن به اسالمي حدودي را مشخص 
 .(11: ]ج[ق1283)صدر، آنها کرده است 

اي به برخي ضوابط اشاره صورت کليدواژهبه نيزدر ديگر آثار خود غير از موارد يادشده به
تأکيد دارد و معتقد  «عدالت اجتماعي»حقق مثال در وضع اين احکام به ت برايکرده است. 

متفاوت است که اقتضائات عدالت اجتماعي در هر دوره به اختالف شرايط اقتصادي جامعه 
هاي از ديگر کليدواژه ،ذکر شد طورکهنيز همان «مصالح عامه» .(321ق: 1222)صدر، است 

 وضع احکام سيد محمدباقر صدر در اين زمينه است. او اصل دخالت دولت را در 
شده در هم از ديگر موارد اشاره (12)«هاي اسالميايده»داند. براي حمايت از مصالح عامه مي

 .(321ق: 1222)صدر،  آثار شهيد صدر است که اين احکام بايد مطابق با آنها باشد
 راکندهپصورت منسجم بلکه بهوفور ضوابطي نه بههم  ويدر آثار شاگردان  زمينهدر اين 

اند؛ يکي مصالح امت برخي از آنها در اين زمينه دو ضابطه برشمرهمثال  برايشود. پيدا مي
ها از منظر اي که امت در آن قرار دارد و ديگري مالحظۀ آن مصلحتبراساس شرايط دوره

ها ها و اهدافي که اسالم بدانموازين عام اسالمي و نه از منظر مادي صرف که شامل ارزش
در پاسخ به (. برخي ديگر 127و  122، 123ق: 1217شود )حائري، داشته است مي توجه

از ، براي جلوگيري از تحريف آنهاعنوان ضامني به ضوابط احکام  موردپرسشي در 
 .(18ق: 1217اهلل، )فضلند انام برده عنوان ضوابط عامهبه« مالکات احکام»و  «مقاصد شارع»

که برخي از شاگردان او تخصص روايي و  دارنداز نظر فقهي اهميت  حدي بهها اين شاخص
از اين منظر بايد  .(122ق: 1222حائري، ) اندفقهي را براي استنباط اين احکام الزم دانسته

نياز به فقيه سپرده مورد سبب تخصص فقهي بهاي گيري در چنين حوزهگفت اختيار تصميم
 شده است.

 گيرينتيجه
مختلف  هايجنبهقانونگذاري از  حوزۀسيد محمدباقر صدر در  هايديدگاه قالهدر اين م

از طور مستقيم بهکه  شدتأکيد  خصوص بر احکام صادرشده در به. شدبررسي 
رو بيشترين شود و از همينصادر مي دارددولت اسالمي که حاکميت و قدرت سياسي  ۀناحي
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ن يياو تع يات فقهيدر ادب« هينظر»گاه يجانخست ري مدرن دارد. مناسبت را با مفهوم قانونگذا
 يت آن برايعت و نيز جامعيشر يت و جاودانگيخاتم يکالم يدو مبنا به شد. پس از آن

عنوان بهنساء  ۀمبارک ۀسور 11 يۀاشاره و از آ  ۀ. در ادامه به ادلشداشاره  
ان آمد و با استناد به ين احکام سخن به ميد. پس از آن از قلمرو ااد شيل بر آن ين دليترمهم

اعم از واجب و حرام وجود  ياز احکام محدود شد که در آن حکم الزام يآراي او به قلمرو
گر يد يهاعت و نه با انسانيگر محدود به احکام مربوط به روابط انسان با طبيندارد. از طرف د

ز موارد حکم يص موضوعاتِ احکام ثابت و نيم حاکم در تشخبر آن احکادانسته شد. عالوه
ن احکام خارج دانسته شد. در ادامه به مقام صالح ياز قلمرو ا -در موارد تزاحم-حاکم به اهم 

و  شد يحکومت بررس زمينۀاو در  هاير نظرياشاره شد و ناگز در صدور احکام 
ت يه و عادل و باکفايت فقيت مرجعير او در مورد صالحبعد از بيان تطور تاريخي آن نتيجتاً نظ

ت يماه ين حوزه البته با مشورت مردم بيان شد. موضوع بعدياحکام ا يبرا يريگميدر تصم
با  ر احکام ياً به تغايبودن آنها ثابت شد. ثان ين دسته از احکام بود که اوالً حکومتيا

ز ياز سخنان او و ن يات با استناد به پارهيو در نهاعت در نظر او اشارت رفت ياحکام شر
بودن آنها مقبول افتاد. در  ي، ثانويو ثانو ين احکام با احکام اوليشاگردانش در کشف نسبت ا

ن حوزه مورد بحث واقع شد و پنج شاخص عمده در ياحکام صادرشده در ا ۀت ضابطينها
چون عدالت و مصلحت  يبه موارد ياهدواژيصورت کلبهد. پس از آن هم شاو احصا  هاينظر

 از شاگردان او دنبال شد. ين مطلب در آثار برخيا يعنوان ضوابط عام اشارت رفت و بررسبه
نه آمد، نشان داد که مطالب او در ين زميد محمدباقر صدر در ايل مباحث سيآنچه از تفص

 يو از انسجام کاف رددا ن موضوع رايا و جوانب مختلف ايبه زوا ييت پاسخگوينه قابلين زميا
ن مقاله ثابت شد. يند اايفر يبر آن ط يقانونگذار يۀت اطالق نظريقابلرو ، ازاينبرخوردار است

حقوق  يعمل در فضا ۀدر صحن ياريبس يتواند آثار حقوقيه مين نظرياست که ا يعيطب
واقع شود.  نظرانشتر صاحبيمورد توجه ب بايدباشد که داشته  ياسالم ينظام جمهور يعموم
 هايترجمه شده و در کنار نظر يياروپا يهاد محمدباقر صدر به زبانيس هايکه نظريدرحال

-يران شناخته ميا ياسالم يجمهور يقانون اساس يبرا ييعنوان مبنابهنظران و گر صاحبيد
 ۀجامع يبرا ينديخوشا يهاکشور داللت يحقوق عموم يبه آن در فضا يتوجهيشود، ب

 د. ندار يعلم
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 هايادداشت
2. theory of legislation  
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