فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /سال دوم ،پاييز  ،2931شماره  ،5صفحات  2تا 10

بهمثابۀ نظريۀ قانونگذاري
محسن اسماعيلي  ،*1حسين اميني پزوه

**2

 .1دانشيار دانشکدۀ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ايران

پذيرش1312/5/21 :

دريافت1312/2/22 :

چکيده
مباحث مربوط به موضوع قانونگذاري از مباحثي است که مطالعۀ آن اخيراً از حوزۀ علوم سياسي به
گسترۀ موضوعات حقوق عمومي منتقل شده است .در اين بين در تراث فقهي اماميه بهصورت
پراکنده مباحث بسياري در اين زمينه مطرح شده که استخراج و بهرهگيري از آنها در حل مسائل
حقوق اساسي در نظام جمهوري اسالمي بهعنوان نظامي ديني الزم است .از مهمترين آنها ،مباحث
است .هدف مقالۀ پيشرو بررسي ديدگاههاي ايشان در

شهيد سيد محمدباقر صدر با نام

حوزۀ قانونگذاري در قالب نظريهاي منسجم است تا بتواند متناظري براي نظريههاي قانونگذاري
( )theory of legislationدر نظامهاي سياسي سکوالر باشد .در همين راستا تالش شده است که اين
که بيشترين مشابهت را با مفهوم

نظرها با تمرکز بيشتر بر احکام صادرشده در

قانونگذاري در حقوق عمومي مدرن دارد ،در قالب نظريهاي منسجم بيان شود.

کليدواژهها :فلسفۀ قانونگذاري ،نظريۀ قانونگذاري،
 ،ادلۀ

کالمي

 ،قلمرو

 ،سيد محمدباقر صدر ،مباني

 ،ماهيت احکام

 ،ضوابط احکام

.

*E-mail: esmaeili1344@ut.ac.ir
**E-mail: ho.amini.po@gmail.com

نويسندة مسئول

1

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 5

2

مقدمه
فقهاي اماميه در طول تاريخ به بسياري از مسائل و مشکالت زمان خويش پاسخ گفته و
مجموعهاي بينظير از آرا و نظرهاي فقهي و حقوقي پديد آوردهاند ،با اين حال امروزه مشاهده
ميشود که اين نظرها کمتر در سطح کالن استفاده ميشود .بهنظر ميرسد يکي از راهکارهاي
مهم براي عملياتي کردن اين آرا بيان منسجم آنها در قالب نظريه است تا انواع مسائل بهوجود
آمده در حوزۀ عمل به آنها ارجاع داده شده و حل شود .سيد محمدباقر صدر از کساني است
که به اين مهم توجه داشته و معتقد است در دورۀ کنوني بهدليل مواجه شدن با نظريههاي
غربي ،فهم اجمالي از اسالم کافي نيست ،بلکه بايد به استخراج نظريه از نصوص مبادرت کرد
(صدر1221 ،ق .)22 :او نظريه را در سطحي فراتر از مجموعۀ احکام و فروتر از مکتب ديده
است (صدر1221 ،ق .)121 :تأکيد او بر ارائۀ نظريه به حدي است که بسياري فقه او را
«

» ناميده و به مطالعۀ روششناسي فقهي او از اين منظر همت گماردهاند

(زينالعابدين1211 ،ق81 :؛ غفوري1221 ،ق138 :؛ بري 11 :1222 ،و 1221ق.)171 :
از جمله مسائل مهم در نظام جمهوري اسالمي موضوع قانونگذاري است که بهسبب ابتناي
اين نظام بر انديشۀ اسالمي اهميت شايان توجهي دارد .در اين زمينه مسائل بسياري مطرح
است که حل آنها در چارچوب حقوق اساسي و از خاستگاه ديني بهويژه با نگاه فقهي الزم
است .مطالعات در اين موضوع در غرب با عنوان نظريۀ

قانونگذاري()1

و اخيراً فلسفۀ

قانونگذاري( )2بهعنوان شاخهاي از نظريۀ حقوقي( )3مطرح شده است .برخي نظريۀ قانونگذاري
را مترادف با فلسفۀ قانونگذاري دانستهاند که مرتبط با امر قانونگذاري است و از نماي نظري و
عملي به آن ميپردازد ( .)Wintgens, 2002: 10اما بعضي ديگر نظريۀ قانونگذاري را تنها بهعنوان
يکي از موضوعات مطرح در ذيل فلسفۀ قانونگذاري و در کنار مباحثي چون روششناسي
قانونگذاري ،روش قانونگذاري ،فرايند تهيۀ پيشنويس براي قانون ،ارتباطات قانونگذاري ،آيين
قانونگذاري ،مديريت فرايندهاي قانونگذاري و جامعهشناسي قانونگذاري مطرح کردهاند
(.)Mader, 2001: 17
بنابر مقدمات يادشده وجود نظريهاي در زمينۀ قانونگذاري مبتني بر انديشۀ اسالمي اهميت
زيادي دارد .از مهمترين مباحث فقهي در اين زمينه مباحث شهيد صدر با عنوان
است .به اجمال ميتوان گفت که از نظر او در اسالم حوزهاي به نام

وجود دارد که

خالي از حکم الزامي واجب و حرام از سوي شارع است و در عوض ،اين امکان به ولي فقيه
بهعنوان حاکم جامعه داده شده است تا حکم الزامي در آن صادر کند.
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هرچند مطالب او در اين زمينه به تمامي مسائل مطرح در ذيل عنوان نظريۀ قانونگذاري در
غرب پاسخ نميدهد يا در مواردي به پرسشهايي پاسخ ميدهد که تنها در فضاي ديني قابل
طرح است ،ميتوان آن را متناظري براي نظريههاي قانونگذاري در غرب بهخصوص از حيث
نظري دانست.
مسئلۀ مقالۀ حاضر بيان ديدگاههاي شهيد صدر در موضوع قانونگذاري در قالب نظريۀ
قانونگذاري است تا متناظري براي نظريۀ قانونگذاري در نظريۀ حقوقي و حقوق عمومي مدرن
باشد .اين نظرها بيشتر حول احکام

خواهد بود ،چراکه احکام اين حوزه که مستقيماً

از سوي حکومت و قدرت سياسي مشروع صادر ميشوند ،بيشترين نسبت و مشابهت را با
مفهوم قانونگذاري مدرن دارد )2(.اثبات اين ادعا نيازمند اثبات دو مطلب است؛ از يک سو بايد
نظريه بودن آن و از سوي ديگر ناظر بودن آن را بر موضوع قانونگذاري ثابت کرد .اثبات ادعاي
اول از راه بيان جامع و منسجم گزارههاي پراکندۀ او در اين زمينه و بررسي آن از ابعاد مختلف
ممکن خواهد بود ،ولي الزمۀ اثبات ادعاي دوم بيان تعريفي دقيق از مفهوم قانون و به تبع
قانونگذاري در فقه است .در اين مقاله تنها بهدنبال اثبات فرضيۀ اول هستيم و فيالجمله آن را
ناظر بر قانونگذاري در نظر ميگيريم ،زيرا از مطالب اين مقاله ميتوان به درکي اجمالي از
مفهوم قانون و قانونگذاري از منظر فقهي هم دست يافت.
اهميت اين مسئله را اوالً بايد بهطور کلي در لزوم استخراج نظريههاي علمي از ميراث
بومي  -که پيش از اين بدان اشاره شد -دانست؛ در وهلۀ دوم بايد آن را در موضوع اين
پژوهش يعني قانونگذاري جستوجو کرد؛ چراکه چنين نظريهاي آثار فراوان عملي در نظام
حقوق اساسي ما خواهد داشت .در سطح سوم بايد اهميت آن را در ويژگيهاي شخصيتي سيد
محمدباقر صدر جستوجو کرد .شخصيت علمي او بهعنوان مرجع ديني ،داراي اصالت فقهي
و آگاه به علوم روز در آثار او قابل مشاهده است .بعد سياسي شخصيت او هم حائز اهميت
است و ميتوان آن را در فعاليتهاي حزبي ،عالقه و حمايت او از امام خميني(ره) و انقالب
اسالمي ايران و نيز مبارزه و شهادت او در عراق يافت .بهخصوص تأثير انديشههاي او بر
محتواي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (فضلي1221 ،ق331 :؛ مالط1111 ،م )132 :نيز
از مسائل مهمي است که اهميت مطالعه و بررسي انديشههاي مرتبط با حقوق عمومي او را
نشان ميدهد .در نهايت اينکه بيان نظرهاي او در قالب يک نظريه ميتواند مبنايي براي توسعۀ
اين نظريه و رفع نواقص و ايرادات احتمالي آن باشد.
به هر حال پرسش مقالۀ حاضر آن است که نظرهاي سيد محمدباقر صدر در زمينۀ
قانونگذاري چيست و آيا ميتوان آن را در قالب يک نظريه بيان کرد يا خير .در اين مقاله

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 5

4

تالش ميشود در راستاي پاسخگويي به اين پرسش اوالً نگاهي جامع به آثار او و شاگردانش و
بعضي ديگر از صاحبنظران داشته باشيم ،ثانياً بهسبب عدم بهوجود آمدن خلط بين حوزههاي
مختلف ،صبغۀ کالمي ،اصولي و فقهي مقاله حفظ شده و با مسائل حقوقي خلط نشود ،ثالثاً اين
مطالب بهنحوي با زبان ساده و بهصورت منسجم بيان شود که بتواند مبنايي براي حل مسائل
حقوق عمومي کشور بهخصوص در حوزۀ مسائل قانونگذاري در پژوهشهاي آينده قرار گيرد.
بنابراين براي رسيدن به اين هدف ،بهترتيب مباني کالمي

 ،ادلۀ دال بر وجود چنين

حوزهاي در اسالم ،قلمرو احکام اين حوزه ،مقام صالح براي صدور احکام

 ،ماهيت

اين احکام و در نهايت ضوابط احکام اين حوزه بررسي ميشود تا از مجموع اين مباحث
امکان اطالق نظريۀ قانونگذاري بر مباحث

اثبات شود.

 .1مباني کالمي
بحث

اصالتاً بحثي مرتبط با حوزۀ عمل بوده و در نتيجه داراي صبغۀ فقهي

است؛ با اين حال مباحث فقهي خالي از مباني مؤثر بعيد و قريب کالمي نيست .گذشته از
مباني کالمي بعيدي چون حجيت ادله و مانند آن ،مباني قريب اين نظريه را ميتوان در دو
مورد خالصه کرد :يکي خاتميت و ابديت شريعت و ديگري جامعيت آن .مبناي کالمي اول را
ميتوان مبنايي ايجابي دانست ،به اين معنا که به فهم بهتر اين مباحث و کارکرد آن در حوزۀ
شريعت کمک ميکند و مبناي دوم را مبنايي سلبي ،چراکه مانع برخي بدفهميها و سوء
برداشتها از اين مباحث خواهد شد.

1ـ .1خاتميت و ابديت شريعت
برخي از شاگردان سيد محمدباقر صدر ،از جمله مهمترين ريشههاي بحث

را

خاتميت و ابديت شريعت دانستهاند (حائري1217 ،ق .)117 :شهيد صدر بهصورت مفصل
علل تجديد حضور انبيا را بيان کرده و آن عوامل را در زمان پيامبر(ص) غيرموجود دانسته
است (صدر1232 ،ق12 :ـ .)18خاتميت و ابديت شريعت رسول اکرم(ص) ايجاب ميکند که
اين شريعت در درون سازوکارهايي داشته باشد تا بتواند خود را با شرايط و دگرگونيهاي
ضروري در طول زمان وفق دهد .از جملۀ اين سازوکارها ،اختيارات حاکم اسالمي در حوزۀ
است .بر اين مبنا حاکم اختيار دارد که در شرايط متغير ،تصميمات متغيري در اين
حوزه اتخاذ کند و به جاودانگي اسالم تحقق عملي بخشد .از اينرو او

را عنصري

متحرك در مبادي تشريعي اسالم دانسته است که موجب تداوم صورت اسالم و عموم و
فراگيري آن در همۀ عصرها ميشود (صدر1222 ،ق.)188 :
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1ـ .2جامعيت شريعت
به مغاير دانستن آن با قاعدۀ جامعيت

بسياري از انتقادها و مخالفتها با بحث

شريعت برميگردد؛ بدين معنا که اعتقاد به وجود چنين حوزهاي در شريعت به معناي وجود
چنين فهم شده که قلمروي است بدون

نقصان در آن خواهد بود .از منظر برخي،

حکم که اختيار تصميمگيري و تعيين تکليف براي آن بهکلي به ولي امر سپرده شده است .در
اين قسمت با ارائۀ مستنداتي از آثار شهيد صدر بهخصوص مباحث اصولي او ،نشان داده
خواهد شد که بين
شريعت جزء مباني کالمي بحث

و جامعيت شريعت تعارضي وجود ندارد ،بلکه جامعيت
است.

در اصول فقه ،جامعيت تنها در حوزۀ احکام و نه ساير جوانب دين بررسي شده است.
اصوليون اين بحث را اغلب تحت عنوان قاعدۀ «نفي خلو الوقايع عن الحکم» مطرح کردهاند.
شهيد صدر بهصراحت در کتاب اصولي خود اين قاعده را با استدالل به علم و رحمت الهي که
ايجاب ميکند خداوند براساس مصالح و مفاسد بهترين قانونگذاري را انجام دهد و نيز بهسبب
وجود نصوص بسيار از ائمه(ع) در اين مورد پذيرفته است (صدر1211 ،ق ،ج.)181 :1
عالوهبر آن ،در اثناي بحث از

هشدار ميدهد که

بر وجود نقص و

اهمال در شريعت براي برخي حوادث و وقايع داللت نميکند ،چراکه شريعت به هر حادثهاي
صفت تشريعي اوليه را داده ،به اضافه اينکه به ولي امر هم صالحيت اعطاي صفت تشريعي
ثانويه براساس برخي شرايط را داده است (صدر1222 ،ق )183-182 :وي در جاي ديگر
اثبات اين گزاره را نه تنها از طريق تتبع احکام اسالم در همۀ زمينهها بلکه با تأکيد بر اين امر
در منابع عامه از جمله سه روايتي که ذکر ميکند( )1ممکن ميداند.همچنين معتقد است که اين
ادعا که اسالم تنها تنظيمکنندۀ رفتار فرد و نه جامعه است ،خود را نقض ميکند ،زيرا امکان
تفکيک بين رفتار فرد و جامعه از يکديگر وجود ندارد ،چراکه نظام اجتماعي در رفتار فرد
تجسم مييابد (صدر1221 ،ق .)128 :بنابراين او در کتاب اصولي خود بهصورت ضمني و در
ديگر آثار خود بهصراحت به جامعيت شريعت از حيث احکام اشاره کرده است .شايان ذکر
است که حتي جامعيت در انديشۀ او به صرف جامعيت در احکام ختم نميشود؛ بلکه از
نظرهاي او چنين بر ميآيد که او به جامعيت شريعت در سطوح فراتري هم قائل بوده است.
اين سطوح عبارت است از سطح نظريه و مکتب که همه از شريعت قابل استخراج است
(صدر1221 ،ق.)121 :
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 .2ادلۀ
در اين قسمت به داليلي که شهيد صدر و برخي شاگردان او در اثبات وجود چنين
حوزهاي در اسالم يا قلمرو و کيفيت حکم بر آن بيان کردهاند ،اشاره ميشود .اين ادله شامل
ادلۀ قرآني و روايي است .مهمترين دليلي که شهيد صدر براي صالحيتهاي ولي امر در پر
به آن استناد ميکند ،آيۀ  11سورۀ مبارکۀ نساء است« :يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

کردن

أطِيعُوا اهللَ وَ أطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُوْلِياألمْرِ مِنْکُمْ ».او از اين آيۀ شريفه حدود و قلمرو آن را هم
استنباط ميکند و محدود به هر فعلي ميداند که به طبيعت اوليهاش مباح است؛ به اين معنا که
شامل هر عملي ميشود که نص تشريعي دال بر حرمت يا وجوب آن نشده باشد ،چراکه
پيروي از ولي امر در حدودي واجب است که با پيروي از خدا و احکام عامه او تعارض
نداشته باشد (صدر1222 ،ق.)182 :
عالوهبر اين آيه ،براي نمونه به چهار روايت ديگر که موجب فهم بهتر حوزۀ

و

تبيين اهميت آن ميشود ،اشاره ميکند .از جمله نهي پيامبر(ص) از خودداري از بخشيدن آب
و گياه اضافي( ،)8نهي ايشان از خريد ميوهاي که هنوز نرسيده است( ،)7حرمت اجارۀ زمين در
شرايط

خاص()1

يا دستورات امام علي(ع) در مورد تحديد قيمتها و سفارش در مورد

بازرگانان( )1که هيچيک از واجبات و محرمات اصيل در شريعت نبوده بلکه ناشي از اختيارات
حاکم اسالمي در اين حوزه بوده است (صدر1222 ،ق.)181-181 :

 .3قلمرو احکام
در اين قسمت به انواع محدوديتهاي حاکم بر احکام

اشاره ميشود تا از دل

آن قلمرو آن مشخص گردد .همانطورکه پيشتر اشاره شد ،مهمترين عامل در تعيين قلمرو
که شهيد صدر از آيۀ  11سورۀ مبارکۀ نساء برداشت کرده بود -محدود بودن آنبه حوزۀ مباحات بالمعني االعم است؛ يعني ولي امر تنها در حوزۀ احکام غيرالزامي مستحب،
مکروه و مباح بالمعني االخص حق الزام دارد .محدوديت ديگري که براي اين احکام از آثار او
استنباط ميشود ،محدوديت از حيث روابط است .او با تقسيم روابط انسان به دو قسم روابط با
طبيعت و روابط با انسانهاي ديگر معتقد است که رابطۀ اول انسان خود را از طريق توليد و
سيطره بر طبيعت نشان ميدهد و رابطۀ دوم در قالب حقوق و امتيازاتي که هرکس بر ديگري
دارد .رابطۀ دوم برخالف رابطۀ اول تنها در ظرف اجتماع متصور است .او معتقد است که
هرچند رابطۀ انسان با طبيعت با پيشرفت وسايل توليد تغيير مييابد ،برخالف اعتقاد
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مارکسيستها رابطۀ دوم ماهيتاً ثابت است ،هرچند مظاهر آن تغيير يابد .بر همين اساس ،اسالم
براي روابط دوم ،قوانين ثابت در نظر گرفته ،ولي براي روابط اول قائل به

شده

است تا عدالت اجتماعي در هر عصري تحقق يابد (صدر1222 ،ق.)181-183 :
برخي از شاگردان شهيد صدر در اين زمينه به محدوديتهاي ديگري هم اشاره کردهاند.
بعضي قلمرو اين حوزه را به سه زمينه محدود کردهاند .زمينۀ اول در تشخيص موضوعات
مرتبط با احکام ثابت است که اسالم در مورد آن موضوعات بهصورت مستقيم قانونگذاري
کرده است و بر ولي امر الزم است که وضعيت آن را از ابهام خارج کند ،مانند حکم به رؤيت
هالل ماههاي قمري .زمينه دوم ،تشخيص اهم در موارد تزاحم بين احکام الهي ثابت دانسته
شده است و زمينۀ سوم مربوط به مصالح فوري در قلمرو مباحات است که در آنها حکم
الزامي ثابتي از قِبل شريعت  -نه نفياً و نه اثباتاً -وجود ندارد ،مانند قرار دادن برخي مالياتها و
( ...حائري1217 ،ق .)121 :از اين منظر قلمرو

در سه زمينۀ پيشگفته اطالق دارد و

تنها محدودکنندۀ آن معصيت خدا در پيروي از مخلوق است (حائري1217 ،ق .)123 :با اين
حال برخي ديگر از شاگردان او با اين نظر مخالفت کرده و با تقسيم حکم حاکم به حکم
کاشف و واليتي ،اولي را احکامي دانستهاند که نقش حاکم در آن ،درخواست اجراي حکم
شرعي بدون الزام به آن بوده و نسبت به مواردي است که پيش از آن هم الزامي در آن وجود
نداشته است ،مثل حکم حاکم به رؤيت هالل ماه که در حقيقت اخبار از واقع ميدهد يا در
بين مترافعين حق را تشخيص ميدهد .احکام واليتي هم احکامي است که نقش حاکم در آن
الزام به امري است براساس منصب واليت حتي درصورتيکه از نظر شرعي پيش از آن الزامي
نباشد که سرّ اين الزام دو امر ميتواند باشد :يکي وجود مالك و مصلحتي در متعلق حکم
بهنحوي که خود حکم مؤثر در تحقق مصلحت است ،مثل حکم حاکم به تحديد قيمتها؛
دوم ،موردي که حاکم مصلحت ملزمهاي را در نفس تعيين موضع براي وحدت کلمه و
جلوگيري از پراکندگي ميبيند و به آن حکم ميکند (حائري1311 ،ق .)118-112 :از ديگر
کلمات صاحب اين سخن چنين بر ميآيد که در مورد اخير نظر به موارد تزاحم دارد .از ميان
اين سه دسته از احکام ،تنها احکام واليتي نوع اول را جزء احکام

دانسته است

(حائري1311 ،ق .)111 :بنابر اين نظر ،احکام حاکم در تشخيص و کشف موضوعات (حکم
کاشف) و نيز احکام او در موارد تزاحم (حکم واليتي نوع دوم) از شمول اين احکام خارج
است .بهنظر ميرسد نظر اخير نسبت به نظر قبلي به سخنان شهيد صدر نزديکتر است ،زيرا او
در هيچ مورد در بحث از احکام

 ،از حکم به تعيين موضوعات و تشخيص اهم در
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موارد تزاحم سخني به ميان نياورده است ،بلکه از محدودهاي سخن به ميان آورده که در طول
زمان و تغيير شرايط ،حکم اصليِ غيرالزاميِ آن تغييرپذير است.

 .4مقام صالح براي صدور احكام
قانونگذاري امري حاکميتي ميباشد و ازاينرو بيشک شهيد صدر هم اين اختيار را براي
را

حکومت قائل شده است .پيش از اين اشاره شد که او اختيار صدور حکم در

براي اولياالمر ثابت ميدانست .پرسش اين قسمت آن است که اولياالمر که از نظر او مقام
صالح براي تصميمگيري در اين حوزه است کيست و چه ويژگيهايي دارد .اين امر ميتواند
پردهاي ديگر از مجهوالت ناظر بر

را بر ما بگشايد و ما را به شناخت عميقتري از

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

که در سال 1371ق نوشته است ،اشکال حکومت در

اسالم را به دو دستۀ حکومت الهي و حکومت شورا يا حکومت امت تقسيم ميکند .در
حکومت الهي که حکومت پيامبر(ص) و ائمه(ع) است ،تعيين الهي خاص صورت گرفته و نظر
مردم در آن دخالتي ندارد و تضمين اساسي در پايداري و سالمت حکومت ،عصمت از گناه و
اشتباه است .اما در دورۀ غيبت ،از نظر او بنا بر آيۀ  31سورۀ مبارکۀ شورا« ،وَأمْرُهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ» ،در مواردي که نص شرعي وجود ندارد از جمله در مورد شکل حکومت ،امر به شورا
واگذار شده است و اين اختيار براي امت هست که حکومتي را براي اعمال صالحيتهايش در
اجراي احکام شرعي و وضع و اجراي تعاليم برگرفته از آن [احکام

] بر پا کند

(صدر1221 ،ق .)217-288 :اما او در سالهاي  1311و 1318ق در حاشيۀ خود بر منهاجالصالحين،
اثر محسن طباطبايي حکيم در بخش عبادات بهصورت تلويحي واليت عامۀ فقيهان را پذيرفته
است (حکيم1218 ،ق ،ج )11 :1و در

مشابه با اين نظر ميگويد« :چنانچه در

مجتهد مطلق ساير شروط شرعي در مرجع تقليد باشد  ...بر مکلف جايز است که همانطور که
بيان شد از او تقليد کند و برخوردار از واليت شرعي عامه در شؤون مسلمين است به شرط
اينکه هم از نظر ديني و هم از نظر واقعي شايسته آن باشد» (صدر1283 ،ق[د].)112-111 :
همين نظر در آثار ديگر او نيز مشاهده ميشود .براي مثال در جايي به برخي از اقدامات
علما در طول تاريخ و مراحل رشد مرجعيت اشاره ميکند که هرچند بياني توصيفي است،
بهصورت ضمني بيانگر اعتقاد او به واليت فقهاست ،چراکه آخرين مرحلۀ رشد مرجعيت را
رهبري علما در مبارزه با استعمار کافر ميداند (صدر1218 ،ق .)21-21 :همچنين در پاسخ به
نامهاي در مورد واليت عامۀ فقيهان که زمان آن مشخص نيست ،خود را قائل به واليت عامۀ
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فقها دانسته و معتقد است که هرچند در اين زمينه ادلۀ فراواني وجود دارد ،تنها دليلي که از
نظر او قابل اعتماد است ،توقيع مبارك است (صدر1221 ،ق.)212 :
اين آخرين نظر او در اين زمينه نيست و در سال 1311ق در کتاب

به

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
چارچوب اشراف و رعايت قانون اساسي از طرف نايب امام ميدهد (صدر1283 ،ق[الف].)8 :
همچنين نبيون ،ربانيون و احبار را -که بهترتيب پيامبران(ع) ،ائمه(ع) و مرجعيت ميداند -براساس
آيۀ  22سورۀ مبارکۀ مائده )18(،گواهاني ميداند که مرجع فکري و تشريعي از نظر ايدئولوژي هستند
و بر حرکت و انسجام جامعه نظارت ميکنند تا دچار انحراف نشود (صدر1283 ،ق[ب].)121 :
در مورد ارتباط اين سه نظر با هم ،بين شاگردان او اتفاق نظر وجود ندارد ،بهخصوص
نظر سوم که بهنظر مي رسد جمع بين دو نظر سابق اوست و آن هم مشخص نيست که از چه
زماني در ذهن او به وجود آمده است ،هرچند انتشار آن مربوط به اواخر زندگي اوست
(حسيني1228 ،ق .)338 :محمدباقر حکيم از تغيير نظر اول شهيد صدر به نظر دوم سخن به ميان
آورده و آن را حاصل تشکيکي که او در داللت ادلۀ مربوط به شورا بر اين امر کرده دانسته
است (حکيم1281 ،ق 12 :و  .)38 :1377همچنين سومين نظر او را همان واليت فقيه ميداند
و لذا دو نظر اخير را يکي دانسته است (حکيم1218 ،ق 311 :و  311و 1217ق 227 :و .)213
ولي برخي ديگر از شاگردان او ،آنها را ناظر بر سه نظر دانستهاند؛ به اين نحو که او بعد از
پيروزي انقالب اسالمي ايران بهدنبال ترکيبي از شورا و واليت فقيه بوده و در مورد نقش
مرجعيت قبل و بعد از حکومت قائل به تفصيل شده است (حائري1281 ،ق183 :؛ نعماني،
 1222ق ،ج  .) 18- 28 :2به هر حال به نظر مي رسد با توجه به سومين نظر او در مورد
حق حکومت و فرمانروايي ،مقام صالح براي صدور احکام
«

را بايد در نامهاي که
» نامگذاري شده و در آن به

ساختارسازي و نهادسازي سياسي مبتني بر انديشههاي فقهي خود دست زده است ،جستوجو
کرد که مي گويد « :در موارد عدم وجود موضع قاطع در شريعت اعم از تحريم يا ايجاب،
قوۀ تشريعي که از سوي امت عمل ميکند ،ميتواند آنچه را که از قوانين به صالح ميداند
بهنحوي که با قانون اساسي متعارض نباشد وضع کند و اين حوزه

ناميده ميشود»

(صدر1283 ،ق[الف] .)11 :او اين قوه را در اختيار مجلس اهل حل و عقد دانسته و در ادامه
در بيان وظايف و اختيارات مرجعيت رشيده ميگويد« :او مکلف به تصميمگيري در مورد
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الزماالجرا کردن قوانيني است که مجلس اهل حل و عقد براي پر کردن

تعيين

ميکند» (صدر1283 ،ق[الف].)12 :
بنابراين اگر بخواهيم از مجموع نظرهاي او در اين زمينه به پرسش اين قسمت پاسخ دهيم،
بايد بگوييم که دخالت مردم يا نمايندگان آنان در تصميمگيري در

در انديشۀ سيد

محمدباقر صدر تنها از باب مشورت توجيهپذير است و در نهايت اين اولياالمر يا مرجعيت
رشيده و به تعبير ديگر مجتهد عادل باکفايت است که به تصميمات متخذه در اين حوزه
مشروعيت ميبخشد.

 .5ماهيت احکام
مسئلۀ مورد نظر در تعيين ماهيت احکام

عبارت است از تعيين جايگاه اين

احکام و نسبت ميان آنها با ديگر احکام .ازاينرو پرسش ما در اين قسمت آن است که اين
احکام از حيث ماهوي به کدام نوع از احکام شناختهشده قابل ارجاع هستند .اين مسئله و
پرسش ،ازآنرو اهميت دارد که ميتوان با حل و پاسخدهي به آن ،به شناسايي بهتر اين احکام
مبادرت ورزيد و آثار آن نوع از احکام خاص را که احکام

از حيث ماهوي آنگونه

دانسته ميشود ،بهصورت کامل بر احکام منطقه الفراغ مورد انطباق و بررسي قرار داد .از احکام
تقسيمات مختلفي بهعمل آمده است؛ از جمله تقسيم آنها به وضعي و تکليفي ،امضايي و
تأسيسي ،مولوي و ارشادي ،واقعي و ظاهري ،فردي و اجتماعي ،تعبدي و توصلي ،اولي و
ثانوي و  . ...ويژگي تقسيم اخير يعني تقسيم احکام به اولي و ثانوي آن است که بر آن آثار
فقهي و اصولي بيشتري نسبت به ساير تقسيمات مترتب است .اما آثار عملي آن در فقه ،از آن
نظر براي ما اهميت دارد که با مسائل اجتماعي و سياسي پيوند خورده است .ازاينرو بسياري
از احکام مُجرا در نظام اجتماعي ناشي از شرايطي چون اضطرار ،عسر ،حرج و مانند آن است
که موجب تغيير در عناوين اوليه ميشود و اجراي احکام ثانويه را الزم ميسازد .مهمتر از آن
اينکه در بررسي جايگاه حکم حکومتي بهعنوان مفهومي کليدي در فقه سياسي ،اغلب نسبت
آن را با احکام اوليه و ثانويه بررسي ميکنند؛ بدين ترتيب يا آن را قسمي از اين احکام دانسته
يا قسيم آنها ميدانند .در اين قسمت با هدف پيدا کردن درك بهتري از احکام صادرشده در
ابتدا به تقسيم و تقابلي که او بين احکام صادرشده در اين حوزه با احکام شريعت
قائل شده است اشاره ميشود .پس از آن بهسبب اهميت تقسيم احکام به اوليه و ثانويه به
تعيين نسبت ميان احکام اين حوزه با اين دو نوع از احکام پرداخته خواهد شد؛ همانطورکه
شاگردان او هم بهخصوص از دريچۀ تقسيم اخير به ماهيت اين دسته از احکام نگريستهاند.
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شهيد صدر بهکرات در آثار خود بهصورت صريح و ضمني به تقسيم احکام به احکام
و احکام شريعت اشاره کرده است .او در جايي بين احکام «شريعت» و آنچه آنها را
«قوانين» يا «تعاليم» ناميده است ،تفکيک قائل ميشود (صدر1221 ،ق .)283 :از ويژگيهايي که
در انديشۀ

براي قوانين بر ميشمرد ،ميتوان پي برد که آنها منطبق با همان احکام

با شأن او در

اوست .عالوهبر اين ،او شأن پيامبر(ص) را در زمان تصميمگيري در

ابالغ احکام ثابت متفاوت دانسته و شأن اولي را جايگاه واليت امري ايشان و دومي را مقام
نبوت و مبلغ بودن ايشان ميداند (صدر1222 ،ق.)223-222 :
که در عرض هم قابل

بهطور خالصه ميتوان تفاوت احکام شريعت را با احکام

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

؛  .3تفاوت در شأن پيامبر(ص)

اعم از مبلغ بودن براي احکام شريعت و ولي امر بودن براي صدور احکام

.

اما در مورد بررسي ماهيت اين احکام از حيث اولي و ثانوي بودن نخست بايد به اين مطلب
اشاره شود که احکام اين حوزه را ميتوان منطبق با احکام حکومتي مصطلح در ادبيات فقها
دانست .هرچند تعريف مشخصي از احکام حکومتي در متون فقهي وجود ندارد و اين امر محل
اختالف است ،با اين حال قدر متيقن آنها از ناحيۀ حاکم و والي و نه شارع و مفتي صادر شدهاند و
همچنين از نظر زماني موقت هستند و نه دائم .بنابر استنادات پيشگفته از آثار صدر ،احکام
هم داراي اين ويژگيها بوده و ازاينرو حکومتياند .شاگردان او هم به اين مسئله اشاره
کرده و آن را حکم صادرشده بنابر واليت -و متفاوت با فتوا -دانستهاند (حائري1217 ،ق.)131 :
عالوهبر اختالف در خصوص ويژگيهاي احکام حکومتي ،در مورد ماهيت اين احکام از
حيث اولي يا ثانوي يا قسيم اين دو بودن هم اتفاق نظر وجود ندارد و ازاينرو با دانستن اين
مطلب که احکام

احکام حکومتياند ،همچنان مسئلۀ ما در اين قسمت باقي و

نيازمند پاسخگويي است .شهيد صدر در توصيف احکام
امر بهواسطۀ شريعت ،در اعطاي «

» يا «

دو بار از صالحيت ولي
» به احکام اصلي

ياد کرده است (صدر1222 ،ق .)182 :اين امر ميتواند دليلي بر اعتقاد او به ثانوي
بودن اين احکام باشد .برخي از شاگردان او نيز به اين امر تصريح کرده و احکام ثانوي را
احکامي دانستهاند که بر چيزي -به لحاظ عارض شدن عناوين خاص بر آن -جعل ميشود و
اقتضاي تغيير حکم اولي را ميکند ،هرچند موضوع همان موضوع باشد .از اين منظر ،صدور
احکام

 -برخالف نظريۀ حسبه که تنها تمسک به احکام اوليه را در ادارۀ جامعه
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جايز ميداند -از باب واليت بوده و احکامي ثانوي است (حيدري1238 ،ق )121 :اما نکتۀ
مهم در اين مورد عنواني است که سبب ثانوي شدن اين احکام ميشود که در اين مورد
صراحتي در بيان شهيد صدر وجود ندارد .برخي از آن احکام بهعنوان حکم ثانوي ياد کردهاند،
ولي تفاوت آن را با احکام ثانويِ ناشي از عناوين ضرورت و اضطرار و عسر و حرج در اين
نکته دانستهاند که الزام قدرت تشريعي در آن ناشي از وجود نص خاص يا عام در شريعت
نيست ،بلکه ناشي از صالحيت دادهشده به آن قدرت تشريعي اجتهادي است (شمسالدين،
1217ق .)18 :اين در حالي است که بهنظر ميرسد حکم ثانوي بدون وجود عنوان خاص قابل
فرض نيست و ميتوان براي اين مورد نيز عنوان جداگانهاي در نظر گرفت .ازاينرو برخي از
شاگردان شهيد صدر به اين نکته توجه داشته و با توسعهاي که در مفهوم عناوين ثانوي دادهاند،
اين احکام را حکم ثانوي با عنوان ثانوي «اطاعت از ولي امر» دانستهاند ،هرچند که اصل
اطاعت از ولي امر ،خود عنوان اولي است (حائري1217 ،ق.)131-131 :
از ظاهر کلمات شهيد صدر و تصريح شاگردان او چنين استنباط ميشود که احکام منطقهالفراغ
در عين اينکه احکام حکومتياند ،احکام ثانوي هم هستند .بنابراين ميتوان گفت از نظر شهيد صدر،
احکام حکومتي قسيم احکام اولي و ثانوي نبوده بلکه خود ،احکام ثانوي هستند.

 .6ضابطۀ احکام
در قسمت قبل گفتيم که شهيد صدر احکام

را در مقابل احکام شريعت مي-

دانست ،با اين حال نبايد گمان شود که اين دوگانگي سبب ميشود که ولي امر اين اختيار را
داشته باشد که بدون ضابطۀ مشخص به هر نحوي که بخواهد به تصميمگيري در اين حوزه
بپردازد .معموالً مسئلۀ تعيين ضابطه براي احکام حکومتي حول دو ضابطۀ کلي عدالت و

مصلحت ميچرخد .با اين حال الزم است خارج از کليگويي در اين زمينه بهصورت تفصيلي-
تر به اين موضوع پرداخته شود .چراکه بهنظر ميرسد چالش جدي و مهم در زمينۀ احکام

حکومتي

نيز در همين امر نهفته است ،زيرا اين احکام از سويي ميبايست براساس

ضوابط خاص شرعي و از سوي ديگر ناظر بر حل مشکالت و معضالت متغير عملي در حوزۀ
اجرا باشد .در اينجا بهدنبال تعيين ضابطۀ دقيق و روشني براي اين احکام از منظر شهيد صدر
نيستيم ،چراکه تعبير صريحي در اين مورد از او در دست نيست؛ بلکه بهدنبال آنيم که بتوانيم از
سخنان پراکندۀ او و شاگردانش به ضابطهاي در اين خصوص نزديک شويم.
بنابراين پرسش اين قسمت آن است که از منظر شهيد صدر براي صدور احکام
چه ضابطه يا ضوابطي را بايد مورد مالحظه قرار داد .شايان ذکر است که او بهسبب اينکه در
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مقام تبيين مکتب اقتصادي اسالم به طرح اين مباحث اقدام کرده ،بسياري از اين ضوابط رنگ
و بوي تخصصي در زمينۀ اقتصاد دارد ،ولي نافي اين نيست که بتوان از مجموعۀ آنها تا
حدودي به ضوابطي هرچند مجمل در اين زمينه دست يافت.
منسجمترين مباحث شهيد صدر در اين موضوع مباحثي است که در مقالۀ «
» و با رويکردي اقتصادي مطرح کرده است .او در اين مقاله بعد از بيان
اهميت عناصر انعطافپذير و متغير در احکام اسالمي براي هدايت زندگي ،اين دسته از عناصر
را برگرفته از شاخصهاي عمومي اسالمي ميداند که مرتبط با عناصر ثابت شريعت است و
اقتصاد اسالمي جز با ترکيب اين دو دسته از عناصر صورت کامل خود را نمييابد .او استنباط
عناصر متغير از آن شاخصها را نيازمند سه مطلب ميداند« :اوالً فهم اسالمي آگاهانه از عناصر
ثابت و درك عميق از شاخصهاي آن و داللتهاي عمومي آن ،ثانياً فهم کامل و شاملي از
طبيعت دورۀ زماني و شرايط اقتصادي آن و مطالعه در مورد اهدافي که آن شاخصهاي
عمومي ،آن را محدود ميکند و نيز روشهايي که متکفل اجراي آن است ،ثالثاً فهم فقهي
حقوقي در مورد حدود صالحيتهاي حاکم شرعي (ولي امر) و بهدست آوردن ساختهاي
تشريعي که آن عناصر متحرك را در چارچوب صالحيتهاي حاکم شرعي و حدود واليت
داده شده به او عينيت بخشد» (صدر1283 ،ق[ج] 31 :و .)28
اما شاخصهاي عمومي از نظر او پنج مورد است :اولي جهتگيري شريعت( )11است که از
مجموعهاي از احکام منصوص بهدست ميآيد که ميتوان از آنها به هدف مشترکي از منظر
شارع پي برد که حفظ و حرکت به سمت آن ميتواند بهعنوان شاخصي براي اين دسته از
احکام باشد (صدر1283 ،ق[ج])21 :؛ دومين شاخص عبارت است از هدف منصوص براي
حکم ثابت (صدر1283 ،ق[ج] )22 :که از مثالهايي که براي اين مورد ميزند ،چنين فهم
ميشود که منظور او همان علل منصوصي است که در احکام ثابت هم ميتواند در موارد مشابه
جاري شود؛ سومين شاخص ارزشهاي اسالمي است که اسالم بر توجه به آنها تأکيد داشته
است ،مثل مساوات و برادري و عدالت و قسط و مانند آن که حاکم شرعي ميتواند با الهام از
آنها به پر کردن

اقدام کند (صدر1283 ،ق[ج])28 :؛ چهارمين شاخص عبارت است

از رويکرد نبي و وصي به عناصر متغير؛ بدين معنا که از نظر او احکامي که ايشان در اين حوزه
صادر کردهاند ،ميتواند با در نظر گرفتن شرايطي که صادر شدهاند بهعنوان شاخصي براي
حاکم شرع در صدور اين دست از احکام بهشمار آيد (صدر1283 ،ق[ج] .)27-18 :او در
ضمن اين شاخص به مفاهيم اسالمي هم اشاره کرده است .از نظر او اين مفاهيم که در ديگر
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آثار او هم مورد توجه بودهاند ،ميتوانند پرتو نوري بر عناصر متغير يعني احکام
بيندازند که از آن جملهاند مفاهيم فقر و تجارت در اسالم بهعنوان پديدههاي اجتماعي که از
آنها تفاسير خاصي بهعمل آمده که با نظام سرمايهداري متفاوت است (صدر1283 ،ق[ج]-21 :
 .)27آخرين شاخص از منظر او عبارت است از اهدافي که در نصوص عمومي براي حاکم
اسالمي حدودي را مشخص کرده و او را مکلف به تحقق بخشيدن به آنها يا نزديک شدن به
آنها کرده است (صدر1283 ،ق[ج].)11 :
بهغير از موارد يادشده در ديگر آثار خود نيز بهصورت کليدواژهاي به برخي ضوابط اشاره
کرده است .براي مثال در وضع اين احکام به تحقق «عدالت اجتماعي» تأکيد دارد و معتقد
است که اقتضائات عدالت اجتماعي در هر دوره به اختالف شرايط اقتصادي جامعه متفاوت
است (صدر1222 ،ق« .)321 :مصالح عامه» نيز همانطورکه ذکر شد ،از ديگر کليدواژههاي
سيد محمدباقر صدر در اين زمينه است .او اصل دخالت دولت را در وضع احکام
براي حمايت از مصالح عامه ميداند« .ايدههاي

اسالمي»()12

هم از ديگر موارد اشارهشده در

آثار شهيد صدر است که اين احکام بايد مطابق با آنها باشد (صدر1222 ،ق.)321 :
در اين زمينه در آثار شاگردان وي هم بهوفور ضوابطي نه بهصورت منسجم بلکه پراکنده
پيدا ميشود .براي مثال برخي از آنها در اين زمينه دو ضابطه برشمرهاند؛ يکي مصالح امت
براساس شرايط دورهاي که امت در آن قرار دارد و ديگري مالحظۀ آن مصلحتها از منظر
موازين عام اسالمي و نه از منظر مادي صرف که شامل ارزشها و اهدافي که اسالم بدانها
توجه داشته است ميشود (حائري1217 ،ق 122 ،123 :و  .)127برخي ديگر در پاسخ به
پرسشي در مورد ضوابط احکام

بهعنوان ضامني براي جلوگيري از تحريف آنها ،از

«مقاصد شارع» و «مالکات احکام» بهعنوان ضوابط عامه نام بردهاند (فضلاهلل1217 ،ق.)18 :
اين شاخصها به حدي از نظر فقهي اهميت دارند که برخي از شاگردان او تخصص روايي و
فقهي را براي استنباط اين احکام الزم دانستهاند (حائري1222 ،ق .)122 :از اين منظر بايد
گفت اختيار تصميمگيري در چنين حوزهاي بهسبب تخصص فقهي مورد نياز به فقيه سپرده
شده است.

نتيجهگيري
در اين مقاله ديدگاههاي سيد محمدباقر صدر در حوزۀ قانونگذاري از جنبههاي مختلف
بررسي شد .بهخصوص بر احکام صادرشده در

تأکيد شد که بهطور مستقيم از

ناحيۀ دولت اسالمي که حاکميت و قدرت سياسي دارد صادر ميشود و از همينرو بيشترين
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مناسبت را با مفهوم قانونگذاري مدرن دارد .نخست جايگاه «نظريه» در ادبيات فقهي او تعيين
شد .پس از آن به دو مبناي کالمي خاتميت و جاودانگي شريعت و نيز جامعيت آن براي
اشاره شد .در ادامه به ادلۀ

اشاره و از آيۀ  11سورۀ مبارکۀ نساء بهعنوان

مهمترين دليل بر آن ياد شد .پس از آن از قلمرو اين احکام سخن به ميان آمد و با استناد به
آراي او به قلمروي از احکام محدود شد که در آن حکم الزامي اعم از واجب و حرام وجود
ندارد .از طرف ديگر محدود به احکام مربوط به روابط انسان با طبيعت و نه با انسانهاي ديگر
دانسته شد .عالوهبر آن احکام حاکم در تشخيص موضوعاتِ احکام ثابت و نيز موارد حکم
حاکم به اهم -در موارد تزاحم -از قلمرو اين احکام خارج دانسته شد .در ادامه به مقام صالح
در صدور احکام

اشاره شد و ناگزير نظرهاي او در زمينۀ حکومت بررسي شد و

بعد از بيان تطور تاريخي آن نتيجتاً نظر او در مورد صالحيت مرجعيت فقيه و عادل و باکفايت
در تصميمگيري براي احکام اين حوزه البته با مشورت مردم بيان شد .موضوع بعدي ماهيت
اين دسته از احکام بود که اوالً حکومتي بودن آنها ثابت شد .ثانياً به تغاير احکام

با

احکام شريعت در نظر او اشارت رفت و در نهايت با استناد به پارهاي از سخنان او و نيز
شاگردانش در کشف نسبت اين احکام با احکام اولي و ثانوي ،ثانوي بودن آنها مقبول افتاد .در
نهايت ضابطۀ احکام صادرشده در اين حوزه مورد بحث واقع شد و پنج شاخص عمده در
نظرهاي او احصا شد .پس از آن هم بهصورت کليدواژهاي به مواردي چون عدالت و مصلحت
بهعنوان ضوابط عام اشارت رفت و بررسي اين مطلب در آثار برخي از شاگردان او دنبال شد.
آنچه از تفصيل مباحث سيد محمدباقر صدر در اين زمينه آمد ،نشان داد که مطالب او در
اين زمينه قابليت پاسخگويي به زوايا و جوانب مختلف اين موضوع را دارد و از انسجام کافي
برخوردار است ،ازاينرو قابليت اطالق نظريۀ قانونگذاري بر آن طي فرايند اين مقاله ثابت شد.
طبيعي است که اين نظريه ميتواند آثار حقوقي بسياري در صحنۀ عمل در فضاي حقوق
عمومي نظام جمهوري اسالمي داشته باشد که بايد مورد توجه بيشتر صاحبنظران واقع شود.
درحاليکه نظرهاي سيد محمدباقر صدر به زبانهاي اروپايي ترجمه شده و در کنار نظرهاي
ديگر صاحبنظران و بهعنوان مبنايي براي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران شناخته مي-
شود ،بيتوجهي به آن در فضاي حقوق عمومي کشور داللتهاي خوشايندي براي جامعۀ
علمي ندارد.
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يادداشتها
2. theory of legislation
2. legisprudence
3. legal theory

 .4بررسي تفصيلي آن نيازمند مجالي ديگر است که در پژوهشهاي آينده تقديم ميشود.
 .5الف)

(کليني،
1287ق ،ج.)231 :1
ب)
(کليني1287 ،ق ،ج.)221 :1
ج)

(سيد رضي1212 ،ق:

.)223

.6
(کليني1287 ،ق ،ج».)212 :1
.7
صدوق1213 ،ق ،ج».)211 :13
 .8عن رسول اهلل(ص)« :
ج».)221 :2
 .3عن اميرالمؤمنين(ع)« :

(ترمذي1283 ،ق،
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منابع و مآخذ
الف) فارسي و عربي
بري ،باقر (1221ق)« ،

ش 11و ،12

»

صص.181 -282
 ،بيروت :دارالهادي ،چ اول.

بري ،باقر (1222ق)،

ترمذي ،محمد بن عيسي (1283ق) ،سنن الترمذي ،بيروت :انتشارات دارالفکر ،چ دوم ،ج.2
حائري ،سيد علياکبر (1217ق)« ،

 ،ش،11

»،

صص.112-122
حائري ،سيدکاظم (1311ق)،
حائري ،سيدکاظم (1281ق)،

 ،بيروت:

 ،چ اول.
 ،مقدمه مباحث االصول (تقريرات

اصول سيد محمدباقر صدر) ،قم :مکتب االعالم االسالمي ،چ اول ،ج.1
حائري ،سيدکاظم (1222ق)،
حسيني ،سيدمحمد (1228ق) ،محمد باقر الصدر،

 ،قم :مجمع الفکر االسالمي ،چ دوم.
 ،فكر خالق ،بيروت:

 ،چ اول.
حکيم ،سيدمحسن (1218ق) ،منهاجالصالحين (المحشي) ،با تعليقات سيد محمدباقر صدر،
بيروت :دارالتعارف للمطبوعات ،چ اول ،ج.1
حکيم ،سيد محمدباقر ( ،)1377مباحثي از کتاب آموزۀ سياسي شهيد آيتاهلل صدر ،حكومت
اسالمي ،ش ،7صص.23-38
حکيم ،سيد محمدباقر (1281ق)« ،
حکيم ،سيد محمدباقر (1218ق)« ،

» ،المنطلق ،ش ،21صص.21-81
» ،الموسم ،ش 28و ،27

صص.311-312
حکيم ،سيد محمدباقر (1217ق)« ،

»،

 ،ش ،3صص.228-217
حيدري ،سيد کمال (1238ق)« ،
ش ،11صص.121-172

» ،فقه اهلالبيت(ع)،

11
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»،

زينالعابدين ،سيد سالم (1211ق)« ،
 ،ش ،1صص.87-118

سيد رضي ،محمد بن حسين (1212ق) ،نهجالبالغه (به كوشش صبحي صالح) ،قم :هجرت ،چ اول.
شمسالدين ،محمدمهدي (1217ق)« ،مجال االجتهاد و مناطق الفراغ التشريعي» ،منهاج ،ش،2
صص.11-188
صدر ،سيد محمدباقر (1283ق)[الف]« ،
»،

 ،چ دوم.

 ،تهران:

صدر ،سيد محمدباقر (1283ق)[ب]« ،
تهران:

،

»،

 ،چ دوم.
»،

صدر ،سيد محمدباقر (1283ق)[ج]« ،

 ،تهران:

 ،چ دوم.
 ،بيروت :دار

صدر ،سيد محمدباقر (1283ق)[د]،
التعارف للمطبوعات ،چ هشتم.
صدر ،سيد محمدباقر (1218ق)،

 ،بيروت :دارالتعارف للمطبوعات.

صدر ،سيد محمدباقر (1211ق)،
صدر ،سيد محمدباقر (1221ق)،

 ،قم:

 ،چ پنجم.

 ،قم:

 ،چ اول.
 ،چ اول.

صدر ،سيد محمدباقر (1222ق) ،اقتصادنا ،قم:

 ،قم:

صدر ،سيد محمدباقر (1221ق) ،ومضات،
 ،چ اول.
صدر ،سيد محمدباقر (1221ق)،

 ،قم:

 ،چ چهارم.
 ،قم:

صدر ،سيد محمدباقر (1232ق)،
 ،چ دوم.
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 دفتر انتشارات وابسته به جامعه: قم، من اليحضره الفقيه،)ق1213(  محمد بن علي،صدوق
.13 ج، چ دوم،مدرسين حوزۀ علميۀ قم
.123-282 صص،28 ش،) فقه اهلالبيت(ع،»
،»

،

« ،)ق1221( خالد،غفوري
« ،)ق1217(  سيد محمدحسين،فضلاهلل

: بيروت، گفتگو و آمادهسازي از طرف محمدالحسيني،حوار علي الورق
. چ دوم،
« ،)ق1221(  عبدالهادي،فضلي
.311-328 صص،17 ش، منهاج،»
.1 ج، چ چهارم،

: تهران، الكافي،)ق1287(  محمد بن اسحاق،کليني

 ترجمه به،

، تجديد الفقه االسالمي،)م1111(  شبلي،مالط
. چ اول، دارالنهار: بيروت،عربي از غسان غصن
: قم،

،)ق1222(  محمدرضا،نعماني
.2 ج، چ دوم،
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