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قدک∗

چکیده

فقه مهمترین منبع برای تقنین در دولت اسلامی است .امام خمینی(ره) نظریهه بهدی ی در الهوق فقهه بها
عنوان «نظریه خطابات قانونیه» ارائه کردهاند که شایسته است تأثیرات آن در حهوزه تقنهین موردمطال هه
قرار گیرد .امام(ره) با الهام از قانونگذاری عرفی م تقدند اراده قانونگذار در خطاب عام قهانونی بهه یه
انشاء واحد میانجامد و انحلالی نیست .خطاب عام قانونی ،این امکان را فراهم میکند که جام ه ،دولت و
شخصیت حقوقی جم ی ،مکلف حکم قرار گیرد .علاوه بر مکلف ،امکان توجه تکلیف جم ی و نظاممند را
نیز فراهم میکند و بدین طریق فقه را از حوزه فردی به حوزه اجتماعی و حکومتی سوق میدهد و بهرای
تقنین که ی

موضوع جم ی است آماده میکند .علاوه بر قرائت مشهور از خطابات قانونیه ،نظریهه امهام،

قابلیت خوانش های دیگری را نیز دارد .در مقدمات اثبات نظریه ،ف لیت حکم مرحلهای اسهت کهه شهارع
بایستی لوازم اجرا را ملاحظه کند .ولیفقیه میتواند مصالح اجرای حکم را سنجیده و در این مرحله نقهش
ایفا کند .این قرائت به مبانی دیگر در حوزه ولایتفقیه و نقش مصلحت ،ارتباط پیهدا میکنهد و میتوانهد
باعث هماهنگی احکام شرعی با مقتضیات زمان و مکان شود و به کارآمدی و روزآمدی فقه برای تقنهین
کم

کند .بر اساس نگاه قانونی امام(ره) در آثار خود میتهوان نتیجهه گرفهت کهه شهأن شهارع از نگهاه

امام(ره) ،قانونگذار است ،لذا ویژگیهای قانونگذاری عرفی همچهون تهأثیر اههدار در تقنهین ،انسهجام
قوانین و سلسلهمراتب قوانین میتواند در فقه ملاحظه شده و آن را برای تقنین آمادهتر سازد.
واژههای کلیدی :خطابات قانونی ،انحلاق و عدم انحلاق ،احکام شرعی ،قانونگذاری ،فقه حکومتی.

∗ دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته فقه سیاسی ،دانشگاه باقرال لوم

.
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مقدمه

حکومت جمهوری اسلامی بر اسهاس ماهیهت اسهلامی خهود و الهوق مت هدد قهانون
اساسی ،مبنای قانونگذاری خود را بر اساس موازین شری ت و فقه قرار داده است و در این
راستا مسیر چهلساله ی پرفرازونشیبی را پیموده است و علیرغم توفیقات قابلتوجهی کهه
در خصوص تدوین قانون بر اساس موازین فقه اسلامی کسب نموده است همچنان خلأها و
اشکالاتی در خصوص قانونگذاری فقهی وجود دارد .برخی از این اشکالات و نواقص ناشی
از فالله فقه و فقاهت تاریخی شی ی از عرله حکومتداری بوده اسهت کهه لهازم اسهت
تحقیقات بیشتری در مورد رابطه تقنین فقهی و تقنین حقهوقی لهورت گیهرد و «ضهواب
تقنین فقهی مطلوب» مورد کنکاش قرار گیرد.
امام خمینی(ره) بهعنوان فقیه و الولی لاحب سب

و دارای نظام اندیشه اجتمهاعی

و سیاسی ،در دانش الوق ،نظریه خطابات قانونیه را ارائه کردهاند که احتماق میرود ایهن
نظریه الولی ،تأثیرات قابلتوجهی در عرله قانونگذاری فقهی داشته باشد .لهذا اهمیهت
عرله قانونگذاری اسلامی و خلأهای آن ازی طرر و عنصر زمانشناسی و روزآمدی فقه
امام خمینی(ره) از طرر دیگر ،ایجاب میکند کهه در خصهوص نظریهه ایشهان کهه جهزء
مهمترین ابتکارات ایشان در دانش الوق محسوب میشهود ،بررسهی و تحقیهق لهورت
گیرد.
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 .1تبیین نظریه خطابات قانونیه و نظریه رقیب آن
 -1-1تبیین نظریه خطابات قانونی

خطاب شرعی ازنظر امام(ره) به دو نوع تقسیم میشود :خطاب ،گاه جزئی و شخصی
و گاه کلی و قانونی است .خطاب شخصی ،خطابی است کهه موضهوع آن ،فهرد م ینهی از
میان مکلفین است و بهتبع موضوع ،حکم نیز جزئی و شخصی میگردد ،مثل خطهاب بهه
حضرت موسی(ع)« :اذهب الی فرعون انه طغی» (طه.)50 :
در مقابل اگر موضوع خطابی ،جم ی از افراد مکلفهین یها همهه مکلفهین باشهند و از
طریق ی

عنوان جامع بدان افراد نظر شده باشد و آن عنوانِ جامع ،موضهوع حکهم قهرار

گیرد ،خطاب را کلی و قانونی گویند .پس همواره شخصی یا قهانونی بهودن خطهاب ،تهابع
موضوع است؛ چون همواره شخصی یا قانونی بودن حکم در مقام ثبوت ،تابع موضهوع آن
است.
در ی سخن کلی میتوان گفت :در خطابههای شخصهی بهه شهمار ههر فهردی از
مخاطبان ،خطابی مستقل و جداگانه وجود دارد ،ولی در خطابهای قانونی ،خطاب ،یکهی
است و مخاطبها فراوان و بیشمار .اینها ترازهایی هستند کهه در جایجهای سهخنان و
نوشتههای الولی امام نیز به چشم میخورند( .خمینی 8082 ،ق ،ج  ،5ص )52
بر اساس نظر امام خمینی ،خطاب قانونی که موضوعش عنوان کلی است منحل بهه
خطابات مت دد نمیشود .چون شارع در اینگونه خطاب ،فرد خالهی را لحها نمیکنهد و
بهتبع آن ،خصولیات افراد را لحا نمیکند بلکه جم ی را به همان عنهوان کلهی لحها
میکند و حکم را برای آنها قرار میدهد ،در این حاق دیگر نمیتوانیم احکهام مت هدد بهه
ت دد افراد موضوع درست کرد .البته عنوان کلی بهه همهان عنهوان کلهی مهدنظر نیسهت؛
چنانکه ولف جم ی افراد به همان ولف جم ی چنانکه درباره عام مجموعی گفتهانهد،
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نیز مدنظر نیست؛ بلکه درنهایت افراد موضوع ،مدنظر میباشند ،ولی شارع در مقام انشهای
خطابات قانونی و لدور آنها ،ت ت

افراد را به خصولیات فردیشان لحها نمیکنهد

بلکه افراد را به نحو کلی و قانونی لحا میکند.
قوام نظریه خطابات قانونیه در حقیقت به دو امر است:
قانون نیست؛ ی نی اینگونه نیست که بهه ت هداد

 .8قانونی که ج لشده بیش از ی
مخاطبین قانون و حکم انشاء شده باشد.
 .5در این «ی

قانون ج لشده» حاق نوع مخاطبین لحا شهده و اینکهه برخهی از

آنها شرای تکلیف را ندارند سبب نمیشهود کهه قهانون ج لشهده شهامل آنهها نشهود.
(فرهادیان ،8932 ،ص )844
این نکته حائز اهمیت است که مدعا در نظریه خطابات قانونیه فق وحدت خطهاب و
وحدت انشاء است نه وحدت مُنشأ .بلکه امام خود تصریح میکنند که مُنشأ حکهم بهر ههر
مکلفی است( .خمینی 8082 ،ب ،ج  ،5ص )582
 -2-1تبیین نظریه انحلال خطابات عام شرعی

نظریه انحلاق خطاباتِ شارع بهعنوان رقیب نظریه خطابات قانونیه میگوید :خطابهات
عام شارع درواقع فشرده خطابات خاص هستند .شارع بهجای اینکه ی میلیون بار بگویهد
أقم الصلاة ،یکبار أقیموا الصلاة گفته است .پس درواقع هرگاه و هر جا کهه یه
جم ی و عامی بیان شود در ظاهر ی

خطهاب

خطاب است ،اما اگر دقت شود م لوم میشهود کهه

این خطاب به ت داد مخاطبین منحل میشود ،هر مخاطبی خودش ی

حکهم دارد( .رک:

نائینی 8925 ،ق ،ج  ،8ص  -801خویی 8089 ،ق ،ج  ،5ص )542
نتیجه انحلاق این است که هر مکلفی ی

خطاب مستقل ناظر به شخص خود دارد و

خطاب هم باید ،خطابِ به قادر باشد یا بهعبارتدیگر توجیه خطاب و امر ،به ی

مکلهف،
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مشروط به امکانِ انب اث او از این امر است .لذا خطابات به ت دد مخاطبین منحل میشهود
این امر تا آنجایی منحل میشود که این فردها بتوانند عمل بکنند .اگر خطاب به شخصی
رسید که نمیتواند عمل کند این خطاب دیگر منحل نمیشود .نتیجهاش این است که هر
مخاطبی ی

امر مستقل دارد لذا هرکس باید امکان انب اث و قدرت داشته باشهد تها امهر

متوجه او شود و نسبت به او انحلاق پیدا بکند.
 -3-1قرائتی موسعتر از نظریه خطابات قانونیه

قرائتی از نظریه امام(ره) ارائهشده است که به غالب مقدمات تحفظ دارد بهخصهوص
بر مقدمه چهارم که بیانگر مراتب احکام قانونی است ،نظر ویهژه دارد و آن مقدمهه را کهه
عموماً بیتأثیر در الل نظریه میدانند ،به میدان میآورد .از این دیهدگاه ،انحلهالی نبهودن
خطابات قانونیه فق بخشی از این نظریه است.
بیان مدعا :امام(ره) مطابق مقدمه چهارم از مقدمات اثبات نظریهه خطابهات قهانونی،
قائل است که خطاب قانونی در دو مرحله انشاء و ف لیت لورت میگیرد .حکم کننهده در
ی مرتبه الل مصلحت یا مفسده ی

ف ل را ملاحظه میکند و حکمی را بهلورت مطلق

و عام انشاء میکند در مرحله ب د ،لوازم اجرا را ملاحظه میکند اگر شرای لازم و مصلحت
باشد که اجرا شود ،در مرحله ب د آن را به انضمام مختصات و مقیدات ابلاغ و حکم میکند
و الا آن را تا زمانی که شرای آن به وجود بیاید ،تأخیر میاندازد .این مهنه قانونگهذاری
عرفی است و شارع هم به همین روش تقنین میکند( .رک :خمینهی8059 ،ق ،ج  ،8ص:
)090
نقطه خصولیت این قرائت آن است که مشاهده لهوازم اجهرا و درنتیجهه تخصهیص،
تقیید یا تأخیر حکم را جزء شئون «حاکم» قرار میدهد که درزمانی پیامبر(ص) و درزمانی
اهلبیت(ع) و در زمان غیبت ،ولیفقیه لاحب آن شأن اسهت .در میهان ملاکهات احکهام،
نوعی تزاحم برقرار است که میتوان آن را تزاحم ثبوتی دانست .فقیه در مباحث سیاسی -
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اجتماعی به جهت عقلایی بودن مباحث ،به مناطات احکام و اقتضائات احکام دسترسی دارد
و میتواند انشائات کلی شارع را بفهمد بنابراین در مقام ف لیهت ،لهوازم اجهرا و مقیهدات و
مخصصات را دیده ،حکم را تشریع میکند .این قرائت م تقد است که امهام (ره) در بحهث
حکومت ،ورود و تخصیص ،حکومت ثبوتی را تصویر کرده است و آن نظر منحصربهفرد در
بحث حکومت ،در امتداد همین بحث است( .رک :اسهد پهور ،8932 ،سلسهله نشسهتهای
علمی خطابات قانونیه)
استاد گنجی هم از جهت دخالت دادن مقدمه چهارم نظریه و ملاحظه لهوازم اجهرا بها
این تفسیر از خطابات قانونی همراه هستند .البته ایشان در مورد ملاحظه لوازم اجرا بهوسیله
حاکم زمانه ،مطلبی ندارند :خطابات قانونیه میگوید مولا ی

عنهوانی را تصهورر میکنهد و

حکم را برحسب مصالح بر این عنوان بار میکند؛ مثلاً گفته« :أحهلر اللرهه البیهع» اینیه
قانون است .بی ی که در خارج واقع میشود ،اگر با این ارتباط پیدا کرد ،شما میگویید :این
بیع لحیح است و اگر ارتباط پیدا نکرد ،میگویید :باطل است ...ف لیت قانون به این است
که ملاک در اجرا داشته باشد (موسسه تنظیم و نشر آثار امهام خمینهی(ره) 8912 ،ش ،ص
.)823
 -2بررسی تأثیر نظریه در فقه قانونگذاری

فقها حداقل با سه پیشزمینه و ارتکاز دینی وارد دانش فقه میشوند :تصویری کهه از
مکلَف ،تکلیف و مکلِف (شارع) در ذهن دارند .این سه موضوع میتواند بهعنوان زمینهها و
پیشفرضهای حاکم بر دانش فقه تلقی شود .این سهه را میتهوان در قانونگهذاری نیهز
تطبیق کرد که عبارت باشهد از :تصهویر مکلهف قهانون ،تصهویر تکلیهف قهانونی و شهأن
قانون گذاری .لذا در این تحقیق بر تأثیر نظریه بر این سه حهوزه ،بررسهی لهورت خواههد
گرفت.
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یافتن تأثیرات ی

نظریه به م نای جستجو و یافتن لوازم و امتهداد آن در حوزهههای

دیگر است .ممکن است نتای و امتهدادات استخراجشهده در آثهار علمهی لهاحب نظریهه،
بهلورت لریح یا ضمنی باشد و ممکن است موجود نباشد .لذا این اشکاق دفع میگهردد
که ی

نتیجه مشخص ،در دستگاه فقهی امام(ره) استفادهنشده باشهد یها حتهی گهزارهای

برخلار آن یافت شود.
 -1-2نقش نظریه خطابات قانونی در مکلف قانون

نظریه خطابات قانونی را میتوان یکی از اجهزاء لهازم بهرای فقهه حکهومتی برشهمرد
ازآنجهت که نظریهای پشتیبان و بر اساس دانش الوق فقهه بهرای تصهویر مکلهفِ فقهه
حکومتی است .مراد ما از فقه حکومتی همان نگرش ولفی به فقه حکومتی است .ت ریفی
برای فقه حکومتی عنوانشده است :علم به احکام شرعی فرعی از روی ادلهه تفصهیلی بها
رویکردی کلان و حکومتی .بر این اساس هدر فقه حکهومتی ،پاسهخگویی بهه نیازههای
«فرد ،جام ه و حکومت» توأمان است( .مشکانی ،8935 ،ص )03
با توجه به ت ریف و هدفی که برای فقه حکومتی بیان شد ،نظریهه خطابهات قهانونی
زمینهساز تصویر تکلیف و مکلف برای حوزههای جام ه و حکومهت خواههد بهود .یکهی از
سؤالات مهم در دایره حکم شناسی پاسخ به این سؤاق است که مکلف شرعی کیست کهه
مورد خطاب مولاست؟ آیا لرفاً فرد است یا جام ه هم میتواند مورد خطهاب واقهع شهود؟
غیر از جام ه مجموعه از انسانها با رواب خاص مانند دولت ،حاکمیت ،حزب و ...میتواند
مورد خطاب واقع شود؟
یکی از تفاوتهایی که میتوان برای اختلار میان دو نظریه رقیب ی نی نظریه عهدم
انحلاق خطابات قانونیه با نظریه انحلاق خطابات ذکر کرد در حوزه مکلفِ خطهاب شهرعی
است که در ترجمان حقوقی همان مکلف قهانون میتهوان از آن یهادکرد .نظریهه انحلهاق
خطابات شرعی ،اینگونه تصویر میکند که یه

خطهاب شهرعی عهام بهمنزلهه خطابهات
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مت ددی به عدد مخاطبین خطاب است .مثلاً اگر مخاطب یا موضهوع یه

حکهم شهرعی،

مؤمنین یا ناس باشند مطابق با نظریه انحلاق ،این خطاب به ت داد مؤمنین یا به ت داد ناس
انحلاق مییابد و تکلیف را متوجه آنها میکند.
اینگونه ملاحظه کردن تکلیف و مکلفِ تکلیف ،لاجرم قابل تطبیق بر فرد است نه بر
جام ه یا دولت ،حزب و نهادهایی ازایندست .میتوان گفت که نظریه انحلاق امتداد نگهاه
فردگرایانه به فقه و استنباط فقهی است .اساساً پیشفرض دیدگاه انحلاق ،ت لق تکلیف به
افراد و ارادههای فردی انسانی است و این دیدگاه برای ت لق تکلیهف بهه یه

مجموعهه

اشکالاتی دارد.
یکی از وجوه اهمیت بحث از مکلف واقعشدن جام ه آن اسهت کهه ازنظهر برخهی از
لاحبنظران ،جام ه مکلف موضوع دانش فقهه الاجتمهاع اسهت( .ربهانی ،8939 ،ص )25
همچنین برخی دیگر جام ه را مکلف فقه حکومتی و فقه نظام برشمردهاند.

 -8-8-5بررسی الولی مکلف واقعشدن جام ه
برخی از محققین در تحلیل شکل منطقی تکلیف به فرد و جام ه و دولهت م تقدنهد:
ذات انسانی بهمثابه کلی طبی ی که به وجود افرادش ت ین خارجی دارد ،دارای سه مصداق
خارجی ،فرد ،جام ه و دولت است( .مهدوی زادگان ،8939 ،ص  )94اشهکاق در خصهوص
چنین تصویری از طبی ت ذات انسانی است .طبی ت ذات انسانی چیزی جهز خهودش را در
برندارد و ماهیت جام ه و دولت افزون بر طبی ت انسهان تصهویر مهیشهوند .مها در اینجها
نیازمند تصویر طبی ت جام ه و طبی ت دولت ،مجزای از طبی ت ذات انسانی هستیم .البتهه
طبی ت جام ه و دولت متشکل از ذوات انسانی است اما فق از آن تشهکیل نیافتهه اسهت.
نوع رواب خاص هم وجود دیگری است که بایستی بر آن ضمیمه گردد.
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بر اساس انواع عام در الطلاح علم الوق ،سه تصویر برای لورت منطقهی خطهاب
شرعی بر جام ه ممکن است :خطاب شرعی به نحو  -8عام مجموعی یا  -5عام استغراقی
و یا  -9عام بدلی باشد.
برخی فقها و پژوهشگران مخاطب قرار گهرفتن جام هه را بهوسهیله عهام مجمهوعی
تصویر کردهاند( .رک :منتظهری نجفآبهادی ،8043 ،ص  - 223آلهفی ،8912 ،ص )93
محذوری که در مورد این تلقی مطرحشده است آن است که« :اگر خطهاب بهه ایهن نحهو
باشد در این لورت تکلیف بر همگان بهلورت جم ی ثابت میشود بهگونهای که تخلهف
ی

نفر تخلف همه به شمار میآید .اساساً درلحنه ی

جام ه بزرگ ،درباره ههر قهانونی

همواره گروهی تخلف کننده وجود دارد و در این لهورت در مقابهل ههر قهانونی همگهان
عالی محسوب خواهند شد( ».حسنی ،8932 ،ص )509
بنا بر انحلاق خطاب به نحو عام استغراقی ،تکلیف در خطاب به ت ت

مکلفهین بهه

نحو جداجدا متوجه خواهد شد بهعنوانمثاق در خطاب «لیقوم الناس بالقس » به هر کس
رأساً و مستقل از دیگری میگوید باید اقامه قس کند .روشن است چنین امری در سهطح
ی

جام ه غیرممکن است .شیوه اقامه قس امری جم ی و یکپارچه است که افراد زیادی

در آن درگیرند تا درنهایت ی

عمل انجام پذیرد.

به نظر میرسد از موضع عام بدلی نیز نتوان اشکاق مستقل و منف
برطرر کرد .حاقآنکه طبق توضیح دادهشده جام ه متشکل از ی

دیدن هر فرد را

سلسله روابه انسهانی

سازمانیافته است و با نگاهی استقلالی سازگار نیست و سنخ تکالیف متوجه جام ه اف هالی
نیستند که با انجام دادن ی
جهاد اف اق ی

فرد ،از عهده سایرین ساق گردد بهعنوان نمونه در تکلیهف

لشگر را همه باید مبتنی بر تقسیمکار ،به شکل هماهنگ و متناسب انجام

دهند؛ ی نی باید باهدر گذاری و برنامههریزی و تقسهیمکار ،اف هاق ،هماهنهگ شهده و در
نسبت با همدیگر مطال ه و ملاحظه شوند.
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نظریه انحلاق خطاب عام را به نحو استغراقی و بدلی میتواند ان کاس دهد ولی ایهن
دو خطاب قابلیت ان کاس خطابات جام ه را ندارند .طبق نظهر برخهی از محققهین خطهاب
جام ه میتواند از سنخ عام مجموعی باشد اما نظریه انحلاق بها مجمهوعی دیهدن ،مکلهف
ناسازگاری دارد هرچند از دیدگاه این تحقیق ،عام مجموعی برای ان کاس مکلهف جام هه،
نقص و اشکاق دارد .درهرلورت خطاب اگهر مطهابق نظریهه خطابهات قهانونی بهلهورت
طبی ت جام ه مورد خطاب قرار گیرد ،جام ه مکلف قابلیت ان کاس در فقه را خواهد یافت.
یکی از ویژگیهای تکلیف قائل شدن برای جام ه ،ملاحظه تکثر اف اق همراه با تراب
میان افراد جام ه است .یکی از نقصهای فقه فردی عدم ملاحظه این تکثر و تراب است.
بهعنوانمثاق اگر جام ه را مکلف به حفظ نظم بدانیم .فقه فردی ،تشخیص موضوع را بهه
مکلف میسپارد درحالیکه اگر تکلیف حفظ نظم در عبور و مرور به فرد واگذار شود باعث
هرجومرج میشود .فلذا نمیتوان مطلقاً تشخیص موضوع را مطابق فقه فردی به مکلفهین
داد .تکرار برخی غیرالزامیات در جام ه موجب نتایجی میشود که جام ه را شکل مطلهوب
خارج میکند .بهعنوان نمونه ،وفای به وعده طبق نظر اکثریت فقها واجب نیست حاق اگر
جام ه یا دولت مکلف بخواهد به این نحو ،عمل کند اعتماد میان جام ه و میهان جام هه و
مسئولان دچار خدشه میشود .ملاحظه تکلیف جام ه باملاحظهه حیهث جم هی آن ،موجهب
میشود این رواب و تکثر ،دقیقتر ملاحظه گردد و ی

ف ل بدون در نظر گرفتن ،رواب و

آثار اف اق در جام ه در نظر گرفته نشود.
 -2-1-2مکلف واقعشدن شخصیت حقوقی:

در نظامهای حقوقی شخص حقوقی عبارت از هر امری است که قانون آن را بهمثابه
ی

شخص حقیقی اعتبار کرده اسهت و آن را موضهوع حهق و تکلیهف قهرار داده اسهت.

(ج فری لنگرودی ،8932 ،ج  ،0ص  )224در حوزه فقهه سیاسهی بیشهترین مصهداقهای
شخصیت حقوقی دو گونه است :شخصیت حقهوقی کهه بهرای اشهخاص حقیقهی ت ریهف
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میشود و شخصیت حقوقی که برای اموری چون شهرکتها ،سهازمانها ،ادارات ،شههرها،
دولتها و مانند آنها ت ریف میشود.
ازآنجاکه اشخاص حقیقی وجود حقیقی غیرقابلتردید دارند بهرای اعتبهار شخصهیتی
حقوقی درباره آنها مشکل خالی وجود ندارد؛ اما در الل وجود و نحوه وجود شرکتها و
سازمانها و مانند آنها اختلارنظر وجود دارد؛ بنابراین لازم است نحوه وجود آنها بررسی
شود؛ زیرا اعتبار حق و تکلیف تابع وجود و نحوه وجود است .ازآنجاکه ایهن امهور از سهنخ
جام هاند ،فق از سنخ خرد آن هستند ،نحوه وجود آنها همانند وجود جام ه خواههد بهود.
به این جهت هر نظری درباره جام ه میتواند بیانگر نحوه وجود همه این نحوه امور باشد.
با توجه به وجود حقیقی جام ه میتوان بهرای امهوری چهون شهرکتها ،سهازمانها،
مؤسسات ،ادارات و مانند آنها وجود واق ی ادعا کرد ازاینجهت میتوان آنها را شخصیت
حقوقی جم ی نامید( .حسنی ،8932 ،ص )904
طبی ی است که مؤسسات ،سازمانها و نهادهای نوپدید در ادله شرعی مورد خطهاب
قرار نگرفتهاند تا برای تفسیر آن خطابها در میان دو قوق خطابهات انحلهالی یها خطهاب
قانونی ،یکی انتخاب شود اما میتوان کهارکرد خطهاب قهانونی در ایهن مهورد را اینگونهه
توضیح داد که حاکم شرع ،با خطاب قانونی این نهادها را مورد خطاب و تکلیف قرار دهد و
ثمرات چنین خطابی در مورد آنها پیادهسازی شود.
با توضیحی که داده شد ،نظریه انحلالی قابلیت مخاطهب قهرار دادن یه

مجموعهه

رواب انسانی که تحت عنوان جام ه یا شخصیت حقوقی جم ی قرار بگیهرد را نهدارد ،لهذا
حاکم شرعی نمیتواند چنین تکلیفی را متوجه آنها کند و بالطبع قهانونی کهه بهر اسهاس
حکم حکومتی بازت ریف میشود ،نمیتواند چنین نهادهایی را شرعاً به رسمیت شهناخته و
تکالیف ،مأموریتها و حقوقی را متوجه آن سازد .هرچند که ممکن اسهت بگهوییم نظریهه
خطابات انحلالی این قابلیت را دارد که شخصیت حقوقی نوع اوق ،ی نی شخصیت حقوقی
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که برای اشخاص حقیقی ت ریف میشود را مورد خطاب قرار دهد و ازاینجههت آن را بهه
رسمیت بشناسد.
برخی خطابات هستند که با توجه به فضای فرهنگی عصر نزوق موضوع آنها عمهل
فردی به شمار میآید؛ اما در فضای امروز در قالب عمل اجتمهاعی ههم انجهام میشهوند؛
برای نمونه میتوان به نهی از حکم به غیر ما انزق الله اشاره کرد« .من لم یحکم بما انزل

الله فاولئک هم الکافرون» (مائده )00 ،امروزه نهادهای اجتماعی مسئوق تقنین و قضاوت
هستند نه افراد .هیچ تکلفی ندارد که همان نهادهای حقوقی و اجتماعی را مخاطهب ایهن
احکام بدانیم.
 -3-1-2مکلف واقعشدن حکومت:

دولت را نیز میتوان جزء شخصیتهای حقوقی جم ی محسوب کرد اما بنا به اهمیت
و جایگاه آن در فقه سیاسی ،جداگانه مورداشاره قرار میگیرد .مقصود از دولهت مکلهف آن
نوع حکومتی است که خود را مت لق به احکام تکلیفی شارع مقدس تلقهی کنهد .در مهورد
نقش دولت ی

بیان آن است که دولت را بهعنوان ضمانت اجرایی احکام شهرعی بهدانیم

ولی بیان دقیقتر آن است که گفتهشده گرچه وظیفه کلی حکومت ضمانت اجرایی احکام
شرع است ولی بخش عمدهای از احکام تکلیفی مشخصاً وظیفه شرعی دولت است .برخی
از پژوهشگران م تقدند با مکلف دانستن دولت ،ظرفیتهای زیادی برای فقه حکهومتی در
مقایسه با فقه فردی ایجاد میشود( .مهدوی زادگان ،8939 ،ص )52
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 -2-2تأثیر نظریه در تکلیف قانونی و فرایند قانونگذاری

 -8-5-5قدرت در تکلیف قانونی
بنا بر نظریه خطابات قانونی ،خطاب بر طبی ت موضوع است کهه فینفسهه مقیهد بهه
قیدی خارج از ذات موضوع نیست؛ بنابراین قید قدرت و علم نیهز در مرتبهه خطهاب قابهل
لحا نیست و خطاب بر عاجز و جاهل نیز ف لیت دارد .مرحوم امام (ره) بااینحاق عجهز و
جهل را عذر عقلی به شمار میآورد و حکم بر عاجز و جاهل را منجز نمیبیند .روشن است
عجز عذر عقلی نسبت به هر ف لی است.
در این بیان میان ف لیت و تنجز تفاوت وجود دارد تکلیف نسبت به عاجز ف لیت دارد
اما برای او منجز نیست .ممکن است ف لیت خطاب بر عاجز و جاهل با عدم تنجز سهازگار
نیاید و به نظر برسد چنین خطابی لغو و غیر حکیمانه است امها در ف لیهت چنهین خطهابی
فایده حکیمانه وجود دارد .چنین فرایندی موجب تحکیم بیشتر قانون میشود زیرا مکلهف
ف لی ناچار میشود برای شامل نشدن و تخصیص تکلیف دلیل آورد اما در قهوق بهه عهدم
ف لیت خطاب بر عاجز و جاهل و مانند آن ،باید برای ف لیت و وجود شرای ف لیت خطهاب
دلیل بیاورد .لذا اگر فردی خود را در م رض عجز یا جهل قرار دههد یها حتهی در م هرض
تحصیل قدرت یا علم قرار ندهد عذری بهرای او وجهود نهدارد؛ بههویژه در نهوع خطابهات
سیاسی که باکیان اسلام مواجه است این موضوع اهمیت بیشتری مییابد.

 -5-5-5ان کاس تکلیف جم ی بر اساس نظریه خطابات قانونی
در فقه موجود بهتبع ماهیت انحلالی خطابات شرعی ،تکالیف نیهز منحهل شهده و بهه
ت داد مکلفین و نسبت به آحاد مردم ،بهلورت عینی یا کفائی منجرز میشوند .در برخهی از
پژوهشهای فقهی در ترسهیم تکهالیف جام هه و حکومهت ،سهنخی از تکلیهف را تصهویر
میکنند که همه مکلفین در آن مشارکت میکنند ،اما نه بهلورت کفائی .در ایهن نهوع از
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تکلیف ،ی

جمع انسانی در لورت وحدانی خود ،مکلف به انجام «ف لی مرکرب» هسهتند.

این تکالیف نظاممند هستند و بالذات جام ه در کلیت خود مأمور بهه انجهام تکلیفهی شهده
است مانند وجوب اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی که ف لی مرکب است .درعینحهاق،
نه به ت داد مکلفان ،بلکه این ف ل تنها ی بار محقق میگهردد .در اینگونهه اعمهاق ههر
مکلف جزئی از عمل را انجام میدهد و مجموعه اف اق آنها که البته با ترتیهب و موالهات
ویژه اعماق اجتماعی انجام میگیرد ی
ی

عمل بیش نیست( .حسهنی ،8911 ،ص  )814در

نامگذاری این تکلیف را واجب برنامهریزیشده (واجب مبرم ) نامیدهاند که بر اسهاس

نظریه خطابات قانونی قابلتحلیل است نه خطابات انحلالی( .حسنی 8911 ،ب ،ص )814
برخی دیگر با توضیحی مشابه در مورد تکالیف فقه نظامات ،بهعنوان تکلیف جم هی
یادکردهاند .تکلیفی که نیازمند مجموعه اف اق «متقوم به یکدیگر» و «هماهنگ» است که
باید مجموعهای از مکلفین با کم

هم آن را انجام دهنهد ،چراکهه در غیهر ایهن لهورت

نتیجه مطلوب به دست نمیآید؛ و تکلیف «وَأَعِدُُّواْ لَهُم مَُّا اسْتَطَعْتُم مُِّن قُوَُّةٍ» (انفهاق )24:را
بهعنوان نمونه ذکر کردهاند که نیازمند تشکیل ارتشی منسجم و بهوسیله ت هداد زیهادی از
مسئولیتها و تکالیف سازماندهیشده لورت میگیرد( .میرباقری ،8932 ،ص )22
«تکالیف نظاممند» را چه از سنخ واجب کفایی بدانیم چه سنخ دیگری بدانیم به نظر
میرسد نظریه انحلاق در تحلیل و ان کاس این تکهالیف دچهار نقهص اسهت زیهرا تکلیهف
نظاممند را در ناحیه خطاب و بهلورت مستقل منحل به ت ت

افراد میکند درحالیکهه

این نوع تکالیف دارای سطوح و مراحل هستند و مسهئولیتها متفهاوت اسهت .بهر اسهاس
نظریه خطابات ،میتوان مشکل را اینگونه حل کرد کهه بگهوییم از تکلیهف قهانونی یه
تکلیف انتزاع میشود و آن تکلیف بر طبی ت است .اگر تکلیف امر مرکبهی باشهد ،تجزیهه
تکلیف در چنین خطابی در همین مرحله پیش از انحلاق آن به افراد ممکن است و همهین
تجزیه امکان برنامهریزی را فراهم میآورد.
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 -9-5-5احتمالی نوپدید در رفع ت ارض ادله
قوق به ت دد نوع مکلفین به انواع مکلف فردی ،جام ه ،حاکمیت و شخصیت حقوقی
آثار و پیامدهایی در دانش فقه و الوق میتواند داشته باشد کهه شایسهته اسهت کهه ایهن
پیامدها توس پژوهشگران موردتحقیق قرار بگیرد .به نظر میرسد یکی از ایهن پیامهدها،
تأثیر این قوق در بحث ت ارض ادله باشد .در الطلاح الوق فقه ،ت هارض ،تنهافی داشهتنِ
مقتضای دو یا چند دلیل با یکدیگر است ،بهطوریکه باهم متضاد یا متناقض باشند ،مانند
آنکه دلیلی بر وجوب کاری دلالت کند و دلیلی دیگهر بهر حرمهت یها واجهب نبهودن آن.
)مظفر ،8922 ،ج  ،5ص )812
قوق به ت دد مکلف این احتماق را پدید میآورد که در ت ارض ادله ،دلیلی متوجه ی
نوع مکلف و دلیل مت ارض آن متوجه نوع دیگری از مکلف باشد .این شیوه را میتوان در
مرحله جمع عرفی تلقی کرد .مثلاً اگر دلیلی در بیان نهی از طلاق باشهد و دلیهل دیگهر در
بیان جواز و لا بأس باشد دلیل نهی متوجه دولت مکلف و دلیل جواز متوجه فرد باشهد .نهه
به این م نا که دولت مانع انجام طلاق شود و دفترخانهها را از ثبت طلاق منع کند بلکه به
این م نا که نهی بر دولت تکلیفی را در راستای تقویت قوام خانواده متوجه کند .طبی تاً این
نوع استنباط نیاز به قرائنی دارد که ظاهر دلیل با آن همراهی کند و لرفاً ایهن مطلهب از
باب احتماق ،مطرح میشود.

 -0-5-5دخالت استنباط در فرآیند تقنین و اجرا
یکی از پیامدهای مکلف شدن غیر از مکلف فردی آن است که مفهوم ف ل یا ترک،
عصیان و اطاعت ،انقیاد و تجری در تکالیف اجتماعی ،دچار پیچیدگیهایی میشود.
در فقه موجود تمامی احکام خمسه بر اساس ف ل یا ترک ی
ی

مکلهف فهردی ی نهی

اراده شخصیه ت ریفشدهاند که اگر ف ل را انجام دهد فاعل لهدق میکنهد و وقتهی
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ترک کند تارک لدق میکند اما وقتی تکلیف بخواهد متوجه جمع بماهو جمع بشود اعهم
از جام ه یا دولت یا شخصیت حقوقی جم ی ،ف ل یا ترکش را چگونه میتوان توضیح داد؟
چه مقدار از جام ه آن تکلیف را انجام دهند یا ترک کنند که لدق کند که جام هه فاعهل
بوده یا تارک؟ مرتکب حرام و مطیع واجب چگونه تصویر میشود؟
به نظر میرسد در واجبات جم ی با امتثاق یا ترک ف ل بهلهورت تشهکیکی مواجهه
میشویم به خلار تکلیف فردی که اطاعت و عصیان آن بهلورت متواطی و دف ی است.
بهعنوانمثاق اگر گفته شود که خطاب و «أنکحوا الایامی مهنکم» دولهت اسهلامی مکلهف
است که شرای ازدواج را برای افراد مجرد فراهم کند ف ل دولهت نمیتوانهد دف هی باشهد
بلکه لاجرم تحت ی

برنامه و در ی

سیاستگذاری زمانمند لورت گیرد.

بساطت در اقامه تکالیف فردی ،کمتر موجب میشد که فقیه در مرحله اقامه و امتثاق
آنها با شأن استنباطی خود ،ورود کند؛ اما در تکهالیف اجتمهاعی ایهن پیچیهدگیها ،لهازم
میدارد فقیه در این عرله نیز ورودی داشته باشد .امتثاق مرحلهبهمرحله به م نهای جهواز
ترک در برخی حصه هاست و این جواز ترک نیازمند حجت است .برای تقریهب بهه ذههن
میتوان به امتثاق تدریجی ادا زکات و خمس در تکلیف فهردی اشهاره کهرد کهه امههاق و
پرداخت تد ریجی آن ،بایستی با نظارت و اذن فقیه لورت گیرد .در مورد تدری در زمینهه
حرمت هم میتوان مثالی را ذکر کرد که شخصی گرفتار گناهی است که بهلورت دف هی
نمیتواند آن را ترک کند ،برنامه تدریجی متضمن جواز م صیت در حصه ها و مراحل اولیه
است.
ورود فقاهتی و استنباطی فقیه در مرحله اجرا را میتوان از آثار و امتهدادات قهوق بهه
تکالیف متوجه جام ه و دولت دانست .البته همانطور که در ابتدای فصل اشهاره شهد ایهن
نتای بهنوعی تکمیل و تکامل نظریه خطابهات قانونیهه بهحسهاب آورد و از الهل نظریهه
خطابات قانونیه (با تقریر عدم انحلاق) ملاحظه مقام اجرا برداشت نمیشود.
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تقنین در دولت اسلامی ،ابزاری برای پیادهسازی فقه است درواقع مرحله اجرا و امتثاق
که در الوق فقه مطرح است در سیاست و حقوق ،شامل در مرحله تقنین و قوای مجریهه
تبلور مییابد .لذا فقیه برای تکلیف جام هه بایسهتی نقهش مهؤثری از ابتهدا در فراینهدها و
مراحل تقنین و سپس در مرحله اجرا ایفا کند.

 -2-5-5ثمرات خطابات قانونی بر اساس قرائت موسعتر
پس از تبیین نظریه امام(ره) مطابق برداشت رای  ،قرائتهی دیگهر از نظریهه خطابهات
قانونیه ارائه شد که نظریه امام(ره) را لرفاً در عدم انحلاق خطابات قانونیه خلاله نمیکند
و مقدمات اثباتی نظریه را بهخصوص مقدمه چهارم را دخیل در تقریر آن میدانست.
مطابق نظر امام(ره) شارع در مقام ف لیت ملاحظه مقام اجهرا میکنهد .اگهر مصهلحت
برای اجرای کامل مقام انشاء باشد ،به عموم و اطلاقش آنها را بهه اجهرا درمهیآورد .اگهر
مصلحت برای اجرای بخشی از آن باشد بهلورت مقید و مخصص بهه اجهرا درمهیآورد و
اگر مصلحت کلاً نباشد اللاً اجرا نمیکند و اجرای آن را به ب د موکوق میکنهد( .روحاللهه
خمینی ،8922 ،ج  ،9ص  )989درنتیجه زمان و احواق مکلفین در مقام ف لیت کهه همهان
مقام اجرای احکام است ،مدخلیت دارد.
وقتیکه بناست ملاحظه مقام اجرا بهتناسب زمان و احواق مکلفین باشهد و از طرفهی
این احواق در گستره زمان میتواند متغیر باشد ،لازم مهیدارد کهه شهارع بهرای هرزمهانی
تمهیدی داشته باشد .اینگونه برداشت میشود که شارع برای ملاحظهه مقهام اجهرا حهاکم
شرعی را منصوب کرده است که مصالح اجرای احکام را در نظر بگیهرد .بها ایهن توضهیح،
تشخیص حاکم در محدوده مرتبه ف لیت حکم ،نقش ایفا میکند.
مثلاً در مسئله امربهم رور و نهی از منکر ،ی

مدلی از ناحیه شارع بهلهورت حکهم

انشائی ،ج لشده است و با لحا مقیدات و متغیرهای مقام اجرا حکهم بهلهورت قهانونی
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برای طبی ت افراد و موضوع ج لشده است در این لورت اگر این لوازم تغییر کند ،الهل
تشریع امربهم رور و نهی از منکر ساق نمیشود و آن همچنان تکلیف ساز خواههد بهود
بهطوریکه مثلاً وقتی حاکمیت در دست ما باشد ،مدق امربهم رور و نهی از منکر به ی
لورت است وقتی حاکمیت در دست ما نباشد مدق امربهم رور و نهی از منکر به لورتی
دیگر خواهد بود و در این تطورات انشاء بالها دسهت ثابهت اسهت و مهدقهای ف لیهت بهه
اقتضائات زمان و مکان و شرای تغییر میکند.
یکی از اختلافاتی که از دیرباز بین فقه و حقوق وجود داشته و در بحثههای حقهوقی
پررنگتر بوده است این است که تلقی حقوقدانان در قوانین مبتنی بهر نهوعی موضهوعیت
داشتن قوانین میباشد درحالیکه تلقی فقها از قانون بر اساسی طریقیت دار بودن آن است
بهطوریکه حقوقدانان م تقدند قانون موضوعیت دارد و در هر شرای باید اجرا شود و فقها
م تقدند قانون طریقی برای دستیابی به ی

سری مصالح و مفاسد میباشد لذا رعایت آن

در همهجا موضوعیت ندارد مثلاً رد شدن از چراغقرمز در هر شهرایطی لهازم نیسهت بلکهه
تب یت از آن مادامی ضروری است که جلوگیری از بینظمی نماید .به نظر میرسد نظریهه
خطابات قانونیه دارای ظرفیتهایی است که میتواند نوعی پیوند بهین ایهن دو رویکهرد و
روحیه ایجاد کند بهطوریکه بر اساس خطابات قانونیه و نگاهی که آن به مقام اجهرا دارد
میتوان گفت قانون در حیطه ساختار اجرایی کشور موضوعیت دارد ولی بایهد همهواره بها
واق یت عینی مطابقت داشته باشد که البته این مسئله نیازمند ایجاد سازوکارهایی است.
این قرائت درواقع موضوع مصلحت و نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد را کهه دو
دیدگاه تحوقآفرین امام(ره) در فقاهت و فقه حکومتی است بهر اسهاس نگهاه امهام(ره) در
خطابات قانونیه و شیوههای تقنین عرفی ،مرتب ساختهاند و در این راستا اختیارات زیادی
برای فقیه حاکم در راستای قانونگذاری تصویر کردهاند .بر اساس این تقریر طبی ی است
که عنالر مت ددی در قانونگذاری تغییر خواهد کهرد .ملاحظهه مقهام اجهرا توسه فقیهه،
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روزآمدی قوانین ،پررنگ شدن عنصر کارآمدی در فقه و تغییر نگاه به عنصر حجیهت کهه
لرفاً م ذریت و منجزیت اخروی را ملاحظهه میکنهد ازجملهه ایهن تهأثیرات اسهت .البتهه
همانطور که اشاره شد این تقریر ،قرائت فرید و خالی است و برای رسیدن به این نتای ،
تحقیقات بیشتری لازم است.
 -3-2بررسی شأن قانونگذاری شارع

«شأن شارع» در حقیقت الگو ،تصهویر و تمثلهی اسهت از نسهبت میهان «مکلهف» و
«خداوند مت اق» (شارع حکیم) که مناسبات میان این دو را ت یین میکند .این الگو دارای
سه مؤلفه اللی است« :شارع» در ی طرر« ،مکلف» در مقابل و «خطهاب» و «حکهم»
که نسبت میان شارع و مکلف را مشخص میکند( .عبداللهی ،درآمدی بر «شأن شهارع در
تخاطب» ،پایگاه اینترنتی اجتهاد) تاکنون دو مؤلفه مکلهف و حکهم در نسهبت بها نظریهه
خطابات قانونیه موردبررسی قرار گرفت و در این گفتار شأن «شهارع» در نسهبت بها ایهن
نظریه موردبررسی قرار میگیرد.
در میراث فقهی و الولی ما ،بحث مستقلی ناظر به «شأن شارع» وجود نداشته است،
اما آنچه مشهود است اینکه فقها و الولیون ،بیش از همه نسبت مکلفهین را بها شهارع در
فضای «عبد و مولای عرفی» ترسیم کرده و مناسبات حقوقی خود را در این بسهتر دنبهاق
میکردند .به نظر میرسد در نگاه امام خمینی (ره) میتوان نگاه دیگهری در بحهث شهأن
شارع الطیاد کرد.
در آثار فقهی و الولی امام(ره) ،تنزیل قانونگذار شرعی منزله قانونگذار عرفی نگاه
پربسامدی است و لرفاً در بحث عدم انحلاق خطابات قانونی مطهرح نشهده اسهت .بلکهه
ایشان در مواضع و موضوعات مت دد به سیره عقلا و عرر در زمینه تقنهین اشهارهکردهاند.
مواردی از این نگاه قانونی در مسائل الولی عبارتاند از :ت ریف حکم شرعی بهر اسهاس
قانون (خمینی ،8058 ،ج  ،5ص ،)299 :عدم ایجاب احتیاط در قوانین شرعی و عرفهی در
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ظرر وجود امارات یا الوق عملیه متناسب (خمینی ،8059 ،ج  ،5ص ،)921 :تقسیم مقام
ج ل و ابلاغ در نگاه قانونی (خمینی ،8922 ،ج  ،0ص ،)022 :تقسیم قوانین عرفی بهه دو
قسم تکلیفی و وض ی (خمینی ،8084 ،ج  ،8ص ،)880:شیوه تخصیصهای قوانین عرفی.
(خمینی ،8081 ،ج  ،5ص)991 :
با توجه به موارد ذکرشده در استخدام اسلوب قانونی برای تصویر تشریع الهی و حهل
برخی مشکلات دانش فقه و الوق ،میتوان این برداشت را داشت که امام (ره) لرفاً عدم
انحلالی بودن خطاب را از اسلوب تقنین عرفی الطیاد نکردهانهد و قهانون و قانونگهذاری
سهم بیشتری در نگاه ایشهان داراسهت؛ امها از طهرر دیگهر ،امهام (ره) لهرفاً از جایگهاه
قانونگذار به خطابات شرعی نگهاه نکردهانهد بلکهه از حیثیتههای مختلهف بهدین رابطهه
پرداختهاند میتوان گفت در خصوص رابطه خالق و مخلوق در آثار امام سه رویکرد وجهود
دارد:
اولین رابطه را در مباحث عرفان نظری خیلی واضح و روشن رابطه ولایهت و تهولی و
رابطه سرپرستی تولیف میکنند و اینکه مولی عبد را سرپرسهتی میکنهد تها بهه تکامهل
برساند .در شرح دعای سحر و مصباح الهدایه میگویند وظیفه شارع تربیت نفوس اسهت و
به رابطه تربیتی و سرپرستی و رشد دادن بنده اشاره میکننهد .در عبهارت ایشهان تشهریع
ملازم با تهذیب نفس است.

دومین رابطه ،رابطه عبد و مولای عرفی است که در بحث الوق فقه بهخصهوص در
بحث اجزا و م نای لیغه امر به آن میپردازند .امام بهتبع آیتالله بروجردی مفهاد لهیغه
امر را وجوب نمیدانند بلکه در وادی امتثاق و عقل میپذیرند و رابطه عبد و مولای عرفی
را میپذیرند و میفرمایند درجایی هم که امر ظاهری نباشد تنجیز وجود دارد ،مثل جهایی
که فرزند مولی در حاق غرق شدن است و مولی امر نکرده ،نجات جان فرزند مولی تکلیف
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و منجز است ،حتی در لورت جهل مرکب رابطه عبودیت و ذی رقیت اقتضا میکنهد کهه
تکلیف و تنجیز وجود داشته باشد.
سومین رابطه در بحث خطابات قانونی و سایر مهوارد ذکرشهده در اسهتخدام اسهلوب
قانونگذاری ،تصویر میشود که نوعی رابطه قانونی میان خهالق و مخلهوق برقهرار باشهد.
(نجابت)8933 ،
بر این اساس تفسیرهای مختلفی در مورد نگاه ایشان به مسئله شأن شهارع ،ارائهه و
بحث شده است :برخی بر اساس نظریهه خطابهات قانونیهه م تقدنهد کهه امهام (ره) شهأن
قانونگذار را در مقابلشان مولا و عبد مطرح کرده است و در نظر داشتهاند گفتمان الوق را
از این رابطه به رابطه قانونگذار و قانونمند تغییر دهند( .رک :سید حسن خمینی)8931 ،
برخی دیگر بر اساس ت دد شئونی که در آثار ایشان وجود دارد به این نتیجه رسیدهاند
که امام درلدد نظریهپردازی در این موضوع نبودهاند زیرا این موارد را نمیتوان باهم جمع
کرد( .نجابت)8933 ،
اما چهبسا بتوان از مجموعه مباحث ایشان در این خصوص بهه تفسهیر منسهجمی در
خصوص شأن شارع دستیافت .با توجه به رویکردهای حکومتی و اجتماعی امهام(ره) کهه
احکام را بهعنوان حکومتی تصویر کردهاند که احکام شهرعی قهوانین آن هسهتند در کنهار
نگاهی که بر اساس رابطه مولوی میان خالق و مخلوق برقرار است ،به این نقطه رسید که
ایشان ،شأن مولای قانونگهذار را بهرای شهارع در نظهر گرفتهانهد؛ ی نهی شهأن ولایهت و
قانونگذاری را در کنار هم قرار داد همانطور که آیتالله احمد مددی در مباحث خودشان
متفطن به این نوع نگاه شدهاند و بهلورت تفصهیلیتر بهه تشهریح آن پرداختهانهد( .رک:
مددی)8932 ،
شأن عبد و مولایی که میتوان آن را پهارادایم رایه در الهوق فقهه دانسهت ،دارای
نواقصی است که فقها و اندیشمندان را به سمت برطرر کردن آنها سوق میدهد .ساختار
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الولی عبد و مولا برخاسته از شخصیت گرایی است و عبد وابسته به شخصیت مولاست و
تمام اف اق عبد بر اساس پاسداشت شخصیت مولها و رعایهت احتهرام و ادب بهه او تنظهیم
میشود( .الهی خراسانی ،8932 ،ص )24
مصلحت عبد در این فضای عبد و مولا کمتر ملاحظه میشود فلذا فالهله گهرفتن از
کارکردهای دنیایی دین را میتوان با این نگاه مرتب دانست .در این نگاه جمهع و جام هه
مغفوق است و فقه را به سمت فقه فردی سوق میدهد .در شأن قانونگذاری این نقهایص
برطرر میشود.
اما شأن قانونگذاری ههم نقهایص خهاص خهود را دارد درسهت اسهت کهه در نگهاه
قانونگذاری جانب مصلحت مکلفین بیشهتر ملاحظهه میشهود و فقهه بهرای اداره جام هه
کارآمدتر میشود اما با توجه به اینکه قانونگذاری در خاستگاه غربهی خهود ،در مقابلهه بها
حاکمیت مطلق حاکمان شکل گرفت فضایی متضاد با رابطه اطاعت از حهاکم پیهدا کهرد.
تسری محض این نگاه به فقه که راه و رسم بندگی را تشهریح میکنهد در ت هارض قهرار
میگیرد .به نظر میرسد برخی از نویسندگان در توضیح شهأن قانونگهذاری گرفتهار ایهن
آسیب شدهاند و مولویت و حق الطاعه مولها را نادیهده میانگارنهد« :خالقیهت ،مالکیهت و
من میت او حق اطاعتی را بر بندگان ایجاد نمیکند ،بلکه بندگان بهرای رشهد و تکامهل و
رسیدن بهه مصهالح و دوری از مفاسهد کهه بهه خودشهان برمیگهردد ،خداونهد را اطاعهت
میکنند»( .الهی خراسانی ،8932 ،ص )29
با انحصار شأن خداوند در شأن قانونگذاری ،مسئله نیت و تقهرب در احکهام منتفهی
خواهد شد .چون در قوانین عرفی لرفاً رفتار اهمیت دارد و اهمیتی ندارد که با چهه نیتهی
انجام میپذیرد .فلذا عبادات در این نوع نگاه ،از جزء تقویم بخش خود ی نی قصهد قربهت
خالی خواهد شد .این نوع قرائت ،فقه را بهه نگاهههای اومانیسهتی و عرفهی شهدن سهوق
میدهد ،ازاینجهت با دین و مکتب الهی سازگاری ندارد .درحالیکه نظام قهانونی و شهأن
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قانونگذاری فی حد نفسه هیچ تلازم و وابستگیای با اومانیسم و محوریهت انسهان نهدارد
فلذا میتوان میان ولایت و تقنین جمع سالم برقرار کرد .درحالیکه در بیان برخی از اساتید
میان مولویت مولا و قانون تفکی

دائمی قائل شدهاند) .رک :مددی محمود)8932 ،

استخراج نگاه تلفیقی میان ولایهت و قانونگهذاری ،حهدودوثغور و لهوازم آن نیهاز بهه
تحقیقات بیشتری دارد اما بهلورت اجمالی میتوان به این نگهاه پرداخهت .در ایهن نگهاه
بایستی شأن اللی را ولایت و مولویت خالق تصویر کرد که دستوراتش را بهلهورت یه
نظام قانونی تشریع ،ابلاغ و اجرا میکند .حقوق الالتاً بر اساس مولویت و ولایهت بایسهتی
ت ریف شود .مشروعیت قانونگذار و لزوم امتثاق قوانین او از مولویت او برمیخیزید.
در برخی عبارات امام (ره) بهلراحت بین شأن مولویت و تقنین جمع لورت گرفتهه
است :کما هو دیدن الموالی ال رفیه و دأبهم؛ حیث إنهم یج لون الأحکام للمکلفهین بنحهو
ال موم فی مقام ج ل القوانین (خمینی ،8081 ،ج  ،5ص)991 :
قانونگذاری عنالری را بهرای مطال هه تشهریع فهراهم میکنهد رابطهه عبهد و مولها
بهلورت سنتی چنین نکات و عنالری را ندارد .از آن جمله است:
 در قانونگذاری عنصر جمع نگری و جام ه نگری حضور پررنگهی پیهدا میکنهد ومسائلی ازجمله ،تزاحم مصالح فرد و جام ه در مورد آن مطرح میشود.
 -شئون ج ل ،ابلهاغ و تنجهز و اسهتحقاق عقهاب در یه

نظهام قهانونی ضهواب و

ویژگیهایی دارد که نسبت به رابطه عبد و مولایی دارای تفاوتهایی است.
 قوانین دارای نظام منسجم و متراب است ولی در رابطه عبد و مولا ،ایهن درجهه ازانسجام م هود و مورد انتظار نیست .همهاهنگی و انسهجام میهان قهوانین یکهی از الهوق
بنیادین و پذیرفتهشده عقلایی در امر قانونگذاری است ،بهگونهای که قهوانین یکهدیگر را
نقض نکنند و ت ارضی میان آنها واقع نشود و مجموع آنها ،اهدار و اغراض قانونگهذار
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را تأمین کند .اساساً این تلقی از احکام شرعی که آنها را بیارتباط از یکهدیگر میپنهدارد
متأثر از فضایی است که اعتبارات شرعی را لرفاً مبتنی بر اوامر و نهواهی عبهد و مولهای
عرفی در عصر تخاطب شارع تصویرسازی میکند؛ اما اگر شأن شارع را قانونگذاری برای
کل بشریت دانستیم ،انسجام و هماهنگی و ارتباط میان شری ت ضروری است( .عبداللهی،
 ،8933ص  )25این ویژگی که از شأن شارع برداشت میشود فقه را میتواند به سمت فقه
نظامات حرکت دهد.
 یکی از شئون قانونگذاری ،رعایهت کارآمهدی در وضهع و اجهرای قهوانین اسهت.کارآمدی در فقه فردی جایگاه کمرنگی دارد و حجیت را با دو رکن م هذریت و منجزیهت
که م یاری لرفاً اخروی است ،م نا میکند .اگر شأن قانونگذاری عرفی را در نظر بگیریم
بایستی این کارآمدی جایگاه پررنگتری در شری ت پیدا کند .م یار کارآمدی حکم شرعی،
توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغهراض دیگهر احکهام شهرعی و
مقالد شری ت و اهدار دین است .برخی محققهین عنصهر کارآمهدی را دخیهل در مقهام
استنباط میدانند و م تقدند :ناکارآمدی مطلق میتواند اعتبهار دلیهل را مخهدوش کنهد ،در
استظهار دلیل لفظی دخیل باشد و سبب تحدید دایره موضوع ،در قالب تأویل ظاهر دلیهل
شود .ناکارآمدی موق یتی (موقت) میتواند در حل ت ارض مهؤثر باشهد ،در شهناخت شهأن
لدور حدیث دخالت کند ،اما در اثبات تکلیف نسبت به غرض شارع از حکم شرعی ،زائهد
بر موضوع حکم به کار نمیآید( .علیاکبریان ،8933 ،ص )53
 در قانونگذاری عرفی/حقوقی غیر از ظاهر قانون« ،روح قانون» نیز مورد اعتنهاء وتوجه قرار می گیرد .در تفسیر و توضیح مفهوم روح قانون اختلافهاتی وجهود دارد .برخهی از
لاحبنظران دانش حقوق ،روح قانون را نیت قانونگذار از وضع قانون میدانند که نماینده
ارزشهای حاکم بر آن جام ه است (اعم از اینکه مبتنی بر اللی از الوق کلهی و داﺋﻤ�ﯽ
حقوق و مبنای چند قاعده جزئی باشهد یها نهه) .در حقیقهت روح قهانون ،نیهروی محرکهه
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قانونگذار و اللی راهنماست که در پس پرده واژهها بوده و به یاری خرد و تجربه شناخته
میشود؛ نیرویی که مواد ی

قانون را زنجیروار به یکدیگر متصهل میسهازد( .کاتوزیهان،

 ،8922ص  22و )22
روح قانون میتواند بهلورت جزئی و ناظر به ی

قانون باشد و یا اینکه در ی

بابی

از ابواب قانونی ،مطرح شود .در لورت نخست ،بحث روح قانون به مبحث دلالت الفها و
مفاهیم ،در علم الوق نزدی

میشود .مثلاً از دیدگاه استاد سهید احمهد مهددی ،برداشهت

م نای وجوب ،حرمت ،استحباب و کراهت از اوامر و نواهی شرعی و تفسیر آنیه

بحهث

روح قانونی است( .مددی ،8932 ،ص  )84در لورت دوم ،ی نی لورتی که ناظر به تفسیر
ی

قانون نیست ،موضوع روح قانون ،با بحث مذاق شری ت در الهوق قرابهت مهییابهد.

مقایسه مباحث روح قانون در فقه و حقوق و بحث از ضواب حجیت آن میتواند به غنهای
فقه التقنین بیفزاید.
 قانونگذاری بر اساس اهدار و غایاتی لورت میگیرد که جام هه بناسهت بهه آناهدار برسد و درلورتیکه قانون به اهدار موردنظر نرسد در مورد آن تجدیدنظر لورت
میگیرد .این ویژگی قانونگذاری در لسان فقه را میتوان م ادق عنوان «مقالد الشری »
دانست .الل ابتنا قوانین بر اهدار ،شیوه دخالت و حدودوثغور مقالد را روشهن نمیکنهد.
ولی حداقل به این اندازه میتوان استفاده کرد که اگر قوانین ،به اههدار لازمهه نرسهد ،در
مسیر استنباط تجدیدنظر لورت گیرد و اینکه حجیت نمیتواند لرفاً در کهارکرد اخهروی
آن ی نی م ذریت و منجزیت ،منحصر باشد .مراد از مقالد و اهدار شارع ،اهدار مستنب
از ادله است نه اهدافی که بنا بر استحسانات به دست بیاید.
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نتیجهگیری

در این تحقیق ،تأثیر نظریه خطابات قانونیه امام خمینی (ره) با توجه بهه سهه مؤلفهه
مکلَف ،تکلیف و مکلِف موردبررسی قرار گرفت .در ناحیه مکلَف این نتیجه حالل آمد که
نظریه خطابات قانونیه توانایی مکلف قرار گرفتن جام ه ،دولت و شخصیت حقوقی جم هی
را دارد .از دیدگاه برخی لاحبنظران این سنخ مکلفها ،باعث تحولاتی در فقه میشود و
فقه را از نگاه فردی به نگاه حکومتی و اجتماعی سوق میدهد.
این نظریه در ناحیه تکلیف ،نیز موجب میشود تکلیف جم ی و نظاممند تصویر شهود
حاقآنکه نظریه رقیب ،تکلیف را متوجه آحاد بهلورت علی السهویه میکنهد زیهرا قبهل از
مرحله تنجز و در مرحله انشاء و ف لیت آن را منحل میکند .بها تصهویر مکلهف و تکلیهف
جم ی احتمالی نوپدید درروش رفع ت ارض ادله حالل میآید کهه دلیلهی متوجهه مکلهف
فردی باشد و دلیل م ارض آن متوجه مکلف جم ی .اطاعت و عصیان مکلف جم ی مانند
اطاعت و عصیان مکلف فردی دف ی و بهلورت سلب یها ایجهاب نیسهت بلکهه طیفهی و
تشکیکی خواهد بود ازاینجهت ،بیشازپیش لازم میدارد که فقیه و فقاهت در ناحیه اجهرا
حضور یابد .تقنین ،سیاستگذاری ،نهادسازی و اجرا عرلههای اجرایی شدن ی

تکلیهف

جم ی و زمانمند است که فقاهت بایستی در آنها نقش ایفا کند.
قرائت موسعتر ،نظریه خطابات قانونیه را در عدم انحلاق خلاله نمیکنهد و بهه ایهن
نکته میرسد که در مرحله ف لیت حکم و قانون ،بایستی لوازم اجرا مشاهده شهود و فقیهه
حاکم بایستی این مصالح را بسنجد این تفسیر از خطابات قانونیه با نظریه ولایت مطلقهه و
نظریه مصلحت ،ارتباط پیدا میکند .همچنین این نگاه عنصر کارآمدی و روزآمدی فقهه را
در عرله قانونگذاری تقویت میکند.
از ناحیه مکلِهف و قانونگهذار ،مفهاد ایهن نظریهه در کنهار اسهتفادههای دیگهر امهام
خمینی(ره) از نظام قهانونی نشهان میدههد کهه ایشهان علهاوه بهر شهأن مولویهت ،شهأن
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قانونگذاری را نیز برای شارع قائل هستند و از جهت شأن قانونگذاری میتوانهد فقاههت
به هنجارهای عقلایی قانونی نزدی

شود .عنالری ماننهد روح قهانون ،انسهجام قهانونی،

اهدار قانون ،سلسلهمراتب قانون ،عنصر کارآمدی در قانون و ...میتواند در شیوه فقاههت
نیز تأثیرگذار باشد.
دیدگاههای قانونی امام (ره) لرفاً در خطابهات قانونیهه خلالهه نمیشهود و بایسهتی
مجموعه آراء ایشان در قالب نظریه قانونی امام خمینی (ره) ارائه گردد و ت ت

عنالر در

آن جایابی شود .نتای حالله چه از نگاه مضیق و چه قرائتهای موسعتر ،میتواند فقهه را
برای حضور در قانونگذاری و توانمندتر سازد فلذا سکولاریسم و عرفهی گرایهی در دولهت
اسلامی کاهشیافته و مبنای حجیت و شرعیت قوانین دولت افزایش یابد.
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