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 --------------------------------------------محمدعلی

هادیپور∗

چکیده

این پژوهش به بررسی دو نظریهی عدم مغایرت و مطابقت بههعنوان دو مبنها و دیهدهاه در نانونههااری
پرداخته است؛ اهمیت پایرش هرکدام از ایهن دو نظریهه در نانونههااری ،در عملرهرد و کهار یی دو هت
اسلامی در تصویب نوانین و بهتبع ن عمل به شرع مقدس اسلام نقش بسزایی دارد .نچه در این پژوهش
بدان توجه شده ،میزان پایبندی به موازین شرع و نانون اساسهی در نانونههااری بها توجهه بهه سهبقهی
صدسا هی نانونهااری در ایران است؛ پایبندی به شرع در تصویب نوانین در اینیه

نهرن ،بهر اسهاس

نظریه عدم مغایرت بوده است و ی از نجاکه این نظریه با هار از دین حدانلی و مبانی ن و با اضهطرار در
اوایل انقلاب اسلامی تصویب شده است و جهت عمل به ن طبق تقدم اصل حفظ نظام اجتماعی بر نظهام
نانونهااری رانی بوده است اا دارای اشرا ات اساسی است؛ بدینجهت باید در هام دوم انقلاب اسلامی از
این نظریه عبور کرده و به دنبال کار مدی نوانین و تصویب نوانین خوب بود که نهم درههرو نظریههی
مطابقت و با ابترار شرع است .اا در این پژوهش سعی شده ابتدائا به واکهاوی ایهن دو نظریهه در طهول
تاریخ و بیان ا گووارهها و چا شهای ن پرداخته شود و درنهایت بابیان پیشهنهاداتی بهه ارائهه هندسههی
مطلوب در نانونهااری بر طبق سیاستهای کلی نانونهااری و با توجه به نظریههی مطابقهت پرداختهه
شود.
واژههای کلیدی :فقه ،عدم مغایرت ،مطابقت ،نانونگااری ،دو ت اسلامی.

∗ دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته فقه سیاسی ،دانشگاه باقرالعلوم. 7
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مقدمه

مهمترین رکن نظام سیاسی ،مشروعیت ن است .و دو ت زمانی از حقانیت و کار یی
برخوردار است که مشروعیت داشته باشد .از دیدهاه عموم مسلمانان ،نخستین و عا یترین
نمونه رمانی از دو ت اسلامی ،دو ت پیامبر اکرم (ص) در مدینها نبی است که از طریق وحی
و کتابا له مشروعیت یافت .در دو ت نبوی چون اصا ت با شارع بوده ،تمام نوانین با نظر
شارع معصوم حجیت مییافت .اما بعد از پیامبر اکرم(ص) مسلمانان دچار اختلها شهدند؛ از
دیدهاه اهل سنت ،خلافت نمونه رمانی دو ت اسلامی است .و از دیهدهاه شهیعیان ،امامهت
نمونه عا ی دو ت اسلامی است .در نظام سیاسی امامت ،امیرا مؤمنین و امامان معصهوم بها
نص خاص از جانب پیامبر(ص) بهعنوان حاکمان اسلامی معرفیشهدهاند؛ و در عصهر یبهتِ
ائمه معصومین هر حرومتی یر از حرومت فقیهان جامعا شهرایط کهه باواسهطه از جانهب
خداوند منصوبند ،یر مشروع و یرنهانونی اسهت .در دوران یبهت امهام زمهان (عه)) تنهها
حرومتی که فقیه زعیم فقه ،حاکم و باسطا ید بوده است و تو ید ندرت سیاسی علهاوه بهر
تو ید دانش فقه داشته است و جامعهی مسلمین را بر طبق فقه و نانون شرع اداره میکرده
است حرومت جمهوری اسلامی است که با رهبری امام خمینی (ره) در سال 8911ه.ش در
ایران تشریلشده است .امام خمینی(ره) در تعریﻒ ا گوی حرومت اسﻼمی ،ن را «حرومت
نانون» معرفی کرده است.8

 .1سید روحالله خمینی ،کتاب البیع ،تهران ،موسﺴه تنﻈیﻢ و نشر آﺛار امام خمینی ،ج ،2ص .45
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اهمیت نانون در این مطلب نهفته است که مجرایی محسوب میشود که از ن مجرا
فقه وارد بایدها و نبایدهای اجتماعی میشود .این ا زامات و بایدها و نبایدها بهنوبهه خهود
پیوندهای افراد جامعه و اوضاع و امور عمومی ن را سامان میدهد.8
نانونهااران در جمهوری اسلامی ایران از جنبههای مختلفی هم چون محتوا و متن،
اصول و ساختار ،فقه را در نانون اساسی دخا ت دادهانهد .امها مهمتهرین مسهأ ه در نهانون
اساسی همانطور که در مباحث مطروحه در مشروح مااکرات دربارهی اصل چهارم 4نانون
اساسی اشارهشده است بحث رویرهرد و نگهاه نانونههااران در تصهویب نهوانین از منظهر
انطباق و مطابقت نوانین با فقه و موازین اسلام یا صر عدم مغایرت است .اهر ما نائل به
نظریه عدم مغایرت باشیم فقه بهصورت حدانلی در تصهویب نهوانین در مجلهو شهورای
اسلامی دخا ت خواهد داشت و ی اههر نائهل بهه نظریهه مطابقهت باشهیم فقهه بهصهورت
حداکثری در تصویب نوانین در مجلو شورای اسلامی دخا هت خواههد داشهت و نهوانین
عبارت اخری ی

نص شرعی خواهند بود .برای فهم بهتر این دو نظریه در نانون اساسی

و سیر تحو ی ن باوجود جریانات و دیدهاههای مختلفی که فقها و حقوندانان و سیاسیون
دارند و همچنین استد ا ات متفاوتی که این جریانات دارند که طبعا نتهای) ن بها یرهدیگر
متفاوت خواهد بود؛ ضروری است که چند مؤ فهی تعریﻒ ،تاریخ ،چها شههای اساسهی و
ا گووارههای اساسی این دو نظریه بررسی شود.

 . 1گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی ،فقه و قانون ،ایدهها ،پیشنهادها و راهحلهای
روشی ،قﻢ ،نشر زینی ،چاپ اول ،ص191
 .2اصل چهارم :کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی،اداری ،فرهنگی ،نﻈامی ،سیاسی و
غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد .این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و
قوانین و مقررات دیگر حاکﻢ است و تشخیص این امربر عهده فقهای شورای نگهبان است.
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 )1تعریف
الف)نظریه عدم مغایرت

عدم مغایرت ی

مفهوم سلبی است که با نگاهی هارا به نانون اساسی ،پن) بهار 8در

ن بهکاررفته است .عدم مغایرت درصدد بیان این مطلهب اسهت کهه نهوانین مصهوب در
مجلو شورای اسلامی نباید مغایر با شرع و موازین اسلامی باشد؛ بههعبارتیدیگر اعضهای
شورای نگهبان نیازی نیست برای مهر صحت زدن و نانونی شدن نچه در مجلو شورای
اسلامی تصویبشده به نص خاص یا عامی در شرع اشاره کنند و همینکه نوانین مصهوب
مخا فتی با شرع یا نانون اساسی نداشته باشند کفایت میکنهد .بهرای مثهال مصهوبهای از
مجلو به شورای نگهبان می ید مبنی بر اینره همه باید شناسنامه داشته باشند .همینکه
در مقررات شرعی نصی دال بر مخا فت با صدور شناسنامه وجود ندارد کافی است که این
مسأ ه ازنظر شرعی اشرال نداشته باشد.
ب) نظریه مطابقت

ی

مفهوم ایجابی است که درصدد بیان این مطلهب اسهت کهه نهوانین مصهوب در

مجلو شورای اسلامی زوماً باید مطابق شرع و موازین اسلامی باشد؛ یعنی تمام مصوبات
مجلو شورای اسلامی باید دارای ی

نص خاص یها عهام شهرعی باشهند .مثلهاً اعضهای

شورای نگهبان برای احراز مطابقت با شرع ،نوانینی کهه در بحهث تجهارت و معاملهات در
مجلو تصویبشده است بررسی میکنند اهر د یل شرعی خاصی مطابق با ن نانون باشد
همانند نانون زکات ،یا د یل شرعی عامی مانند « اوفوا با عقود» که به نحو عموم بر مباح
و مجاز بودن معاملاتی مثل نانون بیمههای تجهاری د ا هت میکنهد؛ مطابقهت ن نهانون
مصوب را با شرع احراز میکنند.
 .1اصول  99 ،95 ،91 ،54 ،72قانون اساسی.
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 )2تاریخچه
الف) نظریه عدم مغایرت

نظریه عدم مغایرت نظریه ایست که از زمان بحث نانون اساسی در ایهران (در دوران
سلطنت مظفرا دین شاه و محمدعلی شاه ناجار که او ین نانون اساسی و متمم ن توسهط
مشروطه خواهان در مجلو شورای اسلامی به تصویب نمایندهان مردم و به امضای شهاه
ناجار رسید )8.مورد مقبول نانونهااران و حقوندانان بوده است اا برای بررسی بهتر تاریخ
این نظریه ،علاوه بر بیان تاریخ این نظریه در بعد از انقلاب اسلامی ،باید مباحهث مطروحهه
در نانون اساسی نبل از انقلاب اسلامی و در زمان مشروطیت هم بررسی شود.

 .8نبل از انقلاب اسلامی
نخستین نانون اساسی ایران عبارت از نانون اساسی مشروطه بوده است؛ پو از پیروزی
انقلاب مشروطه ،یری از د د ههای روحانیت و مردم ،اداره کشور بر اساس نوانین و
مقررات اسلامی بود .ازاینرو ،با توجه به اوضاعواحوال ن روز ،تنها راهرار ن را در تأمین
این هد در متمم نانون اساسی دیدند که این مهم نیز با مجاهدت شیخ فضلا له نوری
تحقق یافت واصلی موسوم به اصل دوم متمم نانون اساسی به تصویب رسید که این
اصل به بحث دربارهی نحوهی نظارت شرعی فقها و مجتهدین بر نوانین مجلو
میپردازد؛
با نگاهی هارا به اصل طراز که از طو انیترین اصهول مهتمم نهانون اساسهی اسهت،
محورهای اصلی ن را میتوان در چند بند هزارش کرد:

 . 1محمد طاهر یعقوبی ،تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان ،سایت خبری عصر ایران،
asriran.com/001HqL
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 .8محور و اساس کار هیأت نظار ،عدم مخا فت مصهوبات مجلهو شهورای ملهی بها
نواعد اسلامیه و نوانین موضوعه حضرت خیرا انام (ص) میباشد.
 .4تشخیص این نواعد بر عهدهی علمای اسلام است.
 .9تعداد اعضای این هیأت حدانل پن) نفر است.
 .0مجتهدین و مراجع تقلید برای این کار باید بیست نفهر بهه مجلهو شهورای ملهی
معرفی کنند.
 .1مصوبات مجلو شورا تا مونعی که مورد تایید هیأت نظار از حیث عدم مخا فت با
نواعد مقدسهی اسلام نرار نگرفته ،رسمیت نیافته و اصهلا اطلهاق نهانون بهر ن صهحی
نمیباشد...
همانطور که از مفاد این اصل روشن است نانونهااران به بحهث مخا فهت و عهدم
مخا فت نوانین با شرع که توسط مجتهدین و فقها تشخیص داده مهیشهود پرداختههانهد؛
از نجاکه عدم مخا فت عباره اخری عدم مغایرت است و با توجه به هزارشهای تاریخی و
استد ا اتی که بین فقها و مخا فین این اصل ردوبدل شده ،معلوم میشود که هد نهانون
هاران از وردن این اصل در نانون اساسی عدم مغایرت نوانین بها شهرع بهوده اسهت نهه
مطابقت .شهید یتا له سید حسن مدرس -که به انتخاب مراجع ن عصر یری از اعضای
این هیئت بود و نائل بهکفایت عدم مغایرت بهوده -بهصهراحت در ایهن زمینهه مهیهویهد
«نانون اساسی هفت (امور) مخا فت با شرع نداشته باشد نفرمودند موافهق بها شهرع باشهد
یعنی در کتاب و سنّت نیست که ی

اداره که برپا میشود باید مشتمل بر صند ی یا پرده

یا میز باشد یا اول زنگ بزنند  .اینها دخلی به موازین شرعیه ندارد .ا ا اینره هر اداره کهه
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برپا میشود باید نچه نرار داده میشود مخها ﻒ بها شهرع نباشهد .هرچهه باشهد موافقهت
نمیخواهد باید همینندر مخا فت با شریعت نداشته باشد».

8

پو از تصویب این اصل در مجلو اول ،با بررسی تاریخ میبینیم که این اصل فقط
در مجلو دوم نهم بهصهورت نهانص عملیهاتی و اجراشهده اسهت؛ 4زیهرا مجلهو اول
اهتمامی برای اجرای این اصل نداشت ،بههونهای که جهز درخواسهت یرهی از نماینهدهان
مجلو مبنی بر ارسال نامهای بهه نجهﻒ و تقاضهای معرفهی بیسهت مجتههد از ایشهان و
خواندن نامه مرحوم یتا له سید محمدکاظم خراسانی و نرار مجلو در پاسخ دادن به ن،
حرکتی دیگر دیده نشد ،اما در مجلو دوم ،با تحرک هسترده هروهها و علما این اصل به
اجرا در مد و بیست نفر از سوی علمای نجﻒ معرفی شدند کهه از میهان ایشهان پهن) نفهر
انتخاب هردید 9.هرچند تنها دو نفر از منتخبان در مجلو حضور یافته 0و برای انجاموظیفه
سایت:

دردسترسیجلﺴه،212قابلدومملی،دورهشورایمجلسمذاکراتمدرس،مشروح.سیدحﺴن1

http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=20498&It
emid=38
 .2علیرضا ملائی توانی ،مرضیه بیگی زاده ،بازخوانی مواضع آیتالله سید ابوالحﺴن اصفهانی در برابر
اصل دوم متمﻢ قانون اساسی مشروطه ،فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام ،سال دهﻢ ،شماره ،69بهار،1697
ص 166
 .6پس از معرفی بیﺴت نفر از علمای طراز اول از سوی آیات عﻈام ،خراسانی و مازندرانی ،در جلﺴه 7
شعبان  1625ه.ق آقایان حاجی میرزا زینالعابدین قمی بهاتفاق آرا و آقای سید ابوالحﺴن اصفهانی،
حاجی سید میرعلی حائری ،آقای سید حﺴن مدرس قمشه و حاجی امامجمعه خویی بهحکﻢ قرعه
انتخاب شدند که طبق تلگراف  5722/1792مجلس ،به استحضار حججاسلام ،آیتالله خراسانی و
مازندرانی –دامت افاضات هما -رسید .محمدحﺴین دانش کیا ،بررسی اجرای اصل دوم متمﻢ قانون
اساسی مشروطه ،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی شماره ،19بهار ،1655ص 15
 .5از مجموع علمای انتخابشده هیﺌت طراز اول تنها سید حﺴن مدرس و امـا م جمعه خویی در
مجلس دوم حضور یافتند و بقیه علمای معرفیشده از همکـاری بـا مجلـس خودداری کردند .همان،
ص.15
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مقرر در نانون تلاش کردند ،و ی با توجه به اینره در هیچ نانونی به عدم رسهمیت هیهأت
طراز به د یل حضور نیافتن همه نها اشاره نشده بود و مجلو نیز هیچهاه چنین ایهرادی
را مطرح نررد و برعرو از رفتار نمایندهان خلا

ن فهمیده میشد ،هیهأت دو نفهره در

دورهی دوم از رسمیت برخوردار بوده است 8.در دورههای بعدی شواهدی از پیگیری علمها
دیده میشود ،هرچند اثبات اینره حدانل یری از علما –شهید مهدرس -در مجلهو ایهن
سمت را دارا بوده است ،نیازمند بررسی بیشتری است 4.اا میتوان هفت این اصهل عملهاً
جز مقطع کوتاهی در مجا و نبل از انقلاب اجرایی نشد.

 .4بعد از انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در بهمنماه سال  8911ه.ش
و برهزاری او ین انتخابات که منجر به تعیین نوع حرومت و تشریل جمهوری اسلامی شد،
بحث راجع به نانون اساسی نظام هسترش یافت .پیشنویو نانون اساسی که بهه دسهتور
امام (ره) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دو ت مونت موردبحث و بررسی نرارهرفته
بود ،جهت جلب را و انظهار مهردم و اندیشهمندان در تهاریخ  8911/9/40در روزنامهههای
کثیرا انتشار منتشر شد .با تأکید حضرت امام خمینی (ره) بر تشریل مجلو خبرهان نهانون
اساسی جهت بررسی نهایی نانون اساسی ،نانون انتخابات این مجلو تصویب شد و ایهن
انتخابات در  84مرداد  8911برهزار شد و  11نفهر نماینهده ایهن مجلهو انتخهاب شهدند.
مجلو خبرهان نانون اساسی در روز  41مرداد  8911با پیام حضرت امام (ره) افتتاح هردید.
این مجلو موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتر بهشهتی پهو از سهه مهاه تلهاش و
فعا یت بیونفه ،کار تدوین نانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در  40بهان  8911در
 .1همان ،ص .61
 .2محمدحﺴین دانش کیا ،بررسی اجرای اصل دوم متمﻢ قانون اساسی مشروطه ،فصلنامه مطالعات
انقلاب اسلامی شماره ،19بهار ،1655ص.61
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دوازده فصل و  811اصل و ی
تصویب نهایی ملت ایران رسید.

مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ  8911/3/84به
8

بیشترین مباحثی که در باب نظریههای عدم مغایرت و مطابقت مطرحشهده اسهت در
همین جلسات و مااکرات خبرهان نانون اساسی و در ذیل تصهویب اصهل چههارم نهانون
اساسی و همچنین اصل  38و  30که در ارتباط با نظارت شورای نگهبان بر نوانین مجلو
شورای اسلامی است میباشد .در این جلسات یتا له دکتر بهشتی و برخی دیگر اظهارنظر
کردهاند.
در سال  8931که بحث بازنگری در نانون اساسی مطرح شد درباره این دو نظریهه و
اصول مرتبط با ن بحثی مطرح نشد و نتیجتاً تغییراتی در ن داده نشد.
عملررد اعضای شورای نگهبان هواه دیگری است بر اینره نها در بررسهی نهوانین
مصوب در مجلو شورای اسلامی به نظریه عدم مغایرت پایبند بودهاند و مهیتهوان هفهت
تمام حقوندانان و فقهای شورای نگهبان با این عملررد و عدم اعتراضشان به اینره صر
عدم مغایرت نوانین با شرع کفایت نمیکند؛ مهر صحت بر این نظریه زدهاند.
یری از کارهای مهم شورای نگهبان تأسیو پژوهشرده شورای نگهبان است که در
ن محققانی در ارتباط با نوانین و مباحث مطروحه در مجلو و شورای نگهبان بهخصوص
اصول نانون اساسی کتب و مقا اتی نوشتهاند .ایهن محققهان دربهارهی مطابقهت یها عهدم
مغایرت نوانین با شرع در اصول مرتبط با ن ،مثل اصل  30 ،38 ،0و  33چنهدین کتهاب
چاپ کردهاند که در همگی این کتب متمایل به نظریهی عدم مغایرت شدهاند.

 .1این قانون در سال  1695موردبازنگری قرار گرفت و در  9مرداد در همهپرسی قانون اساسی ایران در
 1695به تایید اکثریت مردم ایران رسید .محمد طاهر یعقوبی ،تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان،
سایت خبری عصر ایرانasriran.com/001HqL ،
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ب) نظریه مطابقت

نظریه مطابقت در پیش از انقلاب اسلامی بهعنوان ی

فرضیه در نهزد صهاحبنظران

مطرح بوده است؛ مهمترین د یل به فرضیه بودن این رویررد در نزد صاحبنظران میتوان
به نابلیت اجرایی نداشتن و عملیاتی نبودن این نظریه در نبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد.
بهطورجدی بعد از انقلاب اسلامی بهخصوص در سالهای اخیر بعضهی صهاحبنظران
مخصوصاً کسانی که رویررد حرومتی به بحث و ایتفقیه و دین حداکثری دارند متمایهل
به این نظریه شدهاند؛ ریشههای این نظریه را میتوان در مباحث فقههی امهام خمینهی

(ره)

یافت؛ ایشان درجاههای متعهددی بهه ظرفیهتههای هسهتردهی فقهه در ادارهی جامعهه و
پاسخگویی ن در سه بعدِ اساسی «همه زمانهها و مرهانهها»« ،همهه افهراد» و «همهه
شئونات زندهی» اشارهکرده است؛ که این ویژهی از بستر نظریهی انطباق میهارد.

8

درروند مااکرات تدوین نانون اساسی در مجلو بررسی نهایی نهانون اساسهی ههم،
نظر بعضی از اعضای مجلو بررسی نهایی نانون اساسی بر این بهوده اسهت کهه نههتنها
نوانین و مقررات نباید مخا ﻒ اسلام باشد ،بلره باید از منابع اسلامی هرفتهشده باشد و بهر
اساس نها تهیهشده باشد 4،چنانکه بر اساس نول یری از اعضای این مجلو ،حتهی در
پیشنویسی که از سوی هروه متو ی تنظیم فصل اول ارائهشده بود ،این اصهل بهر مبنهای
زوم انطباق نوانین و مقررات با موازین اسلامی تدوین و حتی صراحتاً به تطبیهق عبهارات
ماکور در منابع فقهی بر نوانین مصوب در مجلو تأکید میکنند و تلاش مهیکننهد تها از

 . 1سید سجاد ایزدهی ،نقد نگرش های حداقلی در فقه سیاسی ،چـاپ اول ،بوسـتان کتـاب ،پژوهشـگاه
علوم و فرهنگ اسلامی ،1692،ص114-119
 . 2صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اداره کل امور
فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ،چاپ اول 165 ،جلد اول ،صفحه 611،
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روند مجلو شورای ملی سابق که در ن ،نوانینی تصویبشده بود کهه صهریحاً در متهون
اسلامی نبوده و ی شاید مخا ﻒ موازین اسلامی نباشند هم جلوهیری کنند.

8

 )3چالشهای اساسی
الف)نظریه عدم مغایرت

به نظریهی عدم مغایرت اشرالها و نقدهایی توسط اندیشمندان واردشده است که در
اینجا به مهمترین نها اشاره میشود:

 )8نوانین منشأ تعطیلی سنت ،مشروع نیستند
یری از امور مهم در تصویب نوانین ن است که اهر اجرای نوانین مصهوب بههظاهر
مطابق با موازین فقهی ،منشأ تعطیلی سنتی از سنن اسلامی یا اعراض از ن شود ،اجهرای
ن نوانین جایز نیست .چون به د ا ت برخی از روایات ،ترک ا سنه یا اعراض از سنت جایز
نیست .از روایاتی استفاده میشود که مقصود از سنت ،شامل امور یر ا زامی مثهل انجهام
مستحب یا ترک مرروه نیز میباشد .فیض کاشانی در کتاب وافهی مهیهویهد« :سهنت در
اصل به معنای روش و شیوه است سپو اختصاصیافته است به شیوه حقهی کهه خداونهد
برای انسانها ن را نرار داده است و ن را پیهامبر(ص) بهرای مهردم ورده اسهت تها مهردم
بهوسیله ن به خداوند نزدی

هردند و هر عمل شرعی و اعتقاد حقی داخل در ن میباشد

و در مقابل ن بدعت است و به واجب و مستحب تقسیم میشود و بهعبارتدیگر به فرض
و نفل و به عبارت سوم به فریضه و فضیلت تقسیم میهردد 4».درنتیجه اهر نهادی ماننهد
 .1همان ،ص.626
 .2محمد محﺴن فیض کاشانی ،الوافی ،چاپ اول ،اصفهان ،کتابخانهی امام امیرالمؤمنین علی (ع) ،ج،1
ص.612
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که از پدیدههای نظام سرمایهداری است ،کارکردهای ن در جمهوری اسلامی ایران

با مقداری جرحوتعدیل بر اساس مجموعه نوانینی منطبق با ظواهر فقهی تایید شهود ،امها
نتیجه کارکرد ن ترک یا اعراض از برخی از سنن اسلامی مسلم هردد ،جایز نیست.

8

بنابراین اهر نانونی بهصورت کلی باعث تعطیلی سنت شود اهرچه در عنوان او یه خود
منطبق با عمومات باشد ،نمیتوان حرم به صحت و شرعیت ن داد .مثلاً اهر با مبنای عدم
مغایرت با تعدیلاتی؛ بان ها و سایر ساختارهای انتصادی نظام سرمایهداری هماننهد بهازار
بورس ،کار و ...را در جامعه نهادینه کنیم که هر ی

از نوانین نهها بها تعهدیلاتی ازنظهر

عمومات مشرلی نداشته باشند ،اما همه یا ا لب ،ثار یر مشروع نها را داشته باشند که
از ن جمله جلوهیری از همههیری معرو بین مردم باشد ،این اندام جز مصادیق تعطیهل
سنت خواهد بود .اهر بررسی دنیق ماری صورت هیرد معلوم خواهد شهد کهه بسهیاری از
سنن و داب اسلامی تجارت و فعا یتهای انتصادی بها نهادینهه شهدن نهادههای پهو ی و
سرمایهای نظام انتصادی سرمایهداری در جامعه تعطیلشده یا در حال تعطیل شدن است.
بهعنوانمثال دادن نرضا حسنه یری از سنن ا هی است که بسهیار مهورد تأکیهد یهات و

 .1امام صادق(ع) در حدیثی صحیح الﺴندی میفرماید خدای متعال کﺴی را که سنت اسلامی را ترک
کند ،عذاب مینماید.
مُحَمَدٌ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ اَلْحُﺴَیْنِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ :سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ أَبَا

عَبْدِ اَللَهِ عَلَیْهِ اَلﺴَلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ  ِ...قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کُنْتُ أَ ْقوَى عَلَى أَکْثَرَ مِنْ هَذَا یُعَذِبُنِی
اَللَهُ عَلَى َکثْرَةِ اَلصَلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَكِنْ يُعَذِبُ عَلَى تَرْكِ اَلسُنَةِ  .راوی میگوید به امام صادق (ع) عرض
کردم فدایت شوم ،اگر من قدرت بر خواندن نمازهای مﺴتحبی بیشتری داشته باشﻢ خداوند مرا بر
کثرت نماز عذاب میکند؟ امام فرمود :نه ولی بر ترک سنت عذاب میکند .محمد بن یعقوب کلینی،
دارالکتب الاسلامیه تهران1517 ،ه ق ،ج ،6ص.556
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روایات است .این سنت حسنه یا در مونع تجهیهز منهابع بهه نهرضا حسهنه یها در بخهش
تخصیص منابع بهصورت نرضا حسنه بهمرور در این چهل سال کاهش پیداکرده است.

8

 )4اختصاص اصل برائت بهحرم ترلیفی
با فرض بر اینره اصا ه ا برائه در موارد تصویب نوانین جریان یابد ،تنها حرم ترلیفی
رفتارها و روابط را در برمیهیرد؛ اما دربارهی احرام وضعی نها جاری نمیشود .بنابراین،
اهر صحت معاملهای موردتردید باشد ،نمیتوان صحت معامله را بهمقتضای اصهل عملهی
تصحی کرد .درحا یکه در باب معاملات مخصوصاً نهوانین مربهوط بهه عرصهه انتصهادی
مهمترین مسئله ،بحث احرام وضعی مربوط به صحت و فساد نهاست .مقتضهای اصهل
عملی در این نوع نوانین و معاملات فساد است .چون استصحاب عهدم تحقهق اثهر جهاری
میشود که نتیجه ن فساد است .بنابراین جریان اصول عملیه نهتنها نمیتواند مبنای عدم
مغایرت را تصحی کند ،بلره در بسیاری موارد نتیجه استفاده از اصل عملی ،فساد رفتار و
روابط در نا ب معاملات است نه صحت نها.

4

 )9منافی بودن حرم اضطرار جهت تصحی نظریه عدم مغایرت در زمان حاضر
اهر اضطرار را د یلی برای اکتفا به مبنهای عهدم مغهایرت در تصهویب نهوانین بهرای
سالهای اول انقلاب اسلامی بپایریم ،و ی پو از  04سال بعد از انقلاب نابلنبول نیسهت.
چون اضطرار نابلنبول ن اضطراری است که منتسب به عدم ندرت بر اسباب و علل ازم
باشد .درحا یکه پو از  04سال هیچ اندامی در این مورد صورت نگرفته است .اههر ایهن
د یل پایرفته شود ،ازمهاش این بود که در طهول پهو از تصهویب نهانون اساسهی دائمهاً

 .1احمدعلی یوسفی -محمد مادر شاهی ،تحلیل فقهی مبنای عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی،
مجلس و راهبرد ،سال ،24شماره  ،94صص .21-17
 .2همان ،ص .22
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هروههای علمی از طر حوزههای علمیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشریل و
روی این موضوع کار جدی صورت میهرفت .اهر این امر در سالهای اول اضطرار موجه
محسوب میشد ،معلوم نیست همچنان چنین باشد؛ بلره شاید بتوان مدعی شهد کهه ایهن
اضطرار با اختیار محسوب میشود که ا ینافی ا اختیار! چنین اضطراری همراه با وزر است
که دفع ن امری دشوار است.

8

 )0ناهمخوانی عدم مغایرت فقهی با بعضی از اصول شرعی
یری از نرات مهم در نظریهی عدم مغایرت وجه وانهعهرایهی ،حهل مسهأ ه و عهدم
مخا ﻒ فقهی بودن نوانین و مسائل در جامعهی اسهلامی اسهت؛ امها ههاهی اونهات عهدم
مخا فت فقهی به معنای عدم مخا فت شرعی نیست مثلاً حیازت مباحات ی

حرم فقهی

موردنبول فقها است؛ حال اهر فرد متمرنی که دارای تعدادی تراکتهور هسهت بهه اسهتناد
حیازت مباحات ،شروع به باد کردن چند هرتار زمین کند نطعاً کار چنین شخصی منطبق
یا حدانل مخا ﻒ با فقه نیست و ی با مفاهیم عا ی اسلامی مثل عدا ت ناسازهار است ،حال
حرم به صحت حیازت در زمان حاضر دچار اشرال میشود .بنابراین پناه بردن به نظریهی
عدم مغایرت برای حل کردن مسائل بدون توجه به اصول شرعیای مثل عدا ت اسلامی -
که در روایات بر ن تأکید زیادی شده است -یری از اشرا ات اساسی این نظریه است.
ب) نظریه مطابقت

به نظریهی مطابقت اشرالها و نقدهایی توسط اندیشمندان واردشهده اسهت کهه در
اینجا به مهمترین نها اشاره میشود.

 .1همان،ص .24
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 )8عدم انتقال و کفایت دین در زمان یبت
ونتی به مجموعه روایاتی که از اهلبیت رسیده است توجه شود ،دیده مهیشهود کهه
همهی نها به شیعیان نرسیده است و ن بخشی هم که رسیده است نانص رسیده است
مثلاً روایاتی که دربارهی مصلحت واردشده است بهاندازهی انگشتان دست است درحا یکه
نطعاً بیش ازاینروایات از اهلبیت صادرشده است؛ بهعبارتیدیگر مصا و مفاسهد وانعهی
که مدنظر شارع بوده است و شارع مقدس بر اساس ن احرام را تشریع کرده است همهی
نها به ما نرسیده است.
بنابراین با نانص بودن مصا و مفاسد و نرسیدن بایدها و نبایهدها ،ادعهای انطبهاق
نانونی با شرع ادعایی است که پایرش ن سهخت مهیباشهد؛ ری ،طبهق رویرهرد عهدم
مغایرت ،احرام نبایدها و مخا ﻒ بیانشده و نسبت به بایدها سهروت و نتیجتهاً حرهم بهه
برائت و اباحه دادهشده است؛ و ی در رویررد انطباق ،ادعای ما این است که همهی بایدها
و نبایدها ،باید بیان شود درحا یکه ما میدانیم دهها و صدها هزار روایتی کهه از اهلبیهت
صادرشده است و نطعاً بیانات و سخنانی داشتهاند که به ما نرسیده است.
بنابراین در زمان یبت معصومین ،مقداری از مصا فوتشده است و ادعهای نظهام
سازی اجتماعی و بیان نوانین طبهق نظریههی انطبهاق ،بهاوجود مصها نهانص ترلیفهی
بما ایطاق است و با عدم فهم تمام حقیقت ،ادارهی جامعه با نوانین صد درصد منطبق بهر
منابع اسلامی کاری یرممرن است.

8
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 )4عملیاتی بودن
یری از اشرا ات اساسی که از زمان مشروطه و تا زمهان تصهویب نهانون اساسهی در
اوایل انقلاب ،منتقدین بر نظریهی انطباق وارد میسازند این است که در بستر فقه همهچیز
وجود ندارد تها مها بهدان وسهیله بتهوانیم نظامهات اجتمهاعی و نهوانین را بیهرون بیهاوریم
بهعبارتیدیگر در مقام وانع و عمل ،برای ایجاد نظم اجتماعی و اجهرای احسهن نهوانین و
جلوهیری از هرجومرج ،ما نمیتوانیم با نظریهی انطباق مسائل را حل کنیم.

8

 )0ا گووارههای اساسی
ا ﻒ) نظریه عدم مغایرت
 )8نظم فقهی با تأکید بر مفهوم مخا فت
هندسهی بحث نظریهی عدم مغایرت و نظم فقهیای که این نظریه در نانونهااری
به دنبال ن میباشد این است که نانونهااری باید فقط بر محور مخا فت و عدم مخا فت
چرخش کند همانطور که طبق نظر بعضی از فقها در فقه مطرحشده است که فقهه یه
علم عاری است یعنی فقه به شما یاد میدهد که شما چههکاری را نبایهد انجهام بهدهی و
دیگر کاری ندارد که چهکاری را باید انجام بدهی در نانونهااری هم همهینهونهه اسهت؛
بهعبارتیدیگر فقه در این رویررد ی

دانش منفعل است نه فعال.

اساساً مفاهیمی که در نانون است نه ممرن است و نه مطلوب است که هفتهه شهود
همه مسائل باید بر فقه و شرع منطبق باشد؛ اا فقط کافی اسهت کهه مثهل فقهه عهاری
مفاهیم ما مخا ﻒ با شرع نباشد؛ بنابراین اهر نانونی مد که بر فقه و شرع منطبق بود بدان
 .1همان.
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عمل میشود و ی اهر نانونی ،حرم ن در فقه و شرع نیامده بود طبق این نظریه ،اصراری
بر بیان حرم طبق شرع و به دست وردن ن وجود ندارد چون اصل در این نظریه بر اباحه
و برائت است و میهوید اهر حرمی از شریعت به دست نیاوردی ،برو عمهل کهن و دیگهر
نمیخواهد به دنبال حرم از نصوص شرعی باشید.

 )4جزم به تحدید فقه در ساحت روش و مسأ ه
نائلین به این نظریه معتقدند که فقه بهاندازهی مسائل اجتماعی نه مطلب دارد و نهه
ممرن است که داشته باشد یعنی نظام فقه حدانلی را دنبال میکنند؛ به عبهارتی بهتهر در
فقاهت نظریهی عدم مغایرت ،چیزی که دنبال میشود این است که فقه یها چیهزی مثلهاً
دربارهی راهنمایی و رانندهی ندارد تا بیان کند -یعنی چون این مسائل تا حا ا نبوده اسهت
فقه ندرت بیان و دخا ت در این امور را ندارد -یا اساساً نمیتواند دربارهی این مسائل نظر
بدهد -.یعنی فقه ظرفیت دخا ت در این امور را ندارد -و فقه رویرردی فعال ندارد.
نائلین به این رویررد اعتقاددارند که مسائل فقه همین مسهائلی اسهت کهه فقهها در
کتبشان بحث کردهاند یعنی مسائل از اجتهاد و تقلید شروع میشود و به نصاص و دیهات
ختم میشود و این مسائل هم نابل رشد نیست؛ همچنین فقه روشا برای ورود به مسهائل
اجتماعی و نوانین ن کاربردی ندارد و فلسفهی این دانش برای این نبوده است که همهی
کارهای ادارهی زندهی اجتماعی انسانی را ترفل کند؛ یرهی از معاصهرین در ایهن زمینهه
میفرماید:
«سخن حق ن است که این جهان را باید عقلا باتدبیری عقلانی اداره کنند ،و دروانع
تاکنون نیز چنین کردهاند  ...فقه برنامهریزی به دست نمیدهد و اصلا برنامهریهزی فقههی
ی

تنانض شرار است و بارزترین و نزدی ترین چهره عنصر دین که با حیات و معیشت

این جهان مرتبط است ،همان فقه است .فقه علم به فروع احرام است و شرار اسهت کهه
متضمن دستورات و اوامر و نواهی برای کارهای اجتماعی و فردی است .همۀ کسانی کهه
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معتقدند دین برای زندهی این جهان ما برنامه دارد به همین جهت به احرام فقهی مربوط
به انتصاد و سیاست استناد میکنند  .و ی این رأی نابل منانشه است  .من در اینجا بیشتر
فقه را مورد تأکید و بررسی نرار میدهم ،چراکه نسبت به اخلاق و اعتقادات ،کمتهر چنهین
ادعایی شده است».

8

 )9وانعهرایی کارکردی اندیشهای
یری از نرهاتی کهه دارای اهمیهت اسهت نهرار ههرفتن در بطهن جامعهه و نهاظر بهه
وانعیتهای جامعه و سپو اندام کردن به حل مسائل ن است؛ مثلاً اهر نرار است نهانون
ثبت و احوال یا بیمه نوشته شود و از طرفی فرری برای نوشتن نوانین این مسائل در فقه
وجود نداشته باشد در این صورت نائلین به نظریهی عدم مغایرت میهویند حا ا که چنهین
فرری برای حل چنین مسائلی در جامعه وجود ندارد همینکه نوانین مصوب و نوشتهشده
طبق سایر رویرردها ،مخا فت صری با فقه نداشته باشند برای عمل کردن بهدان کفایهت
میکند؛ بهعبارتدیگر از اندیشههای دیگر که وانعیات و مسائل جامعهه را بابیهان نهوانینی
راهگشا حل کردهاند و این نوانین هم فینفسه مخا فتی بها شهرع نداشهته باشهند ،کمه
هرفته میشود.

ب) نظریه مطابقت
 )8نظم فقهی عا ی
نائلین به این نظریه میهویند اهر انسان به بندهی خداونهد در همههی سهاحتههای
زندهیاش -چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی -ایمان پیدا کنهد و معتقهد بهه
فراهیری ساحت زندهی توحیدی شود؛ ضرورتِ دائمهی بهودنِ معهار توحیهدی در نهات

 .1عبدالکریﻢ سروش ،مدارا و مدیریت ،انتشارات صراط ،تهران ،1649 ،ص .246
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زندهی اجتماعی ،حرم میکند که انسان به مخا فت و عدم ن بسنده نرند و بهه فصه و
ابترار و انطباق نوانین از شرع اندام برند.
ضروری است که در اینجا نمیتوان هفت صر عدم مغایرت باکارهایی کهه خداونهد
بر ن ترلیفی ندارد کافی است بلره متشرعین باید سعی کنند که در همهی موارد توحیهد
را به نحو حداکثری کسب کنند؛ در این صورت و با این رویررد ونتی انسهان متشهرع بهه
سمت نظریهی انطباق میرود توان دست یافتن بهنظامهای اجتماعی را از بستر شریعت و
تفقه دارند.

 )4رئا یسم فرر فقهی
نائلین به نظریهی انطباق معتقدند که وانعیتها و بایدها در دل احرام نهفته اسهت و
نابلیت کشﻒ برای انسانها در زندهی منطبق با شریعت وجود دارد.
همانطور که در فلسفه ،تفرر رئا یسم بیان میکند که اعمال دارای ی

نفوا امری

هستند و اعمال اختیاری یا وانعاً خوب هستند یا وانعاً بد هستند و اینهونه نیسهت کهه بها
هفتن و اعتقاد انسانی ،عملی خوب یا بد محسوب شود در اینجا هم در تمام ساحاتِ زندهی
اجتماعی کشﻒِ این نفوا امر وانعیت برای ما ممرن بلره واجب است.
هندسه مطلوب در قانونگذاری در گام دوم انقلاب اسلامی

پو از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسهلامی ایهران ،بهه علهت اهمیهت و
حساسیت ن دوره ،بیش از هر چیز نسبت به ایجاد ساختارها و نهادهای حقونی ،بهمنظور
ساماندهی امور عمومی و ادارهی حرومت متناسب با اهدا حرومت اسلامی احساس نیهاز
میشد تا شرایط بحرانی پو از انقلاب اتمام یابد و روال امور در جریان عهادی خهود نهرار
هیرد .امام خمینی (ره) بهعنوان رهبر انقلاب اسلامی ،در تدبیری هوشهمندانه نگهارش مهتن
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نانون اساسی را بر عهدهی خبرهان منتخب ملت نراردادند .خبرهان منتخب ملت نیهز کهه
اکثریت نان را فقها تشریل میدانند با توجه به شرایط حسهاس کشهور و نیهاز فهوری بهه
تصویب نانون اساسی از ی سو پایههای اعتقادی مهردم در تشهریل حرومهت اسهلامی و
خواستهی مردم مبنی بر ایجاد نظامی مبتنی بر موزههای شریعت اسلام از سوی دیگر ،بها
نگاهی به ساختارهای موجود در جوامع سیاسی هوناهون که مبتنی بر تجربیات بشهری در
عرصهی حرومتداری شرلهرفته بود و اعمال اصلاحات بهومی و دینهی نسهبت بهه ایهن
تجربیات و حا مغایرتهای ن با موزههای اسلامی ،نانون اساسهی جمههوری اسهلامی
ایران را به نگارش در وردند.

8

اکنون پو از هاشت بیش از چهار دهه از تصویب نانون اساسی جمههوری اسهلامی
ایران و نمایان شدن ضعﻒها و نوتهای ن ،نچه بیشازپیش اهمیت دارد ،طراحی سهیر
حرکت از نظام موجود به سمت نظام مطلوبِ بر مده از شریعت اسلام و نظام سازی اسلامی
بهمنظور انطباق هرچه بیشتر ساختارهای حرومت اسلامی با موزههای اسلامی اسهت .بهه
بیان دنیقتر ،یافتن راهرارهایی در نانون اساسی ،بهمنظور حرکت از نظام حقونی موجهود
به سمت نظام حقونی مطلوب و بر مده از موزههای شریعت ،یری از ضروریات امروز نظام
جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود .یری از ساختارهای موجود در نظام حقونی ایران
که بازطراحی و ارتقای ن بر اساس موزههای دینی و بر طبق نظریهی انطباق ضروری به
نظر میرسد ،ساختار نوهی مقننه و برخی از نهادهای مرتبط با نانونهااری است .بر ایهن
اساس پرسش اصلی این هفتار عبارت است از ایهنکهه در نهانون اساسهی چهه راهرهاری
بهمنظور اصلاح نظام تقنینی ،در جهت حرکت به سمت نظام نانونهااری مطلوب و منبعث
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از شریعت وجود دارد؟ 8به بیانی دیگر پرسش بنیادین این نوشتار ن است که در چارچوب
نانون اساسی جمهوری اسلامی چه راهراری بهمنظور ارتقهای نظهام نانونههااری ،بهدون
نیازمندی به بازنگری در نانون اساسی ،بههمنظور حرکهت بهه سهمت نظهام نانونههااری
مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد؟
از این رهگار ،در پایان این پژوهش ،به ارائه پیشنهادات و راهرارهایی جهت رسیدن
به هندسه مطلوب در نانونهااری در پرتو نظریهی انطباق پرداخته میشهود .مهمتهرین و
برجسته ترین راهرارها و پیشنهاداتی که در فر یند تحلیلی این نوشتار به نظر میرسهد بهه
شرح ذیل میباشد:
ا ﻒ) در نظام نانونهااری موجود ،نظارت شورای نگهبهان در جههت احهراز انطبهاق
مصوبات بهر شهرع و نهانون ،یه

نظهارت پسهینی اسهت .بها توجهه بهه مراحهل  0هانهه

نانونهااری ،4بهرههیری از شیوههای نظارتی پیشینی مناسبتر بهوده و بهدین ترتیهب در
همان مرحله ابتدایی از انحرا احتما ی جلوهیری میشهود .بهدین منظهور ،بها توجهه بهه
مقررات موجود و در چارچوب ساختار نظام داخلی و درعینحال سازهار بها نهانون اساسهی
میتوان از سازوکارهایی در مجلو شورای اسلامی برای تهأمین نانونههااری مطلهوب در
سایهی نظریه انطباق بهره برد ،یری از راهرارها این است که مجلو شورای اسلامی بهه
هنگام بررسی طرح یا ایحه ،حاظ مطابقت طرح یا ایحه با شرع و نانون اساسی را برند
که نهم متونﻒ بر این است که نبل از ورود طرح یا ایحه به کمیسیونها جهت بررسی
ن ،مجتهدینی خبره در نانوننویسی مهر تایید ابتدایی بر این طرح و ایحه بزنند.
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میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ،توشیح قانون.
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بهعبارتیدیگر تحول در نانوننویسی جههت رسهیدن بههنظام نانونههااری مطلهوب
ضروری است که نهم از نظارت پیشینی مجتهدین بر طرحها و وای میهارد؛ اا ایجاد
سازوکاری جدید جهت پا ایش ابتدایی طرحها و وای زیر نظر مجتهدین ضروری است تا
طرحها و وایحی که خلا شرع و نانون اساسی است در مجلو اعلام وصول نشوند.
ب) با توجه به مطا بی که درباری سیاستهای کلی نظام وجود داد ،8درمییابیم که از
ی سو نظام نانونهااری در جمهوری اسلامی ایران هرچند مغایر با موازین شرعی نیست،
با نظام مطلوب اسلامی که بر مبنای اجتهاد تنظیمی طراحیشده ،متفاوت اسهت .از سهوی
دیگر ،سیاستهای کلی نظام بهعنوان راهبردها و خطمشهیههای کلهان نظهام جمههوری
اسلامی ایران که توسط مقام رهبری پو از مشورت با مجمع تشهخیص مصهلحت نظهام
ابلاغ میشود ،در جایگاه با ایی از سلسلهمراتب هنجارههای حقهونی نهرار دارد و نواعهدی
ازما اجرا و برای کلیهی مقامات حرومتی ا زام ور تلقی میشود .از همین رو میتهوان بها
بهرههیری از ظرفیتهای موجود در سیاستهای کلی نظام که رعایت ن بر همهی نوای
حرومتی ازجمله نوهی مقننه ا زام ور است ،اندام به اصلاح نظام نانونههااری موجهود بهه
سمت نظام نانونهااری مطلوب کرد 4.تحقق این امر در نظام حقوق اساسی ایران ا زاماتی

 .1سیاستهای کلی نﻈام در زمره احکام حکومتی محﺴوب شده و متضـمن چـارچوب وضـع قـوانین و
مقررات و خطمشی مربوط به آن بوده و معیاری مهﻢ در تعیین اولویت وضع الزامات قانونی میباشد کـه
به تعبیر دیگر روح حاکﻢ بر قانونگذاری و مبنای آن تلقی میشوند .تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت
نﻈام  45مورد از این سیاستها به تصویب اعضا رسیده است که  52مورد آن توسـط رهبـری ابلاغشـده
است؛ در آخرین ابلاغیهای که رهبری در  17بند خطاب به سه قوه ابلاغ کردهاند چند بند آن مـرتبط بـا
نﻈریهی عدم مغایرت و مطابقت است . .عبدالغفور رئوفی؛ احمد رنجبر ،جایگاه مجلس شورای اسلامی در
اجرای سیاستهای کلی نﻈام ،تحقیقات جدید در علوم انﺴانی ،شماره ،1694 ،16ص.94
 .2عباس کعبی ،علی فتاحی زفرقندی ،سیاستهای کلی نﻈام؛ راهکار ارتقای نﻈام قانونگذاری در نﻈام
جمهوری اسلامی ایران ،فصلنامه دانش حقوق عمومی ،شماره  ،1694 ،14ص.115
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دارد که ازجملهی نها میتوان به بهرههیری بیشتر از فقها و مجتهدان هاه به مقتضیات
زمان در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام ،استنباط مبانی موضوعات کلان و کلهی از
منابع شرع ،تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام در تمامی ابعاد و زوایای مختلﻒ نظامات
اجتماعی موردنیاز جامعه و ا تزام عملی بیشتر مجمع تشهخیص مصهلحت نظهام ،مجلهو
شورای اسلامی و شورای نگهبان به تطبیق مصوبات مجلو باسیاستهای کلی نظام اشاره
کرد.8

ج) طبق سیاستهای کلی نانونهااری میتوان هفت دعوای عدم مغایرت و مطابقت
پایانیافته است؛ چون طبق  0بند اول و بهخصوص بند چهارم 4ن و طبق مبانی و د ایهل
دیگری که در این پژوهش بدان اشاره شد ضرورت حرکت دو ت اسلامی دررونهد ترهاملی
خودش و در هام دوم انقلاب اسلامی از عدم مغایرت به مطابقت امری روشن اسهت .نچهه
در حال حاضر اهمیت دارد این اسهت کهه در نوشهتن طهرحهها و هوای (نهانوننویسهی)
سازوکاری طراحی شود که دیده شود یا این سیاستهای کلی کهه منطبهق بهر نظریههی
انطباق است ،یا اعمال میشود یا نه؟ ازاینجهت نوشتن ی

پیوست فقهی بهرای تمهامی

طرحها و وای ضرورت دارد تا بدینوسیله بهوسیله افراد یا نهادی بر این انطباق بر شرع و
اعمال سیاستهای کلی نظارت کنند.
د) نرتهی مهمی که در نوشتن پیوست فقهی و نظارت بر هر طرح و ایحهای جهت
نانوننویسی وجود دارد این است که چه کسی صلاحیت نوشتن پیوست فقهی را دارد و چه
ملاک و ضابطهی خاصی جهت نوشتن این پیوست فقهی باید مقرر کنند؛ جهت حهل ایهن
مسأ ه ،دو راهرار ذیل پیشنهاد میشود:
 .1همان ،ص .119
 .2نﻈارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین باسیاستهای کلی نﻈام با همکاری شورای نگهبان و مجمع
تشخیص مصلحت نﻈام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نﻈام.
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 )8تهیه پیوست فقهی بهصورت مستقیم
به این صورت که چند شخص حقیقی یا مرکزی تعیین شود و این افراد یا مرکهز (بها
ثبتنام چند کارشناس فقهی) جهت تهیهی پیوست فقهی وای و طرحها بپردازند و فقهط
با تایید این افراد یا مرکز ،طرح یا ایحهی پیشنهادی در مجلو اعلام وصول شود.
این راهرار ی

اشرال اساسیای که دارد این است که با توجه به اینره با نوشتن هر

نانونی نوعاً منافع عدهای تأمین میشود و احتمال نفوذ این افهراد در نویسهندهان پیوسهت
فقهی وجود دارد و از طرفی دیگر ممرن است دو ت یا مجلو جهت رسیدن به اهدافشان،
استقلال این افراد یا مرکز را زیر سؤال ببرند؛ اا جت اتقان در تهیهی پیوست فقهی راهرار
دوم پیشنهاد میشود:
 )4تهیه پیوست فقهی بهصورت یرمستقیم
با توجه به اینره در مجلو ،مرکزی مثل مرکز پژوهشها وجود دارد که طهرحهها و
وای را از جهات مختلﻒ موردبررسی نرار میدهند این مرکز جهت تهیهی پیوست فقهی
با مشورت مرکز مدیریت حوزهی علمیه همرهاری دهنهد؛ مرکهز مهدیریت ههم بها ایجهاد
معاونتی ،تمام افراد و مؤسساتی که در زمینههای مختلفی همچون فقه دو ت ،فقه انتصاد
و  ...فعا یت میکنند احصا کند سپو تمامی طرحها و هوایحی کهه از مرکهز پهژوهشهها
هرفتند به این افراد یا مجموعهها جهت تهیهی پیوست فقهی بدهند و درنهایت با تاییهد و
تهیهی این پیوست فقهی توسط مرکز مدیریت حوزه ،مرکز پژوهشها به جنبههای دیگهر
طرحها و وای بپردازند.
ممرن است اشرال شود این کار ،کار پرهزینه و نیاز به همراری افراد زیادی اسهت؛
اا پیشنهاد میشود که هر طرح و ایحهای که مرتبط بها یه

دسهتگاه خهاص اسهت ن

دستگاه توسط مجلو شورای اسلامی ملزم شود که درصدی از بودجهاش را برای تهیههی
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این پیوست فقهی به مرکز مدیریت حوزهها پرداخت کند بهاینترتیب احتمال اعمالنفوذ و
از بین رفتن استقلال مرکز پژوهشها کمتر میشود.
ه) در مورد ملاک و معیار نظریات شورای نگهبان صر اعتباریهت دیهدهاهی خهاص
مدنظر نیست و مهم ،میزان اسلام است بههونهای که نتوانیم نائل به خلا اسلام ههردیم.
بنابراین در مسائلی که مجمع علیه نباشد ،هر نانونی که تنظیم شود و و اینرهه مطهابق بها
ی

فتوا باشد ،خلا موازین اسلام شمرده نمیشود تا به مصلحت عمل بهر طبهق نظریهه

انطباق دست پیدا شود.
و) هرچند طبق نانون اساسی شورای نگهبان ملزم به بیان د یل و مستند رد مصوبات
نمهیباشهد؛ و هی بیهان ن توسط شورای نگهبان باعث میشود که نمایندهان مجلهو و
همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظهام در تصمیمهیری راجع به این مصهوبات،
دنت نظر و عملررد مناسبتری داشته باشند.

ز) با توجه به پیشنهادات با ا و جهت کار مدی بیشتر در نانونهااری و احراز مطابقت
با شرع طبق نظریهی انطباق مدل ذیل پیشنهاد میشود:
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نتیجهگیری

در این نوشتار دو نظریهی عدم مغایرت و نظریهی مطابقت موردبررسی نرار هرفهت
و نتای) زیر حاصل شد:
 .8در طول مشروطه باوجوداینره به اصل دوم متمم نانون اساسهی بهصهورت کامهل
عمل نشد و ی علمای معرو

ن زمان نائل به نظریهی عدم مغایرت بودند؛ همچنین بعد

از انقلاب اسلامی باوجود اختلا در برداشت از نانون اساسی در اینره ملاک عدم مغهایرت
است یا انطباق ،شورای نگهبان باوجود اعتقاد برخی اعضا و برداشت از نانون بر ضهرورت
عمل بر نظریهی انطباق (و ی در عمل به خاطر بعضی از موانع )،اساس کار خودشان را بر
مبنای عدم مغایرت هااشتهاند.
 .4نظریهی انطباق راهگشای کار مدی نظام در هام دوم انقلهاب اسهلامی اسهت کهه
دربند چهارم سیاستهای کلی نانونهااری هم بدان اشارهشده است.
 .9سیاستهای کلی نانونهااری جز احرام حرومتی است که بها توجهه بهه اهمیهت
عمل به ن ،باید تغییراتی در ساختار تصویب نوانین ایجاد هردد که مهمترین ن تحول در
پیشنهادات وای و طرحها با توجه به موازین شرع میباشد.
 .0برای جلوهیری از انحرا از نانون و شرع ،ضروری است که هوای و طهرحهها از
همان زمان بررسی مورد تایید مجتهدینی نرار هیرد تا طرحها و وایحی که بر طبق شهرع
نیستند در مجلو اعلام وصول نشوند.
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