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 مقدمه

ههای سیاسهی و حرهوقی دنیاسهت و  ترین امور در ه ۀ نظام حاک یت قانون از بدیهی
ومرج و  تواند به هرج عرورت مرلی آن بر ه ه ثابت است. نبود قانون در جامعه، می

خوردن نظ  م ومی در جامعه،  اختالل نظام بینجامد و پرهیز از اختالل نظام یا بره 
کهه  است. ج لهۀ معهروف امیرال هدمنین از سوی ه ۀ مرالی مال  پذیرفته شد 

در واقع، نهاظر بهه حرمهت اخهتالل نظهام  1،«َوال َظلوم َغشوم َخیٌر ِمن ِفتَنۀ َتهدوم»فرمود  
است. حرمت شرمی اختالل نظام نزد فرها نیز امهری مسهل  و قطعهی شه رد  شهد  

، 1371؛ اراکههی، 213، م3، مسههابل حههدود، ج1372)ر.:  گلپایگههانی،  اسههت
. پا از بیان عهرورت قهانون، آنچهه در (414، م14، ج1385؛ خ ینی، 602م

حکومت اسالمی اه یت بسیاری دارد، این است که قهانون بایهد مبتنهی بهر مهوازین 
 اسالمی باشد. 

بار  شرمی، نخسهتین گذاری با موازین موعوا مغایرنبودن مصوبات مجلا قانون
خواهان  در دورۀ مشروطه مطرح شد. در این دور  پا از اختالفاتی که میان مشهروطه

کیهد   الله نهوری بهر آن ، یکی از اموری کهه شهیخ فضهل خواهان درگرفت و مشرومه تأ
داشت، مغایرنبودن مصوبات مجلا با شریعت بود. درنهایهت هه  در مهت   قهانون 

مجلا مردآ شهورای ملهی »صراحت درج شد که   هاساسی مشروطه، این مطلب ب
باید در هین مصری از امصار، مواد قانونیۀ آن مخالفتی بها قوامهد مردسهۀ اسهالم و 

نداشهته باشهد و معهّین اسهت کهه تشهخیو  قوانین موعومه حضرت خیرا نهام
مخالفت قوانین موعومه با قوامد اسالمیه برمهدۀ مل ای امالم بود  و هست؛ لههذا 

مررر است در هر مصری از امصهار، هیلتهی کهه ک تهر از پهنج نفهر نباشهد از  رس اً 
مجتهدین و فرهای متدینین که مطلع از مرتضیات زمان ه  باشند. به این طریهق کهه 

                                                           

، غاررالحک  و دررالکلا )تمیمی آمودل، « رحم، بهتر از آشوب داممی است فرمانروال ستمگر بی. »1
 (.10109حدی  
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مل ای امالم و حجج اسالم مرجع ترلید شیعه اسالم، بیست نفر از مل ها کهه دارای 
اینهد. پهنج نفهر از آنهها را یها صفات مذکور  باشند معرفی به مجلا شورای ملی بن 

بیشتر به مرتضای مصر امضای مجلا شورای ملی با تفاق یا به حک  قرمه تعیهین 
شهود بهه دقهت  ن ود  به س ت مضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین منوان می

مذاکر  و غوررسی ن ود  هریا از آن مواد معنونهه کهه مخالفهت بها قوامهد مردسهۀ 
رح و رّد ن ایند که منوان قانونیهت پیهدا نکنهد و رأی ایهن هیلهت اسالم داشته باشد ط

مل ا در این باب مطاا و متبع خواهد بود و این ماد  تا زمان ظهور حضهرت حجهت 
 14)اصهل دوم مهت   قهانون اساسهی مشهروطه،  «تغییرناپذیر خواههد بهود مصر

 .(1324الرعدة الحرام  ای
ر رس ی کار خهود را آغهاز نکهرد و در طو گا  به این هیلت در دورۀ مشروطه، هین

تدوین بسیاری از قوانین، به فره اسالمی توجه نشد؛ اگرچهه در زمهان تهدوین قهانون 
کنندگان قانون مدنی کوشیدند در موارد فراوانی نظهر  و، تدوین1307مدنی در سال 

 .(12، م1379)امامی،  مشهور فرها را در تدوین مواد این قانون رمایت کنند
یروزی انرالب اسالمی، دغدغۀ تدوین قوانین بر اساآ موازین اسالمی، پا از پ

کید کهرد   طور جدی مطرح شد و قانون اساسی نیز به به کلیهۀ »صراحت بر این امر تأ
قوانین و مرررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و 

ن اصهل بهر اطهالق یها م هوم ه هۀ غیر اینها باید بر اساآ موازین اسالمی باشد. ای
اصول قانون اساسی و قوانین و مرررات دیگر حاک  است و تشخیو این امر برمهدۀ 

 .)قانون اساسی، اصل چهارم( «فرهای شورای نگهبان است
بینی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی، به این دلیِل روشن است که ه ۀ  پیش 

احث و موازین اسالمی متخصو نیستند و ن ایندگان مجلا شورای اسالمی، در مب
توانند در زمان تصویب قانون، مغایربودن/ نبودن آن قانون را با مهوازین اسهالمی  ن ی

طور کامل بسنجند؛ لذا این وظیفه برمهدۀ شهورای نگهبهان گذاشهته شهد. شهورای  به
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انههد و  فریههه کههه منصههوب مرههام معظهه  رهبری  نگهبههان دوازد  مضههو دارد  شههش
دانانی که ربیا قهوۀ  دان که مجلا شورای اسالمی آنها را از میان حروق حروق شش 

 گزیند.  کند، برمی قضاییه به مجلا معرفی می
های جدی که از آغهاز دربهارۀ سهنجش قهوانین براسهاآ مهوازین  یکی از پرسش

اسالمی، مطرح بود  است، مسللۀ کفایت احراز مدم مغایرت یا لزوم احهراز انطبهاق 
شورای اسالمی با موازین شرمی است؛ به دیگر سخن، آیا شهورای  مصوبات مجلا

نگهبان باید انطباق مصوبات مجلا شورای اسالمی را بها مهوازین اسهالمی احهراز 
ن اید و اگر احراز نکرد، آن مصوبه را رد کند؟ یا اینکه شورای نگهبان موظهف اسهت 

غایر نبودن آنهها را مصوبات مجلا شورای اسالمی را با موازین اسالمی بسنجد و م
ای از موارد  با موازین اسالمی احراز کند؟ و یا اینکه باید قابل به تفصیل شد ، در پار 

انطباق بر موازین شرمی را  زم بدانی  و در برخی دیگهر، مغهایرت نداشهتن را کهافی 
   1بش اری ؟

کار  شود که در این قانون ههر دو تعبیهر بههبا مراجعه به قانون اساسی مالحظه می
کاررفتهه و در اصهل  قانون اساسی، تعبیر انطبهاق به 96رفته است  در اصل چهارم و 

اینکه چگونه باید بهین    تعبیر مدم مغایرت آمد  است. 96و قس تی از اصل  94، 91
، در این دو تعبیر ج ع کرد، موعومی است که ه  از نظر حروقی و ه  از نظر فرهی

 جای خود شایستۀ بررسی و توجه است. 
دههد، در با منایت به اینکه این پرسش، سدال اصلی مراله حاعر را تشکیل ن هی

تهوان گفهت مهال: طلبهد(، مهیپاسخ اج الی آن )نه تفصیلی که مجال وسیعی می

                                                           

نظران، در پاسخ به ای  پرسش، میان موازی  و احکام اسالمی تفواو  قاموآ  که یکی از صاح  . چنان1
َّلزم دانسوته  شده است؛ به ای  صور  که اگر موالک بررسوی، مووازی  اسوالمی باشود، انطبوا  را

 است، ولی اگور موالک، احکوام اسوالمی باشود، صورف منوایر  نداشوت  را کوافی شومرده اسوت 
مجلاۀ ، «گوذارل فتوال معیوار در قانون»؛ ر.ک: ارسطا، 396، ،1، جفقه سیمسی)عمید زنجانی، 

 (.  60، ،1398، 7، شماره فقه حکومتی
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اصلی، احراز مدم مغهایرت اسهت، امها در مهواردی کهه اسهالم دارای حکه  ثهابتی 
د حرمت ربا و مشرومیت قصام(، احراز مدم مغایرت، تنها از طریق باشد )مانن می

 پذیر است. احراز مطابرت امکان
پرسش مه  دیگر ) که موعوا اصلی این نوشته است( آن است کهه بها توجهه بهه 

یا از فتاوی، معیار تهدوین قهانون  اختالف فتوا میان فرها و مراجع مظام ترلید، کدام
کوشی  این موعوا را بررسهی و آن را در دو بخهش  اعر میگیرد؟ در مراله ح قرار می

 حروقی وعع موجود و سپا تبیین وعع مطلوب. کنی   نخست تحلیل فرهی تبیین 
 

 حقوقی وضع موجود در فتوای معیار  . تحلیل فقهی1

، دو در مردمه این بخش باید گفت که احکام شهرمی در زمهان حضهور معصهوم
دهند و وظیفۀ    حکام این است که از حک  الله خبر میکارکرد دارند  کارکرد نخست ا

کنند و کارکرد دوم این است که آن احکهام،  فردی و اجت امی مکلفان را مشخو می
، آنچهه ایهن و امیرال دمنین قانون حاک  بر جامعه نیز هستند. در زمان پیامبر

کنندۀ وظیفۀ فهردی  فرمودند، دارای ه ین دو وی گی بود  نخست، تعیین   بزرگواران می
های مختلفی مطرح نبهود،  و اجت امی مردم بود و دوم، ازآنجاکه واحد بود و استنباط

 شد.قانون جامعه اسالمی نیز محسوب می
و نایبان خام آن  با فرا رسیدن دورۀ غیبت کبری و مدم دسترسی به امام زمان

بهرای بهه دسهت آوردن  حضرت، شیعیان موظف شدند که براساآ تعهالی  اب هه
منوان  احکام شرمی به فتاوی فرها رجوا کنند و ازآنجاکه ه ه فریهان واجد شرایط به

، َمجاز به صدور فتوا بودند؛ بنابراین، ناگزیر در ایهن دور  نایب مام امام معصوم 
رو شهد. واعه  اسهت کهه وی گهی  جامعه شیعه با فتواهای متعدد مال ان دین روبهه

معنا کهه  شود کهه نتوانهد جهایگزین قهانون شهود، بهدیناوی، بامث میمتکیر بودن فت
نیهاز از نههاد  توان جامعه سیاسی اسالمی را به دلیل برخورداری از نهاد فتهوا، بین ی
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قانون دانست؛ زیرا فتوا به جهت دارا بودن وی گی تکیرپذیری، قابلیت جهایگزینی بها 
بنابراین، با تشکیل حکومت دینهی، ندارد؛  -که دارای وی گی وحدت است-قانون را 

توان نهاد فتوا را با تحفر بر وصف متکیر بودن، برای ادار  امهور اجت هامی    دیگر ن ی
)یا به تعبیر برخی از فرها، امور نظامیه( دارای مشرومیت و حجیهت دانسهت، بلکهه 

 شهود کهه حکومهتالزامًا باید به سراغ نهاد قانون رفت. اکنون این پرسش مطرح مهی
 کند؟ دینی، قانون را براساآ چه معیاری وعع می

 
 . فتوای معیار در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران1-1

شود که براساآ قانون اساسهی ج ههوری  در بخش نخست، این موعوا بررسی می
یا از فرها، فتوای معیار دانسهته شهد  اسهت؟ آیها فتهوای  اسالمی ایران، فتوای کدام

قرار گرفته است یا فتوای مشهور فرها یها فتهوای فریهه امله  یها فتهوای فریه معیار  ولی
 فرهای شورای نگهبان و یا...؟
بار  در دست است، نامۀ استفسهاریۀ مرتضهی رعهوی،  نخستین مطلبی که دراین

به ربیا مجلا شورای اسهالمی اسهت. او در  1363ما   ن ایندۀ وقت تبریز، در دی
که مرجهع بررسهی مصهوبات -رهای شورای نگهبان این نامه ع ن پرسش از اینکه ف

یا از فرهها  کهدام   فتوای -اند مجلا از حیث مغایرت یا مدم مغایرت با احکام شرا
. فتهوای 1چند احت ال را برای فتوای معیار بیهان کهرد  بهود    دهند؟ را مال: قرار می

ای شهورای . فتهوای فرهه3. فتوای مشهور در میان فرهها؛ 2اج امی میان مسل انان؛ 
 . فتوای غیرمشهور و غیرنادر. 4نگهبان؛ 

در این پرسش، دو نکته شایسته دقهت اسهت  نخسهت توجهه نویسهندۀ نامهه بهه 
در بررسهی مصهوبات مجلها « احهراز مغهایرت»و « احراز مطابرت»تفکیا میان 

است که پیشتر ه  به آن اشار  شد و جای تحریق و بررسی بیشتر دارد؛ دوم اینکهه در 
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هایی که آقای مرتضی رعوی برای فتوای معیار بیان کرد ، فتهوای  از احت ال یا هین
 فریه یا رهبر اکر نشد  است. ولی

سهدال را بهرای   اللهه هاشه ی رفسهنجانی، ایهن ربیا وقت مجلا، مرحهوم آیت
الله صافی گلپایگانی، نیهز در  شورای نگهبان فرستاد و دبیر وقت شورای نگهبان، آیت

  96و  94، 4اگر چه پاسخ سدال با دقهت در اصهل »مالم کرد که  صراحت ا پاسخ به
الا پرسهش ارسهالی در جلسهه شهورای  شود، معقانون اساسی به وعوح معلوم می

نگهبان مطرح و نظر امضای شورا بر این است که تشخیو مغایرت یا انطباق قوانین 
 «.تطور نظر فتوایی با فرهای شورای نگهبان اس با موازین اسالمی به

اللهه صهافی بهه ایهن  آیت  در این پاسخ، دو نکته قابل تأمل است  الهف( تصهری 
«. با مراجعه به اصول قانون اساسی، پاسهخ سهدال کهاماًل واعه  اسهت»مسلله که  

منوان یها  تصری  به این مطلب به این معناست که پاسخ شورای نگهبان را نباید بهه
برداشتن از روی مطلبی مبه  یا  معنای پرد  به« تفسیر»نظریۀ تفسیری تلری کرد؛ زیرا 

پیچید  و یا متعارض با مطالب دیگر است و بنابراین اگر مطلبی واع  باشد، نیاز بهه 
تفسیر ندارد و ازآنجاکه به تلری شورای نگهبان، اصهول قهانون اساسهی در پاسهخ بهه 

خ ایهن پرسش آقای رعوی، مشت ل بر ابهام یا تعرید و یا تعهارض نبودنهد، لهذا پاسه
معنای تفسهیر  معنای توجه دادن به یا مطلب واعه  دانسهت، نهه بهه شورا را باید به
 قانون اساسی.

کیهد   ب( نکتۀ دوم در پاسخ دبیر وقت شورای نگهبان که شایستۀ دقت اسهت، تأ
نظر فرهای شورای مزبور بر این مطلب است کهه فتهوای معیهار، نظهر  ایشان بر اتفاق

شورای نگهبان است؛ به بیان دیگر، پاسخ شهورای نگهبهان  اجتهادی و فتوایی فریهان
شهود و هه   وعوح از اصول قانون اساسی، فه ید  می به پرسش آقای رعوی، ه  به

نظر دارند؛ بنابراین، ه  برای احراز مغهایرت و هه   فرهای شورای نگهبان بر آن اتفاق
البته واعه  اسهت احراز مطابرت، فتوای معیار، فتوای فرهای شورای نگهبان است، 
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فتوا وجهود داشهته باشهد،   که اگر میان فرهای شورای نگهبان در برخی موارد اختالف
 فتوای اکیریت آنها باید معیار قرار بگیرد. 

از منظر حروقی، ک ترین ارزشی که پاسخ شورای نگهبهان دارد،  اواًل،نتیجه آنکه 
ول قانون اساسهی را ارزو نظریۀ تفسیری است. درست است که شورای نگهبان، اص

تلری نکرد  اسهت؛ ولهی « تفسیر»در این زمینه واع  دانسته و درواقع پاسخ خود را 
پای امتبار خود اصول قانون اساسی است؛ بنابراین،  ازآنجاکه امتبار نظر تفسیری ه 

بدانی  و چه ندانی ، از حیث درجۀ امتبار یکسهان « تفسیر»چه نظر شورای نگهبان را 
 خواهد بود. 
از منظر فرهی باید به دو نکته در این پاسخ توجهه کهرد  الهف( افهزون بهر و ثانیًا، 

اند، امام خ ینهی نیهز  اینکه ه ۀ فرهای شورای نگهبان در آن زمان این نظر را پذیرفته
منوان رهبر وقت ج هوری اسالمی ایران، به این نظر اشکالی وارد نکرد. ه چنهین  به

ید دیگهر کهه در آن زمهان در قه  یها در نجهف بودنهد و یا از فرها و مراجع ترل هین
آیهات   رفت که اگر نظر مخالفی داشته باشند، مطرح کنند، ماننداحت ال یا انتظار می

اراکی، میرزا هاش  آملی، تبریزی و بهجت، با ایهن    مظام گلپایگانی، مرمشی نجفی،
نظر از  صهرفنظر مخالفتی نکردند. این مسهلله درخهور توجهه و اه یهت اسهت کهه 

کردنهد،  فرهای حوزۀ مل یۀ نجف که شهاید بهه دلیهل شهرایط جنهگ اظههارنظر ن ی
ههای  ک  در حوزۀ مل یه ق  و دیگر حوز  یا از فرهای مطرح در آن زمان، دست هین

 مل یه ایران ه  بر این نظر شورای نگهبان ایرادی وارد نکردند.
ایهن اسهت کهه ایهن دیهدگا  توان داشت،  ب( تأمل فرهی دیگری که در اینجا می 

)معیاربودن فتوای فرهای شورای نگهبهان در بررسهی مصهوبات مجلها(، در میهان 
که پیشتر بیهان شهد، در  فرهای شیعه و در مصر مشروطه نیز سابره داشته است. چنان

دورۀ مشروطه وقتی مسللۀ مت   قهانون اساسهی و لهزوم احهراز مشهرومیت مجلها 
شد، مررر شد مراجع مظهام ترلیهد، فرههایی را بهه شورای ملی و مصوبات آن مطرح 



 

 

 

171 

ن
نو

 قا
در

وا 
فت

ی 
مد

ارآ
ی ک

رس
بر

ی
ذار

گ
  /

طا
رس

د ا
جوا

مد
مح

 

مجلا شورای ملی آن زمان معرفهی کننهد و مجلها شهورای ملهی از میهان فرههای 
منوان هیلت ناظر بر مصهوبات مجلها برگزینهد. شهرط معرفهی  مزبور، افرادی را به

فرهایی که براساآ اصل دوم مت   قانون اساسی باید از سوی مراجهع ترلیهد معرفهی 
کهه شهرط امل یهت دربهارۀ فرههای شهورای  د، این نبود که امل  باشند؛ چنانشدن می

 گا  مطرح نبود  است.  نگهبان در قانون اساسی ج هوری اسالمی ایران نیز هین
وزن فرههای شهورای  که در صورت تشهکیل، هه -تردید اگر آن هیلت نظارت  بی

لهی، اظههارنظر خواستند دربارۀ مصهوبات مجلها شهورای م می -نگهبان امروز بود
کردند؛ زیرا خودشان فریه بودند و در قانون اساسهی هه   کنند، فتوای خود را بیان می

مررر نشد  بهود کهه فتهوای دیگهری را معیهار قهرار دهنهد. نتیجهه آنکهه ایهن دیهدگا  
)معیاربودن فتوای فرهایی که امل  نیستند و امتیاز خاصی بر دیگر فرها ندارنهد( هه  

قبول بسیاری از فرها، ه چون آخوند خراسهانی، مالمبداللهه  در مصر مشروطه مورد
الله نوری، مالمه نابینی و شیخ اسه امیل  مازندرانی، میرزاخلیل طهرانی، شیخ فضل

کهدام از فرههای  محالتی بود  است و ه  در زمان انرالب اسالمی با مخالفهت هین
 برجسته مواجه نگردید. 

 

 . عملکرد بعدی شورای نگهبان1-2

توان دربهارۀ وعهعیت موجهود فتهوای  ه پیشتر بیان شد، ت ام سخنی نیست که میآنچ
تر از  دسهت دادن توصهیف کامهل معیار در ج هوری اسالمی ایران بیان کرد. بهرای به

بعهد(  بهه  1388های اخیهر )ترریبهًا از سهال  وععیت موجهود، بایهد گفهت در سهال
  ن دربهارۀ فتهوای معیهار شهکلتدریج دیدگا  دیگری در میان فرهای شهورای نگهبها به

گرفت و یا اظهار شد. طرفهداران ایهن دیهدگا  معتردنهد فتهوای معیهار، نبایهد فتهوای 
اکیریت فرهای شورای نگهبان باشد، بلکه بایهد فتهوای رهبهری باشهد؛ بهرای ن ونهه، 

تحلی  مبانی ناهام جمههوری امهالمی جناب استاد مباآ کعبی در جلد اول کتاب 
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در طهول زمهان و در مواجههه بها »ول قانون اساسهی نوشهته اسهت  مبتنی بر اص ایرا 
موعومات جدید، اصل نظر فتوای معیار دچار تحهول شهد  و رویهه فرههای شهورای 
نگهبان، اغلب به س ت وحدت فتوای معیار و تعین آن در فتوای رهبهری قهرار گرفتهه 

گسهترو   تحریهر الومهیلاست و استناد به فتاوای رهبری و حضرت امام خ ینی در 
   1«.داشته است

شهود؟ بهرای تحلیهل ایهن  این سخن از نظر حروقی چگونهه توجیهه و تحلیهل می
کنی  و پا  سخن، ابتدا امکان مدول شورای نگهبان از نظر پیشین خود را بررسی می
 از آن مستند دیدگاهی را که قابل به تغییر نظر شوراست بیان خواهی  کرد. 

 
 نظر پیشین. امکان عدول شورا از 1-2-1

ای که از مبارت با  م کن است فه ید  شود، این است که تغییری در  نخستین نکته
نظر شورای نگهبان صورت گرفته است. به بیان دیگر، شورای نگهبان از نظهر پیشهین 

ابراز کرد  و نظر فتوایی فرههای ایهن شهورا را معیهار دانسهته  1363که در سال -خود 
 داند. فتوای رهبر را فتوای معیار میمدول کرد  و اکنون  -بود

توان گفت   به چند دلیل ن ی  یابی  که این تحلیل درستی نیست و اما با تأمل درمی 
اند  دلیل نخست این اسهت کهه  فرهای شورای نگهبان از نظر پیشین خود مدول کرد 

رویهه فرههای شهورای نگهبهان، اغلهب بهه »در تعبیر جناب استاد کعبی آمد  است  
نهه در ه هه « وحدت فتوای معیار و تعین آن در فتوای رهبری قرار گرفته است س ت

فتوای معیار   موارد. واع  است که اگر در دیدگا  جدید شورای نگهبان، فتوای رهبر،
شود و درواقع شورای نگهبان از دیدگا  پیشین خود مدول کرد  است، دیگهر  تلری می

                                                           

ش شمارل از پژوهشگران مرکز ت قیقوا  ، به کوشتحلیل مبمنی نظم  جمهوری اسالمی ایران. کتاب 1
 شورال نگهبان فراهم آمده است.
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، «ه هۀ مهوارد»رهبهری بهرود، بلکهه بایهد در به سراغ فتوای « اغلب موارد»نباید در 
 فتوای رهبری را معیار قرار دهد.

توان با قاطعیت از مهدول شهورای نگهبهان از  دهد ن ی دلیل دیگری که نشان می 
سخن گفت، این است که اگر شورای نگهبان واقعهًا از نظهر  1363نظر خود در سال 

ان کند، ولی تاکنون چنهین انفهاقی خود مدول کرد  باشد، باید این مدول را آشکارا بی
رخ نداد  است و جالب اینکه نگارند  در پرسش از برخی امضهای شهورای نگهبهان 

  های متفهاوتی دریافهت کهرد  دربارۀ رویه فعلی این شورا در مورد فتوای معیار، پاسخ
کسانی که معترد به تغییر نظر » شود این است  است. پرسشی که در اینجا مطرح می

 «.هستند، چه مستندی برای اثبات این تغییر نظر دارند؟شورا 
 

 . مستند دیدگاه قائل به تغییر نظر شورا1-2-2

الله مدمن در سال  ای است که آیت مستند طرفداران تغییر دیدگا  شورای نگهبان، نامه
جویها   خطاب به مرام معظ  رهبری نوشته و نظر ایشان را دربارۀ فتوای معیهار 1388

این نامه و پاسخ مرام معظ  رهبری به ایشان، در شورای نگهبان محرمانه  شد  است.
 صورت رس ی منتشر نشد  است. شود و به ه ین دلیل تصویر و مفاد آن به تلری می

مطابق برخی گزارو های غیررس ی، مرام معظ  رهبری در پاسخ به ایهن نامهه، 
امر را میزان قرار داد؛ وگرنه  لیدر احکام نظامیه م ومًا باید نظر فرهی و»نوشته است  

نظامی باقی نخواهد ماند. در حال حاعهر میهزان نظهرات امهام راحهل اسهت و بایهد 
 «.مطابق آن م ل شود، مگر در مواردی که این حریر نظر دیگری داشته باش 

ظاهرًا مرصود از احکام نظامیه در این مبارت، احکامی است که با نظ  م هومی 
توان از آن به احکهام اجت هامی تعبیهر کهرد.  رد؛ به بیان دیگر، میدر جامعه ارتباط دا

مرصود از ج له دوم نیز این است که اگر میان دیدگا  رهبری و امام خ ینی، تفهاوتی 
وجود داشته باشد، معیار، نظر رهبهری اسهت؛ بنهابراین، مطهابق مبهارت یادشهد  در 
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. حالت نخست اینکهه امهام و 1 توان از یکدیگر مت ایز کرد  حالت را می  جوابیه، سه
. امهام و رهبهر 2رهبر فتوای یکسانی دارند. در اینجا فتوای هردو نفهر معیهار اسهت؛ 

. امهام فتهوا 3فتوای متفاوتی دارند که در این صورت فتوای رهبر مال: خواهد بهود؛ 
 دارد و رهبر سکوت کرد  است. در این صورت فتوای امام معیار خواهد بود. 

دهندۀ آن است  بودن و منتشرنشدن نامه، نشان ست که ِصرف محرمانهقابل توجه ا
مهدول آشهکاری نداشهته اسهت؛  1363که هنوز شورای نگهبان از نظر خود در سال 

زیرا اگر واقعًا چنین مدولی تحرق یافته بود، معنا نداشت که شورای نگهبان، نه پاسخ 
ت تغییر موعهع و مهدول خهود را صراح کند و نه به الله مدمن را منتشر  رهبری به آیت

ابراز کند؛ بنابراین، در وععیت موجود، از نظر حروقی، فتوای معیار ه چنان ه هان 
در پاسخ ایهن شهورا بهه  1363فتوای اکیریت فرهای شورای نگهبان است که در سال 

آید ایهن  پرسش ن ایند  وقت تبریز آمد  است، اما پرسش مه ی که در اینجا پیش می
وجود نظر تفسیری شورای نگهبان و اصول قانون اساسی، خاستگا  فرهی  است که با

 الله مدمن چیست و به چه دلیلی نوشته شد  است؟ و حروقی نامه آیت
 

 الله مؤمن . خاستگاه فقهی و حقوقی استفتای آیت1-2-2-1

الله مدمن، امتراد به اطالق روایات  رسد مبنای فرهی و حروقی پرسش آیتنظر می به
فریه  فریه است. توعی  اینکه  روایات مورد استناد برای اثبات و یت وط به و یتمرب

حنظله و توقیع مروی از ناحیۀ امام  الشرایط بر امر زمامت، مانند مربوله م ربن جامع
تهرین روایهات در اثبهات ایهن موعهوا  که به مرید  بسیاری از فرهها، مه - زمان

أن مجارِی األمور واألحکاا   »ند روایت معروف و ه چنین احادیث دیگر مان -هستند

، 1363شههعبه حرانههی،  )ابن« علااأ أیاالی ااءلباااا مااا  ایمحاااا علااأ ح ااا  وح اماا 
الشرایط واگذار شهد  اسهت،  (. دربارۀ اموری که و یت بر آنها به فریه جامع237م

ای برای  آنکه محدود  حنظله، بی م ربن  در مربولۀ اطالق دارند. میاًل امام صادق
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فَلْیَ ْضَوْا مِا   حَکَبااف فای قأ َْالْ لَءَلْ عا َ عَلَایْکع ْ       »حاک یت فریه تعیین کند، فرمود  است  

، 1ق، ج1429؛ کلینهههی، 137-136، م27ق، ج1409)حهههر مهههاملی،  «حاک بااااف
 «عَلَاایکع  وأ َااا حَجیاا  ا  فَاای قمَ  حَجی ااأ». در توقیههع مبههار: نیههز آمههد  اسههت  (67م

الشهرایط حجهت  طور که فرهای جامع یعنی ه ان ،(470، م2، ج1381)طبرسی، 
من بر ش ا هستند، من نیز حجت خدا بر ش ا هست . در اینجا ه  هین قیدی دامنهۀ 

بودن فرهای مزبور را محهدود و مریهد نکهرد  اسهت، بلکهه معهادل قهراردادن  حجت
ودن امام معصوم، شهاهدی بهر وسهعت دامنهۀ اختیهارات ب بودن فرها با حجت حجت

شهود  فرهای واجد شرایط است؛ بنابراین، اطالق موجود در این روایات، موجهب می
الشرایطی که در  که در ادارۀ ه ۀ امور جامعۀ اسالمی و ازج له ترنین، نظر فریه جامع

قانونگهذاری قهرار  مرام زمامت قرار دارد بر نظر دیگران مردم باشد و فتوای او معیهار
، حضهرتش برخهوردار از چنهین طور که در صورت حضور معصهوم گیرد، ه ان

 جایگاهی بود.
این نظر را پذیرفته است.  الو یف ا لهیف ا مالمیف،الله مدمن در کتاب خود، آیت 

ای وسهیع اسهت کهه  انهداز  فریهه به اطالق ادلۀ و یت»به نوشته ایشان در این کتاب  
گانه را تعطیهل کهرد  و خهود، وظهایف آنهها را  تواند هریا از قهوای سهه یفریه م ولی

اللهه مهدمن  آیت دلیهل  .بهه بعهد( 515، م3، ج1395)مدمن ق ی،  «برمهد  بگیرد
فریه است. در واقع، ایشان با اسهتناد بهه  برای این اظهارنظر، ه ان اطالق ادلۀ و یت

در ایهن مبهارت « حاک هاً »، معترد است تعبیهر «اففی قأ َْلْ لَءَلْ ع َ عَلَیْکع ْ حاک ب»حدیث 
. حاک هًا فهی 3حاک هًا فهی الرضهاء و  .2. حاک ًا فی الترنهین؛ 1اطالق دارد؛ یعنی  

شهود. بهه نظهر  . این اطالق شامل هر سهه محهدودۀ ترنهین، قضها و اجهرا می ا جراء
وای گیهرد کهه فته الله مدمن، به دلیهل ه هین اطهالق، نتیجهه می رسد مرحوم آیت می

برای مراجعهه بهه فتهوای   فریه باید معیار باشد. براساآ این دیدگا ، مجوز شرمی ولی
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شخو دیگر، ام  از فرهای شورای نگهبان یا هر فریه دیگهری نهداری . نتیجهه آنکهه 
 است.« اطالق ادلۀ و یت فریه»خاستگا  فرهی این استفتاء، ه ان 

اقدامی در ج هوری اسالمی ایران )و مطابق این دیدگا ، اوً ، مشرومیت هرگونه 
فریهه در  فریهه بسهتگی دارد؛ ثانیهًا، ولی گذاری(، بهه اان یها تنفیهذ ولی از ج له قانون

تواند یا قانون را تنفیذ و امضا کند که با فتوای خودو مغهایرت نداشهته  صورتی می
 باشد؛ زیرا در صورت مغایرت مصوبه بها فتهوای خهود، در واقهع، مصهوبه مزبهور از

 تواند آن را تنفیذ ن اید. دیدگا  ایشان، خالف شرا است پا قطعًا ن ی
 

 . تبیین وضع مطلوب در فتوای معیار2

که بیان شد برای فتوای معیهار، چنهد احت هال اکهر شهد  اسهت؛ ماننهد فتهوای  چنان
فریه، فتوای مشهور، فتوای فریه امل ، فتوای فرهای شورای نگهبان و... . بهه نظهر  ولی

پذیر اسهت و نظهر  نگارند ، هریا از این احت ا ت در بهاب فتهوای معیهار، مناقشهه
 فتوای شورایی از برترین فرها دانست. راج  آن است که فتوای معیار را باید 

در ادامه ابتدا د یل این گزار  که احت ا ت پیشین دربار  فتوای معیار، قابل ایهراد 
ها و عهوابط فتهوای معیهار، نظهر راجه   شود و سپا با اکر وی گیاست، مطرح می

 شد. شود؛ البته در هر دو مورد، به اقتضای مراله، اختصار رمایت خواهد تبیین می
 

 تواند فتوای فقیه واحد باشد . فتوای معیار نمی2-1

برای اثبات این مطلب که فتوای فریه واحد را )حتهی اگهر امله  باشهد( نبایهد فتهوای 
 توان اقامه کرد    ک  دو دلیل می معیار دانست، دست

. دلیل نخست این است که اصوً  کارکرد فتوا با کارکرد قانون متفهاوت اسهت؛ 1 
بخشهی    نون با هدف تنظی  زندگی اجت امی انسان وعع شد  است و ایهن نظ زیرا قا

صورت یکسان م ل کننهد؛ بهدین    کند که مردم در موارد مشابه به   وقتی تحرق پیدا می
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ترتیب، قوانین و مررراتی ه چون قانون مجازات اسالمی، قانون مدنی، قهانون ثبهت 
هها،  راهن هایی و راننهدگی، قهانون بانااحوال و ثبت اسناد، قانون تجارت، مرررات 

مرررات مراکز آموزشهی و پ وهشهی، مرهررات نظهام وظیفهه، نظهام پزشهکی، نظهام 
ها مورد دیگر از این قبیل برای نظ  بخشیدن به زندگی اجت امی انسان  مهندسی و د 

اند و واع  اسهت کهه برقهراری نظه ، از طریهق م لکردههای متفهاوت و  وعع شد 
نخواهد شد. اصل تساوی در برابر قانون، در واقع ناظر به ه هین نکتهه  پراکند  تأمین

است؛ ه چنین، باید توجه داشت که اگهر در غالهب ایهن امهور، تشهخیو موعهوا 
تنها نظه   های متفاوت افراد، نهه شود، آنگا  به دلیل تشخیو   برمهدۀ مکلف گذاشته 

د آمهد. میهال سهادۀ ایهن مطلوب برقرار نخواهد شد، بلکه اختالل نظهام  زم خواهه
این پرسهش بهود کهه آیها  -وی   در ابتدای پیروزی انرالب، مطرح بود که به-موعوا 

 ای که واقعًا مجله دارد، شرمًا جایز است یا نه؟ مبور از چراغ قرمز برای رانند 
آیا رمایهت قهوانین راهن هایی و »یکی از فرهای معاصر در پاسخ به این سدال که  

تها »مرقوم داشته است  « باشد؟ واجب است و تخلف از آنها حرام می رانندگی شرماً 
شود و یها در آن  به مرداری که اگر تخلف کند، سبب بروز تصادف و اختالل نظ  می

 «باشهد، رمایهت آن واجهب اسهت احت ال خطر یا عرر بهرای خهود یها دیگهری می
 ..(570، م4 جق، 1426الله بهجت،  )استفتابات آیت
رسد، این است که تشهخیو  بالفاصله پا از این مطلب به اهن میپرسشی که 

این موعوا که تخلف، موجب بروز تصادف و اختالل نظ  و یا بامث احت ال خطهر 
 گردد، برمهدۀ چه کسی است؟ یا عرر می

پاسخ این است که اصوً  تشخیو موعومات مرفی برمهد  خود مکلف است، 
شود و بهه صهراحت های م لیه دید  می در رساله که با مراجعه به چنین مواردی چنان

نیز در کالم برخی از فرها آمد  است. پرسش و پاسخ زیر در ه ین مورد، قابل توجهه 
 است 
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نزد فرها معروف است که تشخیو موعومات احکام بهه مههدۀ خهود مکّلهف »
حال مجتههدین در بسهیاری  است و وظیفۀ مجتهد تشخیو حک  است، ولی درمین

کننهد، آیها متابعهت از نظهر  در تشخیو موعومات احکام نیز اظههارنظر میموارد، 
 مجتهد در موعوا نیز واجب است؟

ج  تشخیو موعوا، موکول به نظر خود مکّلف است و متابعهت از مجتههد در 
تشخیو موعوا واجب نیست، مگر آنکه به آن تشهخیو اط ینهان پیهدا کنهد و یها 

)اسهتفتاء از  «نیهاز بهه اسهتنباط دارد موعوا از موعهوماتی باشهد کهه تشهخیو آن
 .(27، م1 ، ج1393ای،  الله خامنه آیت

کنهد ایهن اسهت کهه بسهیاری از افهراد تصهور مشکلی که در این حالت بروز می
توانند بدون اخالل در نظ  و ایجاد خطهر یها عهرر بهرای دیگهران، از    کنند که می   می

پشت چراغ قرمز( تخّلف کننهد، مرررات رانندگی )مانند محدودیت سرمت و توقف 
که واقعًا چنین مههارتی ندارنهد؛ بنهابراین، بها قهرار دادن تشهخیو موعهوا  درحالی

برمهد  مکلف در موعوماتی که جنبه اجت امی دارند، م هاًل نظه  م هومی مختهل 
گردد؛ افزون بر این، حتی اگر بر فرِض ترریبًا محال، نظ  م هومی مختهل نشهود، می

ی پیش خواهد آمد و آن، نره  احتهرام قهانون اسهت کهه یکهی از قطعًا مشکل دیگر
 شود.ای محسوب میترین مشکالت برای هر جامعه بزرب

توان مطرح کرد بها ایهن مانند میال با  را در مورد صادرات و واردات کا  نیز می
توعی  که اگر در مورد صادرات و واردات کا  با اکتفا به یا فتوای کلی، گفته شهود 

وارد یا صادر کردن هر کا یی که موجب اختالل در نظ  اقتصادی کشور یا اعرار  که
به تولیدکنندگان داخلی گردد، جایز نیست و تشخیو موعوا نیز به مکلفان واگهذار 

تردید افراد بسیاری به دلیل تشخیو اشتبا  موعهوا و افهرادی نیهز بهه  شود، آنگا  بی
، اقداماتی خواهند کرد که موجب اعرار بهه دلیل مدم مبا ت در رمایت احکام شرا

 دیگران و اختالل در اقتصاد کشور خواهد شد.
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یابهد، از نظیر این وععیت در بسیاری از دیگر امهور اجت هامی نیهز جریهان مهی
هها و  ها گرفتهه تها بهاز کهردن مغهاز  و برپها سهاختن کارگا  تأسیا مدارآ و دانشگا 

و اصوً  هر کاری که نیازمند یا مدیریت کارخانجات و اشتغال به مشاغل مختلف 
کالن اجت امی است تا از این طریق نظ  مطلهوبی در ه هه امهور اجت هامی کشهور 

 حاک  شود و بدین ترتیب، مصال  م ومی تأمین گردد.
نکته مه  اینجاست که برای رسیدن به ایهن ههدف )یعنهی برقهرار سهاختن نظه  

به وعع قانون )و سپا اجهرای صهحی   باید اوالً مطلوب و تأمین مصال  م ومی(، 
توان این هدف را بها اکتفها بهه نههاد افتها وجه ن ی هین معنا که به آن( اقدام کرد، بدین

تشخیو موعومات اجت امی را نباید به مکلفان واگذار کرد؛ زیرا  ثانیاً تأمین ن ود و 
نظه   گها  های افهراد وجهود دارد، هین به دلیل تفاوت شدیدی که در میهان تشهخیو

 مطلوب برقرار نخواهد شد.
خالصه آنکه اصوً  کارکرد فتوا با کارکرد قهانون تفهاوت دارد. در فتهوا، تشهخیو 
موعوا به مهدۀ مکلف است؛ مانند تشخیو غنا یا تناسب با مجالا لههو و لعهب 
درخصوم موسیری و آواز و ه چنین تشخیو مسروحرج در صهورت روز  گهرفتن 

های مکلفان متفاوت اسهت، درنتیجهه       ازآنجاکه تشخیو در روزهای گرم و طو نی.
م لکرد آنها نیز متفاوت خواهد بود و این تفاوت، مادامی که در حیطهه امهور فهردی 
باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما کارکرد قانون، برقراری نظ  مطلهوب و ماد نهه 

گا   رد؛ بنابراین، هیندر جامعه است و برای این منظور، ایجاد رویه واحد عرورت دا
توان به بیان کلیاتی ه چون لزوم رمایت نظ  و پرهیز از اعرار بهه دیگهران اکتفها ن ی

کرد، بلکه باید به تطبیق کلیات بر موعهومات مختلهف پرداخهت و مهیاًل چگهونگی 
تحرق نظ  و مدالت و خودداری از اعرار به غیر را در امور مختلف، مانند آمهوزو، 

ها موعوا دیگهر از امهور  ی، صنعت، اقتصاد، ورزو، فرهنگ و د پ وهش، کشاورز
اجت امی نشان داد و افزون بر ایهن، وظیفهه مهردم را در هریها از ایهن موعهومات، 
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پهذیر اسهت و  صورت دقیق تعیین ن ود و این ه ه، تنها از طریق وعع قانون امکان به
ز  که به نهاد افتها نیهاز به ه ین دلیل است که باید گفت جامعه اسالمی به ه ان اندا

 دارد، به نهاد ترنین ه  نیازمند است. 
تواند فتوای فریه واحدی    . دلیل دوم بر اینکه در وعع مطلوب، فتوای معیار ن ی2

باشد، این است که فتوای یا فریه هر قدر ه  که امل  بود  و مرلدان فراوانی داشهته 
اگر اکیریهت قهاطع مهردم از یها باشد، برای مرلدان دیگر فرها حجت نیست. حتی 

باشند و لذا فتوای او بهرای آنهان، کنند، باز کسانی هستند که مرلد او ن ی   فریه پیروی 
حجیت ندارد. برای ن ونه، براساآ فتوای امهام خ ینهی، مالکیهت فکهری و معنهوی 
مشرومیت ندارد. حال اگر فتوای امام خ ینی را معیار وعع قانون قرار دهی ، کسانی 

داند، دچار دوگانگی  ه مرلد فریهی هستند که مالکیت معنوی را معتبر و مشروا میک
انهد مالکیهت فکهری و  سو براساآ وظیفهۀ شهرمی خهود موظف خواهند شد. از یا

معنوی را مشروا بدانند و از سهوی دیگهر براسهاآ قهانون، چنهین مهالکیتی پذیرفتهه 
واحهد، م هاًل مکلفهان و مرلهدان نیست؛ بنابراین، تنظی  قانون براساآ فتهوای فریهه 

مراجع ترلید دیگر را دچار سردرگ ی و تعهارض خواههد کهرد. مهواردی کهه موجهب 
های مهالی و  هها و مدسسهه      شود فراوان است؛ بهرای میهال، باناچنین سردرگ ی می

ههایی  ها م کهن اسهت فعالیت      امتباری و حتی دستگا  قضایی یا برخی از وزارتخانه
ند که از نظر یا مرجع ترلید، مشروا نباشد. پا در وععیت مطلوبی که داشته باش

توانهد فتهوای    ک  به دو دلیل فتوای معیهار ن ی کنی ، دست برای فتوای معیار تبیین می
 فریه واحدی باشد.
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 فقیه باشد تواند فتوای فقهای شورای نگهبان یا ولی . فتوای معیار نمی2-2

فریه باشد، چون حتی اگهر بیشهتر مهردم از او ترلیهد  ی ولیتواند فتوا فتوای معیار ن ی
ک  به دو دلیهل ثابهت شهد کهه فتهوای فریهه  کنند، باز فریه واحد است و در با  دست

 واحد، نباید فتوای معیار دانسته شود.
تواند باشد، چون فرههای ایهن    فتوای معیار، فتوای فرهای شورای نگهبان ه  ن ی 

آنها بر فتوای     میان مردم، مرلد ندارند، بلکه افزون بر این، فتوای تنها اغلب در شورا نه
فرهای دیگر ترجیحی ندارد؛ به بیان دیگر، شرایطی که دربارۀ فرهای شهورای نگهبهان 
در قانون اساسی لحاظ شد  است، شرایطی نیست که موجب ترجی  فتهوای فرههای 

فرههای شهورای نگهبهان، شهرط شورای مزبور بر فتوای دیگر فرها شهود. مهیاًل بهرای 
آنها بهر فتهوای دیگهران تهرجی      امل یت لحاظ نشد  است تا به دلیل امل یت، فتوای

پیدا کند. ه چنین در قانون اساسی گفته نشد  است که فتوای فرهای شورای نگهبهان 
آنهها بهر دیگهران     باید مطابق با احتیاط باشد تا به دلیل مطابرهت بها احتیهاط، فتهوای

توان ههین وجهه ترجیحهی بهرای فتهوای فرههای شهورای  ان یابد؛ بنابراین، ن یرجح
نگهبان یافت، اما اگر کسی دلیل ترجی  فتوای فرهای این شورا را نصب آنان از سوی 

فریهه براسهاآ چهه  اشهکال ایهن خواههد بهود کهه ولی    فریه بداند، آنگا  نخستین ولی
که قطعهًا در مهواردی کهه  داد  است درحالی استد لی، فتوای آنان را معیار ترنین قرار

فریه مغهایر اسهت، فتهوای آنهان از نظهر او،  فتوای فریهان شورای نگهبان با فتوای ولی
 تواند مردم را به تبعیت از آن، الزام کند؟!  حجیت نخواهد داشت پا چگونه می

ورای فریه برای الزام مردم به پیروی از فتهوای فرههای شه آیا م کن است دلیل ولی
گذاری، لزوم برقراری نظ  در جامعه باشد؟ بهه  منوان فتوای معیار در قانون نگهبان به

رسد که پاسخ این سدال، منفی است؛ زیرا برقرار ساختن نظ  از طریق معیار نظر می
فریه و یا فتوای فریه امله  نیهز م کهن  قرار دادن فتاوی دیگر، ه چون فتوای خوِد ولی

شد فتوای فرهای شورای نگهبان، در این میان، بر دیگهر فتهاوی که گفته  است و چنان
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ترجیحی ندارد، بلکه چه بسا مرجوح باشد؛ زیرا نه مصداق فتوای امله  اسهت و نهه 
فریه )به منوان مسلول رهبهری جامعهه اسهالمی(  فتوای احوط و نه الزامًا با فتوای ولی

 مطابرت دارد.
 

 . فتوای کارآمد2-3

فتوای معیار برای ترنین، آن است که فتوای مزبور باید نسهبت بهه نکته مه  در تعیین 
فتاوای دیگر، ترجی  داشته باشد ترجیحی که شریعت آن را بپذیرد. بر این اساآ، بهه 

 1ک  دارای چهار وی گی زیر باشد  رسد که فتوای معیار باید دستنظر می
یرۀ مرهال بهر ایهن . از نظر مل یت بر فتاوای دیگر ترجی  داشته باشهد؛ زیهرا سه1

نظران، دیهدگا   استررار پیدا کرد  است که در هر مل هی در مهوارد اخهتالف صهاحب
 دهند؛شخو امل  را ترجی  می

. دومین وی گی این است که فتوای معیار، باید با مراصد کالن شریعت سهازگار 2
باشد؛ مراصدی مانند مهدالت، سههولت، کرامهت انسهانی، امنیهت، آزادی، نظه  و 

 های اخالقی. ارزو
ترین اهدافی هستند که شریعت اسالم برای تحرق آنها آمهد   مراصد کالن، مالی
توان از قرآن و روایات معتبر به وعوح استخراج کهرد؛ بهرای است. این اهداف را می

ن ونه، خداوند متعال، هدف از فرستادن ت امی پیامبران و نازل کردن کتب آس انی را 
سْلنا »فرمایهد   توسط مردم در جامعه انسانی دانسته میبرقراری قسط و مدل،  ََ َلَقسْد َأْر

َلنا بِاْلَبیِّناِت َو َأْنَزْلنا َمَعُهسُم اْلکِهساَ  َو اْلسسُیزاَن لَِیُقسیَم الناساُ  بِاْلِقْسس ِ  َُ و ( 25)حدیهد، « ُر
دانهد   سازی و تسههیل امهور مهردم می ه چنین هدف از وعع احکام شرمی را آسان

نیهز  کهه پیهامبر اکهرم ، چنان(185)برهر ،  «هللُ بُِکُم اْلُیْْسَ َو ّل ُیریُد بُِکُم اْلُعْْسَ ُیریُد ا»

                                                           

تووان مطورح کورد در برخوی از  بار احتماَّل  گوناگونی را که در تعیی  فتوال معیار می . برال ناستی 1
 منتشر شده است. تحلیل مبمنی نظم  جمهوری اسالمیام و نیز در ویراست دوم کتاب  مقاَّل  آورده
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دْمَح »فرماید   می دْهَلِ  السة دِ  السة یة ِِ  .(494، م5 ق، ج1429)کلینهی،  «َبَعَنِندی ِباْلَحِنی
یهد تنها نباید با ایهن اههداف، تعهارض داشهته باشهد، بلکهه با تردید فتوای معیار نه بی

 کنند  آنها نیز باشد. تأمین
. سومین وی گی فتوای معیار این است که این فتوا باید بتواند مشکالت موجهود 3

جانبهه برقهرار ن ایهد. در واقهع ایهن وی گهی بهه  در کشور را حل کنهد و مهدالتی ه ه
گردد؛ زیرا یکی از اهداف اصلی دیهن اسهالم، تنظهی  امهور خصوصیت پیشین برمی

کهه امهام  اجت هامی مهردم براسهاآ مهدالت و احسهان اسهت، چنانزندگی فهردی و 
اة اْلَعدْدُل »فرماید  می صادق ِِ ْمدر  

َ
ِه ِفی ِعَباِدِه أ ْحَسدان  َلْیَس ِللة ق، 1411)ق هی،  « َى اْْلِ

 .(389، م1ج
بنابراین اکر مسترل این وی گهی بهه دلیهل اه یهت آن اسهت، البتهه ایهن بحهث، 

  1به بررسی فراوان دارد. موعومی پردامنه است و نیاز
شهد  در  . وی گی چهارم در فتوای معیار، آن است که مج هوا فتهاوای استفاد 4 

ترنین باید با یکدیگر ه اهنگ باشند و یا نظام و ساختار منسهج  را بسهازند؛ زیهرا 
در غیر این صورت، به دلیل ناسازگار بودن مبانی فرهی قوانین مختلف بها ه هدیگر، 

 ریعت، تأمین نخواهد شد.مراصد کالن ش
 -طلبهدالبته بررسی دقیق و مل ی آن، فرصت دیگهری را مهی-در یا نگا  کالن 

؛ 2، م1393)اراکهی،  های مختلف اجت امی است باید گفت که اسالم دارای نظام
، مانند نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، نظهام (37، م1400ر.:  رجایی و ارسطا،  

های مختلف اسالمی باشهد تها بهدین  کنند  نظام باید تبیینسیاسی و... . فتوای معیار 
ترتیب افزون بر اجرای احکهام اسهالم، سهاختارهای کهالن اسهالمی نیهز در جامعهه 

 .(37، م1398)ارسطا،  استررار یابد
 نامی . های چهارگانه با  باشد، فتوای کارآمد می فتوایی را که دارای وی گی

                                                           

 مطرح کرده است. اقتصمد. شهید مطهرل دربارل قاعدل عدالت، ب   مفصلی را در کتاب 1
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 . شورای فتوای معیار2-4

های فتوای معیار، ترجی  مل ی آن بر دیگهر فتهاوی  بیان شد، یکی از وی گی که چنان
است؛ بدین ترتیب، احت ال نزدیا بودن فتوا به حک  اللهه واقعهی، افهزایش خواههد 

ترین را  برای رسیدن به چنین فتوایی، ه هان را  مرالبهِی  رسد قوی به نظر می 1یافت.
یا شورای مالی فرهی یا شهورای افتهاء مشورِت فرهای برجسته با یکدیگر و تشکیل 

 است.
تر و کارآمهدتر، هه  از سهیرۀ  استفاد  از روو شورایی برای رسیدن به فتوای قوی 

اند.  ای، ارشاد کرد  مرالیی قابل استنتاج است و ه  از روایاتی که ما را به چنین سیر 
نفر  تص ی   یا   گا سیرۀ مرال بر این استررار پیدا کرد  است که در مسابل مه ، هین

کهه -دهند و نظر نهایی شورا را    نظران تشکیل می گیرند، بلکه شورایی از صاحب ن ی
 -نظر، رأی اکیریت آنان اسهت در صورت توافق، نظر ه ۀ آنان و در صورت اختالف

کنند. ایهن شهیو  مرالبهی مهورد تأییهد قهولی و  تر ش رد  و براساآ آن، م ل می قوی
 قرار گرفته است؛ برای میال در روایتهی از امیرال هدمنیننیز  م لی معصومان

دوا »آمد  است   دد ِمندُه الوَّ ق، 1375)ت ی هی آمهدی،  ِضربوا َبعَض الرأی ِبَبعض یتولَّ
وگوی  ؛ آراء را به ه دیگر بزنید )یعنی بها یکهدیگر مشهورت کنیهد و گفهت(158م

در طهول  2«.گردد   میمل ی داشته باشید( که از این میان صواب و نظر درست متولد 
وگوهای مل ی فرهها بها یکهدیگر گهزارو  های موفری از گفت تاریخ فره شیعه، ن ونه

                                                           

تر باشد، براساس حساب احتماَّل  است، وگرنه علم واقعی در نزد خداسوت و  گوییم قول . اینکه می1
 داند کدام فتوا مطابق با حکم الله واقعی است. تنها خدا می

نوشوتف  شورا در قرآن و حاتی،، مشور  و نگاه کنید به کتاب . برال مطالعف روایا  مربوب به شورا،2
جز آیا  قرآن،  که به-الله استادل. ایشان در ای  کتاب تمامی آیا  و روایا  مربوب به شورا را    آیت

گردآورل کرده است. به قول مرحوم عالمه نامینی موا در بواب  -شامآ بیش از دویست روایت است
روایوت ب و  یویوآ و وسوی  استصو اب را  و فقهوا از ایو  شوش روایوت داریوم  استص اب شش 

هال فقهی بسیار  که با وجود بیش از دویست روایت در باب شورا، کتاب اند، درحالی استاراج کرده
ال از موضووعا  در معوارف دیو ، هنووز    دهد کوه پواره   کمی در ای  زمینه داریم. ای  امر، نشان می

 جال کاِر بسیار دارند. 
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ههایی بهه  وگوهایی که در ترویت مل ی خود آنها و باز شهدن پنجر  شد  است؛ گفت
 مباحث جدید بسیار مدثر بود. 

کهه فرهه  کنی    ای زنهدگی مهی در توعی  بیشتر مسلله، باید گفت اصوً  در زمانهه
ای دارد و حج  مباحث فرهی بسهیار زیهاد اسهت. فرهه موجهود    العاد  گستردگی فوق

شهود، ماننهد  مبحث است که از هر کدام با منوان کتاب نهام بهرد  می 52مشت ل بر 
کتاب طهارت، صالة، زکات، حج، جهاد، مضاربه، جعاله، مساقات، نکاح، طهالق، 

تردیهد مباحهث فرههی  م و...، البته بیار ، وصیت، حدود، تعزیرات، دیات، قصا
ها نیست؛ زیرا در حهوز  ملهوم انسهانی، مسهابل بسهیار زیهادی       منحصر به این کتاب

وجود دارد که مربوط به افعال مکلفان )ام  از شخو حریری و شهروند و جامعهه و 
باشد و هنوز در کتب فرهی بررسی دقیق و تفصیلی نشد  اسهت. مباحهث دولت( می

نی از مل  حروق، مل  اقتصاد، مل  مهدیریت و ملهوم سیاسهی در ه هین زمهر  فراوا
 باشد.می

توان انتظار داشت یا فریه در ت ام این مباحث امل  باشهد؛    واع  است که ن ی
های  زیرا اصوً  م ر طبیعی یا انسان بهرای کسهب امل یهت فرههی در ایهن زمینهه

ن تجهارت ایهران را در نظهر گرفهت کهه توان قهانومتنوا، کافی نیست؛ برای میال، می
این قانون بهر مبنهای قهانون  سال پیش است. 90ش سی، یعنی حدود  1311مصوب 
است، یعنی مبنهای   ترج ه و تهیه شد  کد ناپللون( فرانسه )معروف به 1807تجارت 

دههد. سال پیش فرانسه تشهکیل مهی 215اصلی قانون تجارت موجود ایران را قانوِن 
 ل مه  مدم اصالح نهایی قانون تجارت، دشواری انجام این کار است.یکی از د ی

نباید فراموو کرد که قانون تجارت، حج  بزرگی از مباحث حرهوقی را کهه نیهاز 
دهد، بلکه در کنهار آن بایهد مباحهث حرهوق جدی به بررسی فرهی دارد تشکیل ن ی

ومی، حرهوق ال لهل م ه ال لل خصوصی، حرهوق بین ال لل، حروق بین تجارت بین
ای از دیگهر مباحهث کننهد  اساسی، حروق بشر و حروق بشردوسهتانه و حجه  خیر 
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حروقی را نیز در نظر گرفت و دایر  بسیار وسیع مباحهث اقتصهاد و مهدیریت و ملهوم 
راستی حتی تصور این حج  مظی  از مسابل نیهز،  سیاسی را ه  باید بر آنها افزود. به

دقیق و تخصصی آنها و دشهوارتر از ه هه، اسهتنباط هولنا: است تا چه رسد به فه  
 حک  فرهی آنها.

خالصه آنکه اگر تصور درستی از محدود  بسیار بزرب مباحیی که تحت شه ول  
طور تخصصی وارد کتب اسهتد لی فرهه  گیرند، ولی هنوز بهتعریف مل  فره قرار می

دن در ایهن حهوزۀ اند، داشته باشی ، آنگا  تردید نخواهی  کرد که متخصهو شهنشد 
طور مع ول، از م ر و توان یا انسان غیرمعصوم، خارج است، تا چه رسد  وسیع، به

 به امل  شدن در آنها.
رتبهه جسهتجو  ترتیب، مصداق فریه امل  را باید در شهورایی از فرههای مالی بدین

رتبه مضو شورای فرهی مزبهور، بایهد  کرد، نه در فریه واحد. هریا از مجتهدان مالی
ر یا یا چند رشته از ملوم انسانی روز، تخصو داشته باشد، البته این شهورا بهرای د

تسریع و تسهیل در انجام وظایف خود، نیازمند شوراهای فرمی تخصصی است کهه 
انهد و نتیجهه کهار خهود را در اختیهار  در موعومات مورد نیاز، بحث و بررسهی کرد 

آیهد، ه اتفاق یا اکیریت آرا به دست میبكه را ين شوات انظردهند. شورای مالی قرار 
از نظههر مرههال بههر آرای فریههه واحههد )هرچنههد املهه  باشههد( تههرجی  دارد و لههذا ههه  

ترین گزینه برای ترلید مرلدان در حوز  امور خصوصهی اسهت و هه  برتهرین  شایسته
 فتوا برای قرار گرفتن در جایگا  فتوای معیار در امر ترنین.

فتهوا و قهانون نیهز کهه در وعهعیت فعلهی وجهود دارد ترتیب، تعارض میان  بدین
برطرف خواهد شد. برای میال، شخصی که مرجع ترلیهدو، مالکیهت فکهری نظیهر 

داند در برابر قانون جاری که چنین حرهوقی را بهه حق تألیف و اختراا را مشروا ن ی
شود؛ زیرا تخلهف او از قهانون مزبهور، موجهب شناسد، دچار مشکل میرس یت می

داند، که وی خود را شرمًا موظف به رمایت آن قانون ن ی حالی گردد درزاتش میمجا
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البته این مسلله حا ت گوناگونی دارد و بررسی آن براسهاآ مبهانی مختلهف فرههی، 
شهود کهه در نیازمند فرصت دیگری است، اما در اینجا به ه هین مرهدار بسهند  مهی

ین تعارعهاتی )در بیشهتر مهوارد( صورت تأسیا شورای فرهی مورد نظر، اصوً  چن
منتفی به انتفای موعوا خواهد شد؛ زیرا فتاوای شورای مهالی فرههی، هه  مصهداق 

 فتوای امل  است و ه  مصداق فتوای معیار.
را  دوم برای حل این تعارض، آن است که براساآ دیدگا  نگارند ، اصوً  کارکرد 

ت و پها از تشهکیل چنهین فتوی مربوط به زمان مدم تشکیل حکومت اسالمی اسه
باشد حکومتی، حجیت فتوی، منحصر در امور غیراجت امی )= امور غیرنظامیه( می

 -شهودکه در امور اجت امی یا نظامیه جهاری مهی-پا اصاًل طرِف تعارض با قانون 
 نخواهد بود.

لهزوم حفهر نظهام و حرمهت اخهتالل »طور کلی  تذکر این نکته مفید است که به
ترین د یلی است که تدوین قانون واحد و اجرای آن را در کشهور  ه یکی از م« نظام

فریهه بهر امهر  سازد؛ بنابراین حتی اگر مجتهدی از اسهاآ، منکهر و یتعروری می
زمامت باشد، به دلیل لزوم حفر نظام و حرمت اختالل نظام، موظهف اسهت کهه از 

 زم خواهد آمد کهه  قانون کشور اطامت کند؛ زیرا در غیر این صورت، اختالل نظام
 دانند.   ه ۀ فرها آن را حرام می

 

 نتیجۀ بحث

توانهد فتهوای فریهه  گذاری در حکومت دینی ن ی براساآ آنچه بیان شد، معیار قانون
واحد باشد. اصوً  در زمان تشکیل حکومت دینهی در مصهر غیبهت، نبایهد از فتهوا، 

اخهتالل نظهام، تبعیهت از  انتظار کارکرد قانون را داشت. وجوب حفر نظام و حرمت
سازد. از سوی دیگر، لهزوم مطابرهت قهوانین جامعهۀ اسهالمی بها  قانون را واجب می

کند که براساآ فتوای اقوی و برتهر  موازین شرمی، عرورت وجود قانونی را ثابت می
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یا به بیان دیگر، فتوای کارآمد نوشته شد  باشد. مرجع صدور فتوای برتر، شهورایی از 
رتبه است. در صورت معیار قرار گرفتن فتهوای کارآمهد در امهر ترنهین و  فرهای مالی

   ترلید، موعوا تعارض میان فتوا و قانون منتفی خواهد شد.
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 .1379امامی، سیدحسن، حروق مدنی، تهران  انتشارات اسالمیه،  .5
ت ، غررالحک  و دررالکله ، تههران  دارالکتهب ا سهالمیه، ت ی ی آمدی، ابوالف .6

 ق.1375
اکبهر  ملی، تحهف العرهول، تحریهق  ملی بن شعبه حرانهی، ابومح هد حسهن ابن .7

 .1363غفاری، ق   جامعۀ مدرسین حوزۀ مل یه، 
حسن، تفصیل وسابل الشیع  الی تحصیل مسابل الشریع ،  حر ماملی، مح دبن .8

 ق. ،1409البیت ق   مدسسه آل
الله، صهحیفه امهام، تههران  مدسسهه تنظهی  و نشهر آثهار امهام  خ ینی، سیدروح .9

 .1385خ ینی، 
محور، بستر بازشناسی فتوای  فره جامعه»رجایی، مهدی و ارسطا، مح دجواد،  .10

، 1400، تابسهتان 100، مجلۀ حکومت اسالمی، ش ارۀ «گذاری معیار در قانون
 .46-23م

رج هۀ بههراد جعفهری، تههران  دارالکتهب ملی، ا حتجهاج، ت طبرسی، اح دبن .11
 .1381ا سالمیه، 
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 .1379م ید زنجانی، مباسعلی، فره سیاسی، تهران  س ت،  .12
 .1358قانون اساسی ج هوری اسالمی، تهران  مجلا شورای اسالمی،  .13
کعبی، مباآ و گروهی از نویسندگان،تحلیل مبهانی نظهام ج ههوری اسهالمی  .14

 .1394تهران  پ وهشکدۀ شورای نگهبان،  ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی،
 ق.1429ق،الکافی، ق   دارالحدیث، سحاا بن بيعرو بن مح دکلینی،  .15
 .1372گلپایگانی، سیدمح درعا، مج ع ال سابل، ق   دارالررآن الکری ،  .16
 و(.1285ق/1324الرعدة الحرام  ای 14مت   قانون اساسی مشروطه ) .17
ا لهی  ا سالمی ، ق   جامعهۀ مدرسهین الله(، مح د، الو ی   مدمن ق ی )آیت .18

 .1395حوزۀ مل یه، 
اللهه بهجهت،  آیهتاللهه بهجهت(، قه   دفتهر  )اسهتفتاءات آیت جامع المسائ  .19

 ق.1426
 ق.1411، بیروت  دارالسرور، تفسیر القمیابراهی ،  بن ق ی، ملی .20
، بهه کوشهش توضیا المسائ  محشی امام خمینیای،  الله خامنه استفتاء از آیت .21

 و.1393، 2هاش ی خ ینی، ق   مرکز النشر ا سالمی، چمح دحسن بین
 

 


