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 گذاری اسالمی های نسبت فقه و عدالت در نظام قانون بازتاب
 *هادی حاضری

 

 چکیده
وجوی حق و عدالت در جامعه، نسبت حقوق و عدالت است   های جست شرم یکی از پیش
گذاری است، اما این نسبت در جامعه  های این نسبت، جریان عدالت در قانون یکی از جلوه

رود و برای قانون عادالنه در ینیین نظیامی الزم    عدالت تحویل میاس می به نسبت فقه و 
فر  نقش ایکیابی   رو براساخ پیش است نسبت فقه و عدالت مشنص شده باشد  مقاله پیش

گیذاری اسی می    عدالت در فقه، به دنبال واکاوی بازتاب این نسبت در نظریه و نظام قانون
گیذاری،   ای نظام قانون بر ساختار دو مرحلهدهد که منطبق  های تحقیق نشان می است  داده

متشکل از مکلس نمایندگان و هیوت فقیهان ناظر، کاوش علمی و اجراییی هرییک از ایین    
دو مرحله، بسته به دست پر بودنِ فقه از فتاوای عادالنه یا دست خیالی بیودنِ آن، تفیاوت    

بنیش و کیار    اطمینان یابی دقیق و شناسی و مصداق طورکلی، کار مکلس، موضوع کند  به می
گرفته از سوی مکلیس و بررسیی فقیه بیر مییزان       هیوت فقها، اعتماد بر کارشناسی صورت

عدالت است؛ کاری که گاه  ی در صورت فقدان فتوای عادالنه در تاریف فقه ی بیه صیورت     
تنهیا مقیام نماینیدگی و مقیام فقاهیت در نظیام        شود که نیه  یابد  این ینین می اِفتا بروز می

گذاری اس می جای خود را پیدا کرده و هی  کدام منلّ کار دیگری ننواهید بیود،    نقانو
عنیوان محصیول نظیام     بلکه هر دو در کنار هم امیید بیه عیدالت تقنینیی و قیانونی را بیه      
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 مقدمه

های مدالت، پرتوافکند  از نسبت با فرهه در مرصهه  د لتها و  هنگامی که از بازتاب
دههد. جامعهه  آیهد، از کهار دقیهق و دشهوار خبهر می گذاری سخن به میهان می قانون

شود، البته قانونی که معطوف به فره و فتواست و فتوایی کهه اسالمی با قانون ادار  می
عر رههین ایهن نکتهه مدالت مرلی یکی از شرایط امتبار آن است. مطالعه نوشتار حا

جانبه و مطالعات مل ی و  گذاری وابسته به کارشناسی ه ه است که مدالت در قانون
سو و قابلیت امت اد و اتکای فرها، قضهات و مجریهان  م لی پویای ن ایندگان از یا

قانون بر تشخیو ایشان از سوی دیگر است. پا اصالت در حک رانی اسهالمی بها 
ه معطوف به فتوای ماد نه به تصویب رسهید  باشهد. تنهها قانون است، ولی قانونی ک

ماند، چگونگی اجرایی ساختِن این کبرای کلی و نتیجه در فراینهد  ای که باقی می نکته
 تصویب خواهد بود.

فهرض  سدال اصلی نوشتار حاعر مبارت از این پرسش اسهت کهه براسهاآ پیش
گذاری  و بازتابی در نظام قانوننسبت ایجابی میان فره و مدالت، این نسبت چه فاید  

رسهد آن اسهت  های فرمی که در این مسیر به نظر می اسالمی خواهد داشت؟ پرسش
گذاری هستند، چهه  گذاری و فرهایی که ناظر قانون که در فرایند ترنین، مجلا قانون

 خواهند داشت؟ « ترنیِن قانون ماد نه»کارکرد و تأثیرگذاری بر نتیجه، یعنی 
در بررسی فرهی طرح با دو گونهه مواجههه و نسهبت فتهاوا بها مهدالت  ن ایندگان

رو خواهند شد؛ یا در موعوا مهورد مطالعهه، فتهوایی در کتهب فرههی مشهاهد   روبه
شود، یا مسلله در هین کتابی طرح و بررسی نشد  و سهابره فتهوایی در خصهوم  می

فتهاوای موجهود، موعوا مزبور وجود ندارد. در مواجهه نوا نخست، یعنی در حیطه 
دو نسبت با مدالت م کن است؛ صورت اول  مدم وجود فتهوای مطهابق مهدالت و 
صورت دوم  وجود فتوای مطابق مدالت. مدم وجود فتوای ماد نه نیز بهه دو مهال: 

ههای نسهبت فرهه و مهدالت در فراینهد پهیش از  م کن است. پا از بررسهی بازتاب
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ههای نسهبت  نوبت به بررسی بازتاب گذاری، تصویب و حیطه م لکرد مجلا قانون
رسد. بدیهی  فره و مدالت در فرایند پا از تصویب و حیطه م لکرد فرهای ناظر می

رو شهود؛ مطهابق مهدالت یها  است که این شورا م کن است با دو گونه مصوبه روبهه
غیرمطابق مدالت، در هریا نیز ه  م کن اسهت در تهاریخ فتهاوای فرههی، فتهوای 

فت شود، ه  م کن است یافت نشود؛ بنابراین، دو گفتار با دو فهرا مطابق مدالت یا
آید؛ گفتار نخست، مصوبه مطابق مدالت با وجود فتوای ماد نه و بدون  به وجود می

آن و گفتار دوم، مصوبه غیرمطابق مدالت با وجود فتوای ماد نه و بهدون آن. وظیفهه 
ه با فتاوا، محل بحهث و بررسهی فرهای ناظر در برابر مطابرت یا مدم مطابرت مصوب

 این بخش خواهد بود.
 

 مفاهیم
 . فقه1

، 1391تر از آن )امامی،  در امتداد معنای لغوی، ولی خام« فره»معنای اصطالحی 
ها، یعنی آنها که مربوط به احکام و شهریعت اسهالم  (، بر بخشی از دانستنی273م

کند. حک ها و متکل هین، از ج لهه محرهق طوسهی، فرهه را ایهل  هستند، د لت می
و قهب   اند کهه در آنهها حسهن هایی دانسهته های حک ت م لی از ج له دانش دانش

شود، وععی که مورد تأیید خداوند قهرار گرفتهه  شناخته می« وعع»رفتارها براساآ 
نظر  (، اما به40، م1ق، ج1417است و نوامیا الهی نام دارند )به نرل از  شهابی، 

گون شد  و در دو شکل معنایی قابهل  در ادبیات فرهی امروز گونه« فره»رسد واژ   می
 تصویر است  

 ؛«تفّره احکام الله»نای یا( فره به مع
 «.فتاوا»دو( فره به معنای 
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معنای نخست، معنای اصلی و مطابق اصطالح فرهه، دانشهی پویها و ههر لحظهه 
کهه فرهه بهر اسهاآ معنهای دوم،  وابسته به کنش اجتهادی قابل تحرق است. درحالی

ه.  میابه یا پدید  تهاریخی، چیهزی جهز انباشهت فتهاوا ه از ابتهدا تهاکنون ثانوی و به
شود، اما منظور معنای دوم و ثهانوی  یاد می« نسبت فره و...»شود. گا  از  دانسته ن ی

فره است. باید ه وار  متذکر بود که در این ورطه، کار اجتهادی از سوی محرق روی 
که در ایهن  پردازد. چنان دهد، بلکه به نرل نظرات فرها صرفًا از جنبه توصیفی می ن ی

گذاری، به یکی از دو معنهای یادشهد  توجهه  ته به مراحل قانوننوشتار خواهد آمد بس
گهذار متفهاوت از کهار هیلهت و شهورای فرههای نهاظر  شد  است. کار ن ایند  قانون

 )نگهبان( است. 
 

 . عدالت2

. ترابل بها 2. تناسب با اجت اا؛ 1در اینجا بر دو پایه استوار است؛ « مدالت»مفهوم 
گانه فهرد، دیگهری و نسهبت  ه این معناست که در سهظل . تناسب مدالت و اجت اا ب

گیرد. مدالت اجت امی برخالف مدالت فردی )ملکه مدالت(، به گونه  آنها شکل می
مواجهه هر فرد با دیگران متکی است. ه چنین، این مدالت نرطه مرابل ظل  است؛ 

 د. ظل ی که در پی مدم رمایت مدالت در مواجهه با دیگران )اجت امی( پدید آی
بهتهرین تفسهیر  1،«ها رمایت شایستگی»از میان تفاسیر م کن مدالت، تفسیر به 

شهود؛ زیهرا اوً  ههر  است؛ زیرا در این تفسیر هر دو قید اجت اا و نفی ظل  دید  می
کننهد  مبتنهی اسهت و  رمایتی بر دوگانه حق و تکلیف یا صاحب شایستگی و رمایت

ری از ظله  بهه ایشهان اسهت. شایسهتگی و ثانیًا مدم رمایت حهق افهراد تعبیهر دیگه
استحراق، موعوا حریری مدالت و مدار اساسی آن است و هر نظام اجت امی که بر 

                                                           

« وض  کآ شیء فی موضعه؛ قرار دادِن هر چیز در جایگاه شایسته خوویش». تعبیر دیگرل از تعریف 1
 است.
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، 1381نیها،  پایه آن اسهتوار نشهود، از چهارچوب مهدالت بیهرون رفتهه اسهت )قربان
(. شایستگی، مفهومی مهام و دارای ابعهاد اسهت؛ هه  دارای َبعهد تهوازن و 203م

کنهد  که شهید مطهری تهالو می گیرد. چنان   تساوی آنها را دربرمیتعادل است و ه
ای تحههت اشههراف معنههای مزبههور درآورد  گونههه هههر دو معنههای تههوازن و تسههاوی را به

(. ایشههان رمایههت مسههاوات درمههورد 247و  227، 203، م6تهها، ج )مطهههری، بی
ق یها بهه دههد، البتهه اسهتحرا های مساوی را رکن مدالت اجت امی قرار می استحراق

 «.  اکتساب»یا « طبیعت»ها، نتیجه دو امر هستند؛  تر، شایستگی تعبیر شامل
های طبیعی و اکتسهابی،  اما گام بعدی پا از تفسیر مدالت به رمایت شایستگی

هاسهت. طریهق و مسهیرهای  کنند  این شایستگی چگونگی اثبات و محورهای تعیین
رسهد. م کهن  م کهن بهه نظهر میمختلفی برای اثبات و تعیین محورهای شایستگی 

اسهت، یها طهرق دیگهری از ج لهه « شرا»است گفته شود تنها طریق مط لن دین و 
و... ارابه شوند. برای پاسخ بهه ایهن پرسهش، « سیر  یا بنای مرال»، «مرف»، «مرل»

انهد یها امهور  ها حریری  زم است پرسش مبنایی دیگری پاسخ پیدا کنهد؛ شایسهتگی
به بیان دیگر، شایستگی اشیا امری ااتی و فرا جایگا  آنها  وععی و مجعول هستند؟

در واقع و حریرت است، یا غیرااتی و فرا جعل و امتبار اسهت کهه توسهط جامهل و 
گویی  مدالت پیشادینی است یا پسادینی؟  آید؟ اینجاست که می امتبارکنند  پدید می
ها در اات و  ایستگیگرای امامیه پاسخ روشن است. ش گرا و اات براساآ بینش مرل

میابهه  حریرت جای دارند و نیازمند وعع نیستند؛ قو  و اسهتعداد آنهها در طبیعهت به
های  میابهه شایسهتگی های طبیعی و پهرورو آنهها در اثهر تهالو و کهار به شایستگی

« مرهل»ها و به تبع مهدالت،  شود. درنتیجه طریق اثبات شایستگی اکتسابی تولید می
میابهه دانهِش کشهف اراد  تشهریعی الههی و امهر  نسبت فره ه به جا خواهد بود. ه ین

 شود.  میابه حریرت و امر مرلی ه روشن می  وععی ه و مدالت ه به
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 گذاری اسالمی نظام قانون

و وصههف « گههذاری نظههام قانون»گههذاری اسههالمی از دو جههزء مفهههومی  نظههام قانون
نین، متأثر از نظریه ترنینی و یا تر« گذاری نظام قانون»تشکیل یافته است. « اسالمی»

منوان یها  های هر نظام و نظریه حروقی خام، نظامی است که به متکی بر شاخو
شد  در هر کشور، جهت افزایش، کاهش و یها اصهالح مهواد  فرایند و سیست  پذیرفته

ه هان وصهف خهام « اسهالمی»شهود.  قانونی و محتوای حروقی به کار گرفتهه می
سهازد. نکتهه  هها جهدا می ت که آن را از دیگهر نظریهه و نظامنظریه و نظام حروقی اس

توانهد بهدون توجهه بهه فرهه  اصلی در نظام ترنین در نظام اسالمی آن اسهت کهه ن ی
اسالمی و درنتیجه فتاوای فرهی سامان گیرد، اما از جایی که حیطه حک رانهی و نیهاز 

خوا  ناخوا  از گستر   آن به قانون، از گستر  و ش ول بسیار وسیعی برخوردار است که
 رود.  فتاوای موجود فرهی فراتر می

، شهبیه بهه «گهذاری اسهالمی نظام قانون»فرض ما در ترسی  ساختار  الگوی پیش
ای نظام ترنین در ج ههوری اسهالمی ایهران متشهکل از دو مرحلهه  ساختار دومرحله

. بهر تصویب در مجلا ن ایندگان، سپا بررسی و تأیید توسط فریههان نهاظر اسهت
های نسبت فره و مدالت را در دو سهاحت، یکهی در تحریرهات و  این اساآ، د لت

قانون و دیگری در نرهد و بررسهی فریههان « پیش از تصویب»های ن ایندگان  بررسی
در مجلا مطالعه خواهی  کهرد، امها پهیش از ههر چیهز، از « پا از تصویب»ناظر 

اتر از نظهام و نظریهه حرهوقی خهام، برگزید  این مراله، فر« نظریه ترنین»جایی که 
است، « قانون ه مدالت»و « فره ه مدالت»، «فره ه قانون»میلیی متشکل از سه علع 

گهذاری پیشهاپیش نیازمنهد  های نسبت فرهه و مهدالت در نظهام قانون بررسی بازتاب
بررسی دو علع نسبت فره و قانون و نسبت فره و مدالت خواهد بود. بها ایهن حهال، 

 کنی .   ز از طو نی شدِن بحث، به اج ال اکتفا میبرای پرهی
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 نسبت فقه و قانون

گهذاری در م لکهت  دههد قانون که تاریخ حروق کشورهای اسهالمی نشهان می چنان
نظر به فره شدنی نیست، اما در باب چگهونگی نسهبت و رابطهه فرهه و  اسالمی بدون 

اساسًا چیزی به نهام قهانون در قانون اختالفات ریز و درشتی وجود دارد. در یا نظر 
است. در نظر دیگر، این دو « تشریع»در تعارض با « ترنین»برابر فره وجود نداشته و 

تعارض ندارند، اما اصالت با فره است؛ به این صورت که تبدیل شهریعت بهه قهانون 
های شهریعت را در  نیازمند ساختار مخصوصی است که بتواند ه ۀ جوانب و وی گی

گههذاری مرامههات کنههد. در ایههن نظههام، نرطههه مزی ههت و آغههاز رونههد  نونفراینههد قا
گذاری بر پایه اجتهاد و نتایج حاصل از آن باید صورت گیرد. در نظر دیگر، ه   قانون

اند؛ به این معنا که نیازی به ساختارسازی جدید نیست و ه ان  فره و ه  قانون اصیل
ن قابل اتکاست، بها ایهن تفهاوت های امروزی برای ترنی م لکرد مرالیی در حکومت

که از حیث محتوا باید مسابل فرههی و مهدم مغهایر بها فرهه در قهانون ریختهه شهوند 
(؛ در حال حاعر، نظر سهوم در میهان اندیشه ندان ایرانهی 208، م1396)کعبی، 

طرفداران بیشتری دارد؛ زیرا اصل چههارم قهانون اساسهی ج ههوری اسهالمی ایهران 
، اما مراد از مفههوم مهوازین «براساآ موازین اسالمی»اری گذ مبارت است از قانون

اسالمی ه وار  مورد اختالف بود  است. در این میهان بهتهرین اسهتد ل، اسهتد ل 
وگوهای پیش از تصهویب  گذار اساسی است. چیزی که در گفت براساآ قصد قانون

فرط بهر »اصل چهارم ثبت و عبط شد  است. برای این اصل پیشنهادهایی از ج له 
موافرهت یها مهدم »، «مطهابق قهوانین»، «با رمایهت کامهل مهوازین»، «طبق موازین

مطهرح « رمایت خطوط کلی»و « متخذ از کتاب و سنت»، «مخالفت با ه ه احکام
مورد توافق واقهع « اصول مسّل  شرمی»شد، ولی در پایان نظر شهید بهشتی مبنی بر 

ی تشخیو مخالفت یا مهدم مخالفهت تکیه ما رو»گردید. شهید بهشتی معترد بود  
صورت مشر ح مذاکرات مجلس بررمی نهایی قانو  « )با اصول مسّل  شرمی است
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(. پیشنهاد شهید بهشتی آخهرین 348-345و  317-314م ،1، ج1364، امامی
شود؛ به ه ین دلیهل رأی میبهت ن اینهدگان، در  گیری می تفسیر بود  و پا از آن رأی
 واقع تأیید این تفسیر است. 

هها و نرهدها بها گهذر از مسهیر قصهد  که شایسهته بهود از آن پها، بحث  حالی در
شود، اما متأسهفانه تهاریخ دههه « شرمی اصول مسل »گذار وارد تنری  و تبیین  قانون

نخست و جاری انرالب اسالمی شهاهد مهدمای دیگهری اسهت. گذشهته از جوابیهه 
، «فتوای خود فرهای شورا»مبنی بر معیار بودِن  1363رس ی شورای نگهبان در سال 

گزارو برخی از اساتید فره و حروق بیانگر این اسهت کهه نظریهه حهاک  در شهورای 
( یا برخی از 65، م1398فریه است )ارسطا،  معیار بودِن فتوای ولی نگهبان امروز،
نویسهند   می« موازین اسهالمی»این شورا، در تبیین مفهوم و محدود   امضای پیشین

بهود  اسهت. ... مهوازین « احکام فرههی»گذار از موازین اسالمی، ه ان  مراد قانون»
)کعبهی، « فرههی اسهت« جزبیکلی و »های الزامی  فرهی شامل کلیه احکام و گزار 

 (.211، م1396
گهذار  افزون بر آن، مبنای امام خ ینی ناق  تفسهیر مزبهور و مدیهد قصهد قانون

 اساسی است 
گوی  م  ایا خ ف اروای نا اس، یا خ ف اروای زی   شو ای نگهلان نا 

 (. 251، ص17تا، ج گوی  خ ف اس م اس، )انام خاین ، ب  اس،، ا  ن 

مخالفهت بها »فراتهر از « مخالفت با اسالم»لوازم بسیار مه ی دارد. این رهن ود 
مهوازین »و « موازین اسهالمی»است؛ به بیان دیگر، تفاوت م یری میان مفهوم « فتوا

وجود دارد. گویا نظریه حاک  در مجامع مل ی امروز، با خلط این دو مفهوم، « فرهی
که فره  فره بر اسالم است. درحالی، بلکه ترجی  «اسالم»و « فره»ه انی  قابل به این

تر از  تر و پایین میابه گزارشگر بخشی از حرایق دین و اسالم، فرمی و موازین فرهی، به
شهود و در  موازین اسالمی هستند. موازین اسالمی شامل مراید و اخالقیات هه  می
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و  گهویی  بیشهتر سهراغ احکهام مل  کالم ه  کاربرد دارد، اما وقتی موازین فرههی می
(. ه چنهین یکهی از 361، م1385سروسهتانی،  روی  )شفیعی وظایف م لی مهی

فره برای ترنین و تهیه لهوای  شهرط  زم اسهت، امها شهرط »گوید   اساتید حروق می
کافی نیست. امروز کسانی باید برای تهیه لوای  منظور شوند که ... سعی نکنند آنچه 

شرا بدانند. باید نظرات فرهای دیگر بینند، مطلرًا خالف  را خودشان خالف شرا می
را ه  در نظر بگیرند. شاید با مشورت سایرین راهی پیدا کنند که مصهال  جامعهه را 

(. اگهر امهالم مخالفهت بها شهرا صهرفًا بهه معنهای 266)ه ان، م« برآورد  سازد
توانسهتند بهه اسهتناد فتهوای خهود یها  مخالفت با فتوا بود، فرهای شورای نگهبهان می

با قانون مخالفت کنند، اما معیار مخالفت، مخالفت با اسهالم معرفهی شهد  دیگری 
 است. 

افزون بر آن، استد ل م کن دیگر بر مدم امتبار فتوا در بررسهی اسهالمی بهودِن 
گیرد. مبنهای مرابهل کهه طرفهداران زیهادی  قوانین، از یا مبنای پراه یت نشلت می

ایهن دیهدگا  «. من واقعۀ ا  و له حکه ما »یا « فره حداکیری»دارد، مبارت است از 
معترد است هین حالت و رفتاری از جهان خلرت وجود ندارد، مگهر آنکهه در لهوح 
محفوظ دارای حک ی شرمی ه  اقهل اباحهه ه اسهت )بهرای ن ونهه، ر.:  ترک هان، 

کههه بههر اسههاآ  حالی (. در258، م3، ج1373و مکههارم شههیرازی،  57، م1362
ای میان پذیرو شهریعت و دارای حکه  بهودن ه هه مهوارد  مبنای دیگر هین مالزمه

نیست، بلکه م کن شارا نسبت به برخی موارد سکوت کند و حک ی نداشته باشهد. 
ایههن نظریههه کههه در کل ههات مرحههوم مالمههه طباطبههایی قابههل ردیههابی اسههت )ر.:  

ن اد و  ؛ ه چنههین بههرای آشههنایی بیشههتر  حبیههب176، م1، ج1389طباطبههایی، 
(، اتفاقًا شبیه به آن، مورد نظهر شههید بهشهتی در مجلها 120، م1398موسوی، 

 افزاید  که می گذاری اساسی قرار دارد، چنان قانون
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نا بای  بلینیً ... ئی گا اان چی ،  اگر ایا نظر  ا ئاشر  باشیً مال  بالرای 
 رگون  قانون   نیر ات ئ  اس م  اقل نفن    نلال ا   خاسالرگا     ال، 

منیً مال  یالک  من ، ئ  ایا صو ت ب  ایا قنالال، ناال  م  له،  ا نفیا ن 
قانون   نیر ات نخارف شرایط اس م نلاش  ...،  ر  اگر نظرنان ایا اسال، 

 ای  ئا ئ، حالا  مال  نالا  م  اس م یک نی ا  قانون   نیر ات ئ  یک زنینال 
صورت م« )منیً ... بایال  نخالارف بالا نالوازیا اسال ن  نلاشال  احریاج پی ا ن 

، 1، ج1364، ا مشجلووسمبحتسوو مهاووی  منوویهرسماسیسوو شرووح  مشووذاکحم
 (.317ص

توان گفت مریاآ قرار دادِن فرهه و فتهوا اوً  و ترلیهل آن بهه فتهوای  نتیجه آنکه می
فرهای هیلت ناظر، ثانیًا و سپا جرح قوانین به بهانه مدم انطباق با ایهن فتهاوا، قابهل 

ین بهه معنهای اصهول مسهل  رسهد مهواز تأمل و نرد است. آنچه قابل دفاا به نظر می
 اسالمی است.  

میابهه یکهی از اصهول  به« مهدالت»طور مهوجز اعهافه کهرد کهه  توان به اینا می
توانهد در  شود و درنتیجه، می تردید از زمر  اصول مسّل  شرمی قل داد می مذهب، بی

منوان یکهی از مهوازین اسهالمی مست سها  گذاری اسهالمی، بهه و نظام قانون  نظریه
رهای ناظر برای بررسی اسالمی بودِن قوانین به ش ار آید، اما پرسشهی دقیهق هیلت ف

کهه  حالی کنهد. مهدالت و َحسهن آن امهری کلهی اسهت، در جا جهای پیهدا می ه ین
گذار با مصادیق و جزبیهات سهروکار دارد؛ بنهابراین گرچهه اصهل مسهّل  بهودِن  قانون

ت، چهه مهال: و معیهاری مدالت را بپذیری ، در شبهات موعومی و مصداقِی مدال
 برای تشخیو وجود دارد؟

 برای پاسخ به پرسش یادشد   زم است از نسبت فره و مدالت سخن بگویی .   
 

 نسبت فقه و عدالت

بررسی تفصیلی چگونگی نسبت فره و مدالت، مسلله اصهلی و نرطهه ثرهل تحریهق 
حاعر نیست، اما برای پاسخ به سهدال مطهرح در پایهان بخهش پیشهین،  زم اسهت 
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بررسی کوتاهی داشته باشی . برای این منظور، نخست نسبت فرهه و کلهِی مهدالت و 
 کنی . اشار  می  سپا به نسبت فره و مصادیق مدالت

 

 فقه و کلِی عدالت نسبت

 شود   نسبت مزبور با انض ام مردمات ایل روشن می
طور خام، بر بنیان مصال  و مفاسهد  طور کلی و احکام آن به مردمه اول  دین به

 اند.  واقعی بنا شد 
 های تشریع است.  مردمه دوم  مدالت واقعی و درنتیجه یکی از پایه

مرل است؛ بنهابراین، مهدالت مرلهی های شناخت واقع،  مردمه سوم  یکی از را 
 یکی از موازین استنباط احکام شرمی است.

پذیرِی مدالت در قیاآ استنباط، مبتال به محذورهای نرهش  مردمه چهارم  نرش
 مرل در استنباط و نیازمند دفع آن محذورهاست. 

مردمه پنج   دفع محذورها در صورتی م کن است که اوً  مالزمه میان مرهل و 
 ثانیًا امکان و وقوا تشخیو مرلی پذیرفته شوند. شرا و 

مردمه شش    زم است میان دو گونهه از موعهومات و احکهام ت هایز قهرار داد  
. موعهومات 2. موعومات و احکام الزامِی تأسیسی یا تعبدی مح  شرا؛ 1شود  

و احکام فاقد حک  الزامی شهرمی یها امضهایی صهرف. را  ورود مرهل بهه قسه  اول 
و به قس  دوم باز است. مرل در احکام و موعومات امضایی یها فاقهد حکه  مسدود 

 الزامی، یکی از منابع تشخیو است.
نتیجه آنکه مدالت نسبت ایجابی با فره به معنای اولی و اصلی آن دارد؛ زیرا دین 

انهد و مهدالت یکهی از واقعیهات و  و شرا در مرام ثبوت، مبتنی بر واقهع بنیهان گرفته
تواند در مرام اثبات ما را  بنابراین، مرلی که طریق الی الواقع است، می حرایق است؛
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به مدالت و از ه ان مسیر به شهریعت برسهاند؛ خهوا  در فرهه بهه معنهای ثهانوی آن 
 شواهدی از آن باشد، خوا  نباشد.

 
 نسبت فقه و مصادیق عدالت

شناسی مرفی  شناسی و موعوا تشخیو احکام چه اولیه و چه ثانویه نیازمند موعوا
که کار فریه، ب ا هو فریهه، در غیهر موعهومات مختهرا شهرمی، تنهها   حالی است. در

شناسی است. تشخیو نه برمهد  فریه ب ا هو فریه، بلکه ب ا هو مهرف اسهت.  حک 
ای تشخیو وی را  تنهایی قادر به تشخیو نبود، یا تشخیو داد، اما مد  اگر خود به

ام حجت و حصول یرین، وی مجهاز بهه مخالفهت ناصحی  دانستند، در صورت ات 
نیست، اما نکته مه  اینجاست که وقتی سخن در تراز اجت امی باشد، بدیهی اسهت 
که مرجع تشخیو موعوا ه ه امضای جامعهه یها ن اینهدگان ایشهان باشهند، اگهر 

گذاری را ن ایندگان مهرف بهدانی . در فرهه ثابهت اسهت کهه  ن ایندگان مجلا قانون
ملت حک  است و این قامد  میان هر دو نهوا اولیهه و ثانویهه احکهام  تحرق موعوا

مشتر: است. پا با تشخیو تحرق موعوا احکهام ثانویهه توسهط مجلها، ههین 
 گیرند. واسطه دیگری برای ثبوت احکام  زم نبود  و از ه ین طریق قالب قانون می

نگهبهان، که شورای  شاهد سخن، دهه نخست انرالب اسالمی ایران است. چنان
تشخیو موعهومات و مصهال  اجت هامی کهه توسهط ن اینهدگان مجلها شهورای 

کرد، اختالف فزونی گرفت تا جهایی کهه از  شد را نامعتبر تلری می اسالمی انجام می
امام خ ینهی اسهت داد شهد. ایشهان از منظهر فرههی وارد شهد ، و رّد نظهر مهرف در 

ا خالف شیوۀ مرال، قیهام ملیهه تشخیو موعومات احکام ه ام  از اولی و ثانوی ه ر
 حجت شرمی و در نتیجه باطل دانستند  

 ئ احکام ثانوی  پس از تشخیص نو و، بال   سالیع  لالرف ما شالناس، بالا  ئأ 
باشالن . ... بالا تشالخیص  احکام ا ری  ارق  ن ا ئ، چون  ر ئ  احکام ارعَّ  نال 
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 ئ سوم ننعس شو ای اس ن  م  ننراف  از لعاای ال م   ننره ان  
نررکران   نرفه ان ب  اس م   رن ، ئ  نو الولات لرایال  مال  تشالخیص 
آن با لرف اس،، با نشو ت از ما شناسان، حن، شرل  اس، م  نخاررال، 

تر خال ف طرییال  لی سال،. چنانکال  تغییالر احکالام  با آن ب  ن حنال، قالوی
ا ری ، با شک ئ  نو و،   ل م احراز آن با طریی  لی  نخارف اس، )انالام 

 (.321، ص17تا، ج ب خاین ، 

کنهد   ربیا فرید مج ع تشخیو مصلحت نظهام در توعهی  مطلهب اشهار  می
توانست انجام دههد، یعنهی  کند شورای نگهبان ه  می ه ین کاری را که مج ع می»

گویند و  کنی  با ه ان مبنای فرهی که امام می آنها ه ین استنباطی که ما ]مج ع[ می
و بدهنهد و بگوینهد کهه مهیاًل بهه ایهن دلیهل با مبنای حکهومتی، خودشهان تشهخی

(، امها 480، م1385سروسهتانی،  )شفیعی« پذیری ، گرچه مخهالف فتواسهت می
نظر ادامه یافت و امام خ ینی ناچار به رعایت بهه تشهکیل مج عهی بها نهام  اختالف

شدند، اما نکته بسیار مه  آن است که ه چنان بر مبنای « تشخیو مصلحت نظام»
 ش ردند  ند و تشکیل چنین مج عی را غیر زم میخویش مصر بود

لانب پس از ط  ایا نراحل زیالر نظالر ما شناسالان، مال  ئ   گرچ  ب  نظر ایا
تشخیص ایا انو  نرلع   رن ، احریاج ب  ایا نرحع  نی ، )انام خاین ، 

 (.464، ص20تا، ج ب 

از نظر حضرت امام، پا از تشخیو مصلحت توسهط ن اینهدگان مجلها کهه 
ن مرحله مورد بررسی ایشان ه را  با مشورت از کارشناسان واقع شد ، باید در چندی

منوان موعوا احکام تأیید شود. به نظر نگارند ، نکته قابل توجه در  شورای نگهبان به
رغ  تشکیل مج هع تشهخیو مصهلحت  این رهگذر ه با ه ه فراز و فرودها، و ملی

ظیفه مزبور از شورای نگهبان به مج هع است. و« محتوا»نخورد  ماندِن  نظام ه دست
نخورد  و ثابت ماند. محتوا رجوا بهه مطالعهات  واگذار گردید، اما محتوای آن دست

تهوان گفهت  مصداقی و کارشناسی دقیق، سپا تأیید نهایی است. به ایهن ترتیهب می



 

 

 

 

254 

براساآ مبنای حضهرت امهام و تابعهان ایشهان، شهرا ایهن اجهاز  را داد  اسهت کهه 
گونه  موعومات مختلف قوانین متناسب وعع کند. شکل اجرایی آن اینحکومت در 

شد  است ]ارجاا مصوبات مجلها توسهط شهورای نگهبهان بهه مج هع تشهخیو 
سروسهتانی،  توانسهت ایهن کهار را بکنهد )شفیعی مصلحت نظام[. یا فریهه هه  می

 (.373، م1385
 

 گذاری ها در نظام قانون بازتاب

گهذاری متهأثر از دو ترسهی  بررسهی  ت در مسهیر قانونهای نسبت فره و مدال بازتاب
و دیگهری براسهاآ « فرهه»شود؛ یکهی نسهبت فرهه و مهدالت براسهاآ دو گونهه  می

های احکام شرمی. به این بیان، گا  مدالت را در تاریخ فره و فتاوای موجهود )از  گونه
ستنباط فریهه کنی ، گا  جایگا  مدالت را در ا وجو می ابتدا تا دور  معاصر فره( جست

گذاری . ه چنین، گا  مهدالت را در موعهومات و احکهام  ب ا هو فریه به پرسش می
فرامرلی و تأسیسی شرا و گا  در موعومات و احکام امضهایی یها فاقهد الهزام دنبهال 

 کنی .  می
میابه غیرفریهان از کار هیلهت فرههای نهاظر  گذار به ازآنجاکه کار ن ایندگان قانون

وجوی نسبت مدالت و فره از منظر ن ایندگان با  ن متفاوت است، جستمیابه فریها به
کنهد. ن اینهدگان در تهاریخ فرهه )معنهای دوم( نظهر  وجوی فریهان تفاوت می جست

کنند، اما کار فرهای ناظر ام  از ن ایندگان و مشت ل بر هر دو معنا و ماهیت فرهه  می
ات بها قسه  دوم آنهها وجو در قس  اول احکهام و موعهوم است. ه چنان که جست

متفاوت است. در قس  اول اساسهًا تشهخیو مرلهی انسهان را  نهدارد؛ بنهابراین، نهه 
تواند با معیار مرل و مدالت آنها را جرح و تعدیل ن اید، اما در  غیرفریه و نه فریه ن ی

قس  دوم که امکان نظرورزی مرل وجود دارد، مطالعهه فتهاوای موجهود از دو نتیجهه 
شود یا تاریخ فره خالی از چنین فتاوایی است.  یا فتوای ماد نه دید  میبیرون نیست 
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دیگر م کن است؛ یها منطبهق بهر   در صورتی که فتوای ماد نه وجود دارد، دو حالت
های ظنّی و غیرمرلهی هسهتند، یها منطبهق بهر مهدالت مرلهی. کهارکرد  انواا مدالت

 متفاوت خواهد بود. ن ایندگان و فرهای ناظر در هریا از حا ت یادشد 
گذار در فرایند تصهویب  در ادامه، با توجه به ت ایز کاری که میان ن ایندگان قانون

های نسبت فره و مهدالت  قانون و فرهای ناظر پا از تصویب آن وجود دارد، بازتاب
 کنی . را در دو محور اصلی پیش و پا از تصویب بررسی می

 

 . پیش از تصویب در مجلس1

گهذاری، کارشناسهی دقیهق و تعیهین مهدالت در  نخستین اقدام  زم در مجلا قانون
موعوا موردنظر است. پا از این مرحلۀ بسیار مه ، نوبت بهه بررسهی نظهر شهرا 

گذاری برای یافتن نظر شرا پیرامون موعهوا  رسد. تالو ن ایندگان مجلا قانون می
قباًل توسط فرها بررسی شهد  و قانون، از دو حال خارج نیست؛ یا موعومی است که 

 کنی .  دارای فتواست یا چنین نیست. نخست حالت نخست را بررسی می
 
 . وجود فتوا1-1

ک  یها فتهوا ه بها مصهداق  بررسی فتاوای موجود نشان خواهد داد که یا فرها ه دست
اند، یا اثری از فتوای موافهق مهدالت  مدالتی که از نظر ن ایندگان تحریق شد ، موافق

 نیست. 
 
 . فتاوای غیرموافق عدالت1-1-1

 گونه که گذشت، موعومات و احکام بر دو قس  کلی هستند   ه ان
نسبت و مطابرت این احکام با مهدالت، بهه  موضوعات و احکام تأسیسی شرع:

صورت إّنی قابل اثبات است. به این معنا که براساآ مبنای کلهی تبعیهت احکهام از 
شهود کهه ایهن  مالو  واقعی بودِن مدالت، نتیجه گرفتهه میمصال  و مفاسد واقعیه به 
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تبع قوانین، ماد نه هستند. پا قانون در این موارد باید کاماًل مطابق شرا  احکام و به
 باشد و صرفًا  زم است لباسی از قانون بر تن احکام پوشاند  شود.

شهاهد  تهوان م ههای حهّدی می این دست مسابل را در حوز  مبادّیهات و مجازات
کرد؛ از ج له در احکام ن از، روز  یا حج، هین حکومت اسالمی مجاز بهه تغییهر و 
تبدیل اصل آنها نیست. گرچه در شکل و اجرای آنها تغییراتی رخ دههد؛ مهیاًل اصهل 
اباحه افطار روز  برای مسافر یا حک  شرمی تعبهدی اسهت، امها در شهکل و ابهزار 

ر امکانات و وسایل سفر، دخالتی در حک  مسافرت تعبدی نیست و تغییرات متکی ب
ندارند، یا در حج اصل طواف سر جای خهود اسهت، گرچهه در نهوا سهاز  و شهکل 

هها،  ه چنین حدود الهی در حوز  مجازات 1مسجدالحرام تغییراتی ایجاد شد  باشد.
که غیر از آنها به حکومت و حاک  اسالمی واگذاشهته شهد  و  تعیینی هستند درحالی

 نام دارند. تعزیرات 
مسیر اثبهات احکهام ایهن موعهومات از یها  موضوعات و احکام غیرتأسیسی:

گذرد که گا  هر دو و گها  یکهی از آنهها مرلهی هسهتند. اولهی  ای می قیاآ دو مردمه
، 2ق، ج1430شهوند )مظفهر،  مسترالت و دومی غیرمسهترالت مرلیهه خوانهد  می

گذاری به فتاوایی از ایهن  انون(. اوً ، در فرض دسترسی ن ایندگان مجلا ق263م
شد  در مرحله قبل( چهه بایهد  دست؛ ثانیًا، مخالف یافتِن این فتاوا با مدالت )تحریق

کرد؟ آیا ایشان اجاز  مخالفت با این فتاوا ه حتی اگر فتوای مجتهد امل  زمان باشد ه 
 را دارند؟

فتوای مخهالف پاسخ آن است که با توجه به نظر برگزید  در نسبت فره و مدالت، 
گذاری براساآ چنین فتوایی مجاز  مدالت قابل انتساب به دین نبود  و درنتیجه قانون

کنند. آنان صهرفًا در امهر  نیست. افزون بر اینکه ن ایندگان در امر فریهانه دخالت ن ی
                                                           

گونه که در تصویر مسئله آمد، ممک  اسوت  هال یادشده خالی از مناقشه نیست. همان . برخی از مثال1
وض  و شکآ موضوعا  شرعی نیز در ادله شرعی ذکر شده باشند. در ای  صور  توقف بور هموان 

 شکآ نیز جزمی از تعبد خواهد بود.
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گذاری، ع ن توجه، حفر و بررسی دقیهق  شد  و تخصصی خود، یعنی قانون محول
اند. با این ه ه مغفول ن اند که یا مرحلهه دیگهر  وب ن ود مسابل فرهی، قانون مص

گهذاران در هیلهت فرههای نهاظر بهاقی  نیز برای نرد و بررسی محصول کار ایهن قانون
است. این هیلت بار دیگر محصول کار ن اینهدگان را بها فرهه بررسهی و ام هال نظهر 

 کند. توعیحات تک یلی در بخش دوم ارابه خواهد شد.  می
 

 فتاوای موافق عدالت. 1-1-2

توانند بهه آن اسهتناد  اگر ن ایندگان در مرام تحریق فتوای منطبق بر مدالت یافتند، می
گذاری ن ایند، اما پیش از آن  زم است مفاد و محتوای مدالت بررسهی  کرد  و قانون

طور کلی غیرمرلی است. مدالت میزانی اسهت   شود. مدالت گا  مرفی، مصری و به
 مرل و کارشناسی دقیق باشد. که مبتنی بر

برخی از فرها مدالت را مرفی دانسته و آن را به مهدالت زمانهه و مصهری تفسهیر 
گذار در جریان بررسی فتاوا، به فتوایی منطبق بهر  ن ایند. حال اگر ن ایندگان قانون می

مدالت مرفی یا هر مدالت غیرمرلی دیگر دست یافتند، مجاز به ترنین مطابق چنهین 
گهذار موظفنهد در کنهار کهار دقیهق کارشناسهانه و  یی نیسهتند. ن اینهدگان قانونفتاوا

مشورت از اهل فن )به فراخور موعوا هر قانون(، ابتدا فتهاوای موجهود را بررسهی و 
گیهرد،  کاوو ن ایند. هر فتوایی که منطبق بر مدالت مرلی بود، مستند ترنین قرار می

ماند، مجاز نیستند دست از مرهل و مهدالت  اما اگر دست آنان از چنین فتوایی خالی
 مرلی برداشته و به خالف اصل اصیل مدالت در اسالم م ل کنند.

بهترین حالت م کن در بررسی فتاوای موجود، یافتِن فتهوای منطبهق بهر مهدالت 
سو، فریه یا فریهانی موفق به صدور فتوایی شد ،  شد  و مرلی است. از یا کارشناسی

گذار در نظام اسالمی با اط ینهان کامهل مسهتند بهه  ایندگان قانونو از سوی دیگر، ن 
 کنند.  گذاری اقدام می این فتوا به قانون
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 . عدم وجود فتوا1-2

تبع دایهر  وظهایف و اختیهارات آن بسهیار گسهترد    گذاری در حکومت بهه دایر  قانون
ود اسهت تهوان گفهت مهرد رو اگر چیزی در فره سابره نداشته است، ن ی است؛ ازاین

ترین میههال ایههن دسههته  (. شههاید شههاخو270، م1385سروسههتانی،  )شفیعی
ترین وظیفهه  تهرین و پیچیهد  موعومات، قانون بودجه سا نه باشد. قانون بودجه مه 

ریزی کشور را در سال آتهی  دهی و بودجه گذاری مجالا مرننه است که سامان قانون
مندرج در بودجه، بهه تناسهب  کند. گرچه بسیاری از موعومات مشخو و معین می

تردیهد  گیرند، امها بی گستردگی آن، زیرمج ومه یکی از ابواب فرهی و فتوایی قرار می
ای قرار دارند که موعوا احکام الزامی خام نبود   توجهی از آن در حیطه بخش قابل

و به اصطالح، مباح شرمی یا در منطره فراغ هستند، یا م کن است میاًل قهانونی کهه 
گذرانهد، حکه  فعلهی شهرمی نداشهته باشهد )ه هان،  ا در رابطه با جنگل میمجل
های تجاری مطرح نیسهت. فرهه در مباحهث  وجه در فره شرکت هین  (؛ یا به363م

های تجهاری  کند و متکفل مباحث جزبی شرکت تجاری تنها از قوامد کلی بحث می
ت که مخهالف مهوازین و ای نوش گونه توان به نیست. با این حال، قوانین تجاری را می

 (.276-275قوامد فرهی نباشد )ه ان، م
توان گفت برخی مصادیق مدالت حتی اگر مسهتحد   با توجه به این مردمه، می

های دقیهق و مرالنهی  سابره در فره باشند، اما به شرط آنکه براساآ کارشناسهی و بی
شهوند، البتهه روشهن  توانند ترنین بودِن آنها برای مدالت تأیید شد  باشد، می مصداق

گذاری دارند، اما نهوا مواجههه فرههی شهورای فرههای  است که ن ایندگان حق قانون
ههای پها از  ناظر با این دست قوانین، بحث دیگری است که در بخش بعد )بازتاب

 تصویب( بررسی خواهد شد.
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 . پس از تصویب در مجلس2

ای، پا از مرحله بررسی و تصهویب قهانون در  گذاری دو مرحله مبتنی بر نظام قانون
هیلتهی از فرههای »گذاری، نوبت به مرحلهه نرهادی و ارزیهابی توسهط  مجلا قانون

رسد. زاویه نگا  مراله حاعر به هیلت مزبور، با توجه به موعهوا و مسهلله  می« ناظر
 تحریق، ارزیابی فرهی مصوبات مجلا است. 

ترین حلرههه تحرههق قههانون در نظههام  تههوان اساسههی هیلههت فرهههای نههاظر را می
گذاری اسالمی دانست. در حریرت، کهار فرههی در تهراز حکومهت اسهالمی،  قانون

ح ایت و پشتیبانی از کارآمدی نظام اسالمی در ادار  جامعه و حفر سامان و تعهادل 
رآمدی فره به گوو نرسد. برای گونه که هرگز زمزمه ناگوار ناتوانی و ناکا آن است؛ آن

های فرههی هیلهت فرههای نهاظر بها  این منظهور  زم و عهروری اسهت کهه بررسهی
محوری و حاک یت قانون را دربرگیهرد. بهه  رویکردی مام و شامل، ه ه جوانب قانون

گهذاری و ایهن هیلهت،  دیگر سخن، شایسته است که در پِا ه کاری مجلا قانون
ین یابد تا پاسخگوی ه ه مسابل حکومتی و نیازهای ی تکو«محک  و حاک »قانون 

رسد برای تحرق این آرمان بزرب،  ال للی نظام اسالمی باشد. به نظر می داخلی و بین
کارکرد فرهی هیلت فرهای ناظر صرفًا مالحظه مدم مخالفت مصهوبات مجلها بها 

 فتوای خود فریهان آن هیلت یا حتی فتاوای موجود نخواهد بود. 
نای امام خ ینی برای مسلله مورد نظر ما در این نوشتار، آن است کهه بهه نتیجه مب

گذاری در مجلا و شورای نگهبان صحی  و معتبر  ای قانون هر حال فرایند دو مرحله
 اند  که در روزهای پایانی م ر شریف با صراحت امالم داشته است، چنان

وئشالان قلالل از ئ ً م  خ تذمری پ  ان  ب  الضای لدید شو ای نگهلان ن 
ایا گیر ا، نصعح، نظام  ا ئ  نظالر بگیرنال ، چرامال  یکال  از ن الا ل ب الیا  
نهالالً ئ  ئنیالالای پرآشالالوى منالالون  نیالال  زنالالان   نکالالان ئ  الرهالالائ   نالالو، 

 اس،. ... شاا ئ  لیا اینک  بای  تاام توان خوئتان  ا بگذا ی   گیری تصایً
ال بایال  تاالام سالف  م  خ ف شرل  صالو ت نگیالرئ ال   خال ا آن   ز  ا نیالا  ئ 
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 الالای اقرصالالائی،   خً خوئتالالان  ا بنااییالال  مالال  خالال ای نالالامرئه اسالال م ئ  پیچ
نظان ، الراال    سیاس ، نرهً ب  ل م قال  ت ائا ه لهالان نگالرئئ )انالام 

 (.218-217، ص21تا، ج خاین ، ب 

جا و به تناسب مسهلله تحریهق جهاری شایسهته اشهار    اما مطلب مه ی که ه ین
است. بیان شد که مالحظهه و ترنهین بهر محهور « و مدالت نسبت مصلحت»است، 

فرهی و از وظایف نظارتی هیلت فرها یا شورای  مصلحت، جزبی از کارکردهای درون
شود. حال این سدال قابل طرح است که آیا مبنای ترنهین براسهاآ  نگهبان ش رد  می

یل که کنار مصلحت با مبنای ترنین براساآ مدالت مرلی یکی است؟ آیا به ه ان دل
زدِن فتوای مخالف مصلحت مجاز است، کنار زدِن فتوا به سبب مهدالت نیهز توجیهه 

پذیرد؟ پاسخ آن است که مصهلحت مهام و مهدالت خهام اسهت و در صهورت  می
تخصیو مصلحت، با مدالت در یا جهت قرار خواهند گرفت. مصال  اجت امی 

مبتنهی بهر کهار کارشناسهی و گا  صرفًا برخاسته از ظّن و استحسانات هسهتند و گها  
کاماًل قابل اط ینان است، اما مدالت به حسب نظر برگزید  این نوشهتار، فرهط بایهد 

ک  در مبنای ترنین براساآ مصهلحت، یعنهی مرلهی  اط ینانی باشد؛ بنابراین، دست
توان به ه سانی آن با مبنای ترنین براساآ مدالت نظر داد. در مواجههه بها  بودن، می

ت امی و با مالحظه مصال  و مفاسد، به جز اصول ثابهت، قهوانین دیگهر تحو ت اج
شوند و اساسًا تعبیه نهاد اجتهاد در فره و اصل حجیهت مرهل در جایگها   دگرگون می

زیربنای فره شیعه، معنایی غیر از این ندارد. اجتهاد یعنی تطبیق مال انه و هوشهیارانه 
ی بر جریانات متغیر و زودگذر بها لحهاظ ناپذیر اسالم اصول و قوامد ثابت و دگرگون

 (.130)ب(، م1381نیا،  مصلحت و مدالت )قربان
میابه صغری و مصداق قامد  مدالت در نظر   حال اگر کار ن ایندگان مجلا را به

بگیری ، وظیفه فرهای هیلت ناظر ه در طول کار ن ایندگان ه ترتیب حک  الزامهی بهر 
گهذار یها  قانون»گویهد   سهاتید فریهد حرهوق میاین موعومات خواهد بود. یکی از ا
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شورای نگهبان باید بعد از اینکه امتبار فتوا را روشهن کنهد، اصهل اصهیل مهدالت در 
های فرههی کهدام نظهر را  گذاری را مورد توجه قرار بدهد، یعنی در اتخاا دیدگا  قانون

باشد. باید ببیند  گذار مدالت گذارد؟ باید شاغول قانون کند و کدام را کنار می نگا  می
پوشاند. اگهر بهه مرهال بهرای فهه   یا از این نظرات مدل را بهتر جامه م ل می  کدام

گذاری  مصادیری که در خهارج مرهال مصهداق مهدل  مصادیق مدالت ه  احترام می
« گذار باید این نظر را بگیرد کند، قانون دانند و در فره ه  یا نظری از آن دفاا می می

(. به ه ین دلیل باید گفت کهه تشهخیو 36-35، م3)الف(، ج1381نیا،  )قربان
خود، کاری کارشناسانه و خارج از کار فراهتی و معیهار در  خودی مصادیق مدالت به

اسهت. پها  1آن، نظر اکیریت ن ایندگان مجلا بها عه ی ه رعهایت اقلیهت بهه آن
یهق و توان گفت تشخیو ن ایندگان مجلا در صورتی که با کهار کارشناسهی دق می

یافتنهد، قابهل اط ینهان و معتبهر   جانبه به مصداقی از مصلحت و مدالت دسهت ه ه
 خواهد بود. 

گههذاری اسههالمی، بههر مبنههای سههازوکار  درنتیجههه، ترنههیِن مههدالت در نظههام قانون
کنهد؛ صهافی نخسهت، مجلها شهورای  ای این نظام، از دو صافی گذر می دومرحله

در تحصیل نظر دقیق و مل ی کارشناسان هر گذار  اسالمی و کوشش ن ایندگان قانون
حوز  و تصویب قانون ماد نه است. پا از آن، نوبت به صهافی دوم، یعنهی فرههای 

ههای  گونه که گذشهت، کهارکرد فرههی هیلهت، براسهاآ د لت رسد. ه ان ناظر می

                                                           

گر فرض مسئله را در جایی قرار دهیم که . به نظر نگارنده نکته مهمی در رضایت اقلیت وجود دارد. ا1
انود،  گیورل هموت کرده جمعی از عقال پس از پایش ایالعا  و کارهال کارشناسی دقیوق بوه رأل

رسند، اقلیوت بوا آنکوه از نظور ماوالف خوویش  عادتًا و عرفًا وقتی اکثریت به تصمیم و قضاوتی می
هایت در جهت ت  دادن به نظور اکثریوت از کنند، اما در ن شده قلمداد نمی گذرند و آن را بایآ نمی

شده که به هر حال م صول به دست آمده یکی از  کنند؛ زیرا در گام ناست پذیرفته آن اغماض می
تر از دیگور نظورا  اسوت. بوه بیوان  باش نظرا  کارشناسی است و اعتنال اکثریت بوه آن ایمینوان

دهیم توا مشواص گوردد کودام نظور از  گیرل ای  مقدمه مطویه هست که رأل می دیگر، در هر رأل
دهنده به شکآ معاهوده ضومنی و در ضومیر خوویش پذیرفتوه  اقبال بیشترل برخوردار است. هر رأل

 شود.  است که نهایتًا ای  رویه به منظور و به غایت التزام به نظر اکثریت عمآ می



 

 

 

 

262 

نسبت فره و مدالت باید مبتنی بر امت اد و اتکا بهه تشهخیو مهرف کارشهناآ قهرار 
د و اساسًا جایز نیست به استنباطی مخالف با مدالت یرینهی رنهگ امتبهار داشته باش

بخشند، اما از آنجا که در م ل دو فرض م کن وجود دارد؛ گا  مصوبات ارسالی از 
گذاری به هیلت فرههای نهاظر، ترتیبهات  زم بهرای تحصهیل یرهین بهه  مجلا قانون

ان هستند و گا  چنهین نبهود  و نظر کارشناس ماد نه بودن را گذراند  و محصول اتفاق
ک  از منظهر فرههای شهورای نگهبهان  مورد اخهتالف کارشناسهان هسهتند، یها دسهت

 طور مسترل بررسی شوند. رسند،  زم است هریا به ناماد نه به نظر می
 

 . مصوبه مطابق عدالت 2-1

نامهه  قانون مصوب در هر صورت پا از گذرانهدن مراحهل مختلهف منهدرج در آیین
رسهد. در توعهیحات اولیهه ایهن بخهش،  در مجلا، به هیلت فرهای ناظر می ترنین

رو، نظرگها   تالو کردی  مختصات کهارکرد فرههی هیلهت را تبیهین ن هایی ؛ ازه هین
نظر این نوشهتار در بهاب وظیفهه ایهن هیلهت، جنبهه فرههی و کهاوو در تعیهین  مورد

وازین اسهالمی سازگاری و مدم مخالفت مصوبات رسید  از مجلها، بها فرهه یها مه
است. اینا زمان آن رسید  که ع ن حفر نکات اصلی یادشد ، بر فهرض آن دسهته 
از مصوبات ارسالی از مجلا سخن بگویی  که مراحل کارشناسانه دقیق را گذرانهد  

اند. پرسهش ایهن اسهت کهه  گذار شهد  و منجر به تحصیل یرین برای ن ایندگان قانون
ت چه م لکردی باید داشته باشهد؟ بهدیهی اسهت گونه مصوبا هیلت در رابطه با این

نخستین پله در مواجهه شورا، بررسی و مالحظات فرهی مبتنی بر عهوابط و مهوازین 
استنباط خواهد بود؛ بنابراین، دو حالهت قابهل تصهور اسهت؛ یها فتهوایی سهازگار بها 

 شد  از مدالت وجود دارد، یا چنین فتوایی سابره ندارد. مصداق ارابه
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 ا وجود فتوای عادالنه. ب2-1-1

شایان اکر است این صورت شامل ت امی فتاوای معتبر از فرههای گذشهته تها امهروز 
شود. هیلت فرهای ناظر ه ه کتب و آثار فرهی امامیه را از صدر تا ایل مالحظه و  می

ترین  کنهد. روشهن در صورت وجدان فتوایی منطبق بر مصوبه مجلا آن را تأییهد می
وبات مجلا با فتاوای فرهی متعلق به این فرض اسهت. در ایهن نتیجه در نسبت مص

سو، مجلسیان با دقت و تع ق کامل، پا از مشاور  با کارشناسان خبهر   فرض از یا
اند و از سوی  نظر ایشان مصداقی از مصادیق مدالت را مصوب کرد  و تحصیل اتفاق

های ناظر نیهز بیهانگر دیگر، نتیجه فحو و مالحظه فتاوا یا موازین استنباط توسط فر
تطابق و سازگاری یکی از فتاوا با مصوبه مزبور است؛ بنابراین، جای ههین شهکی در 

ماند. در اینجا فریه این هیلت ب ا ههو فریهه وارد  تأیید و قانونی شدِن مصوبه باقی ن ی
زنهد؛ زیهرا گفتهه شهد معیهار کهار وی امهالم  شود و دست به استنباط فعلی ن ی ن ی

اسالم است و فرض ایهن اسهت کهه مصهوبه مزبهور بها یکهی از فتهاوای  سازگاری با
 خوانی پیدا کرد  است. امامیه ه « معتبر»

 
 . بدون وجود فتوای عادالنه2-1-2

کیهد « فره»گونه که در مفهوم  نکته مه  در اینجا، ه ان و نسبت فره و مدالت مورد تأ
خود، اجتههاد و نظهرورزی  واقع شد، دو معنایی بودِن فره است. فره در معنای اصیل

م یق و در معنای تبعی و غیراصیل، نرل و توصیف فتاوای بهر جهای مانهد  در طهول 
تاریخ این دانش است. فرهای هیلت ناظر متعهد به هر دو معنهای فرهه هسهتند. گها  
 زم است فریهانه وارد شوند و این در جایی است کهه تهاریخ فرهه از فتهوای ماد نهه 

ه با توجه به مدالت برگزید  در این نوشتار، منظور از فتوای ماد نهه، خالی باشد، البت
فتوای مستند به مدالت مرلی است؛ بنابراین، مدم وجهود فتهوای ماد نهه شهامل دو 
فرض است؛ یکی فرض وجود فتوای ماد نه مسهتند بهه مهدالت غیرمرلهی و فهرض 
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مسلله اسهت. ههر دو فهرض دیگر، وجود فتاوای غیرماد نه یا مدم هرگونه فتوایی در 
سهازند؛ بنهابراین،  می  یادشد ، جایی هستند که نرش ایجابی هیلت فرهی را برجسهته

(. این نرهش از دو زاویهه برخهوردار 364کنند )ه ان، م ه انند مجتهدان م ل می
است؛ یا زاویه از جهت نسبت فره و مدالت است و زاویه دیگهر از جههت نسهبت 

 فره و قانون.
نخست که فتوای ماد نه وجود دارد، ولی مدالت غیرمرلی را معیهار بنا بر فرض 

قرار داد  است، براساآ نظریه صحی  در نسبت فره و مهدالت، فتهوای مزبهور فاقهد 
وجاهت و امتبار بود  و قابلّیت استناد برای تأیید مصوبه مجلا را نهدارد؛ بنهابراین، 

وارد م ل شد ، حک  به وجوب در این شرایط فرهای ناظر از حیث فراهت و اجتهاد 
دهند، سپا از زاویه نظریه صحی  در نسبت فره  یا حرمت مطابق مدالت یا ظل  می

که واجد مصلحت مدالت است، به قهانون  و قانون، مفاد فتوا و مصوبه مزبور را چنان
 کنند. تبدیل می

کید می ز( هین کنی ؛ از صدر تا امرو بنا بر فرض دوم نیز که در فتاوای موجود )تأ
ای منطبق بر مصداق یادشد  در مصوبه مجلا یافهت نشهد  اسهت، بهر فریهه  سابره

شناختِی مرف )ن ایندگان مجلا( فتهوا  هیلت ناظر است که بر پایه قضاوت موعوا
به وجوب یا حرمت دهد. در اینجا فرهای ناظر، از زاویه نسبت فرهه و مهدالت، ب ها 

سبت فرهه و قهانون، ه هان را تأییهد و قهانونی شوند و از زاویه ن ه  فریه وارد م ل می
 سازند. می

 
 . مصوبه غیرمطابق عدالت2-2

شناسهی دقیهق و  گهذاری مبنهی بهر موعوا با وجود وظیفه ن اینهدگان مجلها قانون
کارشناسانه مدالت، احت ال کوتهاهی نهام کن نیسهت. در چنهین حهالتی، مصهوبه 

گهذاری نسهبت بهه  شود. وقتی ن ایندگان مجلا قانون غیرمطابق مدالت خواند  می
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بر هیلت فرههای نهاظر دارند،  رمایت مدالت در مصوبه قصور یا ترصیری ام ال می
 فرض است که آن را تأیید نکرد ، به مجلا برگشت زند. 

امتنایی قرار گیهرد، حجیهت نظهر  اما نکته بسیار مه ی که در اینجا نباید مورد بی
هایی از آن  طور که در خالل بحهث آمهد و گوشهه مرف، یعنی ن ایندگان است. ه ان

ت انرالب اسالمی ایران گزارو در اختالفات شورای نگهبان و مجلا در دهه نخس
از روی مهدم امت هاد « مخالفهت بها فرهه»یها « مدم امتبار»شد، م کن است وصله 

امضای شورا به تشخیو ن ایندگان باشد؛ بنابراین، اگر تصور مدم سازگاری مصوبه 
مجلا با فره مبتنی بر این قضاوت بود  و بر ه ین اساآ فتوای خهالف آن را مأخهذ 

د، معتبر نخواهد بود. توعی  آنکه هیلت فرهای ناظر در برخی مواعع قرار داد  باشن
انهد، صههحی  نیسههت؛  دهههد مصهلحتی کههه ن اینهدگان تشههخیو داد  تشهخیو می

بنابراین، موعوا مناوین ثانویه یا مدالت محرق نشد  و درنتیجه با این استد ل رأی 
ز بیانات و مبانی امام که ا  دهد، اما چنان به خالف فره بودِن قانون مصوب مجلا می

خ ینی گذشت، تشخیو ن ایندگان از باب تشخیو موعومات که برمههد  مهرف 
است، حجت شرمی بود  و مخالفت با آن جایز نیست؛ بنابراین، تنها راهی که بهرای 
ورود محتوایی امضای هیلت فرهای ناظر به مصوبه مزبور وجود دارد، ورود از بهاب 

که مراًل تشخیو این تعداد در برابر آن تعهداد  حالیشناسی است، در مرف و موعوا
تر و بسیار شکنند  است. مرحوم هاش ی رفسنجانی با اشار  بهه ایهن  از مرف ععیف

 270نکته ظریف اینجاست که اوً  ]ایستادگی[ شش نفر در مرابل »گوید   ترابل می
باشهند کهه  نفر( مناسب نیسهت و ثانیهًا افهراد بایهد چرهدر قهوی 290اکنون  نفر )ه 
(. اساسًا جایگا  و مرام فرهای نهاظر نهه از بهاب مهرف و 482)ه ان، م« بپذیری 
شناختی اسهت، پها  شناختی، بلکه صرفًا از باب امتبارسنجِی فرهی و حک  موعوا

تواند مصوبه را رد  ن ی چنینی برای شورا وجود ندارد، و  توان گفت امکان ورود این می
 ن اید. 
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 گیری نتیجه

نظهر قهرار  سنجی فره با مدالت، دو معنا از فره را مط   تحریق حاعر بر بنیاد نسبت
داد  و معترد است فره صرفًا فتاوا نیست. فره در معنای اصیل خود، تفّره و نظرورزی 

شهود،  اجتهادی است. مدالت در این معنا از فره یکی از موازین استنباط شه رد  می
و حتی شرمی باشد. مصادیق معتبر مدالت، مواردی اما مدالتی که نه مرفی، مصری 

بخش به دست آمد  باشند. مرل،  هستند که مبتنی بر تشخیو کارشناسانه و اط ینان
ش رد. پها مهدالت مرلهی اسهت.  این مدالت را در تشخیو احکام شرا معتبر می

گذاری اسالمی متشکل از دو بخش اصهلی مجلها ن اینهدگان و هیلهت  نظام قانون
میابه مرف، به کارشناسهی  بخشند. ن ایندگان، به ناظر، این فرایند را تحرق میفرهای 

گ ارنهد و البتهه در عه ن آن فتهاوای موجهود را  دقیق و تشخیو مدالت ه هت می
کننهد. اگهر فتهوایی مطهابق نظهر کارشناسهانه یافتنهد، مسهتند قهانون قهرار  بررسی می

قهانون را فهدای آن کننهد. از سهوی  دهند، اما اگر نیافتند، مجاز نیستند مهدالت و می
دیگر، فرهای ناظر نیز تا جایی که مصادیق مدالت نتیجه و ث هر  کارشناسهی و دقهت 

کنند و حتهی اگهر  نظر ن ایندگان باشد، بدان امت اد کرد  و موعوا احکام قل داد می
  فتوایی مطابق آن در فتاوای موجود مشاهد  نکردند، خود اقدام به افتا خواهند کرد.

گهذاری  شود که ه  مرام ن ایندگی و ه  مرام فراهت در نظام قانون چنین می این
کدام مخهّل کهار دیگهری نخواههد بهود. بهدین  اسالمی جای خود را پیدا کرد  و هین

گهذاری اسهالمی  منوان محصول نظهام قانون طریق امید به مدالت ترنینی و قانونی به
 ه میسر خواهد بود.تبع تحرق نظام اسالمی ماد ن زند  و به
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