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قانون و قانونگذاری در منظومه فکری امام خمینی (ره)

دكتر علی شیرخانی



چکیده

قانون و قانونگذاری یکی از مفاهیم پرطرفدار در زماان اارار میباشاد هام اوناون نهادهاای
محلی ،ملی ،منطقهای و بین المللی وجود دارند و مدعی هسانند واه بار ا اان قاانون رفناار و
قانونگذاری مینمایند و به اداره امور میپردازند قانون چیست و قانونگاذار ویساتآ ایاا فقاه
همان قانون ا تآ و ایا ا لام قوانین ثابت و لاینغیر دارد وه در همه زمانها و مکانها قابل اجرا
باشندآ فقیه و فقیهان در زمان غیبت چه وارویژههایی دارندآ ایا قاوانین ا الامی در زمانهاای
گوناگون قابل فسخ و نسخ می باشندآ در اکومت ا لامی عنصر زماان و مکاان چاه یایثیری بار
روند قانون و قانون گذاری داردآ همه موارد فاو و ماوارد دییاری در مقالاه بیال باا یوجاه باه
منظومه فکری اضرت امام خمینی وه خود فقیه و مؤ س نظام یا ای ا الامی باوده ا ات،
مورد بحث و برر ی قرار میگیرد
كلیدواژهها

قانون ،اقو  ،قانونگذاری ،فقه ،فقیه ،اکومت ا لامی

عضو هیاتعلمی و ا نادیار علوم یا ی دانشیاه ازاد ا لامی وااد قم

921

قانون و قانون گذاری در منظومه فکری امام خمینی(ره) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه

موجودات نظام خلقت اعم از نبایی و ایوانی از یک ری قواعد و قوانینی پیاروی میمایناد
ایوانات و گیاهان برای خود قلمرو خاصی دارند و یجاوز باه ان قلمارو ،ممکان ا ات عقوباایی
جبرانناپذیر برای منجاوز و یا منجاوز علیه داشنه باشاد لاذا مییاوان گفات واه موجاودات باه
معنای عام خود ،از یک ری روابط الزامی و نظمیافنه ،پیروی مینمایند و این الزامات بر ایات
انان غلبه و ا نیلا دارد
در میان موجودات نظام خلقت ،الزامات و مقررات ااوم میان انسانها از ویژگی و پیچیدگی
خاصی برخوردار ا ت هرچند چون انسان موجاودی بیشاعور ا ات ،در زمانهاا و مکانهاای
گوناگون مییواند الزامات خود را بر ا ان شرایط زمانی و مکانی خود و بر ا اان فهام و شاعور
خود یغییر دهد و برخی از الزامات اعم از عرفی و شرعی ،پایداری و یاداوم پیادا مینمایناد و در
ولیه اعصار جاری و اری می باشند در ادبیات اقوقی و فقهی از این الزاماات باه قاانون یعبیار
می نمایند قانون و پیروی از ان در یمام جوامع انسانی ااوم بوده و فرقی میان جواماع دینای و
غیردینی وجود ندارد؛ هر چند در مقام اجارا و پایبنادی میاان جواماع یفااوت قابال مشااهده
میباشد
اماام خمینای(ره) از جملااه افارادی ا ات وااه باه عناوان یااک اندیشامند و مجنهااد دارای
دیدگاههای یئوریک در زمینه قانون ،قانونگذاری و قانونمداری هسنند و از وی دییر ،ایشاان
مؤ س اکومنی بودهاند وه خواهان اجرای شریعت و قانون ا لامی بودهاناد انچاه واه در ایان
نوشانه ماورد برر اای قارار میگیاارد ،باازخوانی و وناد و وااار قاانون در منظومااه فکاری امااام
خمینی(ره) میباشد
گفتار اول  :معنا و مفهوم قانون
در اینکه قانون در لغت به چه معناا میباشاد و مشانا از چیسات ،در میاان اصاحا لغات
اخنلاف فراوان وجود دارد برخی از افراد اصالت عربی داده و معنقدناد واه قاانون از مااده قَانَنَ
گرفنه شده ا ت و به معنای دنبال وردن اخبار ا ت ،ولی این مطلب در ونب لغت مطرح نشده
ا ت
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برخی از لغویون فار ی ابعان دارند وه «قانون» معر ولمه «وانون» فار ی ا ات از انجاا
وه عر ها لغات عجمی را معر مینمایند ،وانون را نیز معر نموده و به قاانون یبادیل شاده
ا ت (دهخدا)59-174 :1431 ،
در ونب یرمینولوژی اقو نیز مؤیدایی مییوان برای دیدگاه دهخدا پیدا ورد ،ولای قاانون،
معر وانون فار ی نیست ،بلکه معر واژه لایین ا ت محمدجعفر جعفری لنیرودی در وناا
خود مینویسد:
«گفنه شده اصل ان (قاانون) « »Canonا ات واه عباارت ا ات از مقاررات موراوعه یو اط
مقامات ولیسا و ولمه مزبور معر ولمه لایین مذوور ا ت به هار ااال شاک نیسات واه ایان
ولمه در اصل عربی نیست» (جعفری لنیرودی)042: 1431 ،
قانون از هر ولمه ای مشنا شده باشد ،لغویون در معنای ان ایفا نظر دارند و بر این باورناد
وه قانون به معنای مقیان و معیار میباشد (الزبیدی الحنفای )333 :1313،لاذا در ایان معناا
قانون معیار هر امری در جامعه انسانی یلقی میشود معنای لغوی قاانون در معناای اصاطلاای
نیز خود را نشان داده و نویسندگان مجموعههای اقوقی و انی نویسندگان مفصل ونب لغاوی
به مجموعه ای از قواعد و مقررات اشاره دارند وه شمولیت و ا نیعا دارد در لغتناماه دهخادا
در بیل معنای لغوی قانون امده ا ت:
« این ولمه (قانون) امری ا ت ولی وه بر همه جزئیایش منطبا گردد و ااکاام جزئیاات در ان
شناخنه شود چون گفنه نحویان ،فاعل مرفوع و مفعاول منصاو و مضااف الیاه مجارور اکام
اجباری وه از د نیاه اکومت مقندر مملکنی صدور یابد و مبنی و منکی بر طبیعت عالم یمدن
و مننا ب با طبیعت انسان باشد و بدون ا انننا شاامل هماه افاراد ماردم ان مملکات گاردد و
اغراض مسنبدانه اشخاصی را وه در ان دخالنی نباشد» (دهخدا)17459 :1431 ،
یعریف فو  ،به مفهوم یا ی قانون نزدیک میشود و در این مفهوم هر نوع یصامیم قادرت
ااوم صرف نظر از ماده و محنوای ان ،قانون میباشد این نوع نیار از قاانون بار پایاه منشای
یکوین قانون ا ت و قانون چیزی نیست میر اراده 1و هر دیدگاهی وه این مفهوم را پذیرا باشاد،
نامش نظریه یصمیمی می باشد در مقابل این نوع ،قانون به مفهوم عقل ان ا ت ناظر به مااده و
1 - Voluntas
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محنوا ت بدین ان هر قاعده ای معقول وه منضمن اصول اخلاقی باشاد ،قاانون عقال نامیاده
میشود (نویمان)142-141 :1474 ،
ولی انچه در منون فقهی ییوید میشود ،بیشنر به منشای یکاوین نظار دارناد و در ایان بااور
«یمام مقررایی وه از طرف یکی از ازمانهای دولت ورع شده ا ات ،خاواه ایان اازمان قاوه
مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد (وایوزیان)100: 1474،
امام خمینی (ره) در اثار خود مشخصاً قانون را یعریف نکرده ا ت ولای باا یوجاه باه مباانی
هسنیشنا ی ،انسانشنا ی و معرفتشنا ی خود ،بر این نکنه ییوید دارد وه قاانون و ایلهای
برای ایجاد بسنر و شرایط منا ب جهت نیل انسان به قر الهای ،اعادت دنیاوی و اخاروی و
یهذیب نفس میباشد اضرت امام در وشف الا رار خود در این باره مینویسد:
«ا لام زندگی مادی و معنوی را به هم امیخنه و هر یک را ومک وار دییار قارار داده ،چنانکاه
قانونشنا ان این معنا را خو میدانند و یکی از بزرگیرین شااهکارها ا ات واه از مخنصاات
این قانون ا ت» (مو وی خمینی)414،
امام خمینی(ره) مبااث فو را در دهه 1402شمسی مطرح ورده ا ت و البنه همین یفکار
در یر یطور اندیشه امام ادامه داشنه و در دهه  1432شمسای نیاز در هنیاام یادریس ولایات
فقیه به این نوع مطالب اشاره ورده و ااکام شرع و دینی را امام اااوی مجموعاهای از مقاررات
دانسنه وه از انعقاد نطفه یا رفنن به دیار باقی ،در بر میگیرد و این قواعد شامولیت گسانردهای
دارد عبارت مفصل امام در این زمینه به شرح بیل ا ت:
« ااکام شرع ااوی قوانین و مقررات مننوعی ا ت وه یک نظام ولی اجنمااعی را می اازد در
این نظام اقوقی ،هرچه بشر نیاز دارد فراهم امده ا ت :از طرز معاشارت باا همساایه و اولااد و
عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفنه یا مقاررات مرباو
به جنگ و صلح و مراوده با ایر ملل ،از قوانین جزئی یا اقاو یجاارت و صانعت و وشااورزی
برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و د نور میدهد وه نکاح چیونه صورت گیارد
و خوراک انسان در ان هنیام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد بارای هماه ایان مرااال د انور و
قانون دارد یا انسان یربیت وند انسانی وه قانون منحرک و مجسام ا ات و مجاری داوطلاب و
خودوار ،قانون ا ت» (مو وی خمینی)05: 1411،
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امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلا ا لامی و ایجاد اکومت ا لامی ،در ادامه ایر خاط
فکری خود ،ابعان دارد وه ا لام قواعد و قوانین مربو به جامعه دینی و انی اریباا باا دییار
جوامع مسلمان را بیان ورده ا ت و از این زاویه وا انی در قواعاد و قاوانین ا الامی مشااهده
نمیشود:
« ا لام برای یمامی ابعاد و شؤون زندگی فردی و اجنماعی قوانین خاصی وراع وارده ا ات و
جز ان را برای عادت جامعه نمیپذیرد ا لام همزمان با اینکه به انسان میگویاد واه خادا را
عبادت ون و چیونه عبادت ون ،به او میگویاد چیوناه زنادگی وان و رواباط خاود را باا اایر
انسان ها باید چیونه ینظیم ونی و انی اروت و عملی از فرد و یاا جامعاه نیسات میار اینکاه
مذهب ا لام برای ان اکمی مقرر داشنه ا ت» (همان :ج)415 :1471 ،9
گفتار دوم  :واضع قانون
با یوجه به بحث قانون و یعریفی وه از ان ارائه شاد ،مشاخگ گردیاد واه نظاام یا ای و
دولتها به معنای عام وارع قانون هسنند اال این پر ش مطرح ا ت واه در منظوماه فکاری
امام خمینی(ره)  ،وارع قانون ویستآ در پا خ باید گفت وه نه ینها امام بلکه باور ا ا ی ولیه
عالمان دینی این ا ت وه جز خداوند هیچ وس اا قانونگذاری ندارد و اصال اولای اااوم بار
یدوین قوانین بر جهان خلقت و نظام اجنمااعی انساان ،از ان خداوناد ا ات «قادرت مقنناه و
اخنیار یشریع در ا لام به خداوند منعال اخنصاص یافنه ا ت شارع مقدن ا لام ییاناه قادرت
مقننه ا ت هیچ وس اا قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز اکم شارع را نمییوان به ماورد
اجرا گذاشت » (همان)33: 1411:
امام علتهای فراوانی برای وارعِ قانون باودن خداوناد ،بوار میوناد واه ان صالاایتها و
شرایط در انسان وجود ندارد ،قانونگذار باید در موروعی وه قاانون وراع وناد ،نسابت باه ان
ملکیت داشنه باشد یا بنواند از طریا ورع قانون ،یصرف در ان بنماید از انجا وه خداوند مالاک
ول هسنی میباشد ،هر یصرفی مییواند در هسنی بنمایاد ،از جملاه ان وراع قاوانین ا ات از
وی دییر خداوند قادر ،اکیم و علیم ا ت بر ا ان هماین صافات انچاه باه مصالحت نظاام
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هسنی و عبادالله ا ت ،قانون ورع مینماید به اکم عقل و خرد ،انسان باید یابع قاانونی باشاد
وه وارع قانون ،علیم و اکیم باشد امام در این زمینه در ونا وشف الا رار مینویسد:
«منابعت و پیروی از انِ وسی روا و بجا ت وه ما لک همه چیاز ماردم باشاد و هار یصارفی در
ان ها بکند ،یصرف در مال خود باشد و چنین شخصی وه یصرف و ولاینش در یمام بشر به اکم
خرد نافذ و در ت ا ت ،خدای عالم ا ت وه مالاک یماام موجاودات و خاالا ارض و اماوات
ا ت ،پس هر اکمی وه جاری وند در مملکت خود جاری وارده و هار یصارفی بکناد ،در داده
خود یصرف ورده ا ت» (همان)111-110 :
با یوجه به بندهای فو  ،وارع قانون در نظر امام باید خداوند اکیم و علیم باشد اما پر ش
این ا ت وه چرا انسانها نمییوانند قانون ورع بنمایندآ پا خ امام ان ا ت وه قانونگذار بایاد
از منافع شاهوانی و نفساانی بادور باشاد شاناخت وامال و صاحیح داشانه باشاد و در نهایات
قانون گذاری انسان برای انسان ،یعنی یرجیح یک انسان بر انسان دییار و اینکاه یاک فارد و یاا
افرادی برای یک جامعه قانون ورع نمایند ،خلاف پذیر عقل و خارد ا ات «قانونگاذار بایاد
وساای باشااد وااه از نفااع بااردن و شااهوترانی و هواهااای نفسااانی و اانمکاری برونااار باشااد
(همان) 051،هیچ فرد اا ندارد برای او (انسان) قانون وراع وناد رفناار و رواباط او را نبایاد
درک و شناخت خود وه بسیار ناقگ ا ت و یا بنا باه خوا انهها و امیاال خاود ینظایم نمایاد
(همان :ج )417-411 :1471 ،9مقصود از اینکه بشر قانون ورع وند این ا ت وه یاک نفار یاا
چند نفر از پیش خود یک قانون ورع ونند و ان گاه بر افراد یک وشور واجب شاود واه باه ان
عمل ونند و اگر عمل نکنند ،عقل انها را نکوهش وند و برای انها جزایی قائل شود ایان بار
خلاف اکم روشن خرد ا ت ،هیچ وس نمییواند بیوید وه قانون یک نفر یا چند نفار بیجهات
برای یک وشور لازم الاطاعه باشد (همان)011-015 :
امام خمینی(ره) معنقد ا ت وه خداوند منعال در عالم یکوین بر ا ان نظم ولی وه مبننی
بر یک قاعده و قانون ا ت ،عمل نموده و در عالم یشریع نیز بر ا ان ورع قاوانین ولای عمال
مینماید امام در بحث اصولی خود یحات عناوان خطاباات قاانونی ،بار ایان اعنقااد ا ات واه:
« یکالیف و ااکام شرعی دقیقاً مانند قوانین عرفی ا ت وه برای افظ جامعه و هماهنیی وارها،
ورع و مقرر می شود هر قانون از ان جهت وه یک خطا ا ت ،منعلاا باه یاک عناوان ولای
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میشود ،و اجت بر یمامی انسانهای مکلف خواهد بود در مورد شرع هم خطا های منعلا باه
مؤمنان یا مردم همین طور ا ت» (همان)011-015،
ممکن ا ت این پر ش مطرح شود وه بر ا ان یوصیفات فو  ،نباید مجاالس قانونگاذاری
در وشورها وجود داشنه باشد و اال انکه در همه وشورها و انی در جمهوری ا لامی وه خاود
امام مؤ س و معمار ان بود ،وجود دارد پا خی وه امام به این پر ش میدهاد ایان ا ات واه
وظیفه مجالس ملی و شورایی ،ورع قانون نیست بلکه «مجلس بارای وفاا دادن مصاالح وشاور
ا ت با ولیات قانونهای ا مانی و نظارت در قوه اجرائیه عامله ا ت» (همان)151،
از انجا وه اصول و قوانین الهی ولی میباشد و در هر زمان و مکان شرایط دگرگون میشاود،
برای اجرای قوانین در جامعه ،نیاز به یبیاین و یعیاین ااکاام باا مصاادیا میباشاد از ایان رو
امام(ره) قائل به وجود مجلس و قوه مقننه در اکومت ا لامی ا ت البناه وظیفاه ایان مجلاس
قانونگذاری بر ا ان خرد ،لایا و یشخیگ نمایندگان نیست ،بلکه وظیفاه اناان برناماهریزی
برای نهادهای مخنلف اکومنی بر ا ان ااکام الهی و قاوانین الهای ا ات اماام(ره) در بحاث
ولایت فقیه خود مینویسد:
«در اکومت ا لامی به جای «مجلس قانونگذاری» وه یکی از اه د انه اکومتوننادگان را
یشکیل میدهد« ،مجلس برنامهریزی» وجود دارد واه بارای وزارتخاناههای گونااگون در پریاو
ااکام ا لام برنامه یرییب میدهد و با این برنامهها ویفیت انجام خادمات عماومی را در را ار
وشور یعیین میوند» (همان)33 :1411 :
البنه امام در دهه بیست شمسی در ونا وشفالا رار خود ،به مجلاس برناماهریزی اعنقااد
داشنند و لی شر ا ا ی ان مجلس ،مجنهد بودن اعضای ان ا ت مجنهدین مییوانند ااکاام
الهی را یبیین و مصادیا انها را مشخگ نمایند و علاوه بر اجنهاد از صفت فضایله عادالت نیاز
برخوردار باشند یا جز نفع و اجرای اکم خدا غرری نداشنه باشند (همان)001 :
با یوجه به مطالب فو  ،قانونگذار اقیقی خداوند میباشد و به اکم عقل و شرع ،همو برای
مردم اکومت و ااومیت یشکیل میدهد و با یوجه باه مصاالح و مفا اد بنادگان قاانون وراع
مینماید و انسان ها اگر بخواهند در این مورد دخالت داشنه باشند ،فقط در ایطه اجرای قاانون
بر ا ان اجنهاد و ا ننبا مییوانند عمل نمایند به دلیال اینکاه در منظار اماام خمینای(ره)
« قدرت مقننه و اخنیار یشریع در ا لام به خداوند منعال اخنصاص یافناه ا ات شاارع مقادن
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ا لام ،ییانه قدرت مقننه ا ت هیچ وس اا قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز اکام شاارع
را نمییوان به مورد اجرا گذاشت» (همان)33 :1411 :
مییوان از مجموع ارای امام به این ننیجه ر ید وه مجالس موجود در وشاورهای ا الامی و
وشور ایران ،مجلس قانون گذار ا نقلالاً نیست ،بلکه مواردی وه وشور نیازمناد وراع مقاررات و
قواعد میباشد وه ابقهای در میان مسلمین نداشنه و مشرو به اینکه خلاف شرع نباشاد و یاا
به صلاح جامعه ا لامی و یرقیات وشور ا لامی باشد ،وارشنا ان دینی مییوانند در ایان زمیناه
ورود داشنه باشند و این قواعد در را نای قوانین و قواعد ولی دین ا لام باه یصاویب ر اانده و
اجرا نمایند (همان)051:
گفتار سوم  :قانون الهی و فطرت انسانی
در فراز پیشین همین بحث امام (ره) وارع قانون را بارییعالی دانست و از انجا واه خداوناد
عالم و قادر ،خالا انسان ا ت و از وی دییر صفت ر ّ یکی از صفات اصلی خداوناد میباشاد،
خداوند اکیم و علیم قانون خود را برای انسان ورع مینماید وه با فطارت انساان واه مخلاو
خداوند ا ت ،مطابقت داشنه باشد ا لبنه از نیاه امام (ره) ااکام الهی وجوه گونااگون دارناد؛ یاا
مقنضای فطرت انسانی هسنند ،بلاوا طه و یا با وا طه ا ت دعوت به فضاایل و نهای شارک و
وفر میباشد امام خمینی این موروع را در ونا های ولامی و فلسفی خود بیاان داشانه ا ات
البنه ییوید مینماید وه ااکام الهی به وا طه پیامبران بر یوده مردم ابلاغ میشاود و ماردم نیاز
جهت عادت باید به ان رهنمودها عمل نمایند امام (ره) در وناا طلاب و اراده در ایان بااره
مینویسد:
« خدای یعالی پیامبرانی را برای بشارت و انذار فر ناد وه ااکامشان بر طباا مقنضاای فطارت
بود پس ااکام پیامبران ا لهی یا ابندائاً و بدون وا طه بر طبا مقنضاای فطارت اصالی ا ات،
مانند دعوت به خدا و معارف الهی و ا ما و صفات اضرت اا و یا با وا طه بر طباا مقنضاای
فطرت اصلی ا ت ،مانند دعوت به فضایل اخلاقی و ومالات نفسانی و نماز وه معاراج ماؤمن باه
وی خدا ت و اج وه مهمانی خوان عطای الهی ا ت و یا انکه د نورات پیامبران الهای بار
طبا مقنضای فطرت یبعی ا ت مانند نهی از وفر و شرک و بتپر نی و یوجه باه غیار خادا و
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نهی از اخلا بمیمه و وارهای زشت وه نفس انسان را از وصول الی الله ماانع میشاود و مانناد
د نور به یقوا و روزه وه همان یقوای نفس ا ت و بازداشنن از مشنهیات خلاصه بیشنر ااکاام
الهی با مقنضای فطرت مطابا ا ت وه معرفت ااصل شود و ادمی خود را به ا انانه دو ات
بر اند» (همان)193-197 :
امام خمینی(ره) مسائل فو را در ونا شرح ادیث جناود عقال و جهال باا یقسایمبندی
ااکام الهی به اصلی و ا نقلالی و فرعی و یبعی بیان میدارد وه «این دو مقصاد ،مطاابا نقشاه
فطرت ا ت ،چنانچه در ننی وه در انسان دو فطرت ا ت ،فطرت عشاا باه وماال و فطارت
ینفر از نقگ پس جمیع ااکام شرایع مربو به فطرت ا ت و بارای یخلاگ از اُجُاب ظلمانیاه
طبیعت ا ت» (همان)75-12 :1477 :
الف) عدم نسخ قانون الهی
امام (ره) بر ا ان معرفتشنا ی فلسفی و دینی خود اعنقاد دارد وه خداوند علام اضاوری
به یمام هسنی دارد و عالم در محضر خدا ت از انجا وه خداوند خالا انسان ا ات و مصاالح و
مفا د بندگان را از خود انها بهنر میداند ،بر ا ان فطرت انسانها ،قانون ورع مینمایاد و از
انجا وه فطرت انسان همواره او را به امت وماال رهنماون و از نقاگ او را دور مینمایاد ،لاذا
قانونی وه خداوند یبارک و یعالی ورع مینماید ،برای یمام اعصار و نسلها خواهد بود و بشر بما
هو بشر ،مییواند در ولیه قرون از ان قانون در را نای به ومال ر ایدن ا انفاده نمایاد بادین
خاطر ا ت وه ا لام دین وامل می باشد و قواعد و قوانین ان نیز برای یمام ابناای بشار خواهاد
بود و از انجا قوانین الهی ا لامی مطابا با فطرت و اقیقت وجودی انسان میباشد ،لاجرم بارای
همیشه و همه زمانها لازم الاجرا و الایباع خواهد بود و بدین ان به مت و وی نساخ و فساخ
نمیرود از این رو « الال محمد الال الی یوم القیامه و ارام محمد ارام الی یوم القیامه» امام
در این مطلب به ایه ه وره مائده یمسک میجوید و معنقد ا ت وه بر ا اان مضامون ایان
ایه دین ا لام دین وامل و ایم و اومل ا ت و از ایان رو مصاون از ابطاال و نساخ خواهاد باود
ایشان در وشف الا رار در این باره مینویسد:
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«خود خدا در ایه  4از وره مائده پس از انکه امیرالمؤمنین (ع) را به خلافت نصب وارد ،اعلاان
وامل شدن دین و یمام شدن نعمت و خشنود شدن خود را از ا لام نماوده و میفرمایاد «الیاوم
اوملت لکم دینکم و أیممت علیکم نعمنی و رریت لکم الا لام دیناً» پس قاانون ا الام را خادا
وامل و یام شمرده و وسی دییر ننواند ان را نسخ و ابطال نماید» (همان)411 :
در منظومه فکری امام خمینی ،پیامبران الهی ،هر ودام ر النی بارای ابلااغ قاانون الهای در
زمانهای گوناگون داشنهاند و پس از یمام پیامبران ،پیامبر ا الام (ص) خاایم پیاامبر میباشاد
بدین و یله دییر قانونی به و یله شخصی به نام پیاامبر بارای ماردم ابلااغ نخواهاد شاد اماام
خمینی این مطلب را با ا نفاده از ایه  32وره اازا  ،چنین یوریح میدهد:
« لذا خنم پیغمبری را به پیغمبر ا لام اعلان ورده ،پس قانون ا مانی و د نور خدایی واه بایاد
به و یله پیغمبران بیاید دییر نخواهد امد از این رو به اکم این ایه [ما وان محمد أبا أاد من
رجالکم و لکن ر ول الله و خایم النّبیّین] قانون ا لام برای همیشاه و هماه یاوده بشار خواهاد
بود» (همان)427-421 ،
از منظر امام قوانین الهی یمام ابعاد زندگی انساان را در نظار دارد و نااظر باه بعاد ماادی و
معنوی میباشد و بدین بب وهنه و منسوخ نمیشود وما اینکه قواعد عقلای و ریارای نیاز از
زمان پیدایش یاونون وهنه و منسوخ نشدهاند و اگر وسانی این یصور را داشنه باشند واه قواعاد
مربو به زمان خاص ا ت و قوانین الهی و ا لامی نیز پس از قرنها قابل اجرا نمیشود ،اولااً باا
قواعد ریاری و عقلانی نیز مخالفت مینماید ثانیاً از روی بییوجهی و جهالت ا ات ،نسابت باه
قوانین ا لامی» (همان :ج)129 :1471 ،5
قوانین ا لامی و الهی از نیاه امام خمینی بر مبانی محکم انسانشنا ای ،جامعهشنا ای و
ا نوار ا ت و دارای محنوای غنی و قابل ا نفاده در هر دوره زمانی زندگی انسان میباشاد و از
صحنه زندگی عملی انسانها قابل فسخ و محو نمیباشد امام برای یبیین این مسیله به برخی از
مفاهیم یمسک میجوید وه همواره در زندگی انسانها یازه میباشند و رنگ و بوی وهنیای باه
انها د ت نمی دهد امام در دو بعد مفااهیم ایجاابی و البی مناال مایاورد و اسس ننیجاه
میگیرد وه قوانین ا لامی و الهی ابدی میباشند و ناظر به یمام ابعاد وجودی بشر بوده ا ت:
«اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از نمیری و اکومت جائرانه و بساط عادالت
فردی و اجنماع ی و منع از فساد و فحشا و اناواع وجرویهاا و ازادی بار معیاار عقال و عادل و
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ا نقلال و خودوفایی و جلوگیری از ا نعمار و ا ننمار و ا نعباد ،و ادود و قصااص و یعزیارات
بر میزان عدل برای جلوگیری از فساد و یبااهی یاک جامعاه و یا ات و راه باردن جامعاه باه
موازین عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل چیزهایی نیست وه با مارور زماان و در طاول
یاریخ بشر و زندگی اجنماعی وهنه شود» (همان :ج)329 : 1471 ،01
ب) غایات وضع قانون الهی
امام خمینی(ره) یک فقیه ،فیلسوف و عارف دینای -ا الامی میباشاد عالماان منیلاه بارای
جهان ،خالا و برای خود جهان و موجود در جهان هسنی نیز برای غایایی خلا شادهاند اشارف
مخلوقات و موجودات وره زمین انسان ا ت و انسان دارای دو بعد مادی و معنوی ا ت واه هار
دو بعد در را نای ومال و عادت انسان ا ت ومال و عادت انسانی نیز در نهایت به بیان ایه
 5وره بقره «فکان قا قو ین او أدنی» میباشد لذا مییوان از ولام امام (ره) چنین ا اننبا
ورد وه در نظر ایشان قوانین الهی هم جنبه ابزاری برای مقاصد عالیه میباشد هرچناد مقاصاد
عالیه به صورت یریبی می باشد بدین معنا وه قانون ابزاری برای برقراری نظم اجنماعی ،قسط و
عدل ،و قسط و عدل نیز برای یهذیب نفس و یزویه روح و رانجام نیل به عادت و لقاا الهای
میباشند امام در این زمینه مینویسد:
«ا لام به قانون نظر «الی» [ابزاری] دارد ،یعنی ان را الات و و ایله یحقاا عادالت در جامعاه
می داند و یله اصلاح اعنقادی و اخلاقی و یهذیب انسان میداند قانون برای اجرا و برقرار شادن
نظم اجنماعی عادلانه ،به منظور پرور انسان مهذ ا ت» (همان)74: 1411:
در صوریی وه قانون ابزار یحقا عدالت باشد ،در نظر امام این قاانون نااظر باه بعاد ماادی و
معنوی انسان ا ت و در صورت عمومیت و جامعیت قانون ،مییوان ان را مبناا و معیاار زنادگی
انسان قرار داد و در نهایت انسان را به عادت رهنمون نماید امام با یوجه به این عنصار معنقاد
ا ت وه قانون به یمام افراد یعلا میگیرد:
« قانون یوجه به یمام جامعه ورده ا ت قانون برای یهذیب یماام جامعاه ا ات» (هماان :ج،13
)313 : 1471
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امام این نوع نیاه را در دهه  42شمسی و زمانی وه درن خارج اصاول میگفنناد ،در بحاث
خطابات قانونی مطرح ورده ا ت و در انجا ییوید دارند وه هر قانون از ان جهت وه یک خطا
ا ت ،منعلا به یک عنوان ولی میشود و اجت بار یماامی انساانهای مکلاف خواهاد باود در
مورد شرع هم خطا هایی منعلا به بندگان و مؤمنان و یا عوم مردم ا ات یاک خطاا ا ات
ولی شامل ولیه افراد میشود (همان)012 :1437 :
امام خمینی(ره) با یوجه به غایات و اهداف قانون یمایز جدی میان قاوانین بشاری و قاوانین
الهی قائل ا ت امام بر این باور ا ت وه انسان اگر بخواهد قوانین ورع نماید ،قواعد و قاوانینی
وه مربو به بعد مادی انسان ا ت ورع میوند و یماام یلاا خاویش را صارف ایان مطلاو
بنماید ،ینها در این مورد مییواند قواعدی جعل نماید و اال انکه زندگی انساانی دارای ابعاادی
منعدد ا ت و قواعد و قوانین باید ناظر به همین ابعاد باشد اماام در دهاه  02شمسای باه ایان
مطلب اشاره ورده و در ادامه ایات علمی و یا ی خود در فواصل زمانی همواره این مطلاب را
مورد ییوید قرار داده ا ت ایشان در وشف الا رار در این باره مینویسد:
«قانون های بشری انساان را باه هماان زنادگانی ماادی و دنیاایی دعاوت میوناد و از زنادگی
همیشیی ابدی غافل میوند یمام قوانین بزرگ ا لام دارای این دو جنبه ا ت وه هم نظر باه
ایات مادی و فراهم اخنن از و برگ ان دارد و هم نظر به ایات معنوی و از و بارگ ان
قانون مالی منلاً در ا لام وه برای اداره وشور و اانیاج زندگانی ماادی وراع شاده ،باه طاوری
ورع شده ا ت وه جنبه زندگانی معنوی در ان منظور ا ت و ومک واری باه زنادگی معناوی
میوند از این جهت در دادن بیشنر مالیاتها قصد یقر به خادا واه باه وا اطه ان زنادگانی
معنوی ییمین و روح انسانی بزرگ میشود ،شر شده ا ت» (همان)410-414 :
با یوجه به مطالب فو  ،زندگی مادی و معنوی از همدییر قابل یفکیاک نمیباشاد و از نیااه
امام نیز همین مطلب اومل و ایم بودن قانون ا لام را یییید مینماید و غایاات ایان قاوانین نیاز
عادت دنیوی و اخروی انسان ا ت
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گفتار چهارم  :فقه و قانونگذاری فقهی
در اموزههای ا لامی ه گونه معارف وجود دارد وه اصطلاااً باه انهاا ،اعنقاادات و باورهاا،
ارز ها و هنجارها و منا ک و شریعت ،گفنه میشود شریعت و منا اک در قالاب فقاه باروز و
ظهور دارد فقه مسؤولیت بیان ااکام و قواعد و قوانین مورد نیاز جامعاه ا الامی و دینای را بار
عهده دارد مجنهدان یمام یلا خود را مینمایند یا به اصاولی د ات یافناه واه بادان و ایله
بنوانند نظام قانونگذاری ا لامی را به نحو مطلو ایجاد و در را نای زنادگی بهیناه دنیاوی و
اخروی برای افراد مسلمان ،قوانینی وارامد و وار از یهیه بنمایند امام خمینی باه عناوان یاک
فقیه و معمار و پدیداورنده یک نظام یا ی نیز اصول و قواعدی را برای یبدیل فقه بمااهو فقاه
به قوانین در نظر دارند وه با عمل به انهاا مییاوان بایسانههای قانونگاذاری را از منظار اماام
ا نخراج ورد
الف) شناخت موضوع
فقیه منکفل بیان اکم میباشد ولی اکم نیز باید ناظر به موروع باشد لذا شناخت موراوع
یک امر رروری یلقی میشود البنه قبل از یشکیل اکومات ا الامی در ایاران ،انچاه در میاان
فقها رایج بود ،یی وید بر اجنهاد و ا ننبا اکم بود و فقیهان مدعی بودناد واه موروعشنا ای
وظیفه فقیه نمیباشد فقیه اکم را می دهد و مقلدان باید اکم را با موروع یطبیا نمایند ولی
اگر فقیهی بخواهد بر ا ان ارای خود ،نظام یا ای را اداره نمایاد و بار ا اان ا اننبا های
خود قواعد و قوانین ی را یصویب نماید ،لاجرم و رروریاً مصادیا را شنا ایی نمایاد ،چارا واه در
نظام ونونی موروعات بسیار پیچیده شده و انی با یغییر واربریِ موروعی ،اکم ان نیز یغییار
خواهد ورد در این صورت فقیهان باید موروعشنا ی نمایند یا با یغییر موروع و واربری ،اکم
ان نیز یغییر یابد لذا امام خمینی(ره) در ال  1437علیرغم مخالفت برخی از شااگردان خاود
و علمای دییر ،اکم به الیت خرید و فرو شطرنج دادند و پاس از فناوای ایشاان فدرا ایون
شطرنج وه در را ر جهان وجود داشت ،در ایران نیز یشکیل گردید امام خمینی در پا اخ باه
ؤال ایتالله محمداسن قدیری درباره علل بیاان ایان گوناه فنواهاا ،رامن ارجااع باه وناب
ایتالله یداامد خوانساری یوصیه مینماید وه این گونه برداشت از روایاات ننمایاد ،چارا واه
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« ان گونه وه جنا عالی از اخبار و روایات برداشت دارید ،یمدن جدید به ولی باید از بین بارود
و مردم ووخنشین بوده و یاا بارای همیشاه در صاحراها زنادگی نمایناد» (هماان :ج1471 ،01
)191:
امام در این نامه ییوید مینماید وه مصارف برخی از مسائل منل با و رمایه ،باید در ییار و
ومان باشد ،امروزه می یواند در موراوعات دییار ماورد بحاث قارار گیارد و مجنهاد بایاد ایان
موروعات را شناخنه و برای زندگی مردم راهیشا باشد در نهایت امام یوصیه میوند وه «یحت
ییثیر مقدننماها و اخوندهای بی واد واقع نشوید ،چرا وه اگار بنا ات باا اعلاام و نشار اکام
خداوند به نظام و موقعینمان نزد مقدننماهای ااما و اخونادهای بی اواد صادمهای بخاورد،
بیذار هرچه بیشنر بخورد» (همان :ج)190: 01،1471
ب) توجه به اصول و مقاصد شارع
در این موروع امام خمینی یوجه خود را از قالبهاای ظااهری و صاوری قاوانین و مقاررات
خارج ورده و به روح ولی ااکام و قوانین معطوف شده ا ت به عبارت دییر در این مسیله اماام
یوجه به مقاصد شریعت نموده ا ت مقاصد شریعت را علماای اهال انت باه ویاژه ابوا احا
شاطبی و دییران ،به یفصیل بیان وردهاند وه عصاره ولام انان این ا ت :مقاصد شاریعت هماان
غایایی ا ت وه شریعت برای یحقا انها در جهت مصلحت مردم ورع ورده ا ت (الفا ی)4،
امام در را نای مقاصد شریعت اصولی چون عادالت ،اصال اهله و امحه ،اصال لارارر و
لاررار ،اصل ارمت مال و جان و ابرو ،اینیت و ورامت انسانی و را مورد ییوید قارار میدهاد
در نظر امام ،شارع مقدن باه هایچ وجاه رراایت نادارد در وراع قاوانین باه اصاول و مقاصاد
خدشهای وارد شود
امام در دهه بیست شمسی در اینباره مینویسد:
«یکی از قانونهای عمومی وه در ا لام گذاشنه [شده] ا ت ،یک طور قوانینی ا ات واه بارای
مراعات یوده ،موول بر قانونهای دییر خدا قرار داده ،مانند قانون ارج و قانون ررر و اراطرار و
اوراه و امنال انها این قوانین ناظر به قوانین دییر ا ت برای مراعات اال مردم»
(همان)419 :
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ج) نقش زمان و مکان در شناخت موضوع
یکی از مباانی وه در اندیشه فقهی امام مطرح ا ت و این مسیله در پس از انقلاا ا الامی
نمودی بیشنر پیدا ورده ا ت ،یغییر موروعات ا ت یغییرات در برخی از ازمنه و امکنه ممکان
ا ت یا اد یغییر ماهیات نیز باشد و به موروع دییار یبادیل شاده باشاد باهطاور طبیعای باا
دگرگ ونی در ماهیت موروعات به ناچار باید اکم ان نیز یغییر پیدا وند بهطاور مناال موراوع
وار و وارگر یکی از موروعات داغ و بحثانییز در جمهوری ا لامی بوده ا ت و بحاث ان از ابر
 1431اغاز شد و رانجام پس از رالت امام و در ابان  1435به یصویب ر اید اگار واار را باه
عنوان یک قرارداد و موروع یلقی ونیم وه میان وارگر و وارفرما ایجاد میشود ،بر ا ان قواعاد
و قوانین «اجاره» دولت نباید در این عرصه دخالت نماید ولی اگر به مسیله وار و وارگر وارفرماا
در قالب اقو عمومی نیریسنه شود ،در ایان صاورت دولات مییواناد در عرصاههای عماومی
دخالت نماید و نظر خود را به عنوان در مقوله وار و وارفرما بیان وند
امام با یوجه به این مسیله ،موروع نقش زمان و مکان را در اجنهاد و ا ننبا مطرح میوند
و معنقد ا ت وه:
«زمان و مکان دو عنصر یعیینوننده در اجنهادند مسایلهای واه در قادیم دارای اکمای باوده
ا ت ،به ظاهر همان مسیله در روابط ااوم بر یا ت و اجنماع و اقنصاد یک نظام ممکن ا ات
اکم جدیدی پیدا وند بدان معنا وه با شناخت دقیا رواباط اقنصاادی و اجنمااعی و یا ای
همان موروع اول وه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده ا ت ،واقعاً موروع جدیدی شده وه قهراً
اکم جدیدی میطلبد» (همان :ج)015 :1471 ،01
د) توجه به زمان و مکان در اجرای احکام
ادیان و دین ا لام با جعل شریعت درصدد ان هسنند زندگی انسانها را یسهیل نمایناد باه
طور منال در ایه وریمه 079وره بقره امده «أال الله البیع و ارّم الربا»؛ خداوند بیع و معامله
میان مردم را ،الال ورد ولی ربا را وه معامله و یجارت نیست ،ارام نموده ا ات در موراوعات
دییر نیز شارع مقدن در زمان قانونگذاری شرایط و اوراع و ااوال زمان و مکان اجارای اکام
را در نظر گرفنه ا ت به طور منال در نحوه پرداخت دیه ،ان را بر ا ان والاها و اموال رایج ان
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زمان بیان ورده ا ت اال اگر فقیهی بخواهد امروزه از پرداخت دیه خن بیوید ،باید بر ا ان
اموال و والاهای روز محا به نموده و اکم پرداخت را اعلام نماید چرا وه اکام شارعی واه در
قالب روایت و یا ایه وریمه در ان زمان بیان شده ،در این زمانه قابلیت اجرا با یوجه به ناوع والاا
و اموال ندارد لذا برا ی یبدیل هر اکم فقهی به قانون ،باید ییثیر شرایط زمانی و مکانی مشخگ
شود یا در روند و فرایند اجرای اکم مشکلایی پیش نیاید و در پریو مشکلات به وجود امده ،ول
فقه و فقاهت زیر ؤال نرود لذا مییوان گفت وه قانون مورد یصویب ینها با ظاهر شرع موافقات
داشنه باشد و یا با ان منافات نداشنه باشد ،بلکه قانونگذار در مراله یبدیل اکم به قانون بایاد
ابعاد یا ی ،اجنماعی ،اقنصادی ،فرهنیی و اقوقی و را در نظر بییارد اماام در اال 1437
در این باره به شورای نیهبان وه مسؤول یطبیا قواعد و قوانین مجلس با شرع میباشاد ،یاذور
داد و انان را منوجه مسائل و مصالح نظام نمود و ییوید ورد وه با مبااث صرف نظاری اوزههاا
نمییوان مشکلات را ال ورد:
« اکومت ،فلسفه عملی برخورد با شرک و وفر و معضلات داخلی و خارجی را یعیاین میوناد و
این بحثهای طلبیی مدارن وه در چارچو یئوریها ت ،نه ینها قابل ال نیست ،وه ما را به
بنبست میوشاند وه منجر به نقض ظاهر قانون ا ا ی میگردد» (همان :ج)017 :1471 ،01
امام در ال های اخر عمر خود پیو نه به این موروع ییوید داشت و ارانجام ایان مطلاب
مهم را در قالب پیامی وه بعدها به پیام «منشور رواانیت» معروف شد ،منوجه علما و رواانیات
و مراجع و مجنهدان نمود و در این پیام ییوید نمود وه اوزهها ،رواانیت ،مراجع و علما باید باه
نیازهای جوامع ا لامی یوجه نموده و پا خهای منا ب به معضلات و مشکلات گونااگون داشانه
باشند و این امر مسنلزم ان ا ت وه به اجنهاد مصطلح اوزه وفایت نشود و یاک مجنهاد بایاد
علاوه بر علوم رایج اوزهها از مسائل اجنماعی ،یا ی ،اقنصادی و اگاهی داشنه باشد
با شناخت دقیا روابط اقنصادی و اجنماعی و یا ی ،همان موروع اول وه از نظر ظاهر باا
قدیم فرقی نکرده ا ت ،واقعاً موروع جدیدی شاده ا ات واه قهاراً اکام جدیادی میطلباد
مجنهد باید به مسایل زمان خو د اااطه داشنه باشد هدف ا ا ای ماا ایان ا ات واه چیوناه
می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده ونیم و بنوانیم برای معضلات جاوا
داشنه باشیم رواانیت یا در همه مسائل و مشکلات اضور فعال نداشنه باشد ،نمییواناد درک
وند وه اجنهاد مصطلح وافی نیست چه بسا شیوههای رایج اداره امور مردم در الهای اینده
911

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال دوم ،شماره  ،8تابستان 9881

یغییر وند و جوامع بشری برای ال مشکلات خود باه مساائل جدیاد ا الام نیااز دارد (هماان:
ج)015-051 :1471 ،01
هـ ) تأثیر حکومت بر احکام و قوانین
شیعیان به دلایال گونااگون باه جاز زماان اضارت امیرعلیهالسالام و اضارت اماام اسان
علیهالسلام ،اکومت نداشنهاند و امامان علیهمالسلام مبااث و مسائل فقهی را بارای شااگردان و
پیروان خود بیان میوردند ،ولی زمیناههای اجارا نداشانه ا ات هرچناد در برخای از زمانهاا
دولتهایی منل ال بویه ،ربهداران و عی میوردناد ااکاام شارعی را اجارا نمایناد و گفناه
میشود وه شهید اول لمعه دمشقیه را برای ااومان ربهداران نوشنه و ار ال ورده ا ت ولای
یا زمان پیروزی انقلا ا لامی ،ااومی دینی و ا الامی در رأن اکومات نباوده واه اجنهااد و
ا ننبا خود را در قالب قوانین و قواعد ارائه و اجرا نماید شاید یکی از علامتهای فردی باودن
فقه شیعه را در این مسیله بنوان جستوجو ورد و بخشهاای عباادی فقاه شایعه از بخشهاای
معاملایی و عمومی بیشنر بوده ا ت امام خمینی(ره) از الهای اولیه یی یس نظاام جمهاوری
ا لامی همواره این مطلب را گوشزد میورد وه فقه و فقاهت و اجنهاد در زمان یشکیل اکومت
ا لامی باید مننا ب با جامعه و نیازهای جامعه باشد دییر روابط میان افاراد مبننای بار رواباط
فردی و اکومت با افراد نیز اکومت جور و جائر نخواهد باود از انجاا واه اکومات در زنادگی
انسانها و انسانها در نهادها و وظایف و وارورد انها ییثیر دارد ،لذا عنصاری باه ناام اکومات
مییوان د بار نحاوه ا اننبا و اجنهااد و یصاویب قواعاد و قاوانین ییثیرگاذار باشاد لاذا نقاش
اکومتها در یصویب قوانین در را نای اامان دهی باه اماور اقنصاادی ،اجنمااعی ،فرهنیای،
اقوقی ،نظامی ،اننظامی و بهداشنی ،برقراری عدالت ،یو عه ،رفاه و غیر قابل انکار خواهد بود
این ناوع برداشات از مساایل هام مبننای بار ااکاام اولیاه ،ثانویاه و اکومات خواهاد باود در
ا ننبا های قبل از یشکیل اکومت ،عموماً اجنهاد مجنهدان مبننی بر ااکام اولیه و ثانویه بود
وه در منون وهن فقهی و روایی وجود داشنه ا ت اما فقه اکومنی ،بنا به یفسیر اماام ،نیار
ااوم بر فقه ،باید ناظر به ااومیت و اکومت در جامعه دینی باشد لاذا برخای از اوقاات ،فقاه
مبننی بر ااکام اولیه و ثانویه ،جوا گوی معضلات و مشکلات جامعه نخواهاد باود اینجاا فقیاه
919

قانون و قانون گذاری در منظومه فکری امام خمینی(ره) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ااوم باید از زاویه فقه اکومنی ،الال مشکلات و معضلات جامعه باشد لذا اماام اعنقااد داشات
وه در دایره ااکام فرعیه و فقهیه عمل وردن ،نمییواند مشکلات جامعه را ال نمایاد و بایاد از
این چارچو خارج شد و خارج شادن از ایان چاارچو نیار فقهای اکاومنی را باه دنباال
میاورد و بدین طریا با یصویب قواعد و قوانین ا لامی مورد نیاز جامعه ،به معضلات و مشاکلات
پا خ گفت بر این ا ان امام معنقد بود وه« :اکومات در نظار مجنهاد واقعای فلسافه عملای
یمامی فقه در یمامی زوایای زندگی بشریت ا ات اکومات نشااندهنده جنباه عملای فقاه در
برخورد با یمامی مشکلات اجنماعی و یا ی و نظامی و فرهنیای ا ات (هماان :ج:1471 ،01
)015
امام اجنهادات فقهی خود را درباره نقش اکومت چنین بیان مینماید:
« اگر اخنیارات اکومت در چارچو ااکام فرعیه الهیه ا ت ،باید عرض اکومت الهی و ولایات
مطلقه مفوره به نبی ا لام صلّیاللهعلیهوالهو لّم ،یک پدیاده بیمعناا و محناوا باشاد و اشااره
میونم وه طبا پیامدهای ان ،هیچ وس نمییواند ملنزم به انها باشد منلاً خیابانوشیها واه
مسنلزم یصرف در منزلی یا اریم ان ا ت ،در چارچو ااکام فرعیه نیست نظام وظیفه ،اعازام
الزامی به جبههها و جلوگیری از ورود و خروج ارز ،جلوگیری از ورود و یا خروج هار نحاو والاا و
منع اانکار در غیر دو ه مورد و گمروات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشای ،قیمتگاذاری،
جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعنیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی ،امال ا الحه باه
هر نوع وه باشد و صدها امنال ان (همان :ج)391 :1471 ،01
امام پس از شمردن وظایف فو وه از اخنیارات اکومات ا الامی ا ات و بایاد اااوم ایان
وظایف را به نحو مطلو انجام دهد ،با ییوید بیان میوند اکومت خود جز ااکام اولیه ا ت و
مقدم بر یمام ااکام فرعیه انی نماز و روزه میباشد:
«اکومت وه شعبهای از ولایت مطلقه ر ول اللاه صلیاللهعلیهوالهو الم ا ات ،یکای از ااکاام
اولیه ا لام ا ت و مقدم بر یمام ااکام فرعیه ،انی نماز و روزه و ااج ا ات اااوم ماییواناد
مسجد یا منزلی را وه در مسیر خیابان ا ت خرا وند و پاول منازل را باه صااابش رد وناد
ااوم مییواند مساجد را در موقع لزوم یعطیل وند و مسجدی وه مضاار باشاد ،در صاوریی واه
دفع ان بدون یخریب نشود ،خرا وند اکومت مییواند قراردادهای شرعی را وه خود با ماردم
بسنه ا ت ،در موقعی وه ان قرارداد ،مخالف مصالح وشور و ا لام باشد ،یکجانباه لغاو وناد
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اکومت مییواند از اج وه از فرایض مهام الهای ا ات ،در ماواقعی واه مخاالف صالاح وشاور
دانست ،موقناً جلوگیری وند (همان :ج)390 :01،1471
عبارات فو با صراات یام و یماام دلالات دارد واه اکومات نقاش بسازایی در ا اننبا و
اجنهاد ااکام دارد و در صوریی وه ااکام فرعی فقهی ،مخالف مصاالح ا الام و وشاور ا الامی
باشد ،از دایره عمل خارج شده و به مدت طولانی و یا وویاهمدت به ان عمل نمیشود
و) قوانین و احکام شرعی و كارآمدی آن
قبل از انقلا ا لامی ،در میان عوام و خاواص گفناه میشاد واه قاوانین بیشانر باه جنباه
واربردی یک مسیله یوجه دارد و در صوریی وه وقنی قانونگذار یک مسیله را باه صاورت قاانون
یصویب ورد ،ان مسیله ناظر به ال مشکل و معضلی از معضلات جامعه ا ات و در ایان صاورت
مییواند وارامد نیز باشد و در زمانهای گوناگون قابل یغییر نیز مییواند باشاد منلااً قاانونی در
 12ال پیش یصویب شده و به خاطر دگرگونی اوراع و ااوال دییر وارایی لازم را هام اوناون
ندارد ،قانونگذار مییواند ان را فسخ و قانون جدید وه وارامدیر ا ت ،جااییزین ان نمایاد و در
مقابل می گفنند وه فقه این گونه نیست فقیه بر ا ان منطا ا ننبا خود میخواهاد وظیفاه
مکلفین و مقلدین خود را معین نمایاد و انچاه از مناون ا اننبا مینمایاد بار ا اان وظیفاه
شرعی ،به مقلدین بیان وند
اما پس از پیروزی انقلا ا لامی ،فقیهی در رأن اکومت قرار گرفت و مجلاس ،بار ا اان
نظریه ولایت فقیه پدید امد وه وظیفه ان قانونگذاری بر ا اان فقاه و شاریعت ا الامی باوده
ا ت در این برهه این پر ش مطرح میشود وه ایا هم اونون نیز فقیاه بایاد فنواهاای خاود را
ناظر به وظیفه مکلفین و مقلدین مطرح نماید و یا اینکه فنوای خود را با یوجه باه وارامادی ان
در جامعه ا لامی مطرح وند و در نهایت ان ،به صورت قانون دراید و ناظر باه اال معضالات و
مشکلات جامعه باشد
امام با یوجه به این نکنه همواره شورای نیهبان را مورد خطا قرار مایداد و ییویاد داشات
وه شورای نیهبان باید مصالح و مقنضایات زماان را در نظار بییرناد و بار ا اان ان مصاوبات
مجلس شورای ا لامی را رد و یا یصویب نماید ،چرا واه در ان زماان برخای از اعضاای شاورای
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نیهبان بر ا ان ااکام اولیه ،اارر نبودند مصالح و مقنضیات زمان را در نظر بییرناد اماام در
نامه ای خطا به اعضای مجمع یشخیگ مصلحت نظام ،درباره شورای نیهبان مینویسد:
«یذوری پدرانه به اعضای عزیز شورای نیهبان میدهم وه خودشان قبل از این گیرها ،مصالحت
نظام را در نظر بییرند و این بحثهای طلبیی مدارن ،وه در چهارچو یئوریها ت نه ینهاا
قابل ال نیست وه ما را به بن بستهایی میوشاند وه منجر به نقاض ظااهری قاانون ا ا ای
می گردد شما در عین اینکه باید یمام یوان خودیان را بیذارید وه خلاف شرعی صاورت نییارد-
و خدا ان روز را نیاورد -باید یمام عی خودیان را بنمایید واه خادای نااورده ا الام در پایچ و
خمهای اقنصادی -نظامی ،اجنماعی و یا ی ،منهم به عدم قدرت اداره جهان نیردد» (هماان:
ج)017-011 :1471 ،0
امام خمینی(ره) در هنیام یی یس مجمع یشخیگ مصلحت نظام وه به خاطر اخنلاف میاان
مجلس و شورای نیهبان پدید امد و مجلسیها مصلحت نظاام را در نظار میگرفنناد و شاورای
نیهبان بر ا ان ااکام اولیه و ثانویه ،مصوبات را رد و یا یییید میوارد ،خطاا باه اعضاای ان
مجمع نوشت:
«اضرات اقایان یوجه داشنه باشند وه مصلحت نظام از امور مهمهای ا ت واه گااهی غفلات از
ان موجب شکست ا لام عزیز میگردد اماروز جهاان ا الام ،نظاام جمهاوری ا الامی ایاران را
یابلوی یمامنمای ال معضلات خویش میدانند» (همان :ج)333-339 :1471 ،0
در یاریخ  15شهریور  1437در روزنامه جمهاوری ا الامی فناوایی اننشاار یافات ،مبنای بار
الّیت بازی شطرنج البنه اکم منو به این بود وه دییر بهعنوان ابزار قمار مورد ا انفاده قارار
نمیگیرد محمداسن قدیری یکی از شاگردان و از اعضای دفنار اماام در قام در یااریخ  0مهار
 1437نامهای به امام (ره) نوشت وه در اقیقت اعنراض به صدور فنوای الّیت بازی با شاطرنج
بود ایشان با مقدمات و مؤخرات از امام ؤال میوند وه« :اولاً اائل از وجاا فهمیاده واه هام
اونون شطرنج به عنوان ابزار قمار مورد ا نفاده قرار نمیگیاردآ ثانیااً قصاد منفعات اارام نیاز
ممکن ا ت از شطرنج بنماید در روایات نیز امده ا ت وه بازی باا شاطرنج اارام ا ات پاس
شطرنج در هر االت چون بازی فکری باشد و چه غیر ان ،ارام ا ت»
امام در جوا نامه اقای قدیری ،اجنهاد و ا ننبا ایشان از روایتها را نامعنبر میداند و بر این
باور ا ت وه این گونه اجنهادات ،نمییواند جامعه ا لامی را اداره نماید
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« این جانب لازم ا ت از برداشت جنابعاالی از اخباار و ا اکاام الهای اظهاار یی اف وانم بناابر
نوشنه ی جنا عالی زوات ینها برای مصارف فقرا و ایر اموری ا ت وه بوار رفناه ا ات و
اونون مصارف به صدها مقابل ان ر یده ا ت راهی نیست رهان در با و رمایاه مخانگ باه
ییر و ومان و ا بدوانی و امنال ان وه در جنگهای ابا به وار گرفنه میشده ا ات و اماروز
هم ینها در همان موارد ا ت و انفال وه بر شایعیان یحمیال شاده ا ات ،اماروز هام شایعیان
مییوانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای وذایی جنیلها را از باین ببرناد و انچاه را واه باعاث
افظ و لامت محیط زیست ا ت نابود ونند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ
وس هم اا نداشنه باشد مانع انها باشد؛ منازل و مساجدی وه در خیابانوشایها بارای االّ
معضل یرافیک و افظ جان هزاران نفر مورد اانیاج ا ات ،نبایاد یخریاب گاردد و امناال ان و
بالجمله ا ن گونه وه جنا عالی از اخبار و روایات برداشت دارید ،یمدن جدید باه ولای بایاد از
بین برود و مردمان ووخنشینی بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی بنمایند (هماان :ج،01
)192-191 :1471
نتیجه گیری
در منظومه فکری امام خمینی(ره) ،قانون مییواند موجب عادت بشر باشاد ،ولای در میاان
قوانین ،قانون الهی در قالب دین یجلی پیدا میوند دین و قوانین مربو باه ان نااظر باه ابعااد
وجودی انسان ا ت -وه هم مادی و هم معنوی میباشد و یوجه به هر دو بعد و ورع قوانین بار
ا ان نیازهای هر دو بعد؛ باید ا ان قانونگذاری باشد و دین ا لام نیز این دو بعاد را در نظار
گرفنه ا ت و در صورت لحاظ هر دو بعد مییوان ان قانون را مطابا باا فطارت دانسات از ایان
لحاظ قانون الهی فسخ نشدنی ا ت و از انجا وه دین ا لام اخرین دین الهی ا ات ،قاوانین ان
نیز برای ایباع بشر در همه ادوار لازم الاجرا ات قاانونی فساخ میگاردد واه یواناایی باراوردن
نیازهای بشری را در هر زمان نداشنه باشد از انجا وه دین ا لام این مساائل را در نظار گرفناه،
قانونش ماندگار ا ت ولی قوانین بشری این گونه نمیباشند ،در ننیجاه دچاار فساخ و وهنیای
میشوند
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البنه مسلمانان وه در عصر اضور به ر نمیبرند ،لاازم ا ات باا در نظار گارفنن مصاالح و
مفا د ا لام و مسلمین اقدام به یصویب و ا نخراج قوانین از اموزههای ا الامی بنمایناد و ایان
امر با یوجه به زمان و مکان صورت میگیرد و عنصر زمان و مکان از عناصر ا ا ی در ا اننبا
و ا نخراج قوانین می باشد امام به این نوع قوانین ،ااکام و قوانین موروعه مایگویاد واه بایاد
مبننی بر قانون و ااکام الهی باشد
در نظر امام وارع قانون اولاً و بالذات خداوند ا ت ،و هیچ قانونی به جز اکم شارع پذیرفناه
شده نمیباشد ولی از انجا وه ااکام ا لامی برای اجرا نیازمند به برنامهریزی میباشاد؛ مجلاس
شورا و دییر نهادهای قانونگذار این وظیفه را بر عهده دارند مجلس ورع قانون فرایار از قاانون
ا لام نمیوند ،بلکه یطبیا می نماید و در این یطبیا نیز لازم ا ات افارادی باهعناوان فقیاه و
ا لامشنان ،بر موارد برنامهریزی نظارت داشنه باشند
امام برای بهنر برنامهریزی وردن راه الهایی ارائه میدهند ،از جملاه اینکاه برناماهریازان و
انی مجنهدان باید شناخت دقیا از موروعات و مصادیا ااکام شرعی داشنه باشند و اصاول و
قواعد مورد نظر شارع مقدن ،با یوجه به ییثیر عنصر زمان و مکان و اکومت بار ااکاام شارع و
وارامدی ان لحاظ نمایند
در بینش اضرت امام (ره) مقام نبوت و امامت و در زمان اارر مقام ولایت فقیه در اقیقت
قوه مجریه برای قوانین الهی هسنند البنه منو ا ت به اینکه مجری قاانون علااوه بار شارایط
عمومی یک انسان ،از قبیل عقل ،یدبیر ،درایت ،شجاعت ،و دارای شر علم به قاانون و دارای
صفت عدالت نیز باشد
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
جعفری لنیرودی ،محمدجعفر ( )1431ترمینولوژی حقوق .یهران :ونابخانه گنج دانش
دهخدا ،علیاوبر ( )1431لغتنامه ،جلد  11جمهوری ا لامی ایران ،یهران :مؤ سه اننشارات دانشیاه
یهران ،بییا
وایوزیان ،ناصر ( )1474مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران .یهران :شروت هامی
اننشار

911

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال دوم ،شماره  ،8تابستان 9881

مو وی خمینی ،روحا ( )1471صحیفه امام ( 22جلدی) .یهران :مؤ سه ینظیم و نشر اثار امام
خمینی
ااااااااااا ( )1411ولایت فقیه .یهران :مؤ سه ینظیم و نشر اثار امام خمینی
ااااااااااا ( )1477شرح حدیث جنود عقل و جهل .یهران :مؤ سه ینظی م و نشر اثار امام
خمینی
ااااااااااا ( )1437تهذیب الاصول ،یقریر جعفر بحانی ،ج  0قم :دارالفکر
ااااااااااا ( )1430طلب و اراده .یرجمه :یداامد فهری یهران :مروز اننشارات علمی و فرهنیی
ااااااااااا ( )1430كشف الاسرار بیجا ،دفنر نشر فلا
نویمان ،فراننس ( )1474آزادی و قدرت و قانون ،یرجمه عزتالله فولادوند یهران :خوارزمی
ب) منابع عربی
الزبیدیالحنفی ،محمدیقی ( ) 1313تاج العروس من جواهر القاموس ،یحقیا :علیشیری ،ج 11
بیروت :دارالفکر
الفا ی علال ،مقاصد الشریعه و مکارمها ،دارالبیضاء :مکنبه الواده العربیه
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