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 چکیده

ره( نظریهه بهدی ی در الهوق فقهه بها )ینیخمین منبع برای تقنین در دولت اسلامی است. امام ترمهمفقه 

 موردمطال ههکه شایسته است تأثیرات آن در حهوزه تقنهین  اندکردهارائه « نظریه خطابات قانونیه»عنوان 

اب عام قهانونی بهه یه  گذار در خطگذاری عرفی م تقدند اراده قانونره( با الهام از قانون)امامقرار گیرد. 

کند که جام ه، دولت و یمانجامد و انحلالی نیست. خطاب عام قانونی، این امکان را فراهم یمانشاء واحد 

را  مندنظامشخصیت حقوقی جم ی، مکلف حکم قرار گیرد. علاوه بر مکلف، امکان توجه تکلیف جم ی و 

دهد و بهرای یمه حوزه اجتماعی و حکومتی سوق کند و بدین طریق فقه را از حوزه فردی بیمنیز فراهم 

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

ی اسهت کهه شهارع امرحلههای دیگری را نیز دارد. در مقدمات اثبات نظریه، ف لیت حکم  قابلیت خوانش

تواند مصالح اجرای حکم را سنجیده و در این مرحله نقهش یمفقیه یول. بایستی لوازم اجرا را ملاحظه کند

توانهد کنهد و میفقیه و نقش مصلحت، ارتباط پیهدا مییتولاایفا کند. این قرائت به مبانی دیگر در حوزه 

باعث هماهنگی احکام شرعی با مقتضیات زمان و مکان شود و به کارآمدی و روزآمدی فقه برای تقنهین 

تهوان نتیجهه گرفهت کهه شهأن شهارع از نگهاه یمره( در آثار خود )امامنگاه قانونی  بر اساسد. کم  کن

گذاری عرفی همچهون تهأثیر اههدار در تقنهین، انسهجام های قانونیژگیوگذار است، لذا ره(، قانون)امام

 سازد. ترآمادهتواند در فقه ملاحظه شده و آن را برای تقنین یمقوانین  مراتبسلسلهقوانین و 

 ، فقه حکومتی.گذاریقانونخطابات قانونی، انحلاق و عدم انحلاق، احکام شرعی،  :های کلیدیواژه

  

                                                 
 دانشگاه باقرال لومکارشناسی ارشد رشته فقه سیاسی آموختهدانش ،. 
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 مقدمه

ماهیهت اسهلامی خهود و الهوق مت هدد قهانون  بر اسهاسحکومت جمهوری اسلامی 

موازین شری ت و فقه قرار داده است و در این  بر اساسخود را  گذاریقانوناساسی، مبنای 

کهه  یتوجهقابلرا پیموده است و علیرغم توفیقات  یبیپرفرازونشی  سالهچهلراستا مسیر 

و  خلأهاموازین فقه اسلامی کسب نموده است همچنان  بر اساسدر خصوص تدوین قانون 

شکالات و نواقص ناشی فقهی وجود دارد. برخی از این ا گذاریقانوناشکالاتی در خصوص 

 اسهتبوده اسهت کهه لهازم  داریحکومتاز فالله فقه و فقاهت تاریخی شی ی از عرله 

ضهواب  »تحقیقات بیشتری در مورد رابطه تقنین فقهی و تقنین حقهوقی لهورت گیهرد و 

 مورد کنکاش قرار گیرد. «تقنین فقهی مطلوب

رای نظام اندیشه اجتمهاعی فقیه و الولی لاحب سب  و دا عنوانبهامام خمینی)ره( 

ایهن  رودیمکه احتماق  اندکردهنظریه خطابات قانونیه را ارائه  ،در دانش الوقو سیاسی، 

لهذا اهمیهت گذاری فقهی داشته باشد. قانوندر عرله  توجهیقابل یراتتأثنظریه الولی، 

و روزآمدی فقه  یشناسزمانو عنصر  طرری ازآن  خلأهایاسلامی و  گذاریقانونعرله 

کند کهه در خصهوص نظریهه ایشهان کهه جهزء )ره( از طرر دیگر، ایجاب میامام خمینی

لهورت ق یهشهود، بررسهی و تحقابتکارات ایشان در دانش الوق محسوب می ینترمهم

 .گیرد
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 تبیین نظریه خطابات قانونیه و نظریه رقیب آن. 1

 تبیین نظریه خطابات قانونی -1-1

 یشخص و یجزئ گاه ،: خطابشودیم یمتقسامام)ره( به دو نوع  ازنظرخطاب شرعی 

 از ینهیم  فهرد ،آن موضهوع هکه است یخطاب ،خطاب شخصی. است یقانون و یلک گاه و

خطهاب بهه  مثل ،گرددیم یشخص و یجزئ زین مکح ،موضوع تبعبه و است نیلفکم انیم

 (.50 :طه« )اذهب الی فرعون انه طغی»حضرت موسی)ع(: 

 از و باشهند نیلفهکم همهه ایه نیلفهکم افراد از یجم  ی،خطاب موضوع اگر مقابل در

 قهرار مکهح موضهوع ،جامع عنوانِ آن و باشد شده نظر افراد بدان جامع عنوان ی  قیطر

 تهابع ،خطهاب بهودن یقهانون ای یشخص همواره پس .ندیگو یقانون و یلک را خطاب ،ردیگ

 آن موضهوع تابع ،ثبوت مقام در مکح بودن یقانون ای یشخص همواره چون ؛است موضوع

 .است

از  یبهه شهمار ههر فهرد یشخصه یههاخطابگفت: در  توانیم یکل سخنی  در

 یکهی ،خطاب ،یقانون یهاخطابدر  یمستقل و جداگانه وجود دارد، ول یمخاطبان، خطاب

سهخنان و  جهاییجاهستند کهه در  ییترازها هاینا. شماریبفراوان و  هامخاطباست و 

 (52ص ، 5ج  ،ق 8082 ی،نیخم) .خورندیمبه چشم  زیامام ن یالول یهانوشته

 بهه منحل است یلک عنوان موضوعش هک یقانون خطاب ی،نیخم امام نظر اساس بر

 و کنهدینم لحها  را یخاله فرد ،خطاب گونهینا در شارع چون. شودینم مت دد خطابات

 لحها  یلهک عنهوان همان به را یجم  هکبل کندینم لحا  را افراد اتیخصول ،آن تبعبه

 بهه مت هدد امکهاح توانیمینم گرید حاق نیا در ،دهدیم قرار هاآن یبرا را مکح و کندیم

 ؛سهتین مهدنظر یلهک عنهوان همهان بهه یلک عنوان البته. ردک درست موضوع افراد ت دد

 انهد،گفته یمجموع عام درباره کهچنان یجم  ولف همان به افراد یجم  ولف کهچنان
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 یانشها مقام در شارع یول ،باشندیم مدنظر ،موضوع افراد درنهایت هکبل ؛ستین مدنظر زین

 کنهدینم لحها  شانیفرد اتیخصول به را افراد ت ت  ها،آن لدور و یقانون خطابات

 .کندیم لحا  یقانون و یلک نحو به را افراد هکبل

 حقیقت به دو امر است:قوام نظریه خطابات قانونیه در 

گونه نیست که بهه ت هداد ینابیش از ی  قانون نیست؛ ی نی  شدهج لقانونی که . 8

 مخاطبین قانون و حکم انشاء شده باشد.

حاق نوع مخاطبین لحا  شهده و اینکهه برخهی از « شدهج لی  قانون »در این . 5

 هها نشهود.شهامل آن هشهدج لشهود کهه قهانون ینمها شرای  تکلیف را ندارند سبب آن

 (844، ص 8932 فرهادیان،)

مدعا در نظریه خطابات قانونیه فق  وحدت خطهاب و این نکته حائز اهمیت است که 

حکهم بهر ههر  أنشکه مُ کنندیموحدت انشاء است نه وحدت مُنشأ. بلکه امام خود تصریح 

 (582 ، ص5ج ، ب 8082خمینی، ) .مکلفی است

 خطابات عام شرعیتبیین نظریه انحلال  -1-2

 اتخطابه :گویدمی رقیب نظریه خطابات قانونیه عنوانبه نظریه انحلاق خطاباتِ شارع

بار بگویهد  میلیونی اینکه  یجابه. شارع هستند خاص اتفشرده خطاب درواقع شارع عام

هرگاه و هر جا کهه یه  خطهاب  درواقعگفته است. پس  بار أقیموا الصلاةأقم الصلاة، یک

شهود کهه عامی بیان شود در ظاهر ی  خطاب است، اما اگر دقت شود م لوم میجم ی و 

 :رک)شود، هر مخاطبی خودش ی  حکهم دارد. به ت داد مخاطبین منحل می این خطاب

 (542 ص ،5ج  ق، 8089 خویی، -801 ص ،8ج  ق، 8925 نائینی،

دارد و نتیجه انحلاق این است که هر مکلفی ی  خطاب مستقل ناظر به شخص خود 

توجیه خطاب و امر، به ی  مکلهف،  یگردعبارتبهخطاب هم باید، خطابِ به قادر باشد یا 
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شهود مشروط به امکانِ انب اث او از این امر است. لذا خطابات به ت دد مخاطبین منحل می

شود که این فردها بتوانند عمل بکنند. اگر خطاب به شخصی این امر تا آنجایی منحل می

اش این است که هر شود. نتیجهتواند عمل کند این خطاب دیگر منحل نمیمیرسید که ن

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

 متوجه او شود و نسبت به او انحلاق پیدا بکند.

 خطابات قانونیه هیاز نظر ترموسعقرائتی  -1-3

 خصهوصبهه غالب مقدمات تحفظ دارد است که ب شدهارائهره( امام) یهاز نظرقرائتی 

نظر ویهژه دارد و آن مقدمهه را کهه  است، مراتب احکام قانونی بر مقدمه چهارم که بیانگر

 ی نبهودنانحلهال ،. از این دیهدگاهآوردیم، به میدان دانندیمدر الل نظریه  تأثیریب عموماً

 است. خطابات قانونیه فق  بخشی از این نظریه

 مطابق مقدمه چهارم از مقدمات اثبات نظریهه خطابهات قهانونی، ره(امام)بیان مدعا: 

. حکم کننهده در گیردیملورت  انشاء و ف لیت قائل است که خطاب قانونی در دو مرحله

مطلق  لورتبهو حکمی را  کندیمالل مصلحت یا مفسده ی  ف ل را ملاحظه  مرتبهی 

کند اگر شرای  لازم و مصلحت لوازم اجرا را ملاحظه می ،رحله ب دکند در مو عام انشاء می

کند و مقیدات ابلاغ و حکم می مختصاتباشد که اجرا شود، در مرحله ب د آن را به انضمام 

 گهذاریقانون. این مهنه  اندازدیم یرتأخ ،و الا آن را تا زمانی که شرای  آن به وجود بیاید

: ص ،8ج  ق،8059 خمینهی، رک:) .کندیمروش تقنین عرفی است و شارع هم به همین 

090) 

تخصهیص،  یجههدرنتنقطه خصولیت این قرائت آن است که مشاهده لهوازم اجهرا و 

 یدرزمانو  ص()یامبرپ یدرزمانکه  دهدیمقرار  «حاکم»حکم را جزء شئون  یرتأختقیید یا 

 ،میهان ملاکهات احکهامن اسهت. در ألاحب آن ش فقیهیولو در زمان غیبت،  (ع)یتباهل

 - در مباحث سیاسی فقیه توان آن را تزاحم ثبوتی دانست.نوعی تزاحم برقرار است که می
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احکام دسترسی دارد  اقتضائاتاجتماعی به جهت عقلایی بودن مباحث، به مناطات احکام و 

و  اتیهدمقو  اجهراتواند انشائات کلی شارع را بفهمد بنابراین در مقام ف لیهت، لهوازم و می

ره( در بحهث امهام )این قرائت م تقد است که  .کندمخصصات را دیده، حکم را تشریع می

در  فردمنحصربهحکومت، ورود و تخصیص، حکومت ثبوتی را تصویر کرده است و آن نظر 

 یهانشسهتسلسهله ، 8932، اسهد پهور)رک:  بحث حکومت، در امتداد همین بحث است.

 (علمی خطابات قانونیه

استاد گنجی هم از جهت دخالت دادن مقدمه چهارم نظریه و ملاحظه لهوازم اجهرا بها 

یله وسبهاین تفسیر از خطابات قانونی همراه هستند. البته ایشان در مورد ملاحظه لوازم اجرا 

و  کنهدیمرا تصهورر  یعنهوان ی مولا  گویدیمه یخطابات قانونحاکم زمانه، مطلبی ندارند: 

 یه ینا« عیهأحهلر اللرهه الب»گفته:  مثلاً؛ کندیمن عنوان بار یصالح بر ام را برحسب مکح

ن ی: اگوییدیمرد، شما کدا ین ارتباط پی، اگر با اشودیمه در خارج واقع ک ی یقانون است. ب

ن است یت قانون به ای: باطل است... ف لگوییدیمرد، کدا نیو اگر ارتباط پ ح استیع لحیب

، ص ش 8912، (ره)ینهیخم امهام آثار نشر و میتنظ موسسه) ه باشددر اجرا داشت که ملاک

823.) 

 گذاریبررسی تأثیر نظریه در فقه قانون -2

شوند: تصویری کهه از یمو ارتکاز دینی وارد دانش فقه  زمینهیشپحداقل با سه  فقها

و  هاینهزم عنوانبهتواند یم موضوع هساین  شارع( در ذهن دارند.مکلِف )مکلَف، تکلیف و 

گهذاری نیهز تهوان در قانونیم. این سهه را حاکم بر دانش فقه تلقی شود هایفرضیشپ

 شهأنتطبیق کرد که عبارت باشهد از: تصهویر مکلهف قهانون، تصهویر تکلیهف قهانونی و 

گذاری. لذا در این تحقیق بر تأثیر نظریه بر این سه حهوزه، بررسهی لهورت خواههد قانون

 گرفت.
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 یههاحوزهآن در  لوازم و امتهداد نظریه به م نای جستجو و یافتن ثیرات ی أیافتن ت

 ،در آثهار علمهی لهاحب نظریهه شهدهاستخراج امتهداداتدیگر است. ممکن است نتای  و 

 گهرددیملذا این اشکاق دفع ی باشد و ممکن است موجود نباشد. لریح یا ضمن لورتبه

 یاگهزارهباشهد یها حتهی  نشدهاستفادهره( امام)که ی  نتیجه مشخص، در دستگاه فقهی 

 آن یافت شود. برخلار

 مکلف قانوننقش نظریه خطابات قانونی در  -2-1

یکی از اجهزاء لهازم بهرای فقهه حکهومتی برشهمرد  توانیمنظریه خطابات قانونی را 

دانش الوق فقهه بهرای تصهویر مکلهفِ فقهه  بر اساسپشتیبان و  اییهنظرکه  جهتازآن

راد ما از فقه حکومتی همان نگرش ولفی به فقه حکومتی است. ت ریفی حکومتی است. م

است: علم به احکام شرعی فرعی از روی ادلهه تفصهیلی بها  شدهعنوانبرای فقه حکومتی 

رویکردی کلان و حکومتی. بر این اساس هدر فقه حکهومتی، پاسهخگویی بهه نیازههای 

 (03ص  ،8935 ،یمشکان) است. توأمان« فرد، جام ه و حکومت»

با توجه به ت ریف و هدفی که برای فقه حکومتی بیان شد، نظریهه خطابهات قهانونی 

یکهی از . جام ه و حکومهت خواههد بهود یهاحوزهتصویر تکلیف و مکلف برای  سازینهزم

است که مکلف شرعی کیست کهه  سؤاقمهم در دایره حکم شناسی پاسخ به این  سؤالات

مورد خطهاب واقهع شهود؟  تواندیمد است یا جام ه هم فر لرفاًمورد خطاب مولاست؟ آیا 

 تواندیمبا رواب  خاص مانند دولت، حاکمیت، حزب و...  هاانسانغیر از جام ه مجموعه از 

 مورد خطاب واقع شود؟

برای اختلار میان دو نظریه رقیب ی نی نظریه عهدم  توانیمکه  ییهاتفاوتیکی از 

انحلاق خطابات ذکر کرد در حوزه مکلفِ خطهاب شهرعی خطابات قانونیه با نظریه  انحلاق

نظریهه انحلهاق  .یهادکرداز آن  تهوانیماست که در ترجمان حقوقی همان مکلف قهانون 

خطابهات  منزلههبهکه یه  خطهاب شهرعی عهام  کندیمتصویر  گونهیناخطابات شرعی، 
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اگر مخاطب یا موضهوع یه  حکهم شهرعی،  مثلاًمت ددی به عدد مخاطبین خطاب است. 

یا به ت داد ناس  ینمؤمنیا ناس باشند مطابق با نظریه انحلاق، این خطاب به ت داد  ینمؤمن

 کند.یم هاآنو تکلیف را متوجه  یابدیمانحلاق 

ملاحظه کردن تکلیف و مکلفِ تکلیف، لاجرم قابل تطبیق بر فرد است نه بر  گونهینا

گفت که نظریه انحلاق امتداد نگهاه  توانیم. دستینازاب و نهادهایی جام ه یا دولت، حز

دیدگاه انحلاق، ت لق تکلیف به  فرضیشپ اساساً فردگرایانه به فقه و استنباط فقهی است.

فردی انسانی است و این دیدگاه برای ت لق تکلیهف بهه یه  مجموعهه  یهاارادهافراد و 

 اشکالاتی دارد.

برخهی از  ازنظهرجام ه آن اسهت کهه  شدنواقعمکلف حث از یکی از وجوه اهمیت ب

( 25ص ، 8939، ربهانی) ، جام ه مکلف موضوع دانش فقهه الاجتمهاع اسهت.نظرانلاحب

 اند.ین برخی دیگر جام ه را مکلف فقه حکومتی و فقه نظام برشمردهچنهم

 جام ه شدنواقعمکلف  الولیبررسی  -5-8-8

 :م تقدنهدمنطقی تکلیف به فرد و جام ه و دولهت در تحلیل شکل  برخی از محققین

سه مصداق  یدارد، دارا یخارج نیکه به وجود افرادش ت  ی یطب یکل مثابهبه یذات انسان

اشهکاق در خصهوص ( 94ص  ،8939مهدوی زادگان، ) فرد، جام ه و دولت است. ،یخارج

چنین تصویری از طبی ت ذات انسانی است. طبی ت ذات انسانی چیزی جهز خهودش را در 

مها در اینجها  شهوند.و ماهیت جام ه و دولت افزون بر طبی ت انسهان تصهویر مهی برندارد

. البتهه هستیممجزای از طبی ت ذات انسانی  ،تصویر طبی ت جام ه و طبی ت دولت مندنیاز

دولت متشکل از ذوات انسانی است اما فق  از آن تشهکیل نیافتهه اسهت.  طبی ت جام ه و

 نوع رواب  خاص هم وجود دیگری است که بایستی بر آن ضمیمه گردد.
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سه تصویر برای لورت منطقهی خطهاب انواع عام در الطلاح علم الوق،  بر اساس

استغراقی عام  -5عام مجموعی یا  -8خطاب شرعی به نحو  شرعی بر جام ه ممکن است:

 عام بدلی باشد. -9و یا 

یله عهام مجمهوعی وسهبهبرخی فقها و پژوهشگران مخاطب قرار گهرفتن جام هه را 

 (93 ص ،8912 آلهفی، - 223ص ، 8043 ،یآبهادنجف یمنتظهر . )رک:اندکردهتصویر 

اگر خطهاب بهه ایهن نحهو »است آن است که:  شدهمطرحاین تلقی  در موردمحذوری که 

که تخلهف  یاگونهبه شودیمجم ی ثابت  لورتبهلورت تکلیف بر همگان باشد در این 

جام ه بزرگ، درباره ههر قهانونی  ی  درلحنه اساساً. آیدیمی  نفر تخلف همه به شمار 

همواره گروهی تخلف کننده وجود دارد و در این لهورت در مقابهل ههر قهانونی همگهان 

 (509ص ، 8932حسنی، ) .«عالی محسوب خواهند شد

مکلفهین بهه  ت ت تکلیف در خطاب به  انحلاق خطاب به نحو عام استغراقی، بنا بر

به هر کس  «لیقوم الناس بالقس »خطاب  در مثاقعنوانبهمتوجه خواهد شد  جداجدانحو 

باید اقامه قس  کند. روشن است چنین امری در سهطح  گویدیمو مستقل از دیگری  رأساً

است که افراد زیادی  جم ی و یکپارچهقامه قس  امری ا ی  جام ه غیرممکن است. شیوه

 ی  عمل انجام پذیرد. درنهایتدر آن درگیرند تا 

هر فرد را  دنیاشکاق مستقل و منف  دنیز نتوان  موضع عام بدلیرسد از به نظر می

 یسلسله روابه  انسهان  یشده جام ه متشکل از داده حیآنکه طبق توضبرطرر کرد. حاق

سنخ تکالیف متوجه جام ه اف هالی و  ستیسازگار ن یاستقلال یاست و با نگاه تهیافسازمان

نمونه در تکلیهف  عنوانبهن ساق  گردد یری  فرد، از عهده سایستند که با انجام دادن ین

، به شکل هماهنگ و متناسب انجام کاریمتقسلشگر را همه باید مبتنی بر   یاف اق  جهاد

، اف هاق، هماهنهگ شهده و در کاریمتقسهو  یزیربرنامههگذاری و  باهدرباید  ی نی؛ دهند

 نسبت با همدیگر مطال ه و ملاحظه شوند.
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تواند ان کاس دهد ولی ایهن یمنظریه انحلاق خطاب عام را به نحو استغراقی و بدلی 

دو خطاب قابلیت ان کاس خطابات جام ه را ندارند. طبق نظهر برخهی از محققهین خطهاب 

ند از سنخ عام مجموعی باشد اما نظریه انحلاق بها مجمهوعی دیهدن، مکلهف توایمجام ه 

ناسازگاری دارد هرچند از دیدگاه این تحقیق، عام مجموعی برای ان کاس مکلهف جام هه، 

 لهورتبهخطاب اگهر مطهابق نظریهه خطابهات قهانونی  درهرلورتنقص و اشکاق دارد. 

 ابلیت ان کاس در فقه را خواهد یافت.طبی ت جام ه مورد خطاب قرار گیرد، جام ه مکلف ق

های تکلیف قائل شدن برای جام ه، ملاحظه تکثر اف اق همراه با تراب  یژگیویکی از 

ی فقه فردی عدم ملاحظه این تکثر و تراب  است. هانقصمیان افراد جام ه است. یکی از 

ص موضوع را بهه اگر جام ه را مکلف به حفظ نظم بدانیم. فقه فردی، تشخی مثاقعنوانبه

که اگر تکلیف حفظ نظم در عبور و مرور به فرد واگذار شود باعث یدرحالسپارد یممکلف 

تشخیص موضوع را مطابق فقه فردی به مکلفهین  مطلقاًتوان ینمشود. فلذا یم ومرجهرج

شود که جام ه را شکل مطلهوب داد. تکرار برخی غیرالزامیات در جام ه موجب نتایجی می

عنوان نمونه، وفای به وعده طبق نظر اکثریت فقها واجب نیست حاق اگر کند. بهیمخارج 

جام ه یا دولت مکلف بخواهد به این نحو، عمل کند اعتماد میان جام ه و میهان جام هه و 

شود. ملاحظه تکلیف جام ه باملاحظهه حیهث جم هی آن، موجهب یممسئولان دچار خدشه 

ر ملاحظه گردد و ی  ف ل بدون در نظر گرفتن، رواب  و تیقدقشود این رواب  و تکثر، یم

 آثار اف اق در جام ه در نظر گرفته نشود.

 شخصیت حقوقی: شدنواقعمکلف  -2-1-2

 مثابهبهحقوقی شخص حقوقی عبارت از هر امری است که قانون آن را  هاینظامدر 

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

 یهامصهداقدر حوزه فقهه سیاسهی بیشهترین ( 224ص  ،0ج  ،8932 ،لنگرودی یج فر)

شخصیت حقهوقی کهه بهرای اشهخاص حقیقهی ت ریهف  شخصیت حقوقی دو گونه است:



 601 گذاریره( در فقه قانون)ینیخمتأثیر نظریه خطابات قانونیه امام  

 

، ادارات، شههرها، هانسهازما، هاشهرکتشود و شخصیت حقوقی که برای اموری چون می

 شود.ت ریف می هاآنو مانند  هادولت

دارند بهرای اعتبهار شخصهیتی  تردیدیرقابلغاشخاص حقیقی وجود حقیقی  ازآنجاکه

و  هاشرکتمشکل خالی وجود ندارد؛ اما در الل وجود و نحوه وجود  هاآنحقوقی درباره 

بررسی  هاآنبراین لازم است نحوه وجود وجود دارد؛ بنا نظراختلار هاآنو مانند  هاسازمان

ایهن امهور از سهنخ  ازآنجاکهشود؛ زیرا اعتبار حق و تکلیف تابع وجود و نحوه وجود است. 

همانند وجود جام ه خواههد بهود.  هاآن، فق  از سنخ خرد آن هستند، نحوه وجود اندجام ه

 همه این نحوه امور باشد.بیانگر نحوه وجود  تواندیمبه این جهت هر نظری درباره جام ه 

، هاسهازمان، هاشهرکتبهرای امهوری چهون  توانیمبا توجه به وجود حقیقی جام ه 

را شخصیت  هاآن توانیم جهتینازاوجود واق ی ادعا کرد  هاآن و مانند، ادارات مؤسسات

 (904، ص 8932حسنی، ) حقوقی جم ی نامید.

و نهادهای نوپدید در ادله شرعی مورد خطهاب  هاسازمان، مؤسساتطبی ی است که 

در میان دو قوق خطابهات انحلهالی یها خطهاب  هاخطابتفسیر آن  تا برای اندنگرفتهقرار 

 گونههیناکهارکرد خطهاب قهانونی در ایهن مهورد را  توانیمقانونی، یکی انتخاب شود اما 

طاب و تکلیف قرار دهد و توضیح داد که حاکم شرع، با خطاب قانونی این نهادها را مورد خ

 شود. سازییادهپ هاآنثمرات چنین خطابی در مورد 

با توضیحی که داده شد، نظریه انحلالی قابلیت مخاطهب قهرار دادن یه  مجموعهه 

رواب  انسانی که تحت عنوان جام ه یا شخصیت حقوقی جم ی قرار بگیهرد را نهدارد، لهذا 

 بهر اسهاسقهانونی کهه  بالطبعکند و  هاآن چنین تکلیفی را متوجه تواندینمحاکم شرعی 

به رسمیت شهناخته و  شرعاًتواند چنین نهادهایی را شود، نمیحکم حکومتی بازت ریف می

و حقوقی را متوجه آن سازد. هرچند که ممکن اسهت بگهوییم نظریهه  هایتمأمور ،تکالیف

شخصیت حقوقی خطابات انحلالی این قابلیت را دارد که شخصیت حقوقی نوع اوق، ی نی 
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آن را بهه  جههتینازارا مورد خطاب قرار دهد و  شودیمکه برای اشخاص حقیقی ت ریف 

 رسمیت بشناسد.

عمهل  هاآنبرخی خطابات هستند که با توجه به فضای فرهنگی عصر نزوق موضوع 

؛ شهوندیم؛ اما در فضای امروز در قالب عمل اجتمهاعی ههم انجهام آیدیمفردی به شمار 

من لم یحکم بما انزل »به نهی از حکم به غیر ما انزق الله اشاره کرد.  توانیمنه برای نمو

امروزه نهادهای اجتماعی مسئوق تقنین و قضاوت  (00)مائده،  «الله فاولئک هم الکافرون

هستند نه افراد. هیچ تکلفی ندارد که همان نهادهای حقوقی و اجتماعی را مخاطهب ایهن 

 .احکام بدانیم

 حکومت: شدنواقعمکلف  -2-1-3

های حقوقی جم ی محسوب کرد اما بنا به اهمیت یتشخصتوان جزء یمدولت را نیز 

مقصود از دولهت مکلهف آن گیرد. یمقرار  مورداشارهو جایگاه آن در فقه سیاسی، جداگانه 

کنهد. در مهورد  یشارع مقدس تلقه یفیاست که خود را مت لق به احکام تکل ینوع حکومت

 میبهدان یاحکام شهرع ییضمانت اجرا عنوانبهآن است که دولت را  انیب  یقش دولت ن

احکام  ییاجرا ضمانت حکومت یکل فهیگرچه وظ شدهگفتهآن است که  تریقدق انیب یول

برخی دولت است.  یشرع فهیوظ مشخصاً یفیاز احکام تکل یاعمدهبخش  یشرع است ول

های زیادی برای فقه حکهومتی در یتظرفاز پژوهشگران م تقدند با مکلف دانستن دولت، 

 (52ص ، 8939 زادگان، یمهدوشود. )مقایسه با فقه فردی ایجاد می
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 گذارینظریه در تکلیف قانونی و فرایند قانون ریتأث -2-2

 قدرت در تکلیف قانونی -5-5-8

مقیهد بهه  نفسههیفنظریه خطابات قانونی، خطاب بر طبی ت موضوع است کهه  بنا بر

قیدی خارج از ذات موضوع نیست؛ بنابراین قید قدرت و علم نیهز در مرتبهه خطهاب قابهل 

عجهز و  حاقینباا ره(امام )لحا  نیست و خطاب بر عاجز و جاهل نیز ف لیت دارد. مرحوم 

. روشن است بیندینمکم بر عاجز و جاهل را منجز و ح آوردیمجهل را عذر عقلی به شمار 

 عجز عذر عقلی نسبت به هر ف لی است.

در این بیان میان ف لیت و تنجز تفاوت وجود دارد تکلیف نسبت به عاجز ف لیت دارد 

ممکن است ف لیت خطاب بر عاجز و جاهل با عدم تنجز سهازگار  اما برای او منجز نیست.

خطابی لغو و غیر حکیمانه است امها در ف لیهت چنهین خطهابی  نیاید و به نظر برسد چنین

زیرا مکلهف  شودیمچنین فرایندی موجب تحکیم بیشتر قانون فایده حکیمانه وجود دارد. 

برای شامل نشدن و تخصیص تکلیف دلیل آورد اما در قهوق بهه عهدم  شودیمف لی ناچار 

لیت و وجود شرای  ف لیت خطهاب ف لیت خطاب بر عاجز و جاهل و مانند آن، باید برای ف 

لذا اگر فردی خود را در م رض عجز یا جهل قرار دههد یها حتهی در م هرض . دلیل بیاورد

در نهوع خطابهات  یژهوبههتحصیل قدرت یا علم قرار ندهد عذری بهرای او وجهود نهدارد؛ 

 .یابدیماسلام مواجه است این موضوع اهمیت بیشتری  یانباکسیاسی که 

 نظریه خطابات قانونی بر اساسان کاس تکلیف جم ی  -5-5-5

منحهل شهده و بهه  زیهن فیتکال ،یخطابات شرع یانحلال تیماه تبعبهدر فقه موجود 

از  یبرخه در. شوندیممنجرز  یکفائ ای ینیع لورتبهو نسبت به آحاد مردم،  نیمکلف ت داد

 ریرا تصهو فیهاز تکل یجام هه و حکومهت، سهنخ فیتکهال میدر ترسه یفقه یهاپژوهش

نهوع از  نیه. در ایکفائ لورتبهاما نه  کنند،یدر آن مشارکت م نیکه همه مکلف کنندیم
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 هسهتند.« مرکرب یف ل»خود، مکلف به انجام  یدر لورت وحدان یانسان جمع  ی ف،یتکل

شهده  یفهیمور بهه انجهام تکلأخود م تیهستند و بالذات جام ه در کل مندنظام فیتکال نیا

، حهاقیندرع. مرکب است یکه ف ل یحکومت اسلام لیتشک یمانند وجوب اقدام برا است

اعمهاق ههر  گونههینا. در گهرددیممحقق  باری ف ل تنها  نیمکلفان، بلکه ا دنه به ت دا

و موالهات  بیهترت که البته با هاآنو مجموعه اف اق  دهدیماز عمل را انجام  یجزئمکلف 

( در 814ص ، 8911 ،یحسهن. )ستین شیعمل ب  ی گیردیمانجام  یاعماق اجتماع ژهیو

 بر اسهاساند که یدهنامواجب مبرم ( ) شدهیزیربرنامهی این تکلیف را واجب گذارنامی  

 (814ص  ،ب 8911 ،یحسن) یل است نه خطابات انحلالی.تحلقابلخطابات قانونی  نظریه

عنوان تکلیف جم هی برخی دیگر با توضیحی مشابه در مورد تکالیف فقه نظامات، به

است که  «هماهنگ» و «گریکدیمتقوم به »مجموعه اف اق  ازمندیکه ن یفیتکلاند. یادکرده

 لهورت یهنا ریهدر غ چراکهههم آن را انجام دهنهد،   با کم نیاز مکلف یامجموعه دیبا

را  (24انفهاق:) «وَأَعِدُُّواْ لَهُم مَُّا اسْتَطَعْتُم مُِّن قُوَُّةٍ»تکلیف  و؛ آیدینممطلوب به دست  جهینت

ت هداد زیهادی از  یلهوسبهکه نیازمند تشکیل ارتشی منسجم و  اندکردهنمونه ذکر  عنوانبه

 (22ص ، 8932. )میرباقری، گیردلورت می شدهیسازماندهو تکالیف  هایتمسئول

را چه از سنخ واجب کفایی بدانیم چه سنخ دیگری بدانیم به نظر « مندنظامتکالیف »

رسد نظریه انحلاق در تحلیل و ان کاس این تکهالیف دچهار نقهص اسهت زیهرا تکلیهف می

کهه یدرحالکند یمافراد  ت ت مستقل منحل به  لورتبهرا در ناحیه خطاب و  مندنظام

 بهر اسهاسها متفهاوت اسهت. یتئولمسهاین نوع تکالیف دارای سطوح و مراحل هستند و 

از تکلیهف قهانونی یه  گونه حل کرد کهه بگهوییم یناتوان مشکل را یمنظریه خطابات، 

ف بر طبی ت است. اگر تکلیف امر مرکبهی باشهد، تجزیهه یو آن تکل شودیمتکلیف انتزاع 

 تکلیف در چنین خطابی در همین مرحله پیش از انحلاق آن به افراد ممکن است و همهین

 .آوردیمرا فراهم  یزیربرنامهتجزیه امکان 
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 احتمالی نوپدید در رفع ت ارض ادله -5-5-9

قوق به ت دد نوع مکلفین به انواع مکلف فردی، جام ه، حاکمیت و شخصیت حقوقی 

داشته باشد کهه شایسهته اسهت کهه ایهن  تواندیمآثار و پیامدهایی در دانش فقه و الوق 

یکی از ایهن پیامهدها،  رسدیمقرار بگیرد. به نظر  یقردتحقموپیامدها توس  پژوهشگران 

داشهتنِ  یدر الطلاح الوق فقه، ت هارض، تنهافاین قوق در بحث ت ارض ادله باشد.  یرتأث

 مانندمتناقض باشند،  ایمتضاد  باهم کهیطوربهاست،  گریکدیبا  لیچند دل ایدو  یمقتضا

 واجهب نبهودن آن. ایهبهر حرمهت  گهرید یلیدلالت کند و دل یبر وجوب کار یلیکه دلآن

 (812 ، ص5 ج ،8922 مظفر،)

آورد که در ت ارض ادله، دلیلی متوجه ی  یمقوق به ت دد مکلف این احتماق را پدید 

توان در یمنوع مکلف و دلیل مت ارض آن متوجه نوع دیگری از مکلف باشد. این شیوه را 

بیان نهی از طلاق باشهد و دلیهل دیگهر در  اگر دلیلی در مثلاًمرحله جمع عرفی تلقی کرد. 

باشد دلیل نهی متوجه دولت مکلف و دلیل جواز متوجه فرد باشهد. نهه  لا بأسبیان جواز و 

را از ثبت طلاق منع کند بلکه به  هادفترخانهبه این م نا که دولت مانع انجام طلاق شود و 

ی تاً این طبم خانواده متوجه کند. این م نا که نهی بر دولت تکلیفی را در راستای تقویت قوا

ایهن مطلهب از  لرفاًنوع استنباط نیاز به قرائنی دارد که ظاهر دلیل با آن همراهی کند و 

 شود.یمباب احتماق، مطرح 

 دخالت استنباط در فرآیند تقنین و اجرا -5-5-0

مفهوم ف ل یا ترک، که  آن استیکی از پیامدهای مکلف شدن غیر از مکلف فردی 

 شود.یمهایی یچیدگیپعصیان و اطاعت، انقیاد و تجری در تکالیف اجتماعی، دچار 

ی نهی  فهردی تمامی احکام خمسه بر اساس ف ل یا ترک ی  مکلهفدر فقه موجود 

و وقتهی  کنهدیمکه اگر ف ل را انجام دهد فاعل لهدق  اندشدهیفت ری  اراده شخصیه 
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جمع بشود اعهم  بماهواما وقتی تکلیف بخواهد متوجه جمع  ندکیمترک کند تارک لدق 

توضیح داد؟  توانیم، ف ل یا ترکش را چگونه جم یاز جام ه یا دولت یا شخصیت حقوقی 

چه مقدار از جام ه آن تکلیف را انجام دهند یا ترک کنند که لدق کند که جام هه فاعهل 

 شود؟یمیر مرتکب حرام و مطیع واجب چگونه تصوبوده یا تارک؟ 

تشهکیکی مواجهه  لهورتبهرسد در واجبات جم ی با امتثاق یا ترک ف ل یمبه نظر 

متواطی و دف ی است.  لورتبهشویم به خلار تکلیف فردی که اطاعت و عصیان آن یم

دولهت اسهلامی مکلهف « أنکحوا الایامی مهنکم»اگر گفته شود که خطاب و  مثاقعنوانبه

توانهد دف هی باشهد ینمرای افراد مجرد فراهم کند ف ل دولهت است که شرای  ازدواج را ب

 گذاری زمانمند لورت گیرد.یاستسبلکه لاجرم تحت ی  برنامه و در ی  

شد که فقیه در مرحله اقامه و امتثاق یمبساطت در اقامه تکالیف فردی، کمتر موجب 

ها، لهازم یچیهدگیپ اما در تکهالیف اجتمهاعی ایهن؛ استنباطی خود، ورود کند شأنبا  هاآن

به م نهای جهواز  مرحلهبهمرحلهدارد فقیه در این عرله نیز ورودی داشته باشد. امتثاق یم

ترک در برخی حصه هاست و این جواز ترک نیازمند حجت است. برای تقریهب بهه ذههن 

زکات و خمس در تکلیف فهردی اشهاره کهرد کهه امههاق و  اداتوان به امتثاق تدریجی یم

ریجی آن، بایستی با نظارت و اذن فقیه لورت گیرد. در مورد تدری  در زمینهه پرداخت تد

دف هی  لورتبهتوان مثالی را ذکر کرد که شخصی گرفتار گناهی است که یمحرمت هم 

تواند آن را ترک کند، برنامه تدریجی متضمن جواز م صیت در حصه ها و مراحل اولیه ینم

 است.

توان از آثار و امتهدادات قهوق بهه یمدر مرحله اجرا را  ورود فقاهتی و استنباطی فقیه

که در ابتدای فصل اشهاره شهد ایهن  طورهمانتکالیف متوجه جام ه و دولت دانست. البته 

آورد و از الهل نظریهه  حسهاببهی تکمیل و تکامل نظریه خطابهات قانونیهه نوعبهنتای  

 شود.ینماجرا برداشت با تقریر عدم انحلاق( ملاحظه مقام ) یهقانونخطابات 
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مرحله اجرا و امتثاق  درواقعسازی فقه است یادهپتقنین در دولت اسلامی، ابزاری برای 

که در الوق فقه مطرح است در سیاست و حقوق، شامل در مرحله تقنین و قوای مجریهه 

ی از ابتهدا در فراینهدها و مهؤثریابد. لذا فقیه برای تکلیف جام هه بایسهتی نقهش یمتبلور 

 مراحل تقنین و سپس در مرحله اجرا ایفا کند.

 ترموسعثمرات خطابات قانونی بر اساس قرائت  -5-5-2

یهه خطابهات از نظرره( مطابق برداشت رای ، قرائتهی دیگهر امام)پس از تبیین نظریه 

کند ینمدر عدم انحلاق خطابات قانونیه خلاله  لرفاًره( را امام)قانونیه ارائه شد که نظریه 

 دانست.یممقدمه چهارم را دخیل در تقریر آن  خصوصبهدمات اثباتی نظریه را و مق

مصهلحت  اگهرکنهد. یملاحظه مقام اجهرا م تیشارع در مقام ف لره( امام)مطابق نظر 

 اگهرآورد. یبهه اجهرا درمه ها راآن به عموم و اطلاقش مقام انشاء باشد، کامل یاجرا یبرا

آورد و یو مخصص بهه اجهرا درمه دیلورت مقشد بهاز آن با یبخش یاجرا یمصلحت برا

 اللهه)روح کنهد.یآن را به ب د موکوق م یو اجرا کندیمصلحت کلاً نباشد اللاً اجرا نم اگر

مقام ف لیت کهه همهان  در نیزمان و احواق مکلفیجه درنت( 989ص ، 9ج ، 8922خمینی، 

 .دارد تیمدخل است، احکام یاجرا مقام

و از طرفهی  زمان و احواق مکلفین باشهد تناسببه اجراکه بناست ملاحظه مقام یوقت

ی هرزمهاندارد کهه شهارع بهرای یمهتواند متغیر باشد، لازم یماین احواق در گستره زمان 

شود که شارع برای ملاحظهه مقهام اجهرا حهاکم یمگونه برداشت یناتمهیدی داشته باشد. 

الح اجرای احکام را در نظر بگیهرد. بها ایهن توضهیح، شرعی را منصوب کرده است که مص

 کند.یمتشخیص حاکم در محدوده مرتبه ف لیت حکم، نقش ایفا 

حکهم  لهورتبهو نهی از منکر، ی  مدلی از ناحیه شارع  م رورامربهدر مسئله  مثلاً

قهانونی  لهورتبهاست و با لحا  مقیدات و متغیرهای مقام اجرا حکهم  شدهج لانشائی، 
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است در این لورت اگر این لوازم تغییر کند، الهل  شدهج لرای طبی ت افراد و موضوع ب

و آن همچنان تکلیف ساز خواههد بهود  شودینمو نهی از منکر ساق   م رورامربهتشریع 

و نهی از منکر به ی   م رورامربهوقتی حاکمیت در دست ما باشد، مدق  مثلاً کهیطوربه

و نهی از منکر به لورتی  م رورامربهدر دست ما نباشد مدق لورت است وقتی حاکمیت 

ف لیهت بهه  یهامهدقدیگر خواهد بود و در این تطورات انشاء بالها دسهت ثابهت اسهت و 

 کند.یماقتضائات زمان و مکان و شرای  تغییر 

حقهوقی  یههابحثیکی از اختلافاتی که از دیرباز بین فقه و حقوق وجود داشته و در 

بوده است این است که تلقی حقوقدانان در قوانین مبتنی بهر نهوعی موضهوعیت  ترپررنگ

طریقیت دار بودن آن است  یبر اساستلقی فقها از قانون  کهیدرحال باشدیمداشتن قوانین 

حقوقدانان م تقدند قانون موضوعیت دارد و در هر شرای  باید اجرا شود و فقها  کهیطوربه

باشد لذا رعایت آن م تقدند قانون طریقی برای دستیابی به ی  سری مصالح و مفاسد می

در هر شهرایطی لهازم نیسهت بلکهه  قرمزچراغرد شدن از  مثلاًموضوعیت ندارد  جاهمهدر 

نظریهه  رسدیمبه نظر . نماید نظمییبت که جلوگیری از تب یت از آن مادامی ضروری اس

نوعی پیوند بهین ایهن دو رویکهرد و  تواندیماست که  هایییتظرفخطابات قانونیه دارای 

خطابات قانونیه و نگاهی که آن به مقام اجهرا دارد  بر اساس کهیطوربهروحیه ایجاد کند 

موضوعیت دارد ولی بایهد همهواره بها  گفت قانون در حیطه ساختار اجرایی کشور توانیم

 .است ییسازوکارهاواق یت عینی مطابقت داشته باشد که البته این مسئله نیازمند ایجاد 

موضوع مصلحت و نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد را کهه دو  درواقعاین قرائت 

ه( در رامهام)ره( در فقاهت و فقه حکومتی است بهر اسهاس نگهاه امام)ین آفرتحوقدیدگاه 

و در این راستا اختیارات زیادی  اندساختههای تقنین عرفی، مرتب  یوهشخطابات قانونیه و 

این تقریر طبی ی است  بر اساس. اندکردهگذاری تصویر برای فقیه حاکم در راستای قانون

گذاری تغییر خواهد کهرد. ملاحظهه مقهام اجهرا توسه  فقیهه، که عنالر مت ددی در قانون
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وانین، پررنگ شدن عنصر کارآمدی در فقه و تغییر نگاه به عنصر حجیهت کهه روزآمدی ق

یرات اسهت. البتهه تهأثایهن  ازجملههکنهد یمم ذریت و منجزیت اخروی را ملاحظهه  لرفاً

که اشاره شد این تقریر، قرائت فرید و خالی است و برای رسیدن به این نتای ،  طورهمان

 تحقیقات بیشتری لازم است.

 گذاری شارعبررسی شأن قانون -2-3

 و «مکلهف» میهان نسهبت از اسهت تمثلهی و تصهویر الگو، حقیقت در «شأن شارع»

کند. این الگو دارای را ت یین می دو ینا)شارع حکیم( که مناسبات میان « خداوند مت اق»

« حکهم»و « خطهاب»در مقابل و « مکلف»، طرری در « شارع»اللی است:  مؤلفهسه 

شأن شهارع در »بر  یدرآمد عبداللهی،) .کندمیان شارع و مکلف را مشخص میکه نسبت 

مکلهف و حکهم در نسهبت بها نظریهه  مؤلفه( تاکنون دو ، پایگاه اینترنتی اجتهاد«تخاطب

در نسهبت بها ایهن « شهارع»ی قرار گرفت و در این گفتار شأن موردبررسخطابات قانونیه 

 گیرد.یمی قرار موردبررسنظریه 

وجود نداشته است، « شأن شارع»بحث مستقلی ناظر به  ما، ث فقهی و الولیدر میرا

اما آنچه مشهود است اینکه فقها و الولیون، بیش از همه نسبت مکلفهین را بها شهارع در 

ترسیم کرده و مناسبات حقوقی خود را در این بسهتر دنبهاق « عبد و مولای عرفی»فضای 

توان نگاه دیگهری در بحهث شهأن یمخمینی )ره(  رسد در نگاه امامیم. به نظر کردندمی

 شارع الطیاد کرد.

نگاه  عرفی گذارقانونشرعی منزله  گذارقانونره(، تنزیل امام)در آثار فقهی و الولی 

در بحث عدم انحلاق خطابات قانونی مطهرح نشهده اسهت. بلکهه  لرفاً پربسامدی است و

. اندکردهاشهارهایشان در مواضع و موضوعات مت دد به سیره عقلا و عرر در زمینه تقنهین 

 بهر اسهاساز: ت ریف حکم شرعی  اندعبارتمواردی از این نگاه قانونی در مسائل الولی 

در  احتیاط در قوانین شرعی و عرفهی عدم ایجاب(، 299، ص: 5ج ، 8058خمینی، ) قانون
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(، تقسیم مقام 921، ص: 5ج  ،8059خمینی، متناسب )ظرر وجود امارات یا الوق عملیه 

تقسیم قوانین عرفی بهه دو (، 022، ص: 0ج ، 8922خمینی، ) یقانونج ل و ابلاغ در نگاه 

 .رفیقوانین ع هاییصتخصشیوه (، 880، ص:8ج ، 8084خمینی، ) یوض قسم تکلیفی و 

 (991، ص: 5ج ، 8081)خمینی، 

در استخدام اسلوب قانونی برای تصویر تشریع الهی و حهل  ذکرشدهبا توجه به موارد 

عدم  لرفاًره( امام )این برداشت را داشت که  توانیمبرخی مشکلات دانش فقه و الوق، 

 گهذارینونقاو قهانون و  انهدنکردهانحلالی بودن خطاب را از اسلوب تقنین عرفی الطیاد 

از جایگهاه  لهرفاًره( امهام )امها از طهرر دیگهر، ؛ سهم بیشتری در نگاه ایشهان داراسهت

مختلهف بهدین رابطهه  ههاییثیتحبلکهه از  انهدنکردهبه خطابات شرعی نگهاه  گذارقانون

گفت در خصوص رابطه خالق و مخلوق در آثار امام سه رویکرد وجهود  توانیم اندپرداخته

 دارد:

رابطه را در مباحث عرفان نظری خیلی واضح و روشن رابطه ولایهت و تهولی و اولین 

کنهد تها بهه تکامهل کنند و اینکه مولی عبد را سرپرسهتی میرابطه سرپرستی تولیف می

گویند وظیفه شارع تربیت نفوس اسهت و برساند. در شرح دعای سحر و مصباح الهدایه می

کننهد. در عبهارت ایشهان تشهریع بنده اشاره میبه رابطه تربیتی و سرپرستی و رشد دادن 

 .ملازم با تهذیب نفس است

در  خصهوصبهدومین رابطه، رابطه عبد و مولای عرفی است که در بحث الوق فقه 

بروجردی مفهاد لهیغه  اللهیتآ تبعبهپردازند. امام بحث اجزا و م نای لیغه امر به آن می

پذیرند و رابطه عبد و مولای عرفی ثاق و عقل میدانند بلکه در وادی امتامر را وجوب نمی

هم که امر ظاهری نباشد تنجیز وجود دارد، مثل جهایی  ییدرجافرمایند پذیرند و میرا می

که فرزند مولی در حاق غرق شدن است و مولی امر نکرده، نجات جان فرزند مولی تکلیف 
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کنهد کهه یت اقتضا میو منجز است، حتی در لورت جهل مرکب رابطه عبودیت و ذی رق

 .تکلیف و تنجیز وجود داشته باشد

در اسهتخدام اسهلوب  ذکرشهدهو سایر مهوارد  سومین رابطه در بحث خطابات قانونی

 میان خهالق و مخلهوق برقهرار باشهد. شود که نوعی رابطه قانونیتصویر می ،گذاریقانون

 (8933)نجابت، 

ن شهارع، ارائهه و أش مسئلهان به این اساس تفسیرهای مختلفی در مورد نگاه ایش بر

ن أره( شهامهام )نظریهه خطابهات قانونیهه م تقدنهد کهه  بر اساسبرخی  بحث شده است:

گفتمان الوق را  اندداشتهمولا و عبد مطرح کرده است و در نظر  مقابلشانرا در  گذارقانون

 (8931 خمینی،سید حسن )رک:  د.نو قانونمند تغییر ده گذارقانوناز این رابطه به رابطه 

 اندیدهرست دد شئونی که در آثار ایشان وجود دارد به این نتیجه  بر اساسبرخی دیگر 

جمع  باهم توانینمزیرا این موارد را  اندنبودهدر این موضوع  پردازییهنظر درلددکه امام 

 (8933، نجابت) .کرد

بتوان از مجموعه مباحث ایشان در این خصوص بهه تفسهیر منسهجمی در  بساچهاما 

ره( کهه امهام). با توجه به رویکردهای حکومتی و اجتماعی یافتدستن شارع أخصوص ش

که احکام شهرعی قهوانین آن هسهتند در کنهار  اندکردهحکومتی تصویر  عنوانبهاحکام را 

به این نقطه رسید که  وق برقرار است،میان خالق و مخل رابطه مولوی بر اساسنگاهی که 

ن ولایهت و أی نهی شهانهد؛ گرفتهرا بهرای شهارع در نظهر  گهذارقانونمولای  شأنایشان، 

احمد مددی در مباحث خودشان  اللهیتآکه  طورهمانرا در کنار هم قرار داد  گذاریقانون

 :رک) .انهدرداختهپبهه تشهریح آن  تریلیتفصه لورتبهو  اندشدهمتفطن به این نوع نگاه 

 (8932مددی، 

یم رایه  در الهوق فقهه دانسهت، دارای پهاراداتوان آن را یمشأن عبد و مولایی که 

دهد. ساختار یمها سوق نواقصی است که فقها و اندیشمندان را به سمت برطرر کردن آن
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الولی عبد و مولا برخاسته از شخصیت گرایی است و عبد وابسته به شخصیت مولاست و 

مام اف اق عبد بر اساس پاسداشت شخصیت مولها و رعایهت احتهرام و ادب بهه او تنظهیم ت

 (24، ص 8932الهی خراسانی، شود. )یم

شود فلذا فالهله گهرفتن از یممصلحت عبد در این فضای عبد و مولا کمتر ملاحظه  

توان با این نگاه مرتب  دانست. در این نگاه جمهع و جام هه یمکارکردهای دنیایی دین را 

یص نقهاگذاری این دهد. در شأن قانونیممغفوق است و فقه را به سمت فقه فردی سوق 

 شود.یمبرطرر 

یص خهاص خهود را دارد درسهت اسهت کهه در نگهاه نقهاگذاری ههم اما شأن قانون

شهود و فقهه بهرای اداره جام هه یمگذاری جانب مصلحت مکلفین بیشهتر ملاحظهه قانون

گذاری در خاستگاه غربهی خهود، در مقابلهه بها شود اما با توجه به اینکه قانونیمکارآمدتر 

حاکمیت مطلق حاکمان شکل گرفت فضایی متضاد با رابطه اطاعت از حهاکم پیهدا کهرد. 

ر کنهد در ت هارض قهرایمکه راه و رسم بندگی را تشهریح  تسری محض این نگاه به فقه

گهذاری گرفتهار ایهن رسد برخی از نویسندگان در توضیح شهأن قانونیمگیرد. به نظر یم

یهت، مالکیهت و خالق»انگارنهد: یمو مولویت و حق الطاعه  مولها را نادیهده  اندشدهآسیب 

کند، بلکه بندگان بهرای رشهد و تکامهل و ینممن میت او حق اطاعتی را بر بندگان ایجاد 

گهردد، خداونهد را اطاعهت یبرمری از مفاسهد کهه بهه خودشهان رسیدن بهه مصهالح و دو

 (29، ص 8932الهی خراسانی، ) «.کنندیم

نیت و تقهرب در احکهام منتفهی  مسئلهگذاری، با انحصار شأن خداوند در شأن قانون

رفتار اهمیت دارد و اهمیتی ندارد که با چهه نیتهی  لرفاًخواهد شد. چون در قوانین عرفی 

یم بخش خود ی نی قصهد قربهت تقود. فلذا عبادات در این نوع نگاه، از جزء پذیریمانجام 

ی اومانیسهتی و عرفهی شهدن سهوق ههانگاهخالی خواهد شد. این نوع قرائت، فقه را بهه 

که نظام قهانونی و شهأن یدرحالجهت با دین و مکتب الهی سازگاری ندارد. ینازادهد، یم
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ای با اومانیسم و محوریهت انسهان نهدارد یوابستگگذاری فی حد نفسه هیچ تلازم و قانون

که در بیان برخی از اساتید یدرحالتوان میان ولایت و تقنین جمع سالم برقرار کرد. یمفلذا 

 (8932، محمود مددیرک: ) .اندشدهمیان مولویت مولا و قانون تفکی  دائمی قائل 

و لهوازم آن نیهاز بهه  حهدودوثغور، گهذاریمیان ولایهت و قانون استخراج نگاه تلفیقی

به این نگهاه پرداخهت. در ایهن نگهاه  توانیماجمالی  لورتبهتحقیقات بیشتری دارد اما 

یه   لهورتبهکرد که دستوراتش را  ن اللی را ولایت و مولویت خالق تصویرأبایستی ش

یهت بایسهتی مولویت و ولا بر اساس الالتاً. حقوق کندیمنظام قانونی تشریع، ابلاغ و اجرا 

 .خیزیدیبرمو لزوم امتثاق قوانین او از مولویت او  گذارقانونت ریف شود. مشروعیت 

بین شأن مولویت و تقنین جمع لورت گرفتهه  لراحتبهره( امام )در برخی عبارات 

است: کما هو دیدن الموالی ال رفیه و دأبهم؛ حیث إنهم یج لون الأحکام للمکلفهین بنحهو 

 (991، ص: 5ج ، 8081 ،خمینی) ینالقوانج ل ال موم فی مقام 

رابطهه عبهد و مولها  کنهدیمعنالری را بهرای مطال هه تشهریع فهراهم  گذاریقانون

 :آن جمله استسنتی چنین نکات و عنالری را ندارد. از  لورتبه

و  کنهدیمعنصر جمع نگری و جام ه نگری حضور پررنگهی پیهدا  گذاریقانوندر  -

 شود.یمحم مصالح فرد و جام ه در مورد آن مطرح ، تزاازجملهمسائلی 

شئون ج ل، ابلهاغ و تنجهز و اسهتحقاق عقهاب در یه  نظهام قهانونی ضهواب  و  -

 یی است.هاتفاوتهایی دارد که نسبت به رابطه عبد و مولایی دارای یژگیو

ایهن درجهه از  ،قوانین دارای نظام منسجم و متراب  است ولی در رابطه عبد و مولا -

از الهوق  یکهی نیقهوان انیهو انسهجام م یهمهاهنگانسجام م هود و مورد انتظار نیست. 

را  گریکهدی نیکه قهوان یاگونهبهاست،  گذاریقانوندر امر  ییعقلا شدهیرفتهپذ و نیادیبن

 گهذارقانون، اهدار و اغراض هاآنواقع نشود و مجموع  هاآن انیمی نقض نکنند و ت ارض
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 پنهداردیم گریکهدی از ارتباطیبرا  هاآنکه  یشرع از احکام یتلق نیکند. اساساً ا نیمرا تأ

 یعبهد و مولها یو نهواه اوامر بر یمبتن لرفاً را یاست که اعتبارات شرع ییمتأثر از فضا

 یبرا یگذارقانون اما اگر شأن شارع را؛ کندیم یرسازیدر عصر تخاطب شارع تصو یعرف

 ،یعبدالله) است. یضرور  تیشر انیو ارتباط م یهماهنگ انسجام و م،یدانست تیکل بشر

تواند به سمت فقه یمشود فقه را یم( این ویژگی که از شأن شارع برداشت 25ص  ،8933

 نظامات حرکت دهد.

 اسهت. نیقهوان یدر وضهع و اجهرا یکارآمهد تیه، رعاگذاریقانوناز شئون  یکی -

 تیهو منجز تیرا با دو رکن م هذر تیدارد و حج یکمرنگ گاهیجا یدر فقه فرد یمدآکار

 میریرا در نظر بگ یعرف گذاریقانونشأن  اگر کند.یمم نا  است، یاخرو لرفاً که م یاری

 ،یحکم شرع یکارآمد اریم  کند. دایپ  تیدر شر یترپررنگ گاهیجا یکارآمد نیا یستیبا

و  یاحکهام شهرع گهریاغهراض د بای اغراض آن و سازگار نیدر تأم یحکم شرع ییتوانا

 دخیهل در مقهامرا  عنصهر کارآمهدی نیمحققه یبرخ است. نیو اهدار د  تیمقالد شر

را مخهدوش کنهد، در  لیهاعتبهار دل تواندیممطلق  یناکارآمدو م تقدند:  دانندیماستنباط 

 لیهظاهر دل لیموضوع، در قالب تأو رهیدا دیباشد و سبب تحد لیدخ یلفظ لیدل استظهار

در حل ت ارض مهؤثر باشهد، در شهناخت شهأن  تواندیمموقت( ) یتیموق ی ناکارآمد .شود

زائهد  ،ینسبت به غرض شارع از حکم شرع فیتکل دخالت کند، اما در اثبات ثیلدور حد

 (53، ص 8933 ،اکبریانیعلآید. )ینمبر موضوع حکم به کار 

نیز مورد اعتنهاء و « روح قانون»گذاری عرفی/حقوقی غیر از ظاهر قانون، در قانون -

گیرد. در تفسیر و توضیح مفهوم روح قانون اختلافهاتی وجهود دارد. برخهی از یمتوجه قرار 

 ندهیکه نما دانندیگذار از وضع قانون مقانون تیندانش حقوق، روح قانون را  نظرانلاحب

 ئمی دا و یاز الوق کله یبر الل یمبتن نکهیر آن جام ه است )اعم از احاکم ب یهاارزش

محرکهه  یرویهروح قهانون، ن قهتیدر حق .نهه( ایهباشهد  یچند قاعده جزئ یحقوق و مبنا
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خرد و تجربه شناخته  اریی ها بوده و بهراهنماست که در پس پرده واژه یگذار و اللقانون

 ان،یهکاتوز) سهازد.یم متصهل گریکدیبه  رواریجقانون را زن  یکه مواد  ییروین ؛شودیم

 (22و  22ص  ،8922

ی و ناظر به ی  قانون باشد و یا اینکه در ی  بابی جزئ لورتبهتواند یمروح قانون 

الفها  و  دلالتاز ابواب قانونی، مطرح شود. در لورت نخست، بحث روح قانون به مبحث 

از دیدگاه استاد سهید احمهد مهددی، برداشهت  مثلاًشود. یممفاهیم، در علم الوق نزدی  

یه  بحهث آنم نای وجوب، حرمت، استحباب و کراهت از اوامر و نواهی شرعی و تفسیر 

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

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

تواند به غنهای یممقایسه مباحث روح قانون در فقه و حقوق و بحث از ضواب  حجیت آن 

 فقه التقنین بیفزاید.

گیرد که جام هه بناسهت بهه آن یماهدار و غایاتی لورت  بر اساسگذاری قانون -

یدنظر لورت تجدنرسد در مورد آن  موردنظرکه قانون به اهدار یدرلورتاهدار برسد و 

« مقالد الشری  »توان م ادق عنوان یمگذاری در لسان فقه را یرد. این ویژگی قانونگیم

کنهد. ینممقالد را روشهن  حدودوثغوردانست. الل ابتنا قوانین بر اهدار، شیوه دخالت و 

توان استفاده کرد که اگر قوانین، به اههدار لازمهه نرسهد، در یمولی حداقل به این اندازه 

در کهارکرد اخهروی  لرفاًتواند ینمیدنظر لورت گیرد و اینکه حجیت دتجمسیر استنباط 

آن ی نی م ذریت و منجزیت، منحصر باشد. مراد از مقالد و اهدار شارع، اهدار مستنب  

 استحسانات به دست بیاید. بنا براز ادله است نه اهدافی که 
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 یریگجهینت

 مؤلفههره( با توجه بهه سهه ) ینیخمثیر نظریه خطابات قانونیه امام أت تحقیق،در این 

ی قرار گرفت. در ناحیه مکلَف این نتیجه حالل آمد که موردبررس ف، تکلیف و مکلِفمکلَ

نظریه خطابات قانونیه توانایی مکلف قرار گرفتن جام ه، دولت و شخصیت حقوقی جم هی 

شود و یم، باعث تحولاتی در فقه هامکلفاین سنخ  نظرانلاحبرا دارد. از دیدگاه برخی 

 دهد.یمفقه را از نگاه فردی به نگاه حکومتی و اجتماعی سوق 

تصویر شهود  مندنظامشود تکلیف جم ی و یماین نظریه در ناحیه تکلیف، نیز موجب 

کنهد زیهرا قبهل از یمعلی السهویه  لورتبهنظریه رقیب، تکلیف را متوجه آحاد  آنکهحاق

کند. بها تصهویر مکلهف و تکلیهف یمن را منحل مرحله تنجز و در مرحله انشاء و ف لیت آ

آید کهه دلیلهی متوجهه مکلهف یمرفع ت ارض ادله حالل  درروشجم ی احتمالی نوپدید 

فردی باشد و دلیل م ارض آن متوجه مکلف جم ی. اطاعت و عصیان مکلف جم ی مانند 

سلب یها ایجهاب نیسهت بلکهه طیفهی و  لورتبهاطاعت و عصیان مکلف فردی دف ی و 

 اجهرادارد که فقیه و فقاهت در ناحیه یمازپیش لازم یشبجهت، ینازاشکیکی خواهد بود ت

ی اجرایی شدن ی  تکلیهف هاعرلهگذاری، نهادسازی و اجرا یاستسحضور یابد. تقنین، 

 ها نقش ایفا کند.جم ی و زمانمند است که فقاهت بایستی در آن

کنهد و بهه ایهن ینمعدم انحلاق خلاله ، نظریه خطابات قانونیه را در ترموسعقرائت 

رسد که در مرحله ف لیت حکم و قانون، بایستی لوازم اجرا مشاهده شهود و فقیهه یمنکته 

حاکم بایستی این مصالح را بسنجد این تفسیر از خطابات قانونیه با نظریه ولایت مطلقهه و 

ی و روزآمدی فقهه را ین این نگاه عنصر کارآمدچنهمکند. یمنظریه مصلحت، ارتباط پیدا 

 کند.یمگذاری تقویت در عرله قانون

ی دیگهر امهام هااسهتفادهگهذار، مفهاد ایهن نظریهه در کنهار از ناحیه مکلِهف و قانون

دههد کهه ایشهان علهاوه بهر شهأن مولویهت، شهأن یمره( از نظام قهانونی نشهان )ینیخم
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توانهد فقاههت یمگذاری گذاری را نیز برای شارع قائل هستند و از جهت شأن قانونقانون

به هنجارهای عقلایی قانونی نزدی  شود. عنالری ماننهد روح قهانون، انسهجام قهانونی، 

تواند در شیوه فقاههت یمقانون، عنصر کارآمدی در قانون و...  مراتبسلسلهاهدار قانون، 

 یرگذار باشد.تأثنیز 

شهود و بایسهتی ینمدر خطابهات قانونیهه خلالهه  لرفاًهای قانونی امام )ره( یدگاهد

عنالر در  ت ت ره( ارائه گردد و ) ینیخممجموعه آراء ایشان در قالب نظریه قانونی امام 

تواند فقهه را یم، ترموسعی هاقرائتآن جایابی شود. نتای  حالله چه از نگاه مضیق و چه 

کولاریسم و عرفهی گرایهی در دولهت گذاری و توانمندتر سازد فلذا سبرای حضور در قانون

 یافته و مبنای حجیت و شرعیت قوانین دولت افزایش یابد.کاهشاسلامی 
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