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  محمد خداپرست
زماني كه درخصوص وضع احكام توسط حكومت 
اسالمي و حاكم شرع سخن به ميان مي آيد، ابتدا 
بايد منظور از اين احكام فقهي حكومتي به درستي 
تبيين ش�ود. درخصوص احكام حكومتي و دايره 
ش�مول آنها، اختالفات�ي ميان فقها وج�ود دارد، 
اما آنچه در اين نوش�تار م�ورد تأكيد ق�رار دارد، 
نظريه فقهي امام خميني)ره( در اين زمينه است. 
در همين راسللتا بايد به انواع احكام اسللامي از اين 
منظر اشللاره نمود. احكام را با اين ديدگاه مي توان به 
سه دسته »احكام اوليه«، »احكام ثانويه«، و »احكام 
منطقه الفراغ« تقسيم كرد. احكام اوليه مانند وجوب 
حج، حرمت ربا و وجوب نفقه بر شوهر، احكام مصرح 
در شرع هسللتند. حكم ثانَويه، حكم شرعي جديدي 
است كه به دليل ايجاد شرايط خاصي مانند اضطرار و 
ُعسر و حرج، جايگزين حكم اوليه يك موضوع مي شود؛ 
مانند وجوب خوردن گوشت مرده در صورت اضطرار. 
منطقُة الِفراغ، نظريه اي است در فقه شيعه كه از وجود 
قلمروي فاقد حكم شرعي در دين خبر مي دهد. اين 
نظريه را سيد محمدباقر صدر در كتاب اقتصادنا مطرح 
كرده است. بر طبق نظريه منطقه الفراغ، دين به حاكم 
اسامي اجازه داده است تا در برخي مسائل اجتماعي، 
با درنظرگرفتن ضوابطي و با توجه به نيازهاي هر زمان، 
حكم و قانون وضع كند؛ و براي برخي امور و موضوعات 
روز احكام جزئي و مشخص در اسللام وضع نشده و 
»ماالنص فيه« است. ريشه هاي اين نظريه را مي توان 
در ديدگاه هاي فقيهان پيش از شللهيد صدر، به ويژه 
محمد حسللين نائيني ديد. به عنوان نمونه جزئيات 
احكام راهنمايي و رانندگي را مي توان در دسته احكام 

مرتبط با منطقه الفراغ دسته بندي كرد. 
  گستره اختيارات تقنيني حاكم اسالمي

بسللياري از فقهللاي عصر گذشللته، وظيفلله فقيه را 
تشخيص احكام اوليه اسللام و اعان آن به عمومي 
مي دانستند و حوزه اختيار چنداني براي فقيه فراتر از 
اين موضوع قائل نبودند. به دليل اينكه اساساً مسئله 
حكومت اسامي شيعي در اعصار پيشين موضوعيت 
نداشللت، غالباً موضوعات مرتبط با احللكام ثانويه و 
اختيارات فقيه در صدور فتاوا در اين حوزه در دوران 
معاصر )يا دست كم پس از عصر صفويه( پررنگ تر شد، 
اما تحول مهم در زمينه تبيين اختيارات تقنيني حاكم 
اسامي مربوط به نظريه منطقه الفراغ شهيد محمدباقر 
صدر است. شللهيد صدر در توضيح اختيارات حاكم 
اسامي تأكيد ويژه اي بر منطقه الفراغ دارد و آن را به 
اختيارات فقيه حاكم شرع منضم مي نمايد، اما اشكالي 
كه به نظريه شهيد صدر درخصوص اختيارات تقنيني 
حاكم اسللامي وارد شده است، آن اسللت كه ايشان 
اختيارات تقنيني حكومت اسامي را محدود به حوزه 
منطقه الفراغ مي دانند و صريحاً اعام مي كند حاكم در 
حوزه احكام الزام آور )واجب و حرام( اختياري ندارد. 
مثًا تعطيلي واجبي مانند حج از نگاه ايشان در حوزه 
اختيارات حاكم اسللامي قرار نمي گيرد و بر اسللاس 
چنين نظريه اي تكليف احكام در صورت تعارض بين 
دو حكم اوليه مشخص نمي شود. اما امام خميني)ره( 
از طريق مشروعيت دادن به تشخيص حاكم اسامي 
در چنين وضعيتي به منظور وضع احكام ثانويه مشكل 

را حل مي كنند. 
امام خميني گسللتره اعمال اختيار ولي فقيه )حكم 
حكومتي( را كه منتج از تشخيص فقهي حاكم اسامي 
در زمان است، مشرف بر كليه احكام اسامي دانسته 
و مانند حكم اوليه بللا آن برخورد مي كنند. ايشللان 
حكم حكومتي را مرتبه اي باالتللر از حوزه تقنين در 
منطقه الفراغ برشمرده و مي فرمايند: »حكم حكومتي 
از احكام اوليه اسام است.« و نيز مي نويسند: »احكام 
سلللطانيه خارج از تعزيللرات شللرعيه در حكم اولي 

است.« 
اين تشخيص حاكم حتي از موضوع اضطرار در تغيير 
حكم اوليه نيز فراتر است و به صرف و صاح حكومت 
نظر دارد. مثًا در جايي كه امام مي فرمايند: »حكومت 
مي تواند براي راه سازي خانه ها را خراب كند« كه در 
اين حالت حتي الزامي به رضايت صاحب ملك نيست، 
اين در حالي اسللت كه ممكن است اضطراري هم در 
ميان نبوده و مثًا بتوان از مسللير ديگري راهسازي 
نمود، اما از آنجا كه صرفه و صاح حكومت اسللامي 

بر احداث آن راه )يا حتي اماكللن غيراضطراري مثل 
پارك( تعلق گرفته اسللت، مي توان حكم به تخريب 

منازل مانع اين تصميم گرفت. 
اين حد از اختيار از منظر امام هم شامل احكام اوليه 
مي شود، هم شامل احكام ثانويه )كه از روي اضطرار و 
موقتاً توسط حاكم برخاف احكام اوليه وضع مي شود( 
و هم منطقه الفراغ را شامل مي شود. حال بايد ديد چه 
حد از اين اختيارات در مدل حكومتي امام خميني در 
جمهوري اسامي، با نظر ايشان به نهادهاي تقنيني 

تفويض شده است. 
  تفويض اختيارات تقنيني حاكم به مجلس

در حكومت اسامي و دوران غيبت تقنين از اختيارات 
ولي فقيه است كه در حوزه احكام حكومتي كه ممكن 
اسللت متعلق به آن احكام اوليه و احكام ثانويه و »ما 
ال نص فيه« باشللد قانونگذاري مي كند. اول بايد ديد 
در اين ميان جايگاه مجلس چيسللت و چه كاركردي 
مي تواند در نظام فقهي حكومت اسامي داشته باشد. 
يكي از موضوعاتي كه بدون مناقشلله از سللوي ولي 
فقيه اختيللار آن به مجلس شللوراي اسللامي براي 
تقنين واگذار شللده اسللت، حوزه منطقه الفراغ است 
كه احللكام معين و مشللخصي بللراي آن موضوع در 
اسام وضع نشللده اسللت، اما حوزه تقنين و نظارت 
بر قانونگذاري حللدود احكام اوليه و احللكام ثانويه تا 
حدودي مناقشه برانگيز بوده است. بر اساس ديدگاه 
بنيانگذار انقاب اسامي در باب وضع احكام و مقررات 
در جامعه اسللامي مي توان چنين استنباط نمود كه 
كاركرد مجلس اول برنامه ريزي در حوزه احكام ثابت 
و ثانياً قانونگذاري در حوزه احكام متغير است و اينكه 
سللرانجام مجلس وضع قانون يا كشف قانون مي كند 
بايد گفت كه كشف تحقق موضوع حكم اوليه بر اساس 
آن وضع حكم ثانويه وظيفه مجلس است؛ مثًا حكم 
اوليه اين است كه شللما جايي را اجاره مي كنيد بايد 
سللر وقت به صاحبش برگردانيد و اال غصب كرده ايد. 
مثًا نظام اسامي آمده يك جاهايي را اجاره كرده و 
به عنوان مدرسه استفاده مي كند و مدت اجاره آن هم 
تمام شده است و بايد آن را تخليه كنند اما تخليه در 
ميانه سللال باعث ايجاد اثر و حرج براي مردم خواهد 

شد. لذا براي اينكه اين مشكل پيش نيايد حكم ثانويه 
مصوب مي شود كه بر اساس آن اجاره دهنده ملزم به 
تمديد قرارداد تا انتهاي سللال تحصيلي باشد و اينكه 
صاحب ملك به آن رضايتي نداشته باشد. حكمي كه بر 
اساس تشخيص صادر مي شود همان حكم ثانويه است 
پس در احكام ثانويه از ابتدا تشخيص موضوع را داريم 
و سللپس صدور حكم. چنين عملكرد مهمي در نگاه 
امام خميني به مجلس اسللامي تفويض شده است. 
بر همين اساس است كه امام جايگاه مجلس را بسيار 
ويژه ارزيابي نموده و اعتقاد دارند مجلس در رأس امور 
است يا در جاي ديگري مي فرمايند كشور حتي يك 

روز هم نبايد بدون مجلس بماند. 
چللون امروز خطير تريللن وظيفه مجلس تشللخيص 
و صدور احكام ثانويه اسللت و جنس بيشللتر قوانين 
مجلس از اين احكام هسللتند و بقيه مصوبات نيز به 
حوزه منطقه الفراغ تعلق مي گيللرد. چنانچه مرحوم 
ناييني نيز مي فرمايد: »كار اصلي نواب مجلس از نوع 

احكام متغير است.«
لذا مي توان گفت اختيار تقنين در حوزه احكام متغير 
از طريق انتخابات و رعايت شرايط به وكاي برگزيده 
مردم در مجلس شوراي اسامي تفويض شده و البته 
مشروعيت آن از سوي ولي فقيه است؛ چراكه صرفاً بر 
اساس نمايندگي مردم چنين اختياري از حيث شرعي 
براي مجلس مي توان قائل بللود و تقنين از اختيارات 
حاكم اسامي اسللت و البته در نظام سياسي كنوني 
ما ولي فقيه نيز نيت اعمال تقنين خود را به واسللطه 
شللوراي نگهبان و نظارت آن نهاد اعمال مي نمايند. 
چنانكه امام خميني)ره( فرمودند: »من تكرار مي كنم 
مجلس باالترين مقام است در اين مملكت مجلس اگر 
رأي داد و شوراي نگهبان هم آن را پذيرفت هيچ كس 
حق ندارد يك كلمه راجع به اين بگويد)به قانوني بودن 

آن خدشه وارد كند(.«
نكته جالب درخصوص امام خميني)ره( براي مجلس 
شوراي اسللامي قائل بودن آنجا روشللن تر مي شود 
كه بدانيم برخللي از مراجع وقت نسللبت به تفويض 
چنين اختيللاري به مجلللس معترض شللده و آن را 
اختيار انحصاري شللخص ولي فقيه مي دانسللتند. به 

عنوان مثال آيللت اهلل العظمي گلپايگانللي در نامه اي 
خطاب به حضللرت امام)ره( اينچنيللن مكتوب كرد: 
»به نظر اينجانب تفويض واليت و تشخيص ضرورت 
در موضوعات احكام ثانويلله تعيين مقداري كه به آن 
ضرورت رفع مي شود به نظر اكثريت مجلس شوراي 
اسامي يا اكثريت كارشناسللان صحيح نيست بلكه 
بايد فقيه پس از اظهار نظر كارشناسان يا نمايندگان 
مجلس خود نتيجه را با تجميع نظرات اكثريت و اقليت 
بررسي نموده و چنانچه از روي آن نظرات علما حجت 
شللرعي به ضرورت پيدا كرد، طبق علللم خود حكم 
دهد .« ولي حضرت امام بللا اين نظريه كامًا مخالفت 
داشللتند و به صراحت آن را انللكار مي كردند. در نظر 
حضرت امام هرگز واليت فقيه عرصه را بر تشللخيص 
موضوعات از سوي مجلس تنگ نمي كند و نقش مهم 
مجلس را از تصميم گيري به ارائه نظر مشورتي تقليل 

نمي دهد. 
امللام خمينللي)ره( حتي پللس از آنكلله ترديدهايي 
درخصوص امنيت مجلس براي وضع احكام ثانويه در 
فضاي جامعه به وجود آمد و رئيس مجلس وقت در اين 
خصوص از ايشان به صورت مكتوب سؤال كرد چنين 
پاسخ دادند: »آنچه در حفظ نظام جمهوري اسامي 
دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختال نظام 
مي شللود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن 
مستلزم فساد اسللت و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم 
حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت 
وكاي مجلس شللوراي اسللامي با تصريح به موقت 
بودن آن مادام كه موضوع محقق اسللت و پس از رفع 
موضوع خود به خود لغو مي شود مجازند در تصويب و 
اجراي آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان 
اجرا از حدود مقرر شده در مصوبه مجلس تجاوز كند 
مجرم شناخته مي شود و تعقيب قانوني و تعزير شرعي 

مي شود.« 
  مكانيسم نظارتي ولي فقيه بر اختيار تقنين

پرسللش مهمي كه در اين ميللان قابل طرح اسللت 
فرآيندي است كه حاكم شرع مي تواند در رويه تقنيني 
مجلس نظارت داشته باشد تا احتمال تشخيص غلط 
عناوين ثانويه از سوي مجلسي  كه عمده حاضرين آن 
را غير فقها تشكيل مي دهد به حداقل برسد . در چنين 
فرآيندي بحث لزوم نظارت ولي فقيه بر كساني كه به 
آنها اختيار تقنيني خود را تفويض كرده است، اهميت 
پيدا كرده و كاركرد نهاد مهمي مانند شوراي نگهبان 

مشخص مي شود. 
در نگاه امام خميني)ره( هم وظيفه تشخيص قطعي 
عدم منافات قوانين مصوبه مجلللس از نظر تعارض با 
احكام ثابت اسللام و هم درخصوص بررسي صحت 

احكام ثانويه در اختيار شوراي نگهبان قرار دارد. 
بر اساس اين نظر شوراي نگهبان مصوباتي را كه خاف 
احكام اوليه اسللت خاف موازين شرع اعام نموده و 
مصوباتللي را نيز كه داراي عناوين ثانويه اسللت براي 
تصويب احراز مي كنند كه حضرت امام)ره( در چنين 
نظارتي بسيار تأكيد داشته و مي فرمايند: »الزم است 
طرح هايي كه در مجلس مي گللذرد مخالف با احكام 
مقدسه اسام نباشد و با كمال قدرت و پيشنهادهاي 
مخالف شرع مقدس كه ممكن است از روي ناآگاهي 
و غفلت طرح شود شديد مخالفت نموده و از قلم هاي 

مسللموم و گفتار منحرفان هراسللي نداشللته 
باشند.« 

حتي زماني كه بين قانونگذاران با شوراي نگهبان 
در تشخيص و اعمال احكام متغير اختاف در 
مي گيرد، بر اسللاس نظريلله اول حضرت امام 
شللوراي نگهبان ماك تصميم گيري تنهايي 

صحت اين احكام محسوب مي شود. اما از آنجا 
كه در دوران حيللات امام مخصوصاً در سللال 
۶۶ مشللكات و تعارضاتي بين نظر مجلس در 
برخي قوانين مشمول احكام متغير با نظر فقهي 
شوراي نگهبان حاصل شد در همين سال برخي 
از مسئوالن كشور خطاب به رهبر معظم انقاب 
پيشنهاد تشكيل نهادي از سوي ولي فقيه براي 
تشللخيص مصلحت نظام در چنين شرايطي را 
دادند. در اين نامه كه توسللط آقايان موسللوي 
اردبيلي، آيت اهلل خامنه اي، سيداحمد خميني، 
ميرحسين موسوي و اكبر هاشمي رفسنجاني 
به امام نگاشته شللده بود چنين كسب تكليف 
شد: »در صورت عدم توافق ديدگاه كارشناسانه 
مجلس و نظر مبتني بر شللرع شوراي نگهبان 
و مجلس و شللوراي نگهبللان مي توانند توافق 
كنند و هم اينجاسللت كه نياز بلله دخالت ولي 
فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش 
مي آيد. اطللاع يافتيم كلله جنابعالي درصدد 
تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن 
اختاف مجلس و شللوراي نگهبان از نظر شرع 
مقدس قانون اساسي با تشخيص مصلحت نظام 
و جامعه حكم حكومتي را بيان نمايد در صورتي 

كه در اين خصوص به تصميم رسلليده باشيد 
با توجه به اينكه هم اكنون مللوارد متعددي از 
مسللائل جامعه باتكليف مانده سللرعت عمل 

مطلوب است.« 
نهايتاً امام خميني)ره( با وجود عدم ميل باطني 
اقدام به تأسلليس مجمع تشللخيص مصلحت 
نظام نموده و با شللكل گيري اين نهاد كاركرد 
شوراي نگهبان منحصر به رعايت عدم مغايرت 
و تطبيق مصوبات مجلس با احكام اوليه اسامي 
يا تأييد انطباق قوانين مرتبط با احكام ثانويه با 
شرع مقدس شد و مقرر شد آن بخش از احكام 
مصوبي كه با عنللوان ثانويه از سللوي مجلس 
تصويب و مورد مخالفت شللوراي نگهبان قرار 
مي گرفت به مجمع تشللخيص مصلحت نظام 
ارجاع گردد تللا آنجا با رعايللت مصلحت نظام 
اسللامي و سللاير عناوين ثانويه ايللن قانون را 

تصويب كنند . 
امام خميني)ره( درنهايت دستور تشكيل مجمع 
تشخيص مصلحت نظام را صادر نموده و البته 
نظر اوليه خود را نيز مورد تأكيد قرار مي دهند: 
»اگرچه به نظر اينجانب پس از طي مراحل زير 

نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع 
هستند احتياجي به اين مرحله وجود ندارد اما 
براي رعايت احتياط در صورتي كه بين مجلس 
شوراي اسامي و شوراي نگهبان شرع و قانون 
توافق حاصل نشللد و جمعي مركب از فقهاي 
محترم شللوراي نگهبللان و افللراد زير)اعضاي 
حقيقي وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام(، 
تشكيل شللود و در صورت لزوم از كارشناسان 
ديگر هم دعوت به عمل آيد پس از مشورت هاي 
الزم رأي اكثريت اعضاي حاضر در اين مجمع 
مورد عمل قللرار گيرد. حضرات توجه داشللته 
باشللند كه مصلحت نظام از امور مهمي اسللت 
كه گاهي غفلت از آن موجب شكسللت اسام 
عزيز مي شللود. مصلحت نظام و مللردم از امور 
مهم نيسللت كه مقاومللت در مقابل آن ممكن 
است اسللام پابرهنگان زمين را در زمان هاي 
دور و نزديك زير سؤال برده و اسام امريكايي 
مستكبرين و متكبر اين را با پشتوانه ميلياردها 
دالر توسللط ايادي در داخل و خارج آن پيروز 

گرداند.«
  فرجام سخن

بررسللي نظريات فقهللي امام خميني نشللان 
مي دهد كه ايشللان ضمن تبيين نظريه واليت 
فقيلله اختيللارات تقنينللي ويژه اي نيللز براي 
حكومت اسللامي قائل بوده و مصلحت همراه 
با اولويت سللنجي و تأكيد بر نقللش زمان و نيز 
قاعده حفظ نظام را در نظللام فقهي خود مورد 
دقت قرار داده است. در همين راستا نيز ايشان 
كاركرد قانونگذاري توسط پارلمان كه ساختاري 
مدرن به حساب مي آيد را نيز به واسطه تفويض 
اختيار تقنين از سللوي حاكم اسللامي به اين 
نهاد مجاز مي دانند. لذا مجلللس هم در حوزه 
منطقه الفراغ يا ماال نص فيلله و هم درخصوص 
احكام داراي عناوين ثانويه مي  تواند به تصويب 
قوانين پرداخت و نظارت بر چنين فرآيندي نيز 
به شوراي نگهبان و در صورت اختاف از طريق 
بازوي مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام 

توسط شخص ولي فقيه حل و فصل مي گردد.

امام خميني گستره اعمال اختيار 
ولي فقيه )حك�م حكومتي( را كه 
منت�ج از تش�خيص فقه�ي حاكم 
اس�المي در زمان اس�ت، مشرف 
بر كليه احكام اس�المي دانس�ته 
و مانن�د حكم اوليه ب�ا آن برخورد 
مي كنند. ايش�ان حك�م حكومتي 
را مرتبه اي باالتر از ح�وزه تقنين 
در منطقه الف�راغ برش�مرده اند

بررسي نظريات فقهي امام خميني 
نش�ان مي دهد ك�ه ايش�ان ضمن 
تبيين نظريه واليت فقيه اختيارات 
تقنيني ويژه اي نيز ب�راي حكومت 
اسالمي قائل بوده و مصلحت همراه با 
اولويت سنجي و تأكيد بر نقش زمان 
و نيز قاع�ده حفظ نظ�ام را در نظام 
فقهي خود مورد دقت قرار داده است

از مهمات امور، تعهد وكاي مجلس شوراي اسللامي است. ما ديديم كه اسام و كشور 
ايران چه صدمات بسلليار غم انگيزي از مجلس شللوراي غيرصالح و منحللرف، از بعد از 
مشللروطه تا عصر رژيم جنايتكار پهلوي و از هر زمان بدتللر و خطرناك تر در اين رژيم 
تحميلي فاسد خورد؛ و چه مصيبت ها و خسارت هاي جانفرسا از اين جنايتكاران بي ارزش 
و نوكرمآب به كشور و ملت وارد شد. در اين 50 سال يك اكثريت قابي منحرف در مقابل 
يك اقليت مظلوم موجب شد كه هرچه انگلسللتان و شوروي و اخيراً امريكا خواستند، با 
دست همين منحرفاِن از خدا بي خبر انجام دهند و كشور را به تباهي و نيستي كشانند. از 
بعد از مشروطه، هيچ گاه تقريباً به مواد مهم قانون اساسي عمل نشد - قبل از رضاخان با 
تصدي غربزدگان و مشتي خان و زمين خواران، و در زمان رژيم پهلوي به دست آن رژيم 

سفاك و وابستگان و حلقه به گوشان آن. 
اكنون كه با عنايت پروردگار و همت ملت عظيم الشأن سرنوشت كشور به دست مردم 
افتاد و وكا از خود مردم و با انتخاب خودشان، بدون دخالت دولت و خان هاي واليات به 
مجلس شوراي اسامي راه يافتند، و اميد است كه با تعهد آنان به اسام و مصالح كشور 
جلوگيري از هر انحراف بشود. وصيت اينجانب به ملت در حال و آتيه آن است كه با اراده 
مصمم خود و تعهد خود به احكام اسام و مصالح كشور در هر دوره از انتخابات وكاي 
داراي تعهد به اسام و جمهوري اسللامي كه غالباً بين متوسطين جامعه و محرومين 
مي باشند و غيرمنحرف از صراط مستقيم -به سللوي غرب يا شرق- و بدون گرايش به 
مكتب هاي انحرافي و اشخاص تحصيلكرده و مطلع بر مسائل روز و سياست هاي اسامي، 

به مجلس بفرستند. 
وصيت نامه الهي سياسي امام خميني )ره(

تعهد وكالي مجلس از اهم امور است

صراط

 بررسي شأنيت شرعي مجلس شوراي اسالمي 
در ديدگاه بنيانگذار انقالب)ره(

 نگاه حداكثري امام)ره(
  به شرعيت 

جايگاه تقنيني مجلس


