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Abstract
The study of the basis of legislation in the ideology of liberalism
and Imamieh religion can clarify the difference between legislative
processes in the countries believing in these two ideology. Precision in
the principles of liberalism, including individualism, liberty, privacy,
pluralism, and Laicity, shows that the basis of liberal legislation is
"Autonomy". The accuracy of the Imamieh's theological principles,
such as the monopoly of legislation for God, the comprehensiveness
of religion, the conclusion of the Prophet (pbuh), and the authority of
the jurists during the time of absence, also represent the "god decree"
as the basis of the law. Therefore, the basis of legislation in these two
ideology is in fundamental conflict. In the meantime, liberalism has a
philosophical, cognitive, and logical critique that has exposed it to
various criticisms.
KeyWords: Legislation, Liberalism, Imamieh Religion, Autonomy, Divine
Law.
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چکیده

بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسب و مبهب امامیبه مبیتوانب تفباو
فرآین قانونگهاری در کشوربای معتق به ایبن دو مکتب را روشبن سبادد .دقب در
اصول لیبرالیس بمچون فردگرایی ،آدادی ،حری خصوصبی ،تکثرگرایبی و الئیسبیته
نشان میدب که مبنای قانونگهاری لیبرالی« ،خودآیینی» اس  .دق در اصول کالمبی
امامیه مانن انحصار تشریع به خ اون  ،جامعی دیبن ،خاتمیب رسبول اکبر (ص) و
مرجعی فقها در دوران غیب نیز بیانگر «خ اآیینی» ببه عنبوان مبنبای قبانونگبهاری
اس  .بنابراین مبنای تقنین در این دو مکت  ،در تعارض بنیادین اسب  .در ایبن میبان،
لیبرالیس مبتال ببه ایراداتبی فلسبفی ،شبناختی و منطقبی اسب کبه آن را در معبرض
انتقادا گوناگون قرار داده اس .
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مقدمه

قانونگذاری به معنای وضع قانون است و قانون بر قواعدی اطالق میشود کهه مقامهات
صالحیتدار یک کشور برای عموم افراد جامعه وضع مینمایند و همهه مللهب بهه ت عیهت از
آن هستند (معین .)2222 :1200 ،قانونگذاری ،عملی است که الجرم در تمامی حلومتها
و دولتها با هر عقیده و روش تفلر صورت میپذیرد .در نگهاه اول ،مملهن اسهت در ن هر
یک بیننده ،این فرآیند در کشورهای گوناگون به یک دیهد نگریسهته شهود .ایهن در حهالی
است که قانونگذاری به عنوان یک پدیده بسیار مهم و بنیادین میتواند بر م انی گوناگونی
استوار گردد .تفاوت م انی قانونگذاری در اندیشه غالب بر گفتمان سیاسهی و حقهوقی ههر
کشور ،به تفاوت در شیوه قانونگذاری و محتوای قهانون مهیانجامهد؛ نتیجههای کهه مملهن
است بدون توجه به عوامل زمینهای و استداللهای بنیانسهاز آن ،بهه درسهتی درک نگهردد.
منع مجلس از قانونگذاری بر خالف م انی اسالم در قانون اساسی جمهوری اسهالمی ایهران
و محوّلنمودن وظیفه ن ارت بر این امر به شورایی از مجتهدان ،در زمهره امهوری اسهت کهه
در لی رالیسم و مدرنیسم مردود و محلوم است .بهه همهین سه ب ،محهدودیت ایهدئولوژیک
مجلس در قانونگذاری ،از سوی معتقدان به م انی لی رالیسم دائماً مورد انتقاد قرار میگیهرد.
س ب این تعارض را باید در این امر جست که آن چه م نای قانونگذاری در مهذهب امامیهه
قرار میگیرد و به ت ع ،کنشگران قانونگذاری و چارچوبهای آن را معهین مهیکنهد همانها
متفاوت از م نای قانونگهذاری در کشهورهای غربهی اسهت کهه مشخصهاً بهر م نهای اندیشهه
لی رالیسم شللگرفتهاند .این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسهخ بهه ایهن پرسهش
است که قانونگذاری در دو ملتب لی رالیسم و امامیه ،بر چه م نایی استوار است؟ و مقایسهه
این م انی چه نتایجی را به دست میدهد؟
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نلته دیگر شایان توجه آن است که ملتب لی رالیسهم در برابهر مهذهب امامیهه بهه عنهوان
دینی جامع و کامل  -که منشأ علوم متعدد است و به عنوان یک دین تمامی عقایهد ،اخهالق



و اعمال بشریت را سامان میدهد و در برابر پرسشههای ریهز و درشهت افهراد و جوامهع در
آنچه تط یق این دو را از لحاظ م نای قانونگذاری الزم میسازد آن است که لی رالیسهم بهر
پایه نهوعی هسهتیشناسهی و انسهانشناسهی ادعهای آن دارد کهه مهیتوانهد زنهدگی فهردی و
اجتماعی انسان را اداره کند .همین ادعا است که فوکویاما را بر آن داشت که فریهاد «پایهان
تاریخ» سر دهد و لی رال دموکراسی را آخرین و بهترین طریق اداره زنهدگی انسهان بشهمارد
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خصوص بایستهها و الزامات هنجاریِ زیست دارای پاسخ است -همشأن و همطهراز نیسهت.

( .)Fukuyama, 1992: 3بنابراین بر پایه همین جهانبینی ،لی رالیسم م نای قهانونگهذاری را
تعریب میکند و معتقدان به آن ن ام سیاسی را ترسیم مینمایند .بنابراین از این لحهاظ مهی-
توان م نای قانونگذاری بر اساس این ملتب را با م نای قانونگذاری از دیهد امامیهه مقایسهه
نمود.
تت ع در آثار پیشین نشان میدههد کهه اندیشهمندان بسهیاری ،لی رالیسهم را بررسهی و نقهد
کردهاند اما این آثار ،خالی از دقت در م نای قانونگذاری در ایهن ملتهب اسهت .پژوهشهی
تط یقی درخوری در موضوع سنجش موضع امامیه و لی رالیسم در این زمینه صورت نپذیرفته
است .دفاع از ساختار حلومت اسهالمی و فلسهفه نهادههای آن ،در گهرو روشهنگریِ هرچهه
بیشتر ماهیت عقالنی و فطریِ م انی اسهالم و بهه خصهوص ،مهذهب جعفهری اسهت .در ایهن
نوشتار ،ابتدا مفهوم لی رالیسم تشریح میگردد و سپس م نای قانونگذاری در این ملتهب بهر
اساس اصول آن توضیح داده خواهد شد .در مقابل ،م نای قانونگذاری در مذهب امامیه نیز
بر اساس اصول کالمی این مذهب بررسی میشود .در نهایت ،تعهارض میهان م نهای ایهن دو
ملتب روشن شده و انتقادات وارده به م نای قانونگذاری در لی رالیسم طرح خواهد شد.
 .1ترسیم مبنای قانونگذاری در قالب اصول لیبرالیسم

لی رالیسم متشلل از اصول و ارزشهایی اسهت کهه درک م نهای قهانونگهذاری آن ،در
گرو درک این اصول است .در این میان ،ارزشهها و اصهولی همچهون فردگرایهی ،آزادی،
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حریم خصوصی ،تلثرگرایی ،مدارا ،الئیسیته ،عقالنیت و خویشمهاللی را بایهد سهن

بنها-

های تشریح م نای قانونگذاری لی رال دانست .در این میان ،فردگرایی سههم عمهدهای را بهه
خود اختصاص داده است .در ادامه ،در خصوص هر یک از این اصول توضیح ارائه خواههد
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شد و در نهایت ،م نای قانونگذاری لی رال توصیب و ت یین خواهد شد.
 .1-1فردگرایی

لی رالیسم ،بر خالف مذهب تشیع ،یک مشه مشهخ

بهر اسهاس یهک یها چنهد من هع و

نصوص قطعهیِ قابهل شهناخت نیسهت .بنهابراین نمهیتهوان آن را مجموعههای تغییرناپهذیر از
ارزشهای سیاسی و اخالقی دانست .لی رالیسم ،به منزله یهک حرکهت تهاریخیِ مشهخ

از

یک سیر از اندیشهها است که با رنسانس و رفرماسیون دینی در عصهر جدیهد آغهاز گشهت.
در کتب اندیشهورزان این ملتب ،ارزشها و اصولی به عنوان ارزشههای لی رالیسهم معرفهی
شده است .از میان این اصول گونهاگون بایهد «فردگرایهی» را بهه عنهوان هسهته متهافیزیلی و
هستیشناختیِ لی رالیسم به شمار آورد .لی رالیسم بیش از هر چیزی خهود را متعههد بهه حفه
آزادی فرد میداند (آربالستر ).19-10 :1291 ،این امر م نای فلسفی دیگر اصهول لی رالیسهم
را فراهم میآورَد .لی رالیسم ،از فرد آغاز میشود .فردگرایی هستیشناختی ،بنیاد فردگرایهی
در اخالق اقتصاد و سیاست و حتی علم به طور کلی و مطلق قرار میگیرد .از دید لی رالیسم،
انسان میتواند دنیای ارزشهای خود را بسازد و از آن جا که انسان به عنوان محور هسهتی و
غایت ،شناخته میشود میکوشد تا بیشترین خوش ختی و سود را برای خود فراهم آورد .در
چنین نگرشی ،دن الهروی از امیال خودخواهانه نه تنها امری قابل سرزنش نیست بللهه امهری
خردمندانه تلقی میشود (آربالستر 52 :1291 ،و .)50در سیاست نیز ،این ،فردگرایهی اسهت
که سن

بنای ن ام سیاسی قرار میگیرد .متفلرانهی ماننهد ههابز و الک اگرچهه بهر خهالف

کانت صراحتاً خدا را از دایره بیرون نمینهند اما در مسهیری مشهابه ،ن هام اجتمهاعی و ن هام
سیاسی را از فرد آغاز میکنند .هدف لی رالیسم که بیشتر در ایهن شهاخه نمایهان اسهت همانها
فراهمآوردن و حف آزادی فردیِ حداکثری در برابهر دخالهت و سهلطه دیگهران و بههویهژه
دولت است( .شیرودی125 :1202 ،؛ مشلات)2 :1205 ،
06

بدین ترتیب ،فردیّت باید از طریق ساختارهای اجتماعی مورد شناسهایی و تضهمین قهرار
گیرد و در این راستا میتوان از ابهزار کنتهرل اجتمهاعی اسهتفاده کهرد تها ههر فهردی از ایهن



توانایی برخوردار باشد که حقوق فردی خود را بهدون تهرس از صهدمات دیگهران تحصهیل
و هیچ کس حق ندارد هیچگونه قدرتی را بدون رضایت اشخاص بر آنها اِعمال کند؛ زیهرا
تمههام مشههروعیّت حلومههت از طری هق رضههایت حلومههتشههوندگان تحص هیل م هیگههردد و
خوش ختی فرد و اعضای جامعه ،حلمِ اساسیترین قانونِ هر حلومت را داراست (Lakoff,

) .2006: 21در اقتصاد نیز همچنان ،این ،فرد و منافع فرد است که هدف و غایت قرار مهی-
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نماید ( .)Riley, 1998: 78بر همین م نا ،در ملتب لی رالیسم تمام مردم برابهر و آزاد هسهتند

گیرد .بنابراین همانطور که قابل مالح ه است لی رالیسم نیز از یک هسهته متهافیزیلی بههره-
مند است که متفاوت از هسته متافیزیک ادیان ابراهیمی است .این هسته سه ب مهیشهود کهه
لی رالیسم در شاخههای گوناگونی از علوم انسانی ملتب ویژه خود را ارائه کند.
 .2-1آزادی

آزادی در ملتب لی رالیسهم از اهمیهت و شهأن واالیهی برخهوردار اسهت؛ بهه نحهوی کهه
لی رالیسم را با اعتقاد ویژه آن به آزادی میشناسند (بوردو .)15 :1220 ،ریشه باور لی هرالهها
به آزادی را باید در اصالت فرد و فردگرایی جستجو کرد .در توجیهات فلسهفی لی هرالههای
کالسهیک همچهون هههابز و الک ،انسهان پههیش از پدیهداری و پیههداییِ پدیهدهی جامعههه ،در
شرایط آزادی کامل به سر میبرده است .در این شرایط ،با توجه به استقرار وضعیت جنه
در ن ر هابز و وضعیت ناپایدار ط یعی در اندیشه الک ،انسانها میپذیرند تا با چشهمپوشهی
از بخشی از آزادیهای خود ،جامعه مدنی را تحت حاکمیت یک دولت ایجاد کنند (ههابز،
192 :1204؛ الک .)00 :1290 ،بر اساس ایهن دیهدگاه فلسهفی ،انسهان ابتهدا بههسهاکن و در
اصل ،آزاد است و برای محهدودکردن او الزم اسهت دالیهل قابهل ق هولی ارائهه شهود .جهان
استوارت میل نیز آزادی را م تنی بر ملتب سودگرایی توجیه مهیکنهد .از ن هر او ،انسهانهها
دارای آزادی مطلق هستند و سود انسان و جامعه ،در گرو ن ود مانع بهر سهر راه افهراد اسهت؛
چه ،تنها در چنین صورتی است که افراد میتوانند به بهترین صورت ،منهافع خهود را دن هال
کنند و به خوش ختی برسند .از ن ر میل ،تنها امری که میتواند آزادی فهرد را محهدود کنهد
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اصل صهیانت نفهس اسهت (میهل .)02 :1225 ،بنهابر یهک قاعهده کلهی ،آزادی در صهورتی
محدود می شود که فرد با عمللرد خود به دیگهران آسهیب برسهاند و در قالهب یهک اصهل
استثنایی ،زمانی که انسان با ترک فعل خود سه ب ورود خسهارت بهه فهرد دیگهر یها جامعهه
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گردد میتوان او را به انجام آن وادار کرد(.میل02 :1225 ،و)00
اصالت آزادی و ماهیت قرارداد اجتماعی س ب میشود که حریم خصوصهی در اندیشهه
لی رالیسههم شههلل گی هرد و جایگههاه رفیع هی یابههد .یل هی از تفههاوتهههای لی رالیسههم در برابههر
توتالیتاریسم این است که لی رالیسم میکوشد حوزهای از زندگی افراد را از مداخلهه دولهت
یا هر سازمان و شخ

دیگری مصون بدارد .آنچه در کتب اندیشمندان غربهی ،در توضهیح

جدایی امر اجتماعی از امر سیاسی یا جدایی حوزه عمومی از حوزه خصوصهی و امهوری از
این ق یل دیده میشود ،در مسیر بهرسمیتشناختن و صیانت از حریم خصوصی است .الزمه
اصل فردگرایی آن است که انسان بتواند به عنوان یک فرد خودمختار وجود یابهد .ایهن امهر
تنها در صورتی مملن است که حهوزه خصوصهی از حهوزه عمهومی متمهایز شهود و بها منهع
دولت از دخالت در حوزه خصوصی ،فرد از چیرگی دولت و گروه بهر کهل زنهدگی خهود
رهایی یابد و ورطهای مخت

به خود را برای ظهور و بروز فردیتش در انحصار داشته باشد.

لی رالیسم میکوشد دخالت دولت در امور را به حداقل برساند و اجازه ندهد محهدودیتی در
مسیر افراد ایجاد شود ،یا آن که بها قاعهدهگهذاری در حهریم خصوصهی ایشهان ،مداخلههای
صورت گیرد؛ مگر در مواردی که خطهر از ههمپاشهیدگی ،اجتمهاع را تهدیهد کنهد و یها در
جایی که عمل فرد موجب زیان دیگران گردد .باورها و اعتقادات قطعاً در حریم خصوصهی
افراد جای دارد و ن ایهد موضهوع قهانونگهذاری واقهع شهوند ،مگهر آن کهه ایهن اعتقهادات،
شورشطل انه باشند و س ب ویرانی ملت گردند( .باربیه10 :1292 ،و)102
 .3-1تکثرگرایی ،مدارا و الئیسیته

حذف خدا از دایره واقعیات و جدایی ارزشها از این دایره س ب میگهردد کهه نسه ی-
گرایی در ارزشگذاری و ایدئولوژی ،امری ناگزیر به ن ر رسد؛ چه آنکه ،ههیچ پدیهدهای
ذاتاً خوب یا بد نیست بلله این ارزشگذاری در ذهن انسان اتفاق مهیافتهد و از آن جها کهه
06

انسانها غال اً امور را بر اساس لذت و رنج خود به خوبی یا بدی تفسیر میکنند ،ههیچ ارزش

واحدی وجود نخواهد داشت (آربالستر .)25 :1291 ،ال ته باورمندان به حقوق ط یعهی ماننهد
کانت ،خودآیینی را بر اسهاس وجهدان مشهترک بشهری ت یهین مهیکنهد و یها ههابز و الک،



ارزشهای مربوط به حقوق ط یعهی را در حیطهه عقالنیهت وارد نمهیکننهد و حیطهه مه هم و
باشد که عقالً برای انسهانهها قابهل درک باشهد ،افهراد بایهد ایهن خهال را بپذیرنهد و عقایهد
مخالب را تحمل نمایند تا جامعهه ،کشهش بهروز افلهار و عقایهد گونهاگون را داشهته باشهد.
ارزش تلثرگرایی از من ر لی رالیسم و مدرنیسم تا حدی است که اعتقاد به آن ،مرز تمهدن و
توحش است و عدم اعتقاد به تلثرگرایی و نس یبودن ارزشها به معنای عدم رشهد سیاسهی
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بسیار تفسیر پذیر از آن را ارائه میدهند .در صورتی که هیچ ارزش واحهدی وجهود نداشهته

است؛ که ال ته میتواند عواقب خطرناکی را به دن هال داشهته باشهد (بهرلین .)240 :1220 ،در
این میان ،کوچ مسائل دینی و معنوی از حیطه عمومی بهه حهریم خصوصهی ،و عهدم املهان
ارزیابی عقلی در زمینه ارزشها ،همانا مدارا و تساهل را به عنهوان تنهها راه مملهن در مسهیر
برخورد با عقاید و باورهای گوناگون باقی میگذارد .الزمه تساهل نیهز آن اسهت کهه ههیچ
دین یا ایدئولوژی به عنوان معیار تقسیم مزایا و مواهب اجتماعی در ن ر گرفته نشهود .بهدین
ترتیب ،هیچ ملت ی ن اید قدرت سیاسی را به دست گیرد؛ چرا که قطعهاً در چنهین وضهعیتی،
آزادیها از بین میروند و عقاید مخالب سرکوب میگردند .بر پایه استداللی دیگهر ،از آن
جا که دولت ،سرشتی اینجهانی دارد و غایت آن ،امهور مهادی اسهت و در سهویهی دیگهر،
دین همانها سرشهتی آنجههانی دارد و غایهت آن ،امهور معنهوی اسهت ههیچیهک صهالحیت
دخالت در امور یلدیگر را ندارند (باربیه .)100 :1292 ،عالوه بر این ،دالیل آزادی اعتقهاد
و وجدان مستلزم آن است که دولت ،دینی را تحمیل نلند و عقاید معنوی را آزاد گذارد.
 .4-1عقالنیت و خویشمالکی

گذر از دنیای موهومات و خرافه پرستی و ورود به دنیای واقعی و شک گرایی در کنهار
اعتماد به تجربه شخصی در مسیر شناخت عالم ،اموری اسهت کهه پایههههای عقالنیهت را در
لی رالیسم تشلیل میدهد .تقدم انسان بر جامعه و جدایی دنیای واقعیتها از ارزشهها سه ب
شد تا امیال و خواهشهای نفسانی به عنوان موتور متحرکه انسان ،وظیفه خطیر هدفسهازی
را به عهده بگیرند .عقل به کمک تجربه ،تنها در دنیهای واقعیهات مهیتوانهد فعالیهت نمایهد.
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بنابراین عقل نه به عنوان عنصر هدفگذار ،بلله به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافی که
آدمی میل به دستیابی به آن را دارد بهکار گرفته میشود .شناسهایی چنهین فلسهفهای موجهب
گردید برخی از لی رالها ،حرکت در مسیر خواهشهای نفسهانی را نهه تنهها سهرزنش نلننهد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

بلله از آن به عنوان یک فضیلت یاد نمایند؛ به نحوی که روشی جز ایهن را نابخردانهه مهی-
انگاشتند (مشلات2 :1205 ،و .)12بنابراین عقالنیت لی رالی اقتضا میکند که حرکت آدمی
بر اساس منافعش باشد پس بهترین قانون آن است که بیشترین منفعت را بهرای انسهان جلهب
کند.
یلی از مفروضهای مهم و قابل تأمل در اندیشه لی رالیسم ،مفهوم ماللیت است .در این
ملتب انسان مالک خود است و به ت ع ،مالک کار خود و مالک چیزی است کهه بها کهار و
فعالیت او در هم آمیخته است .انسان به خودش متعلق اسهت و مایملهک جامعهه یها خداونهد
محسوب نمیگردد .بنابراین صاحب اختیار زندگیِ خود است و میتواند هر طور کهه مهی-
خواهد آن را شلل دهد (آربالستر .)20 :1291 ،او میتوانهد نقشهه زنهدگی خهود را ترسهیم
کند و بنا به خواست خود قواعدی را بنیان نهد.
 .2تشریح مبنای قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم

در اندیشه لی رالیسم فلسفه از فرد آغاز میگردد و فهرد بهه عنهوان مرکهز و م هدأ ،مالهک
خویش و زندگی خویش است .حال از آن جا که در تفلهر لی رالهی ،فهرد مقهدّم بهر جامعهه
است خویش را مدیونِ آن نیست .امیال فرد او را به حرکت وادار میکنند و فهرد در جههت
برآورده شدن این امیال ،عقل خویش را بهه کهار مهیگیهرد .جهدایی واقعیهت و ارزش ،ایهن
املان را به فرد داده است تا شخصاً ارزشهایش را م تنی بر اراده خود تعیین کنهد .بنهابراین
فرد مج ور نیست تا اعتقادات جزمیای که به او تحمیل میشهود را الزامها بپهذیرد؛ وانگههی
چون عقل را در ساحت سنجش ارزشها راهی نیست نمیتوان از افراد خواست که ارزشهی
را به عنوان ارزش ثابت درک کنند و بپذیرند .در این شهرایط ،انسهان دسهت بهه خهودآیینی
میزند .ال ته من ور از خودآیینی در اینجا خودآیینیِ کهانتی نیسهت؛ چهه آن کهه ،کانهت در
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نهایت میکوشد انسانها را به سوی ارزشهای جهانشمول رهنمون سازد (سعادتی خمسهه،

00 :1209و ).05در حالی که اعتقاد به وجود ارزش ثابت کهه مهورد ق هول همهه افهراد قهرار
گیرد ،در تعارض با فلسفه و باورهای لی رالیسهم اسهت .اعتقهاد بهه وجهود ارزشههای جههان



شمول و حقوق ط یعی بر خالف اصل فردگرایی و نس یت است و بهه ارزش جهدای از فهرد،
مدرن است .بر همین اساس ،انسان ،غایتِ فینفسه است وهیچ ارزشی واالتهر از فهرد وجهود
ندارد که فرد را ملزم به پای ندی نماید .در این معنا ،افراد باید ارزشهایی را دن ال کننهد کهه
ثمره عمل آزادانه ایشان باشد( .برلین)250 :1220 ،
خودآیینیِ فرد در زندگی خصوصی خود ،همچون آزادیاش محدود به حهدّی نیسهت؛
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موجودیت میبخشد (زکلین .)09 :1292 ،من ور از خودآیینی در اینجها خهودآیینیِ لی هرالِ

اما زمانی که افراد قصد دارند تها در قالهب جمعیتهی متشهلل ،سهازمانیافتهه و سیاسهی یعنهی
دولت ،دست به خودآیینیِ دستهجمعی زنند به شللی که این قواعد به صورت قانون درآید
و بر همه افراد به طور یلسان تحمیل گهردد ،لی رالیسهم جانهب آزادی فهردی را مهیگیهرد و
میکوشد آن را به طور حداکثری برای فرد محفهوظ دارد .قهانون  -هرچهه باشهد – چونهان
زنجیری بر پای فرد محسوب میگردد و بها ایهن حهال ،لی هرالهها اگرچهه مداخلهه دولهت را
نادرست تصور میکنند اما هرگز آن را نفی نمهیکننهد .بنهابراین در اندیشهه الک ،اولهین و
بنیانیترین عمل یک جامعه ،تأسیس نهاد قانونگهذاری اسهت (الک .)200 :1290 ،در ایهن
فرض ،قوه مقننه به عنوان مهمترین رکن دولت ،و قانونگذاری به عنوان اصهلیتهرین عمهل
دولت ،هر دو با هم میتوانند تعارض میان منافع گوناگون افراد و گروهها را سامان دهنهد و
املان زندگی افراد در یک جامعه را فراهم آورند .به ع ارت روشهنتهر ،ههر اسهتداللی کهه
بنیاد وجود دولت را توجیه کند قانونگذاری را نیز حمایت خواهد کرد .بر همهین م نها ،ههر
کجا که در توضیح اندیشه لی رالیسم ،از نفس مداخله دولت و حدود آن سخن به میان مهی-
آید دقیقاً از محدوده قانون و حدود قانونگذاری صح ت شده است.
بر اساس اصل فردگرایی و فقدان ارزش واحد و ثابت ،قانونگذار در ملتهب لی رالیسهم
نمیتواند فردی جز انسان باشد؛ زیرا انسان ،فاعل مختار است و میتوانهد بهر م نهای تجربهه،
زندگی خود را بسازد و به تصمیمگیری بپردازد (برلین .)242 :این انسان است که در «وضع
ط یعی» ،از آزادی کامل برخوردار است و این خود اوست که میپذیرد بهه من هور تشهلیل
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جامعه مدنی و حلومهت سیاسهی ،برخهی آزادیههایش محهدود شهود .خودمختهاری انسهان
ایجاب میکند تنها ملزم به متابعت از قوانین حلومتی باشد که با توافق همگان برقهرار شهده
باشد (الک .)02 :1290 ،از آنجا که همه انسانهها در ایهن خودمختهاری و فردیهت برابرنهد،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

«هیچ کس قدرت قانونگذاری ندارد ،مگر با توافق اعضای جامعه ،و توسط آمریّتهی کهه از
مردم به دست آورده است» (الک.)100 :1290 ،
بنابراین در دیدگاه لی رالیسم ،شأن انسان در دو نقهش مختلهب ظهاهر مهی شهود؛ اول در
حمایت از اصل خودآیینیِ فردی ،یا اصل خودحاکمیّتی فردی و سپس به عنوان یک اصهل
الزامآور به کار میرود ) . (Murphy, 2009: 26بر همین اسهاس ،اصهل خودحهاکمیّتی ،بها
مفهوم خودمختاری در هم تنیده است؛ به نحوی که با وضهعیت و جایگهاهی مواجهه هسهتیم
که هر نوع تصمیمگیری یک شخ

خودمختار باید به دیدۀ احترام نگریسهته شهود .ناگفتهه

نماند ،این ویژگی معطوف به استحقاق انسان در بهرهمنهدی از شهأن انسهانی خهویش اسهت.
بنابراین شخ

خودمختار قطعاً فردی آزاد اسهت کهه از توانهایی الزم در تصهمیمگیهری در

امور زندگی خود بهر اسهاس ارزشههای مهورد ن هر خهویش برخهوردار اسهت (McLean,

) .2010: 214در این ملتب ،شأن و اعت ار انسان به عنوان یک ویژگی مهم مطرح است کهه
به شرایط اجتماعی ،وابستگی سیاسی ،ارزش اقتصادی ،قومیّت ،نژاد ،جنسیّت ،توانایی بهرای
اسههتدالل ،توانههایی جسههمی و ذهن هی وابسههته نیسههت بللههه هههر انسههانی از خودارزش هیِ ذات هی
برخوردار است ( .)Rioux & Basser & Jones, 2011: 20اصل خودحاکمیّتی ،در جلوه-
هایی مانند «خودتصمیمگیری»« ،خودحاکمیّتی» و هم چنین «خودقانونگذاری یا خودآیینی»
قابل انعلاس است .حتی گاهی از «خودتعیینی» برای بیان اصل خودحاکمیّتی انسان اسهتفاده
می شود ) .(Griffin, 2008: 149در راستای تضمین اصل خودحاکمیّتی ،مردم باید بتواننهد
در مورد عقاید مختلب به گفتگو بپردازند و از بستر گفتمان عمومی ،گونهای ههمپوشهانی و
تعادل در حوزۀ منافع عمومی ایجاد شود ( .)Lesueur & Englih, 1999: 17در این فرض،
ن ام حقوقی باید شرایطی را برای مشهارکت اشهخاص در تعیهین سرنوشهت خهویش فهراهم
نماید تا مردمان بتوانند اهداف شخصی خود را در جامعه دن ال کنند (.)Tushnet, 2003: 2
06

آزادی ،قدرت سیاسی و مشروعیّت در ملتب لی رالیسم ،از جمله مفاهیمِ در هم تنیده اسهت.

به همین جهت ،قدرت سیاسهی کهه انعلهاس قهدرت مهردم اسهت منحصهراً از طریهق توافهق
اجتماعی و به من ور تأمین خیر عمومی تشلیل میشود ()passvant, 2009: 17؛ بهه نحهوی



که رضایت حلومهتشهوندگان بهه عنهوان بنیهان ن هام سیاسهی در ن هر گرفتهه مهی شهود و
نماید ( .)Foster, 2005: 219در این ملتب ،قرارداد اجتماعی به عنوان م نهای قانونگهذاری
در ن ر گرفته شده است .تئوری قرارداد اجتماعی بر این م نا استوار است که فرآیند ساخت
قوانین در یک دولت ،انعلاسی از قرارداد میان حلومت و مهردم اسهت؛ زیهرا حیهات یهک
دولت ،به دلیل تأمین منافع اشهخاص و حقهوق بنیهادین ،اسهتقرار یافتهه و بها همهین اسهتدالل
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حلومت به پشتی انی ارادۀ مردم قادر خواهد بود منافع گروههای اجتماعی مختلب را تهأمین

استمرار خواهد داشت(Farran, 2009: 95) .

نلته قابل اشاره در این جا آن است که تأکید لی رالیسم بهر توافهق شههروندان جامعهه بهر
قانون ،لزوماً به معنای صحهگذاشتن بر دموکراسی نیست .لی رالیسهم و دموکراسهی را نمهی-
توان دو همزاد پنداشت؛ زیرا لی رالیسم از آغاز رنسانس تولد یافت اما مفهوم دموکراسهی را
باید در اواخر قرن نوزدهم و بیستم جستجو کهرد .اکثهر متفلهران و لی هرالهها ق هل از وقهوع
انقالب فرانسه ،اساساً لی رالیسم را از دموکراسی جدا میکردند و از ایهن رو ،از دموکراسهی
به عنوان روش حلومتداری دفاع بهه عمهل نمهیآمهد؛ بهه نحهوی کهه دموکراسهی و اداره
حلومت به دست اکثریت مردم را امر مردودی میانگاشتند و بر این بهاور بودنهد کهه عامّهه
مردم به دلیل عدم استقالل اقتصادی و توانگری ،در معرض ارتشا قرار دارند و رأی ایشان به
دست ثروتمندان خریده میشود .اگرچه تأکید بر فهرد انسهانی ،نفهی فئودالیسهم و امتیهازات
اَشرافی ،زمینه بروز افلار دموکراتیک را فراهم کرد اما جامعهگراییِ گفتمان دموکراسهی و
تأکید این گفتمان بر برابری را میتوان در تعارض با اندیشه لی رالیسم دانست .سهپردن زمهام
امور به اکثریت افراد و ایجاد شرایط مشارکت گسترده مردم در امور سیاسهی ،مهیتوانهد در
قالههب دیلتههاتوریِ اکثریهت ظهههور یابههد و آزادی در معنههای منفهی را از میهان بههردارد .ال تههه
لی رالیسم در قالب لی رالدموکراسیِ کنونی ،امر قابلق ولی از سوی لی رالها شناخته مهیشهود
اما ن ر به آن که در این نوشتار لی رالیسم به طور مطلق مد ن ر قرار دارد میتوان معنهایی کهه
لی رالیسم ،ق ل از تلفیق با دموکراسی ،از شهروند ارائه میداد را در ن ر گرفت.
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به هر حال ،در لی رالیسم ،انسهان بهه عنهوان بهتهرین داور منهافعش مهیتوانهد قهانونگهذار
زندگی خود باشد .بنابراین قانونگذار در پهنه امور خصوصی ،تمهامی انسهانهها هسهتند امها
قانونگذار در پهنه عمومی جامعه ،دولت است کهه قهوانین را بهر اسهاس ن هر اکثریهت و در

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

راستای حف آزادی حداکثری وضع میکند .دولت در پهنه خصوصهی نمهیتوانهد مداخلهه
کند ،مگر در مواردی که آزادی عمل فرد موجب ورود خسارت به دیگران گردد.
 .3ترسیم مبنای قانونگذاری در قالب اصول مذهب امامیه

از آنجا که مذهب تشیع مذه ی متلی بهه نصهوص و ارزشهها اصهول و قواعهد ثابهت و
غال اً مشخ

است مملن است این طور به ن ر آید که ترسیم م نای قهانونگهذاری در ایهن

سو از تط یق ،امری ساده و میسّر است .این در حالی است که املان قانونگذاری زمینهی بهه
وسیله نهادی همچون پارلمان در ن ر اسالم – و بهویژه در ن ر شیعه – از جمله امور بهدیهی
به شمار نمیآید و دیدگاه تمامی علما و فقهای شیعه در این زمینه یهکسهان نیسهت .وجهود
برخی م انی کالمی و فقهی در اسالم س ب میشود که قانونگذاری مخت

به خدا شهناخته

شود و در ن ر اول ،هرگونه تالشی در این زمینهه ،بهدعتگهذاری در دیهن تلقهی گهردد .در
مقابل ،برخی فقها با تمسک به همین م انی و ادله دیگر ،قانونگذاری را یک ضرورت می-
شمرند و به تعریب م انی دینی آن میپردازند .برای مثال ،ورود نهاد قانونگذاری به حهوزه
سیاسی ایران به عنوان یک کشور شیعی ،امری آسان و بدون چالش ن هود بللهه سه ب بهروز
تشنجات و درگیریهایی در حوزه قلم و ن ر شد ،که به برخی خشونتهای عینی نیز منتههی
گردید .بردار کردنِ مرجعیتِ وقت  -شهید آیت اهلل شیخ فضهل اهلل نهوری – برجسهتهتهرین
حادثهای است که عمق این اختالف را عیان مهیسهازد .بنهابراین بهرای ترسهیم علمهیِ نقهش
تقنین در شرع ،گریزی از بیان ن رات موافق و مخالب نیست.
 .1-3اختصاص تشریع به خداوند

مخالفان قانونگذاری معتقدند که قانونگذاری زمینی به معنای عمل قوه مقننه که امری
جدای از فقه میباشد با اختصاص تشریع به خداوند کهه یلهی از م هانی قطعهی کهالم و فقهه
56

شیعه است در تعارض است .اعتقاد به «انحصار تشریع به خداوند» از فروعهات اصهل توحیهد

است .در من ومه عقاید اسالمی ،اعتقاد به توحید تنهها بهه معنهای یگهانگی خداونهد در خلهق
کردن نیست بلله معنایی حداکثری مییابد و آن ع ارت است از اعتقاد به وحدت خلقت و



وحدت ربّ تلوینی و تشریعی .بر این اساس ،توحید ،اختصاص والیت تلهوینی و والیهت
خلقت و حق انحصاری پروردگار در تشریع و قهانونگهذاری اسهت (مصه احیهزدی:1220 ،
 ).222-222از این رو ،هرگونه تشریع از سوی غیر ،نفی میگهردد .پهذیرش اوامهر و نهواهی
در غیر از موارد صادرشده از سوی خداونهد ،اعهم از قهوانین و مقهررات فهردی و اجتمهاعی
مصههداق شههرک در ربّوبیّ هت محسههوب م هیشههود (جههوادیآمل هی .)502 :1 ،1202 ،در ای هن
دیدگاه ،تشریع مخت

مبانی اقنونگذاری رد مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه

تشریعی به خداوند را توأمان شامل میشهود .ایهن بهه معنهی اعتقهاد بهه یگهانگی خداونهد در

خداوندی است که تنها مالک و حاکم است و بهه تمهامی مصهالح و

مفاسد نیز عالم است (صافی گلپایگانی .)22 :1209 ،بنهابراین در اسهالم بهر احهدی تقنهین و
جعل حلم جایز نیست و در ن ر گرفتن قوه مقننه ،بدعت و ضاللت محض است.

1

علمای موافق با قانونگذاری ،در برابر ادله مخالفان تالش میکنند عدم مغایرت قهانون-
گذاری زمینی با اصولِ بیانشده را اث ات نمایند .این گهروه از علمها معتقدنهد قهانونگهذاری
زمینی با وجود شرایطی میتواند در تعارض با «اختصاص تشریع به خداوند» ن اشهد .ایهن در
صورتی حاصل میگردد که قانونگذاری زمینی در طول قانون الهی باشهد و توسهط فهردی
مأذون از سوی او انجام گیرد 2.این اذن در قالب والیت تشریعیه ،به برخی افراد مانند پیهام ر
از سوی خداوند اعطا شده است (صافی گلپایگانی .)22 :1209 ،پیام ر اکهرم (ص) در مقهام
اجرای احلام الهی ،اوامر و نواهی و مقرراتی را در جامعه وضع میکنند کهه امهت ملهزم بهه
ت عیت از آن هستند .اینگونه قانونگذاری ،به مثابه وضع قانون جزئهی اسهت کهه بها قهوانین
کلی الهی مطابقت دارد و اسالم آن را بهه قهانونگهذار زمینهی واگهذار کهردهاسهت .حهاکم
 .1فضلاهلل نوری ،حرمت مشروطه ،چاپ شده در رسائل مشروطیت ،غالمحسین زرگرنژاد ،ص.122
 .2ابوالقاسم علیدوست ،از فقه تا قانون ،چاپ شده در فقه و قانون ،ایدهها ،پیشنهادها و راه حلهای روشهی ،گروههی از
اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسالمی ،ص92؛ خالد الغفوری ،آیا الزم است قانون مطابق فقهه باشهد یها عهدم
مخالفهت بها آن کهافی اسهت ،چهاپ شهده در فقهه و قهانون ،ایهدههها ،پیشهنهادها و راه حهلههای روشهی ،گروههی از
اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسالمی ،ص.100-102
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اسالمی در راستای اجرای قوانینِ کلّیّه و تط یق آن بر امور جزئیه و نصب مجریان ،مج ور به
انشا دستوراتی است (صافی گلپایگانی .)00 :1224 ،ال ته باید به این نلته توجه داشهت کهه
قانونگذاری از من ر فقه شیعه تابع قواعدی است که قانونگذاری را چهه در قالهب شهخ
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حاکم و چه در قالب یک نهاد مانند مجلس شورا ،بها محهدودیت و الزامهاتی روبهه رو مهی-
سازد.
-

عمل در چارچوب والیت شرعیه ن ایهد بها ورود بهه حیطهه والیهت تشهریعی الههی

همراه گردد و منجر به تشریع جدید شود.
-

احلام ثانویه تنها در موارد ضرورت و مصلحت موقتهاً و در چهارچوب ک رویهاتِ

احلام عام و کلیِ خداوند صادر میگردند.
 .2-3خاتمیت پیامبر اکرم (ص)

از ن ر مخالفان ،قانونگذاری با اصل «خاتمیهت» در تعهارض اسهت .یلهی از مههمتهرین
اعتقادات مسلمانان که در قرآن نیز بهه صهراحت عنهوان گشهته اسهت (احهزاب ).04 ،بعثهت
حضرت محمد مصطفی (ص) به عنوان آخرین پیام ر است« .ختم ن وت به معنهای آن اسهت
که تمام اصول ،قواعهد ،ضهوابط و قهوانین اعتقهادی ،عملهی ،اخالقهی ،فقههی و حقهوقی بهه
صورت جامع در متون دینی آمدهاست ... .لذا من ع وحیانی و نقلی جدیدی به بشهریت ارائهه
نمیشود» (جوادیآملی .)104 :1202 ،با توجه به این اصهل ،اعتقهاد بهه نیهاز بشهر بهه قهوانین
جدید برای ساماندهی به زندگی اجتماعی خویش امری نادرست به ن ر میرسد .اعتقهاد بهه
این که مقتضیات عصر ،تغییردهندهی برخی از احلام الههی اسهت بهه معنهای نفهی خاتمیهت
پیام ر اسالم (ص) است؛ چرا که خاتم ،کسی است که آنچه مقتضهی صهالح ع هاد تها روز
قیامت است به او در قالب وحی ارسال شده باشد .پس قانون او نیز بایهد خهتم قهوانین باشهد.
بنابراین معتقد به ضرورت قانونگذاری با وجود قانون خاتم ،کافر است.

1

در مقابل ،از ن ر موافقان ،در صهورتی کهه املهان ایهن قهانونگهذاری عقهالً و شهرعاً در
چارچوب قانون خاتم به اث ات برسد دیگر ن ایهد آن را در تضهاد و تعهارض بها قهانون الههی
56

 .1تذکرۀ الغافل ،چاپ شده در رسائل مشروطیت ،غالمحسین زرگرنژاد ،ص.125

انگاشت .به ع ارت دیگر ،هرگونه قانونگذاری خهار از چهارچوب قهوانین اسهالم ،لزومهاً
نوعی بدعت است .اما قانونگذاری در این چارچوب ،در طهول آن قهراردارد .پاسهخگهویی



قوانین به نیاز زمانه ،در حقیقت موجب ضمانت جاودانگی دین میشود و بدون وجهود ایهن
شرایط میگردد .بنابراین ،انعطافی که در احلام الهی برای تط یق با شهرایط مختلهب وجهود
دارد نه تنها در تعارض با خاتمیت دین پیام راکرم (ص) نیست بلله گویای پویایی و قابلیت
جاودانگی آن است.
 .3-3جامعیت شریعت

مبانی اقنونگذاری رد مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه

املان ،دین و احلام الهی قطعاً متهم به ایستایی و ناتوانی در رفع نیاز بشر در همهه اعصهار و

از دیگههر اصههول کالمههی کههه قههانونگههذاریِ زمینههی ،بهها آن در تنههاقض اسههت همانهها
اصل«جامعیت شریعت» است .اگرچه نیاز به قانون ،امری غیرقابل انلار اسهت و حفه ن هام
عالَم متوقب بر آن است اما ادعای امامیه این است که کاملترین قوانین ،قانون الههی اسهت.
قانون الهی ،تنها ع ادات را شامل نمیشود بلله تمامی امور سیاسی را نیهز بهر وجهه اکمهل و
اوفی دارا است 1.لذا مسلمانان هیچ نیازی به قانون جدای از شریعت ندارند و اگهر احتیهاجی
احساس شود ،از عدم احاطه به احلام الهی و جزئیات و متفرعات آن نشهات مهیگیهرد 2.بهر
این اساس ،شریعت م ین اسالم تمامی قواعد و احلامی که بشر به آن نیاز دارد را به او ارائهه
نموده است و تمامی افعال آدمی تحت یلی از چهار عنوان فقهی (واجب ،حرام ،مسهتحب،
ملروه ،م اح) درمیآید .بنابراین هیچ فعلی نیست که از این چارچوب خار باشهد .از ایهن
امر ،به عنوان قاعده «عدم جواز خلو وقایع عن الحلم» نیز یاد شده است.
اصل جامعیت شریعت ،اصلی پذیرفتهشهده و مهتقن اسهت .آنچهه سه ب تجهویز قهانون-
گذاری با وجود اصل مذکور میگردد همانا تفسیری است کهه موافقهان قهانونگهذاری ،در

مورد این اصل ابراز مینمایند .برخی از موافقان ،به تقسیم قانون بهه قهانون کلّهی تشهریعی از
سوی خداوند ،و قانون اجرا اشاره میکنند .در این ن ر ،تغییر در قانون کلیِ الههی ،نهامملن

 .1همان.
 .2ابوالحسن نجفی مرندی ،دالئل براهین الفرقان فهی بطهالن قهوانین نواسهخ محلمهات القهرآن ،چهاپ شهده در رسهائل
مشروطیت ،غالمحسین زرگرنژاد ،ص.201
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و ممنوع است ،اما قانونی که در راستای اجرای این قهوانین ثابهت وضهع مهیگهردد تللیهب
افراد است و بر حسب شرایط گوناگون قابل تغییر و ت دیل میباشد.

1

 .4-3مرجعیت فقها در عصر غیبت

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

از دیگر ایرادههای مهمهی کهه بهه مسهئله قهانونگهذاری وارد شهده اسهت م اینهت آن بها
«مرجعیت فقها در حوادث واقعه» است .با رسمیت یافتن قانونگذاری ،نیاز به حلم از طریق
پارلمان و با تقنین پاسخ داده میشود؛ در حالی که ایهن نیهاز ط هق احادیهث وارده (طوسهی،
1011ق )129 :باید با مراجعه به فقها برطرف گردد .در کشوری که سیستم قانونگذاری در
آن وجود داشته باشد ،قاعدهگذاریِ ههیچ شهخ

و نههاد دیگهری پذیرفتهه نیسهت .ایهن در

حالی است که در مذهب جعفری ،در زمان غی ت امام زمان (عج) فقها مرجع حوادث واقعه
هستند و مجاری امور به دست ایشان است .ایشان احلام را از ادله اربعهه اسهتخرا نمهوده و
بعد از تحقیق موازین ،احقاق حقوق و اجرا حهدود مهینماینهد .اصهل قهانونیبهودن جهرم و
مجازاتها اصل خالف شرع است .این امر از اختیارات فقها است و منوط به تصویب ههیچ-
کس نیست.

2

در آخرین دفاع موافقان قانونگذاری زمینی از میان متفلهران و علمهای امامیهه ،صِهرف
وجود قوه مقننه در کشور به معنای خلع مراجع از مرجعیت حوادث واقعهه نیسهت .ال تهه ایهن
امر میتواند چنین پیامدی داشته باشد .آنچه در این زمینه تعیینکننده اسهت رابطههای اسهت
که میان قوه مقننه و مرجعیت برقرار میگردد .در صورتی که قوه مقننه بدون ن ارت فقهها و
بر اساس صالحدید اعضای خود اقدام به قانونگذاری نمایهد الجهرم ایهن دو نههاد در برابهر
یلدیگر قرار میگیرند .اما در صورتی که فقها بر قوه مقننه و مفاد قوانین ،از حیث مطابقهت
و یا الاقل عدم مغایرت با فقه ن ارت نمایند قوه مقننه در طول فقه قهرار مهیگیهرد .مسهائل و
مشلالتی که در صورت فقدان نهاد قهانونگهذاری در کشهور پدیهد مهیآیهد وجهود آن را
ضروری میسازد .به ع ارت دیگر ،اکتفا نمودن به نهاد مرجعیت در کشور ،بنبستههایی را
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 .1بینا ،سئوالهایی دائر بر مشروطیت ،چاپ شده در رسائل مشروطیت ،غالمحسین زرگرنژاد ،ص.202
 .2بینا ،تذکرۀ الغافل ،چاپ شده در رسائل مشروطیت ،غالمحسین زرگرنژاد ،ص.122

به همراه دارد .به خصوص در جایی که مرجعیهت واحهد ن اشهد .مشهلالت زیهر ،ضهرورت
وجود نهاد قانونگذاری جدای از نهاد مرجعیت را ت یین میکند:
-

تزاحم فتاوای فقها در مسائل مستحدثه و غیر آن

-

مشخ

ن ودن شیوه و چگونگی اجرای احلام

-

عدم وجود ضمانت اجرا برای بسیاری از احلام

-

مشخ

ن ودن مصادیق احلام کلی

به دلیل همین مسائل و مشلالت ،فقها خود بر ضرورت وجود نهاد قانونگهذار در یهک

مبانی اقنونگذاری رد مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه

-

تزاحم دو حلم شرعی



جامعه اذعان دارند و آن را با توجه بهه شهرایط زمانهه ،بهدیهی مهیانگارنهد (مصه اح یهزدی،
 .)110 :1 ،1220دیگر نلته شایان ذکهر ایهن اسهت کهه ضهرورت تقنهین و برنامههریهزی در
راستای اجرای احلام ،شامل تمامی احلام نمیگردد .به ع ارتی ،در بسیاری از مهوارد ،ایهن
دو نهههاد بهها یلههدیگر هههمپوشههانی ندارنههد .در ضههمن ،یل هی از اشههلاالت مخالفههان در ای هن
خصوص ،باور به شرعین ودنِ اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها است و املان عمهل بهه
ن ر فقهی مجتهد منوط به تصویب هیچ کس نیست .این در حالی است که از ن هر برخهی از
فقها ،احلام حلومتی ولی فقیه ،واجباالطاعه اسهت (نجفهی1040 ،ق .)224 :12 ،بنهابراین
در ن امی که تحت والیت فقیه اداره میشود منع دیگر فقهها از تصهدی مناصهب حلهومتی،
امری مشروع و عقالنی است .در این صورت ،قوانین صادره از قوه مقنننهه ایهن ن هام ،مهورد
تأیید ولی فقیه است و هیچ کس حتی فقها ن اید با آن مخالفت نمایند.
 .4تشریح مبنای قانونگذاری در مذهب امامیه

مطالب باال نشان داد که قانونگذاری در مذهب امامیه هرگهز نمهیتوانهد در تعهارض بها
هیچیک از م انی کالمی مذکور صورت گیرد .در مذهب امامیه ،شارع خدا است امها مهی-
توان در چارچوب این م انی ،اقدام به قانونگذاری کهرد .بها ق هول املهان قهانونگهذاری از
من ر امامیه ،باید م نای شرعی آن به صورتی روشن مشخ گردد .از میهان م هانی متعهددی
که از سوی علما و متفلرین شیعه ارائه شده است «م نای قانونگذاری به مثابهه برنامههریهزی

57



برای اجرای احلام الهی» جامعترین م نای شهرعی در ایهن خصهوص اسهت (نقهوی:1295 ،
 .)25قوانین و احلام اسالم برای اداره امور جامعه وضهع شهده اسهت (سه حانی.)22 :1224،
بنابراین هدف از تشلیل حلومت ،اجرای احلام اسهالمی اسهت (خمینهی .).21 :1222 ،بهر

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

این اساس ،قانونگذاری در حلومت اسالمی متشلل از سه مرحله است:
 -1مرحله تشریع احلام
بر اساس اعتقاد شیعه به انحصار تشریع به خداوند ،تنها مرجع صالح در این مرحلهه خهدا
است(.س حانی).259 ،1224 ،
 -2شناخت قانون به وسیله مجتهدان
اگرچه قوانین الهی در کتاب ،سنت و احادیث معصومین(علیهم السالم) بیان شهدهاسهت
همه افراد قادر به بهرهگیری از آن نیستند؛ چرا کهه ایهن امهر متوقهب بهر داشهتن یهک رشهته
تخص ها است .بنابراین در دوران غی هت ،مجتههدان قهوانین را از منهابع اسهالمی اسهتخرا
نموده و در اختیار مردم قرار میدهند .نلته مورد توجه در این مرحله آن اسهت کهه مجتههد
حق قانونگذاری ندارد ،بلله اختیار و هم ال ته وظیفهی او صهرفا کشهب قهوانینی اسهت کهه
ق الً انشا شده است( .س حانی .)141 :1205 ،این امر م تنی بر م نای جامعیت شریعت اسهت.
بر این اساس ،شیعیان معتقدند اسالم در خصوص همهه امهور دارای حلهم اسهت؛ همهه چیهز
مشمول ن خاص و یا ن عامی از سهوی شهارع مهیگهردد .بهه همهین جههت ،در تشهیع،
اجتهاد به معنای قانونگذاری ،باطل میباشد( .ملارم شیرازی )000 :24 ،1200 ،و به همهین
خاطر ،مرحله اجتهاد از مرحله قانونگذاری متمایز است.
 -2مرحله برنامه ریزی
قوانین شارع که به وسیله فقها از منابع استخرا مهیشهود بهه طهور مسهتقیم در حلومهت
اسههالمی قابههل اجههرا نیسههت 1.اجههرای ایهن قههوانین کلهی در جامعههه ،نیازمنههد تهیهه ضههوابط و
سازوکارهایی برای تط یق و پیادهسازی است (مدنی .)00 :1292 ،در این مرحلهه ،حلومهت
نیازمند به نهادی است که بهرای اجرایهیسهاختن ایهن قهوانین اقهدام بهه برنامههریهزی نمایهد.
حلومت اسالمی در این مرحله نیز نیازمند قوانین عرفی نیست؛ چرا که «احلام شرع حهاوی
قوانین و مقررات متنوعی است که یهک ن هام کلهی اجتمهاعی را مهیسهازد و در ایهن ن هام
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 .1محمد تهامی دکیر ،قانونگذاری احلام شریعت؛ اهمیهت ،واقعیهت و موانهع ،چهاپ شهده در فقهه و قهانون ،ایهدههها،
پیشنهادها و راه حلهای روشی ،گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسالمی ،ص .209

حقوقی هر آنچه که بشر به آن نیاز دارد فرآهم آمده است» (موسوی خمینهی.)21 :1222 ،
بنابراین مجلس بر اساس فتاوای مستخرجه ،به نیاز جامعهه اسهالمی بهه قهوانین در چهارچوب
قوانین اسالم پاسخ مهیدههد (منت هری .)122-121 :2 ،1200 ،لهذا فتواههایی کهه مجتههدان

مراجعه مستقیم به منابع فقه نیست بلله تنها برنامهریزی بر اساس احلامی است که مجتهدان
از منابع شرع استن اط نمودهاند (کع ی .)12-10 :1290 ،تفاوت اساسی حلومت اسهالمی بها
دیگر حلومتها در همین نلته است .در اغلب کشورها ،قهانونگهذاری در دسهت مجلسهی

است که بر اساس عقل زمینی و تجربیات خود و خواست مردم اقدام به قانونگهذاری مهی-

مبانی اقنونگذاری رد مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه

صادر میکنند به عنوان من ع قانونگذاری مورد استفاده قرار میگیرند و ترسهیم خطهوط بهر
اساس آن صورت میگیرد .بها توجهه بهه ایهن امهر ،وظیفهه قهوه مقننهه در حلومهت اسهالمی



کند اما در ن هام اسهالمی ،مجلهس درصهدد اجرایهیسهازی احلهام شهرعی اسهت (موسهوی
خمینی .)22-20 :1222 ،این مرحله از قانونگذاری ش یه به وضع آییننامهه اجرایهی توسهط
قوه مجریه برای اجرای قوانین موضوعهی صادره از سوی قوه مقننهه اسهت .اگرچهه در ایهن
مرحله قوه مجریه اقدام به مقرراتگذاری مینماید و اجرای مقررات خود را ضهمانت مهی-

کند ،اما در واقع ،به این عملِ قوه مجریه قانونگذاری گفته نمیشهود ،بللهه نهوعی برنامهه-
ریزی برای عملیاتیکردنِ منویّات قوه مقننه قلمداد میگردد.
ن رات مخالفان و ن رات موافقان و م نای شرعیِ معرفیشده بهرای قهانونگهذاری نشهان
داد که فقای شهیر مذهب امامیه باإلتفاق قانونگذاری را م تنی بهر خهداآیینی مهیپذیرنهد .از
ن ر فقهای این مذهب ،اختصاص تشریع به خداوند امری قطعی و غیر قابل تشلیک است و
قانونگذاری حتی از سوی موافقان آن تنهها مهیتوانهد در طهول تشهریع الههی و در راسهتای
اجرای احلام و اوامر او مملن باشد .ال ته دایره اجرا که شهامل تعیهین مصهادیق موضهوعات
احلام نیز میگردد خود حیطه بسیار وسیعی از اختیارات را به قانونگهذار اعطها مهیکنهد تها
مقنّن بتواند بر اساس عقل و مصلحت عمل کند.
 .5تعارض میان مبنای قانونگذاری در مذهب امامیه با لیبرالیسم

بررسی ن ر فقهای مخالب با قانونگذاری زمینی و پاسخ موافقان به ایرادات ایشان زمینه
تط یق م نای قانونگذاری در لی رالیسم و مذهب امامیه را فرآهم میآورد .آنچه مورد توجهه
است آن است که هیچ یک از موافقان قانونگذاری هیچ یک از چههار اصهل کالمهی را رد
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نمیکنند .بلله همگان در تالشاند تا قانونگذاری را موافق با اصول مندر معرفی نماینهد.
این امر حاکی از این حقیقت است کهه م نهای قهانونگهذاری امامیهه در تضهاد و تعهارض بها
م نای لی رالی آن قرار دارد تا جایی که اساساً معنا و کارکرد پارلمان در یک ن ام اسالمی با
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یک ن ام لی رال کامالً متفاوت گردد .این تفاوت تا حدی است که نمیتوان تکتک م انی
این دو ملتب را در کنار هم قرار داد و مقایسه کرد؛ زیهرا ههیچ یهک از مفروضهات طهرفین
مورد ق ول دیگری نیست .برای مثال ،م نهای کالمهی جامعیهت شهریعت اساسهاً در لی رالیسهم
معنایی ندارد.
مقایسه میان دو ملتب زمانی میسر میشود که محقق عمیقترین الیههههای ههر کهدام را
بلاود و بنیادیترین گزاره را بشناسد .بنیادیترین حهق در ن هر لی رالیسهم ،حهق بهر «آزادی»
است .انسان محور وجود است و خواست او محترمترین امر عالم .پس بنیهادیتهرین حهق او
نیز آزاد بودن در عملی کردن اراده خویش است .این در حالی است کهه بینهادیتهرین حهق
انسان در من ر توحیدی ،حق بر «کمال» است؛ چه ،آن که هدف خداوند از خلقت انسان بهه
شهادت قرآن کریم جعل خلیفه بر زمین بوده است (ال قره )24 ،و انسان اگرچه بالقوه خلیفه
است باید مسیری را برای از قوه به فعل درآوردنِ این مقام طی کند (جهوادی آملهی:1200 ،
 .)222بنابراین بنیادیترین حق انسان ،رسیدن به کمال است؛ یعنی فعلیتیهافتن مقهام خلیفهه
اللهی .با این وصب ،تمامی حقوق دیگر او در راستای این حهق بنیهادین تعریهب مهیشهوند.
برای مثال ،آزادی که صفت تلوینی انسان نیز هست در بادی امر در مسیر کمال مقرر شهده
است و نیلو شمرده میشود .اما انسان تشریعاً در انجام اعمالی که س ب دور شدن از کمهال
میگردد آزاد نیست.
حق بر کمال را ال ته میتوان حقهوق بشهریتهرین حهقِ انسهان نیهز دانسهت؛ چهه آن کهه،
مالک حق بشری آن است که همه انسانها در آنِ واحد بتوانند آن را استیفا کنند .همچنهین
حق بر کمال حقی است که هیچ قیدی بر آن إعمال نمهیشهود ،در حهالی کهه «آزادی» ،در
زبان و بیان اندیشمندان غربی ،حقی مقید است و تنها بهر سهر تعیهین مهالک محهدودیت آن
دعواست .این در حالی است که اساساً باید بر «حق بودنِ» حقی که مقیّد است شک کرد.
تعارض این دو ملتب در مورد حق بنیادین به تعهارض در م نهای قهانونگهذاری ایهن دو
میانجامد .وجود هرگونه ارزش بنیادین در ن ر لی رالیسم ،محدودکننده آزادی اسهت؛ چهرا
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که در این صورت زندگی باید بر م نای آن ارزش شلل بگیرد؛ بنابراین امری غیرقابل ق ول

است .در حالی که در ن ر مذهب امامیه و به طور اندیشه توحیهدی ،دایهره دیهن و ارزشهها
اموری برهانی هستند که عقالً قابل بحهث و اث هات اسهت (جهوادی آملهی .)109 :1209 ،در
نتیجه ،مذهب امامیه وفادار به ارزشی که با برهان قابل اث ات است بر م نای توحید ،خداونهد

برخی اندیشمندان غربی نیز به درستی به آن دست یافتههانهد (باربیهه .)222 :1292 ،در یهک
ن ام لی رال ،مجلس در جای شارع مینشیند و بهرای قهانونگهذاری من عهی بهه جهز خواسهت
انسان ندارد .این در حالی است که در ن ام اسالمی ،مجلس هرگز جای شارع را نمهیگیهرد
بلله در مقامی ذیل او به دن ال برنامهریزی برای عملهیشهدن خواسهت او اسهت .مجلهس در

مبانی اقنونگذاری رد مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه

را یگانه قانونگذار میشمرد و دولت را وسیلهای برای اجرای احلام و فرامین الهی میداند
و قانونگذاری ،نهادی همچون پارلمان را تنها در این راستا متصهوَر مهیدانهد؛ برداشهتی کهه



چارچوب احلام شرع و به موازات آن ،قوانین را تصویب میکند.
با این وصب ،باید م نای قانونگذاری در لی رالیسم را «خودآیینی» و م نای قانونگذاری
در اسالم را «خداآیینی» نام نهاد .این دو م نای متناقض ،سرِ آشتی با یلدیگر ندارند .باربیهه،
پیشاپیش در تقابل این دو اعالم میکند که اگر بتوان اسالم را مدرن نمهود مدرنیسهم نمهی-

تواند اسالمی شود (باربیه .)200 :1292 ،امامیه به عنوان ملت ی جزمی که م تنی بر استدالل-
های قطعی عقلی و نقلی بنا نهاده شده است نیز هرگز نمهیتوانهد عناصهر اصهلی لی رالیسهم و
فلسفه مادیِ آن را بپذیرد.
 .6نقد مبنای قانونگذاری لیبرال

بر م انی و مفروضات لی رالسم ایرادهای بسیاری وارد اسهت کهه در دامنهه موضهوع ایهن
نوشتار قرار نمیگیرد .تنها ایرادها و اشلالهای معدودی در ادامهه مطهرح مهیگهردد .ایهراد
اول آن که ،لی رالیسم م تنی بر م نهای عقالنیهت ارزشهها را وارد در دایهره موهومهات مهی-
شمرد .به این معنا که عقل نمیتواند در خصوص حقانیت و یا بطالن هیچ ارزشهی اسهتدالل
کند؛ در حالی که خود «آزادی» را به عنوان ارزش بنیادین معرفی میکند و در جههت دفهع،
از این عقیده دست به استدالل میزند .اگر عقل بتواند در خصوص آزادی بهه عنهوان ارزش
بنیادین اظهار ن ر کند قطعا این اجازه را نیز خواهد داشت که در خصهوص دیگهر ارزشهها
هم به قضاوت بنشیند و در نهایت بهترین را انتخاب کند.
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همچنین این ایراد به لی رالیسم وارد است کهه ایهن ملتهب از سهویی بهه نفهی ارزشههای
واقعی و ثابت میپردازد و از سوی دیگر فایهده آزادی بیهان و بحهث را در کشهب حقیقهت
میانگارد .اگر همانطور که میل ادعا میکند هیچ حقیقتی وجود ندارد پس چرا اساساً بایهد
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تضارب افلار و آرا اتفاق بیفتد .اگر ارزشها حقیقتاً اموری قابل بحث نیستند چطهور مهی-
توان از خالل بحث و در پرتو آزادی بیان خیر مشترک را بیرون کشید .اگر حقیقتهی وجهود
ندارد لی رالیسم بر چه اساس ارزشهای خود را ارائه میدهد و سعی میکند بها اسهتدالل بهه
دفاع از آن بپردازد؟ اینها سواالتی است که لی رالیسم باید به آن پاسخ گوید.
نلته دیگر آن است که لی رالیسم ،خهود از ایهن اعتقهاد کهه ههیچ ارزش ثهابتی در جههان
وجود ندارد و انسان معیار همه چیهز اسهت رنهج مهیبهرَد .تعیهین مهرز پهنهه عمهومی از پهنهه
خصوصی و تعیین اموری که به واسطه ایراد خسارت به افراد باید ممنهوع گردنهد ،از جملهه
اموری است که تنها باید به انسان سپرده شود .لی رالیسم ،بهویهژه لی هرالدموکراسهی ،نهاگزیر
است که یا به اکثریت ،اعتماد کامل کند و همه موانع را بردارد و ریسهک اسهت داد اکثریهت
را بپذیرد ،و یا آن که به دامان آریستوکراسی سقوط کند و افراد خاصی مانند علمای معتقد
به لی رالیسم یا دیگر نخ گان را مأمور تعیین این حدود بنماید.
نقد دیگر بر لی رالیسم ،تلیه نامعقول بر اصل عدم است .مفاهیمی که م تنی بر اصل عهدم
در لی رالیسم اث ات میشوند گاه دارای چنان منزلتی میگردند که ظهور ادلهای مخهالب آن
نیز این مفاهیم را دچار خدشه نمیسازند و لی رالیسهم ههمچنهان از آن دفهاع مهیکنهد .بهرای
مثال ،جان الک در کتاب خود رسالهای درباره حلومت ،در توضهیح «وضهع ط یعهی» مهی-
نویسد« :وضعیت ط یعی همچنین وضعیت مساوات و برابری است؛ وضعیتی کهه در آن همهه
قدرت و اختیارات قانونی دو سویه است و هیچکس نس ت به دیگری برتری نهدارد .... .ایهن
مخلوقات بدون آن که از دیگهری فرمهانبهرداری کننهد بها یلهدیگر برابرنهد ،مگهر آن کهه
خداوند و سَرور همه آنها بنا به خواست خود و با انتصابی روشهن و آشهلار ،بهه کسهی حهق
برتری و سلطه بر دیگران را اعطا کند» (الک .)22 :1290 ،شگفتا که او در ابتهدا مهیپهذیرد
که اگر چنین انتصابی اث ات شود همه چیز تغییر میکند اما هرگز وقهوع ایهن انتصهاب را بهه
بررسی نمینشیند؛ استداللی که هر لح ه در معرض ادله مخالب ،سست و لرزان است.
انتقاد دیگر آن است که لی رالیسم و باورههای آن ،در عمهل نمهیتوانهد کهامالً عینیهت و
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تحقق بیرونی بیابند .لی رالیسم مج هور اسهت بهرای حفه بقهای خهود ،در برخهی شهرایط ،از

اصول خود دست بلشد .به طهور مثهال ،اگرچهه لی رالیسهم در خهال

تهرین صهورت خهود،

دولت را از دخالت در پهنه خصوصی منع میکند اما میتهوان در قهوانین کشهورهای لی هرال
استثناهایی یافت که اموری به واسطه قانون ممنوع شهدهانهد کهه مربهوط بهه پهنهه خصوصهی

لی رالیسم برای حف خود اصول خود را پایمال نمود همانا رفتاری است کهه در برهههای ،بها
معتقدان به سوسیالیسهم در پهیش گرفهت و همچهون یهک دولهت ایهدئولوژیک ،اعتقهاد بهه
سوسیالیسم را به عنوان معیار توزیع حقوق شهروندی به کهار گرفهت! (باربیهه-002 ،1292 ،
)020
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است و ال ته ارتلاب آنها خسارت مستقیمی بهه فهردی وارد نمهیسهازد .ازدوا بها محهارم و
چندهمسههری از ایهن ق یهل مههوارد اسههت (زکلهین .)00 :1292 ،یلهی دیگههر از مههواردی کههه
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م نای قانونگذاری بر اساس ملتب لی رالیسم ،بر پایه م انی فلسفی و اصول و ارزشهای
آن تعیّن مییابد .فردگرایی ،آزادی ،تلثرگرایی ،مدارا ،الئیسیته و خویشماللی بنیهانههای
این م نا به شمار میروند .فرد به عنوان مرکز و م دا ،مالهک خهویش اسهت و آزاد اسهت تها
ارزشهای خود را شخصاً م تنهی بهر اراده خهود تعیهین نمایهد .بهر اسهاس ایهن م هانی ،اصهل
خودآیینی در ساحت اجتماع با تلیه بر ن ریه قرارداد اجتماعی ،م نای قانونگذاری لی رالهی
است که ال ته این خودآیینیِ جمعهی ن ایهد آزادی فهرد را بهیجههت و بهدون احتمهال ورود
آسیب به دیگری محدود کند .قانونگذار همچنین اجازه ورود به پهنه خصوصی را ندارد.
در مذهب امامیه م تنی بر اصول کالمی آن همچون انحصار تشریع به خداوند ،جامعیهت
دیهن ،خاتمیهت رسهول اکهرم (ص) و مرجعیهت فقههها در عصهر غی هت ،یگانهه قهانونگههذار،
خداست و م نای قانونگذاری نیز خداآیینی اسهت .م نهای شهرعی قهانونگهذاری زمینهی در
مذهب امامیه ،قانونگذاری به مثابه برنامهریزی برای اجرای احلام الههی اسهت .م نهایی کهه
در آن هرگونه تقنین در راستای تشریع الهی صورت مهیپهذیرد و پارلمهان ،در حقیقهت ،نهه
یک نهاد قانونگذار بلله یک نههاد برنامههریهز محسهوب مهیشهود .مقایسهه اصهول ایهن دو
ملتب ،این حقیقت را روشن میسازد که تفاوت در م هانی فلسهفی ههر یهک از ایهن دو ،بهه
تفاوت در م نهای تقنهین منجهر شهده اسهت .در ایهن میهان ،لی رالیسهم در مفروضهات غلهط و
تناقضات آشلار گرفتار آمده است.
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