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 الحمدل ل رب العالمین و صلی ال ل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

 وجه سوم:
 کرد: ن تقریر یچن توانیمرا است(  یالزام یکه موافق حکم فقه یدر مورد یگذاروجه سوم )در باب نقش قانون     

که آنچه مصوب شده مطلقاً ضمانت اجرا دارد، اما  امعن ینبه ا کند،یم دیجاضمانت اجرا ا یحکم فقه یگذار با وضع قانون، براقانون  

مصموب  ینبرخالف وجه سابق است که ضممانت اجمرا را منحصمر بمه قموان نیضمانت اجرا دارد. ا یطیبا شرا تنهانشده  بیآنچه تصو

 .دانستیم

 ضیحتو
که اختالف فتوا وجمود دارد  یمحل اختالف. در مواردگر ید یعصر( هستند و برخ یکمورد اتفاق )در  یا یقطع یبرخ یم فقهاحکا   

اعلم،  یحاکم مشروع، فتوا یفتوا )فتوا کیآنها  انیاز م دیکار خود قرار دارد، با یهمه فتاوا را مبنا تواندینم نظام اسالمی از آنجا که

 بر اساس حجت باشد(. دیهم با اریمع یاجرا قرار دهد )انتخاب فتوا یمشهور و...( را انتخاب کند و مبنا یفتوا

 یزممان طیکه در بستر شرا ی( ممکن است در مقام اجرا مبتال به تزاحم شوند و مفاسدیاحکام )هر چند قطع یبرخ گر،یاز طرف د   

بمه  -مثل حد سرقت کمه اکنمون  ایمتوقف شد؛  یکه اهم باشد )مثل حج که مدت دیایب شیپ شود،یآنها مترتب م یبر اجرا یو مکان

 (.شودینم یجار - یلیدال

موافمق  ایم یباشد که اوالً حکم مصوب از احکام قطع یمعن نیبه ا تواندیم یدو نکته، وضع قانون در مورد حکم فقه نیبا توجه به ا  

 1.ستیآن مبتال به مزاحم اهم ن یاجرا اً یاست، ثان اریمع یفتوا

باشمد و  اریممع یموافمق فتموا ایم یقطع دیاست. با یطیمطلق ندارد، بلکه مشروط به شرا یکه مصوب نشده ضمانت اجرا یاحکام اما

 اجرا داشته باشد. تیمبتال به مزاحم نباشد تا قابل نیهمچن

 یمقصمود از عبمارت دیکرده باشد(. شما انیآن را ب یکس دمیند ندتر از وجوه سابق است )هر چ هیوجه )وجه سوم( به نظر وج نیا    

آن  یاجمرا میو تعمم عتیبه مقررات شمر یالتزام قانون یقانون به معنا بیتصو»نقل شدکه نوشته بود:  سندگانیاز نو یکیکه قبالً از 

 .بوده باشد نیهم« است
 بیبما تصمو تیماسمت کمه حاکم نی( ایقانون )در مورد احکام شرع بیتصو نکته اشاره شده بود که فلسفه نیها هم فقط به انوشته یدر برخ  

 .دینگرد در وجه سوم وجود دارد به صورت مستقل مطرح یبه نحو انیب نیچون ا .2کندیم نیمع ،اجرا را یبرا دهیبرگز یقانون، فتوا

                                                
کشورهاست و به غرض  یدر همه عیشا یامر نیشود و موقتاً اجرا نشود؛ و ا قیآن تعل یامکان وجود دارد که اجرا نیا زیقانون ن بیالبته پس از تصو. 1

 .کندیوارد نم یگذار خللقانون
 یو برا ندیگزیرا بر م تیمورد نظر حاکم یاست که در موارد اختالف فتوا، فتوا نیمقدار اشاره داشتند که: نقش قانون ا نیبه ا یمدعا برخ نیا حیدر توض 2

 نییتع االختالفرا عند  یکیگذار قانون ست،یآنها با هم ممکن ن یختلف هست و اجراکه در فقه نظرات م ییاز آنجا. »شودیآن ضمانت اجرا قائل م

ها مطرح ندارند در روزنامه یکه انحراف ینظران اسالماشکال ندارد که نظر قدما و صاحب»اند که فرموده: . سپس به عبارت امام راحل استشهاد کرده«کندیم

است که از مجلس بگذرد و  ینیقوان د،یدرآ یماسال یو به عنوان ضابطه در جمهور ردیقرار گ دیآنچه مورد عمل با امر توجه داشت که نیبه ا دیبشود. اما با

،  11امام، ج فهی)صح« االجرا در جامعه مشخص شودالزم نینظران و قوانصاحب نیمرز ب دینگهبان قرار گرفته است. با یشورا بیو تصو دییمورد تأ
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 در مورد وجه سوم ینکات   

 نکته اول   

اسمت و  اریممع یمطمابق فتموا ایم یشده مضمون آن، حکمم قطعم بیاست که آنچه تصو نیآن ا یرو کیدارد:  یوجه سوم دو رو  

 بیکمه تصمو یاسمت احکمام نیدوم ا یندارد. رو ینفسه مشکل یبخش ف نیضمانت اجرا دارد. ا نیبالمزاحم است؛ بنا بر ا طورنیهم

مجلمس  ص،یاگمر مرجمع تشمخ سمت یک طیشمرا نیما صیاست: مرجمع تشمخ نیضمانت اجرا دارد. سؤال ا یطیتنها با شرا دهینگرد

 مانمدیندارد از نظر اجرا معطل م یکه معلوم است مزاحم یقطع یحکم شرع یحت یعنی گردد،یباشد محذور سابق بر م یگذارقانون

 یهابمه هممه دسمتگاه یبمه روشمن دیمامجلس نباشد ب بینکرده است(. اما اگر مشروط به تصو بیکه مجلس تصو لیدل نی)تنها به ا

الزم االجرا است، مگر مبتال به ممزاحم باشمد )در  ار،یمع یو چه مطابق فتوا یچه قطع ،یالزام یاحکام فقه یط اعالم شود: همهمربو

 الصمهکنمد(. خ نیمیآنهما را تب دیها مشکل است بامردم و دستگاه یفهم آن برا ایاست  تیتزاحم از شئون حاکم صیکه تشخ ییجا

 و هم مردم دچار ابهام نشوند و احکام واجب العمل معلوم باشد و معطل نماند. یتیحاکم یعمل کرد که نهادها یابه گونه دیبا

 نکته دوم: 

دارد  یاالزمه ست،یاست و مبتال به تزاحم ن اریمع یکرده موافق فتوا بیمقدار باشد که اعالم کند آنچه تصو نیاگر شأن قانون هم   

 یمتضمن جعل حکم اسمت )کمه شمامل مموارد حکمم حکمومت یکند: گاه دایه دو نحو باشد و دو سنخ پب نیقوان بیتصو نکهیو آن ا

دو انشما  وجمود دارد: همم حکمم جعمل  یدر موارد حکمم حکمومت گرید ریاحکام است. به تعب یرااج نیفقط تضم ی(، و گاهشودیم

)نه اصل  شودیاست تنها ضمانت اجرا انشا  م یحکم شرعکه قانون منطبق بر  یو در موارد شودیو هم ضمانت اجرا انشا  م شودیم

موارد اصالً  یاریدارد و در بس نیبه قوان یواحد کردیگذار رواست که قانون نیا افتدیاست که آنچه عمالً اتفاق م یدر حال نیحکم(. ا

مموارد در صمدد جعمل حکمم  عیدر جم ایقائل است که گو یخود شأن یگذار براقانون یریالتفات به تفاوت حاالت آنها ندارند. به تعب

 است. یحکومت

 یاسمالم یوضع موجمود در مجلمس شمورا یبرا یهیتوج تواندینفسه بال اشکال باشد نم یاگر ف یوجه حت نیاست که ا نیمنظور ا 

 باشد.

  

 سوم: نکته

 کنمد،ینمم فیتکل نییمربوط تع یها و نهادهادادگاه یط براگذار فققانون نکهیو آن ا گرددیبه نکته دوم باز م ینکته سوم به نوع    

و  گمذاردیرا بر عهده ممردم مم یفی( تکلیعموم یالزام نیگذار معموالً )در قوانقانون یعنی. کندیم فیتکل نییمردم هم تع یبلکه برا

 نیآن را تضم یکند و فقط ضمانت اجرا هیتک یشرع تیبر ممنوع تواندیم ی. البته در مورد حکم شرعکندیم جادیا مضمانت اجرا ه

ممنوع اسمت،  یحقوق ثیعمل از ح نیا کندیگذار با قانون خود اعالم ماست که قانون نیا افتدیکند. لکن آنچه عمالً اتفاق م یدولت

 یشمرع تیمنوعبا وجود مم یحقوق تیممنوع نیکه: ا شودیتکرار م یممنوع بوده است. آنگاه اشکال اصل یهمچنان که از منظر شرع

 گذار فقط ضمانت اجرا را انشا کند( قانون نکهیدارد )مگر ا یگاهیچه جا


