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دكترمحمدرضاناریابيانه

اش�اره:مقاله»قانونگذاریدرحکومتاسالمی«تاليف
محمدمنصورنژاداس�تكهدرش�ماره7فصلنامهعلمی
پژوهش�یحکومتاس�المیمنتشرش�دهاست.صاحب
امتي�ازاينفصلنامهدبيرخانهمجل�سخبرگانرهبریو
مديرمس�ئولآنآيتاهللمحمديزدیاست.ايننوشتار
بهمعرفی،نقدوبررسیمقاله»قانونگذاریدرحکومت

اسالمی«میپردازدكهازنظرخوانندگانمیگذرد:

1.نگارن�دهدرابت�دایمقالهباعنوانتأمل�یبرمفهومو
اقس�امقان�ونوقانوندرنظ�اماس�المیاينگونهآورده

است:
لفظقانوندردومعنابهكارگرفتهمیشود:

-اعتباری،وضعیوقراردادی:كه مفاد آن جمله ای است 
كه صراحتا يا الزاما داللت بر امر يا نهی ای دارد. 

-حقيقیوتکوينی: كه حکايت از يك ارتباط نفس االمری 
می كند كه س��روكار با اعتبار و وض��ع و قرارداد ندارد. كليه 
مباحث مقاله حاضر كه قانون را در راستای حکومت و تدبير 
جامعه بررس��ی می كند، در ذيل )قانون اعتباری( قابل بحث 
است و از )قانون حقيقی( سخنی به ميان نخواهد آمد. از آن 
ج��ا كه )قانون( در جوامعی كه صرفا به وس��يله افراد جامعه 
اعتبار و مش��روعيت می يابد )جوامع با حاكميت غيردينی( 
ب��ا )قانون( در جوامعی كه بر مبن��ای دين، تدبير می گردد، 
تفاوت جوهری و اساس��ی دارد، در اي��ن جا تأكيد می گردد 
كه در جامعه اس��المی مفهوم قانون خود معانی گوناگونی را 
پذيرفته كه حوزه های هر يك با هم تفاوت داشته و مهم تر 
آن ك��ه آيا اصال می ت��وان در جوامع دينی قانون وضع نمود 
ج��ای بحث های عمده و مبناي��ی دارد. جمله پايانی در اين 
بخ��ش آن كه اگر قوانين ماالنص فيه به لس��ان حقوق بيان 
ش��ود به ترتيب اهميت در چهار شکل زير قابل دسته بندی 

اند: 
- قانون اساسی )اعمال قوه مؤسس(؛

- قوانين عادی )اعمال قوه مقننه(؛
- تصويب نامه ها و آيين نامه ها )اعمال قوه مجريه(؛

- مصوبات انجمن ها و ش��وراها )اعمال اس��تان، شهرس��تان 
و شهر(.

قواني��ن ماالنص فيه در لس��ان )فقه سياس��ی( تحت عنوان 
اح��کام حکومتی )والي��ی( قابل بحث اند ك��ه ارتباط حکم 
حکومتی با قوانين فوق در قس��مت های آينده مورد بررسی 

قرار می گيرد. 
2.س�پسباارائهس�ابقهبح�ثقانونگراي�یدرغرب
اينگون�هم�یافزاي�د: از آن ج��ا ك��ه س��ابقه تقني��ن در 
غيرمنصوصات، درجهان خصوصا تشيع محدود است و طرح 
مبانی مش��روعيت قانون گذاری در ح��د )تنبيه االمه وتنزيه 
المل��ه( مرحوم نايينی مطرح و س��پس ح��دودا يك قرن تا 
انقالب اس��المی مس��کوت مانده، و از اين رو هن��وز با همه 
زوايای مطروحه در ذيل قانون مواجه نشده ايم، خوب است، 
طرح بحث از جايی بش��ود كه سابقا 25 قرن منازعه در باب 
قانون و شيوه حاكميت آن و اهميت يا عدم اهميت آن دارند، 
تا در اين قسمت بحث كه بسيار موجز هم می آيد سؤال ها، 
دغدغ��ه ها، خلدها و چال��ش های در حوزه تقنين به صورت 
ش��فاف تر مطرح ش��وند، آن گاه با وض��وح مفهوم و صورت 
مس��ئله ای روش��ن به حل معما و موضوع بپردازيم. در اين 
قس��مت ابتدا از انديش��مندان قرون قديم غرب )آن هم تنها 
از افالطون و ارس��طو( و بعد قرون وسطی )تنها از اكوئيناس( 
و نهايتا قرون جديد و معاصر )منتس��کيو و آنارشيست ها( به 
اختصار مطالبی ذكر ش��ده است. نتايجی چند از بحث قانون 

گرايی در غرب ذكر شده است: 
- س��ابقه بحث قانون گرايی به قدمت تفکر سياس��ی انسان 
هاس��ت؛ يعنی از زمانی كه انديشه های سياسی شکل گرفته 

در ذيل آن بر روی قانون نيز اظهار عقيده شده است. 
- از هم��ان ابت��دا بحث تقدم حاكم بر قان��ون يا حاكم تحت 
س��يطره قانون جای سؤال داش��ته است. و اين كه مقنن چه 
كسی است؟ اگر حاكم اس��ت به چه اعتباری و اگر حاكم بر 

قانون اشراف دارد تا كجا و با چه قيودی و...؟
- مس��ائل مرتبط با قانون از جمل��ه عدالت و قانون، هدف و 
غايت قانون، قابل نقد و تجديد نظر بودن يا نبودن قانون و... 
همه مباحثی اس��ت كه دغدغه اذهان آدميان در طول قرون 

متمادی بوده است. 
- بح��ث انواع قانون، الهی يا بش��ری بودن قانون، موضوعه يا 
غي��ر موضوعه بودن آن و ارتب��اط بين قوانين موضوعه و غير 
موضوع��ه نيز به اندازه كافی انديش��مندان را به تأمل و دقت 

نظر كشانده است. 
- در حالی كه قرن ها پارادايم متفکران اين بود كه حکومت 
قان��ون تضمين آزادی ها و برابری انس��ان ه��ا را می كند و 

مرادش��ان از حکومت قانون در مقابل حکومت های پليس��ی 
به كار می رفت كه در آن مقام های حکومتی و اداری بنا به 
ميل خود رفتار می كنند، ولی امروزه پس از اين همه توصيه 
به قانون، در فرهنگ غرب اين تفکر با قوت رقيب و هم آورد 
می طلبد كه از موارد زشت و مذموم جوامع، تمركز بر قانون 
است و قانون حربه طبقاتی و در خدمت افراد خاصی است و 

خواهان از بين بردن نظام های حقوقی اند. 
3.درادام�هب�هجايگاهان�واعقوانيندرنظاماس�المی

اش�ارهمیكند:
چنان چه در قس��مت اول بحث اش��اره ش��د، مبن��ای مقاله 
حاضر در تقس��يم بندی قانون، همان قوانين منصوص و غير 
منصوص اس��ت و اال اگر كسی معتقد باشد كه )واليت فقيه( 
نيز همانند آن چه كه در مس��ئله ش��روط و ي��ا در محدوده 
احکام ثانويه گفته ش��ده می باش��د، كه ح��ق قانون گذاری 
ن��دارد، بلکه برای حفظ نظام بر انجام آن چه كه اهم اس��ت 
دس��تور می دهد.( و اصال موارد غيرمنص��وص حکومتی در 
نظام اس��المی را قانون نداند، مبنای فوق مخدوش می شود. 
ولی مبنای مقاله بر اساسی تعريف از قانون كه )ضابطه كلی 
كه بر افرادی منطبق و حکم افراد از آن ش��ناخته می شود( 
اخذ ش��ده و اين مطلب نيز پذيرفته شده است كه ولی فقيه 
حق وضع قانون منصوص را ندارد و حکمش، به عنوان قانون 
در ح��وزه ماالنص فيه تلقی می گردد و البته حکم حکومتی 
ارتباطات��ی هم با قانون منص��وص دارد كه در پی می آيد. در 
تلقی نگارنده قانون اساس��ی، ع��ادی و... نظام بر مبنای فقيه 
نيز حکم حکومتی )غيرمس��تقيم( می باشند كه مورد اشاره 

قرار می گيرد. 
4.سپسدربارهنيازبهقانوناينگونهآوردهاست:

 امروز نه در جامعه ما، بلکه در بس��ياری از كشورها، اسالم به 
عن��وان دين و حضرت محمد)ص( به عنوان پيامبر و قرآن به 
عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذيرفته ش��ده است، 
لذا در اين ش��يوه بحث از قانون مفروض اين اس��ت كه قانون 
گذار اصلی خداس��ت و حق تقني��ن باالصاله و بالذات تنها به 
خدا تعلق دارد و حتی رس��ول ا...)ص( نيز بالذات حق قانون 
گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه، پس در اين كه قانون 
كامل بايد آس��مانی و خدايی باش��د مفروض ماست و در اين 
جا ديگر اس��تدالل ها را متمركز نمی كنيم. نکات زير در اين 

باره مهم است: 
- اين مقاله رسالتش پاسخ گويی به اين سؤال نيست كه حق 
قان��ون گذاری باالصاله با كيس��ت؟ و چرا؟ و اين امر مفروض 
به آن اس��ت كه بهترين قانون آن اس��ت كه توسط كسی كه 
بهترين شناخت را از انسان دارد وضع شده باشد و فرمان های 
الهی در قالب وحی به عنوان دين، هديه به بش��ريت و نسخه 

شفا بخش دردهاست. 
- چالش بر روی موضوع قانون در اين نوش��تار، بين معتقدان 
دين و منکران دين نيس��ت، بلکه منازعه بين معتقدان دين و 
در ح��وزه اين كه بالتبع )نه باالصاله( قانون گذار كيس��ت؟ تا 
چه حد بش��ر حق طرح و وضع قانون دارد؟ اگر نداشته باشد 

چه مشکالتی پيش می آيد. 
- در اي��ن جا اگر بتوان در حوزه ماالنص فيه، وضع قانون، آن 
هم به ص��ورت مطلق كرد، به نوعی مقبوليت و به رس��ميت 

شناختن و ميدان دادن به عقل در كنار نقل می باشد. 
- به بيان ديگر چال��ش اصلی بين طرف داران واليت مطلقه 
فقي��ه كه احکام حکومتی را حاكم بر مهم ترين احکام اولی و 
ثان��وی حتی نماز می دانند و بالعکس اس��ت؛ يعنی اگر حکم 
حکومتی نوعی قانون اس��ت، در ش��رايط خاص قوانين ديگر، 
حت��ی منصوص را می تواند تعطي��ل )گرچه به صورت موقتا، 
كه اين موقت هم ممکن است چند قرن باشد( كند و در عين 
حال به حکومت دينی و الهی آسيبی نرسد و مدعا حاكميت 

قانون الهی باشد. 
- حوزه كار مجتهدين، فقها و مراجع در احکام اوليه و ثانويه 

بوده و حکم حکومتی از اختيارات فقيه حاكم می باشد. 
- ب��ا توجه به اين كه تمركز بح��ث در احکام اوليه و ثانويه و 
حکومتی اس��ت، در ادامه بحث به صورت مفصل اين احکام با 
هم مقايس��ه و معرفی می گردند. چنان چه س��ابقا نيز اشاره 
ش��د، قوانينی كه امروزه تحت عنوان قوانين اساس��ی، عادی، 
تصوي��ب نامه ها و آيين نامه ه��ا و... مطرح اند، همه در ذيل 
احکام حکومتی قابل طرح و بحث اند كه در بحث آتی جايگاه 

آن ها دقيقا روشن خواهد شد. 
- نکته قابل توجه پايانی آن اس��ت كه گرچه با طرح )واليت 
مطلق��ه(، ب��ه عقل ميدان داده ش��د و حتی ح��وزه نقل، گاه 
تعطيل می ش��ود، ولی اين تقنين به دين آس��يبی نمی زند، 
زيرا كه عقل و نقل دو بال دين اند. و از س��وی خداوند باری 
تعالی، اين پيامبر درونی )عقل( در وجود انس��ان ها برای حل 

مشکالت تعبيه شده است. 

5.درادامهبهبياناقس�امحکم)اولی،ثانویوحکومتی(
وتفاوتآنهامیپردازد: 

در ارائ��ه تعاري��ف، بدون تأمل و چند و چ��ون عميق فقط به 
عنوان مدخل بر بحث به سه تعريف اشاره می شود. 

- تعريف حکم اوليه: دستوراتی كه برای مسلمانان در شرايط 
طبيعی و عادی آمده اس��ت؛ بدون آن كه شرايط و اضطرارات 
در آن لحاظ ش��ده باش��د چه در عبادات، سياسات و يا ساير 

احکام. 
-تعريفحکمثانويه: 

اح��کام موقت��ی و محدودند ك��ه احکام تابع ح��االت و روی 
موض��وع خاصی قرار دارند و چون حاالت موقت اند، حکم نيز 
موقت اس��ت. و چون در مرحله دوم قرار گرفته اند به احکام 

ثانويه تعبير می شود. 
- تعري��ف حکم حکومتی: عبارت اس��ت از فرمان ها، قوانين 
و مقررات كلی و دس��تور اجرای احکام و قوانين ش��رعی كه 
از س��وی رهبری مش��روع جامعه اس��المی در حوزه مسائل 
اجتماع��ی، با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه 

صادر می شود.( 
6.سپسبهرابطهشئونفقيهبااحکاممیپردازد: 

سمت های مهم فقيه جامع الشرايط عبارت اند از افتا، قضا و 
والء و س��اير شئون به نحوی به همين سه شأن برمی گردند. 
براس��اس آن كه فقيه مفتی اس��ت حق ص��دور فتوا دارد كه 
امروزه در قالب توضيح المس��ائل در دس��ترس همگان است. 
ح��دود و ثغور احکام ثانويه و جايگاه ب��ه كارگيری آن را نيز 
مجتهد صاحب افتا بيان می كند. اما تفاوت های عمده ش��أن 
قضاوت با شأن افتا در فقيه و حکمی كه به عنوان قاضی صادر 
م��ی كند )حکم قضايی( و حکمی ك��ه به عنوان فقيه مطرح 
می كند )حکم اوليه( توس��ط آي��ه اهلل معرفت اين گونه بيان 
شده اس��ت: )اوال: افتا اخبار است نه انشا، در حالی كه حکم 
قضايی انشا است نه مجرد اخبار. ثانيا: همانا افتا اختصاص به 
موارد كلی دارد و حکم قضايی مخصوص موارد جزئی اس��ت 
و ثالثا: تشخيص موضوع از وظايف فقيه نيست، در حالی كه 
همين كار از مهم ترين وظايف قاضی اس��ت.( اما شأن سوم 
فقيه جامع الش��رايط )واليت عامه( )والء( است كه از جهت 
تشخيص موضوع و مصداق، شبيه حکم قضايی است؛ گرچه 
از آن رو كه با مصالح عموم س��روكار دارد، باالتر از شأن قضا 
اس��ت و به بيان امروزه، قض��اوت و قوه قضائيه يکی از اركان 

حاكميت، كه شأن ولی حاكم است، می باشد. 
7.درادامهبهبيانانواعحکمحکومتیمیپردازد:

حکم حکومتی در مقايس��ه با حوزه احکام اولی در سه شکل 
زير می تواند ظاهر شود: 

- اول اح��کام حکومتی در تزاحم با اح��کام اولی: يك نوع از 
احکام حکومتی آن احکامی هستند كه با حکم اوليه اسالم در 
تزاح��م می افتند. چنان چه در مرحله اجرا بر مبنای مصالح، 
گاه فقي��ه حاكم مصلحت می بيند كه حک��م اوليه ای موقتا 
تعطيل گ��ردد. مثال خوب اين نوع حک��م حکومتی، تعطيل 
موقتی حج برای افراد مس��تطيع در حکومت اسالمی بود. در 
حالی كه خود حکومت بايد مشوق و محرك مردم برای عمل 
به تکاليف باش��د. واضح اس��ت كه پس از رفع شرايط خود به 
خود اين حکم نيز ساقط و حکم اوليه مجددا مطرح می شود. 
- دوم اح��کام حکومتی تقويت كنن��ده و مجری حکم اوليه: 
در بعض��ی موارد احکام حکومت��ی در طول احکام اوليه، بلکه 
تثبي��ت و تقويت كننده آن ب��وده و در جهت اجرای آن می 
باش��د. مثال بارز اين نوع حکم، حکم قتل س��لمان رشدی از 
سوی حضرت امام)ره( است. كه از آن رو كه حکم ارتداد يك 
حکم اوليه اس��الم است، حکم قتل فرد خاص؛ يعنی توجه به 
موضوع و مصداق و صدور حکم انش��ايی برای قتل فردی كه 
اهان��ت به رس��ول اهلل)ص( را دارد، همه در جهت اجرای يك 

حکم اوليه است. 
- س��وم احکام حکومتی تأسيسی: اين نوع از احکام در زمينه 
و ميدان هايی اس��ت ك��ه حکم اوليه ای درب��اره آن موضوع 
از س��وی ش��رع و شارع نرس��يده اس��ت؛ مثال به كارگيری و 
فراخوان��ی جوانان در مواقع صلح و ع��ادی به عنوان خدمت 
نظام وظيفه آن هم به مدت دو س��ال، با اين كه فعال خطری 
وجود ندارد و ضرورتی هم ايجاب نمی كند، مستند مستقيم 
ب��ه هيچ كدام از كتاب و س��نت نيس��ت. و اين ن��وع حکم از 
اختيارات واليت مطلقه فقيه است. هر كدام از سه نوع احکام 
حکومتی، می توانند به دو ش��يوه مطرح ش��وند: مس��تقيم و 
غير مس��تقيم، حکم حکومتی كه مس��تقيما توسط ولی امر 
صادر می گردد كليه احکامی اس��ت كه مس��تقيما مثال پس 
از تصويب مجمع تش��خيص مصلحت نظام تنفيذ و ابالغ می 
گردند؛ اما حکم حکومتی كه غير مستقيم، به فقيه جامع الشرايط 
بر می گردد، كليه مصوبات، ابالغات و احکامی است كه از سوی 
افراد و يا نهادهای حکومتی تنفيذ ش��ده توس��ط ولی امر و يا 

مراجع پذيرفته ش��ده قانونی، صادر می گردند؛ مثال تصويب 
نامه های هيئت دولت نيز در جامعه حجيت ش��رعی داش��ته 
و عم��ل به آن ها الزامی اس��ت، زيرا كه به ول��ی امر جامعه، 
گرچ��ه به صورت غير مس��تقيم بر می گردد، از اين روس��ت 
ك��ه عمل به قوانين راهنماي��ی و رانندگی در نظام جمهوری 
اس��المی واجب، و تخلف از آن، س��رپيچی از يك حکم الهی 
بوده و حرام می باش��د. براس��اس مطالب فوق عمل به قانون 
اساس��ی، قوانين عادی )اعمال قوه مقننه(، تصويب نامه ها و 
آيين نامه ها )اعمال قوه مجريه( و... در نظام اس��المی واجب 
اس��ت، گرچه ممکن اس��ت عمدتا محتوای آن ها، مستقيما 
از منصوصات اخذ نش��ده باشند و تأسيس��ی باشند و همين 
قدر كه قانونی مخالفت با ش��رع ن��دارد و در چهارچوبه نظام 
اس��المی پذيرفته و تصويب شده، عمل به آن الزم و تخلف از 
آن جايز نيس��ت، چون همه اين ها احکام حکومتی گرچه از 
نوع غيرمستقيم آن بوده است، و حتی اگر بر حسب ضرورت 
در مواردی خالف ش��رع باشد، اما مصالح نظام آن را ضروری 
نمايد نيز حجيت داشته و عمل به آن قانون واجب است چون 
از احکام حکومتی است و مشروعيت آن ها نيز از آن جا ناشی 

می شودكه فقيه، واليت مطلقه دارد. 
8.سپسبهرابطهقانونوواليتفقيهمیپردازد: 

در بخ��ش قبل با ط��رح احکام حکومت��ی و اختيارات حاكم 
س��ؤاالتی از اين قبيل كه اگر قانون ش��رع با مقتضيات عصر 
س��نخيت نداش��ت و يا در مصاديق جديد و مبتال به نظام و 
جامعه اس��المی چه بايد كرد؟ پاس��خ داده شد. اما سؤالی كه 
جای طرح دارد اين است كه با اين وصف آيا چون فقيه خود 
می تواند مقنن باشد آيا نتيجه آن است كه فقيه، فوق قانون 
اس��ت و نه تحت قانون؟ و به عب��ارت ديگر رابطه فقيه حاكم 
با قانون چگونه قابل تبيين اس��ت؟ حاصل بخش پايانی مقاله 
اي��ن كه: هر چند كليه قوانين تح��ت عنوان احکام حکومتی 
قابل تفس��يرند و مش��روعيت می يابند، ولی خود ولی امر نيز 
در چهارچوب قانون، اعمال واليت می كند و اين امر در عين 
ح��ال به ح��دود و اختيارات فقيه حاكم كه مطلقه اس��ت )با 

تفسيری كه ارائه شد( آسيبی نمی زند. 

نقد و بررسی مقاله
ضمن تقدير و تشکر از نويسنده، نکات ذيل پيرامون اين مقاله 

دارای اهميت است:
- وجود مش��کالت متعدد مانند گرانی، بي��کاری، فقر، طالق، 
اعتياد، حاش��يه نشينی، مسکن، افزايش س��ن ازدواج، تجمل 
گرايی، مهاجرت مغزها، واردات بی رويه، قاچاق كاال، خشکسالی، 
ترافيك، آلودگی های محيط زيس��ت، مصرف گرايی، رش��وه، 
مدرك گرايی، بوروكراس��ی، پارتی بازی، فس��اد اداری، آسيب 
های اجتماعی و... زندگی مردم را بيش از گذشته دشوار نموده 
است. پيرامون هر يك از مشکالت ياد شده، ده ها و شايد صدها 
قانون ريز و درشت وجود دارد كه از سوی قانونگذاری سنتی به 

سبك ايرانی تصويب و تاييد شده است.
- پرسش مهم از نگارنده مقاله اين است آيا قانونگذاری سنتی 
در ايران با وجود غير منصوص، غيرمس��تقيم و تاسيسی بودن 

دارای حجيت شرعی است و عمل به آنها واجب است؟ 
- اگر پاسخ به پرسش های باال مثبت است پس بروز و تشديد 
مش��کالت ياد ش��ده در زندگی مردم با وجود حجيت شرعی 

قوانين چه توجيهی دارد؟
- اگر پاس��خ به پرسش ياد شده باال منفی است بايد از تقسيم 
كار ملی در قانونگذاری پرسيد كه چرا پس از گذشت چهار دهه 
هنوز قانونگذاری مبتنی بر حاكميت دين در كش��ور بر اساس 
واليت تشريعی خداوند، واليت تقنينی معصومان )ع( و واليت 

تقنينی فقيه انجام نشده و نمی شود؟
- اص��وال در وضع موجود چگونه می توان از واليت تش��ريعی 
خداوند، واليت تقنينی معصوم��ان )ع( و واليت تقنينی فقيه 
برای حل مشکالت متعدد در زندگی مردم استفاده كرد؟ الگوی 
قانونگذاری بر اس��اس قرآن و سنت بر طبق نص صريح قانون 

اساسی چيست؟
- آيا قانونگذاری س��نتی توانايی اس��تفاده از واليت تش��ريعی 
خداوند، واليت تقنينی معصومان )ع( و واليت تقنينی فقيه در 

حل مشکالت مردم را دارد؟ 
- ای كاش نگارن��ده محترم مقاله در ادامه مطالب به چگونگی 
تداوم قانونگذاری بر اس��اس واليت تش��ريعی خداوند، واليت 
تقنينی معصومان )ع( و واليت تقنينی فقيه تا زندگی روزمره 
م��ردم می پرداخت از آن الگويی  برای حل مش��کالت زندگی 

مردم ارائه می كرد. 
- سياس��ت روز برای ت��داوم بحث قانون گ��ذاری در حکومت 
اس��المی توسط محمد منصورنژاد و دبيرخانه مجلس خبرگان 
رهب��ری و فصلنامه علمی پژوهش��ی حکومت اس��المی اعالم 

آمادگی می نمايد.

كمکكنينتاقدقلکمحکبههزينهداروبرسه
جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 

شماره 02123540 تماس بگیرید 

سیاست روز مقاالت حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی )11( می کند: 

قانون گذاری در حکومت اسالمی 

پرس���ش مه���م از نگارن���ده مقال���ه ای���ن اس���ت 
آی���ا قانونگ���ذاری س���نتی در ای���ران با وج���ود غیر 
منصوص، غیرمستقیم و تاسیسی بودن دارای 
حجی���ت ش���رعی اس���ت و عم���ل به آنه���ا واجب 
اس���ت؟ اگر پاس���خ به پرس���ش های ب���اال مثبت 
است پس بروز و تشدید مشکالت یاد شده در 
زندگی مردم با وجود حجیت شرعی قوانین چه 

توجیهی دارد؟
- اگ���ر پاس���خ ب���ه پرس���ش ی���اد ش���ده ب���اال منفی 
اس���ت باید از تقس���یم کار مل���ی در قانونگذاری 
پرس���ید که چرا پس از گذش���ت چهار دهه هنوز 
قانونگذاری مبتنی بر حاکمیت دین در کشور بر 
اساس والیت تشریعی خداوند، والیت تقنینی 
معصوم���ان )ع( و والی���ت تقنین���ی فقی���ه انجام 

نشده و نمی شود؟
- اص���وال در وض���ع موج���ود چگون���ه م���ی ت���وان 
از والی���ت تش���ریعی خداون���د، والی���ت تقنین���ی 
معصوم���ان )ع( و والیت تقنینی فقیه برای حل 
مشکالت متعدد در زندگی مردم استفاده کرد؟ 
الگ���وی قانونگذاری بر اس���اس قرآن و س���نت بر 

طبق نص صریح قانون اساسی چیست؟
آیا قانونگذاری سنتی توانایی استفاده از والیت 
تش���ریعی خداون���د، والیت تقنین���ی معصومان 
)ع( و والی���ت تقنین���ی فقی���ه در حل مش���کالت 

مردم را دارد؟ 


