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 تشکر و قدردانی 

 

حمد و سپاس خدا را است که به من نعمت وجود بخشید و زمینه رشد و سعادت را برایم 

جانبه های همه دانم از همسرم به سبب حمایتجا  نخست بر خود الزم میفراهم نمود. در این

چنین از تمامی کسانی که من را در این مسیر یاری در طول تحصیل در این مقطع تشکر کنم. هم

نمودند و از همه اساتید بزرگوار که در طول دوران کارشناسی ارشد توفیق کسب فیض از 

 نمایم.محضرشان برایم فراهم شد قدردانی می

اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش از استاد گرامی جناب آقای دکتر دبیرنیا که هدایت 

 نمایم.نامه تقبل نمودند سپاسگزاری میو نگارش این پایان

چنین از جناب آقای دکتر نیکونهاد و دیگر اساتید که در تهیه این اثر بنده را یاری هم

 کردند متشکرم.

و در پایان از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به سبب فراهم نمودن امنیت، ثبات 

کنم و دوام، رشد و تعالی آن را در سایه توجهات آزادی که مقدمه پیشرفت علمی است تشکر می

 از خداوند منان خواستارم. _عجل اهلل تعالی فرجه الشریف_حضرت ولی عصر 
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 چکیده

نظام جمهوری اسالمی ایران بر فقه شیعی مبتنی است. بنابراین بررسی تطبیقی نهادهای 

ر تواند این نظام را دحکومتی و استخراج موارد تشابه و تمایز میان این دو میاساسی آن با فقه 

ذار به گراستای تقریب هرچه بیشتر به اسالم یاری دهد. در این میان بررسی جایگاه نهاد قانون

ترین ارکان نظام جمهوری اسالمی در فقه حکومتی با توجه به وظیفه خطیر عنوان یکی از مهم

گذار را در فقه حکومتی و نظام جمهوری ست. این نوشتار جایگاه نهاد قانونتقنین ضروری ا

فقه  گذار مبتنی براسالمی بررسی نموده و درنهایت به تطبیق این دو پرداخته است. نهاد قانون

های مشارکت سیاسی مردم در حکومتی نهادی است بر اساس قاعده شورا که یکی از ساحت

ثابه گذاری به مبخشد. این نهاد در فقه حکومتی بر اساس نظریه قانوننظام اسالمی را تحقق می

گیرد. بر این اساس ریزی برای اجرای قوانین الهی که همان احکام فقهی است شکل میبرنامه

نماید. یگذاری مریز موخر از نهاد اجتهاد و مبتنی بر نتایج آن قانونگذار به مثابه برنامهنهاد قانون

گذار در جمهوری اسالمی است. مجلس همانند اسالمی یگانه مصداق نهاد قانونمجلس شورای 

 آید.گذار در فقه حکومتی نهادی است شورایی که با مشارکت مردم بر سرکار مینهاد قانون

گذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسالمی چه سبب ایجاد فاصله میان جایگاه نهاد قانونآن

گذاری در نظام مطلوب و تاخر آن در نظام موجود است. به عبارت بر قانون گردد، تقدم اجتهادمی

دیگر مجلس مبتنی بر نتایج حاصله از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسالمی مبادرت 

 گوید و فقهنماید بلکه مقدم بر آن، نیازهای جامعه به قانون را پاسخ میگذاری نمیبه قانون

سنجد. این تمایز منجر ری تنها عدم مغایرت مصوبات با موازین اسالمی را میگذاموخر از قانون

گردد که توجه بیش از پیش محققان و مسئوالن را در گذاری میبه بروز ایراداتی در نظام قانون

 طلبد.رفع آن می

 واژگان کلیدی

 گذاریگذار، مجلس شورای اسالمی، فقه حکومتی، موازین اسالمی، قانوننهاد قانون
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 بیان مسئله

دار ایجاد حکومتی مبتنی بر موازین و نظام نوبنیان و بدیع جمهوری اسالمی ایران داعیه

است با تاکید بر اصل های شرع مقدس اسالم است. در این راستا قانون اساسی کوشیدهآموزه

است دهداده شریزی کند که در آن حاکمیت و تشریع به خداوند اختصاص والیت فقیه نظامی را پی

و همگان باید تسلیم امر او باشند.)اصل دوم( در کنار این اعتقاد که محتوای نظام جمهوری 

دهد ساختار مدرن حکومت و وجود برخی نهادهای دولت مدرن در ذهن  اسالمی را تشکیل می

ایدها بکند که بررسی تطبیقی دقیق جایگاه این نهادها در شرع مقدس در حوزه ابهاماتی ایجاد می

  سازد.ها را ضروری میو در نظام جمهوری اسالمی در حوزه هست

از جمله این موارد مجلس شورای اسالمی است. مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد 

گذاری دارای صالحیت بسیار وسیعی در امر تقنین است و وفق اصل هفتاد و یکم قانون قانون

مجلس « تواند قانون وضع کند.قانون اساسی می در عموم مسائل در حدود مقرر در»اساسی 

شورای اسالمی عالوه بر برخورداری از این صالحیت وسیع، در نظر قانون اساسی یگانه مجرای 

باشد. چنین فرآیندی مانع از انعکاس مستقیم ایجاد و تصویب قانون در معنای خاص آن نیز می

گذاری به مجلس شورای د. اعطای منزلت قانونگردو ورود فعاالنه  فقه و نظر فقها در قانون می

اسالمی در کنار اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند ابهامی را در ذهن می آفریند. نقش ثانوی 

و منفعالنه شورای نگهبان به عنوان پاسداران احکام اسالم در بررسی عدم مغایرت و یا حتی 

قناع کننده قلمداد شود. عالوه بر این، تواند پاسخی امطابقت مصوبات مجلس با شرع نیز نمی
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اعتقاد رهبر جمهوری اسالمی ایران امام خمینی)ره( رحمت اهلل علیه و برخی از اعضای مجلس 

فقه، »سازد. در نظر امام خمینی)ره( تدوین قانون اساسی بر فقه حکومتی این ابهام را پررنگ می

چنین اعتقادی به معنای توانایی فقه  1«است.تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور 

گذار در این نظریه باید مبتنی بر این در اداره کامل و بدون نقص جامعه است بنابراین نهاد قانون

گذاری نماید. رفع این ابهام در تئوری واقعی و کامل اداره انسان و جامعه یعنی فقه امامیه قانون

رایانه به گدر فقه حکومتی و رویکردی واقع گذارقانونه نهاد گرو نگاهی بنیادین و عمیق به جایگا

جایگاه آن در نظام جمهوری اسالمی ایران است. بررسی جایگاه این نهاد واالمقام در این دو 

تواند تمایزات را آشکار نماید و در نهایت ایرادات وارده بر جایگاه ساحت و تطبیق نتایج آن می

 .کنونی مجلس را روشن نماید

 ضرورت انجام تحقیق

ذاری گاسالمی ایران بازتعریف نهاد قانون جمهوریگذاری انتقادهای گوناگون به نظام قانون

سازد. ابتنای نظام کنونی بر فقه شیعه نیازمند و بررسی جایگاه آن در این نظام را ضروری می

این مبانی با احکام و های فراوان برای استخراج مبانی نهادهای اساسی آن و تطبیق انجام پژهش

سازش از گذار با توجه به کارکرد خطیر و سرنوشتمبانی فقهی است. از این میان نهاد قانون

 طلبد.نظیری برخوردار است که انجام مطالعات پیرامونی را میاهمیت کم

 اهداف 

سازی بر اساس دین اسالم و مذهب تشیع است. ها بهبود نظامهدف از این نوع پژوهش

تاسیس نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و تصویب قانون اساسی آن به معنای تحقق تام و 

سازی امری است جاری که نیازمند تکمیل  نظامچون و چرای اسالم نیست. تمام اهداف و تبلور بی

است به رفع نواقص و ایرادات پرداخت چه ساخته شدهو تمیم در طول زمان است. باید با حفظ آن

 7سوی بهتر شدن حرکت کردو به 

                                                           
(، 1111، چ پنجم، )تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( 1
 .711، ص71ج
 :قابل دسترسی در 17/1/1114بیانات رهبری در دیدار با مجلس خبرگان در تاریخ  7

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17771. 
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 سوال اصلی

گذار در فقه حکومتی در مقایسه با جایگاه آن در نظام بررسی تطبیقی جایگاه نهاد قانون

 جمهوری اسالمی ایران چه نتایجی را در بر دارد؟ 

 سوال فرعی

عدم تعارض قوانین با »با وجود اختالف لفظی در برخی اصول قانون اساسی در خصوص 

ان ای را میاین قانون در نهایت چه رابطه« تطابق قوانین با موازین اسالمی»و لزوم  «احکام اسالم

 فقه و قانون تجویز می نماید؟

 فرضیه اصلی

گذار خدا است و تمامی قوانین باید از شریعت اخذ شود این در حالی است در فقه قانون

 اظر بر قوانین است. گذار مجلس است و شریعت تنها نکه در نظام جمهوری اسالمی قانون

 فرضیه فرعی

زمان مطابقت است و همتأکید نموده اسالمقانون اساسی بر عدم مغایرت قانون با احکام 

ز چیزی فراتر ا« موازین اسالمی»رسد که را الزم دانسته. به نظر می« موازین اسالمی»قوانین با 

سالم را همان تطابق با موازین اسالمی توان عدم مغایرت قوانین با احکام ااحکام است؛ بنابراین می

 قلمداد نمود.

 پیشینه تحقیق

گذاری در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسالمی ایران مطالعه تطبیقی جایگاه نهاد قانون

تا کنون موضوع مستقیم هیچ پژوهشی قرار نگرفته است. برخی از کتب و مقاالت موضوعاتی 

له این اند از جماند. مقاالتی که به رابطه فقه و قانون پرداختهمرتبط با این مبحث را بررسی نموده

ند اند. کتاب ارزشممنابع هستند. همچنین مقاالتی که کم و کیف فقه حکومتی را بررسی نموده

ها اثر آقای ابراهیم شفیعی سروستانی نیز و بایسته هاآسیبقانونگذاری در نظام جمهوری اسالمی 

 گذاری دارد و از این لحاظ مولف را در نگارش این اثر یاری نمود.قانوننگاهی انتقادی به نظام 

 روش تحقیق

 است. انجام گرفته رو با روش توصیفی تحلیلی پژوهش پیش
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 مفروضات تحقیق

بحث بنیادین در خصوص جایگاه هر یک از نهادهای قانون اساسی مبتنی بر اعتقادات 

جا که موضوع این نوشتار جایگاه نهاد . از آنمولف در مورد مبنای مشروعیت اصل نظام است

گذاری در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسالمی ایران است، بحث در مبنای مشروعیت قانون

نماید بنابراین تنها در این جا به طرح اعتقادات مولف در قالب نظام خارج از چارچوب موضوع می

 مفروضات تحقیق در این خصوص می پردازیم.

 اش به حکومتایران جمهوری اسالمی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینهحکومت »

حق و عدل قرآن در پی انقالب اسالمی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید آیت اهلل 

هزار سیصد و پنجاه و العظمی امام خمینی)ره( در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک

ایمان  1«درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت دادند. 7/11هشت...با اکثریت 

ین های ابه خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او از پایه

نظام است . انسان در این نظام تکریم شده و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا به رسمیت 

اختصاص حاکمیت به خداوند و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در همین  7.استشدهشناخته

» ارد:د. بر همین اساس است که اصل پنجاه و ششم اعالم مییابدمیآزادی توام با مسئولیت معنا 

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش 

راین مشروعیت نظام جمهوری اسالمی مبنایی الهی مردمی دارد که دارای بناب« است.حاکم ساخته

عنصر حقانیت در مبنای مشروعیت نظام جمهوری «. مقبولیت»و « حقانیت»دو عنصر است: 

یت باشد و عنصر مقبولیت با رضااسالمی برگرفته از شرعیت حکومت ولی فقیه در فقه شیعه می

ایشان به اصل نظام و قانون اساسی نمایان است محقق مردم به تشکیل آن که در رأی باالی 

گردد. در حقیقت اسالم خود فعلیت حکومت مشروع را به تحقق مقبولیت مردمی مشروط می

بر اساس مبنای الهی مردمی مشروعیت در نظام جمهوری اسالمی ولی فقیه منبع  1است.نموده

حاء شئون حکومت را در دست دارند. مشروعیت بخش به تمامی نهادهایی است که به نحوی از ان

                                                           
 اصل اول قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
بررسی مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسالمی ایران از منظر قانون » برای مطالعه بیشتر م.ک. به فاطمه سادات نقوی، فاطمه نظری، 1

 نامه قابل دسترسی در دانشگاه امام صادق)علیه السالم( پردیس خواهران.، پایان«اساسی
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بنابراین تحقق مشروعیت الهی قوا و دیگر ارکان حکومت اسالمی به معنای مباشرت ولی فقیه در 

 ردد. گآن نیست بلکه این مشروعیت با تفویض اختیارات ولی فقیه ضمن قانون اساسی محقق می

 مشکالت پژوهش

نظام جمهوری اسالمی است. وصف حکومتی ای تطبیقی میان فقه و پژوهش پیشرو مطالعه

رفت، فقه حکومتی به معنای برای فقه در عنوان این پژوهش از این رو انتخاب شد که گمان می

طور که در فصل اول توضیح داده خواهد است. همان حکمرانیقواعد و هنجارهای فقهی در مسئله 

ی احکام فقهی. بنابراین بررس شد، فقه حکومتی نگرشی در شیوه استنباط احکام است نه نفس

جایگاه نهادهای سیاسی در فقه شیعه باید ذیل فقه سیاسی انجام گیرد. چرا که در این پژوهش 

فقهی نیست بلکه نفس احکام شارع مد نظر دغدغه نگارنده رویکرد فردی یا حکومتی به احکام 

 قرار دارد. 

یان شد که تغییر در مسیر تحقیق مؤلف نما در طول انجام تحقیقات این امر در جایی برای

توانست اتمام کار در ترم پنجم را با دشواری مواجه نماید. بنابراین با توجه به و اصالح موضوع می

تصویب این موضوع در گروه و تأیید اساتید این پژوهش با عنوان تأیید شده انجام گرفت. البته از 

اب فقه از جمله فقه سیاسی است؛ این امر آن جا که فقه حکومتی رویکردی ناظر بر تمامی ابو

اختالل جدی و ماهوی در پژوهش ایجاد نکرده است و روند تحقیق در مقایسه میان نظام جمهوری 

اسالمی ایران و فقه اثنی عشری به درستی صورت گرفته و نتایج در روندی منطقی حاصل 

 است.   شده

 ساختار تحقیق

قه گذاری در فباشد. فصل اول به بررسی نهاد قانونمینامه متشکل از سه فصل این پایان

-انونگذار و قپردازد. در این فصل پس از بیان مفهوم و پیشینه فقه حکومتی قانونحکومتی می

گذاری از منظر شود. در این راستا نخست امکان سنجی قانونگذاری در فقه شیعه بررسی می

-. در نهایت با بررسی و نقد مبانی قانونشودمیفقها مطرح شده و نظرات مخالف و موافق ارائه 

گردد. در بخش سوم است، مبنای صواب معرفی میشده ارائهگذاری که تا کنون از سوی فقها 

گیرد. قاعده گذار در قالب مجلس منتخب مردم مورد مداقه قرار میمبنای فقهی وجود نهاد قانون
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شورا و لزوم مشارکت سیاسی مردم در حکومت اسالمی به عنوان حق و تکلیف ایشان تشکیل 

 دهنده این مبانی است.

گذار در نظام جمهوری اسالمی ایران اختصاص فصل دوم این نوشتار به بررسی نهاد قانون

ذاری گنظام؛ فرآیند قانونگذار در این مصداق نهاد قانون تعییناست. در بخش اول پس از شدهداده

گردد. در بخش دوم جایگاه مجلس شورای اسالمی در نظام از منظر قانون اساسی تشریح می

 د.شوجمهوری اسالمی ایران ضمن تبیین ارتباط این نهاد با دیگر نهادهای اساسی تصویر می

المی ی اسبرگزیده در نظام جمهور الگویگذاری را با فصل سوم مبنای فقهی منتخب قانون

دهد. تبیین جایگاه فقهی مجلس متوقف بر تبیین جایگاه فقهی مصوبات آن ایران مطابقت می

گذاری در فقه سنجی جایگاه نهاد قانوناست. پس از بیان هر دوی این مباحث، در بخش دوم هم

پذیرد و ضمن بیان نقاط شباهت و تمایز ، ایرادات حکومتی و نظام جمهوری اسالمی صورت می

 گذاری مطرح خواهد شد.وارده بر جایگاه نهاد قانون
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 گذاری در فقه حکومتیفصل اول: نهاد قانون

 

 

 

-گذاری در فقه حکومتی اختصاص داده شدهفصل اول این پژوهش به بررسی نهاد قانون

است. این فصل در نظر دارد ضمن معرفی فقه حکومتی و مداقه در کم و کیف آن، جایگاه نهاد 

گذاری را در فقه تبیین نماید. در این راستا الزم است که ابتدائاً رویکرد فقه شیعه در خصوص قانون

 طبق مبانی« گذاریقانون»گذاری مالحظه شود. باید دید که آیا امری به نام اصل قانون و قانون

نظر  سیگذاری از منظر فقه شیعه و بررفقه شیعه قابل قبول است؟ پس از امکان سنجی قانون

-گذاری که تا کنون در میان متفکران و صاحبآن دسته از موافقان و مخالفان مبانی فقهی قانون

گردد. در بخش است معرفی شده و پس از نقد و بررسی، مبنای مختار ارائه مینظران مطرح شده

دد در ص خواهد شد. بخش اخیرگذار پرداختهآخر از این فصل به بررسی مبانی اسالمی نهاد قانون

گذاری به مثابه مجلس شورای منتخب مردم از مبانی پاسخ به این سوال است که آیا نهاد قانون

برداری از نظریات غربی است و فقهی به خصوصی برخوردار است و یا چنین نهادی تنها گرته

 ریشه اسالمی ندارد؟

 بخش اول: مفهوم  فقه حکومتی و پیشینه آن 

این بخش متضمن بررسی چیستی و چرایی فقه حکومتی است. با ارائه تعریف و توضیح 

ه نهاد توان جایگاضرورت و پیشینه آن به عنوان اولین قدم، می کوتاهماهیت فقه حکومتی و بیان 

 گذاری را در گام بعد دنبال نمود.قانون

 مبحث اول: پیشینه

صدر را باید از اولین فقهای معتقد به  رمحمدباقاز میان اندیشمندان شیعی شهید سید 
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شمارآود. ایشان با طرح دو مجال )مجال زندگی فردی و مجال زندگی رویکرد حکومتی به

 1ند.کاجتماعی( برای تطبیق نظریه اسالمی در زندگی بر ضرورت اجتهاد در هر دو مجال تاکید می

ی، شهید مطهری، محمد مهدی شمس توان در نظرات آیت اهلل بروجردنگاه حکومتی به فقه را می

امام خمینی)ره( را باید سردمدار فقه حکومتی دانست. او نه تنها در 7الدین نیز مشاهده نمود.

کرد بلکه با رهبری یک حکومت شیعی فقه را به عرصه عمل تئوری و نظر این نگرش را دنبال می

را نیز باید سکاندار این نگرش کشاند. رهبری کنونی جمهوری اسالمی ایران آیت اهلل خامنه ای 

ند اجای بیانات خود به تبیین چیستی، ابعاد و ضرورت این نگرش پرداختهدانست. ایشان در جای

 1نمایند.و طالب و روحانیون را به اتخاذ این دیدگاه ترغیب می

د است و رویکرهای متمادی نگرش فردگرایانه بودهنگرش غالب در فقه شیعه در طول سال

. شودحکومتی به فقه با توجه به تأسیس نظام جمهوری اسالمی رویکردی نوظهور تلقی می

 ارزیابی کرد. متفکران هنوز درصدد بررسی و شناخت مسیربنابراین فقه حکومتی را باید در ابتدای 

فقه حکومتی هنوز مسیری طوالنی  1راهکارها و سازوکارهای حرکت به سوی فقه حکومتی هستند.

 رو دارد.را پیش 

 مبحث دوم: تعریف فقه 

ید ارائه گردد. شه« فقه»برای تعریف فقه حکومتی ابتداً الزم است که تعریفی اجمالی از 

هو العلم باالحکام الشرعیه العملیه المکتسب من ادلتها » کند.ثانی فقه را این گونه تعریف می

است که در آن به صورت روشمند ای علمی فقه به معنای رشته» طبق این تعریف  .7«التفضیلیه

آن به صورت استداللی استخراج  منابعمند تالش می شود تا احکام فرعی و عملی دین از و ضابطه

دیگران نیز در تعریف فقه  7باشد.است که این معنا  معنای رایج و غالب فقه میگفته شده1«شود.

و  مسائل اعتقادی« فرعی»لی و با قید احکام عق« شرعی »اند. با قید از همین معنا استفاده کرده

نیز علم مقلد به احکام را از حیطه « ادله تفصیلیه»شوند. عبارت اصول دین از تعریف خارج می

                                                           
 .17(: 1171)1، فقه اهل بیت، "روند آینده اجتهاد "محمدباقر صدر، 1
 .117-111(: 1171)17،  نقد و نظر، "فقه حکومتی"مهدی مهریزی، 7 
 .http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=7774ن.ک. به  1
(: 1111)7، معرفت سیاسی "فقه حکومت؛ چیستی، چرایی، چگونگی"برای نمونه ن.ک. محمد ذوالفقاری، سید مهدی سیدیان،  1
14. 
 . 7، ص1ه.ق(، ج1111ه قم، ، چ اول)قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیتمهید القواعد و الفوائدزین الدین ابن علی شهید ثانی،  7
 .1ـ7(: 1114)71، علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم)علیه السالم(، "رویکرد حکومتی در فقه"سعید ضیائی فر،1 
 .1همان، ص 7
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 1کند. چرا که علم مقلد به احکام از روی علم اجمالی است نه ادله تفصیلی.فقه خارج می

 مبحث سوم: تعریف فقه حکومتی

تطبیق باید توأمان در دو حوزه  اینهدف از اجتهاد تطبیق نظر اسالم با زندگی است. 

ای است که نیازمند متفاوت در زندگی انجام گیرد. رفتارها و تصرفاًت شخصی نخستین حوزه

بایست با نظرات اسالم هماهنگ گردد حوزه مطابقت با نظرات اسالم است. حوزه دومی که می

وزه اخیر نیز باید بنای جوامع انسانی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی است. در ح

ها را وجهه همت گیرد. اجتهاد، هر دوی این حوزهسیاسی و مانند آن مبتنی بر نظر اسالم شکل

 7دهد در حالی که در سیر تاریخ مذهب شیعه توجه  به حوزه اول معطوف گردید.خود قرار می

ز است که فقه حکومتی اکرد اجتماعی در استنباط احکام سبب شدهبازگشت دوباره به روی

مباحث اصلی و جدی فلسفه فقه به شمار رود. فقه حکومتی قسیم دیگر ابواب فقه )مانند فقه 

مانند عبادات, معامالت و مانند آن( نیست بلکه ناظر به تمامی فقه است بنابراین یک مسئله 

تی را نباید در مباحث فقهی جستجو نمود. این مبانی ریشه های فقه حکومبنیان 1فرافقهی است.

در مسائل کالمی و دین شناختی دارد. جدای از مبانی کالمی فقه که به طورکلی وجود دارد 

 از جمله: استمبانی خاصی نیز برای فقه حکومتی مطرح شده 

 پذیرش دین به عنوان اداره کننده جامعه -

 نقش هویت جمعی در استنباط احکام -

 همیت بیشتر به بعد اجرای احکاما -

  1توجه شریعت به تحوالت زندگی -

نگر و حداکثری از دین است. فقیهی که بر اساس اعتقاد به این مبانی سازنده نگاهی کل

اوت از پردازد نتایجی بسیار متفاین مبانی و با تکیه بر آن به استنباط احکام از منابع اسالمی می

 آورد. بنابر این انتخاب اینکند به دست میکام را استنباط میفقیهی که با رویکرد سنتی اح

ها و مطالعات برون فقهی است و غالباً فقیه با اجتهادات و تحقیقات رویکرد بیشتر وابسته به بررسی

                                                           
 .177(، ص1111اول)تهران: پیک کوثر،  ،فقه ترمینولوژی حمید مسجدسرایی، 1
 .17صپیشین، ، "روند آینده اجتهاد"سید محمدباقر صدر،  7
 .111مهدی مهریزی، ص 1
 .71ص پیشین، فر،؛ سعید ضیائی 171همان، ص 1
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رسد و یا در این مسیر از متکلمان و دین شناسان شناختی و کالمی خود به این دیدگاه میدین

یدگاه در برابر نگرشی فردگرایانه و یا سنتی قرار دارد. شناخت دقیق و فهم این د 1طلبد.یاری می

عمیق نسبت به فقه حکومتی به عنوان یک رویکرد در مقام تفقه و استنباط مستلزم شناخت 

های رویکرد فردگرایانه به اختصار عبارت رویکرد مقابل آن یعنی رویکرد فردگرایانه است. ویژگی

 است از:

ام به هدف روشن شدن وظایف فردفرد مسلمانان و کمک به آنان در مسیر استنباط احک -

 7دینداری

 تواند مخاطب امر و نهی الهی قرارگیرد.عدم توجه به جامعه به عنوان نهادی که می -

 ها.واره میان آناستنباط بدون در نظرگرفتن ارتباط میان احکام و بدون تصور نظام -

مقام اجرا در حکومت.)چرا که در این رویکرد فقه عهده عدم توجه به مشکالت احکام در  -

 1دار اداره جامعه نیست.(

شود. نگرش غالب بر آورد و مطرح میدر مقابل این دیدگاه است که فقه حکومتی سربرمی

است و تنها در چند دهه اخیر است که فقه شیعه تقریباً در تمامی ادوار رویکرد فردگرایانه بوده

 1است.نوان رویکرد مخالف مطرح شدهفقه حکومتی به ع

اجتهاد به حوزه فردی شرایط تاریخی است. اجتهاد  انگاشتنترین دالیل محدود یکی از مهم

ها و در بیشتر ها در بیشتر زمانبرد. چرا که حکومتشیعه از بدو پیدایش در انزوا به سر می

نشینی سبب شد که این رویه و گوشهها در ارتباط با فقه اهل سنت بودند. اطاله این انزوا مکان

تحمیلی به تدریج هدف اجتهاد در فقه شیعه را محدود در تطبیق نظرات اسالم با حوزه فردی 

و به تدریج فقه فردی به عنوان یک رویکرد در سیر اجتهاد شیعه مستقر شود. مبتنی بر  7نماید

ر طول تاریخ را تنها زاییده همین مقدمات است که برخی گرایش فقها به رویکرد فردگرایانه د

بر این اساس فقهای  1دانند نه عاملی فکری.شرایط تاریخی و اجتماعی حاکم بر فقهای شیعه می

شیعه حوزه اجتماعی را در قالب حکومت در دست نداشتند و در این حوزه مورد مراجعه قرار 

                                                           
 .11همان، ص 1
 .111ص پیشین، مهدی مهریزی، 7
 .147(: 1117)17، مطالعات انقالب اسالمی،  "فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقالب فرهنگی"عباسعلی مشکانی سبزواری،  1
 .11(:1111)1، سیاست متعالیه، "فقه فردی و حکومتی بایسته ها و کاستی ها"نجفعلی غالمی، میراحمدی، منصور،  1
 .17ص پیشین،  ،"روند آینده اجتهاد"سید محمدباقر صدر،  7
 .111صپییشن، مهدی مهریزی،  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



11 

الم ه اجتماعی با نظر اسگرفتند. در نتیجه نیازی به استنباط احکام در راستای تطبیق حوزنمی

کردند. البته اندیشمندان و علما در کنار عامل تاریخی و عدم وجود آزادی فکر عوامل احساس نمی

عالوه بر   1کنند.گری را نیز در عدم توجه به حوزه اجتماعی مطرح میدیگری مانند رواج اخباری

کر جدایی دین از سیاست همراه این عدم دسترسی به قدرت در طول تاریخ، آغاز رنسانس که با تف

 7گردید بیش از پیش فقه حکومتی را منزوی و متروک نمود.

های فقه حکومتی را به توان ویژگیبه فقه می رویکردفردگرایانههای با توجه به ویژگی

 دست آورد.آسانی به

در این رویکرد افراد عالوه بر هویت فردی دارای هویت جمعی هستند، به عبارت دیگر  -

کند. بنابراین افراد نه تنها به عنوان هویت فردیشان بلکه فرد در درون امت معنا پیدا می

بایست دو نوع در قالب هویت جمعی)جامعه( نیز موضوع برخی از احکام هستند. فقیه می

موضوع را بشناسد و احکام هریک را معین کند. البته بررسی این دو موضوع نباید به 

گیرد چراکه خود زمینه ظهور رویکرد فردگرایانه را فراهم  مصورت تفکیک شده انجا

 1کند.می

توجه به هویت جمعی در کنار هویت فردی افراد به این خاطر است که در این رویکرد  -

بایست در زمان استنباط حکم دار اداره و تدبیر جامعه است بنابراین فقیه میفقه عهده

کام باید در بستر جامعه اجرا شوند و اشکاالت شرعی به این نکته اساسی توجه کند که اح

 1اجرایی باید در زمان استنباط حکم مد نظر قرارگیرد.

مبتنی بر همین ویژگی اخیر است که فقه حکومتی برخالف رویکرد فردگرایانه به فقه  -

دهد درصدد تدوین الگوها و نظامات ای مورد توجه قرارمیکه احکام را به صورت جزیره

 7داند.صادی، اجتماعی، فرهنگی و مانند آن است و این امر را رسالت خود میسیاسی، اقت

 پذیر نخواهد بود.چرا که اداره جامعه بدون تدوین نظامات گوناگون امکان

                                                           
ه.ق.(، 1141اقتصاد اسالمی، چ اول)تهران: حکمت، ، به نقل از مرتضی مطهری، بررسی اجمالی مبانی 111-111مهدی مهریزی، صص  1

 .77-71صص
 :قابل دسترسی در 71/1/1111بیانات رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان و طالب در تاریخ  7

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7711  
 .117-111صصپیشین، مهدی مهریزی،  1
 .17(: 1117، ا)سیاست متعالیه، "فرد در تحقق شریعت فقه حکومتی و مسئولیت"رضا خراسانی،  1
 .74(: 1111)7، معرفت سیاسی "فقه حکومت؛ چیستی، چرایی، چگونگی"محمد ذوالفقاری، سید مهدی سیدیان،  7
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شد خصوصیات فقه حکومتی به منزله یک رویکرد ناظر به تمامی ابواب فقه چه گفته آن -

بایست براساس فقه اداره نظام سیاسی های فقهی در همه موضوعات میاست و استنباط

بنابراین فقه حکومتی ناظر به یک بینش در استنباط احکام است نه  1و اداره کشور باشد.

 ای از احکام استنباط شده.شاخه

به عنوان ویژگی پایانی باید به تاثیر زمان و مکان در این رویکرد در احکام اولیه نیز توجه  -

دو مولفه در رویکرد فردگرایانه به فقه تنها در احکام ثانوی و کرد. در حالی که تاثیر این 

 7باشد.حکومتی قابل طرح می

با توجه به خصوصیات فقه فردگرایانه و فقه حکومتی تمایز این دو رویکرد معلوم گردید. 

حکومتی بودن به عنوان وصف اجتهاد و تفقه و نه وصف نفس االمر احکام شرعی ناظر به شیوه 

رد و گیت به این معنی که فقیه در مقام استنباط، مصالح و مفاسد جامعه را در نظر میاجتهاد اس

بنابراین تفاوت این دو در روش 1دهد.اجرای احکام در بستر نظام حکومتی را مد نظر قرار می

جا ز آنچنین اگردد. هماستنباط احکام است. تفاوت در روش ناگزیر سبب تفاوت در نتایج نیز می

و جامعه( است و فقه فردگرایانه ناظر به یک موضوع)فرد(  فردکه فقه حکومتی ناظر به دو موضوع ) 

 تر از فقه فردگرایانه است.باشد باید گفت که قلمرو فقه حکومتی بسیار گستردهمی

 سیاسی فقه و حکومتی فقه مبحث چهارم: تمایز

حات دیگری مانند فقه سیاسی، فقه و اصطال عباراتفقه حکومتی در منظومه فقه شیعی با 

حکومت، حکم حکومتی و مانند آن دارای مشابهت است که فهم تفاوت این رویکرد با دیگر 

در این میان قرابت لفظی و معنایی  1اصطالحات مشابه تاثیر قابل توجهی در شناخت آن دارد.

 وجهت سازد.  باضروری میمیان فقه حکومتی و فقه سیاسی اشاره به تفاوت میان این دو عبارت را 

 الیح در شوند انگاشته یکی معنا در دو این است ممکن اصطالح دو این میان لفظی شباهت به

 الزم ادعا این اثبات برای. ندارد وجود سیاسی فقه و حکومتی فقه میان مشترکی نقطه هیچ که

 .گردد اشاره دو این میان تفاوت به مختصر صورت به است

                                                           
 .77(: 1111)11، حکومت اسالمی، "امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی"سید سجاد ایزدهی،  1
 .144ص پیشین، میراحمدی،نجفعلی غالمی، منصور  7
 .77ص پیشین، سید سجاد ایزدهی، 1
 .17-7(:1114)71، علوم سیاسی)دانشگاه باقرالعلوم(، "رویکرد حکومتی در فقه"فر، برای مطالعه بیشتر م.ک. سعید ضیائی 1
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 را حکومتی مسائل که است فقه از بخشی( الحکومه فقه یا الخالفه فقه) سیاسی فقه -

 تمامی رب محیط حکومتی فقه که حالی در گرددمی محسوب فقه ابواب از بنابراین کندمی بررسی

 1.است فقه

 در ماا است سیاست عرصه در شده استنباط احکام و نتایج به ذاتاً  نگاه  سیاسی درفقه -

 7.است احکام استنباط روش به نگاه حکومتی فقه

 است. ینتبا رابطه حکومتی فقه و سیاسی فقه میان منطقی توان گفت رابطهدر نتیجه می

 مبحث پنجم: ضرورت تحقق رویکرد حکومتی به فقه

های متمادی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و از این جهت فقه شیعه در طول سال

صی ها و نواقغلبه نگرش فردگرایانه به فقه سبب ایجاد کاستیای قابل افتخار است. اما مجموعه

گسترش ناموزون مباحث فقهی، دوری از مسائل » است. از جمله معایب آن در فقه گردیده

توجهی ها، نگرش فردی و خارج از چارچوب حکومت به فقه، بیتوجهی به اولویتمستحدثه، بی

توجهی به مصالح عالیه و صرفاً بریء الذمه شدن یسازی دینی و ساخت مجتمع اسالمی، ببه نظام

 1باشد.می« مکلف را هدف قراردادن و قرارگرفتن فقه در حاشیه قدرت و نظام سیاسی

ترین مانع در مسیر رشد اجتهاد با رویکرد حکومتی یعنی سکانداری اکنون که اصلی

ه اش بس اعتقاد دیرینهملت ایران بر اسا»های فاسد و غیر دینی برداشته شده است و حکومت

حرکت به سوی  1ایران را بنیان نهاده است؛ اسالمیحکومت جمهوری « حکومت حق و عدل قرآن

نماید. در جمهوی تر از پیش میاحیاء این رویکرد در نوع استنباط مجتهدین بسیار ضروری

نت جریان های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سگذاری که مبین ضابطهقانون»اسالمی 

الت تواند این رستحقق این امر متوقف بر تحقق فقه حکومتی است. فقه تنها زمانی می 7«یابد.می

واال را به دوش کشد که با توجه به اجرای آن در یک نظام سیاسی و نظامات گوناگون اجتماعی 

آورد ل به درتواند جایگاه فقه را از نظارت صرف و انفعااستنباط گردد. فقه حکومتی است که می

                                                           
 .117صپیشین، مهدی مهریزی،  1
 .11صپیشین، فر، سعید ضیائی 7
 .71پیشین، ص اری، سید مهدی سیدیان،محمد ذوالفق 1
 اصل اول قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا. 7
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ها و و آن را آماده ورود به عرصه عمل گرداند. بدین صورت حکومت اسالمی از استفاده از نظام

 گردد. نیاز میهای غیر اسالمی بیتئوری

 گذاری از منظر فقه شیعیگذار و قانونبخش دوم: قانون

گذاری در پس از معرفی فقه حکومتی و مداقه در کم و کیف آن باید دید قانون و قانون

گذاری زمینی با مبانی اسالم سازگار فقه شیعه چه جایگاهی دارد. آیا اساساً در نظر شیعه قانون

گذاری بر چه مبنای شرعی استوار است و مبنای جامع و است؟ در صورت قبول این امکان قانون

سی ه بررگذاری نوبت بمبانی فقهی قانون بررسیقابل قبول در این زمینه کدام است؟ پس از 

رسد. مبحث آخر به کندوکاو در خصوص مبانی فقهی مجلس گذاری میمبنای فقهی نهاد قانون

اصل لزوم مشارکت »و « قاعده شورا»است. شدهشورای منتخب از سوی مردم اختصاص داده

گذاری به مثابه مجلس شورای به عنوان مبنای نهاد قانون« سیاسی مردم در حکومت اسالمی

 اند.ی شدهاسالمی معرف

 گذاری از منظر فقهاسنجی قانونمبحث اول: امکان

گذاری در نظر اسالم و علی الخصوص در نظر شیعه از امور بدیهی به حساب امکان قانون

سان نیست. وجود برخی مبانی آید و دیدگاه تمامی علما و فقهای شیعه در این زمینه یکنمی

گذاری مختص به خدا شناخته شود و در نظر قانونشود که کالمی و فقهی در اسالم سبب می

گذاری در دین به شمارآید. در مقابل برخی فقها با تمسک اول هرگونه تالشی در این زمینه بدعت

شمرند و به تعریف مبانی دینی آن گذاری را یک ضرورت میبه همین مبانی و ادله دیگر قانون

گذاری در فقه سیاسی شیعه ضروری است که ابتدا پردازند. برای تبیین جایگاه نهاد قانونمی

گذاری در فقه بررسی گردد و پس از تصدیق وجود آن مبانی آن نیز در نظر علمای امکان قانون

 امامیه معرفی شود.

 گذاریبند اول: نظرات فقهای مخالف با قانون

بلکه سبب گذاری به حوزه سیاسی ایران امری آسان و بدون چالش نبود ورود نهاد قانون

 های عینی نیز منتهیهایی در حوزه قلم و نظر شد که به برخی خشونتبروز تشنجات و درگیری

ای هترین حادثگردید. بردار کردن مرجعیت وقت شهید آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری برجسته
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-لشکگذاری در دوره البته مخالفت با مسئله قانون سازد.است که عمق این اختالف را عیان می

گیری نظام جمهوری اسالمی ایران نمود چندانی نداشت. حضور مجتهدین و مراجع شیعه از 

تمامی  گیریاساسی و شکل ابتدای شروع انقالب اسالمی تا پیروزی آن، و حتی در پیدایش قانون

نهادهای سیاسی سبب شد تا فقها خود سازنده این نظام باشند و در نتیجه درصدد توجیه و تبیین 

گذاری در میان فقهای ادهای آن از نظر فقهی و شرعی برآیند. مولف الاقل در زمینه قانوننه

گذاری اگرچه در اندیشه برخی فقهای معاصر معاصر ایرانی مخالفی نیافت. بنابراین نهاد قانون

تحدید شد و مرزهایی برای آن معین گشت هرگز مانند نمونه سابق خود یعنی مجلس شورای 

جمه و انتقاد قرار نگرفت. در دوران انقالب مشروطه خواهی در مقابل اعتقاد برخی ملی مورد ه

فقها و مجتهدین به شرعی بودن مشروطیت و ضرورت آن جبهه علمای مشروعه خواه قد علم 

کردند و سرسختانه با مشروطه به مخالفت برخاستند و آن را حرام و بدعت خواندند. شباهت 

گذاری به واسطه نفس قانون»به مجلس شورای مشروطه که همان  بسیار مجلس شورای اسالمی

است ما را بر آن داشت که نظرات مخالف علما و فقهای دوران مشروطه را مطالعه « قدرت زمینی

 کنیم و ادله ایشان را در این خصوص بررسی نماییم. 

 گذاریدالئل مطروحه مخالفان قانون -5

است ایشان استخراج شده iهایرا که از میان نوشته گذاریها مخالفان قانونعمده استدالل

 بندی نمود.توان در موارد زیر دستهمی

 گذاری با اختصاص تشریع به خداوندمباینت قانون -5-5

اصل توحید است. در عقاید اسالمی اعتقاد  فروعاتاز « انحصار تشریع به خداوند»اعتقاد به 

ابد و یبه توحید تنها به معنای یگانگی خداوند در خلق کردن نیست بلکه معنایی حداکثری می

آن عبارت است از اعتقاد به وحدت خلقت و وحدت رب تکوینی و تشریعی. بر این اساس توحید 

شود. و این به معنی ان شامل میاختصاص والیت تکوینی و والیت تشریعی به خداوند را توأم

بر 1گذاری است.اعتقاد به یگانگی خداوند در خلقت و حق انحصاری پروردگار در تشریع و قانون

گردد. پذیرش اوامر و نواهی غیر از موارد صادر این اساس هرگونه تشریع از سوی غیر نفی می

                                                           
 .711-717( صص1171، چ اول، )قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،نظریه سیاسی اسالممحمدتقی مصباح یزدی،  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مصداق شرک در ربوبیت محسوب شده از سوی خداوند، اعم از قوانین و مقررات فردی و اجتماعی 

در این دیدگاه تشریع مختص به خداوندی است که تنها مالک و حاکم است و به تمامی  1شود.می

گیرند و تالش فقیه در این زمینه تنها ادله شرعی مورد استناد قرار می 7مصالح و مفاسد نیز عالم.

در  گذاریسوی خود. بنابراین قانونگذاری از گذار است نه قاعدهیابی به نظر یگانه قانوندست

قالب یک مجلس شورا خالف شرع است چراکه در فقه شیعی شوری و معتبر شناختن رأی 

شود و اجماع نیز تنها در صورتی که کاشف از قول معصوم اکثریت از جمله دالیل شناخته نمی

ن و جعل حکم جایز بنابراین در اسالم بر احدی تقنی 1باشد حجت است نه اجماع عوام بر امری.

 1نیست و در نظر گرفتن قوه مقننه بدعت و ضاللت محض است.

 گذاری با خاتمیت پیامبر اسالم)ص(مباینت قانون -5-2

با  گذاریجویند مباینت قانونبه آن استناد می گذاریقانونیکی از دالیلی که مخالفان 

به صراحت عنوان گشته  ترین اعتقادات مسلمانان که در قرآن نیزخاتمیت است. یکی از مهم

 است آن معنای به نبوت ختم» بعثت محمد مصطفی)ص( به عنوان آخرین پیامبر است. 7است

 معجا صورت به حقوقی و فقهی اخالقی، عملی، اعتقادی، قوانین و ضوابط قواعد، اصول، تمام که

با توجه  1.«شودنمی ارائه بشریت به جدیدی نقلی و وحیانی منبع لذا است. ...آمده دینی متون در

به این اصل، اعتقاد به نیاز بشر به قوانین جدید برای ساماندهی به زندگی اجتماعی خویش امری 

رسد. اعتقاد به این که مقتضیات عصر تغییر دهنده برخی از احکام الهی است نادرست به نظر می

الح چه مقتضی صآنبه معنای نفی خاتمیت پیامبر اسالم)ص( است؛ چرا که خاتم کسی است که 

عباد تا روز قیامت است به او در قالب وحی ارسال شده باشد. پس قانون او نیز باید ختم قوانین 

 7گذاری با وجود قانون خاتم کافر است.باشد. بنابراین معتقد به ضرورت قانون

 گذاری با جامعیت شریعتمباینت قانون -5-9

« جامعیت شریعت»گذاری زمینی با آن در تناقض است اصلاز دیگر اصول کالمی که قانون

                                                           
 .717، ص1(، ج1111راء، ، چ اول، )قم: مرکز نشر استفسیر موضوعی قرآن کریم: توحید در قرآنعبداهلل جوادی آملی،  1
 .77(، ص1111، چ اول،) قم، مسجد مقدس جمکران، نظام امامت و رهبریلطف اهلل صافی گلپایگانی،  7
، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژاد، کشف المراد من المشروطه و االستبدادمحمدحسین بن علی اکبر تبریزی،  1
 .117، ص(1171 کویر، انتشارات چ اول، )تهران، ،
 .111، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژاد، صحرمت مشروطهاهلل نوری، فضل 1
 «14احزاب، «»ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول اهلل و خاتم النبیین» 7
 .114( ص1117، چ سوم، )قم: اسراء،منزلت عقل در هندسه معرفت دینیعبداهلل جوادی آملی،  1
 .177، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژاد، صتذکرة الغافلنا، بی 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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است. اگرچه نیاز به قانون امری غیرقابل انکار است و حفظ نظام عالم متوقف بر آن است؛ اما 

ترین قوانین، قانون الهی است. قانون الهی تنها عبادات را شامل ادعای امامیه این است که کامل

های غیر توسل ملت 1نیز بر وجه اکمل و اوفی دارا است.شود بلکه تمامی امور سیاسی را نمی

مسلمان به قوانین خودساخته ریشه در محرومیت ایشان از کتب آسمانی جامع تمامی نیاز بشر 

گذاری بشری و آزمون و خطا در این عرصه برای ایشان جایز است به قانون دارد. بنابراین قانون

مشتمل بر احکام عبادات و معامالت و مواریث  آسمانیب نه برای مسلمانانی که برخوردار از کتا

لذا مسلمانان هیچ نیازی به قانون جدای از شریعت ندارند و اگر احتیاجی احساس  7و غیره هستند.

بر این اساس شریعت  1گیرد.شود از عدم احاطه به احکام الهی و جزئیات و متفرعات آن نشات می

 است و تمامی افعالکه بشر به آن نیاز دارد را به او ارائه نمودهمبین اسالم تمامی قواعد و احکامی 

آید. بنابراین آدمی تحت یکی از چهار عنوان فقهی)واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح( درمی

عدم جواز خلو وقایع »هیچ فعلی نیست که از این چارچوب خارج باشد. از این امر به عنوان قاعده 

ست. با توجه به این اصل قوانینی که مفاد آن کامالً منطبق بر شرع نیز یاد شده ا« عن الحکم

گیرد. در هر موضوعی که قانونی تصویب شود آن قانون جانشین نباشد در مقابل حکم الهی قرار می

گردد و از اساس اسالم شود و به همان اندازه اوامر و نواهی خداوند منسوخ میقانون الهی می

 1گذاری زمینی در جهت نابودی شریعت خواهد بود.ن قانونشود. بنابرایکاسته می

گذاری در حیطه مباحات نیز در تضاد با این اصل است و مقنن شد قانونطور که گفتههمان

است دایره مباحات را که قانونش حاللی را حرام و حرامی را حالل نکردهتواند به بهانه آننمی

گردد و  قانون بدون التزام بر وجه شرعی بدعت محسوب میکوچک نماید. چرا که التزام بر وجه 

 1«قل اهلل اذن لکم ام علی اهلل تفترون» 7مجازات بر اساس این قانون نیز بدعتی دیگر است.

 گذاری با مرجعیت فقها در حوادث واقعه در زمان غیبتمباینت قانون -5-4

مباینت آن با مرجعیت است گذاری وارد شدهاز دیگر ایرادات مهمی که به مسئله قانون

                                                           
 همان. 1
 .17ص پیشین، محمد حسین بن علی اکبر تبریزی، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژاد، 7
ه در رسائل مشروطیت، ، چاپ شددالئل براهین الفرقان فی بطالن قوانین نواسخ محکمات القرآنابوالحسن نجفی مرندی،  1

 .711غالمحسین زرگرنژاد، ص
 .711همان، ص 1
 . 171ص پیشین، اهلل نوری، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژاد،فضل 7
 «71یونس، » 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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، نیاز به حکم از طریق پارلمان و با گذاریقانون فقها در حوادث واقعه است. با رسمیت یافتن

وارده باید با مراجعه به فقها برطرف  1شود در حالی که این نیاز طبق احادیثتقنین پاسخ داده می

گذاری هیچ شخص و اعدهگذاری در آن وجود داشته باشد قگردد. در کشوری که سیستم قانون

خواه با توجه به این نکته، اصلی از اصول قانون اساسی نهاد دیگری پذیرفته نیست. علمای مشروعه

 اجرای و حکم»دارد: . این اصل مقرر میدهندمیمشروطه را در این خصوص مورد انتقاد قرار 

این در حالی است که در مذهب جعفری)علیه  7«قانون حکم به مگر شود نمی مجازاتی هیچ

السالم( در زمان غیبت امام زمان)عج( مرجع حوادث واقعه فقها هستند و مجاری امور به دست 

ایشان است. ایشان احکام را از ادله اربعه استخراج نموده و بعد از تحقیق موازین احقاق حقوق و 

بنابراین  1کس نیست.ا است و منوط به تصویب هیچنمایند. این امر از اختیارات فقهاجراء حدود می

بر این اصل از دو منظر ایراد شرعی وارد است. اصل دوازدهم اوالً مردم را به اطاعت از عوامی وا 

دارد که اصالً قول ایشان مطاع نیست و ثانیاً از ورود فقها به انجام وظایفی که حق و تکلیف می

از نظر  شود کهاخیر سبب تصویب بسیاری از قوانین می کند. مباینتایشان است جلوگیری می

فقها با احکام شرعی مغایرت دارد. مانند: مالیات گرفتن، گمرکی گرفتن، معامالت ربوی قانونی 

 1بانکی، دادن امتیاز، تعیین قیمت برای کاالها و برخورد با متخلفان،

 گذاریبند دوم: نظرات فقهای موافق با قانون

گذاری در ابتدا باید به ادله ن به مبانی اسالمی مطروحه در خصوص قانونقبل از پرداخت

گذاری پاسخ داد که در ادامه پاسخ فقهای موافق خواهد آمد. در مقابل رسائلی که مخالفان قانون

خواهان در رد مشروطیت نوشتند مشروطه خواهان نیز به انتشارات رسائلی در اثبات مشروعه

خواهان در جواب ایرادات مشروعه هاییپاسخ. این دست از نوشتارها حاوی مشروطیت اقدام نمودند

برخی  iiایخواهان پس از برقراری مجلس شورای ملی طی نامهاست. عالوه بر این مشروعه

شبهات و ایرادات مشروطه را از مجلس شورای ملی مورد سؤال قراردادند و مجلس طی دو نامه 

این ایرادات را پاسخ گفت. البته مشروطه خواهان نیز در دفاع از مشروطه دارای اتفاق نظر نیستند. 

                                                           
 الغیبه )محمد بن الحسن طوسی،عَلَیْکُمْ وَ أََنا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْکُمْحُجَّتِی رُوَاةِ حَِدیثِنَا فَإِنَّهُمْ وَ أَمَّا اْلحَوَاِدثُ اْلوَاقَِعةُ َفارْجُِعوا فِیَها إِلَى  1

 .171ه.ق(، ص1111، )عباداهلل تهرانی، علی احمد ناصح(، چ اول، ) قم: دارالمعارف االسالمیه، للحجه
 اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطه. 7
 .111ن زرگرنژاد، ص، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسیتذکرة الغافلنا، بی 1
 .111ص پیشین،  اکبر تبریزی، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژاد،محمد حسین بن علی 1
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ر له ای نظیبودن مشروطه تنها با استناد به اد شرعیای از مشروطه خواهان با اذعان به غیر دسته

اما بسیاری دیگر  1شمارند.حمایت از مشروطه را جایز می« تقلیل ظلم»و « دفع افسد به فاسد»

ذاری گکنند و به تبع با استناد به دالیل شرعی قانوناز ایشان مشروطه را امری شرعی قلمداد می

-امکان قانون گویی به شبهات وارد بهنمایند. برای جواباز سوی نهادی حکومتی را توجیه می

 است.شده استفادهگذاری در چارچوب اسالم از این موارد 

 گذاری زمینی با اختصاص تشریع به خداوندعدم مباینت قانون -5

تبیین معنا و حیطه والیت تشریعی و روشن نمودن تفاوت آن با اختیارات حاکم اسالمی 

اری گذتشریع احکام و قانون شد والیت حقیقی برطور که گفتهراه رفع این ابهامات است. همان

بنابراین جعل  7تایی برای او متصور نیست.اختصاص به ذات پروردگار دارد و هیچ شریک و هم

قانون و نظامات نیز حق انحصاری خداوند است. لذا هیچ کس نه به عنوان مقامی مادی یا معنوی 

نظامات و مقررات و اجبار گذاری و جعل و نه به عنوان نمایندگی از طرف عموم مردم حق قانون

گذاری برای شخصی غیر از خداوند تنها در بنابر این والیت در قانون  1افراد به رعایت آن را ندارد.

صورتی متصور است که به جعل و اعطای خداوند به او داده شده باشد. با این توضیحات اعطای 

در شئون و اختصاصات الهی  اذن تقنین به شخصی از سوی تمامی مردم بدون اذن الهی مداخله

است. البته عقل و نقل بر این اتفاق دارند که این والیت از جانب خدا به طور کلی و در جعل تمام 

 1قوانین و احکام به پیغمبر اکرم)ص( هم اعطا نشده است.

اما در قرآن افراد  7شد که والیت تنها متعلق به خدا است.در تبیین والیت تشریعی دانسته

میان این دو در گرو توجه به وجود  ظاهریفهم تعارض  1نیز به عنوان ولی معرفی شده اند.دیگری 

والیتی  »والیت شرعیه در راستای والیت تشریعی خداوند است. والیت تشریعیه یا والیت شرعیه 

والیت  7«است که کسی بر حسب تشریع و حکم خدا بر چیزی یا شخصی یا اشخاصی داشته باشد.

                                                           
، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحین زرگرنژاد، اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطهمحمداسماعیل محالتی غروی،  1
 .711ص

 . 114چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژاد، صمکالمات مقیم و مسافر، روح اهلل نجفی اصفهانی، 
 .77، صنظام امامت و رهبریلطف اهلل صافی گلپایگانی،  7
 .111ص پیشین، ابو الحسن نجفی مرندی، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژاد، 1
 .144(، ص1114بنیاد بعثت، -چا، ) تهران: موسسه االمام المهدی، بیتشریعیوالیت تکوینی و والیت لطف اهلل صافی گلپایگانی،  1
 «1شوری، « »اهلل هو الولی» 7
 «77مائده: « »انما ولیکما اهلل و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصاله و یوتون الزکاه و هم راکعون» 1
 .147صپیشین، ، والیت تکوینی و تشریعیلطف اهلل صافی گلپایگانی،  7
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ظر معنا در مقابل والیت غیر شرعیه و جائره قرار دارد. والیت شخص بر نفس خود، شرعیه از ن

والیت پدر بر فرزند صغیر، والیت قاضی بر حکم و قضا و والیت والی بر اداره عموم مردم از مصادیق 

بنابراین اطاعت از خداوند و اطاعت از اولیاء دیگر از یک سنخ نیستند و به  1این والیت است.

تکرار « اطیعوا»لفظ 7«اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»دلیل است که در آیه همین 

پیامبر اکرم)ص( دارای دوسمت هستند. ایشان  1شده است در غیر این صورت نیازی به تکرار نبود.

و از سوی دیگر حاکم و والی بر جامعه  باشندمیاز طرفی مامور به ابالغ وحی به مسلمانان 

مسلمین. اطاعت از وحی به عنوان اولین سمت پیامبر)ص( در واقع همان اطاعت از خداوند است. 

کنند که پیامبر)ص( در مقام اجرای احکام الهی نیز اوامر، نواهی و مقرراتی را در جامعه وضع می

گیرند و نین در حیطه والیت شرعیه قرار میاین دسته از قوا 1امت ملزم به تبعیت از آن هستند.

در طول والیت تشریعی خداوند قرار دارند نه در عرض آن. بنابراین حق ایجاد هنجار یا به عبارتی 

گذاری وضع قانون جزئی است که با گذاری الزمه والیت شرعیه است. این گونه قانونحق قانون

ر است. بدون تصوگذار زمینی واگذار کردهه قانونقوانین کلی الهی مطابقت دارد و اسالم آن را ب

 وجود این حق اساساً اعطای والیت شرعیه به حاکم امری بیهوده خواهد بود.

آن بر امور جزئیه و نصب مجریان  تطبیقحاکم اسالمی در راستای اجرای قوانین کلیه و 

آور و نواهی کلی الزام این دستورات ممکن است متضمن اوامر و 7مجبور به انشاء دستوراتی است.

دارای ضمانت اجرای مشخص باشد که از لحاظ معنایی هم ردیف واژه قانون در معنای متداول و 

-گذاری به آن، مشکالت و بنحقوقی آن است. تصور وجود حکومت منهای اعطای حق قانون

 های متعددی به دنبال دارد.بست

اری از منظر فقه شیعه تابع قواعدی است گذالبته باید به این نکته توجه داشت که قانون

در قالب یک نهاد مانند مجلس شورا با  چهگذاری را چه در قالب شخص حاکم و که قانون

 سازد.محدودیت و الزاماتی روبه رو می

                                                           
 .141همان، ص 1
 «71نساء، » 7
 .11(،ص1111، چ دوم، )بی جا: مرکزنشرفرهنگی رجا، والیت فقیهعبداهلل جوادی آملی،  1
 .11همان، ص 1
 .17-11صص ، همان 7
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عمل در چارچوب والیت شرعیه نباید با ورود به حیطه والیت تشریعی الهی همراه گردد  -

 و منجر به تشریع جدید شود.

احکام ثانویه تنها در موارد ضرورت و مصلحت موقتاً و در چارچوب کبرویات احکام عام  -

 گردند.وکلی خداوند صادر می

ا هگردد. بر خالف دیگر حکومتبنابراین در جامعه اسالمی تنها قوانین و اوامر الهی اجرا می

 نیست.  البته در این راستاگذاری مستقل از احکام الهی نظر خود مجلس یا نظر مردم معیار قانون

اسالم به خاطر جامعیت و خاتمیت خود به همه جوانب » کند چرا که بست هم برخورد نمیبه بن

ا ههای جامعه حتی نسبت به موارد ضرر و ضرورت و عسر و حرج و تزاحم مالکزندگی و نیازمندی

 1«های مشابه توجه داشته است.و موضوع

 خاتمیت پیامبر اسالم)ص( گذاری باعدم مباینت قانون -2

گذاری با وجود قانون خاتم کافر است. شد که در نظر مخالفان، معتقد به امکان قانونگفته

گذاری عقالً و شرعاً در چارچوب قانون خاتم به اثبات برسد دیگر در صورتی که امکان این قانون

ای گذاری جدگر هرگونه قانوننباید آن را در تضاد و تعارض با قانون الهی انگاشت. به عبارت دی

گذاری در این چارچوب در طول آن از چارچوب قوانین اسالم لزوماً نوعی بدعت است. اما قانون

دون باشد و بگویی به نیاز زمانه به قوانین در حقیقت ضمانت جاودانگی دین میقراردارد. پاسخ

اتوانی در رفع نیاز بشر در همه وجود این امکان دین و احکام الهی قطعاً متهم به ایستایی و ن

گردد. بنابراین انعطافی که در احکام الهی برای تطبیق با شرایط مختلف وجود اعصار و شرایط می

دارد نه تنها در تعارض با خاتمیت دین محمد)ص( نیست بلکه گویای پویایی و قابلیت جاودانگی 

 آن است.

 گذاری با جامعیت شریعتعدم مباینت قانون -9

اری با گذچه سبب تجویز قانونشده و متقن است. آنمعیت شریعت اصلی پذیرفتهاصل جا

گذاری از این اصل دارند. برخی گردد تفسیری است که موافقین قانونوجود اصل مذکور می

                                                           
 ، )محمود صلواتی ومبانی فقهی حکومت اسالمی، دراسات فی والیت الفقیه و فقه الدولة االسالمیهحسینعلی منتظری،  1

 .177، ص1(، ج1111چا، )قم: تفکر ، شکوری(، بی ابوالفضل
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-را در برخی از اقسام مجاز می گذاریقانوننمایند و موافقان از جهات متعدد امور را تقسیم می

شمارند. مانند تقسیم امور به امور ثابت و متغیر. امور عرفیه و شرعیه. امور اخروی و دنیوی، امور 

 دنیویه و امور دینیه. 

دسته ای از احکام قابل تغییر هستند و برخی از آن از امور ثابت است که به هیچ وجه قابل 

 ز است که از نظر شریعت قابلدر اموری جای تنهاگذاری زمینی تغییر نیست. احکام شرعیه قانون

 کنند.موافقان امور را از جهت دیگر به عرفیه و شرعیه تقسیم می 1مشورت و جرح و تعدیل باشد.

البته قوانین عرفیه به هیچ وجه نباید با قوانین شرعیه  7گذاری تنها در امور عرفیه جایز است.قانون

 گذاریمشخص و معلوم است. دایره قانونقوانین شرعیه و تکالیف دینی مردم  1در تعارض باشد.

موافقان از سوی  1گیرد.گردد که جدای از این قوانین شرعیه شکل میتنها شامل امور عرفیه می

کنند. بر این اساس کارکرد تقسیم می 7دیگر امور را به دنیویه و اخرویه و یا معاشیه و معادیه

رد تزاحمی با امور عبادیه و شرعیه و مجلس حاکم کردن نظم بر امور دنیوی است. این کارک

در تقسیمی قریب به همین مضمون امور به دنیویه و دینیه تقسیم شده است. از  1اخرویه ندارد.

جا که این امور در این منظر علم و جهل به احکام شرعیه در امور دنیویه مدخلیتی ندارد. از آن

راد عادی نیز در آن به عنوان رجوع به اهل دایره تشخیص موضوعات جزئیه قرار دارد اظهار نظر اف

  7خبره پذیرفتنی است.

است خالی از اشکال نیست. گذاری ارائه شدههایی که توسط موافقان قانونبندیتقسیم

انگارند و برای آن دلیل شرعی یا عقلی ها را بدیهی میبندیاساساً اکثریت موافقان این تقسیم

ایشان نیز با محدود انگاشتن حدود و قوانین الهی و بیرون دانستن دهند. برخی از خاصی ارائه نمی

اند. در واقع باید در شناخت دین دچار اشتباه گشته 1شوند،قوانینی که به اقتضای زمانه وضع می

هایی را در تعارض با اصل جامعیت شریعت دانست. امام خمینی)ره( در بندیچنین تقسیم

                                                           
 .77-71صپیشین،  ،رسائل مشروطیتغالمحسین زرگرنژاد،  1
 .177ص یشین،  روح اهلل نجفی اصفهانی، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژآد، 7

 .17(:1114)77و71، زمانه، "گذاری در نجفگذاری و مجلس شورا: قانونآخوندخراسانی، قانون"حسین نصراللهی، 
 .717صپیشین، ابوالحسن نجفی مرندی، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژآد،  1
 .714همان، ص 1
 .117، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژآد، صکلمه جامعه شمس کاشمریفاضل خراسانی ترشیزی ، 7
 .711، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژآد، صدر فواید مجلسمقاله سئوال و جواب سید نصراهلل تقوی ،  1
 .711ص پیشین، محمداسماعیل محالتی غروی، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژآد، 7
-111، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غالمحسین زرگرنژاد، صصبیان معنی سلطنت مشروطه و فوایدهاعمادالعلماء خلخالی،  1

111. 
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گذاری زمینی بدون در نظر گرفتن عرفیه و شرعیه و جواز قانونخصوص تقسیم موضوعات به امور 

کنند. زیرا حکم تمام موضوعات عرفیه در شرع احکام شرعی در امور عرفیه اعالم شگفتی می

ی اطالع و از حقوق اسالماز قوانین اسالم بی دیدگاهیموجود است. در نظر ایشان قائلین به چنین 

ر حکومت مشروطه و پیشروی آن در دوره پهلوی عمالً سبب پیدایش همین تفکر د 1خبرند.بی

تقسیم امور به دنیوی و 7انزوای احکام دینی و کنار گذاشتن آن از صحنه حقوق و سیاست شد.

اخروی نیز از دیگر تقسیمات نادرست در امور است و در تضاد و تعارض کامل با جامعیت شریعت 

ی شامل امور دنیایی است. اسالم دنیا را مزرعه آخرت باشد. بخش بسیار وسیعی از احکام اسالممی

ای هبندیاست. جدای از تقسیمداند و برای هر عملی یکی از احکام چهارگانه را در نظر گرفتهمی

یاد شده برخی از موافقان به تقسیم قانون به قانون کلی تشریعی از سوی خداوند و قانون اجرا 

در قانون کلی الهی ناممکن و ممنوع است اما قانونی که در کنند. در این نظر تغییر اشاره می

گردد تکلیف افراد است و بر حسب شرایط گوناگون قابل راستای اجرای این قوانین ثابت وضع می

بندی اخیر بیشترین قرابت را با اصل جامعیت دین دارد. چرا که تقسیم 1باشد.تغییر و تبدیل می

 شدند اما دریا ناخواسته برخی از امور از حیطه فقه خارج می های قبلی خواستهبندیدر تقسیم

گیرد و هیچ تعارض و تباینی گذاری کامالً در راستای احکام الهی قرارمیبندی قانوناین تقسیم

 افتد. اتفاق نمی

 گذاری با مرجعیت فقها در حوادث واقعه در عصر غیبتعدم مباینت قانون -4

به معنای خلع مراجع از مرجعیت حوادث واقعه نیست. صرف وجود قوه مقننه در کشور 

ای طهکننده است رابدر این زمینه تعیین چهآنتواند چنین پیامدی داشته باشد. البته این امر می

گردد. در صورتی که قوه مقننه بدون نظارت فقها است که میان قوه مقننه و مرجعیت برقرار می

گذاری نماید الجرم این دو نهاد در برابر یکدیگر به قانون و بر اساس صالحدید اعضای خود اقدام

گیرند. اما در صورتی که فقها بر قوه مقننه و مفاد قوانین از حیث مطابقت و یا الاقل عدم قرارمی

گیرد. مسائل و مشکالتی که در مغایرت با فقه نظارت نمایند قوه مقننه در طول فقه قرار می

                                                           
 .111، ص1صحیفه امام، ج. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( 1
(، 1111، چ دوم، )تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، آرای عمومی)مبانی اعتبار و قلمرو(نیا، محمود حکمت 7

 .111-111صص
 .117مشروطیت، غالمحسین زرگرنژآد، ص، چاپ شده در رسائل هایی دائر بر مشروطیتسئوالنا، بی 1
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سازد. به عبارت آید وجود آن را ضروری میری در کشور پدید میگذاصورت فقدان نهاد قانون

را به همراه دارد. به خصوص در جایی  هاییبستبندیگر اکتفا نمودن به نهاد مرجعیت در کشور 

گذاری جدای از نهاد مرجعیت که مرجعیت واحد نباشد. مشکالت زیر ضرورت وجود نهاد قانون

 کند:را تبیین می

 رعیتزاحم دو حکم ش -

 تزاحم فتاوای فقها در مسائل مستحدثه و غیر آن -

 مشخص نبودن شیوه و چگونگی اجرای احکام -

 عدم وجود ضمانت اجرا برای بسیاری از احکام -

 مشخص نبودن مصادیق احکام کلی -

گذار در یک جامعه به دلیل همین مسائل و مشکالت فقها خود بر ضرورت وجود نهاد قانون

نکته دیگر که شایان ذکر است  1انگارند.توجه به شرایط زمانه بدیهی میاذعان دارند و آن را با 

ردد. گریزی در راستای اجرای احکام شامل تمامی احکام نمیاین است که ضرورت تقنین و برنامه

پوشانی ندارند. در ضمن یکی از اشکاالت به عبارتی در بسیاری از موارد این دو نهاد با یکدیگر هم

ها خالف شرع است و شد که اصل قانونی بودن جرم و مجازاتن خصوص گفتهمخالفان در ای

امکان عمل به نظر فقهی مجتهد منوط به تصویب هیچ کس نیست. این در حالی است که از نظر 

بنابراین در نظامی که تحت والیت  7برخی از فقها احکام حکومتی ولی فقیه واجب االطاعه است.

ر فقها از تصدی مناصب حکومتی امری مشروع و عقالنی است. در این شود منع دیگفقیه اداره می

صورت قوانین صادره از قوه مقنننه این نظام مورد تأیید ولی فقیه است و هیچ کس حتی فقها 

 نباید با آن مخالفت نمایند.

 گذاری از نظر فقهیمبحث دوم: مبانی قانون

متفاوتی از سوی فقها در این زمینه مطرح شده  آراءگذاری در جهت تعیین مبنای قانون

توان آن را در سه دسته قرار داد. در ادامه به تشریح هر یک از این اقسام است که به طور کلی می

                                                           
 .111، ص1جپیشین، ، نظریه سیاسی اسالممحمدتقی مصباح یزدی،  1
 .111، ص1ج پیشین، حسینعلی منتظری،   
 ؛114، ص11ه.ق(، ج1141چ هفتم، )بیروت: دار احیاء التراث العربی، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، محمدحسن نجفی،  7

، محمدتقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، چ اول،) قم: دفتر الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهرهبحرانی،  بن احمدیوسف
 . 771، ص11ه.ق(، ج1147انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
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 پردازیممی

 گذاری به مثابه مقدمه واجببند اول: قانون

ر گذاری بمطرح شد توجیه قانون گذاریقانوناولین نظریه ای که در باب مبناسازی برای 

مبنای مقدمه واجب بود که در زمان انقالب مشروطه و در جهت تقویت بنیان شرعی این نوع از 

حکومت شکل گرفت. عالمه نائینی یکی از برجسته ترین نظریه پردازان مشروطه در کتاب تنبیه 

کان ام ای که اساساًاالمه و تنزیه المله خود به تبیین این نظریه پرداخت. او با تبیین محدوده

گذار را گذاری در آن وجود دارد در ابتدا حیطه قوانین را معین و پس از آن شخص قانونقانون

گذاری در نهادی مانند مجلس شورا را توجیه کرد. ارکان این نظریه معلوم نموده و در نهایت قانون

 عبارت است از:

ه ری را به خداوند عالم بگذااین نظریه با تاکید بر دالیل عقلی و نقلی متعدد حق قانون -

 داند.مفاسد و مصالح منحصر می

در این نظریه قوانین و احکام اسالم به منصوصات )امور ثابت( و غیر منصوصات )امور  -

سم است و قشود که قسم اول تابع مصالح و مفاسد ثابت معین شدهمتغیر( تقسیم می

 دوم تابع مصالح زمان و مکان و نامعین است.

 شود.گذاری تنها در قوانین متغیر وجود دارد که بر طبق مصالح انجام میامکان قانون -

گذاری در این حیطه در جایی که حفظ نظام و صیانت از اساس متوقف بر آن باشد قانون -

 از باب مقدمه واجب واجب و الزم است.

گذاری در زمان غیبت امام حق اداره امور عمومی و امور سیاسی از جمله قانون -

 معصوم)علیه السالم( با نواب عام آن حضرت است.

است بنابراین با نهادی مانند مجلس شورا حکومت اسالمی بر اساس مشورت بنا شده -

 سنخیت دارد.

گذاری قوانین ایشان شرعاً واجب االطاعه با اعطای اذن فقها به نمایندگان مجلس در قانون -

 1خواهد بود.

                                                           
 .111-11(، صص1111اسالمی، ، چ اول، )تهران، مرکز اسناد انقالب تنبیه االمه و تنزیه الملهحسین نائینی،  1
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 نقد -5

قدمه واجب با فراهم نمودن امکان ایجاد هنجار در قلمرو غیر گذاری به مثابه منظریه قانون

منصوصات و به عبارتی مباحات دست حاکم اسالمی را در ایجاد قوانین و مقررات در راستای 

تواند تامین کننده تمامی مصالح و نیازهای گشاید اما به خوبی نمیمدیریت مسائل عمومی می

ثابتات و منصوصات حاکم اسالمی را از هرگونه دخالت  جامعه و حکومت اسالمی باشد. چراکه در

یر گهاست که در مسیر اجرا گریبانکند و این امر مساوی با برخورد با برخی بن بستمنع می

گردد. این نظریه تکلیف حاکم رادر زمان تزاحم دوحکم شرعی با یکدیگر و دیگر حاکم اسالمی می

 گذاری ارائه دهد.اند مبنای متقنی در قانونتوکند لذا نمیمشکالت اجرایی مشخص نمی

 گذاری به مثابه ایجاد هنجار در حوزه منطقه الفراغبند دوم: قانون

گذاری نظریه منطقه الفراغ است که کوشش ارزشمند از دیگر مبانی مطرح در زمینه قانون

صدر از جمله . شهید سید محمدباقر رودمیشمار سازی فقه اسالمی بهدیگری در راستای نظام

اندک فقیهانی است که تالش نمود با دوری از ارائه احکام جزئی که بدون در نظر گرفتن ارتباط 

شود با نگاهی کلی و سیستمی به اسالم و فقه اسالمی یک نظام میان احکام اسالمی صادر می

قررات ک ضرورت مها و مبانی محکم ارائه نماید. ایشان ابتدا با درسیاسی قابل اجرا بر اساس بنیان

نهادن اقتصاد اسالمی به طرح نظریه منطقه الفراغ مبادرت گذاری در حیطه اقتصاد به هدف بنیان

نمود. این نظریه اگرچه در کتاب اقتصادنا معرفی شد یک نظریه کلی و قابل تسری به کلیه قانون 

 باشد.گذاری و مقررات گذاری میامور قانون

 مفهوم منطقه الفراغ -5

نظریه بیرون از منطقه ای که احکام قطعی حرمت و وجوب قرار دارد منطقه ای در این 

متصور است که در آن منطقه حاکم اسالمی اجازه دارد در چارچوب ضرورت و مصلحت جامعه 

نامد. شهید صدر می« منطقه الفراغ»مقرراتی را وضع نماید. شهید صدر اصطالحاً این منطقه را 

کند. اوالً احکام به دسته احکام الزامی و احکام غیر سیم بندی تقسیم میاحکام اسالم را در دو تق

بندی دوم به احکام ثابت و احکام متغیر. احکام الزامی همان شوند و در تقسیمالزامی تقسیم می

باشد. در محدوده احکام غیر احکام ثابت بوده و احکام غیر الزامی منطبق بر احکام متغیر می
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کام ترخیصی بنا نهاده شده است که یا به دلیل فقدان مقتضای الزام و یا به دلیل الزامی، شارع اح

این منطقه  1است.وجود اقتضای اباحه شارع مسلمانان را در این حیطه مطلق العنان قرار داده

واند تحکایت از انعطاف فقه اسالمی و امکان تطبیق آن با شرایط زمان و مکان دارد. این منطقه می

را فراهم کند که اسالم در هر زمان و مکان بتواند به نیازهای ثابت و متغیر انسان توأمان  شرایطی

 پاسخ گوید و دچار بن بست نگردد.

و شمول الزم در دوره های  عمومیتهدف از منطقه الفراغ برخورداری اصول تشریعی از 

وجود چنین 7ی باشند.مختلف است تا بدین صورت این اصول برای همیشه قابل اجرا و دست یافتن

ذیر پتوجهی و سکوت اسالم نسبت به عرصه های تحولمنطقه ای در فقه اسالمی به معنای بی

انسانی  ها تحوالت مدنیزندگی انسان نیست بلکه اسالم با ترسیم خطوط کلی ثابت در این زمینه

شوند به طور میدهد و تنها قوانینی که به سازماندهی زندگی انسانی مربوط را با آن وفق می

بنابراین خداوند به حاکم در این محدوده صالحیت داده است تا با 1کند.موقت تغییر پیدا می

جا حکم شرعی شرایطی به وضع مقررات بپردازد. البته باید توجه داشت که حکم حاکم دراین

م( لزوماً منظور از حاکم در زمان غیبت امام معصوم )علیه السال1نیست بلکه یک صفت ثانوی است.

گیری در حیطه منطقه یک شخص معین نیست بلکه بر اساس آیه وامرهم شورا بینهم تصمیم

در واقع نقش مردم در حکومت در همین  7است.الفراغ)ما ال نص فیه( به خود مردم واگذار شده

گردد. این مردم هستند که در حیطه منطقه الفراغ که شارع برای آنان در نظر حوزه پررنگ می

دولتی  آور به تعیین بسیاری از مسائلتوانند با تکیه بر برهان عقلی یا تجارب وثوقگرفته است می

 1آفرینی کنند.و حکومتی بپردازند و نقش

 گذاری در این حوزهمحدوده منطقه الفراغ و شرایط الزم الرعایه برای قانون -2

چهارگانه)کتاب سنت, عقل باشد که در منابع احکام ثابت شامل احکام شریعت مقدس می

فه الزم وقشوند و بدون هیچ تصرفی بیو اجماع( بیان شده است و هرگز دچار تغییر و تبدیل نمی

                                                           
، 1ه.ق(، ج1171چا،)بیروت: موسسه دایره المعارف فقهی االسالمی، ، )محمود الهاشمی(، بیبحوث فی علم االصولمحمدباقر صدر،  1
 .741ص
 .111، ص1جا(، جتا، بیچا، )بی، )محمدکاظم موسوی(، بیاقتصاد مامحمدباقر صدر،  7
 .717(، ص1111امید موذنی(، چ اول، ) قم، شریعت، ، )سید هابارقهمحمدباقر صدر،  1
 ،حکومت اسالمی، "احکام حکومتی و منطقه الفراغ با تاکید بر اندیشه های فقهی شهید صدر"مسعود راعی، حسین قلندری،  1
11(1111:)74. 
 .711ص پیشین، ،هابارقهسید محمدباقر صدر،  7
 .111(، ص1111، چ اول، )قم: مرکز نشر اسرا، و نقد نظریه سکوالریسمنسبت دین و دنیا: بررسی عبداهلل جوادی آملی،  1
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تفصیلی حکومت هستند که با تغییر شرایط دچار  دستوراتاالجرا هستند. اما قوانین متغیر شامل 

 رتو شرایط و حاالت از احکاماند و در پشوند چرا که به صورت نص در شریعت ذکر نشدهتغییر می

شوند. منطقه الفراغ محدود به این قوانین متغیر است که از لحاظ اقسام حکم شریعت استنباط می

تواند به دلخواه خود در گردد. البته حاکم نمیشرعی شامل مباحات، مکروهات و مستحبات می

ری مد گذاکته را در قانوناین حیطه قانون وضع کند بلکه بر اساس نظر شهید صدر باید چند ن

 نظر قرار دهد:

 ضرورت -

 رعایت مصلحت امت -

 1عدم تعارض با قوانین اسالم در حیطه واجبات و محرمات -

منطقه الفراغ بر دو مبنای کالمی استوار است که اساساً وجود چنین منطقه ای را ضروری 

خاتمیت و ابدیت  «.خاتمیت شریعت»و « جامعیت شریعت»سازد. این دو مبنا عبارتند از می

کند که اسالم از سازوکارهایی برای تطبیق یافتن با شرایط شریعت پیامبر اکرم)ص( اقتضا می

کند وجود منطقه ای چه این انعطاف را در فقه اسالمی تامین میمند باشد.آنزمانی و مکانی بهره

اتخاذ تصمصمات متغیر  سازد که بابه نام منطقه الفراغ است. این حوزه حاکم اسالمی را قادر می

و به خاتمیت اسالم جامه عمل  سازددر شرایط متغیر شریعت را با زمان و مکان هماهنگ 

 7بپوشاند.

  نقد -9

ی ااست. تصور وجود چنین حوزه« ما النص فیه»ای به نام حوزه شهید صدر قائل به حوزه -

دانسته و به از سوی برخی علما مساوی با تصور حوزه ای خالی از هرگونه حکم شرعی 

 دهند.ای را به علمای اهل سنت نسبت میاست. اساساً چنین عقیدههمین دلیل رد شده

علمای اهل سنت حوزه ماالنص فیه را با قیاس، استحسان و اجتهاد به معنای اخص) 

ن کنند. ایتشخیص مصالح و مفاسد از جانب خود و وضع احکام بر اساس آن( تکمیل می

ای وجود ندارد و هیچ امری نیست که خالی ظر امامیه چنین حوزهدر حالی است که از ن

                                                           
 .11تا(، صچا،)تهران، روزبه، بی، )سید جعفر حجت(، بیجمهوری اسالمیمحمدباقر صدر،  1
 .7(: 1117)7، دانش حقوق عمومی، "گذاریمنطقه الفراغ به مثابه نظریه قانون"پژوه، حسین، اسماعیلی، محسن، امینی 7
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اند و یا حکم آن از از حکم شرعی باشد. چرا که احکام یا در نصوص خاص بیان شده

 است و شارعطریق اصول کلی قابل استخراج است. دین از حیث اصول و فروع کامل شده

ت تصور چنین امری الیوم در صور 1است.محلی را برای تشریع شخصی خالی نگذاشته

نکته شایان توجه آن است که شهید صدر حوزه  1معنی خواهد بود.بی 7اکملت لکم دینکم

کند نه خالی از هر حکم شرعی بلکه ماال نص فیه را به عنوان ترخیصات شارع معرفی می

داند. به عبارتی شهید صدر حوزه مباحات و آن را خالی از هر حکم الزامی شرعی می

کند. حبات و مکروهات را غیر الزامی و حوزه محرمات و واجبات را الزامی قلمداد میمست

گیری به نظریه منطقه الفراغ مبنی بر تعارض آن با اصل جامعیت شریعت بنابراین خرده

 صحیح نیست.

کند و دسته اخیر را شهید صدر احکام را به دو دسته الزامی و غیر الزامی تقسیم می -

کند و از گذاری در این حیطه آزاد اعالم مینامد و حاکم را در قانونمیترخیصات شارع 

دارد. حکم او در هر دو حیطه گذاری در حیطه احکام الزامی)ثابتات( بر حذر میقانون

گذاری در تقابل و خالف خالی از اشکال نیست. اگر فرض بر این است که اساساً قانون

باید توجه داشت که مباحات، مکروهات و احکام شرعی امری نادرست است اوالً 

شوند و طبق آیات قرآن کسی حق تحریم مستحبات نیز جزء احکام شرعی محسوب می

ثانیاً اگر علت  7این امر در روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 1ما احل اهلل را ندارد.

است این تجویز  ای اقویگذاری در این حیطه وجود مصلحتی اهم یا مفسدهتجویز قانون

قابل سرایت به حیطه احکام الزامی نیز هست. اساساً همه احکام شرعی الزامی هستند. 

شود تحریم حالل نیز خالف شرع طور که تحلیل حالل خالف شرع محسوب میهمان

طور که حکم وجوب و حرمت به علت وجود مصلحت از سوی شارع جعل همان 1باشد.می

شود نه آن که مصلحت حکم به اباحه، استحباب و کراهت میاست به دلیل همان شده

                                                           
 .771-777ق.(، ص1111چا، )قم: مدرسه االمام االمیرالمومنین)ع(، بی انوار الفقهاهه)کتاب البیع(،ناصر مکارم شیرازی،  1
 «1مائده، » 7
 .771(، ص1174، )داوود الهامی( چ اول، )قم: موسسه علمی و فرهنگی سید الشهدا، مبانی حکومت اسالمیجعفر سبحانی تبریزی،   1
 «17مائده، «»منوا ال تحرموا طیبات ما احل اهلل لکم وال تعتدوا ان اهلل الیحب المعتدینیا ایها الذین ا» 1
، تفسیر قمیعلی ابن ابراهیم قمی، «)کََما یُِحبُّ أَنْ یُْؤخَذَ بِعَزَائِِمه. ِإنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تََعالَى یُِحبُّ أَنْ یُؤَْخذَ بِرُخَِصهِ قَوْلِ الصَّادِقِ ع»  7

 .11،ص1ه.ق(، ج1141طیب موسوی جزائری(، چ سوم، )قم: دارالکتب، 
زارش گ،  محسن ابوالحسنی، "مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران، تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی"عباس کعبی،  1

 .11، ص7/7/1111، 11114111، به شماره مسلسل پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان
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بنابر این نه تصور اختیار  1باشد.گذاری حاکم خالی گذاشتهای را برای قانونشارع دایره

داشتن حاکم در وضع قانون به عنوان وضع یک حکم شرعی در حیطه احکام غیرالزامی 

الزامی به دلیل وجود مصلحت یا قابل قبول است و نه نفی اختیار او در تغییر احکام 

 مفسده مهم.

گذاری در حیطه منطقه الفراغ در نظر با توجه به شرایطی که شهید صدر برای قانون -

گذاری در این محدوده نیز در طور پنداشت که در دیدگاه ایشان قانونگیرد باید اینمی

 مواجه با نظریه ای است که بسیاری درقالب احکام ثانویه قابل قبول است. این نکته

توان این پندارند که در نظر مرحوم صدر میکنند و میمنطقه الفراغ به آن توجه نمی

محدود کردن  7منطقه را صرفاً با توجه به علم و مصلحت به تشخیص حاکم پر نمود. 

امکان صدور حکم ثانویه در حیطه منطقه الفراغ مساوی با در مضیغه قرار دادن حاکم در 

ه با مصالح و مفاسد اهم است. در حقیقت اگرچه در نظر اول در منطقه الفراغ زمان مواج

آید، در عمل این نظریه محدوده سخن از ترخیصات شارع و غیرثابتات به میان می

تواند پاسخگوی نیازهای حاکم اسالمی گیرد و  نمیکوچکی را برای ورود حاکم در نظر می

ان باشد. برخی از مشکالت و معضالت نظام در به قوانین مطابق با مصالح زمان و مک

دهد لذا این نظریه کارآمدی کافی برای حل معضالت حیطه واجبات و محرمات رخ می

 1نظام در این حیطه را ندارد.

توان از موارد پاره ای از مباحات را نمی» است که شدهدر نقد نظریه منطقه الفراغ گفته -

اکم و دولت اسالمی در مباحات ممکن است همراه با منطقه الفراغ دانست زیرا دخالت ح

محدودیت باشد به عبارت دیگر بسیاری از مباحات داخل در حوزه آزادی های مردم 

است که دولت باید ملتزم به رعایت آن ها گردد نه این که اختیار آزادی ها در دست 

ست ولی هر مباحی دولت قرار گیرد .بنابر این آن چه اهمیت دارد شناخت موضوع متغیر ا

چنین اشکالی به شهید صدر وارد نیست چرا که  1«حاکی از متغیر بودن موضوع نیست.

                                                           
ش دان، "های آنتاملی در نظریه منطقه الفراغ از  منظر شهید صدر و نقدها و نقص"،محمدرضا اصغری شورستانی، محسن اسماعیلی 1

 .77(: 1111)1، حقوق عمومی
 .714(، ص1111، چ سوم،)تهران: شرکت سهامی انتشار، منطق حقوقمحمدمهدی شریف،  7
 .77صپیشین، محسن اسماعیلی، محمدرضا اصغری شورستانی،  1
 .711ص پیشین، نیا،محمود حکمت 1
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گذاری در منطقه الفراغ هم قائل به رعایت اصولی است که قبالً به ایشان برای مقررات

 آن پرداختیم.

 گذاری حاکم به مثابه موذون از سوی شارعبند سوم: قانون

گذاری آورد. توان در زمره مبانی قانونگردد را میمعرفی می مبنایی که در این قسمت

ذاری از گساده است. این نظریه مبنای قانون ساختاریالبته این مبنا بر خالف دیگر مبانی دارای 

 نماید: سوی حاکم جامعه اسالمی در عصر ظهور و غیبت را بدین گونه تبیین می

 گذاری در عرضر خدا است. پس هرگونه قانونگذاطبق اصل توحید در تشریع یگانه قانون

گذاری خداوند اگر به اذن او باشد گذاری در طول قانونگردد. اما قانونخداوند شرک محسوب می

گذاری اختیار قانون 1«اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول»امری ممکن و مشروع است. خداوند طبق آیه 

یث ثقلین این اذن به امامان معصوم نیز داده شده طبق حد 7است.را به پیامبر)ص( افاضه فرموده

است. همانطور که اطاعت از والیان ائمه در دوران ظهور واجب بوده است اطاعت از فقها نیز در 

گذاری منافاتی با والیت تشریعی خداوند دوران غیبت واجب است. بنابراین حق ولی فقیه در قانون

 1ندارد بلکه شأنی از شئون آن است.

گذاری در جمهوری اسالمی ایران مطرح نظریه اصالً در راستای توجیه سیستم قانون این

است. صاحب این نظر با تبیین یک سلسله مراتب در قوانین سعی در توضیح مشروعیت گردیده

مقررات اجرایی و قوانین صادره از مجلس دارد. در این سلسله مراتب مقررات اجرایی دولت و الزم 

ن یابد. و اعتبار قوانین با تطبیق آن با قوانین مجلس شورای اسالمی اعتبار میاالجرا گشتن آ

موضوعه کشور وابسته به وضع آن در چارچوب قانون اساسی است. اعتبار قانون اساسی به تطبیق 

گذاران و قوانین توأمان در طول آن با اراده تشریعی خداوند است. بنابراین در این دیدگاه قانون

پس قانونی که خداوند متعال مستفیماً وضع کرده است و صریحا »  1انون الهی قرار دارند.شارع و ق

در قرآن آمده در درجه اول قرار دارد و خود به خود معتبر است سپس قانونی که پیامبر اکرم)ص( 

                                                           
 «117و  17آل عمران، » 1
 «71نساء، » 
 «17مائده، » 
 «14نساء، «»ومن یطع الرسول فقد اطاع اهلل» 7
 «1نجم، «»وما ینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی»
 .711-717صصپیشین، ، های سیاسی اسالمنظریهمحمدتقی مصباح،  1
 .147-141همان، ص 1
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در مورد خاصی به اذن خدا وضع می کند در درجه دوم قرار گرفته اعتبارش به اعتبار امر خدا 

همچنین قانونی  که امام معصوم)ع( وضع می کند و دستوری که می دهد اعتبار آن به است 

واسطه حکم خداوند است....بی شک قوانین و دستورات صادره از سوی والی منصوب از طرف امام 

جا که از آن 1«معصوم قوانین دسته سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار قرار می گیرد.

است و هر قانون نیز در چارچوب قانون گرفتهگذاری با اذن پروردگار شکلنسلسله مراتب قانو

تر شرعاً مطاع و الزم نماید تمامی قوانین پایینگردد و از آن تخطی نمیمافوق خود وضع می

 االتباع است. 

 نقد -5

این نظریه به طور اجمالی مشروعیت و الزم االتباع بودن دستورات پیامبر اکرم)ص(، 

نماید و در این خصوص تکلیف معصومین)علیهم السالم( و موذونان از قبل ایشان را اثبات می

شود. اگرچه صاحب گذاری و اصول و ضوابط آن نمیکند اما وارد ماهیت قانونمکلفان را روشن می

-این دیدگاه به خاص و مشخص بودن مواردی که پیامبر اکرم)ص( در آن حیطه صالحیت قانون

کند و معیارهای به طور تفصیلی این موارد خاص را معین نمی 7ا دارند اشاره نموده است،گذاری ر

نماید. البته با توجه به تقسیم قوانین به ثابت و متغیر در اندیشه اسالم را در این امر تبیین نمی

گاه دید توان آن را قرائتی از نظریه منطقه الفراغ دانست. در این صورت اینمی1صاحب این دیدگاه 

گذاری را در دایره قوانین متغیر اسالم جایز خواهد دانست. اما چنین برداشتی نیز از قاعدتاً قانون

کاهد. در دوران غیبت امام)ص( علی الخصوص در حکومت کنونی که اجمال این دیدگاه نمی

أیید ت توان صرفگیرد، نمیگذاری به واسطه نهادهای معین و کم و بیش مستقل صورت میقانون

گذاری به طور کلی از سوی ولی فقیه از این مسئله عبور کرد. بنابراین قانون اساسی و نظام قانون

اری گذتوان برای تبیین نظر اسالم در خصوص مسئله قانوناین نظریه دارای اجمال است و نمی

 به آن بسنده نمود. 

 قوانین الهیریزی برای اجرای گذاری به مثابه برنامهبند چهارم قانون

یز راین مبنا به دلیل توجه به جایگاه تقنین و مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد برنامه

                                                           
 .147همان، ص 1
 همان. 7
 .717همان، ص 1
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است. تبیین فقهی و شرعی این گذار مورد توجه بسیاری از متفکرین قرار گرفتهنه نهاد قانون

ب امام تانظریه از مجلس شاخصه اصلی آن است. نقش مجلس به مثابه برنامه ریز اولین بار در ک

در کتب خود به آن  و پس از آن دیگر فقها و علما نیز iiiخمینی)ره( مورد اشاره قرار گرفت

چون دیگر اندیشمندان اسالمی طرح خود را بر اساس مبانی پرداختند. باورمندان به این نظریه هم

 کنند. برپایی حکومت از ضروریات عقلی است و هر حکومتیکالمی مورد قبول شیعه بنا می

به جز خداوند کسی حق  1«گذار خدا است.در حکومت اسالمی قانون»نیازمند به قانون است 

قوانین و احکام اسالم برای  7جزء مراتب توحید است.« توحید در تقنین»تقنین ندارد چرا که 

 1بنابراین هدف از تشکیل حکومت اجرای احکام اسالمی است. 1اداره امور جامعه وضع شده است؛

 :iiگذاری در حکومت اسالمی متشکل از سه مرحله استاساس قانونبر این 

 مرحله تشریع احکام -1

بر اساس اعتقاد شیعه به انحصار تشریع به خداوند، تنها مرجع صالح در این مرحله خدا 

 7است.

 شناخت قانون به وسیله مجتهدان -7

همه  استشدهاگرچه قوانین الهی در کتاب، سنت و احادیث معصومین)علیهم السالم( بیان 

ا هافراد قادر به بهره گیری از آن نیستند چرا که این امر متوقف بر داشتن یک رشته تخصص

است. بنابراین در دوران غیبت مجتهدین قوانین را از منابع استخراج نموده و در اختیار مردم قرار 

ارد بلکه وظیفه گذاری نددهند. نکته مورد توجه در این مرحله آن است که مجتهد حق قانونمی

این امر مبتنی بر مبنای جامعیت شریعت است.  1.استاو کشف قوانینی است که قبالً انشاء شده

بر این اساس شیعیان معتقدند اسالم در خصوص همه امور دارای حکم است همه چیز شامل نص 

-انونگردد. به همین جهت در تشیع اجتهاد به معنای قخاص و یا نص عامی از سوی شارع می

 گردد.گذاری متمایز میو به همین خاطر مرحله اجتهاد از مرحله قانون7باشد. گذاری باطل می

                                                           
 .71(، ص1117، اول )قم: موسسه امام صادق)ع(، حکومت اسالمی در چشم انداز ماجعفر سبحانی تبریزی،  1
 همان. 7
 .71ص پیشین، ،مبانی حکومت اسالمیجعفر سبحانی تبریزی،  1
هفتم، )تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ، چ والیت فقیه، خمینی، روح اهلل، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 1

 .11.(، ص1177خمینی، 
 .771ص پیشین، ،مبانی حکومت اسالمیجعفر سبحانی تبریزی،  7
 .141ص پیشین، ،حکومت اسالمی در چشم انداز ماجعفر سبحانی تبریزی،  1
 .111. ص74(، ج1111االسالمیه،، چ چهل و سوم، )تهران: دارالکتب تفسیرنمونهناصر مکارم شیرازی،  7
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 مرحله برنامه ریزی -1

شود به طور مستقیم در حکومت قوانین شارع که به وسیله فقها از منابع استخراج می

 و سازوکارهایی اسالمی قابل اجرا نیست. اجرای این قوانین کلی در جامعه نیازمند تهیه ضوابط

در این مرحله حکومت نیازمند به نهادی است که برای اجرایی  1سازی است.برای تطبیق و پیاده

ریزی نماید. حکومت اسالمی در این مرحله نیز نیازمند قوانین ساختن این قوانین اقدام به برنامه

نظام کلی احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک »عرفی نیست چرا که 

 7«چه که بشر به آن نیاز دارد فرآهم آمده است.سازد و در این نظام حقوقی هر آناجتماعی را می

بنابراین مجلس بر اساس فتاوای مستخرجه به نیاز جامعه اسالمی به قوانین در چارچوب قوانین 

 گذاری موردنونکنند به عنوان منبع قالذا فتواهایی که مجتهدین صادر می 1دهد.اسالم پاسخ می

گیرد. با توجه به این امر وظیفه گیرند و ترسیم خطوط بر اساس آن صورت میقرارمی استفاده

ی بر اساس ریزقوه مقننه در حکومت اسالمی مراجعه مستقیم به منابع فقه نیست بلکه تنها برنامه

کومت اسالمی با تفاوت اساسی ح 1اند.احکامی است که مجتهدین از منابع شرع استنباط نموده

گذاری در دست مجلسی است که بر ها در همین نکته است.در اغلب کشورها قانوندیگر حکومت

کند اما در نظام گذاری میاساس عقل زمینی و تجربیات خود و خواست مردم اقدام به قانون

به گذاری شبیه این مرحله از قانون 7اسالمی مجلس در صدد اجرایی سازی احکام شرعی است.

نامه اجرایی توسط قوه مجریه برای اجرای قوانین موضوعه از سوی قوه مقننه است. وضع آیین

نماید و اجرای مقررات خود را ضمانت گذاری میاگرچه در این مرحله قوه مجریه اقدام به مقررات

لی مریزی برای عشود. بلکه نوعی برنامهنمیگذاری گفتهکند به این عمل قوه مجریه قانونمی

 گردد. شدن منویات قوه مقننه قلمداد می

ابق کنند. مطبرخی علما در این مرحله به تفکیک قوانین ثابت و قوانین متغیر اشاره می

این نظر دنیای متحول نیازمند قوانین متحول است که باید به وسیله کارشناسان و متخصصین 

                                                           
 .11(، ص1111های اسالمی، ، چ اول، )مشهد: بنیاد پژوهشاحکام مصلحتی در فقه اسالمیسید محمود مدنی،  1
 .71ص پیشین، ،والیت فقیه، خمینی، روح اهلل، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران  7
 .177-171، صص1جپیشین، حسینعلی متنظری،  1
 ، علی فتاحی"«گذار اسالمیهای کلی نظام، راهکار ارتقاء نظام قانونگفتارهایی در حقوق عمومی اسالمی، سیاست"عباس کعبی،  1

، 1/1/1111، 11114117، به شماره مسلسل گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبانزفرقندی، علی بهادری جهرمی، 
 .11-17صص

 .11-11صص پیشین، ،والیت فقیه، یانگذار جمهوری اسالمی ایران خمینی، روح اهلل، رهبر انقالب و بن 7
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اصول  بلکه باید در حدود قوانین کلی ونویسی به معنای تشریع نیست تهیه شود. البته این قانون

 1کلی اسالمی صورت پذیرد. تشخیص عدم مخالفت با احکام و اصول اسالم الجرم با فقیهان است.

اء های مجلس را در امور زیر احصتوان کارویژهبا رویکردی کلی به دیدگاه قائلین به این نظریه می

 نمود:

 ربرنامه ریزی جهت اجرای احکام ثابت در کشو -

 گذاری برای سامان دادن به امور غیر ثابت در چارچوب احکام و اصول کلی اسالم  قانون -

د افزایند. ایشان معتقدنبرخی از محققین در توضیح این مبنا مرحله دیگری نیز به آن می

شد که مرحله گفته 7که قبل از مرحله اجتهاد و استنباط مرحله تبیین و تفسیر احکام وجود دارد.

استنباط بر عهده مجتهدین است تا با استفاده از منابع چهارگانه احکام را از متن اسالم  جعل و

استخراج نمایند. در مقابل مرحله تبیین و تفسیر بر عهده )معصومین علیهم السالم( است. هرچند 

 نند. اماکمطابق با اصل توحید و توحید در تشریع ایشان قانونی در عرض قانون خداوند وضع نمی

توانند قوانین الهی را تفسیر و تبیین نمایند و به واسطه قوه عصمت از هرگونه خطا و اشتباه می

باشند. لذا تفسیر معصومین)علیهم السالم( از قانون الهی کامالً قابل اعتماد در این امر مصون می

 گذاری در خصوص معصومین )علیهم السالم( به وضوح در کلماتاست. نفی صالحیت قانون

شود. امام خمینی)ره( بر مبنای همین اعتقاد شان معصومین را اجرای قانون عالمان دین دیده می

دانند. پیامبراکرم)ص( و امامان)علیهم السالم( هرگز مبادرت به وضع قانونی در مقابل الهی می

جا که از آن 1آید.اند، بجز در موارد جزئیه که از اختیارات حاکم به حساب میقوانین الهی ننموده

ر است این مرحله را به عنوان یک نظدر اصل این نظریه مرحله تفسیر و تبیین قوانین ذکر نشده

 باشد.ضمیمه شده به این دیدگاه برشمردیم که البته قابل قبول می

 گیریبند پنجم تحلیل و نتیجه

قننه جایگاه قوه مترین نظریه در تبیین کامل« ریزیگذاری به مثابه برنامهقانون»مبنای 

تواند دیگر نظرات را در ها است. در واقع این دیدگاه میدر حکومت اسالمی در میان دیگر نظریه

گذاری اجرای آن در جا که هدف نهایی شارع از قانونبر گیرد و نقائص آن را تکمیل نماید. از آن

                                                           
 .147ص پیشین، ،حکومت اسالمی در چشم انداز ماجعفر سبحانی تبریزی،  1
 .17، ص"«گذار اسالمیهای کلی نظام، راهکار ارتقاء نظام قانونگفتارهایی در حقوق عمومی اسالمی، سیاست"عباس کعبی،  7
 .111-111، صص11ج پیشین، ،صحیفه امام. آثار امام خمینی)س(موسسه تنظیم و نشر  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ریزی را باید به عنوان مقدمه ریزی است. برنامهجامعه است، و اجراء قوانین الهی منوط به برنامه

واجب، واجب دانست. بدین صورت این مبنا مبنای قانون گذاری به عنوان مقدمه واجب را 

یزی رریزی برای اجرای احکام اسالمی برنامهگذاری به مثابه برنامهدربرگرفته است. مبنای قانون

رت و بر اساس مصلحت قوه است. بنابراین در صورت وجود ضرورا محدود به حوزه خاصی ننموده

تواند قوانین را بر اساس احکام ها میمقننه نه تنها در حیطه منطقه الفراغ بلکه در تمامی زمینه

سر گذارد و دچار بن بست نگردد. نظریه منطقه الفراغ  ها را پشتثانویه وضع نماید و تمامی بحران

حات، مکروحات و مستحبات نمود در گذاری را محدود به وضع احکام ثانوی در حیطه مباقانون

داند. ها جائز میحالی که این نظریه وضع حکم ثانوی را با تحقق مالکات آن در همه حوزه

ریزی در صورتی که با نگاه نظریه برنامه چنین نظریه اخیر منافاتی با دیدگاه سوم ندارد. هم

اسالمی را به قانون برطرف نماید. حکومتی به فقه همراه شود قادر خواهد بود تمامی نیاز جامعه 

دهد و احکام اسالمی ابتدا به ساکن شامل احکام این نظریه اصل را بر اجرای احکام اسالم قرار می

اولیه است. پس وفق این نظریه مسائل مستحدثه باید به محضر فقها تقدیم شود و ایشان احکام 

ی که مالکات احکام ثانوی محقق شد و اولیه اسالم را در این خصوص استخراج نمایند. در صورت

شوند. اساسًا سلسله اجراء احکام اولیه ناممکن گردید احکام ثانویه موقتاً به عرصه اجرا وارد می

 گذاران و قوانین در این دیدگاه نیز قابل مشاهده است.مراتب قانون

بر  مینی راگذاری زنکته چالشی در این نظریه آن است که اندیشمندان سعی دارند قانون

اساس این نظریه تبیین نمایند در حالی که این نظریه در توضیح مرحله اول ورود به حیطه  

سازد. این تعارض ظاهری شمرد و آن را صراحتاً ممنوع میگذاری را خالف اصل توحید میقانون

. قانون در دارد« قانون»دانان در تعریف واژه در نظریه ارائه شده ریشه در اختالف فقها و حقوق

مجموعه قوانین و مقرارت اجتماعی است که از سوی خدای انسان و جهان برای » اندیشه فقها 

در 1«شود تا سعادت جامعه را تامین سازد.برقراری نظم قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می

مرند. شیدانند و قانون را نیز با شریعت یکسان مگذاری را مساوی با تشریع میواقع فقها قانون

دانان منبع قانون خارج از تعریف قانون است.  در تعریف حقوقاین در حالی است که در اندیشه 

ها هیچ امر و نهیی قانون شود که بدون آنمی حقوقی قانون اوصافی برای قانون در نظر گرفته

                                                           
 .77(، ص1111، چ چهارم)قم: مرکز نشر اسراء، فلسفه حقوق بشرعبداهلل جوادی آملی،  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



17 

احکام شرعی حتی در  1گردد. یکی از اوصاف قانون صدور آن از قوه مقننه است.محسوب نمی

د باشهای اداری مینامه ها و بخشنامهمعنی عام قانون که شامل تمامی مصوبات مجلس و تصویب

گذاری زمینی باشد. تواند کسی جز نهاد قانونبه عبارتی واضع قانون نمی 7گیرند.نیز جای نمی

است؛ در حالی که  داناناین وصف یکی از مهمترین تمایزات حکم شرعی و قانون در نظر حقوق

در اندیشه فقها تنها واضع قانون خدا است. اساساً یکی از اوصاف قانون از منظر فقه آسمانی و 

که از لحاظ حقوق در نظر دارد تعریف جامعی ارائه دهد که بدون آن1وحیانی بودن آن است.

ام ع باشد اما احکتواند احکام شرارزشی در آن خصوص قضاوت بنماید. از این منظر منبع قانون می

نابراین منظور ب شوند.شرع ابتدا به ساکن قانون نیستند بلکه در پروسه تقنین تبدیل به قانون می

-قانون»تعریف حقوقی آن و منظور از قانون در جمله « گذاریمبانی قانون»در عبارت « قانون»از 

ریف در جای خود صحیح معنای فقهی قانون است که البته هر دو این تعا« گذار فقط خدا است.

 باشد.می

 گذار در قالب مجلس منتخب مردممبحث سوم: مبنای لزوم وجود نهاد قانون

گذاری بر اساس مبانی فقهی شیعه و بررسی مبانی پس از بررسی امکان و لزوم قانون

گذاری مطرح در این دیدگاه و انتخاب مبنای مختار نوبت به بررسی مبانی فقهی لزوم قانون

است. سوال مطرح در این مرحله آن  گذاری در قالب نهادی همانند مجلس شورای اسالمیقانون

گذاری در یک نظام اسالمی باید به صورت شورایی انجام پذیرد که متشکل از است که چرا قانون

ر گذاری اساساً مبتنی بنمایندگان منتخب مردم باشد.؟ آیا چنین ساختاری برای یک نهاد قانون

گذاری در جهان است؟ در این ها و اصول اسالمی است و یا تنها اقتباس از مدل شایع قانونزشار

است مبانی فقهی این امر استخراج شده و مورد بحث و بررسی قرارگیرد. پس شدهمبحث کوشیده

از تعمق و تتبع در اصول و مبانی اسالمی دو مبنا برای اثبات لزوم وجود مجلس شورا یافت شد 

گذاری در جمهوری اسالمی مورد می تواند در جهت اثبات اصالت اسالمی ساختار نهاد قانونکه 

 «.لزوم مشارکت مردم در اداره حکومت اسالمی»و «قاعده شورا»استناد قرار گیرد.: 

                                                           
گزارش پژوهشی پژوهشکده ، "«قانون»آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بررسی مفهوم "اهلل حیدرنژاد، کمال کدخدامرادی، ولی 1

 .14، ص14/1/1111، 11114111، به شماره مسلسل نگهبانشورای 
 . 174( ص1117، چ نودم)تهران: انتشار، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایرانناصر کاتوزیان،  7
 .711(،  ص1111، چ هجدهم)تهران: کتابخانه گنج دانش، ترمینولوژیمحمدجعفر جعفری لنگرودی،  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بند اول قاعده شورا

از جمله مبانی بسیار محکم که در جهت توجیه مجلس شورای اسالمی به آن استناد 

تا جایی است که برخی متفکرین نظام پارلمانی رایج در دنیا را یک عده شورا است. اینشود قامی

 1ند.داندستور اسالمی و متکی به سیره پیامبر اکرم)ص( و برخوردار از ارزش و محتوای عبادی می

 بر اساس این  قاعده حاکم اسالمی باید در راستای7اند.و حتی آن را مهمترین امر اجتماعی دانسته

جا ضمن بررسی معنا و مفهوم شورا ادله عقلی و انجام وظایف خود به مشورت بپردازد. در این

 دهیم.نقلی وجوب آن، ارکان و محدوده مشورت را مورد بررسی قرار می

 معنای لغوی شورا -5

به طور  1کلمه شورا با فعل شار در لغت به معنای جدا کردن چیزی از محل آن است.

جا که در فحوای کلمه شورا معنای از آن 1شود.مشخص به جمع آوری عسل از کندو اطالق می

است به استخراج رای و نظر افراد به واسطه رجوع بعضی به بعض دیگر نیز مشورت استخراج نهفته

شود که در آن مشورت صورت میشورا اسم است برای مشورت به کاری گفته iشود.میگفته

 7گیرد.می

 معنای اصطالحی شورا -2

شورا عبارت » اند. در نظر ایشانبرخی شورا را نفس عمل مشورت خواستن تعریف کرده

است از اظهار نظر خواستن از دیگران و دخالت دادن آن ها نسبت به یک امر و پرهیز از تک روی 

ه به قصد کشف در نظر برخی دیگر شورا مجمعی است متشکل از افراد خاص ک 1«و استبداد رای.

یابند و مشکالت را پردازند و در سایه آن به مصالح خاصی دست میاموری معین به کندوکاو می

گیرد و آن امری است که موضوع مشورت قرارمی« شوری»در نظر برخی دیگر  7کنند.حل می

نیم چه شورا را عمل مشورت در نظر بگیریم و چه آن را مجمعی بدا 1شود.درباره آن مشورت می

                                                           
 .141، ص1(، ج1111چ اول، )تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر،  فقه سیاسی،عباسعلی عمید زنجانی،  1
 .117، ص74جپیشین، ، تفسیرنمونهناصر مکارم شیرازی،  7
آبادی و دیگران(، چ اول، ، )جین دمن مک اولیف و حسین خندقره المعارف القرآندایاحمد مبارک بغدادی و جلیل پروین،  1

 .717ص، 1(، ج 1111)تهران:حکمت، 
 .114، صشوریالمنجد، ذیل  1
 .11، ص1.(، ج1117سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن،چاپ دوازدهم، )تهران: دارالکتب االسالمیه،  7
 .717ص پیشین، ،مبانی حکومت اسالمیجعفر سبحانی تبریزی،  1
 .147(: 1111)11، نور علم، "شورا در حکومت و تقنین"کالئی، اسماعیل داراب 7
چا، ) قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه ، بیترجمه تفسیر المیزانسید محمد حسین طباطبائی؛ سید محمدباقر موسوی همدانی،  1

 .11، ص11(، ج1171مدرسین حوزه علمیه قم، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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پذیرد و چه شورا را موضوع مشورت بدانیم. تفاوتی در اصل معنای که در آن مشورت صورت می

فکری مشورت به معنای هم»چه دارای اهمیت نفس معنای مشورت است.آن نخواهد داشت. آن

در کارها و استفاده از رای عقل علم و سلیقه دیگران و کسب اطالع از رای اهل خبره و اصحاب 

 1«مسئله ای برای اختیار اصلح است.رای در 

 وجوب مشورت بر حاکم -9

وجوب مشورت بر حاکم جامعه اسالمی از امور قطعی در دین مبین اسالم است که در 

شده است. مدیریت اسالمی جامعه سیاسی بدون مشورت غیر میان همه مذاهب اسالمی شناخته

-ملت را ریشه تمام مفاسد و بیتوجهی و مخالفت با نظر مشورتی برخی بی7قابل تصور است.

هر قدر که حاکم فردی عالم و  1دانند.ها و اختالت از ابتدای تاریخ بشر تا انتهای آن میعدالتی

باشد و در موارد بسیار در جهت تواند بر همه جوانب امور و جامعه اشرف داشتهعاقل باشد نمی

صورتی که حاکم برای اتخاذ  اتخاذ تصمیم درست نیازمند مشورت با دیگران است. حتی در

ارد. دشمار مشورت عقالً او را به انجام آن وامیتصمیم بهتر نیازی به مشورت نداشته باشد فواید بی

جا که رعایت مصلحت مسلمین از سوی مدیران و کارگزارن جامعه اسالمی متوقف بنابراین از آن

 گیرندگان وبر کلیه تصیمیمبر مشورت با متخصصان و خردمندان است قطعاً انجام مشورت 

  1 باشد.کارگزاران در جامعه اسالمی واجب می

برخی مشورت را تنها از باب طریقیت و کاشفیت آن در رسیدن به تصمیم صحیح و نتیجه 

گیری به عبارت دیگر اهمیت مشورت در این است که منجر به تصمیم7شمرند. مطلوب الزم می

ردد. در حالی که مشورت اگر در مسائل فردی و امور شخصی گبهتر و نیل به نتیجه مطلوب می

دارای طریقیت باشد در امور اجتماعی حتماً دارای موضوعیت است. چرا که امر به مشورت به 

است که ایشان خود عقل کل عالم هستی پیامبر اکرم)ص( از سوی خداوند در حالی صورت گرفته

ازی به مشورت برای رسیدن به تصمیم درست و به منبع الیزال وحی نیز متصل بودند و نی

                                                           
 (،1117، چ اول، )قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، مشورت و مشاوران در سنت و سیره پیشویانسیدمحمود سامانی، 1
 .17ص
، 7(ج1111زاده(، چ اول، ) تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ، )ابراهیم موسیدانشنامه فقه سیاسیعباسعلی عمید زنجانی،  7
 .117ص
(، 1111، چ دوم، )تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، والیت فقیه؛ زیر بنای مشروطه مشروعهسید محمدتقی آیت اللهی،  1
 .111ص
 .77(:1171)1، دانشگاه باقرالعلوم)ع(-علوم سیاسی. "«نگاهی به مبانی فقهی شورا»"ارسطا،  محمدجواد 1
 .111ص پیشین، کالئی،اسماعیل داراب 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نداشتند. اگر حسن عقلی مشورت تنها در جایی معنا داشت که انسان قطع به واقع نداشته باشد 

گشتند. در حالی که در مشورت مصالح دیگری قطعاً رسول اکرم)ص( باید از این امر مستثنی می

قرار دارد. بنابراین مشورت بر دیگر است و مورد نظر شارع ورای حصول یک تصمیم صواب نهفته

 زعمای جامعه اسالمی که از عصمت نیز برخوردار نیستند به طریق اولی واجب و الزم است.

 ادله نقلی وجوب مشورت بر حاکم -9-5

 ود.شادله نقلی شامل آیات قرآن و سیره معصومین علیهم السالم است که در ادامه آورده می

 آیات قرآن -9-5-5

است که هرکدام آیات قرآن کریم دو آیه صراحتاً در خصوص لزوم مشورت نازل شدهاز میان 

 گردد.بررسی می

فبما رحمه من اهلل لنت لهم و لو کنت فظا غلیظا القلب النفضوا من حولک فاعف عنهم »  -1

 1«و استغفرلهم و شاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل ان اهلل یحب المتوکلین

فه پس از جریان شکست مسلمانان در جنگ احد نازل شد. پیامبر اکرم)ص( این آیه شری

در انتخاب شیوه جنگ با اصحاب مشورت نمودند اما در نهایت سرنوشت جنگ به نفع مسلمانان 

تمام نشد. لذا برخی چنین پنداشتند که دیگر پیامبر)ص( به مشورت نخواهند پرداخت. خداوند 

یید روش پیامبر)ص( در گذشته ایشان را به مشاوره با مسلمانان در به وسیله این آیه عالوه بر تأ

 1تا به علت بروز شکست در پی مشورت اصل مشاوره و فواید آن زیر سوال نرود. 7آینده امر نمود.

 1هایش غلبه دارد.هرچند نتیجه مشورت گاهی سودمند نیست اما به طور کلی فواید آن بر زیان

نباید این روش عقالیی و شرعی را کنار گذاشت. امر به مشورت بنابراین به صرف یک شکست 

ظهور در وجوب آن دارد و این تکلیف تنها مختص به پیامبر اکرم نیست چرا که قاعده در خصوص 

اوامر و نواهی موجود در قرآن کریم که پیامبر اکرم)ص( را مورد خطاب قرار داده است اختصاصی 

که خالف آن به وسیله یک گردد مگر اینمانان را شامل میبه شخص ایشان ندارد و تمامی مسل

تر به اجماع و ضرورت ثابت شده است که مسلمانان با به عبارت فنی» دلیل خارج ثابت گردد.

                                                           
 «171آل عمران، » 1
 .17، ص1ج پیشین، محمد حسین طباطبایی؛ سید حمد باقر موسوی همدانی، 7
 .111، ص7(، ج1117هایی از قرآن، فرهنگی درس، چ هفدهم، )تهران: مرکز تفسیر نورمحسن قرائتی،  1
 .111، ص1جپیشین، ، تفسیرنمونهناصر مکارم شیرازی،  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ا هباشند مگر در احکامی که برای اختصاص آنپیامبر)ص( در تمامی احکام شرعی مشترک می

 1«نند وجوب نماز شب بر آن حضرت.باشیم مابه پیامبر)ص( دلیلی در دست داشته

 توان برداشت نمود.از آیه زیر نکات متعددی را می

صیغه امر ظهور در وجوب دارد، بنابراین مشورت با مسلمانان در امور اجتماعی بر پیامبر  -

  7است.اکرم)ص( واجب بوده

یران مداگر مشورت بر پیامبر اکرم)ص( واجب بوده است به طریق اولی بر دیگر حاکمان و  -

 باشد.جامعه اسالمی نیز واجب می

قدر متیقن معنای امر در  1اگرچه واژه امر در لفظی عام برای همه اقوال و افعال است. -

را امر کل واحد من « امرهم»این آیه شریفه امور حکومتی و اجتماعی است. حتی اگر 

حکومتی را بدست توان لزوم مشورت در امور المسلمین هم بدانیم به طریق اولویت می

 آورد.

 1به قرائن عقلی و نقلی معتبر حکم شرعی از داللت آیه خارج است. -

گذارد اما این بدان معنا نیست که اگرچه آیه تصمیم نهایی را بر عهده پیامبر)ص( می -

پیامبر)ص( در تصمیم خود نتیجه مشورت را در نظر نگیرد چرا که یکی از اهداف مشورت 

توجهی به نظر آنان نه تنها برخالف احترام است بلکه است و بی احترام به شخصیت مردم

 7کند.روح امت را نیز جریحه دار می

والذین استجابوا لربهم و اقموا الصاله و امرهم شورا بینهم و مما »سوره شورا:  11آیه  -7

 «رزقناهم ینفقون

نمود. در این آیه در آیه قبل خداوند پیامبر)ص( را به مشورت با مسلمین در امور امر 

پروردگار در مقام توصیه مومنان در کنار صفات مهمی چون اجابت خداوند و اقامه نماز مشورت 

کنند که دائماً در امور خود شود. برخی این آیه را در توصیف انصار قلمداد میدر امور را یادآور می

نزول نیست و در مقام  پرداختند اما باید دانست که مفاد این آیه مخصوص شانبه مشورت می

                                                           
 .171(، ص1111، چ دوم، )قم: موسسه بوستان کتاب، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایرانمحمدجواد ارسطا،  1
 .71ص پیشین، همو، نگاهی به مبانی فقهی شورا، 7
 .74ص پیشین، اصفهانی،حسین بن راغب  1
-14(:1117)7، های انقالب اسالمیپژوهش ،"شورا در اسالم و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسالمی ایران"سیدحسن قاضوی،  1

11. 
 .11، ص14ج پیشین، محسن قرائتی، 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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انجام مشورت در کارها ویژگی تمامی توحیدگرایان   1بیان یک برنامه عمومی و همگانی است.

و  برندمی است که از خرد اندیشه تجربه و آگاهی دیگران در راستای پیشبرد کارهای خود بهره

ن مشورت صورت پیشنهاد و امری است که درباره آ« شوری»کلمه  7گرفتار خود رایی نیستند.

ن خواهند بکنند آهایند که هر کاری میمومنین آن» شود:گیرد. بنابراین معنای آیه چنین میمی

در این آیه نیز نکاتی در خصوص  1«کنند.شود که درباره آن مشورت میکار در بینشان شورایی می

 است:قاعده شورا نهفته

 ست.مشورت یک اصل در انجام کلیه امور و روش مومنین ا -

مشورت تنها در امور مربوط به خود مسلمین جایز است و شامل « امرهم»به قرینه  -

شود. پس در اموری که خداوند حکم آن را در قالب حکم شرعی بیان نمی« امراهلل»

 1است )نظیر بعثت، امامت و عبادت( مشورت جایگاهی ندارد.داشته

شاره شد روایتی از امیرالمؤمنین در تأیید در خصوص نکته اخیر که البته در آیه قبل هم به آن ا

آن موجود است. امام علی علیه السالم درجواب طلحه و زبیر که از امام توقع داشتند تا حساب 

کنم هرچه من در کتاب خدا و سنت او نگاه می» کار ایشان را از دیگر مردم جدا کند، فرمودند:

دیگران ندارم ولی هرگاه امری بود که در  بود پیروی می کنم و نیازی به رای و مشورت شما و

 7«کتاب و سنت برهانی بر آن نداشتم و نیازی به مشورت بود با شما مشورت خواهم کرد.

 قول معصومین -9-5-2

پیامبر اکرم)ص( اصحاب  1قریب به دویست روایت در خصوص مشورت وارد شده است.

در دیدگاه معصومین علیهم  السالم مشورت  7نمودند.خود را از انجام کار بدون مشاوره منع می

کند و بر اساس مشاوه ایشان نظر رجوع میو فرد دوراندیش به افراد صاحب 1چشم هدایت است

                                                           
 .111-111، صص74ج پیشین، ،تفسیرنمونهناصر مکارم شیرازی،  1
 .114-111، صص11( ج1114، )علی کرمی(، چ اول، )تهران: فراهانی، مجمع البیانترجمه تفسیر طبرسی، فضل بن حسن  7
 .11، ص11ج پیشین، محمد حسین طباطبایی؛ سید حمد باقر موسوی همدانی، 1
 .111، ص14جپیشین، محسن قرائتی،  1
 ؛111ص همان، 7
 لیس کمح وقع لو و غیرکما رأی ال و فیه آرائکما إلى أحتج لم و اتبعته و علیه دالنی ما فأمضیت رسوله سنة و اهلل کتاب فی نظرت» 
 نهج لحدید، شرحا أبی ابن اهلل هبة بن الحمید ) عبد.«فیه لشاورتکما فیه المشاورة إلى احتیج و برهانه السنة فی ال و بیانه اهلل کتاب فی

 .11، ص7ه.ق(، ج1141معرعشی نجفی، الحدید، )محمد ابوالفضل ابراهیم(، چ اول)قم: مکتبة آیة اهلل  أبی البن البالغة
 .71ص پیشین، ،مبانی حکومت اسالمیجعفر سبحانی تبریزی،  1
، چ چهارم، )قم: الشریف الرضی، األخالق مکارم طبرسی، فضل بن حسن«)یَسْتَشِیرَ. حَتَّى أَمْراً أَُحدُکُمْ  یَفْعََلنَّ  َلا ص النَّبِیُّ َقالَ »  7

 (.711ص  ه.ق.(1117
، )صبحی صالح(، چ اول، )قم: هجرت، نهج البالغه)محمد ابن حسین شریف الرضی، «الِْهدَاَیة عَیْنُ الِاسْتِشَارَةُ iَ  المومنین یرقال ام»  1

 .741ه.ق(، ص1111

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مشورت در امور نه تنها به معنای نقصان نیست بلکه این امر از خصوصیات عاقالن  1نماید.عمل می

چه سبب هالکت در حقیقت آن 1ت.و هرکه به این روش عمل کند پشیمان نخواهد گش 7است

خواهی بدبخت نخواهد شد و کسی نیز به کس به وسیله مشورتهیچ 1است استبداد رای است.

مشورت با انسان عاقل دلسوز در روایات برکت و  7واسطه استغناء رای سعادتمند نخواهد گشت.

انجام  1اهد داشت.است که عمل بر خالف آن دشواری و سختی را پی خوتوفیق الهی معرفی شده

امور در جامعه به عنوان یک قاعده و روش، یکی از سه ویژگی است که امت را الیق حیات و 

  7سازد.زندگی بر روی زمین می

در بسیاری از این روایات صیغه امر به کار رفته که ظهور در وجوب دارد. برخی از این 

از روایات که در باب لزوم مشورت وارد کند. اگر چه برخی روایات نیز بر سیره عقال تاکید می

چنین کثرت روایات این موضوع است دچار ضعف سند است به دلیل وجود روایات معتبر و همشده

 1ردد.گاست موجب اطمینان به صدور آن از سوی معصوم میکه در کتب معتبر بسیاری نقل شده

روایات متعدد در خصوص ضرورت مشورت ای از بنابراین با استناد به روایات مذکور که تنها نمونه

 توان به طریق اولی به وجوب مشورت بر حاکم اسالمی حکم کرد.است می

 سیره معصومین -9-5-9

نظیر و اتصال به وحی الهی که منبعی پیامبر اکرم )ص( با وجود نبوغ، هوش و درایت بی

داد، در امور نظامی، اجتماعی و سیاسی و حتی جزئی کران را در اختیار ایشان قرار میاز علم بی

                                                           
 مستنبط و الوسائل مستدركحسین بن محمدتقی نوری، «) .أَمَرَهُ تُطِیعَ وَ الرَّأْیِ ذَا تَسَْتشِیرَ أَنْ اْلحَزْمُ: َقالَ أَنَّهُ ص النَّبِیِّ عَنِ» 1

 .(117ص ،1ج ه.ق(،1141، )موسسه آل بیت علیهم السالم(، چ اول، )قم: موسسه آل البیت علیهم السالم، المسائل
رر تصنیف غ)عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی،  «الْحُکََماءِ عُلُومَ عِلِْمهِ إِلَى یَضُمَ وَ الْعُقََلاءِ َرْأیَ رَأِْیهِ إِلَى یُضِیفَ أَنْ الْعَاقِلِ عَلَى حَقٌّ» 7

  .(77(، ص1111، )مصطفی درایتی(، چ اول، )قم: دفتر تبلیغات، الحکم و درر الکلم
 جامعه: قم)دوم،  چ ،(غفاری اکبر علی) ،العقول تحف شعبه، ابن علی بنحسن.«) اسْتََشارَ َمنِ َندِمَ لَا وَ اسْتََخارَ َمنِ َحارَ َما ع قَالَ وَ» 1

 .747ص ،.(ق.ه1141 مدرسین،
 (744ص محمد بن حسین شریف الرضی،«) عُُقولَِها فِی شَارَکََها الرِّجَالَ َشاوَرَ مَنْ  وَ هَلَکَ بِرَْأیِهِ اسْتَبَدَّ مَنِ ع َقالَ » َ 1
 .نمود صالحان و عاقالن با مشورت که بنده آن نبود بدبخت و ال سعد باستغناء برأی... بمشورة قطّ عبد شقى ما» 7

 ارسىف شرحمحمد بن سالمه قضاعی، «) و نیکبخت نبود کسی که برای خود توانگری کند در چیزی که آن بعقل بنشاید دانستن.
و چ اول، )تهران: مرکز انتشارات علمی  (،(محدث) أرموى الدین حسینى)جالل ،(ص خاتم پیامبر قصار کلمات )األخبار شهاب

 .(117-111(، صص1111فرهنگی، 
 محمد.«)َعَطبَالْ ذَِلکَ فِی فَإِنَّ اْلخَِلافَ وَ فَِإیَّاکَ النَّاصِحُ الَْعاقِلُ عَلَیْکَ أََشارَ فَإِذَا اللَّهِ مِنَ تَوْفِیقٌ وَ رُْشدٌ وَ بَرََکةٌ وَ یُْمنٌ النَّاصِحِ الَْعاقِلِ مُشَاوَرَةُ»  1

() .177ص ،1ج ق(،.ه1141 العربی، التراث داراالحیاء: چ دوم، )بیروت محققان(، از )جمعی ،األنوار بحار مجلسی، تقى محمد بن باقر
 17ج ه.ق(،1141)موسسه آل البیت علیهم السالم(، چ اول، )قم: موسسه آل البیت،  الشیعة، وسائلمحمد بن حسن شیخ حرعاملی، 

 (.17ص ؛
 کاننی شما امراى بطنها... وقتى من لکم خیر األرض فظهر بینکم شورى أمورکم و سمحاءکم أغنیاؤکم و خیارکم أمراؤکم کانت إذا»  7

 ستا بهتر شما براى آن شکم از زمین پشت گیرد انجام بمشورت شما میان کارها و باشند بخشندگان شما مندانثروت و باشند شما
چ چهارم، )تهران: دنیای دانش،  ،(آله و علیه اهلل صلى رسول حضرت قصار کلمات مجموعه) الفصاحة نهجابو القاسم پاینده، «)

 .(111-111ص (،1117
 .111ص پیشین، ،نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایرانمحمدجواد ارسطا،  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



11 

پرداختند. تاریخ و روایات گواه این امر هستند که مشورت یک روش به مشورت با اصحاب خود می

جاری در زندگی پیامبر اکرم)ص( بود. ایشان اهتمام بسیاری به کسب نظرات و توجه به آراء 

است که پیامبر)ص( نخست با اصحاب )ع( نقل شده دیگران در امور گوناگون داشتند. از امام رضا

 1گرفت.خواست تصمیم میچه میکرد سپس بر آنخود مشورت می

است. ایشان در امور متعددی های بسیاری از مشورت پیامبر اکرم)ص( در تاریخ آمدهنمونه

خصی خود نمودند و حتی در برخی موارد نظر ایشان را بر نظر شخواهی میاز یاران خود مشورت

دادند. مشورت در غزوه بدر، نبرد احد، جنگ احزاب، پیکارهای بنی قریضه و بنی نضیر، ترجیح می

 هاییماجرای حدیبیه، هنگام فتح مکه، غزوه طائف، غزوه تبوک و جریان تهمت به عایشه نمونه

 7های گوناگون .است از مشاوره پیامبر اکرم)ص( با اصحاب خود در موقعیت

 عقلی وجوب مشورت بر حاکمادله  -9-2

زیست اجتماعی آدمی و لزوم تبادالت فکری ، علمی، فرهنگی، تخصصی و حل » 

های روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... که از توان فرد یا افراد معدودی بیرون است پیچیدگی

 1«بهره ببرند. های یکدیگرسازد تا جهت بهبود این روابط از آراء و اندیشهها را ناگزیر میانسان

ود شلذا توسل به مشورت خصوصاً در امور اجتماعی امری عقالئی است. شور وتبادل نظر سبب می

تر گردد. به همین دلیل ادله عقلی در اثبات لزوم آن کامالً قابل تا نتیجه تصمیم به واقع نزدیک

یل مفسرین وشاورهم به همین دل 1رود.استناد است. قاعده شورا از مستقالت عقلیه به شمار می

 7دانند نه تاسیس.فی االمر را امضای سیره عقال می

 است که موید وجوب آن است:فواید متعددی در مشورت حاکم جامعه با امت نهفته

-افرادی که دچار استبداد رأی هستند غالباً دچار اشتباهات خطرناک و تباه کننده می -

 دهد.ها را کاهش میگردند که مشورت این لغزش

                                                           
 َکانَ ص هِاللَّ  رَُسولَ ِإنَّ  اْلمُغْضَبِ  شِبْهَ  فََقالَ عَلَیْکَ  ُأِشیرُ أََنا فَقُْلتُ  أََماَنةٌ  وَ  فَضْلٌ َلهُ ِبرَجُل   عَلَیَّ  َأِشرْ فَقَالَ  سَْعدٌ َلهُ یَُقالُ  ع الرَِّضا الْحََسنِ »  1

، اإلسالمیة الکتب الدین محدث(، چ دوم، ) قم: دار، )جاللالمحاسنمحمد برقی،  احمدبن«) . یُِریدُ  مَا عَلَى یَعِْزمُ ثُمَّ َأصَْحاَبهُ یَسْتَشِیرُ
 .(141(، ج دوم، ص1171

 .111-114صصپیشین، ، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایرانمحمدجواد ارسطا،  7
 .141ص پیشین، اسماعیل داراب کالئی، 1
 .111، ص7ج پیشین، ،دانشنامه فقه سیاسیعباسعلی عمید زنجانی،  1
 .177، ص11(، ج1111، چ اول، )قم: مرکز نشر اسراء، تسنیمعبداهلل جوادی آملی،  7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



17 

های انسانی گردد و سرمایهمشورت حاکمان با مردم سبب رشد شخصیت و استعدادها می -

 1اندازد.کار میرا به

 گردد.مشورت با مردم سبب افزایش آگاهی و رشد بیش از پیش جامعه می -

است در صورت شکست مورد مالمت گیری با دیگران مشورت نمودهفردی که در تصمیم -

 آنان قرارنخواهد گرفت.

 حترام خداوند به خلق خودا -

 تشویق به نظر خواهی از دیگران -

 7تاسی امت به پیامبر)ص( -

توان از اجماع و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه مشروعیت اصل شورا را می

به شمار می رود نیز به دست آورد. مسلمانان در زمان پیامبر)ص( و دیگر معصومین)ع( امور خود 

 1دانند و این عمل آنان مورد امضای معصومین)ع( قرارگرفته است.مشورت انجام میرا به وسیله 

 محدوده شرعی شورا

در محدوده شورا اصل بر این است که حاکم باید در تمامی امور به مشورت با مردم بپرازد 

 است و هیچچرا که آیه شریفه پیامبر اکرم)ص( را به نحو اطالق امر به مشورت با مردم نموده

استثنایی را مطرح نکرده. اما باید به این نکته توجه کرد که شورا همانند بسیاری از امور دیگری 

ها و چارچوب است. اصوالً حاکم اسالمی مجاز به مشورت در برخی از امور نیست. دارای محدودیت

 مصداق استثناء مورد نظر مشورت کردن در اموری است که خداوند به طور مشخص در آن مورد

ای با تجدید نظر در مفاد آن است. مشورت در اصل این مسائل که مالزمهتعیین تکلیف نموده

اعتنایی به حکم شرعی، ناقص دانستن آن و که این امر در حقیقت بیباشد روا نیست چراداشته

مشورت در اموری که قبالً مشمول احکام شرعی  1استفاده از عقول بشری برای تکمیل آن است.

وند شاند مصداق حکم کردن به غیر ما انزل اهلل است. کسانی که مرتکب این گناه میدهخاص ش

مسلمانان در زمان پیامبر اکرم)ص(  7شوند.در قرآن کریم به صفاتی مانند کفر و فسق معرفی می

                                                           
 .111-114، صص1ج پیشین، ،تفسیرنمونهناصر مکارم شیرازی،  1
 .114صپیشین،  ،نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایرانمحمد جواد ارسطا،  7
 .111، ص7ج پیشین، ،دانشنامه فقه سیاسیعباسعلی عمید زنجانی،  1
 .14ص پیشین، ،نگاهی به مبانی فقهی شوراهمو،  1
زارش گ، محسن ابوالحسنی، "مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران تحلیل مبانی اصل ششم قانون اساسی"عباس کعبی،  7

 .17، ص11/1/1111، 11114411به شماره مسلسل  پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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خود بر این حقیقت واقف بودند و در زمان اظهار نظر کردن در خصوص امری وجود حکم شرعی 

را از پیامبر)ص( جویا می شدند و اگر حکم شرعی وجود نداشت به پیامبر)ص( در آن خصوص 

البته مشورت در خصوص شیوه و کیفیت اجرای این الزامات شرعی و احکام  1مشورت می دادند.

سیره پیامبر)ص( نیز حاکی از آن است که ایشان در احکام الهی به  7ثابت الهی قابل قبول است.

از نظر  1نمودند.که در چگونگی اجرای این احکام با اصحاب مشورت میپرداختند بلمشورت نمی

در آیه مبارکه بر احکام الهی آن چنان واضح و مبرهن است « امر»برخی علما عدم شمول واژه 

طور که در مبحث قبل بیان همان 1که خروج آن از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص.

شود و به تبع همین برداشت احدی بر احکام شرعی اطالق می شد در لسان برخی فقها واژه قانون

 7گذاری دینی راهی نیست.را در حریم قانون

جا الزم است تفاوت اجماع با مشورت نیز مورد توجه قرارگیرد. اجماع همواره در در این

گیرد. در حالی که مشورت در کشف یا بیان موضوعات کشف حکم معصوم مورد استناد قرار می

رود. بنابر این حجیت شورا از باب کاشفیت مصادیق احکام و یا کیفیت اجرای احکام بکار میو 

 1قول معصوم نیست بلکه بر اساس ادله عقلی و نقلی بر اعتبار آن است.

 التزام یا عدم التزام حاکم به پیروی از نظر شورا -4

ادله وجوب  در مطالب قبل در خصوص وجوب مشورت بر حاکم اسالمی مفصالً بحث شد و

باشد لزوم یا عدم لزوم آن نیز ارائه گردید. مطلب مهم دیگری که در این زمینه قابل توجه می

التزام حاکم به نظر مشورتی است. برخی علما یکی از فواید مهم مشورت حاکم با امت را احترام 

ی از تدانند به همین سبب عدم التزام به نظر مشورتی امت حگذاشتن به شخصیت ایشان می

اند که سبب جریحه دار شدن روح ایشان احترامی به امت دانستهجانب پیامبر)ص( را مساوی با بی

لذا التزام حاکم به مشورت به تبع وجوب مشورت واجب است. در مقابل دیگران با تکیه  7شود.می

                                                           
 «17مائده، «»و من لم یحکم بما انزل اهلل فاوالئک هم الفاسقون»
 «11مائده، «»نزل اهلل فاوالئک هم الکافرونو من لم یحکم بما ا»
 «17مائده، «»و من لم یحکم بما انزل اهلل فاوالئک هم الظالمون»
 .711ص پیشین، ،مبانی حکومت اسالمیجعفر سبحانی تبریزی،  1
 .111، ص7جپیشین، ، دانشنامه فقه سیاسیعباسعلی عمید زنجانی،  7
 .14ص پیشین، ،رانگاهی به مبانی فقهی شومحمدجواد ارسطا،  1
 .111ص پیشین، تنبیه االمه و تنزیه المله،حسین نائینی،  1
 .177، ص11جپیشین، ، تسنیمعبداهلل جوادی آملی،  7
 .171-177صص پیشین، کالئی،اسماعیل داراب 1
 .11، ص14ج پیشین، محسن قرائتی، 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1.دانندیپیامبر)ص( را مختار در پذیرش یا رد نظر مشاوران م« فاذا عزمت فتوکل علی اهلل»بر 

وظیفه خطیر حاکم اسالمی پس از مشورت انتخاب بهترین و صالح ترین نظر است. در آیه شریفه 

گیری نهایی)عزمت( به گیری به صورت دسته جمعی)وشاورهم( و تصمیمفعل مقدمه تصمیم

صورت مفرد است.اختالف تعبیری که قرآن کریم به کار برده است حاکی از این حقیقت است که 

و مطالعه در خصوص جوانب امر مورد مشورت باید به صورت جمعی و شورایی صورت  بررسی

نکته دیگری که در این  7پذیرد و اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای آن در اختیار یک اراده واحد باشد.

خواهد که با است. این آیه از پیامبر)ص( می« عزمت»است مشخص نکردن متعلق آیه نهفته

نماید که آیا باید به نظر اکثریت عمل کند و یا لزل اقدام کند اما معین نمیاستواری و بدون تز

گذارد تا بر اساس مصلحتی که خود نظر شخصی خود. بنابراین این آیه دست حاکم را باز می

اشراف شخص حاکم بر جوانب  1دهد عمل کند و محدود به قبول نظر اکثریت نگردد.تشخیص می

ها با یکدیگر اقتضا ها و تزاحمات احتمالی آنهمیت هر یک از آنمختلف موضوع ، میزان و ا

 1گیرنده نهایی باشد.کند که تنها او تصمیممی

 کنیم. در تاریخدر تأیید این مطلب به روایتی منقول از امام علی علیه السالم اشاره می

ا ه کرد اما امام بآمده است که عبداهلل بن عباس به امیرالمومنین در خصوص امری پیشنهادی ارائ

بر تو است که به من مشورت » پیشنهاد او مخالف بود. نقل است که امام خطاب به او فرمودند:

اگرچه  7«دهی. حال اگر من پس از اندیشیدن مخالف نظر تو عمل کردم وظیفه تو اطاعت است.

ه . باید توجگیری عقال و با توجه به آیه امری قطعی استاز آیه اختیار پیامبر)ص( در تصمیم

گیری از این اختیار تا جایی پیش برود که نقض غرض رخ دهد و داشت که حاکم نباید در بهره

اصل مشورت زیر سوال رود. معیار نهایی در لزوم حاکم تبعیت از مشورت رعایت مصلحت جامعه 

شاوره م است. حاکم باید با در نظر گرفتن مصالح در صورتی که مصلحت اقوایی با تبعیت از نتیجه

گردد تا حد امکان به آن پایبند باشد اما در صورت وجود مصلحتی اقوا به نظر خود عمل فوت نمی

امعه کننده مصلحت جبندی به نتیجه مشورت تامینکند. به عبارت دیگر در بسیاری از موارد پای

                                                           
 .17ص پیشین، سیدحسن قاضوی، 1
 .177ص پیشین، ،اسالمیمبانی حکومت جعفر سبحانی تبریزی،  7
 .174(: 1111)7، پیش شماره فقه حکومتی، "مشورت و رای اکثریت"محمدجواد ارسطا،  1
 .111همان، ص 1
 یْتُکَ عَصَ[ فَإِذَا] فَإِنْ  َأرَى وَ عَلَیَّ  تُشِیرَ َأنْ َلکَ رَْأیَهُ  یُوَاِفقْ  لَمْ ء شَیْ فِی ِإلَیْهِ َأشَارَ  قَدْ  وَ [ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ ] اْلعَبَّاسِ  بْنِ  اللَّهِ لِعَبْدِ ع قَالَ وَ» 7

 .(711ص پیشین، شریف الرضی،«)فَأَطِعْنِی
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 هتر از نتیجه مشورت باشد مصلحت جامعاست و عمل حاکم به نظر شخصی خود هرچند صحیح

را تامین نخواهد کرد. چرا که مخالفت با نتیجه مشورت ممکن است آثار سوء دیگری را برای 

دهد که پیامبراکرم)ص( تا چه اندازه در نشان می iiسوره توبه 11باشد. آیه جامعه در پی داشته

ورد منمود تا جایی که منافقان ایشان را به دلیل این صفت این زمینه از افکار عمومی تبعیت می

است بلکه از آن به عنوان ویژگی ذم قرار دادند. اما خداوند این صفت را از پیامبر)ص( نفی نکرده

 داند.کند و آن را به نفع جامعه میمثبت پیامبر)ص( یاد می

 «قاعده شورا»مجلس شورای اسالمی از مصادیق  -1

ا به عنوان بازوی تواند به دو صورت در جامعه اجرا گردد. در شق اول شورقاعده شورا می

پردازد. در حالت دوم کند و همانند مغز متفکری به ارشاد و کنترل مدیریت میمدیرت عمل می

مطابق  1گردد.کند و جایگزین مدیریت فردی میگیرنده عمل میشورا به عنوان یک مقام تصمیم

ستور قرآن با نظر قانون اساسی مبنای دینی مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر و روستا د

کریم است. بنابراین در راستای عمل به آیات وامرهم شورا بینهم و شاورهم فی االمر در جمهوری 

برخالف نظر مشهور که مدعی  7گیری واقع شدند.اسالمی ایران مجلس و شوراها ارکان تصمیم

ز قانون ل اابتنای این دست نهادها را بر قاعده شورا هستند یکی از متفکرین با اشکال به این اص

دهد. الزم است برای اساسی ضمن دالیلی ابتنای این نهادها را بر قاعده شورا مورد تردید قرار می

 اثبات ادعای خویش به طرح و نقد این نظر بپردازیم.

از نظر ایشان نهادهایی مانند مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر و روستا را نباید از 

 مشورت و شورا لغت در اگرچه»ن پژوهشگر مدعی است که مصادیق قاعده شورا دانست. ای

 بیشتر دهنده مشورت نهاد حقوقی دراصطالح اما گویند را مشورت موضوع شورا یا و مترادفند

 دهگیرنمشورت اول رکن. است یکدیگر با ثانیاً مشورت حاصل تعامل سه رکن 1«.گرددمی متبادر

 که است حالی در این1مشورت. مورد مسئله و موضوع سوم رکن و دهنده مشورت دوم رکن است

 رتمشو دیگری نهاد به مجلس این و نیست موجود توأمان اسالمی شورای مجلس در رکن سه این

                                                           
ل، چ او ،(اسالمی انقالب و ایران کنونی جامعه) ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون فقهی مبانی زنجانی، عمید عباسعلی 1

 .114، ص(تا بی) دانشگاهی، جهاد مرکزی دفتر فرهنگی بخش برنامه فوق واحد انتشارات: )تهران
 اصل هفتم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
ارش گزعباس کعبی، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران تحلیل مبانی اصل هفتم قانون اساسی، )محسن ابوالحسنی(،  1

 .1، ص17/14/1111، 11114117، به شماره مسلسلپژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان
 .7همان، ص 1
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 شورا اعدهق بر مجلس ابتنای نفی بر دلیل سومین. شمارآیدبه قاعده این مصداق بتواند تا دهدنمی

-رتگیرد. مشوگیرنده نشات میاز تفاوت میان کارویژه مشورت دهنده و مشورت  که است اینکته

 برای مناسب زمینه نمودن فراهم سازی به معنایسازی است، تصمیمدهنده در جایگاه تصمیم

است یعنی از بین چند  گیری تصمیم کننده در مقام در حالی که مشورت است. گیریتصمیم

از میان این دو کارویژه مجلس  1زند.مختلف دست به انتخاب میگزینه مختلف برای حل مسائل 

 متکفل راسا سازی. چرا که این نهاد خودتصمیم نه است گیریتصمیم نوع از شورای اسالمی 

 عهده بر را حاکمیتی امور در گیریتصمیم در مشورت صرفاً که این نه است حاکمیتی امری

اشکال چهارم این  7است. اشکال محل مشورت مبنای یر نیز نهاد این ابتنای بنابراین باشد داشته

است که مدیریت شورایی در قرآن و سنت ما رد شده است. مستند این امر آن است که خداوند 

خواهد که خود به نماید اما در نهایت از او میدر قرآن پیامبر اکرم)ص( را مامور به مشاوره می

اسالم نه تنها به اداره شورایی توصیه نکرده است بلکه در منابع  1گیری نماید.تنهایی تصمیم

های چنین امری در امان ثباتیها بیاست تا جامعه از آسیبمختلف بر مدیریت واحد تاکید نموده

 1باشد.

در پاسخ به اولین ایراد وارد شده باید گفت در اصطالح حقوقی تبادر مفهوم شورا نهاد 

-برعکس اصطالح شورا دقیقاً مدیریت جمعی را به ذهن متبادر می مشورت دهنده نیست بلکه

 یا بمطل در تصمیم گرفتن و کردن مشورت صالحیت که هیئتی»نماید. در  فرهنگ حقوقی به 

دهد بلکه بنابراین شورا نهادی نیست که مشورت می 7گویند.شورا می «باشد داشته را مطالبی

گیری را نیز داراست. در یرد و خود صالحیت تصمیمپذنهادی است که مشورت در آن صورت می

. نمایندگیری میعالم واقع نیز غالب شوراها در نظام سیاسی و اداری خود راسا اقدام به تصمیم

قانون اساسی واالترین شاهد در این مسئله است. شوراهای اساسی مانند مجلس شورای اسالمی، 

نون اساسی شصت و هشت و شورای رهبری، شورای شورای نگهبان، شوراهای شهر و روستا در قا

عالی قضایی و شورای اداره کننده صدا و سیما در قانون اساسی پنجاه و هشت نیز از مصادیق 

                                                           
 .71همان، ص 1
 .11همان، ص 7
 .11همان، ص 1
 .17همان، ص 1
 .7147(، ص1111، چ دوم، )تهران: کتابخانه گنج دانش، مبسوط در ترمینولوژی حقوقمحمدجعفر جعفری لنگرودی،  7
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هستند. بنابراین در اصطالح و عرف حقوقی شورا به معنای  گیرندهشورا به معنای نهاد تصمیم

باشد. گذشته از معنای اصطالحی این نهاد مشورت دهنده نیست و چنین ادعایی نادرست می

های عمومی نیز چنین برداشتی از شورا ندارند. ایشان ضمن ارجاعی نامهلغت در علم حقوق لغت

 است هیئتی یا مجموعه نهاد یک عنوان به شورا»نویسند: نامه ها میغیر مستقیم به یکی از لغت

این  1.«شوندمی جمع هم دور شورتم هدف با اصوالً و دهدمی انجام را دادن مشورت عمل که

ورا نامه نیست بلکه در تعریف شدر حالی است که تعریف ارائه شده منطبق با تعریف خود این لغت

اگرچه این فرهنگ لغت معلوم  7«آیندمی هم گرد مشورت برای که هیئتی» در آن آمده است:

است یا مشورت گرفتن اما دارد که منظور آن از برای مشورت گرد هم آمدن مشورت دادن نمی

کند و در ادامه بحث پیرامون این ای را در خارج از شورا طرح نمیاز آن جا که مشورت گیرنده

ر کنند تکرارسیدگی می»آورد جمله لغت ضمن معرفی نهادهایی که به عنوان مصادیق شورا می

ًا نشینند و نهایترت میباید گفت در عرف نیز شورا نهادی است که افراد در آن به مشو« شود.می

کنند. اشکال دوم ایشان متضمن این ایراد است که مجلس به عنوان رکن مشورت گیری میتصمیم

یابد این در حالی است کند و ارکان سه گانه مشورت در این پروسه تحقق نمیدهنده عمل نمی

در آن تحقق  که در نهاد مجلس هر سه رکن توأمان موجود است و تمامی سازوکارهای مشورت

نماید و در خصوص آن به صحن علنی مشورت است. نخست کمیسیون موضوعی را بررسی مییافته

دهد سپس نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را به عنوان کارشناس به دیگران ارائه می

-ترکنند و به عنوان مشودهند. و نمایندگان پس از آنکه استماع قول نمودند اتباع احسن میمی

دارند. سومین اشکال این اندیشمند نیز قابل قبول نیست. چه گیرنده نظر نهایی خود را اعالم می

شود. درست است که کارویژه ای صحیح به نتیجه ای نادرست رهنمون میکه ایشان از مقدمهآن

گیری است اما اجتماع هردو این سازی و کارویژه مشورت گیرنده تصمیممشورت دهنده تصمیم

تواند سبب خروج این مجلس از مصادیق قاده شورا باشد بلکه باید آن رکان در مجلس شورا نمیا

گیری در فرآیند انجام وظایف محوله کارکرد مجلس ترین مصادیق آن دانست. تصمیمرا از روشن

شورای اسالمی است. به عبارت دیگر مجلس شورای اسالمی به عنوان یک شخصیت حقوقی 

                                                           
 .. به نقل از معین1عباس کعبی، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران تحلیل مبانی اصل هفتم قانون اساسی، ص 1
 .7411، صشورامعین، ذیل  7
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طور که بیان گیرد همانعهده دارد. اما انجام این امور بر اساس مشورت صورت میوظایفی را بر 

نمایند و در گیرنده عمل میدهنده و یا مشورتشد نمایندگان در مجلس هر بار به عنوان مشورت

گیری دارند. اشکال چهارم نیز با دقت در ادله شورا و توجه به نهایت همگی سهمی در تصمیم

باتی ثین به مدیریت واحد پذیرفتنی نیست. هدف از مدیریت واحد جلوگیری از بیدالیل توصیه د

دهی و است. در رکنی مانند مجلس شورای اسالمی نیز مدیریت واحد است. در واقع مشورت

گیرد اما در نهایت مجلس به عنوان یک جمعی انجام میگیری در امور به صورت دستهمشورت

نماید و تصمیم نهایی مورد قبول گیری میرای اکثریت تصمیمشخصیت حقوقی با مراجعه به 

 ثباتی موضوعاً منتفی است.   شود. بنابراین بیهمه اعضا واقع می

قانون اساسی در اصل هفتم مشخصاً، مبنای تاسیس مجلس شورای اسالمی و شوراهای 

ای همجلس ریشه در تفاوتکند. تبلور قاعده شورا در نهادهایی نظیر دیگر را قاعده شورا اعالم می

میان جوامع امروزی و جامعه کوچک مدینه النبی دارد. در آن جامعه کوچک اسالمی، مردم به 

کردند و در جلساتی که اصحاب حضور داشتند به بحث راحتی با پیامبر اکرم)ص( دیدار می

میمات و در تصشنیدند پرداختند و پیامبر)ص( نظرات مسلمانان را میپیرامون مسائل مختلف می

کردند. اما در جوامع امروزی چنین روشی قابل اعمال نیست. حکومت خود از آن استفاده می

ها میلیون نفر حاکمیت دارد که باید بتوانند در امور سیاسی و اجتماعی نظر خود را اسالمی بر ده

ند نی نیازمدر زمان کنو« قاعده شورا»به حکومت منعکس کنند. بنابراین روشن است که اجرای 

نهادینه ساخن آن در نظام سیاسی و اجتماعی است. این قاعده باید به عنوان یک اصل در 

های سیاسی مورد عنایت قرارگیرد. مجلس شورای اسالمی به عنوان نهادی ریزی سازمانطرح

آورد که نخبگان منتخب بر سر مسائل و مشکالت جامعه برآمده از مردم این امکان را فرآهم می

سالمی با یکدیگر گفتگو کننند و بهترین پیشنهادات به عنوان تصمیمات حکومت در جامعه ا

زی به ساگیری را نیز توأمان با نقش تصمیماجرایی گردد. از لحاظ فقهی ولی فقیه اذن تصمیم

است. بنابراین مجلس شورای اسالمی نهایتاً به عنوان یک شخص حقوقی این نهاد اعطا نموده

 گیرد. میمیمقاطعانه تص

 بند دوم اصل لزوم مشارکت سیاسی مردم در حکومت اسالمی

دومین مبنایی که برای مجلس شورای اسالمی ارائه می شود قاعده مشارکت سیاسی است. 
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بر اساس این قاعده اسالم دینی جامع و کامل است که به تمامی ابعاد زندگی بشر پرداخته است. 

ها و ظرفیت های بشر برای زندگی او در دنیا و سعادت او در این دین الهی با توجه به هست 

آخرت برنامه کاملی ارائه نموده است. اسالم به ماهیت اجتماعی شخصیت بشر توجه نموده و این 

حقیقت را به رسمیت شناخته است. عالقه بشر به تعیین سرنوشت اجتماعی خود امری غیر قابل 

از بشر اجتماعی بخواهیم که به سرنوشت جمعی خود انکار است. منطقی و عقالنی نیست که 

  1تفاوت باشد و تعیین آن را به دیگران بسپارد.عالقه و بیبی

این امر که در تکوین بشر قرار دارد باید در تشریع نیز برای او نمودار باشد. دین الهی اسالم 

 والیت تکوینی و تشریعیآیینی است که از سوی خالق انسان برای او فرو فرستاده شده و جمع 

در یک وجود یعنی پروردگار متعال سبب ایجاد هماهنگی کامل میان دستورات شریعت و 

مقتضیات و فطریات انسان شده است. حق و تکلیف مردم در مشارکت سیاسی در امور حکومت 

اگرچه به ادعای ما امری بدیهی است که با رجوع هرکس به درون خود سیری انفسی بی واسطه 

تصدیق می گردد موضوع بسیاری از اصول و فروع علوم اسالمی یعنی کالم و فقه است که در 

 گردد.ادامه با تعریف مفاهیم و بررسی مبانی اسالمی آن ارائه می

 تعریف مفاهیم -5

گذاری منتخب از سوی مردم و روشن شدن جایگاه آن در جهت تبیین کارویژه نهاد قانون

 ید به تعریف مفهوم مشارکت و مشارکت سیاسی بپردازیم.در فقه حکومتی ابتدائاً با

 مشارکت -5-5

گیرد. در در عربی مترادف می« شرکت»و « مشارکت»را با « شراکت»فرهنگ معین واژه 

گذشته از  7به معنای شریک شدن، انباز گشتن و شرکت انبازی است.« مشارکت»این فرهنگ 

شود معانی اصطالحی موثری دیده نمی معنای لغوی این واژه که اساساً در آن اختالف نظر

است. مفهوم مشارکت در حیطه بسیاری از علوم انسانی مانند فلسفه متعددی از آن ارائه گردیده

و  ها مطرح شدهدین، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، مردم شناسی، علوم سیاسی و دیگر رشته

تفاسیر متعدد از واژه مشارکت ریشه است. شاید این گستردگی مفهومی و مورد مداقه قرار گرفته

                                                           
((، چاپ شده در مشارکت سیاسی، علی مبانی مشارکت مردم در حکومت) در سیره سیاسی امام علی)ععلی اکبر علیخانی،  1

 .171(، ص1177اکبر علیخانی، چ اول، ) تهران، نشر سفید، 
 .7411، صشرکتمعین، ذیل  7
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ری های بشها و تمدندر این امر داشته باشد که به اعتباری بنیاد و سرچشمه ایجاد تمامی فرهنگ

با قبول این تبیین از مشارکت بر خالف نظر برخی که قدمت  1است. مشارکت مردم در امور بوده

ت این واژه به اندازه زندگی اجتماعی باید گف 7دانندمشارکت را به قدمت مفهوم دموکراسی می

  1ها قدمت دارد.انسان

های مقامات دولتی و محلی یا گیریبرخی مفهوم مشارکت را به مداخله مردم در تصمیم

ود. شکنند لذا فایده مشارکت نیز با توجه به این معنا تبیین میهای بزرگ محدود میدستگاه

های ایشان از گزند اقدامات و افراد حفظ حقوق و آزادیآورد مشارکت مطابق با این تعریف دست

برخی مشارکت را امری  1های کوچک و دوراز دسترس و اغلب ناشناس است.تصمیمات گروه

« مشارکت»کنند. مطابق این نظر پذیری را در آن وارد میپندارند و مسئولیتمدار میغایت

یت در فعالیت ها و وجوه گوناگون زندگی سهیم و شریک شدن افراد جامعه و پذیرش مسئول»یعنی

» به معنای « مشارکت»در تعریفی دیگر  7«اجتماعی جهت دستیابی به اهداف مشخص است.

شرکت فعاالنه انسانها ست در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بطور کلی تمامی ابعاد 

ر چه در ادامه تحقق این گیرد اگالبته تعریف اخیر غایتی را برای مشارکت در نظر نمی 1«حیات.

اشاره به اهمیت مشارکت در نظر  7داند.ریزان و مصلحان میمشارکت فعاالنه را مورد توجه برنامه

کند که مشارکت مردم در تمامی ابعاد حیات باید در راستای ریزیان این امر را منعکس میبرنامه

طور که دموکراسی خود هدف مانها قرارگیرد. البته در نظر اندیشمندان غربی هاهداف و ارزش

است نه وسیله ای برای رسیدن به یک هدف؛ مشارکت نیز به عنوان جوهره دموکراسی بسیار 

گردد. چرا که یک جامعه سعادتمند و خوب ارزشمند است و به خودی خود یک هدف تلقی می

راسی را چه دموکبر این اساس آن 1بدون مشارکت فعال اکثر شهروندان قابل تصور نیست. 

باید گفت تعریف  1کند شکل حکومت نیست بلکه مشارکت مردم در حکمرانی است.دموکراسی می

                                                           
 .17(:1177)717و711، )جهاد، "(1های آن)مبانی نظری مشارت و ضرورت"نعمت اهلل متین،  1
 .147(، ص1174، چ دوم، )تهران: انتشارات مروارید،دانشنامه سیاسیداریوش آشوری،  7
 .17ص پیشین، نعمت اهلل متین، 1
 .147ص پیشین، داریوش آشوری، 1
. مشارکت عمومی در اداره حکومت اسالمی؛ حق یا 7نقش مردم در تشکیل، اداره و حفظ حکومت اسالمی "علی فتاحی زفرقندی،  7

 .7، ص11/1/1117، 11174417، به شماره مسلسل گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، "تکلیف
 .711، ص7(ج1171سه کیهان، ، چ اول، )تهران: موسدایره المعارف علوم اجتماعیباقر ساروخانی،  1
 همان. 7
 .711(، ص1111، )رحیم ابوالحسنی( چ اول، )تهران: میزان، مشارکت سیاسیلستر میلبرث،  1
، چ اول، )تهران: توسعه سیاسی رسانه و راه های تقویت مشارکت مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعیکریمی، سعید،  1

 .14(، ص1114مرکز پژوهش های اجتماعی صدا و سیما، 
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نماید. ر میتطرفی بیشتری نسبت به تعاریف قبلی برخوردار است و قابل قبولاخیر از کلیت و بی

ها ) نظیر مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تواند مشارکت در همه زمینهاین تعریف می

ها و در راستای کلیه اهداف و در همه انواع جوامع را ها و ایدئولوژیفرهنگی( و برای همه غایت

 در برگیرد.

 مشارکت سیاسی -5-2

ای مهم برای تبیین جایگاه آن در فقه شیعه است. تعاریف متعددی تعریف این واژه مقدمه

بسیار پیچیده و در است. معنای شرکت در سیاست تا کنون ارائه شده« مشارکت سیاسی»از 

نهایت مبهم است. در تعریفی مبهم و مضیق مشارکت سیاسی شرکت در امور سیاسی و گزینش 

رهبران سیاسی از سوی مردم دانسته شده است. که باالترین سطح این مشارکت در شرکت افراد 

ی ترگسترده بر خالف آن بسیاری از اندیشمندان دایره 1یابد. در احزاب و تبلیغات سیاسی نمود می

گیرند. مشارکت سیاسی به معنای سطح عمومی را برای مشارکت سیاسی مردم در نظر می

مشارکت اعضای یک جامعه یعنی فعال بودن مردم به عنوان یک کل در سیاست است. بنابراین 

برای تعریف مشارکت سیاسی ابتدا باید عناصر تشکیل دهنده موضوع سیاست را شناخت تا معلوم 

برای نمونه شرکت در  7گردد.ه مشارکت در چه اموری به عنوان امور سیاسی مطرح میگردد ک

توان نبود سازوکار انتخابات تنها طریق مشارکت مردم در امر سیاست نیست. باالتر از ان نمی

انتخابات به صورت کنونی در یک جامعه را لزوماً مساوی با فقدان مشارکت مردم در امور سیاسی 

لمداد نمود. البته مشارکت مردم در گزینش رهبران از مصادیق قطعی مشارکت آن جامعه ق

گیرد. دموکراسی مستقیم که نوعی سیاسی است اما لزوماً در قالب انتخابات امروزی جای نمی

مشارکت بدون وجود نظام نمایندگی است مصداق مشارکت فعال شهروندان در امور سیاسی بدون 

ینش مسئولین است. بنابراین برای به دست آوردن تعریفی جامع از برگزاری انتخابات برای گز

 مشارکت سیاسی باید پیش از ورود به مصادیق به جوهر آن توجه نمود.

محدود نمودن مشارکت سیاسی در سطح انتخاب کردن و انتخاب شدن در قالب مناصب 

یف ارائه شده به مشارکت اما در بسیاری از تعار 1شود.های دیگری نیز دیده میدولتی در تعریف

                                                           
 .711، ص7ج پیشین، باقر ساروخانی، 1
 .717(،ص1111، ترجمه احمدی، حمید، چ اول، )تهران: میزان،فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ایان مک لین 7
 .17(:1111)1، علوم سیاسی و روابط بین الملل،  "انتخابات و روند مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران"علی دارابی، 1
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تری نیز توجه شده است. در تعریفی که فرهنگ علوم سیاسی از مشارکت در امور سیاسی کالن

های مشارکت سیاسی از دهد عالوه بر توجه به انتخابات به عنوان یکی از زمینهسیاسی ارائه می

 صورتبندی و هدایت شرکت موثر در فعالیت ها و امور اجتماعی و سیاسی و تاثیر گذاشتن بر» 

ذاری گاست. این تاثیر بر سیاستنیز به عنوان مصادیق مشارکت سیاسی یاد شده1«سیاست دولت 

تواند به شکل مستقیم و غیر مستقیم صورت گیرد. تعیین سیاست عمومی و عمومی می

تاثیرگذاری بر آن امری است که دیگر اندیشمندان نیز در تعریف مشارکت سیاسی آن را در 

های در راستای حمایت از حکومت را نیز از عالوه بر موارد یاد شده باید فعالیت 7اند.ظرگرفتهن

 1موارد مشارکت سیاسی برشمرد. 

ترین تعریف از میان تعاریف ارائه شده از مشارکت پیرایهترین و بیشاید بتوان گفت روشن

 »مطابق با این تعریف است. شناسی آورده شدهسیاسی تعریفی است که در فرهنگ جامعه

 ها در اداره وگیریمشارکت سیاسی فرایندی است که مجموعه افراد جامعه با شرکت در تصمیم

شوند. به عبارت دیگر مشارکت سیاسی عبارت است از شرکت در سازماندهی جامعه سهیم می

 شود و سیاست عمومی را تبیینهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی منجر میعرصه

 1«گذارد.کند و یا برآن تاثیر میمی

 مبانی عقلی مشارکت -2

همانند قاعده شورا اصل مشارکت نیز دارای مبانی عقلی قوی است به صورتی که شاید 

ت آوردهای مشارکبتوان آن را نیز در اصل و بنیان از مستقالت عقلیه به شمار آورد. فواید و دست

-بسیاری از اندیشمندان غربی و اسالمی قرارگرفتهاعضای جامعه در عمل حکمرانی مورد توجه 

است. لزوم مشارکت مردم در امور حکومت اصالً ریشه در طبیعت و سرشت اجتماعی انسان دارد. 

انسان فطرتاً گرایش به زندگی کردن به صورت اجتماعی دارد. و زندگی اجتماعی بدون تصور 

نخواهد ماند. در خصوص مشارکت سیاسی مشارکت اعضای جامعه قابل تحقق نیست و پایدار نیز 

نظران و علمای علم حقوق و علوم سیاسی و اجتماعی و غیره  مردم در حکومت بسیاری از صاحب

                                                           
 .111-111(، صص1171، چ اول، )تهران: چاپار،فرهنگ علوم سیاسیاکبر آقابخشی، مینو افشاری، علی 1
.(، 1117، )حسن پویان(، چ اول، ) تهران: چاپخش، فرهنگ جامعه شناسیالس آبرکرامبی؛ استفن هیل؛ برایان اس.ترنر،ونیک 7
 .711ص
 .17صپیشین، لستر میلبرث، 1
 .711صپیشین، الس آبرکرامبی؛ استفن هیل؛ برایان اس.ترنر، ونیک 1
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جا که این مبحث در زمره اموری است که هر انسان برخوردار از عقل اظهار نظر کرده اند. از آن

معتقدین به اندیشه های گوناگون نماید این مبحث از مباحثی است که سلیم آن را تصدیق می

به آن پرداخته اند. مشارکت سیاسی به طور اخص از سوی قائلین به دموکراسی مطرح شده است. 

اند. از نظر نظریه پردازان دموکراتیک همانند ای نشان دادهایشان به لزوم و فواید آن توجه ویژه

سیاسی مردم فراتر از تحقق  روسو، جان استوارت میل کول و کارول پیتمن فایده مشارکت

سازد آن است که مشارکت، معنای چه توسعه مشارکت را ضروری میتصمیمات بهتر است. آن

های مشارکت اگرچه وجود زمینه 1دهد.ها با یکدیگر را افزایش میزندگی مردم و ارزش رابطه آن

ت که یک ثبات اسافراد تضمین کننده جلوگیری از شکست سیاسی نیست اما این حقیقت قابل ا

واند تسیاست مبتنی برفرآیندهای مشارکت در میان شهروندان فاضل به لحاظ معرفت شناختی می

 7چنین سازوکارهای بهبود خودش را فراهم آورد.از بدترین سرنوشت سیاسی اجتناب کند و هم

 هاگیریآرمان دموکراسی در حقیقت تحقق حداکثری مشارکت افراد در کلیه تصمیم 

 دموکراسی به نوع تصمیمگیری جمعی تعلق» نویسد:است. دیوید بیتهام در تعریف دموکراسی می

دارد دموکراسی در مفهوم خود بیان کننده این ارمان است که تصمیم هایی که بر اجتماعی به 

کلیه  چنینعنوان یک مجموعه اثر می گذارند باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند و هم

عضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم گیری برخوردار باشند. به عبارت دیگر وجود ا

گیری جمعی و داشتن حق برابر در دموکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم

گیری های یک اجتماع بیشتر اعمال این نظارت می باشد. هر اندازه که این دو اصل در تصمیم

اگرچه از نظر اسالم تمامی مبانی دموکراسی  1«جتماع دموکراتیک تر خواهد شد.تحقق یابد آن ا

ی چه قائلین به دموکراسهمانند اومانیسم و خودآیینی قابل قبول نیستند اما بسیاری از ادله آن

های عقلی بنا شده و قابل کنند بر بنیاندر خصوص لزوم مشارکت مردم در حکومت بیان می

 پذیرش است.

 مشارکت سیاسی مردم در حکومتفواید  -9

فواید بی شماری که در مشارکت نهفته است و بسیاری از اندیشمندان به آن اشاره می 

                                                           
 .711-717صصپیشین، ، ایان مک لین 1
 .771(، ص،1114، )عسگر قهرمانپور( چ اول، )تهران:طرح نو،دموکراسی پس از لیبرالیسمرابرت بی.تیلیس،   7
 .17(، ص1111تهران: ققنوس، ، )شهرام نقش تبریزی(، چ ششم، )دموکراسی چیست؟دیوید بیتهام، کوین بویل،  1
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کنند حاکی از این واقعیت است که عقل مشارکت سیاسی مردم در جامعه را به محض تصور 

 تصدیق می نماید.

 پایبندی بیشتر افراد جامعه به قوانین موضوعه -4-5

ه شود و تاثیر بانتظارات عمومی سبب ارتقاء جایگاه نظام سیاسی در میان مردم میتامین 

از سوی دیگر مشارکت سیاسی مردم علی الخصوص در  1سزایی در تبعیت مردم از قوانین دارد.

شود که قوانین را برآمده از خود بدانند نه امری تحمیلی و دستوری از گذاری سبب میامر قانون

گردد و مردم خود اجرای تر میدر چنین صورتی پیروی از قوانین امری سهل جانب حاکمان.

 نمایند.قوانین را مطالبه نموده و بر آن نظارت می

 کارآمدی بیشتر نظام سیاسی -4-2

ای که مشارکت سیاسی در باالترین حد خود قرار دارد نظام سیاسی از مقبولیت در جامعه

ردد. گتر نیز بهرمند میبه تبع از اقتدار باالتر و کارآمدی افزون باالیی نیز برخوردار خواهد بود و

وند. بدین گیری موثر واقع شپذیرند باید بتوانند در فرآیند تصمیمافرادی که از تصمیمات تاثیر می

  7شود.صورت میزان مشارکت پایه مشروعیت شناخته می

 بهبود رفتار و گسترش بهداشت روانی افراد جامعه -4-9

های عینیت این ارکت در واقع به معنای یک تعامل عمیق است و سیاست از زمینهمش

 گردد که گسترشباشد. مشارکت سیاسی سبب تحول شخصیتی و هویتی افراد میتعامل می

هنجار تر تر و بهمشارکت فراگیر در جامعه رفتار افراد را عقالنی 1بهداشت روانی را در پی دارد.

 1نماید.می

 استحکام و مصونیت نظام سیاسی در برابر تهدیدها -4-4

باال بودن سطح مشارکت سیاسی مردم نشان از جایگاه باالی آن حکومت در میان اعضای 

                                                           
 .111-117(: 1117)1، حقوق، "گذاری جمهوری اسالمی ایرانمشارکت مردم در قانون"ولی رستمی، 1
 .11ص پیشین، علی دارابی، 7
، چاپ شده در مشارکت سیاسی، علی اکبر علیخانی، های روانینقش مشارکت سیاسی در کاهش بحرانحسین اسکندری،  1
 .714ص
ب مطالعات انقال، "درآمدی بر مبانی مشارکت در اندیشه سیاسی اسالم"ابراهیم کالنتری، سیدحسن قاضوی، حامد انوریان اصل،  1

 .71(:1114)71، اسالمی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



71 

-جامعه دارد. به عبارتی مشارکت سیاسی فعاالنه از امید مردم به تاثیر خواست ایشان در تصمیم

ت عمومی حکومت و هوشیاری ملت دهد. همین مقبولیهای حکومت خبر میها و سیاستگیری

 دارد.نسبت به اوضاع جامعه نظام سیاسی را در برابر تهدیدها و خطرات محفوظ می

 افزایش عامل وحدت -4-1

مشارکت سبب تقلیل بیگانگی اجتماعی در جامعه است. این عامل بسیاری از بروز 

عدم وجود تعاون و تحرک  روی وتفاوتی تکاعتمادی، بیاحساسات منفی اعضای جامعه مانند بی

الً کند و همبستگی اجتماعی را متقابو توجه به منافع شخصی را نسبت به یکدیگر جلوگیری می

  1دهد.افزایش می

 مبانی درون دینی مشارکت -4

ابتدا باید جایگاه آن را در میان علوم اسالمی « مشارکت سیاسی»برای بحث پیرامون 

ین مبحث توأمان در علم کالم و فقه اسالمی موضوعیت مشخص نمود. نگارنده معتقد است که ا

دارد. این ادعا بر تعریفی که از علم فقه و کالم ارائه شده متکی است. در تعریف این دو علم آمده 

 نماید. علمعلم کالم علمی است که درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهی بحث می»است: 

پیرامون  ایباشد. بنابراین اگر در مسئلهیرامون فعل مکلف میدار کاوش پفقه علمی است که عهده

اهلل بحث شود آن مسئله کالمی است و اگر پیرامون فعل مکلف نظر داده شود مسئله فقهی فعل

جا که بنیان مشارکت برخواسته از فطرت اجتماعی انسان و میل او به دنبال از آن 7«باشد.می

شان ریشه در خلقت ت مشارکت انسان ها در امور اجتماعیکردن منافع خود قرار دارد، ضرور

باشد. بدین سبب وجوب ها دارد. روشن است که خالق انسان خداست و خلقت از افعال الهی میآن

مشارکت سیاسی را باید ابتدا در علم کالم دنبال نمود. در مرحله بعد مشارکت امری خواهد بود 

گردند و از سوی مردم به انجام آن از سوی شریعت امر میرود و که از وظایف مردم به شمار می

دیگر مشارکت حق مردم و تکلیف مسئوالن جامعه نیز هست و مسئوالن به فراهم آوردن زمینه 

اند. بنابراین مشارکت از این جنبه در علم فقه های مشارکت مردم در حوزه سیاست امر شده

پردازد و مشارکت سیاسی موضوع آن واقع ان میشود. چرا که علم فقه به افعال مکلفمطرح می

                                                           
 همان. 1
 .111ص پیشین، ،والیت فقیهعبداهلل جوادی آملی،  7
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کند که میل انسان به گردد. توجه به صفات انسان پرسشگر را به این حقیقت رهنمون میمی

دارد. عالقه انسان به جلب منافعش در گرو اجتماعی زیستن او را به تشکیل اجتماع و ملت وامی

منوط به مشارکت مردم در زمینه های حفظ جامعه و جلب منافع همگانی است. حفظ جامعه 

ا ههای اجتماعی حوزه سیاست است. بنابراین انساناجتماعی است. یکی از مهمترین این زمینه

زنند. شارع مقدس نیز به عنوان خالق الجرم دست به مشارکت سیاسی با یکدیگر و با دولت می

را در جهت خیر انسان تشریع  انسان به این حقایق آگاه است و با توجه به این مسائل اموری

ماید. نتوان به بسیاری از ادله اشاره نمود که مطالب فوق را تأیید میاست. در منابع نقلی مینموده

 شود.میاست پرداختهدر ادامه به مبانی اسالمی مشارکت که از متن دین استخراج شده

 مبنای مشارکت سیاسی در علم کالم -4-5

در علم کالم ارائه گردید. « مشارکت سیاسی»صوص جایگاه ذیل عنوان باال مطالبی در خ

جا تنها ارائه مطلب در این موضوع نیازمند مطالعات فراوان و عمیق اسالم شناسان است. در این

تواند مبنای مشارکت سیاسی های الهی که میبه عنوان یکی از سنت« اراده جمعی»به موضوع 

 شود.قرارگیرد اشاره می

 جمعی اراده  -4-5-5

-بنیادی ترین اصل و سنت در اسالم که پایه و اساس مشارکت سیاسی محسوب می

گردد،تاثیر اراده جمعی به عنوان یک عامل مستقل در برابر اراده خداوند است. خداوند در جهت 

 1.«ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»فرماید: بیان سنت خویش در این خصوص می

این آیه اشاره به نوع سیر انسان به سوی غایت خود دارد. هر نوعی در عالم غایتی دارد که خداوند 

دهد. در این حرکت هر نوعی به سوی غایت خود در عافیت متعال او را به سوی غایتش سوق می

کند. ظاهراً در میان موجودات تنها انسان است که امکان انحراف از فطرت و نعمت حرکت می

صلی خود را دارد. انحراف انسان از غایت خود سبب بر هم خوردن تعادل در میان اجزاء عالم ا

گیری نعمات الهی را به دنبال دارد. نکته بسیار مهمی که در این آیه نهفته گردد که بازپسمی

ها در یک جامعه ها در صورتی است که نوع انسانگیری نعمت از انساناست آن است که بازپس

                                                           
 «11رعد، » 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مسیر الهی منحرف شوند نه تعداد اندکی از ایشان. خداوند نوع انسان را به خاطر گناه بعضی از 

داللت این آیه بر اختیار انسان ها در تعیین سرنوشت جمعی  1کند.از افراد از نعمت محروم نمی

در این آیه » نویسد:خویش به حدی از اهمیت برخوردار است که صاحب نظری در این مورد می

ه جمعی به عنوان یک اراده مستقل در برابر اراده خداوند مطرح شده است. اگر این آیه شریفه اراد

ما در  آلود بود کهو آیات مشابه و نصوصی از این دست در روایات نبود این تفکر یک تفکر شرک

اده ربرابر اراده خداوند اراده انسان را تعیین کننده سرنوشتش می دانستیم زیرا اصالت دادن به ا

انسان در برابر اراده خدا نوعی اومانیسم و شرک است ولی چون قرآن خود این اجازه را داده است 

همانند والیت طولی انسان حاکمیت اراده جمعی از اراده تشریعی ازلی و الهی سرچشمه گرفته 

ه این آیه ضمن به رسمیت شناختن اراد7«است منافاتی با توحید ندارد بلکه عین توحید است.

کند. ان اهلل ال یغیر نشان دهنده ها را موثر در سرنوشت ایشان اعالم میانسان اراده جمعی انسان

ها در این حیطه موکول اراده خداوند در حوزه جامعه سیاسی است که به اراده جمعی انسان

ها است. چرا که اراده جمعی است. روشن است که اراده جمعی حاصل مشارکت جمعی انسانشده

ای از اراده های متفرق اعضای جامعه نیست بلکه به اراده ای اشاره دارد که ه معنای مجموعهب

گیرد این فرآیند همان مشارکت طی فرآیند همگون و همسو شدن اراده اعضای جامعه شکل می

 1است.

گشا برای مسئوالن هر جامعه و علی الخصوص توجه کردن به این سنت الهی امری بسیار راه

توجهی به اسالمی است. دنبال کردن هر هدفی در جامعه بدون جلب مشارکت مردم بی جامعه

ود شاین سنت و ارده الهی است و نتیجه ای جز شکست ندارد. زمانی در جامعه بهبودی حاصل می

شود که متعلق مسائلی در جامعه محقق می1که یک مشارکت همگانی در این راستا به دست آید.

 آن جامعه باشد. اراده جمعی اعضای

 مبانی مشارکت سیاسی در علم فقه -4-2

جا که حوزه تکوین و حوزه تشریع همواره هماهنگ با یکدیگر هستند و اراده خداوند از آن

                                                           
 .171، ص11ج پیشین، محمد حسین طباطبایی؛ سید حمد باقر موسوی همدانی، 1
 چاپ شده در مشارکت ابعاد فقهی مشارکت سیاسی) با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسالمی(،عباسعلی عمید زنجانی،  7

 .11-17صص  پیشین، سیاسی، علیخانی،
 .11همان، ص 1
 .17ص  پیشین، نعمت اهلل متین، 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در زمینه تشریع با اراده او در حوزه تکوین و فطریات بشر و سنت های الهی همسو است. در این 

قوق و تکالیفی را برای مردم در راستای گردد شارع مقدس ححوزه که شامل فقه اسالمی می

تحقق مشارکت سیاسی در جامعه وضع نموده است. برخی از این امور تکلیف مردم به حساب می 

آید و برخی حقوق مردم محسوب می گردد. اسالم مشارکت در امور سیاسی را هم در وهله 

ت گر لزوم مشارکباً بیانتشکیل حکومت و هم در استمرار آن به رسمیت شناخته است. آن چه غال

مردم در آغاز تشکیل حکومت اسالمی است اصطالح آشنای بیعت است. اگرچه در اعتقاد شیعیان 

منصب والیت مقامی انتصابی است نه انتخابی؛ در اندیشه شیعه حکومت در اسالم تحمیلی نیست 

 مردم شرط فعلیتو تعیین ولی از جانب خدا به معنای تحمیل او بر مردم نیست بلکه رضایت 

البته این تحمیلی نبودن حکومت دینی تنها در زمان پیدایش حکومت 1والیت اولیاء منصوب است.

یابیم که موضوعیت ندارد بلکه با دقت در اطالق اشارات مختلف قرآنی، روایی و عقلی درمی

. پس خواست مردم هم در تاسیس حکومت دینی و هم در استمرار و تداوم آن نقشی عمده دارد

رضایت مردم به تشکیل این حکومت به این معنا نیست که مردم مجبورند تا پایان طبق 

حکومت اسالمی با رای مردم  7های او تن دهند.رهنمودهای حاکم عمل کنند و به تمامی خواسته

این  1گذارد و با حمایت و پشتیبانی مردم حیات خود را ادامه می دهد.پا به عرصه حکومت می

به دنبال تبیین مبنای اسالمی مجلس منتخب است که در حیطه مدیریت و اداره امور نوشتار 

جامعه مطرح می گردد. در این مرحله مشارکت مردم در تشکیل حکومت به پایان رسیده و سخن 

از مشارکت مردم در استمرار حکومت است بنابراین در ادمه با تفصیل بیشتری به طرح قالب های 

 پردازیم. داره نظام سیاسی اسالمی میمشارکت مردم در ا

 تعاون بر نیکی ها و تقوا -4-2-5

 »فرماید:و تقوا امر می کند و می خداوند در قرآن کریم مسلمانان را به همکاری در نیکی

منظور از تعاون بر بر و تقوا در این آیه  1«تعاونوا علی البر و تقوا و ال تعاونوا علی االثم و العدوان

ر ایمان و عمل صالح است که همان صالح و تقوای اجتماعی است. در مقابل آن همکاری اجتماع ب

                                                           
یه ارشاد و مشهد به انضمام متن کامل قانون مبانی نظری قانون اساسی: گفتارهای حسینسید محمد حسینی بهشتی،  1

 .114(، ص1111های شهید آیت اهلل دکتر بهشتی(، چ دوم، )تهران: انتشارت روزنه، ، )بنیاد نشر آثار و اندیشه1531اساسی مصوب 
 .111ص  پیشین، ،نسبت دین و دنیاعبداهلل جوادی آملی،  7
 .111همان، ص 1
 «7مائده، » 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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) گردد.(و عدوانبر اثم ) عمل سوئی که باعث عقب افتادگی در کارهای یک زندگی سعادتمند می

کاری در جامعه را مفروض این آیه شریفه ظاهراً وجود هم 1تعدی به حقوق حقه مردم( قرار دارد.

تر امر به تعاون بر بر و تقوا کند. به عبارت روشنو به همکاری مورد نظر خود امر می استگرفته

در مقابل تعاون بر اثم و عدوان نشان دهنده این امر است که شارع ابتدا اصل تعاون را امضا نموده 

از  های فطری وکاری و تعاون از خواستهاست. هماما دایره آن را از لحاظ موضوعی محدود نموده

کاری در یک هرچند ممکن است که حس تعاون و روحیه هم 7مقتضیات زندگی اجتماعی است.

رسد. در این صورت چنین گاه عدد آن به صفر نمیجامعه دچار شدت و ضعف شود اما هیچ

 ای الجرم مضمحل خواهد شد.جامعه

راین باشد. بنابتشکیل حکومت اسالمی قطعاً از زمره برّیات است حفظ آن نیز از واجبات می

بارت آید. به عمشارکت مردم در تشکیل و حفظ نظام اسالمی قطعاً از مصادیق این آیه به شمار می

نماید البته مشارکت سیاسی در یک حکومت دیگرشارع در این آیه امر به مشارکت سیاسی می

 مشروع که همان حکومت ولی موذون از قبل خدا است.  

 نهی از منکرامر به معروف و  -4-2-2

نماید وجوب امر یکی دیگر از مواردی که ضرورت مشارکت سیاسی را در اسالم اثبات می

به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر به این معنا است که باید به اموری 

 که برای زندگی دنیا و آخرت انسان سودمند است امر و از اموری که سعادت زندگی فردی و

اجتماعی، دنیوی و اخروی انسان را تهدید می کند نهی شود. این وظیفه مهم که به هدف اقامه 

ها وضع گردیده است وظیفه ای همگانی است که خداوند آن را نیکی ها و ریشه کن شدن بدی

تنها به دوش مسئوالن و والیان جامعه قرارنداده است. این وظیفه متوجه تک تک افراد جامعه 

 ابراین تحقق آن منوط به تحقق مشارکت جمعی مردم است.است. بن

پذیرد بلکه غالباً نیازمند مشارکت جمعی در این خصوص همیشه به سادگی صورت نمی

ها و منکرها به درستی شناخته و پیش بینی ساختارها و نهادهایی است که در قالب آن معروف

                                                           
 .711، ص7ج پیشین، طباطبایی؛ سید حمد باقر موسوی همدانی،محمد حسین  1
زاده(، چ اول، )تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ، جلد دوم، )ابراهیم موسیدانشنامه فقه سیاسیعباسعلی عمید زنجانی، 7

 .714، ص1(، ج1111

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در تعریف این واجب  1نکر معین گردد.تعریف گردد و راهکارهای تحقق معروف و از بین رفتن م

چه مطابق تعالیم دین و عرف دینداری امر به معروف کنشی است برای تحقق آن» است:الهی آمده

و آشنا و پسندیده است و نهی از منکر واکنشی است برای نابود کردن آن چه ناآشنا و نکوهیده 

ز سوی شارع در اکثر موارد این کنش و واکنش امری است که علی رغم وجوب آن ا 7«است.

توان افراد را به انجام آن مجبور ساخت. لذا از این جهت مشارکتی ماهیتی داوطلبانه دارد و نمی

پذیرد منطبق بر مفهومی است که از مشارکت که در راستای عمل به این واجب الهی صورت می

د موظف هستند برای است. افراد جامعه اسالمی بر اساس تکلیف شرعی خوسیاسی ارائه شده

تحقق معروف و جلوگیری از منکر اقدام به مشارکتی آگاهانه و مسئوالنه در حکومت اسالمی 

دهد یک مشارکت ها و منکرها در حوزه سیاست رخ میجا که بسیاری از معروفاز آن  1بنمایند.

 آید.سیاسی الزم می

 نصیحت مسئوالن جامعه -4-2-9

مشارکت سیاسی مردم در اسالم نصیحت مسئوالن جامعه از یکی دیگر از مهمترین مبانی 

مطرح شده است « النصیحه الئمه مسلمین»سوی ایشان است. این امر در اسالم به عنوان اصل 

و آن را باید از موضوعات حقوق عمومی اسالمی دانست. این مبحث در بسیاری از روایت به چشم 

طرطوشی، حاحز، محقق سبزواری و خواجه نظام الملک خورد. برخی نویسندگان مثل غزالی، می

برخی از محدثین به خاطر اهمیت بسیار و  1اند.سنگی زدهدر این زمینه دست به تالیف آثار گران

به طور مثال مرحوم کلینی در  7تعدد احادیث در این زمینه آن را در بابی جداگانه آورده اند. 

 اللُّزُومِ  وَ الْمُسْلِمِینَ لِأَئِمَّةِ بِالنَّصِیحَةِ ص النَّبِیُّ أَمَرَ مَا ابُبَ» کافی بابی در این خصوص به عنوان 

 1است.گشوده«  هُم مَنْ وَ لِجَمَاعَتِهِمْ

نصیحت خیر خواهی است یعنی هر مبحث یا عملی که در آن خیر منصوح منظور شده »

معنای تصفیه و خالص کردن  باشد ریشه این واژه در استعماالت زبان عرب از نصحت العسل به

                                                           
 .11ص شین،پی عباسعلی عمید زنجانی، چاپ شده در مشارکت سیاسی، علی اکبر علیخانی، 1
 .117، ص1ج پیشین، ،دانشنامه فقه سیاسیعباسعلی عمید زنجانی،  7
. مشارکت عمومی در اداره حکومت اسالمی؛ حق یا 7نقش مردم در تشکیل، اداره و حفظ حکومت اسالمی "علی فتاحی زفرقندی، 1

 .11ص پیشین، ،"تکلیف
 .117صپیشین،  علیخانی،علی اکبر علیخانی، چاپ شده در مشارکت سیاسی، علی اکبر  1
 .111(: 1177)1، حکومت اسالمی، "نصیحت ائمه مسلمین"محمد سروش محالتی،  7
 .141، ص1ه.ق(، ج1147، )علی اکبر غفاری و محمد آخوندی(، چ چهارم)تهران، دارالکتب االسالمیه،کافیمحمد بن یعقوب کلینی،  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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عسل گرفته شده اشت. مناسبت این ماده با کاری که ناصح انجام می دهد از آن جهت است که 

ناصح نیز کالم و عمل خود را از غش و ناخالصی پاک می کند و هیچ انگیزه ای جز خیرخواهی 

شد خلوص ناصح بخچه به نصیحت ارزش و قداست میآن 1«در لوح و جان خود باقی نمی گذارد.

در خیرخواهی برای منصوح است. نصح در برابر غش قراردارد. پس ناصح کسی است که خالصانه 

 7کند.شونده دلسوزی میبرای نصیحت

نصیحت و خیرخواهی برای مسئولین جامعه مطابق روایات یکی از سه امری است که هر 

امر به معروف و نهی از منکر بر  این واجب الهی مانند 1است.مسلمانی به انجام آن توصیه شده

اوتی نسبت تفاست. خداوند مسلمانان را از بیدیگر بنا شدهپایه مسئولیت همگانی مسلمانان بر یک

منظور از نصیحت الئمه مسلمین خیرخواهی کامل  1است.به اوضاع جامعه خود برحذر داشته

 :گرددشامل موارد ذیل میشهروندان نسبت به مسئوالن جامعه است. نصیحت مسئوالن جامعه 

رسانی به مسئولین: بیان حقایق هرچند تلخ در نزد مسئوالن جامعه سبب بصیرت اطالع

توانند گردد. بدین وسیله مسئوالن میایشان نسبت به اوضاع جامعه و مشکالت موجود می

 تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و جامعه را به مسیر صواب هدایت نمایند.

جانبه بر اعمال مسئوالن ایشان را از کرد مسئوالن: نظارت مردمی و همهنظارت بر عمل

ها و فشار  افکار ها و نابه سامانیدارد. هشدار آحاد جامعه نسبت به ناراستیانجام خطا مصون می

گردد و زمینه رفع مشکالت موجود عمومی بر مسئوالن قطعاً مانع از بروز بسیاری از انحرافات می

 نماید.م میرا نیز فراه

ارائه راه حل و ارائه مشاوره مردم به مسئوالن: یکی از طرق خیرخواهی مردم نسبت به  -

برد اهداف به مسئولین آن است که در حیطه تخصص خود برای حل معضالت و پیش

-مسئوالن مشاوره ارائه دهند و از این طریق اتخاذ تصمیم صواب را برای ایشان دست

 تر نمایند. یافتنی

                                                           
 .111ص پیشین، محمد سروش محالتی، 1
 همان. 7
: لممس إمرئ قلب علیهنّ یغلّ ال ثالث...  الخیف مسجد فی آله و علیه الّله صلّى الّله رسول خطب:»فرمایندمی( ع)صادق جعفر امام 1

 حمد انصارى، )مکتاب سلیم بن قیس هاللیسلیم بن قیس هاللی، «)لجماعتهم اللزوم و المسلمین ألئّمة النصیحة و للّه العمل إخالص
 .(171، ص7ه.ق(، ج1147اول)قم: الهادی، چ  خوئینى(، زنجانى

. مشارکت عمومی در اداره حکومت اسالمی؛ حق یا 7نقش مردم در تشکیل، اداره و حفظ حکومت اسالمی "علی فتاحی زفرقندی،  1
 .11صپیشین، ، "تکلیف

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تفاوت نصیحت با اطاعت -4-2-4

یکی دیگر از نکات قابل توجه در زمینه نصیحت مسئوالن تفاوت نصیحت با اطاعت است. 

دیگر برابرند و نه در تضاد هستند. امیرالمومنین این دو امر را به عنوان دو این دو عنوان نه با یک

عت تبعیت نهفته است و این در معنای اطا1کنند.وظیفه مجزای مردم در برابر حاکم معرفی می

 کند وبه معنای مطابق میل کسی رفتار کردن است. در این جا مطیع از رای خود صرف نظر می

دهد نماید. در حالی که ناصح بر اساس رای و تشخیص خود نظر میبر اساس امر آمر عمل می

گیرد یر نظر مهرچند که نظرش مطابق میل نصیحت شونده نباشد. ناصح خیر نصیحت شونده را د

نه میل او را. در واقع در نظر گرفتن میل و رغبت نصیحت شونده مساوی با عدم خلوص نصیحت 

برای برادرت نصیحت را خالص گردان چه در نزد »  1است:در روایتی در این خصوص آمده 7است.

 «او نیکو باشد و چه زشت.

 نصیحت حق یا تکلیف -4-2-1

است که نصیحت مسئوالن جامعه از تکالیف مردم و حق ظاهر ادله در این زمینه این 

 حَقِّی أَمَّا وَ» فرمایند: شود. امیر المومنین در این زمینه میرهبران جامعه بر ایشان محسوب می

 ینَ حِ الطَّاعَةُ وَ مْأَدْعُوکُ حِینَ الْإِجَابَةُ وَ  الْمَغِیبِ وَ الْمَشْهَدِ فِی النَّصِیحَةُ وَ بِالْبَیْعَةِ فَالْوَفَاءُ عَلَیْکُمْ

گردد. در این روایت خیرخواهی و نصیحت حاکم از جمله حقوق او بر مردم معرفی می 1.«آمُرُکُم

های این نصیحت را برای مردم فراهم ناگفته پیدا است که کارگزاران جامعه باید شرایط و زمینه

ه همین دلیل برخی این عنوان را از کم موانعی را در این راستا به وجود نیاورند. بکنند و یا دست

برخی نیز نصیحت مسئولین را نه تنها امری جایز بلکه از واجبات الهی بر  7دانند.حقوق مردم می

تر است. چرا که ظاهر نظر اخیر به صواب نزدیک 1شمرند.عهده مردم و از حقوق حاکمان می

توان از این ظاهر گذشت. شاید بتوان گفت کند و نمیروایات نصیحت را وظیفه مردم قلمداد می

وظیفه مسئوالن در ایجاد زمینه عمل مردم به این واجب الهی از باب مقدمه واجب واجب است. 

                                                           
 ی،شریف الرض.«)آمُرُکُم حِینَ الطَّاَعةُ وَ أَدْعُوکُمْ ِحینَ الْإِجَابَةُ وَ الْمَغِیبِ وَ دِالَْمشْهَ فِی النَّصِیحَةُ وَ ِبالْبَیْعَةِ فَالْوََفاءُ عَلَیْکُمْ حَقِّی أَمَّا وَ»  1

 .(71ص پیشین،
 .111-114صص پیشین، محمد سروش محالتی، 7
)علی اکبرغفاری(،چ دوم)قم: جامعه ، تحف العقولبن علی ابن شعبه ، حسن«)قَبِیَحةً. أَوْ َکاَنتْ حَسََنةً النَّصِیحَةَ  أََخاکَ امْحَضْ وَ »  1

 .(11ه.ق(، ص1141مدرسین، 
 .71ص پیشین، شریف الرضی، 1
. مشارکت عمومی در اداره حکومت اسالمی؛ حق یا 7نقش مردم در تشکیل، اداره و حفظ حکومت اسالمی  "علی فتاحی زفرقندی،  7

 .11ص پیشین، ،"تکلیف
 .11، 1(، ج1177)قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ، دوم هاها و پاسخپرسشمحمدتقی مصباح،  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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رد. گیو به همین دلیل فراهم نمودن شرایط انجام این تکلیف در زمره وظایف مسئوالن قرار می

اکم اسالمی، نصیحت طلبی، رفع از جمله شرایط الزم برای تحقق نصیحت مسئولیت پذیری ح

حجاب، ایجاد فضای آزاد، تحمل و سعه صدر، میدان دادن به حق گویان صریح و طرد متملقان، 

وجود تمام و کمال این شرایط  1باشد.تصدیق ناصح و گزینش نصایح و دفاع از حقوق ناصحین می

مردم تنها وظیفه ایشان است تا ایشان در خطاب به در زمان حکومت امیرالمؤمنین)ع( سبب شده

-من فرمان» فرمایند:را در برابر حاکم گوشزد نمایند. امام در توصیف رفتار خود با ناصحان می

 7«نهم و پاس حرمت خیرخواهان شما را دارم.برداران شما را ارج می

و » فرمایند:امام علی)ع( در نامه خود به مالک اشتر به همین نکته اشاره کرده می 

شان راست نیاید جز که والیان را برای کارهای خود نگه دارند و دوام حکومت آنان را خیرخواهی

 1«سنگین نشمارند.

 واجب کفایی -4-2-6

یکی دیگر از عناوینی که در فقه اسالمی می تواند مبنایی برای مشارکت سیاسی قرارگیرد 

م در امر تحقق بسیاری است. در قرآن کری« واجبات کفایی»ای از واجبات به عنوان وجود دسته

اند. به طور مثال ها و بسیاری از واجبات اجتماعی عموم مسلمین مورد خطاب قرارگرفتهاز آرمان

 «مشارکت سیاسی»است. ارتباط میان در آیات قرآن اقامه قسط و عدل بر دوش مردم قرارگرفته

د منکه شارع عالقه از دو حیث است. از طرفی واجبات کفایی اموری هستند« واجبات کفایی»و 

جا که تحقق این هاست و بر جامعه مسلمین است که این امور را محقق نمایند. از آنبه تحقق آن

آهنگی گردد، همای از مسلمانان عملی میدست از واجبات بر خالف واجبات عینی با اقدام عده

به علت گستردگی مسلمین در انجام این دسته از واجبات ضروری است. در بسیاری از موارد 

ها است. بینی شدن نهادها و سازمانجوامع امروزی عملی شدن این واجبات الهی منوط به پیش

کنند و  از معطل ماندن آن مند میها همکاری مردم را در تحقق واجبات کفایی نظاماین سازمان

جلوگیری می نمایند. از طرف دیگر اکثریت قریب به اتفاق آن چه در جامعه نیازمند مشارکت 

                                                           
 .171-117صصپیشین، محمد سروش محالتی،  1
 .(114ص پیشین، شریف الرضی،«)  حَقَّهُ النَّصِیَحةِ ِلذِی وَ فَضْلَهُ  مِنْکُمْ الطَّاعَةِ  ِلذِی عَارِفٌ أَنِّی»  7
-111)همان، صص «مُدَّتِهِم انْقَِطاعِ  اسْتِبْطَاءِ تَرْکِ وَ  دُوَلِهِمْ اسْتِثْقَالِ قِلَّةِ وَ الْأُمُورِ [ أُُمورِهِمْ] وَُلاةِ عَلَى إبِحِیطَتِهِمْ إِلَّا نَصِیحَتُهُمْ  تَصِحُّ لَا»  1

111). 
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به عبارت دیگر هم انجام واجبات کفایی در جامعه  1گیرد.است تحت عنوان واجب کفایی قرار می

حقق شود در زمره این مشارکت آفرین است و هم اکثر اموری که امروزه باید با مشارکت مردم م

است. بنابراین واجبات کفایی خود هم نیازمند به مشارکت هستند و هم بینی شدهواجبات پیش

کنند. موضوع واجبات کفایی امور اجتماعی است و بسیاری مشارکت الزم در جامعه را تامین می

-می اسی نیزاز این امور مسائل سیاسی هستند بنابراین تمامی این مباحث شامل مشارکت سی

 گردد.

 مقدمه واجب -4-2-7

مشارکت سیاسی فعاالنه مردم در حکومت اسالمی مقدمه عملی شدن بسیاری از واجبات 

های خود به تاثیر مشارکت مردم در تحقق این واجبات اشاره نموده نظران در نوشتهاست. صاحب

یاسی مردم در حکومت اند که می توان تمامی آن ها را ذیل عنوان باال گردآورد. مشارکت س

مقدمه واجباتی است از قبیل: اجرای احکام اسالمی، حفظ نظام اسالمی، تحقق قسط و عدل در 

 جامعه.

 اجرای احکام اسالمی -4-2-8

شد عملی شدن واجبات کفایی در گرو مشارکت مردم طور که در عنوان قبلی گفتههمان

 است.

 حفظ نظام اسالمی -4-2-3

مشروع از واجبات است و حفظ آن نیز قطعاً از واجبات محسوب تاسیس حکومت دینی و 

 دلیشود مشارکت سیاسی و همگردد. یکی از مواردی که سبب ثبات سیاسی حکومت میمی

بدون حمایت مردمی و پشتیبانی ایشان حاکم اسالمی به تنهایی قادر به  7مردم با حکومت است.

 حفظ نظام نیست. 

هانه مردم در امور حکومت سبب دوام و ثبات نظام سیاسی حضور فعاالنه و مشارکت آگا

بنابراین هم بر حکومت واجب است تا با ایجاد فضای کافی امکان تحقق این مشارکت  1گردد.می

                                                           
 .17ص پیشین، عباسعلی عمید زنجانی، چاپ شده در مشارکت سیاسی، علی اکبر علیخانی، 1
 .17ص پیشین، یدحسن قاضوی، حامد انوریان اصل،ابراهیم کالنتری، س 7
ره حکومت اسالمی؛ حق یا . مشارکت عمومی در ادا7نقش مردم در تشکیل، اداره و حفظ حکومت اسالمی "علی فتاحی زفرقندی، 1

 .74-11صص، پیشین، "تکلیف

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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را فرآهم آورد و هم بر مردم است که از این امکان استقبال نمایند.لزوم مشارکت سیاسی مردم با 

حاکمیتی بوده است. اما در جهان کنونی با فراگیر  حکومت همیشه یکی از مقومات اصلی هر

شدن نظریه دموکراسی و حاکمیت ملی هر حکومتی جهت حفظ ثبات و قدرت خویش بیش از 

پیش در پی اثبات جایگاه مردمی خویش است. انعکاس مشارکت سیاسی مردم دلیلی بر مدعای 

و رهبران جوامع اسالمی  مردمی بودن هر نظام سیاسی است. به همین سبب بسیاری از علما

 1شرکت در انتخابات را به عنوان مقوم نظام اسالم واجب اعالم نموده اند.

 تحقق قسط و عدل در جامعه 4-2-51

یکی از واجبات کفایی اقامه قسط و عدل در جامعه است. تحقق این واجب الهی وابسته به 

 بینی نهادهایی است کهوط به پیشتر اقامه قسط و عدل منوجود ابزارهایی است. به عبارت دقیق

مند برای تحقق آن تالش کنند. ایجاد و کارآمدی چنین سازوکارهایی منوط به به صورت نظام

مشارکت سیاسی مردم است. شارع مخاطب خود را در این واجب خود مردم قرار داده است و 

ق هر د. در واقع تحقمردم برای انجام این واجب سیاسی نیازمند مشارکت سیاسی بایکدیگر هستن

کاری و اراده مردمی مقدور نخواهد های دینی و اهداف حکومت اسالمی بدون همیک از آموزه

 7بود.

 رضایت عمومی-2-9-2-8

است که از «رضی العامه»از دیگر مصادیق مشارکت سیاسی در اسالمی مفهومی به نام 

روایات متعددی به این اصطالح  اصطالحات سیاسی جاافتاده در متون اسالمی است. در احادیث و

نظام سیاسی باید بر پایه رضایت عمومی استوار » اشاره شده است. در معنای آن گفته شده است:

راه تحقق رضایت عامه بی شک مشارکت سیاسی است. اساساً تنها به وسیله مشارکت  1«باشد.

نی تبع نهادهای پیش بی یابد و بهسیاسی است که نظر مردم به نحو درست و قانونی انعکاس می

شده در قانون روند کارها در جامعه با رضایت و میل مردم تطبیق می یابد. به عبارت دیگر 

ردد. گمسئولین ابتدا باید از نظر مردم اطالع یابند که این اطالع به وسیله مشارکت مردم محقق می

                                                           
 .11(:1111)11، حکومت اسالمی، "از منظر فقه سیاسی اسالم« شرکت در انتخابات»ماهیت و حکم "محسن ملک افضلی اردکانی،  1
 .1(:1114)1، رواق اندیشه، "جایگاه مردم در نظام حکومتی اسالمی"محسن اراکی،  7
 .11-11صص پیشین، عباسعلی عمید زنجانی، چاپ شده در مشارکت سیاسی، علی اکبر علیخانی، 1
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چه کسانی رضایت دارند و چه کنند که به وکالت و ریاست برای مثال مردم در انتخابات اعالم می

پسندند. در ثانی مردمی که هیچ فضایی برای مشارکت در هایی را برای اداره جامعه میسیاست

مند نیستند. پس مشارکت شک از اوضاع جامعه خود رضایتامور سیاسی جامعه خود را ندارند بی

 ند. کسیاسی خود هم موضوع رضایت عامه است و هم موجبات آن را فراهم می

 مشارکت سیاسی حق یا تکلیف -1

مشارکت سیاسی از جمله مفاهیمی است که به سادگی نمی توان آن را صرفاً در زمره 

حقوق مردم به شمارآورد و یا از مصادیق تکالیف ایشان بر شمرد. روایت ذیل جنبه تکلیفی بودن 

یهتم بامور المسلمین من اصبح و امسی و لم » نماید.مشارکت مردم در امور جامعه را ترسیم می

رسد که این روایت مشارکت حداکثری در شؤون مسلمانان را وظیفه به نظر می 1«فلیس بمسلم

کند.این امر باید عملکرد پیوسته و همیشگی یک فرد مسلمان باشد. آحاد مسلمین معرفی می

گیرد که از عبارت امور المسلمین تمامی شوون مسلمانان را در رابطه با مصالح جامعه دربرمی

مهمترین آنها جریانات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند. تمامی اموری که از این قبیل باشد 

از شؤون عامه محسوب می گردد زیرا کلمه شؤون عام است و به مسلمین که کلمه جمع است 

نه حاضافه شده است بنابراین تامین مصالح همگانی مورد نظر است. هر مسلمانی باید همواره در ص

شد عرصه سیاست از طور که گفتههمان 7حاضر باشد و در اداره شؤون امت مشارکت نماید.

هایی است که تامین مصالح و رسیدن به اهداف اسالمی در آن مستلزم مشارکت ترین حیطهمهم

 مردم در اداره آن است.

ت صورحقیقت آن است که در اکثر موارد مشارکت سیاسی دارای جنبه حق و تکلیف به 

را باید هم تکلیف مردم دانست و هم « نصیحت رهبران جامعه»توأمان است. به طور مثال عنوان 

تفاوت نبودن نسبت به افعال رهبران و مسئوالن جامعه از حقوق ایشان به شمار آورد. از سویی بی

 تنها توانند این امر رااز وظایف قطعی مردم مسلمان است و از سوی دیگر مسئوالن جامعه نمی

امر به معروف و نهی از »حق خود قلمداد کنند و به این بهانه از پذیرش نصایح مردم سرباز زنند. 

نیز چنین وضعیتی دارد. طرفین در این دو عنوان هر دو مکلف و هر دو محق هستند. به « منکر

                                                           
 .111، ص7ج پیشین، ،کافیمحمد بن یعقوب کلینی،  1
 .141، ص(1117تمهید، فرهنگی موسسه: چ سوم، )قم ،فقیه والیت محمدهادی معرفت، 7
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ان سلماناز تکالیف م« مقدمه واجب»و « واجب کفایی» ،«ها و تقواتعاون بر نیکی» رسد نظر می

طلبد. اما در خصوص عنوان رضایت عامه این تکلیف است که مشارکت سیاسی ایشان را می

نماید که موظف به رعایت و توجه به رضایت مردم در اداره جامعه مسئوالن جامعه را گوشزد می

توانند رعایت حقوق خود را گردند که میهستند. مردم نیز در این زمینه طرف حق محسوب می

 کومت اسالمی درخواست کنند. از ح

 انتخاب نمایندگان در مجلس شورای اسالمی یکی از مصادیق مشارکت سیاسی مردم -6

دمه است و مشارکت سیاسی مقگفته شد که مشارکت سیاسی در اسالم اصلی پذیرفته شده

ها است. مشارکت سیاسی در بسیاری از موارد از بسیاری از واجبات الهی و موضوع برخی از آن

تکالیف و حقوق مسلمانان و در برخی موارد صرفاً حقی است که شارع برای ایشان در نظر 

است. پس از اثبات این مطالب باید دید که آیا وجود نهادی مانند مجلس شورا که اعضای گرفته

آن به انتخاب مردم تعیین گردند مصداقی برای ایجاد فضای الزم جهت تحقق مشارکت مردمی 

 ن منظر این نهاد را باید نهادی برآمده از مبانی اسالمی دانست؟است؟ و از ای

است نفس مشارکت سیاسی مردم در چه در مبانی اسالمی مورد تاکید قرارگرفتهآن

حکومت اسالمی است. اما شیوه و طریقه عملی شدن این مشارکت امری است وابسته به شرایط 

در امور کشور است و انتخابات و همه پرسی چه موضوعیت دارد مشارکت مردم زمان و مکان. آن

بنابراین فقدان سابقه وجود  1ها تنها ابزارهایی برای رسیدن به این هدف هستند.و دیگر روش

نهادی مانند مجلس شورای اسالمی در زمان معصومین)علیهم السالم( و مکانیزم انتخابات دلیلی 

م سیار متفاوت اکنون با صدر اسالم مستلزبر غربی و ضد اسالمی بودن مبانی آن نیست. شرایط ب

بینی سازوکارهایی متفاوت است. جامعه کوچک و محدود مدینه النبی که مردم در آن به پیش

توانستند با رئیس حکومت ارتباط برقرار کنند و نظرات خود را منعکس نمایند با جوامع راحتی می

ن بسیاری از واجبات اجتماعی و اهداف چند ده میلیونی زمان حال قابل مقایسه نیست. عملی شد

ها است. مشارکت مردمی نیز به عنوان اکنون نیازمند نهادینه ساختن روش اجرای آناسالمی هم

ها و سازوکارهای منطبق مقدمه برخی از واجبات و موضوع برخی دیگر قطعاً باید در قالب مکانیزم

                                                           
 .11صپیشین، ، "مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران تحلیل مبانی اصل ششم قانون اساسی"عباس کعبی،  1
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سوره حدید اقامه قسط و عدل  77آیه  با شرایط زمانی و مکانی صورت پذیرد. برای مثال طبق

در جامعه از جمله  واجبات کفایی است که مخاطب آن تمامی اعضای جامعه هستند. اما عملی 

 1شدن این واجب الهی بدون وجود وسایل و ابزارهای الزم غیر ممکن است.

-شدهها برای مشارکت سیاسی شناختهترین روشگیری از مردم مهمدر دنیای امروز رای

اند و در صدد تبیین است. صاحب نظران و اندیشمندان بسیاری در اهمیت انتخابات قلم زده

ترین اکنون از بدیهیاند. انتخابات از چنان اهمیتی برخوردار شده است که همجایگاه آن بوده

ترین سازوکار مشارکت سیاسی شود و مهمپذیر محسوب میهای یک جامعه مشارکتشاخص

های مشارکت سیاسی مردم است و حضور ترین اهرمانتخابات از مهم 7گردد.داد میشهروندان قلم

داشتن حق رای از مقدماتی است  1باشد.ایشان در تعیین سرنوشت سیاسی خود و کشورشان می

البته انتخابات را نباید یک  1معنی است.که بدون آن انتظار وجود مشارکت سیاسی در جامعه بی

اده توان ارید به دید یک ابزار به آن نگریست. ابزاری که به واسطه آن میهدف دانست بلکه با

گیری نهادهای سیاسی و تعیین کارگزارن نظام که متصدی اعمال اقتدار اعضای جامعه را در شکل

 7سیاسی هستند مداخله داد.

 های است که میزان مشارکت سیاسی مردم را به صورت کیفی و قابل محاسبانتخابات آیینه

است که شرکت در انتخابات از مقدمات حفظ نظام سیاسی کنند. همین امر سبب شدهمنعکس می

ساالری موضوع فتوای برخی از مراجع این نهاد مردم 1و حفظ نظام عام اجتماعی محسوب شود.

است. علمای شیعه با پذیرش جایگاه انتخابات و اهمیت آن انتخابات در خصوص تقلید قرار گرفته

اند. و اکثریت مراجع شرکت در انتخابات را بر عموم ضور در انتخابات اظهار نظر نمودهحکم ح

امام خمینی)ره( در بسیاری از موارد به تبیین اهمیت انتخابات و  7دانند.مسلمانان واجب می

نا همه ملت بی استث» فرمایند:اند. ایشان در جایی میوظیفه مردم در شرکت در انتخابات پرداخته

رنوشت ها به آن احتیاج دارد سپای صندوقها بروند بی عنایتی نکنند به یک مطلبی که کشور آن به

                                                           
 .17ص پیشین، شده در مشارکت سیاسی، علی اکبر علیخانی،عباسعلی عمید زنجانی، چاپ  1
 .11صپیشین،  دارابی، 7
 .11صپیشین،محسن ملک افضلی اردکانی،  1
 .711ص پیشین، حسین اسکندری، چاپ شده در مشارکت سیاسی، علی اکبر علیخانی، 1
 .144صپیشین، دارابی،  7
 .17ص پیشین، محسن ادرکانی ملک افضلی، 1
حکومت  ،"از منظر فقه سیاسی اسالم« شرکت در انتخابات» ماهیت و حکم "اطالعات بیشتر م.ک. محسن ملک افضلی اردکانی، برای  7

 .141-11(: 1111)11اسالمی، 
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  1«ملت و اسالم به آن وا بسته است.

در مطالب قبلی بسیاری از موارد و مصادیق مشارکت سیاسی مردم در فقه اسالمی معرفی 

م از مصادیق مشارکت سیاسی مرد شد. برای تعیین جایگاه انتخابات باید این نهاد را در زمره یکی

در فقه قرار داد. با توجه به اهمیتی که انتخابات در تمامی جهان دارد برگزاری انتخابات پرشور 

از منظری دیگر مردم با شرکت در انتخابات در واقع به گفتمانی  7مقدمه حفظ نظام اسالمی است.

ی کنند. در برخمسئولین را تعیین می دهند و با این عمل مسیرها است رای میکه مورد قبول آن

از انتخابات مانند انتخابات مجلس شورا، مردم ناظرانی را برای نظارت بر عملکرد مجریان نظام 

گزینند تا به نمایندگی از مردم این وظیفه خطیر را انجام دهند. این امور از مصادیق نصیحت برمی

وصیه های سیاسی ترا در زمره این دسته از مشارکتتوان انتخابات ائمه مسلمین است. بنابراین می

 1شمار آورد.شده در فقه اسالم به 

 برآیند

بنای نظام جمهوری اسالمی ایران بر فقه شیعه مبتنی است. فقهی که داعیه دار اداره نظام 

یابد که به منظور اجرا در یک اجتماعی است. از این میان فقه تنها در صورتی چنین توانی می

مت اسالمی استنباط شود. بنابراین فقه تنها با رویکردی حکومتی در مقابل رویکرد فردی حکو

 قادر به اداره نظامات گوناگون اجتماعی است.

ز این گذاری اسنجی قانونگذار در فقه حکومتی متوقف بر امکانتبیین جایگاه نهاد قانون

اند. گذاری مطرح نمودهامکان قانون منظر است. علمای شیعه دالیل متعددی را در رد و یا قبول

گذاری با مبانی کالمی در نهایت با توجه به ضرورت وجود قانون در جامعه و عدم مباینت قانون

 گذاری الهی انجام پذیرد.تواند از سوی مرجع صالح و در طول قانونگذاری زمینی میشیعه، قانون

اری گذاندیشمندان در خصوص قانونتا کنون مبانی فقهی کالمی متعددی از سوی علما و 

ای ضروری برای اجرایی شدن احکام اسالمی در گذاری را مقدمهاست. برخی قانونمطرح شده

شمرند. بعضی از علما با معرفی منطقه انگارند و تقنین را از باب مقدمه واجب الزم میجامعه می

است تا حاکم جامعه زامی قرار دادهالفراغ مدعی هستند که خداوند این منطقه را خالی از حکم ال

                                                           
 .177-171، صص17ج پیشین، ،صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( 1
 .11ص پیشین، محسن اردکانی ملک افضلی، 7
 .11ص پیشین، عمید زنجانی، چاپ شده در مشارکت سیاسی، علی اکبر علیخانی، عباسعلی 1
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گذاری حاکم را به اسالمی بتواند با وضع هنجار در این منطقه جامعه را اداره نماید. برخی قانون

شمرند و بعضی از علما با تشریح فرآیند صرف اذن از سوی شارع امری قابل قبول و شرعی می

منظور اجرای احکام الهی پس از مرتبه تشریع گذاری را به گذاری در حکومت اسالمی، قانونقانون

قت گذاری در حقیانگارند. در این نظریه قانونو مرحله استنباط احکام، سومین مرحله تقنین می

ریز ریزی برای اجرای احکام است و در حکومت اسالمی مجلس در واقع برنامهبه معنای برنامه

حکومت  گذاری درترین نظریه در تبیین مبنای قانونگذار. دیدگاه اخیر را باید کاملاست نه قانون

 هست.  های دیگر نیزاسالمی دانست. این نظریه با رفع نقائص دیگران در واقع دربرگیرنده دیدگاه

وجوب مشارکت سیاسی »و « قاعده شورا» گذار در حکومت اسالمی بر اساس نهاد قانون

گردد. بنابراین در نظر گرفتن پارلمان می به مثابه مجلس منتخب مردم ترسیم« مردم در حکومت

های معمول دنیا نیست بلکه امری مبتنی بر مبانی در حکومت اسالمی الگوگیری صرف از نظام

اسالمی و شیعی است. مبانی بیان شده در این فصل تطبیق میان فقه حکومتی و نظام جمهوری 

 سازد.وم را ممکن میگذار در فصل ساسالمی ایران در تبیین جایگاه نهاد قانون

 

 

i هایی در این باب نمودند. علمای پس از انقالب مشروطه برخی از عما با علنی کردن مخالفت خود با مشروطه مبادرت به انتشار رساله
مخالفان در دفاع از مشروطه به همین امر اقدام نمودند. از میان این رسائل تنبیه االمه مرحوم مشروطه خواه نیز در جواب رسائل 

 گذاری بیشتر از این رسائل استخراج شده است.نایینی بیشترین آوازه را دارد. ادله موافقان و مخالفان قانون
ii جا که این نامه به محضر یک نهاد است. از آنخ آن بیان شدهگذاری در این نامه و پاسترین اشکاالت وارده به مشروطه و قانونعمده

 ای برخوردار است. متن این پرسش و پاسخ به این شرح است:از اهمیت ویژه رسمی تقدیم شده
 .1177سوال از مجلس شورای مقدس محترم ملی ایران مورخه سیم شعبان »

شورای ملی زحمت عرض می دهیم از آنجایی که لقظ مشروطه تا با کمال توقیر و احترام خدمت وکالی محترمین مجلس مقدس 
بحال در این مملکت مستعمل نبوده است فعال که این لفظ در السنه دائر است چون مردم این مملکت به استعمال تن مانوس 

نه ن کلمه در اغلب السکند و مقصود ار این کلمه را بوجهی بیان می نماید. خاصه که اینیستند هرکس این لفظ را طوری معنی می
به لفظ حریت و آزادی تردیف می شود و بعضی نادانان به اذهان مردم چنین القاء می کنند که مراد به حریت و آزاری حریت 
مطلقه است و این طور می نمایند که مجلس مقدس در تمام امور مردم دخالت می کند و حتی امور شرعیه را تحت مشوت گذارده 

خود را در آن مدخلیت می دهند و این القاءآت کم کم موجب وحشت بعضی از قلوب شده و پاره ای متحیرند  و اهل مجلس عقول
محض اطمینان و رفع وحشت این دو سوالی که ذیالً عرض می شود جواب داده شود: اوالً معنی مشروطیت چیست و حدود مداخله 

با قواعد شرعیه باشد یا خیر ثانیاً مراد از حریت و آزادی چیست و  مجلس تا کجا است و قوانین مقرره در مجلس می تواند مخالف
تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حریت دارند ماداعیان که در ابتداء امر در تاسیس این اساس دخالت داشته ایم و سفرا و 

زودتر جواب این دو سئوال را در کمال  حضرا در تشیید مبانی این مجلس مقدس بذل جهد کافی کرده ایم جداً خواهش داریم که
وضوح مرحمت و لطف بفرمایید که رفع وحشت قلوب بشود و این الفاظ را بر خالف مراد حمل نگرده اسباب فساد نگردد. داعیان 

 .(71غالمحسین زرگرنژاد، ص «)و خدام شریعت مطهر.
 1177جواب صادر از مجلس مقدس محترم شورای ملی ایران سوم شعبان » 

 سم اهلل الرحمن الرحیمب
واضح است که مملکت ایران مملکت اسالمی است و شریعت حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صل اهلل علیه و اله و سلم دائم و 
ستقر و ناسخ کافه شرایع و احکام آن تغییرناپذیر است در این صورت ظاهر است که مراد از کلمه مشروطه در این مملکت نمی 

که منافی احکام شرعیه باشد پس در جواب این دو سوال چنین اظهار می شود معنی مشروطیت حفظ حقوق  تواند چیزی باشد
ملت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکالیف کارگزاران دولت است بروجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه 

ه این مجلس این است که به تعاضد افکار اموری را که قابل مشورت اولیاء دولت بشود و حدود این مجلس اصالح امور دولتی و وظیف
و جرح و تعدیل و تعییر و تبدیل است. به وضع قوانین عرفیه و نظارت در اجراء آن مقرون به تسویه و انتظام نمایند. پس دخالت 

جع احکام و امور شرعیه کسانی هستند در احکام شرعیه و الهیه که به هیچ وجه قابل تعییر نیست از وظیقه این مجلس خارج و مر
که حضرت خاتم انبیاء و ائمه کرام علیهم السالم معین فرموده اند و ایشان علماء اعالم و عدول مجتهدین عظام هستند و مسلم 

ر ت هکه در قانون اساسی ذکر شده اساست که قوانین موضوعه در این مجلس مخالف با قواعد شرعیه نبوده و نخواهد بود و چنان
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مطلبی که مخالف با شریعت اسالمیه باشد سمت قانونیت پیدا نخواهد کرد و مراد به حریت حریت در حقوق مشروعه و آزادی در 
بیان مصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند 

ه و اخذ نمایند نه حریت از باب ادیان باطله و ازاری در اشاعه منکرات شرعیه است که هر کس انچه برای انها مقرر است مطالب
 .(77و71همان، صص«) بخواهد بگوید و به موقع اجرا بگذارد. 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم»
از بدایت و آغاز این مسئله هیچ امر از قرایست که از طرف مجلس مقدس شورای ملی شید اهلل ارکانه و کثر اعوانه مرقوم شده است 

مقصودی جز رعق ظلم که صفحه ایران را ماالمال کرده بود نداشتیم و همه وقت مقصود ما و سایر مسلمانان حفظ کتاب مجید 
الهی و اجراء حدود شرعیه و تعظیم شعائر اسالم بوده و هست کدام مسلم و مسلمه احتمال می دهد که کلمه متفقه علمیه را با 

همه جد و جهد در صدد رفع ظلم و تعدی از افراد اهالی این مملکت باشند و چنین ظلم بزرگی بر شریعت مقدسه اسالمی و این 
کالم الهی) الذی ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه تنریل من حکیم حمید( روا دارند که العیاذ باهلل احکام آن در معرض 

بلکه تمام مسلمانان و به خصوص وکالء محترمین مجلس مقدس شورای ملی شید اهلل بنیانه جز جرح و تعدیل و تغییر واقع شود 
در صدد تبعیت احکام شرعیه نبوده و نخواهند بود و قوانینی که در آن مجلس محترم وضع می شود فقط در امور عرفیه است و 

الشرعیه فمصونه عن التعرض ( )فان اید اهلل ابصار بالعقول(  در آن رعایت عدم مخالفت با قواعد شرعیه شده و می شود) فاما االحکام
پس بر افراد مستمعین الزم است که قدر این نعمت عظمی که بدون سابقه اسباب طبیعیه به توجهات کامله حضرت ولی عصر 

این اوهام مشوش ندارند  ارواح العالمین فداه از حضرت رب العزه به بندگان انعم شده است دانسته و اذهان خودشان را به امثال
 .77همان، ص«)قال اهلل )انا انزلنا الذکر و انا له لحافظون(

iii متن کتاب والیت فقیه در این خصوص خواندنی است 
که نمایندگان مردم یا شاه در های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است در اینفرق اساسی حکومت اسالمی با حکومت»

پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسالم به خداوند متعال اختصاص یافته گذاری میونها به قانگونه رژیماین
گذاری ندارد...به همین سبب در حکومت اسالمی به جای کس حق قانوناست. شارع مقدس اسالم یگانه قدرت مقننه است. هیچ

ای هدهد. مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانهتشکیل میگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را مجلس قانون
ند. کها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین میدهد و با این برنامهمختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب می

 خمینی، روح اهلل، رهبر«) شناخته شده است. مجموعه قوانین اسالم که در قرآن و سنت گردآمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع
 .(11و11، والیت فقیه، صص انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

ii توان در کتب ذیل مشاهده نمود:گذاری در اسالم را مشخصًا میای بودن قانونتبیین سه مرحله 
 حکومت اسالمی در چشم اندازما اثر آیت اهلل جعفر سبحانی تبریزی 

 مبانی فقهی حکومت اسالم اثر آیت اهلل حسینعلی منتظریو 
i و التشاور و المشاوره و المشوره: استخراج رای بمراجعه البعض الی بعض من قولهم » نویسد:راغب در مفردات در توضیح این واژه می

داودی(  )عدنان محقق، قرآن، الفاظ مفردات راغب اصفهانی، بن محمدحسین«)شرت العسل اذا اتخذته من موضعه و استخرجته منه
 .174، ص(ه.ق1117دارالشامیه،-دارالعلم: سوریه-چ اول)لبنان

ii  « و منهم الذین یوذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یومن باهلل و یومن للمومنین و رحمه للذین امنوا منکم والذین
 «یوذون رسول اهلل لهم عذاب الیم
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 گذار در نظام جمهوری اسالمی ایرانفصل دوم: نهاد قانون

 

 

 

رو کفه مقابل این گذار در فقه حکومتی، در بخش پیشپس از بررسی جایگاه نهاد قانون

گردد. بدین منظور اسالمی روشن می جمهوریگذار در نظام تطبیق یعنی جایگاه نهاد قانون

گردد. سپس جایگاه این نهاد ضمن تشریح گذار در این نظام معین مینخست مصداق نهاد قانون

گذاری در جمهوری اسالمی معرفی شود. پس از آن مبانی قانونگذاری تبیین میفرآیند قانون

. و در نهایت جایگاه مجلس شورای اسالمی در ارتباط گرددگشایی میشوند و ابهامات آن گرهمی

 با دیگر نهادهای اساسی و ارکان مهم نظام  به تصویر کشیده خواهد شد.

 بخش اول: تقنین و مقنن در قانون اساسی

 یمدهدر این بخش کلیات تقنین و مصداق مقنن در قانون اساسی را مورد بررسی قرار می

 گذار در نظام جمهوری اسالمیمبحث اول: مصداق نهاد قانون 

گذاری در صالحیت در حقوق اساسی هر کشوری نهاد یا نهادهایی وجود دارند که امر قانون

ها قرار دارد. در اکثر این کشورها این وظیفه بر عهده پارلمان قرار دارد و پارلمان این صالحیت آن

نوع حکومت در کنار پارلمان نهادهای  نماید. در کشور ما به فراخور اهداف ورا انحصاراً اعمال می

ر گذار دگذاری برخوردار هستند. موضوع این نوشتار بررسی نهاد قانوندیگری نیز از حق قاعده

گذار مشخص شده و سپس به بررسی نظام جمهوری اسالمی است لذا الزم است مصداق نهاد قانون

گذاری ر ما چه نهادهایی حق قاعدهماهیت، ساختار و مبانی آن پرداخته شود. باید دید در کشو

 توانند اعمال نمایند.ای میدارند و این حق را در چه محدوده
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هایی گذاری در زمینهتوانند با قاعدهدر نظام جمهوری اسالمی ایران برخی از نهادها می

ز ا گذاری این نهادها محدودتربرای افراد ایجاد حق و تکلیف نمایند. البته حیطه صالحیت قاعده

های مشخص گذاری در این حیطهمجلس شورای اسالمی است اما مانع از ورود مجلس برای قانون

گردد. مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای می

هایی از این دست نهادها دانست. مجمع تشخیص مصلحت نظام عالی انقالب فرهنگی را باید نمونه

گذار هستند. در خصوص حیطه صالحیت ین رهبری نیز بی شک در زمره نهادهای قاعدهو فرام

گذاری این دو نهاد در میان حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد که در ذیل به تحلیل آن قاعده

پرسی قرار دارد که در قانون اساسی صراحتاً از جمله نهادهای پردازیم. در نهایت نهاد همهمی

گذاری گذاری و یا قاعدهاست. در ادامه حیطه صالحیت حسب مورد قانونبه شمار آمدهگذار قانون

گذار در نظام جمهوری اسالمی معرفی خواهد این نهادها بررسی و در نهایت مصداق نهاد قانون

 شد.

 بند اول: مجلس خبرگان

کیفیت قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان » استقانون اساسی آمده 141در اصل 

نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای شورای ها و آیینانتخاب آن

نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقالب برسد. از آن پس 

ن در اهرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظائف خبرگ

ذاری گبا توجه به این اصل واضح است که صالحیت خبرگان در قانون«  صالحیت خود آنان است.

توان بر مصوبات آن عنوان قانون نهاد. جاری است بنابراین به سختی می 141تنها در حیطه اصل 

گذاری خبرگان با توجه به محدوده کوچک افراد تحت ی بسیار جزئی صالحیت قاعدهمحدوده

آید. مصوبات خبرگان را باید در زمره معنای شمول آن رقیب مهمی برای مجلس به حساب نمیال

 عام قانون دانست.

 بند دوم: فرامین رهبری

بلکه  آور بودهفرامین رهبری در جمهوری اسالمی نه تنها بعضاً خود متضمن قاعده الزام

ارد: دو هفتم قانون اساسی مقرر میاست. اصل پنجاه گذار نیز گشتهمنجر به تأسیس مراجع قاعده
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قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر »

الزمه « گردند.نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می

ی به حیطه اختیارات مجلس متضمن امکان ورود رهبر« والیت مطلقه»برخورداری رهبری از 

اصل صد و دهم نیز در تبیین  1شورای اسالمی و ممانعت از تصویب مصوبه با حکم حکومتی است.

 راستای است تا دروظایف رهبری به اموری اشاره دارد که این امکان را برای رهبری فراهم ساخته

 معمج در قانون تصویب طریق از نیست حل قابل عادی طرق از که نظام آن دسته از معضالت حل

 نهادی ایجاد پرتو در است ممکن نظام نیز معضالت برخی حل i.اقدام نماید مصلحت تشخیص

 تر در زمان بروز معضلیبه عبارت روشن. نماید تصویب را االجرایی الزم مصوبات که گیرد صورت

گذاری در دهدر نظام ممکن است راهکار موثر و صحیح حل معضل ایجاد نهادی باشد که با قاع

 هب فرهنگی انقالب عالی ستاد تاسیس امر این آن موضوع معضل را عمیقاً برطرف نماید. نمونه

ها تاسیس این نهاد در جهت حل اوضاع نامناسب و ملتهب دانشگاه .است امام خمینی)ره( دستور

ه آن ب مایه ایجاد این نهاد قرارگرفت و در نهایت با تبدیلشد. حل معضل در این خصوص دست

شورای عالی انقالب فرهنگی در نظام جمهوری اسالمی مستقر گردید. بند اول و بند هشتم از 

های کلی نظام از مواردی است که شورای اصل یکصد و دهم ظرفیت این امر را دارا است. سیاست

ر گگیرد و بدین سبب باید آن را هدایتنگهبان عدم مغایرت مصوبات مجلس را با آن در نظر می

 تواند از تصویب قوانینمصوبات مجلس دانست. امری که با توجه به عملکرد شورای نگهبان می

گذاری را با منویات باالترین مقام کشور بیش از پیش هماهنگ مخالف جلوگیری نماید و قانون

 نماید. 

 بند سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

ری اسالمی است که تحلیل محدوده گذار در نظام جمهواین نهاد از جمله نهادهای قاعده

دانان و های آن در تئوی و در ساحت عمل امری اختالفی میان حقوقاختیارات و صالحیت

آیا  ها باید دید کهباشد. با تفکیک صالحیتاندیشمندان است و از این رو نیازمند دقت نظر می

ظام قابل تصور است؟ یک از اختیارات و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نگذاری وفق هیچقانون

                                                           
گزارش ، "گذار در نظام حقوق اساسی ج.ا.ا . مراجع قانون1گذاری در جمهوری اسالمی ایران، تعدد مراجع قانون "مهدی نورایی، 1

 .7، ص17/1/1117، 11174411به شماره مسلسل  پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان،
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-در ادامه آن دسته از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام که ممکن است زمینه اختیار قانون

 شود.گذاری را برای آن فراهم نماید بررسی می

 در حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان -1

مجمع تشخیص مصلحت نظام در طی بروز اختالفات متعدد میان مجلس شورای اسالمی 

تأسیس شد. پس از  17/11/11ی نگهبان به حکم حکومتی امام خمینی)ره( در مورخه و شورا

ن اختصاص یافت. مطابق با این بازنگری قانون اساسی اصل صد و دوازدهم به مجمع و وظایف آ

مجمع تشخیص نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسالمی » :اصل

موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت را شورای نگهبان خالف 

برخی مدعی « شود...نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند... به دستور رهبری تشکیل می

گذاری وارد شود چرا که اقتضای تواند به حیطه قانونهستند که مجمع تشخیص قطعاً می

دود و مقید به موارد اختالفی نباشد تا بتواند به آن است که فاعل آن مح« تشخیص مصلحت»

چنین برداشتی با ظاهر اصل مذکور نیز موافق است چرا که  1نحو قاطع اختالف را حل نماید.

الق اط« مصوبه مجلس که مورد اختالف مجلس و شورای نگهبان است»آید که ابتدائا به نظر می

که ممکن است تصرف نماید. خصوصاً آن تواند در کل مصوبه دخل ودارد و ظاهرا مجمع می

تصرف اگر صرفاً در موارد مورد اختالف اعمال شود ناهمگونی بین مواد قانون پدید آورد و اختالف 

سازد که شان حل کردن اختالف به شکل معقولی حل نگردد. تامل بیشتر این نکته را روشن می

تصرف مجمع در مصوبه مجلس محدود کند که اختیار دخل و و مناسبت حکم و موضوع اقتضا می

به موارد اختالف میان این نهاد با شورای نگهبان باشد. بنابراین قدر متیقن اختیار مجمع اظهار 

نظر در موارد اختالف است و اثبات اختیار آن در غیر این موارد نیازمند صراحت قانون اساسی 

با  1/1/1171نامه داخلی مجمع مصوب آیین 71عالوه بر این  ماده  7است نه صرفاً اطالق اصل.

در مورد تعارض میان نظر شورای نگهبان » دارد:تشخیص صحیح محدوده صالحیت خود اعالم می

شود چنانچه اصالح یاد و مجلس شورای اسالمی که منجر به اصالح ماده یا مواد مورد اختالف می

این اصالحات را در حد ضرورت  شده مستلزم انجام اصالحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد مجمع

                                                           
گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نقدی بر مقاله نظام قانون "فقیه محمدباقر، 1

 .117-111(:1111)11، راهبرد، "کجاست؟
 .111-117(،1114، چ اول، )قم: بوستان کتاب قم،بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظاممحمدصادق شریعتی،  7
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گر نامه به تغییر در مواد مصوبه در حد ضرورت دارد بیاناشاره ای که آیین« اعمال خواهد کرد.

دد. گرگذاری نمینماید و وارد حیطه قانوناین نکته است که مجمع تنها اقدام به حل اختالف می

بر حل اختالف میان شورا و مجلس  مجمع خود را صالح در تتمیم و یا الحاق مواد دیگر اضافه

داند به همین سبب آیین نامه به نحو محتاطانه ای ایجاد تغییر در مصوبه فراتر از مورد نمی

نامه از نظر البته این قسمت از آیین iiشمرد.اختالف تنها با موافقت شخص رهبری مجاز می

دانان این نکته را محدود قباشد و حقوصد و دوازدهم میدانان فراتر از اصل یکبرخی حقوق

نکته قابل تامل آن است که  1دانند،گذاری میکننده صالحیت ذاتی و انحصاری مجلس در قانون

نامه بر خروج امر از صالحیت مجمع معترف است و برای مشروعیت اقدام مجمع به مقام آیین

 غیر از مواد مورد اختالف جوید بنابراین قانونی بودن اقدام مجمع در تغییر موادیرهبری توسل می

باشد و مجمع از وابسته به صالحیت و یا عدم صالحیت رهبری در اذن دادن به این نهاد می

صالحیت ذاتی در این خصوص برخوردار نیست. صالحیت رهبری در اذن دادن به مجمع در این 

ند اول فیت بخصوص را باید ذیل اصل یکصد و دهم قانون اساسی بررسی نمود که با توجه به ظر

 .شودتواند قابل توجیه باشد. این امر ذیل دو عنوان زیر بررسی میو بند هشتم این اصل می

 در حل معضالت نظام در چارچوب اصل یک صدودهم -7

دیگر وظایف و اختیارات مجمع ذیل اصل صد و دهم ضمن بیان اختیارات و وظایف رهبری 

باید آن دسته از معضالت نظام که از طرق  است. مطابق با بند هشتم همین اصل رهبریآمده

عادی قابل حل نیست را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل نماید. حل معضالت نظام 

رامین ف»گذاری است. ذیل عنوان ها قاعدهممکن است از طرق گوناگونی تحقق یابد یکی از این راه

شد. است این امر توضیح دادهکه یکی از مصادیق قواعد موجود در جمهوری اسالمی « رهبری

گذاری در لوای این اصل تنها در صورت تفویض این جا است که اقدام مجمع در قانوننکته این

اختیار از سوی مقام رهبری ممکن است. چرا که در اصل حل معضالت نظام از اختیارات رهبری 

بنابراین است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص طریقیت دارد نه موضوعیت 

امام خمینی)ره( در طول   iiiمصوبات این نهاد در این زمینه بدون تأیید رهبری نافذ نیست.

گذاری به مجمع اعطا نمودند و دوران دفاع مقدس برای حل معضالت نظام موقتاً صالحیت قانون

                                                           
 .774، ص7(، ج1117، چ بیستم، ) تهران: نشر میزان، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، محمد هاشمی 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دپس از گذر از بحران و حل معضالت نظام این صالحیت را از مجمع بازپس گرفتند و رویه موجو

اقدام امام در این خصوص فراتر از قانون اساسی  iiدر قانون اساسی را دومرتبه حاکم نمودند.

بود که با گسترش اختیارات ولی فقیه پس از بازنگری در قانون اساسی گنجانده شد. برخی  1171

ه نکوشند تا اساسًا هرگوگیری این حق اعطا شده به مجمع میبا استناد به اقدام امام در بازپس

این در صورتی است  1گذاری ابتدایی از سوی این نهاد را نقض قانون اساسی جلوه دهند. قانون

گذاری مجمع قبل از بازنگری قانون اساسی را بتوان نقض این قانون به شمارآورد که اگر قانون

 گذاری ابتدایی این نهاد بر اساس اصالحات سال شصت و هشت با رعایت شرایط الزم علیقانون

رسد. مفسر رسمی قانون اساسی در یکی از رغم دیدگاه مخالف، مطابق قانون اساسی به نظر می

نظریات تفسیری خود حکم امکان ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را در دو 

 گهبانن شورای نظر اختالف به مربوط مصلحت مجمع مصوبه که صورتی در»نماید. فرض بیان می

 دباش موجه مصلحت تغییر که معتدٌّبه زمان گذشت از پس مجلس بود اسالمی شورای مجلس و

 مقام طرف از معضل عنوان به موضوع که مواردی در و. دارد را مغایر قانون تصویب و طرح حق

 معظم مخالفت عدم و رهبری مقام از استعالم صورت در باشد شده ارسال مجمع به رهبری معظم

این نظریه تفسیری شورای نگهبان  7«.باشدمی اسالمی شورای مجلس در طرح قابل موضوع له

گیرد: اختالف نظر شورای نگهبان و مجلس و گذاری مجمع را در دو صورت مفروض میقاعده

ی ویض رهبرمعضل ارسال شده از سوی رهبری. بنابراین وفق این نظریه تفسیری مجمع با تف

 گذاریتواند در راستای حل معضالت نظام که به طرق عادی قابل حل نیست اقدام به قانونمی

 گذاریابتدایی نماید و هیچ مرجعی حق ابطال و نسخ آن را ندارد. به این امکان اعطای حق قانون

جزئی در راستای حل معضالت نظام در مورد مشخص از سوی رهبری به مجمع در مشروح 

 1است.اکرات نیز  اشاره شدهمذ

 نامه مجمع در خصوص کیفیتدانان آیینشد که از نظر برخی حقوقذیل عنوان قبلی گفته

ورود مجمع به مواد غیر اختالفی از مصوبه مجلس خارج از چارچوب اصل یکصد و دوازدهم است 

                                                           
 .11(، ص1171، چ دوم، )تهران: اطالعات، های جدید در مسائل حقوقیدیدگاهحسین مهرپور،  1
 نظریه تفسیری (71/7/1177 تاریخ 7111 شماره) 7
اداره کل قوانین، اداره تندنویسی، چ اول، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  1

 ، صحبت محمد یزدی.711، ص1(، ج1111)تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره تبلیغات و انتشارات، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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این درحالی است  1گذاری را محدود نموده است.و صالحیت ذاتی و انحصاری مجلس در قانون

گر این امر است که اقدام مجمع در که اذن گرفتن مجمع از مقام رهبری در این خصوص بیان

چارچوب اصل یکصد و دهم صورت گرفته است نه در چارچوب اصل یکصد و دوازدهم. در هرحال 

 حیتگذاری و صالمطابق با اصل این نهاد در ذیل این عنوان ابتدا به ساکن از صالحیت قاعده

 ورود به مواد غیر اختالفی میان مجلس و شورای نگهبان برخوردار نیست.

 های کلی نظام در چارچوب اصل یکصد و دهمدر تعیین سیاست -1

های کلی نظام را وفق اصل یکصد و دهم قانون اساسی رهبری موظف است که سیاست

راتب از نظر سلسله مها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین نماید. این سیاست

تر از قانون اساسی و باالتر از قانون عادی قرار دارد. بنابراین قطعاً تعیین آن نوعی حقوقی پایین

گذاری است. روشن است که اقدام مجمع در این خصوص صرفاً مشاوره به رهبری است و قاعده

 گذاری تلقی نمود.عمل مجمع را نباید قانون

ز وظایف مجمع باید گفت که این نهاد البته واالمقام در نظام با توجه به هر سه مورد ا

 گذار در عرض مجلس شورای اسالمی انگاشت.جمهوری اسالمی را نباید یک نهاد قانون

 بند چهارم: شورای عالی امنیت ملی

ینی بشورای عالی امنیت ملی از جمله نهادهایی است که تشکیل آن در قانون اساسی پیش

به منظور » دارد: و هفتاد و ششم قانون اساسی در این خصوص مقرر می شده است.اصل صد

تامین منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی 

های دفاعی ( تعیین سیاست1گردد: امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل می

های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری؛ هماهنگ نمودن امنیتی کشور در محدوده سیاست

-های سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعیفعالیت

گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و ( بهره1امنیتی؛ 

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام :» داردبند پایانی این اصل اعالم می« خارجی.

از نظر برخی حقوقدانان قسمت اخیر در حقیقت بیان مستدلی برای « رهبری قابل اجرا است.

                                                           
 .774، ص7ج پیشین، محمد هاشمی، 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مشروعیت بخشیدن به مصوبات شورا است زیرا غیر از قوه مقننه تنها مقام رهبری است که بر 

گیری و تأیید است و قادر به تصمیماساس اصل پنجاه و هفتم دارای صالحیت نظارت مطلق 

یابیم که شورای عالی امنیت ملی بر تر درمیبا نگاهی دقیق 1مصوبات و قانونی کردن آنهاست.

 کند بنابراین تأیید مصوبات آنهای کلی تعیین شده از سوی مقام رهبری اقدام میطبق سیاست

جا که ها است. از آناین سیاستاز طرف رهبری به منزله عملی شدن نظارت او بر حسن اجرای 

د با توانامنیتی است می-ها در ارتباط با تدابیر دفاعیاین شورا مسئول هماهنگ نمودن فعالیت

که دیگر قوا نظارت و اشرافی بر آن داشته باشند. مصوبات خود بر دیگر قوا اثرگذار باشد بدون آن

ده از های کلی تعیین شسیاست» طبق  گیری بربنابراین این شورا موظف است عالوه بر تصمیم

حاکمیت اصول دیگر قانون اساسی را رعایت نماید و ضوابط مربوط به وظایف و « سوی رهبری

 7گانه را در نظر گیرد.اختیارات قوای سه

 بند پنجم: شورای عالی انقالب فرهنگی

، اصالح فضای هاشرایط به وجود آمده پس از انقالب اسالمی و بروز اغتشاشات در دانشگاه

های مخالف نظام در دانشگاه ها و تعارض ایشان با فرهنگی کشور را ضروری نمود. وجود گروه

سازی فرهنگی آن گروه های موافق و عموم مردم سبب شد تا اصالح فضای دانشگاه ها و پاک

امام  71/1/1171دغدغه بسیاری از نخبگان و آحاد مردم گردد.  به همین دلیل در تاریخ 

هیات  1111در مرداد » iرا صادر نمودند« ستاد انقالب فرهنگی»مینی)ره( دستور تشکیل خ

وزیران الیحه ای را با عنوان الیحه تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رساند و با قید 

یک فوریت تقدیم مجلس نمود . مجلس در مورد این الیحه تصمیم گیری ننمود و ستاد به ناچار 

امام خمینی)ره( به منظور تقویت این نهاد طی دستوری در  1«ن کار خود را ادامه داد.چناهم

 iiشورای عالی انقالب فرهنگی را جایگزین ستاد نمودند. 1111آذر  11تاریخ 

ه بینی شده و متکی بگذاری امری پیشورود شورای عالی انقالب فرهنگی به حیطه قانون

رخوردار گذاری بانقالب فرهنگی از ابتدای امر از صالحیت قانوناست. به عبارتی ستاد قانون نبوده

نشده بود. منطوق امام برای این ستاد در نظر گرفته 71/1/71ای در فرمان نبود و چنین کارویژه

                                                           
 .111(، ص1117، چ سوم، )تهران: مجد، کلیات حقوق اساسی ایراننجانی، عباسعلی عمید ز 1
 .711-717، صص7جپیشین، محمد هاشمی،  7
 .777(: 1111)11و17، پژوهش حقوق عمومی، "جایگاه قانونی شورای عالی انقالب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن"محمد شریف،  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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آذر امام در جایگزین شدن شورای عالی انقالب فرهنگی نیز خالی از به رسمیت  11فرمان 

ورا است. مهمترین مستند این شورا در راستای اثبات شناختن چنین اختیاری برای این ش

گذاری استفتای رئیس جمهور وقت از محضر امام و پاسخ ایشان است. صالحیت خود در قانون

 آیت اهلل سید علی خامنه ای به شرح ذیل است: همتن نام

ای شورمحضر مبارک رهبر انقالب حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی)ره( مدظله العالی »

عالی انقالب فرهنگی برای تامین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرتعالی بدان تصریح شده 

کاری و دخالت قوه قضائیه در موارد لزوم منوط به آن ناچار است ضوابط و قواعدی وضع کند. هم

است که مصوبات شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد، مستدعی است نظر شریف در این باره 

 1«ابالغ فرمایند.

 محترم شوراى که را قواعدى و ضوابط» بدین شرح است:1111پاسخ امام در ششم اسفند 

 7«آثار داده شود. ترتیب باید نمایندمى وضع فرهنگى انقالب عالى

ن توان از متبرخی با استناد به منطوق و ظاهر این پرسش و پاسخ معتقد هستند که نمی

بودن مصوبات شورای عالی فرهنگی را برداشت نمود و مستند این این استفتاء در حکم قانون 

در ادعای این پژوهشگر صالحیت ولی فقیه  1شورا در الزامی دانستن مصوبات خود صحیح نیست. 

است.)امری که صحت آن در چارچوب اصل گذاری به یک نهاد مفروض در اعطای صالحیت قاعده

 توانحات قبل بررسی گردید.( در چنین صورتی میصد و دهم در عنوان فرامین رهبری در صف

با رجوع به نظر ولی فقیه حاضر صالحیت این شورا را بازبینی نمود. رهبر انقالب در دیدار با 

مصوبات شورای عالی انقالب »فرمایند: اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در این خصوص می

 ا یک عده از افراد متفکر، صاحب منزلت فرهنگیجفرهنگی باید اجرا بشود به صورتی نباشد که این

گیری بکنند بعد ناگهان مثال مجلس در و فکری و اجتماعی و غیره بنشینند و چیزی را تصمیم

 1«نتیجه شود و این مصلحت نیست...ها را نقض کند و بیحاشیه یک مصوبه همه آن

ذاری گمجلس در قانونشود تصریح بر عدم صالحیت نکته مهمی که در این سخن دیده می

                                                           
 .171، ص11ج پیشین، ،امامصحیفه . موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( 1
 همان. 7
 .714ص پیشین، محمد شریف، 1
 :، قابل دسترسی در74/1/1177در تاریخ فرهنگی انقالب عالی شورای اعضای با دیدار در رهبری معظم مقام بیانات از 1

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1117 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در حدود صالحیت شورا است. به این معنی که دخالت مجلس در اموری که شورای عالی انقالب 

گذاری نموده است به علت مخالفت با صالح جامعه از نظر مقام فرهنگی در آن اقدام به قاعده

-م قانونرهبری ممنوع است. در صورتی که منطوق سخن رهبری را به عنوان یک هنجار درنظا

گذاری محقق بدانیم مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی نه تنها در عرض قوانین مجلس قرار 

توانند اساساً از ورود مجلس به موضوع نیز ممانعت به عمل آورند. برخالف گیرند بلکه میمی

 هشورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی ذکری از شورای عالی انقالب فرهنگی به عمل نیامد

یرد. به گاست و از این مقام مشروعیت میاست. این نهاد با حکم حکومتی ولی فقیه تشکیل شده

همین سبب شورای نگهبان در مقام پاسخ به سواالت نخست وزیر وقت در این زمینه از اظهار 

 iiiنظر در خصوص وظایف ستاد انقالب فرهنگی خودداری نمود و امر را به رهبری واگذار کرد.

 است. که بهای این نهاد به مستندات قانونی سبب بروز ابهام در جایگاه اداری آن شدهعدم اتک

 1حق از سوی منتقدین مورد ایراد قرارگرفته است.

رویه نهادهای کشور درمواجه با مصوبات این شورا نشان دهنده استنباط این نهادها از 

رای نگهبان در این خصوص از مرتبت مصوبات این شورا است. رویه دیوان عدالت اداری و شو

اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان نظر شورای نگهبان بسیار تعیین کننده است. شورای 

الحیت تواند دایره صنگهبان به عنوان یگانه مفسر قانون اساسی و نهاد ناظر بر مصوبات مجلس می

ه است که از منظر شورای نگهبان گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. رویه نشان دادمجلس در قانون

مجلس شورای اسالمی حق تصویب قوانین مخالف با مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را 

ندارد. شورای نگهبان این دسته از مصوبات را به علت مغایرت با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی  

 7مخالف قانون اساسی و نیز مخالف شرع اعالم نموده است.

گذاری در موضوعاتی است که منجر به الی انقالب فرهنگی دارای اختیار قاعدهشورای ع

است. این در حالی است که مجلس شورای اسالمی به تصویب مصوبات مهم و تاثیرگذاری شده

عنوان نهادی که مطابق با قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق آن پیش بینی شده است 

گذار در این حیطه ممنوع ر نظر کند. در حالی که ورود خود قانونتواند در این زمینه اظهانمی

                                                           
، پژوهش حقوق عمومی«. قانونی شورای عالی انقالب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن جایگاه» برای مطالعه بیشتر ن.ک. شریف، محمد. 1

 .777-777(: 1111)11و17بی دوره، 
 .11ص پیشین، مهدی نورایی، 7
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توان تصور نمود که دیوان عدالت اداری حق نظارت بر مصوبات شورای عالی انقالب است چطور می

ده شفرهنگی را دارا باشد و انطباق مصوبات آن را با قوانین عادی بسنجد! با توجه به مطالب گفته

ادرستی وجود چنین نهادی با چنین اختیاراتی در سلسله مراتب سیاسی صرف نظر از درستی یا ن

گذار در نظام و اداری کشور باید به این حقیقت اذعان نمود که این نهاد در زمره نهادهای قاعده

  است. آید و از وسعت اختیارات مجلس شورای اسالمی کاستهجمهوری اسالمی ایران به شمار می

 فضای مجازیبند ششم: شورای عالی 

طی حکمی توسط مقام معظم رهبری تاسیس شد.  1114اسفند  17این شورا در تاریخ 

روسای قوا و تعدادی دیگر از مسئولین نظام در آن عضو هستند. گسترش فضای مجازی در جامعه 

های فرهنگی و زندگی شخصی و اجتماعی افراد از سویی و خالء و نفوذ بی بدیل آن در عرصه

قررات در این زمینه سبب شد تا ولی فقیه به تاسیس این نهاد اقدام نمایند تا این فضا قوانین و م

 »تری ساماندهی شود. ایشان علل تشکیل شورا را طی حکمی این طور بیان نمودند:به نحو جدی

یر گهای اطالعاتی و ارتباطی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگسترش فزاینده فناوری

گیری بعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهآن در ا

های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده حداکثری از فرصت

ریزی و هماهنگی مستمر به منظور چنین ضرورت برنامهو مفید به اقشار گواناکون مردم و هم

ذاری و گکند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستای ناشی از آن اقتضا میهصیانت از آسیب

گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تصمیم

 1«گردد و الزم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.تشکیل می

تواند منجر به تحقق اهداف گردد صورتی می تصمیمات شورا در این امور خطیر تنها در

های شورای عالی انقالب ربط قرارگیرد. با توجه به شباهتکه مورد تبعیت تمام دستگاه های ذی

توان تمامی مواردی را که برای شورای مذکور بیان شد فرهنگی با شورای عالی فضای مجازی می

ی مجازی نیز بر پایه حکم حکومتی رهبر برای شورای اخیر نیز صادق دانست. شورای عالی فضا

انقالب و بر اساس اصل پنجاه و هفتم و صد و دهم قانون اساسی توسط این مقام تاسیس شده 

                                                           
 :، قابل دسترسی در17/17/1114حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ  1

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=11777 
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است. بنابراین هیچ یک از دستگاه ها حق مخالفت با مصوبات آن را نداشته و بر همه الزم است 

این نهاد سبب تضییق اختیارات رسد اختیارات برای اجرایی شدن آن بکوشند. لذا به نظر می

ای بر خالف مصوبات شورا را باشد و در صورتی که مجلس شورای اسالمی مصوبهمجلس شده

تصویب نماید با ایراداتی مشابه با ایرادات شورای نگهبان نسبت مصوبات مغایر با تصمیمات شورای 

 1رد شود.عالی انقالب فرهنگی مواجه و به همان دالیل از سوی شورای نگهبان 

 بند هفتم: همه پرسی

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس » اگرچه بر طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی 

ر د» بینی نموده است که گذار اساسی در اصل پنجاه و نهم پیشقانون« شورای اسالمی است.

 از راه مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه

 گذار اساسیاگرچه در نظر برخی قانون« پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.همه

باید گفت  7ضمن این اصل حاکمیت ملی و دخالت ملت در سرنوشت خویش را ارج نهاده است.

ذاری گپرسی تقنینی استثنایی بر صالحیت قانوناست که همهفراز آخر این اصل سبب شده

گذاری از سوی مجلس را در موارد خاص نباشد. اصل پنجاه و نهم تنها اجازه تفویض قانونمجلس 

مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع » به مردم اعطا نموده است. چرا که 

همه پرسی به پیشنهاد رئیس » بر اساس ماده پانزده قانون همه پرسی  1«نمایندگان مجلس برسد

کصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و تصویب دو سوم مجموع نمایندگان جمهوری یا ی

پرسی تنها به این با توجه به این ماده اعمال قوه مقننه با مراجعه به همه« صورت خواهد گرفت.

توانند پیشنهاد رئیس جمهور یا یک صد نفر از نمایندگان را که به تصویب معنی است که مردم می

گونه نقشی در انشا و تدوین قوانین ندارند تأیید و یا رد کنند. بنابراین مردم هیچ رسدمجلس می

ز پرسی را باید او ابتکار در دستان نهادهای دیگر است. بنابراین به تعبیر برخی این نوع همه

پرسی را در واقع در زمره توان نهاد همهبا این توضیحات نمی 1گری دانست.مصادیق نوع گزینش

که تاکنون هیچ قانونی از این طریق تصویب گذاری انگاشت. به ویژه آنهای متعدد قانوننهاد

                                                           
 .11-11صص پیشین، مهدی نورایی، 1
ا، ه، چ اول، )قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهآشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانمحمدرضا مجیدی،  7

 .171(، ص1111
 قانون اساسی ج.ا.ا. 71اصل  1
 .117-111صص پیشین، ولی رستمی، 1
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ایل گذاری ماست. طبیعی است که مجلس شورای اسالمی به عنوان یک مقام با قدرت قانوننشده

ر گذار اساسی عزم راسخی درسد که قانونبه تفویض اختیار خود به نهاد دیگر نباشد. به نظر می

است. اشاره به این ها از سوی ایشان نداشتهنظر مستقیم مردم و تأیید یا رد لوایح و طرحاعالم 

گذار تنها به علت تصریح قانون اساسی در این خصوص است اما نهاد در کنار دیگر نهادهای قانون

 پرسی را رقیبی برای مجلس شورای اسالمی دانست.توان همهعمالً نمی

 المیبند هشتم: مجلس شورای اس

مکان شود تا ادر  پایان این قسمت به صالحیت تقنینی مجلس شورای اسالمی پرداخته می

گذار روشن گردد. اصل مقایسه کم و کیف صالحیت مجلس در این زمینه با دیگر نهادهای قانون

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس » دارد:پنجاه و هشتم قانون اساسی در این خصوص اعالم می

اسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات ان پس از طی شورای 

ت صالحی« مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و فضایییه ابالغ خواهد شد.

مجلس در این خصوص دارای دو ویژگی مهم است. اوالًمجلس شورای اسالمی دارای صالحیت 

مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل مقرر در » ی است. به این معنی که گذارعام در امر قانون

ثانیاً مجلس در تصویب قوانین دارای صالحیت اختیاری  1«تواند قانون وضع کند.قانون اساسی می

ح تواند این لوایتوانند به مجلس ارائه پیشنهاد کنند اما مجلس میاست. اگرچه برخی نهادها می

 گیری اعمال نماید. رد یا قبول کند و یا در آن تغییرات چشمرا کالً یا جزئاً 

 گیریتحلیل و نتیجه

بت که به مناس»گذار مقامی را گویند گذاری به معنای وضع کردن قانون است و قانونقانون

گذارد و باشد وضع قانون نموده و آن را کم و بیش بمعرض اجرا میقدرت مخصوصی که دارا می

با توجه به چنین تعریفی باید گفت که  7«مانت اجرایی قانون را فراهم می کند.از قدرت مزبور ض

ذار گتوان به وسیله قانون شناخت. لذا برای دست یافتن به تعریف صحیح از قانونگذار را میقانون

 باید ابتدا به تعریف قانون پرداخت.

فته کش به کار رای خطاز کلمه نوموس یونانی ریشه گرفته است و در اصل به معن« قانون»

                                                           
 یکم قانون اساسی ج.ا.ا.اصل صد و هفتاد و  1
 .771ص پیشین، ،ترمینولوژیِمحمدجعفر جعفری لنگرودی،  7
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چنین در معنای لغوی قانون آمده است که اصل هم 1و بعد به معنای قاعده استفاده شده است.

شده است. در است و بر مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا اطالق می canonآن کلمه التین 

قانون به معنای رسم و قاعده است. بنابراین  7باشد.زبان عربی به معنای اندازه و مقیاس اشیاء می

تر این واژه بر قواعدی و در معنایی مضیق 1گردد.امری کلی است که بر همه جزئیاتش منطبق می

نمایند و همه دار یک کشور برای عموم افراد جامعه وضع میشود که مقامات صالحیتاطالق می

اژه را به معنای قواعد موجود در یک نظام حقوقی امروزه این و  1باشند.مکلف به تبعیت از آن می

برند. شاید تعریفی در این حد از اجمال مورد توافق اندیشمندان باشد، اما ارائه تعریفی به کار می

های ماهوی برخی از تعاریف حقوقی از قانون بر ویژگی 7تر از این واژه امری اختالفی است.دقیق

هایی ذاتی و حداقلی است که فقدان هر یک دارای ویژگی« قانون»قانون تکیه دارند. از این منظر 

کند. برخی از قائلین به این ها ناممکن است و قاعده را از شمول عنوان قانون خارج میاز آن

تواند ذیل عنوان قانون قرارگیرد که الزام آور، عام، امری، علنی، ای میدیدگاه معتقدند قاعده

و در نظر برخی  1ید، دارای قطعیت و مصوب مرجع ذی صالح باشد.واضح، معطوف به آینده، مف

توسط یک قدرت عمومی مقرر  دیگر برای آن که قاعده ای قانون شناخته شود کافی است که به

این در حالی  7شده و مدلول آن الزام یا اذن یا اباحه باشد و همه افراد ملزم به پیروی از آن باشند.

دانان درباره اساسی بودن هیچ یک از این اوصاف اتفاق نظر وجود است که از نظر برخی حقوق

جامع  تواند تعریفیهای ماهوی صحیح نیست و نمیبنابراین تعریف قانون بر اساس ویژگی 1ندارد.

لی شک و مانع به دست دهد. به همین علت این عده از اندیشمندان برای تعریف قانون به ویژگی

ای هشود که توسط نهاد ها و دستگاهمنظر قانون به قواعدی اطالق می شوند. از اینآن متوسل می

مخصوص آن وضع شود هرچند خصوصیات ماهوی را به تمامی دارا نباشد.این دیدگاه مدعی است 

در دکترین دنیای معاصر قانون آن است که از دستگاه صالح قانون گذاری نشات گرفته و » که 

پشت سر گذاشته باشد دستگاه واضع و نحوه شکل گیری قانون مراحل تصویب امضا و انتشار را 

                                                           
  .11(، ص1111 های مجلس شورای اسالمی، پژوهش مرکز چ اول، )تهران: ،گذاری قانون نظام اصالح نظری بنیاد محمد راسخ، 1
 .717ص پیشین، ،ترمینولوژِیمحمدجعفر جعفری لنگرودی،  7
 .7771ص قانون،معین، ذیل  1
 همان؛ 1

 .117(، ص1111، چ ششم، )تهران: سخن، فرهنگ روز سخنحسن انوری، 
 .11ص پیشین، محمد راسخ، 7
 .17-77همان، صص 1
 . 11(،ص1114، چ ششم، )تهران: گنج دانش، مقدمه علم حقوقمحمدجعفر جعفری لنگرودی،  7
 .111(، ص1171شرکت سهامی انتشار، ، چ اول، )تهران: کلیات حقوق: نظریه عمومیناصر کاتوزیان،  1
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یکی دیگر از قائلین به این نظر قانون را در برابر عرف این گونه  1«بر محتوای درونی برتری دارد.

تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع شده است » کند:تعریف می

ئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد پس در این معنی خواه این سازمان قوه مقننه یا ر

نامه ها و بخش های اداری نیز می شود ولی در عام قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب

اصطالح حقوق اساسی ما قانون به قواعدی گفته می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی 

است یا از را همه پرسی به طور مستقیم به تصویب از طرف مجلس شورای اسالمی وضع شده 

-طور که مالحظه شد قانون در تعریف شکلی در دو معنای عام و خاص استفادههمان 7«می رسد.

دار برای وضع قانون در تعریف شکلی و در معنای خاص آن مجلس تنها مقام صالحیت 1شود.می

وجود دارد دوری است که میان تعریف  اشکالی که در تعریف شکلی قانون 1گذاری است.قانون

انون گذار آن است که قآید. به عبارت دیگر بر اساس این تعریف قانونگذار پیش میقانون و قانون

ارائه تعریفی جامع و  iiiiشود.گذار وضع میکند و قانون آن است که به توسط قانونرا وضع می

دیدگاه است. بدین ترتیب که ابتدائاً قانون  مانع بدون گرفتار آمدن در دور در گرو ترکیب این دو

ای بدانیم که از سوی مجلس شورای اسالمی تصویب شود و در ثانی را در معنای خاص آن قاعده

دارای خصوصیات ماهوی ذاتی باشد. چنین تعریف ترکیبی در نظرات اندیشمندان قابل مشاهده 

حکمی عام و عینی است که به وسیله قانون » است. به طور مثال در تعریف قانون آمده است: 

برخی قائلین به تعریف شکلی قانون خود بر  7«شود.مجلس مقننه یا مجلس موسسان وضع می

لزوم وجود برخی ویژگی ها نظیر الزامی بودن، داشتن ضمانت اجرا، و کلی بودن قاعده حقوقی 

 اذعان دارند.

گذار در نظام جمهوری د قانونچه در این قسمت از پژوهش مورد نظر است مصداق نهاآن

های نظری دیدگاه قانون اساسی در خصوص تعریف اسالمی ایران است بنابراین گذشته از بحث

طور که در تعریف شکلی باشد. همانای برخوردار میگذار از اهمیت ویژهقانون و مصداق قانون

ا با تشریفات مقرر در در اصطالح حقوق اساسی ما قانون به قواعدی گفته می شود که ی»آمد 

                                                           
 .744(، ص1114، چ ششم، )تهران: نشر دادگستر، های حقوق اساسیبایستهابوالفضل قاضی شریعت پناهی،  1
 . 174ص پیشین، ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایرانناصر کاتوزیان،  7
 .7ص پیشین، اهلل حیدر نژاد ،کمال کدخدامرادی، ولی 1
 .117(، ص1177، چ اول، )تهران: میزان، کلیات و ایران 2و1حقوق اداری زاده، رضا موسی 1
(، 1117، چ سوم، )تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، های عمومی و حقوق بشرآزادیمنوچهر طباطبایی موتمنی،  7
 .717ص
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پرسی به طور مستقیم قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسالمی وضع شده است یا از راه همه

در اغلب اصول قانون اساسی واژه قانون داللت بر قوانین عادی دارد. اصوالً  1«به تصویب می رسد.

قانون به صورت مطلق گذاری باشد استعمال واژه در یک نظام حقوقی که مجلس مرجع عام قانون

که قرینه ای خالف این موضوع را اثبات و بدون قرینه حمل بر مصوبات این نهاد است مگر آن

« ونقان»کند. به عنوان نمونه هرگاه اصلی از اصول قانون اساسی تعیین ضوابط موضوعی را به 

د که مقنن اساسی ، و..( و قرائن نشان ده11، 17، 77، 71، 77، 1محول کرده باشد )مانند اصول 

قانون عادی را مد نظر قرار داده است، از سویی هیچ نهادی جز پارلمان حق مقررات گذاری در 

این حیطه را ندارد و از سوی دیگر مجلس بر خالف اصل در این زمینه دارای صالحیت تکلیفی 

ای مجلس شورخواهد بود نه صالحیت تخییری. این امر از استقالل قوا و صالحیت مقرر شده برای 

شد پیرامون فعل چه گفتهآن 7گیرد.اسالمی به عنوان مقام اعمال کننده قوه مقننه نشات می

مقنن اساسی در به کاربردن واژه قانون برای مصوبات مجلس شورای اسالمی بود. عالوه بر فعل 

ذاری گعدهمقنن ترک فعل او در عدم به کار بردن این واژه برای مصوبات نهادهایی که صالحیت قا

دهد اصل صد تواند موید این ادعا باشد. بررسی این امر نشان میدر موضوعات خاصی را دارند می

و هفتاد و ششم که پیرامون شورای عالی امنیت ملی است اگرچه مصوبات این شورا را قابل اجرا 

 صل صد و هشتادمبرد. البته مقنن اساسی در اشمرد اما واژه قانون را در خصوص آن به کار نمیمی

تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب »بر مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی در خصوص 

نهد. که البته باید آن را استفاده از واژه قانون می« قانون»عنوان « نامه جلسات آنانآن ها و آیین

گذار در جمهوری قاعدهجا که منشا ایجاد برخی از نهادهای در معنای عام محسوب نمود.  از آن

ن برای مصوبات ای« قانون»اسالمی فرامین ولی فقیه است دقت در استعمال یا عدم استعمال واژه 

دست از نهادها در این فرامین قابل تامل است. پرسش و پاسخ میان رئیس جمهور وقت و امام 

شان می دهد که خمینی)ره( پیرامون الزم االجرا شدن مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ن

کننده اعطای اعتبار به این مصوبات در حد قانون را مسئلت دارد نه اعطای عنوان قانون پرسش

شمرند و آن را تحت به آن را و امام خمینی)ره( نیز ترتیب اثر دادن به این مصوبات را ضروری می

                                                           
 . 174ص پیشین، ،ایرانمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ناصر کاتوزیان،  1
گزارش پژوهشی پژوهشکده ، "واکاوی مفهومی کلیدواژگان چند معنا در قانون اساسی، مدخل قانون "حسین آیینه نگینی،   7

 .1-7، صص1111//7/1، 11114174، به شماره مسلسل شورای نگهبان
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ای عالی فضای کنند. فرمان حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشکیل شورعنوان قانون وارد نمی

ه الزم است به کلی»کنند که مجازی نیز دارای همین ویژگی است ایشان در این رابطه تاکید می

توان ادعا کرد در نظام حقوقی با این توضیحات می 1«مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

 باشد.یکشور ما هرجا کلید واژه قانون به کار رود غالباً مصوبات قوه مقننه مد نظر م

شود که یگانه های ارائه شده خصوصیات خاص قوه مقننه سبب میعالوه بر استدالل

باشد. قانون اساسی گذار در نظام جمهوری اسالمی مجلس شورای اسالمیمصداق نهاد قانون

و در اصل هفتاد و یکم   7داندصراحتاً اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسالمی می

-برجسته است.«  اختیار»و « عمومیت»گذاری متصف به اوصاف س در امر قانونمسئولیت مجل

کند قلمرو عامی است که قانون گذاران متمایز میترین خصوصیتی که مجلس را از دیگر قاعده

است. تضییق این قلمرو عام صرف نظر از درستی یا گذاری به آن اعطا نمودهاساسی برای قانون

اب قاعده ما من عام و قد خص است. با وجود تصریح قانون اساسی این نادرستی آن تنها از ب

به دستگاهی جز مجلس شورای « گذارینهاد قانون»شود که اعطای عنوان استثناءات سبب نمی

 اسالمی راست آید. 

هایی انگاشت که در حاکمیت قانون گریزی از آن توان محدودیتاین استثناءات را می

هایی مواجه هستند گانه در اعمال حاکمیت خود همیشه با محدودیتسهدر واقع قوای 1نیست.

جا که سبب استحاله این قوا نشده قابل تحمل است. بنابراین مصداق ها تا آناما این محدودیت

 گذار در نظام جمهوری اسالمی ایران مجلس شورای اسالمی است. نهاد قانون

 قانون اساسیگذاری از منظر مبحث دوم: فرآیند قانون

یابی به تصویری دقیق و روشن از جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسالمی در گرو دست

اندکار است. تصویب قانون با اشتراک گذاری و نقش نهادهای دستشناخت دقیق فرآیند قانون

مساعی جمعی نهادها و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس با بکار انداختن استعدادها و به 

به طور کلی مراحل »گیرد. ها و تشریفات معین در قانون اساسی صورت میری روشکارگی

                                                           
 :، قابل دسترسی در17/17/1114حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ  1

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=11777 
 قانون اساسی ج.ا.ا. 71اصل  77
، حکومت اسالمی، "قانون اساسی( 71گذاری)موضوع اصل های مجلس شورای اسالمی در قانونمحدودیت"سید ابراهیم حسینی،  1
11(1111 :)144. 
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قانونگذاری را در پیشنهاد)الیحه و طرح(، رسیدگی و تصویب)عادی یا فوری( تأیید)شورای نگهبان 

-توان دستهو احتماالً از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام(، امضای رئیس جمهور و انتشار می

منظور بررسی دقیق این فرآیند و شناخت نهادهای درگیر در آن و درک جایگاه  به 1«بندی نمود.

از  جا که پسکنیم. از آناین نهادها ابتداً نهادهای صالح در ارائه پیشنهاد به مجلس را بررسی می

تصویب طرح یا الیحه، مصوبه باید به تأیید شورای نگهبان برسد در ادامه کارکرد این شورا و 

شوند بررسی خواهد شد. در صورت اختالف مجلس و مصوبات با آن تطبیق داده می منابعی که

ی شود. بنابراین این امر یکشورای نگهبان مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می

گذاری است. به همین دلیل مطالعه تاریخجه جایگاه حقوقی و قلمرو صالحیت از مراحل قانون

. امید است که مخاطب در پایان این مبحث به درک روشنی از فرآیند باشدمجمع نیز ضروری می

 یابد.گذاری از منظر قانون اساسی ایران دستقانون

 گذاری در نظام جمهوری اسالمی دخالت دارندبند اول: نهادهایی که در جریان قانون

گاه آن جایتبیین جایگاه مجلس در این نظام در گرو کشف کارویژه آن در تقنین و ترسیم 

ق کنند. تطبیگذاری ایفای نقش میدر میان نهادهایی است که به نحوی از انحاء در جریان قانون

شده در فقه شیعه نیازمند گذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران با الگوی پذیرفتهالگوی قانون

ر در امر گذاری در این نظام است. چهار دسته از نهادهای کشوشناخت دقیق سازوکار قانون

توانند به مجلس پیشنهاد ارائه گذاری دخالت دارند. دسته اول نهادهایی هستند که میقانون

دهند. دسته دوم نهاد تصویب کننده قانون است که مجلس شورای اسالمی است. دسته سوم 

کنند. شورای نگهبان تنها مصداق این دست نهادهایی هستند که بر مصوبات مجلس نظارت می

ا است. و در نهایت نهادی که به اختالف میان شورای نگهبان و مجلس شورا رسیدگی هنهاد

 باشد.کند. نهاد اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میمی

 نهاهای صالح در ارائه پیشنهاد -5

 ارگذقانون اذن بنابر که هستند نهادهایی گذاریقانون در درگیر نهادهای از دسته اولین

 ظفمو نیز مجلس پیشنهاد به مجلس شورای اسالمی برخوردار هستند؛صالحیت ارائه  اساسی از

                                                           
 .117، ص7ج پیشین، محمد هاشمی، 1
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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این نهادها عبارتند از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه،  .باشدمی لوایح این بررسی به

توانند مبتکر قانون باشند به این معنی که متنی ها. این نهادها میقوه مجریه و شورای عالی استان

نون و یا اصالح آن تهیه نمایند. اهمیت این مرحله در آن است که طراحان اولیه را برای وضع قا

 1کنند.قانون نقش اصلی را در شکل دادن به محورهای اصلی آن ایفا می

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی -5-5

ها و نیازهای مجلس شورای اسالمی منتخب مردم و برآمده از جامعه است که با خواست

این نهاد به عنوان اعمال کننده قوه مقننه باید عالوه بر بررسی لوایح برخی  آن آشنایی دارد.

نهادهای صالح خود از حق ابتکار قانون برخوردار باشد. نمایندگان مجلس باید بتوانند در جایی 

کند با ارائه متن آن در صحن مجلس خواستار که ضرورت وجود قانونی را برای کشور احساس می

های طرح» دارد:آن  گردند. قانون اساسی ضمن اصل هفتاد و چهارم اعالم میبررسی و تصویب 

  «قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسالمی قابل طرح است.

 قوه قضائیه -5-2

مبتنی بر اصل حاکمیت قانون اعمال قضایی باید در همه حال بر اساس قانون باشد. در 

ن کند و نیازمند قوانین هدف قوه قضائیه خالءهای قانونی را به خوبی احساس میراستای تحقق ای

به  7فراوان است. این قوه نیز همانند قوه مجریه باید از صالحیت ابتکار قانون برخوردار باشد.

« متناسب با جمهوری اسالمی iiتهیه لوایح قضایی» 171گذار اساسی در اصل همین خاطر قانون

کند. سپس وزیر دادگستری لوایح مذکور را از طریق ایف قوه قضائیه اعالم میرا در زمره وظ

دولت موظف است این »تصویب در هیات وزیران تقدیم مجلس شورای اسالمی می نماید البته 

لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می شود حداکثر ظرف سه ماه 

تواند مستقال الیحه قضایی تهیه نماید و هر دولت نمی 1«ماید.تقدیم مجلس شورای اسالمی ن

گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه ممکن 

شده برای دولت در تهیه لوایح قضائی و تغییر در مفاد آن و تاخیر در های گفتهمحدودیت 1است.

                                                           
 .711، ص(1111 تهران، دانشگاه انتشارات: چ اول، )تهران ،اساسی حقوق مبانی و اصول اصالنی، فیروز خیراهلل پروین، 1
 .111، ص7جپیشین، محمد هاشمی،  7
 ماده سه قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 1
 .14/7/1171مورخ  1417/7/71نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  1
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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حقیقت است که باید قوه قضائیه را مستقالً در زمره پیشنهاد  گر اینارسال آن به مجلس نشان

 شمار آورد.دهندگان قانون به

 قوه مجریه -5-9

. ترین مبتکر قانون باشدشود که این نهاد ضرورتاً مهموظیفه قانونی قوه مجریه سبب می

و از سویی این قوه مسئول امور عمومی و اجرایی کشور است و نباید در مقام اجرا از حقوق 

است تخطی نماید عالوه بر این قوه مجریه به سبب انجام  تکالیفی که قانون برای افراد مقرر نموده

 برد. از این رو قوه مجریههمین وظیفه بیش از مجلس شورا به نقائص و کمبودهای قوانین پی می

م قانون اساسی با توجه به همین امر اصل هفتاد و چهار 1تواند بهترین پیشنهادات را ارائه دهد.می

 «لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم شود.» دارد:مقرر می

 هاشورای عالی استان -5-4

ا هها که مرکب از نمایندگان شوراهای استانمطابق با اصل یکصد و یکم شورای عالی استان

ده دارد. به همین باشد کار هماهنگی بین شوراهای محلی در امور عمرانی و رفاهی را بر عهمی

باشد تا بتواند وظایف محوله خود را به درستی انجام سبب نیازمند قوانین اجرایی مشخص می

شورای عالی استان ها »در راستای تامین این ضرورت اصل یکصد و دوم مقرر می دارد:  7دهد.

شورای  حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس

 «اسالمی پیشنهاد کند و این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

 شورای نگهبان نهاد ناظر بر مصوبات مجلس -2

هند. دیس نسبت میگذار را به سییا قوه موسس قانون« قوه موسس ناظر»پیشنهاد ایجاد 

 گرفت و در اصالحات مورد تصویب قرار« سنای نگهبان»که در قانون اساسی فرانسه تحت عنوان 

گیری شورای نگهبان از نظر شکل 1تغییر نام داد.« شورای دولتی»بعدی قانون اساسی فرانسه به 

و وظایف با شورای دولتی شباهت دارد که ممکن است مقتبس از قانون اساسی فرانسه باشد البته 

ن اساسی نظارت شرعی بر قوانین مصوب مجلس توسط علمای طراز اول در اصل دوم قانو

 مشروطیت در ایران سابقه دارد.

                                                           
 .714ص پیشین، ،های حقوق اساسیبایستهابوالفضل قاضی شریعت پناهی،  1
 .114، ص7جپیشین، محمد هاشمی،  7
 .777-771همان، ص 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران امری مورد اختالف است. برخی از اندیشمندان 

معتقد هستند که این نهاد را باید جزئی از قوه مقننه به شمارآورد. نظام تک مجلسی ایران نظامی 

طرح اصول مربوط  1باشد.وه مقننه میدو رکنی است و شورای نگهبان در کنار مجلس رکن دوم ق

گر تعلق این نهاد به قوه مقننه است. از نظر برخی به شورای نگهبان در فصل ششم نیز نمایش

تواند باشد چرا که ممانعت از تعارض دیگر شورای نگهبان جزئی از سه قوه نیست و اساساً نمی

 7نهادی مستقل از قوا قرارگیرد.نقشی و کارکردی قوا مقتضی است که این مسئولیت بر عهده 

کند که این شورا نهادی مستقل از دیگر قوا و خصوصاً فلسفه وجودی شورای نگهبان اقتضا می

سد. رقوه مقننه باشد. سپردن امر نظارت بر مصوبات قوه مقننه به دیگر قوا غیر ممکن به نظر می

ی از مسئولیت خویش را بپذیرد و تواند مشکالت ناشقوه مقننه نیز خود واضع قانون است و نمی

واند تآن را حل نماید. قوه مجریه نیز خود موظف به اجرای مصوبات قوه مقننه است بنابراین نمی

وا خوردن توازن قتوأمان بر آن نظارت نماید. اعطای این صالحیت به قوه قضائیه نیز سبب به هم

اقدام  1آورد.ا بر قوای دیگر فراهم میگردد و امکان اعمال نفوذ این قوه ربه نفع این قوه می

وجهی تواند دلیل مگذار اساسی در بیان اصول مربوط شورای نگهبان در فصل قوه مقننه نمیقانون

برای متعلق دانستن این نهاد به قوه مقننه باشد. چرا که ارتباط شورای نگهبان به حیطه اختیارات 

گذار اساسی به تنظیم و عدم توجه قانون اهمال 1های مجلس مسبب این امر است.و صالحیت

صحیح جایگاه اصول شورای نگهبان تا جایی است که قائلین به دو رکنی بودن قوه مقننه نیز 

که  نمودنسبت به آن معترض هستند از نظر ایشان وظایف گوناگون شورای نگهبان اقتضا می

توجه به تاکید واالی اصل نود و شود. با ای از قانون اساسی به آن اختصاص دادهفصل جداگانه

ترین فلسفه تشکیل این شورا است، لذا این مهم« پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی»یکم 

یابد و به همین جهت در پایان فصل ششم قانون اساسی نهاد بیشترین ارتباط را با قوه مقننه می

د رکن قانون گذاری دانست چرا که این به عالوه شورای نگهبان را نبای 7به آن پرداخته شده است.

                                                           
 ؛177(، ص1114اسالمی،  انقالب اسناد مرکز: چ اول، )تهران ،ایران اسالنی جمهوری اساسی قانون دینی مبانی زاده،محمد ملک 1

 .11ص، 7محمد هاشمی، ج
 .111محمدرضا مجیدی، ص 7
 .71-77(،صص1111، چ اول، )تهران: دادگستر،گذاری در ایران و آمریکانظارت بر قانونحسن حمیدیان،  1
 میاسال جمهوری حقوقی نظام در نگهبان شورای جایگاه نگهبان، شورای هایصالحیت و هاجایگاه با آشنایی" میثم، متولی، درویش 1

 .11، ص7/1/1111 ،11114111 مسلسل شماره به ،نگهبان شورای پژوهشکده پژوهشی گزارش ،"ایران
 .777، ص7ج پیشین، محمد هاشمی، 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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نهاد حق انشاء و حتی اصالح قانون را ندارد. ابتکار قانون گذاری به تمامی در اختیار مجلس است 

شورای نگهبان کافی است. قانون « عدم رد» و برای تکمیل فرآیند قانون گذاری قبول وحتی 

توان تأیید نامد. از این منظر می عمل مجلس را وضع قانون  می 77و  71اساسی نیز در اصول 

شورای نگهبان را با بحث نافذ شدن در حقوق مدنی مقایسه نمود .در این رویکرد عمل ایجاد 

قانون به دست مجلس انجام می گیرد و تأیید شورای نگهبان تنها سبب نفوذ قانون می شود و 

ر است. این اصل اعالم اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی موید همین نظ 1شان دیگری ندارد.

بنابراین باور دسته اخیر از « اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است.»دارد که می

 شوداندیشمندان مقرون به صحت است و باید گفت، شورای نگهبان جزء مقننه محسوب نمی

 نماید. بلکه تنها نهادی است که بر مصوبات آن نظارت می

نظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت شورای نگهبان به م»

 »نماید بینی شد. این قانون تاکید میدر قانون اساسی پیش 7«مصوبات مجلس شورای اسالمی

ا هکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این

باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین میباید بر اساس موازین اسال

برای تحقق  1«و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

گذاری را محدود نموده و مقرر این هدف است که مقنن اساسی صالحیت عام مجلس در قانون

تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی یمجلس شورای اسالمی نم» دارد:می

مجلس شورای »اهمیت این شورا تا جایی است که  1«کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

گذار گرچه این موضوع برای قانون 7«اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.

است اما وجود برخی ابهامات در کارکرد این نهاد مداقه بودهاساسی از اهمیت به سزایی برخوردار 

ازد. سدر نظر مقنن اساسی را به منظور تعیین کیفیت و مبنای عملکرد این شورا ضروری می

 ابهاماتی که کارویژه شورای نگهبان وجود دارد در قالب سواالتی به شرح ذیل است:

                                                           
، چ اول، )تهران: نامه هستی، ها، قوانینقانون اساسی در نظام حقوقی ایران: پیشینه، آموزهعباس ایمانی، امیررضا قطمیری،  1

 .774(،ص1111
 ج.ا.ا. اصل نود و یکم قانون اساسی 7
 اصل چهارم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 اصل نود و سوم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
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عدد قانون اساسی از آن سخن به میان که در اصول مت« موازین اسالمی»منظور از عبارت  -

 است چیست؟رفته

است یا را مد نظر قرار داده« مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسالمی»مقنن اساسی  -

 است؟بسنده نموده« عدم مغایرت آن با موازین اسالمی»به 

 وایاگر منظور از موازین اسالمی همان احکام اسالم است فقهای شورای نگهبان باید فت -

 چه کسی را مالک عمل خود قرار دهند؟

در رویه شورای نگهبان غیر از متن اصول قانون اساسی و موازین اسالم موارد دیگری نیز  -

شده است. این منابع تطبیقی شامل چه مواردی به عنوان منبع تطبیقی در نظر گرفته

 است و بر چه اساس قانون عادی حق تخلف از آن را ندارد؟

شود و نیازمند بحث مفصلی است گذاری مربوط میبه  منابع و مبانی قانون این ابهامات

 بنابراین در قسمت بعدی تحت همین عنوان به رفع ابهامات فوق پرداخته خواهد شد.

 مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ مقام تجدیدنظر بر مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی -9

 گیرد مجمعگذاری قرار میدر فرآیند قانون جمهورآخرین نهادی که قبل از توشیح رئیس 

تشخیص مصلحت نظام است. ایجاد این مجمع به دستور امام خمینی)ره( تاسیس گشت و در 

ای ایجاد شد؛ چه جریان بازنگری وارد قانون اساسی شد. باید دید ایجاد این نهاد با چه فلسفه

 گذاری ایجاد نموده است.قانونتاثیری در جایگاه مجلس داشته و چه تغییری در فرآیند 

 تاریخچه ایجاد مجمع -9-5

گذاری در عموم مسائل کشور را به مجلس شورای قانون اساسی پنجاه و هفت حق قانون

که این نهاد حق وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی جز آن 1اسالمی اعطا نمود،

ن نهاد ناظر ضمانت کننده اسالمیت نظام را نداشت. شورای نگهبان به عنوا 7کشور و قانون اساسی

نمود. بنابراین مجلس شورای اسالمی الجرم مجبور به تبعیت از بر مصوبات مجلس نظارت می

های مکرر شورای نگهبان با برخی از مصوبات مجلس از نظر مخالفت نهاد مافوق خود بود. مخالفت

ات خود در راستای تامین مصالح و با احکام اسالمی و موازین شرعی و پافشاری مجلس بر مصوب

                                                           
 اصل هفتاد و یکم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
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مقتضیات کشور سبب ایجاد تنش و بن بست سیاسی در کشور شد. این مسائل با دخالت ولی 

شدند. امام خمینی)ره( در مقام حل اختالف میان مجلس و شوای نگهبان در گشایی میفقیه گره

ه) حفظ نظام، موضوع قانون اراضی شهری در جواب نامه رئیس مجلس تشخیص عناوین ثانوی

گذاری بر این اساسی را ضرورت و حرج( را در اختیار اکثریت نمایندگان مجلس دانستند و قانون

حکم امام در این خصوص بر پایه برداشتی است  1با تصریح به موقت بودن آن مجاز اعالم نمودند.

به  نگهبان نسبتکه ایشان از اصول قانون اساسی داشتند. لذا امام در پاسخ گالیه دبیر شورای 

من چیزی از شورای » کم شدن اختیارات این شورا و تفویض اختیار بیشتر به مجلس فرمودند:

نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم هم با شورای 

ر اختیارات مذکو» طور توضیح دادند:امام در جایی دیگر در این خصوص این 7«نگهبان است.

تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان 

خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خالفى شد، نظارت بر آنها هست و شوراى نگهبان در این 

امرى که به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوى یا اوّلى خطایى صادر شود. لکن 

مجلس با استفاده از این اختیار  1«نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند.شوراى 

به تصوب قوانین دیگری نیز اقدام نمود که گاه توسل به عنوان ضرورت تنها برای اقناع شورای 

کارگرفته نمی شد. همین امر گرفت و متاسفانه در این زمینه دقت کافی بهنگهبان صورت می

 1/1/1111رای نگهبان در این خصوص اعالم خطر کند و طی نامه ای در تاریخ سبب شد که شو

این امکان حاصل شده که به عنوان ضرورت هر حاللی حرام و هر »..خطاب به امام عنوان نماید:

پس این نامه مجلس دیگر با عنوان ضرورت قانونی را به  1«حرامی حالل و قانونی اعالم شود...

وجه به اصالح قانون اساسی این امر دیگر نباید از اختیارات مجلس شمرده تصویب نرساند و با ت

 شود.

در زمان طرح الیحه قانون کار و اختالف مجلس و شورای نگهبان در این خصوص امام 

 »خمینی)ره( در پاسخ نامه دبیر شورای نگهبان در توضیح اختیارات دولت اسالمی مرقوم فرمودند:

                                                           
 .74صپیشین، حسین مهرپور،  1
 .71همان، ص 7
 .111، ص17ج پیشین، ،صحیفه امام، مینی)س(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خ 1
 .71همان، ص 1
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واردی که استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسالمی دولت می تواند رد تمام م

و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که 

تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد بلکه 

سالمی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط در انفال که در زمان حکومت ا

الزامی این امر را اجرا کند. و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی 

بندو بار یا مخالفان با نظام جمهوری اسالمی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امر 

به تبیین این حکم امام پرداخت  11ماز جمعه یازدهم دی رئیس جمهور وقت در ن« ممکن است.

 کند برخیاین نکته بسیار مهمی است در پاسخ امام که چون سوال کننده سوال می» و فرمود:

اند که می شود قوانین اجاره مزارعه احکام شرعیه و فتاوای طور از فرمایش شما استنباط کردهاین

ت می تواند بر خالف احکام اسالمی شرط بگذارد امام می پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دول

در واکنش به اظهارات  11/14/1111امام در نامه ای در تاریخ  1«فرمایند نه این شایعه است...

 ای...جناب حجه االسالم آقای خامنه»دارند:ایشان مرقوم می

حکومت را به معنای شود که شما از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می

ای که از جانب خدا به نبی اکرم صل اهلل علیه و آله و سلم واگذار شده و اهم احکام والیت مطلقه

انب که اینجدانید و تعبیر به آنالهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمی

های اینجانب خالف گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برگفته

است.....باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از والیت مطلقه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و 

سلم است، یکی از احکام اولیه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج 

کند و پول منزل را به  تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراباست. حاکم می

تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد صاحبش رد کند؛ حاکم می

تواند قراردادهای شرعی را که در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند؛ حکومت می

ه جانبد، یکخود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باش

تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسالم لغو کند و می

                                                           
 :در زمان ریاست جمهوری، قابل دسترسی در 11/11/1111های نماز جمعه بیانات مقام معظم رهبری در خطبه 1

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=71741 
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تواند از حج که از فرایض مهم الهی است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می

 است در مواقعی که مخالف صالح کشور اسالمی دانست موقتاً جلوگیری کند.

چه شود ناشی از عدم شناخت والیت مطلقه الهی است. آنشد یا گفته می چه گفتهآن

ها با اختیارات از بین خواهد رفت گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن

کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و باالتر از آن هم مسائلی صریحاً عرض می

نم. ان شاءاهلل تعالی خداوند امثال جنابعالی را که جز خدمت به اسالم کاست که مزاحمت نمی

 1«نظری ندارید در پناه خود حفظ فرماید.

پس از بیان این اظهارات بسیار مهم از سوی امام خمینی)ره( تعدادی از مسئولین نظام 

ن نامه طی نامه ای خواستار ایجاد مرجعی برای حل اختالف مجلس و شورای نگهبان شدند. مت

در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری مشکالتی که » ایشان به این شرح است:

گونه که انتظار در راه قانون گذاری و اداره جامعه اسالمی به چشم می خورد برطرف شده و همان

یوه شمی رفت این راهنمایی ها  مورد اتفاق صاحب نظران قرارگرفت مسئله ای که باقی می ماند 

اجرایی اعمال حق حاکم اسالمی در موارد احکام حکومتی است...پس از تصویب نهایی شورای 

نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعالم می دارد که در مواردی 

مجلس نظر آنها را تامین می نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست که در این 

مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جا است که نیاز به دخالت ولی صورت 

فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید..اطالع یافته ایم که جنابعالی در صدد تعیین 

مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختالف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس و 

مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در  قانون اساسی با تشخیص

این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به این که هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم 

امام خمینی)ره( در پاسخ به این نامه در  7«جامعه بال تکلیف مانده سرعت عمل مطلوب است.

گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر :» مرقوم فرمودند 17/11/1111تاریخ 

کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست لکن برای غایت 

                                                           
 .177، ص74ج پیشین، ،صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( 1
 .111-111، صص74همان، ج 7
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احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان شرعاً و قانونا توافق حاصل 

زوم رای اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل نشد مجمعی مرکب از...تشکیل گردد و در صورت ل

بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردید و طی بازنگری قانون  1«قرار گیرد...

 اساسی در اصول صد و دوازده و صد و دهم گنجانده شد.

 محدوده مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام -9-2

اسالمی است. تفوق این مجمع مرجع حل اختالف میان شورای نگهبان و مجلس شورای 

کند که آیا مجمع ذیل اصل چهارم نهاد نسبت به شورای نگهبان این سوال را در ذهن ایجاد می

تواند فراتر از موازین اسالمی مصوبات خود را وضع گیرد؟ آیا مجمع میقانون اساسی قرار می

 نماید؟

-ماسالمی اقدام به تصمیصتواند صرفاً بر اساس موازین برخی معتقدند که مجمع اصوالً نمی

گیری نماید چرا که مرجع تشخیص شرعی بودن مصوبات وفق اصل چهارم قانون اساسی شورای 

نگهبان است و مجمع فوق این شورا قرار دارد. مجمع باید برای تامین مصلحت عام مردم و کشور 

م ت نظام و مردگیری نماید. بنابراین تنها مالک مجمع مصلحفارغ از دغدغه شرعی بودن تصمیم

گذار اساسی با به کاربردن تمام دقت خود و صرف وقت بسیار در تصویب اصل قانون 7خواهد بود.

چهارم کوشید تا اجرای این اصل را در نظام جمهوری اسالمی حتمی نماید. بنابراین هرگونه 

ت. ستفسیری بر خالف این اصل ناگزیر خالف ظاهر قانون و خواست و خط مشی مقنن اساسی ا

عالوه بر این شورای نگهبان ضمن نظریه تفسیری برخالف چنین برداشتی از وظایف مجمع اعالم 

تواند نمی نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبات اساسی قانون چهارم اصل مطابق »دارد:می

 رایشو لسمورد نظر مج اساسی قانون اصل به نسبت تعارض باشد و در مقام شرع موازین خالف

 و مقررات سایر قوانین به نسبت ( و همچنین117 صدر اصل )موضوع نگهبان و شورای اسالمی

خالف »این شورا در توضیح   1تاس حاکم نظام مصلحت تشخیص مجمع دیگر کشور مصوبه

 شرع اولیه مبا احکا نه که آنست "شرع موازین خالف"منظور از»دارد بیان می« موازین شرع

                                                           
 .111همان، ص 1
گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص )با تاملی در ماهیت حقوقی سیاست های کلی نظام( نظام قانون"محمد حسین زارعی،  7

 .171(:1111)11، راهبرد، "مصلحت
 .1/1/1177مورخ  1777نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تشخیص مجمع به 117 صدر اصل رابطه و در این ثانویه عناوین با احکام سازگار باشد و نه

مطابق با این نظریات  1ت.اس را داده ثانویه عناوین لحاظ به تکلیف تعیین تنها اجازه مصلحت

اید که خود از موازین اسالمی گیری نمتواند بر اساس عناوین ثانویه تصمیمتفسیری مجمع می

 شوند.محسوب می

گذاری ابتدایی)خارج از چارچوب اصل اصول و مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران، قانون

صد و دوازدهم(، تصویب قواعد دائمی و غیر موقت، ورود به موضوعاتی که شورای نگهبان آن را 

مجمع تشخیص مصلحت نظام های مصوبات داند از دیگر محدودیتدر صالحیت مجمع نمی

 7است.

 مبحث سوم: مبانی و منابع قانون گذاری در نظام جمهوری اسالمی

گذاری در عموم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مجلس شورای اسالمی را در قانون

 گذاری عدم مغایرت با چند مبناگذار بایست در قانوناست. البته نهاد قانونمسائل صالح دانسته

 پردازیم. باشد. در ادامه به توضیح این مالکات مینظر داشته را در

 بند اول: الزامات مصرح در قانون اساسی

تواند مطابق گذار در جمهوری اسالمی ایران میمجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد قانون

لبته ا گذاری نماید. این صالحیت مجلسبا اصل هفتاد و یکم قانون اساسی در عموم مسائل قانون

هایی همراه است. وفق اصل چهارم تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین با محدودیت

 گذاری نماید.تواند مغایر با قانون اساسی قانوناسالمی باشد. عالوه بر این مجلس نمی

 گذاری با رعایت موازین اسالمیلزوم قانون -5

اسالمی است. قانون اساسی جمهوری مهمترین محدودیت مجلس در قانون گذاری موازین 

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی » دارد:اسالمی ایران در اصل چهارم مقرر می

ها باید بر اساس موازین اسالمی باشد . این اصل بر اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این

ات دیگر حاکم است و تشخیص این امر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرر

گذاری در جمهوری اسالمی مطابق با این اصل مبنای قانون« بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

                                                           
 .74/1/1177مورخ  1177تفسیری شورای نگهبان به شماره نظریه  1
گزارش پژوهشی پژوهشکده ، "شرح مبسوط قانون اساسی، شرح اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی"علی فتاحی زفرقندی،  7

 .14-11، صص71/1/1111، 11114171، به شماره مسلسل شورای نگهبان

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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است. این اصل مبتنی بر اصل دوم است که در آن حاکمیت و تشریع « موازین اسالمی»ایران 

 است. شدهمختص به خداوند دانسته

بر اساس موازین اسالمی از سوی مقنن اساسی امری خالی از گذاری الزام مجلس به قانون

گذار اساسی در این ابهام نیست. سه ابهام اساسی در این خصوص وجود دارد که کشف نظر قانون

 باشد:خصوص نیازمند بررسی و رفع آن است. این سه ابهام در قالب چهار سوال قابل طرح می

 اسالمی چیست؟موازین »منظور قانون اساسی از عبارت  -

قوانینی و مقررات مورد « کفایت عدم مغایرت»و « لزوم مطابقت»کدامیک از دو نظریه  -

 قبول قانون اساسی است؟

در صورتی که موازین اسالمی به معنای احکام اسالمی است فتوای معیار شورای نگهیان  -

 در تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسالمی کدام است؟

تواند مالک مغایرت مصوبات با کدام دسته از احکام)اولی و ثانوی( را میشورای نگهبان  -

موازین اسالمی مد نظر قرار دهد؟ تاسیس مجمع تشخیص مصلحت چه اثری بر این امر 

 دارد؟ 

 شوند.ابهامات فوق در ادامه ذیل چهار عنوان به ترتیب بررسی می

 مفهوم موازین اسالمی -5-5

اصطالحات مهم و کلیدی در فهم مفاهیم و مبانی قانون اصطالح موازین اسالمی از جمله 

ن جا که قانون اساسی در اصلی فرا دستوری و بنیادین بر لزوم ابتنای قوانین بر اساسی است. از آ

کند الزم است معنای این ترکیب به دست آید. بحث در خصوص معنای موازین اسالمی حکم می

نطباق یا کفایت عدم مغایرت قوانین با موازین اسالمی موازین اسالمی باید مقدم بر بحث لزوم ا

مطرح گردد این ترکیب وصفی مهم  در مقدمه قانون اساسی و در اصول متعدد استفاده شده 

 یابیگذاری در گرو دستفهم درست نظر قانون اساسی در خصوص جایگاه اسالم در قانون1است.

 است. « موازین اسالمی»به مفهوم اصطالح 

                                                           
 قانون اساسی ج.ا.ا.  177، 171، 111، 171، 11،114، 71، 1،71اصول  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اسالمی در ادبیات فقهی و حقوقی پیش از قانون اساسیموازین  -5-5-5

یابیم که اصطالح موازین با جستجو در منابع دینی و ادله شرعی )کتاب و سنت( در می

اسالمی اساساً در آن به کار نرفته است. و در موارد معدودی نیز که از این اصطالح یا الفاظ مشابه 

ل از تا قب« موازین اسالم»ز آن به دست آورد. عبارت توان تعریف دقیقی ااستفاده شده است نمی

شود. در دوره اخیر در آثار اندیشمندان دوران نزدیک به انقالب اسالمی در آثار فقهی دیده نمی

 «موازین عدل الهی» ، «موازین فقهی»، «موازین شرعی»، «موازین شرع»اسالمی ترکیباتی نظیر 

است. این عبارات « موازین اسالمی»معنایی با ترکیب شود که دارای مشابهت لفظی و دیده می

است که در ساخت فضای علمی،دینی و سیاسی آن دوران مشخصاً در آثار کسانی به کار رفته

رسد علت انتخاب این اصطالح در برابر دیگر ترکیبات اند. با این توضیحات به نظر میاثرگذار بوده

باید ناشی از رواج آن در فضای عمومی و علمی پیش از  و الفاظ مشابه در تدوین قانون اساسی را

 1تدوین قانون اساسی دانست.

 5918موازین اسالمی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی  -5-5-2

شود و ضمن عبارت موازین اسالمی پس از مقدمه ابتدا در متن اصل چهارم دیده می

ی بر اهمیت و جایگاه واالی این اصل اذعان گردد. نمایندگان همگتصویب همین اصل مطرح می

در مذاکرات  7شود.دانند که نوشته و تصویب میترین اصلی میدارند و حتی بعضاً آن را مهم

ست امجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون این اصطالح بحث و تبادل نظر مفصلی صورت گرفته

توضیحات اندک و اشارات برخی از  است.شده اما کمتر به معنا، مفهوم و گستره آن پرداخته

نمایندگان به مفهوم این عبارت نیز غالباً در مقام تعریف نبوده و یا نظر شخصی است و قابل 

 تعمیم به دیگر نمایندگان نیست.

های به مراتب متن پیشنهادهای برخی نمایندگان مجلس خبرگان از اصطالحات و واژه

شود که این اما دالیلی سبب می 1استاستفاده شده تری نسبت به عبارت موازین اسالمیشفاف

                                                           
گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای ،  "«موازین اسالمی»شرح مفاهیم مهم قانون اساسی، بررسی مفهوم  "پژوه. حسین امینی 1

 .1، ص 14/1/1111، 11114111ن، به شماره مسلسل نگهبا
)تهران: اداره کل امور فرهنگی ، چ اول، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 7

 ، صحبت فاتحی.171، ص1(، ج1111و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی،
، صحبت 111، ص1)همان، ج« نامه ها( باید مطابق با کتاب و سنت باشد.نامه ها و بخشها، نظامنامهکلیه قوانین و مصوبات) آیین» 1

 ضیائی.(؛
مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره باید طبق موازین اسالمی متخذ از کتاب و سنت کلیه قوانین و مقررات مدنی جزائی »

 همان، صحبت حسین طاهری.(«)باشد.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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عبارت تا حدودی مبهم در متن اصل چهارم جا خوش کند. برداشت نایب رئیس مجلس از 

رع از ش با مقررات و شرع با قوانین رابطه تفاوت بر نمایندگان از بسیاری جامعیت دین و اعتقاد

 جمله این دالیل است.

توانیم بگوییم که همه مقررات باید متخذ از قرآن و سنت ما نمی»از منظر شهید بهشتی 

باشد ما باید بگوییم با رعایت خطوط کلی کتاب و سنت و در محدوده آن ها بوده و مخالف آن 

ما باید ببینیم » کنند که ایشان در جای دیگر در قالب سوالی این امر را مطرح می 1«ها نباشد.

ن جمهوری اسالمی دیدگاهمان چیست؟ اگر این نظر را که در نظام اجتماعی آینده تحت عنوا

داشته باشیم که برای هرگونه قانون و مقررات الاقل معنی و مبدا و خواستگاهی هست که جهت 

را معین می کند در این صورت به این قناعت نمی کنیم که یک قانون و مقررات مخالف شرایط 

و مقررات همواره روح اسالمی و جنبه مثبت خواهیم قانون اسالم نباشد در این جا بیشتر می

داشته باشد ولی اگر نظرمان این است که اسالم یک مقداری قانون و مقررات دارد حاال که ما 

احتیاج پیدا می کنیم که در زمینه های مختلف قوانین مختلف داشته باشیم باید مخالف با موازین 

با توجه به  7«آن دیدگاه اول کافی است. اسالمی نباشد آن وقت تعبیر شما کافی است ولی با

توان این گونه ادعا کرد که نایب رئیس مجلس اتخاذ همه سخنان ایشان در این خصوص می

داند اما از سوی دیگر عدم مغایرت قوانین و قوانین و مقررات را از کتاب و سنت ممکن نمی

صیت تاثیرگذار در مجلس خبرگان چه مطلوب این شخشمرد. آنمقررات با اسالم را نیز ناکافی می

است به نحوی که « با رعایت خطوط کلی کتاب و سنت»است تدوین و وضع قوانین و مقررات 

فرما باشد. اعتقاد معتدالنه شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس روح اسالمی در این قواعد حکم

 ت.گیری اصل چهارم داشمجلس خبرگان قانون اساسی به باور مولف تاثیر به سزایی در روند شکل

رسد اختالف نظر میان نمایندگان و سردرگمی برخی از ایشان در به عالوه به نظر می

خصوص لزوم مطابقت و یا کفایت عدم مغایرت قوانین و مقررات با احکام اسالم به اصل چهارم 

ه ود کشسرایت نموده است. با توجه به مذاکرات طوالنی پیرامون این اصل متنی برگزیده می

باشد. بسیاری از نمایندگان بر این باور بودند که در ظرفیت جمع میان نظرات مختلف را داشته

                                                           
 همان، صحبت سید محمد حسینی بهشتی. 1
 .117همان، ص 7
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رابطه میان قوانین و مقررات با احکام اسالمی باید قائل به تفکیک شد و ذکر هر دو دسته این 

د متخذ از مطابق با این دیدگاه قوانین بای 1قواعد و اسناد حکم یکسان برای هر دو نادرست است.

کشش موازین اسالمی و قابلیت  7قرآن و سنت باشد اما برای مقررات عدم مغایرت کافی است.

برداشت مختلف از این عبارت وصفی این امکان را فراهم نمود که این دسته از نمایندگان علی 

ح این یرغم تفاوتی که برای جایگاه قوانین و مقررات قائل بودند به آن رأی مثبت دهند و بر تصر

 امر در متن اصل اصرار نورزند.

به یک هنجار برتر اشاره دارد اما شاید به جرأت بتوان گفت که « موازین اسالمی»عبارت

ن موازی»نفس این عبارت برای نمایندگان مجلس خبرگان چندان مهم نیست. به عبارت دیگر 

دارد به همین دلیل نیست که موضوعیت دارد بلکه این هنجار برتر است که اهمیت « اسالمی

کنند و های مشابه استفاده میاست که نمایندگان بارها در سخنان خود از اصطالحات و عبارت

کارگیری عبارات متعددی در اصول دیگر قانون این امر در به 1تاکید ویژه ای بر این عبارت ندارند.

است. اصل چهارم علی رغم اساسی که با موازین اسالمی دارای قرابت معنایی هستند نیز صادق 

 ای توانستاهمیت باالیی که داشت نتوانست اصلی خالی از ابهام باشد. اما به نحو هنرمندانه

 های گوناگون را که از خصوصیات قوانینرضایت اکثریت نمایندگان را جلب نماید و زمینه برداشت

 اساسی است فراهم آورد.

 نون اساسیموازین اسالمی در نظریات شورای نگهبان قا -5-5-9

مرجع تفسیر قانون اساسی مطابق اصل، شورای نگهبان قانون اساسی است. در بروز هرگونه 

ابهام در اصول این قانون باید ابتدا به نظریات مفسر آن مراجعه نمود. به عالوه مرجع تشخیص بر 

شورای  بنا بر این دو دلیل نظریات 1اساس موازین اسالم بودن قوانین نیز شورای نگهبان است.

 نگهبان اعم از تفسیری و غیر تفسیری در این خصوص حائز اهمیت است.

                                                           
ارزشهایی است که ثابت است و قابل  اما در این اصل جهارم قانون و مقررات در کنار هم قرارگرفته در حالی که قوانین پیغمبر اکرم»  1

کنیم باید حتما موخوذ از قرآن و تعییر نیست ولی مقررات قراردادهایی است که قابل تعییر است. لذا قوانینی که در این جا ذکر می
 رورش.(، صحبت پ117همان، ص«) سنت باشد ولیکن در مورد مقررات اگر گفته شود با رعایت کامل موازین اسالم اشکال ندارد.

 آبادی.، صحبت طاهری خرم111، صحبت حسینی هاشمی؛ ص174، صحبت رشیدیان؛ ص 117، صحبت پرورش؛ ص117همان، ص 7
، 111، صحبت حیدری؛ ص171، صحبت منتظری؛ ص171-174، صحبت فاتحی؛ صص117، صحبت بهشتی؛ ص117همان، ص 1

 صحبت منتظری.
 اصل چهارم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
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 در نظریات تفسیری شورای نگهبان  -5-5-9-5

اگرچه هیچ یک از نظریات تفسیری شورای نگهبان تا کنون مستقیماً به تبیین و تعریف 

نگهبان در این نپرداخته است اما استفاده از عبارات مشابه و بیان شورای « موازین اسالمی»

تواند پرسشگر را به نظر این شورا در رابطه با معنای این اصطالح رهنمون شود. خصوص می

در موارد متعددی از عبارت « موازین اسالمی»شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود همگام با 

ه ها نامکند و آن را مالک تأیید مصوبات مجلس و یا ابطال آییناستفاده می« موازین شرع»

 داشته« موازین اسالمی»و « موازین شرع»تواند خبر از ترادف داند. استفاده از این عبارت میمی

باشد و در صورت تعریف موازین اسالمی بسیار در دسترس قرار خواهد گرفت. البته نظر شورای 

ین انگهبان در معیار قرار دادن هر یک از این مالکات یکسان نیست در اغلب نظریات تفسیری 

و در دیگر  1قوانین و مقررات با موازین اسالمی مد نظر قرار گرفته است.« مطابقت»شورای محترم 

البته در برخی از نظریات  7آن با موازین شرع مالک تأیید واقع شده است.« عدم مغایرت»نظریات 

یه راند. در نظتفسیری نیز اساساً مطابقت و مغایرت )مخالفت( متناقض یکدیگر معرفی شده

تشخیص مغایرت یا » آمده است: 11/14/11111مورخ  7117تفسیری شورای نگهبان به شماره 

یری و در نظر تفس« انطباق با موازین اسالمی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.

-معرفی می« تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسالمی»دیگری کارویژه شورای نگهبان 

عبارت دیگر اگر مصوبه ای مغایر یا مخالف نباشد الجرم مطابق است و اگر مطابق نباشد به  1گردد.

وازین م»الجرم مخالف است. بنابراین مغایر نبودن به معنای مطابق بودن است و بالعکس. ترادف 

 گیرد که در یکیدر نظرات تفسیری شورای نگهبان وقتی قوت می« موازین شرعی»و « اسالمی

 معرفی« انطباق با موازین شرع»تفسیری عمل شورای نگهبان اظهار نظر در خصوص از نظرات 

توان گفت که از نظر شورای نگهبان موازین اسالمی همان موازین در این صورت می 1است.شده

از  منظور» نماید:را این گونه تبیین می« خالف موازین شرع»شرعی است. مفسر قانون اساسی 

                                                           
 ؛71/7/1117مورخ  1141شورای نگهبان به شماره  نظریه تفسیری 1

 ؛71/7/1111مورخ  4771نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 
 .1/7/1114مورخ  1111نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 

 ؛71/7/1117مورخ  1141نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  7
 ؛11/1/1111خ مور 4717نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 
 .1/1/1177مورخ  1777نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 

 .1/7/1114مورخ  1111نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  1
 . 11/1/1111مورخ  4717نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  1
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 1«است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد نه با احکام عناوین ثانویه. خالف موازین شرع آن 

 بنابراین مستفاد از نظرات تفسیری شورای نگهبان موازین اسالمی همان احکام ثابت شرع است. 

 در دیگر نظریات شورای نگهبان -5-5-9-2

قانون  11و  1 ین شورا در اعمال وظیفه خود در بررسی مصوبات مجلس مبتنی بر اصولا»

اساسی به تعیین نسبت میان مصوبات مجلس با موازین اسالمی مبادرت کرده است. در این گونه 

نظارت از دو اصطالح موازین اسالم و موازین اسالمی در مقایسه با دیکر واژگان مرتبط در این 

زین یرت با موازمینه بسیار کمتر استفاده شده و فقهای شورا غالبا از اصطالحاتی نظیر عدم مغا

شرع شرعی نبودن و سایر عباراتی که به نوعی  شرع عدم مخالفت با موازین شرعی عدم مغایرت با

 7«در آن ماده شرع به کار رفته استفاده کرده اند.

 موازین اسالمی از منظر دکترین -5-5-4

بسیاری از علمای فقه و حقوق در خصوص معنای این واژه و گستره معنایی آن اظهار نظر 

توان معنایی بسیار وسیع را برای آن در نظر اند. با توجه به معنای لغوی موازین اسالمی میدهنمو

های اسالم یعنی عقاید اخالق و احکام گرفت. در چنین فرضی موازین اسالمی شامل تمامی شاخه

گردد. چنین فرضی امری ناممکن، غیر منطقی و غیر عملی خواهد بود که نهایتاً اسالمی می

ای را برای موازین اگرچه هیچ کس چنین گستره 1نماید.گذاری را کند و مختل میفرآیند قانون

در مقابل این نظر  1دانند.پذیرد برخی موازین اسالمی را اعم از احکام و عقاید میاسالمی نمی

 ازاست که اگر موازین اسالمی را شامل احکام اسالمی بدانیم این موازین خود مانع شدهگفته

تصویب قوانین مخالف اصول عقاید نیز خواهد شد چرا که احکام شرعی ذاتاً حافظ عقاید نیز 

در نتیجه چنین تعریفی منطقی  7کنند.هستند و از تصویب هنجارهای مخالف عقاید نهی می

ای بر آن مترتب نیست. برخی نیز در مقابل موازین اسالمی را همان احکام اسالمی نبوده و فایده

انند. غالب فقها و مجتهدین در این دسته قرار دارند. از نظر آیت اهلل صافی گلپایگانی)فقیه و دمی

دبیر سابق شورای نگهبان( موازین اسالمی همان قوانین اسالمی و احکام شرعیه است. آیت اهلل 

                                                           
 .74/1/1177مورخ  1177نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  1
 .1-1،  صص "«موازین اسالمی»شرح مفاهیم مهم قانون اساسی، بررسی مفهوم  "وه. پژحسین امینی7
،  حکومت اسالمی، "ماخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسالمی ایران"خیراهلل پروین، میثم درویش متولی، 1
17(1117:)174. 
 .11(: 1111)171و177، کانون وکال، "بخش تحقیق: اصل چهارم قانون اساسی"ای، سید  محمد حسینی خامنه 1
 .17ص  پیشین، ،"«موازین اسالمی»شرح مفاهیم مهم قانون اساسی، بررسی مفهوم  "پژوه. حسین امینی 7
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ود حممکارم شیرازی نیز موازین اسالمی را همان احکام اسالمی می دانند. از نظر آیت اهلل سید م

هاشمی شاهرودی نیز موازین اسالمی را احکام شرعی مستنبط از آیات و روایات اهل بیت است. 

آیت اهلل مظاهری با اشاره به جایگاه عقاید و اخالق در اسالم معتقد هستند که موازین اسالمی 

 ظواهر احکام شرع مقدس و همان واجبات و محرمات است. عقاید پایه این احکام و موازین را

ابد. یدهد و نقش زیربنایی دارد و اخالق نیز بیشتر در مستحبات و مکروهات تبلور میتشکیل می

باح داند. آیت اهلل مصآیت اهلل موسوی اردبیلی موازین اسالمی را مساوی با قواعد و احکام اسالم می

ن یزدی ضمن اذعان به فقدان تعریف مشخیص این عبارت منظور از موازین اسالمی در متو

آیت اهلل کعبی معتقد است  1دانند.حقوقی را همان احکام اسالمی و قواعد کلی مربوط به آن می

الم های اسباشد و دیگر بخشموازین اسالم تنها شامل احکام شرعی اعم از احکام اولیه و ثانویه می

 رات با موازینجا که قانون اساسی فقها را ناظر بر مطابقت قوانین و مقرگیرد. از آنرا در برنمی

افت یتوان به این نکته دستاسالمی قرارداده است نه تعدادی از فیلسوفان و اسالم شناسان را می

 7که منظور از موازین اسالمی احکام اسالمی است.

دانند اما بخش اخالق و عقاید را داخل برخی نیز موازین اسالمی را اعم از احکام اسالم می

احکام » و« موازین اسالمی»گذار اساسی با عنایت به تفاوت میان قانونکنند. در این برداشت نمی

است و مطابقت قوانین و مقررات را با موازین اسالمی ضروری عبارت اول را برگزیده« اسالمی

شمرده است. موازین اسالمی اعم از احکام اسالم است و شامل قواعد فقه و اصول عقلیه و عملیه 

بر خالف 1رود.لی است که موارد ذکر شده جزء احکام اسالم به شمار نمیشود. این در حانیز می

 منشا که است کلی بسیار فورمولی فقهی قاعده»است: این ادعا در تعریف قاعده فقهی آمده

 احکام مبنای بلکه ندارد خاص مورد یک به اختصاص و شودمی واقع محدودتر احکام استنباط

گیرد. از نظر بنابراین قواعد فقهی الجرم در زمره احکام قرار می 1.«گیردمی قرار متعدد و مختلف

طور هم اگر فرض کنیم که این 7برخی اصول عقلیه و عملیه نیز وارد در معنای حکم شرعی است.

                                                           
 .171-174صص پیشین، خیراهلل پروین، میثم درویش متولی، 1
 گزارشالهدی، اله علم، سید حجت،  میثم درویش متولی"های شورای نگهبانتحلیل و بررسی جایگاه و صالحیت"عباس کعبی،  7

 .17، ص77/1/1111، 11114447، به شماره مسلسل پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان
 .111، ص1ج پیشین، فقه سیاسی،عباسعلی عمید زنجانی،  1
ها)سمت(، دانشگاه، چ یازدهم، )تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 2قواعد فقه، بخش مدنی مصطفی محقق داماد،  1

 .77(، ص1114
 .171-174صصپیشین، خیراهلل پروین، میثم درویش متولی،  7
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هند دنباشد  اصول عقلیه و عملیه مواردی هستند که فقیه را در راستای رسیدن به حکم یاری می

رهانند نهایتاً فقهای شورای نگهبان مصوبه را با حکمی که از ها میستو از گرفتار آمدن در بن ب

سنجند و آن را مخالف و یا منابع چهارگانه)کتاب، سنت، عقل و اجماع ( استنباط نموده اند می

گیرد نه اصول نمایند. بنابران در نهایت حکم شرعی مالک قرار میمطابق با موازین اعالم می

ای بر عام انگاشتن موازین اسالمی نسبت به بارت دیگر بر این اساس فایدهعقلیه و عملیه. به ع

احکام اسالمی مترتب نیست. این برداشت در راستای آشتی دادن اصول متعارض قانون اساسی 

است. بهتر است فهم معنای شکل گرفته« کفایت عدم مغایرت»و یا « لزوم مطابقت» در خصوص 

توان در زمره آن مذکور بررسی شود. بنابراین این نظر را هم میاین عبارت صرف نظر از بحث 

 انگارند.ها قرار داد که موازین اسالمی را مساوی با احکام اسالمی میدسته از دیدگاه

یان داند که میکی دیگر از محققین در برداشتی متفاوت موازین اسالمی را ابزار و آلتی می

کند و بدین طریق از اسالمیت نظام در این د برقرار میاحکام اسالم و هنجارهای حقوقی پیون

های بسیاری با احکام نماید. بر اساس این تعریف موازین اسالمی تفاوتساحت محافظت می

گذاری است در حالی که احکام اسالم اسالمی دارد. موازین اسالمی دارای ارزش روشی در قانون

این امر طریقت داشته و احکام اسالمی موضوعیت دارای ارزش ذاتی هستند. موازین اسالمی در 

گذار در خصوص موازین اسالمی با احکام اسالمی در گرو قبول دارد. فهم تعابیر متفاوت قانون

بر »چنین تعریفی از موازین اسالمی است. چرا که قانون اساسی در اصول متعددی عباراتی نظیر 

برای تبیین چگونگی برخورد با موازین « حدوددر »و « انطباق بر»، «طبق»، «بارعایت»، «اساس

اسالمی استفاده شده در حالی که در اصول دیگر عدم مغایرت و عدم مخالفت با احکام اسالمی 

مد نظر قرار گرفته است. همین اختالف تعابیر نشان از اختالف معنایی موازین اسالمی و احکام 

را از لحاظ ماهوی در قالب دیگر واژگان تخصصی  توان به آسانی این عبارتاسالمی دارد. البته نمی

های عمومی شهید در فقه شناسایی نمود. این محقق در ارائه مصادیق موازین اسالمی به شاخص

ها را شهید صدر به عنوان ماللک های پر کردن منطقه الفراغ نماید. این شاخصصدر اشاره می

شریعت، هدف منصوص برای حکم ثابت،  ها عبارتند از: سوگیریکند.. این شاخصمعرفی می

ها تاکید کرده است، دیگر عناصر متحرک صادر های اجتماعی که اسالم بر اهتمام به آنارزش
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 1شده از سوی پیامبر)ص( یا وصی او و اهدافی که اختیارات ولی امر را محدود کرده است.

ستی تبیین نمود. از توان معنای موازین را به دردر دیدگاهی دیگر با تصور سه بخش می

 گیرند.این منظر مبانی اسالمی موازین اسالمی و احکام اسالم در یک سلسله مراتب قرار می

ردند. گشوند و احکام بر اساس موازین از منابع چهارگانه استنباط میموازین از مبانی استخراج می

بتنی بودن احکام بر گردد. مبه عبارت دیگر تفریع فروع با در دست داشتن موازین ممکن می

بنابراین در این دیدگاه رابطه احکام و موازین  7نامه بر قانون است.موازین شبیه به ابتنای آیین

 اسالمی از نظر منطقی تباین است.  

 گیریتحلیل و نتیجه

عبارت موازین اسالمی در ادبیات علم فقه به صورت یک عبارت تخصصی به کار نرفته 

ه تواند کمک چندانی به کاوشگر نماید. البتلغوی و تخصصی این عبارت نمیاست. بنابراین معنای 

همین امر سبب شده است که امکان جعل معنا برای این عبارت برای حقوقدانان و فقها فرآهم 

کنند غالباً نظری شخصی است نه آید. در واقع آنچه اندیشمندان در معنای این عبارت بیان می

سی از گذار اسافقهی و حقوقی. استفاده تفننی و نه کامال آگاهانه قانونمستند به متون و منابع 

این واژه نیز خود مزید بر علت شده است. این امری است که برخی از اعضای مجلس خبرگان 

طور تصور توان اینبا نگاهی به عملکرد شورای نگهبان می 1قانون اساسی نیز بر آن اذعان دارند.

یی از موازین اسالمی را برگزیده است که متضمن ترادف این واژه با احکام کرد که این شورا معنا

اسالمی است. البته این شورا می بایست بر اساس اصول دیگر قانون اساسی و روندی که این قانون 

برای تهیه و تصویب قوانین ایجاد نموده است به بررسی مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس 

بپردازد. اگر موازین اسالمی را منبع احکام اسالم بدانیم یا آن را ابزاری بدانیم با احکام اسالمی 

 تواند چیزیزند کارویژه شورای نگهبان نمیکه احکام اسالمی را به هنجارهای حقوقی پیوند می

جز بررسی مغایرت مصوبات با احکام اسالمی باشد. شورای نگهبان به واسطه نقش انفعالی در 

تواند حافظ موازین اسالمی با تعریفی ن و نظارت صرف بر مصوبات مجلس هرگز نمیایجاد قوانی

گسترده تر از احکام اسالم باشد. فهم موازین اسالمی در قانون اساسی در گرو آن است که فاعل 

                                                           
 .17-17صص   پیشین، ،"«موازین اسالمی»شرح مفاهیم مهم قانون اساسی، بررسی مفهوم  "پژوه. حسین امینی 1
 .1(: ص1111)17، اهبرد، ر"امروز داری ایرانشکاف انتظار شریعت و اقتضای واقعیت در حکومت"اکبر هاشمی رفسنجانی،  7
 .1همان، ص 1
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اصل چهارم قانون اساسی شناخته شود. اگر فاعل این اصل با مشخِّص آن اشتباه گرفته شود 

ستی را در فهم این عبارت خواهد پیمود. صدر اصل چهارم بر لزوم ابتنای کاوشگر مسیر نادر

کند و جمله پایانی تمامی هنجارهای حقوقی جمهوری اسالمی ایران بر موازین اسالمی تاکید می

نهد. دقت در این اصل خبر از این حقیقت تشخیص این امر را بر عهده فقهای شورای نگهبان می

نگهبان ناظر بر ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسالمی است نه فاعل  دهد که فقهای شورایمی

آن. حتی اگر معتقد به لزوم انطباق با موازین اسالمی باشیم کارکرد فقهای شورای نگهبان نهایتاً 

تشخیص حصول این انطباق و یا عدم حصول آن است. این در حالی است که برخی انطباق قوانین 

دانند و معتقدند قانون اساسی این ین اسالمی را بر عهده شورای نگهبان میو مقررات با مواز

فاعل این اصل نهادهایی هستند که لوایح و طرح  1وظیفه را به شورای نگهبان محول کرده است.

ها مجلس شورای اسالمی است که بیشترین تاثیر را در کنند و در رأس آنهای قانونی را ارائه می

توان بدون درنظر داشتن محدودیت انونی دارا است. با در نظر داشتن این امر میصورتبندی مواد ق

شورای نگهبان در مداخله در محتوای قوانین و مقررات معنای موازین اسالمی را تبیین و مجلس 

 را به انطباق مصوبات خود با موازین اسالمی موظف نمود. 

بق رسد بر طتر به نظر میخیر قابل قبولاز میان تعاریف متعدد از موازین اسالمی تعریف ا

ریف شوند .البته این تعاین دیدگاه موازین اسالمی از مبانی و احکام از موازین اسالمی استنباط می

دیدگاه  که در اینشباهت به نگاه ابزاری تعریف ماقبل خود به موازین اسالمی نیست خصوصاً آنبی

گیرد. به عبارت دیگر این تعریف موازین صورت می تفریع فروع با در دست داشتن این موازین

داند که به وسیله آن احکام از منابع چهارگانه داند بلکه ضوابطی میاسالمی را منبع احکام نمی

-شود. صاحب نظر معتقد به این تعریف نیز خود اذعان دارد که شورای نگهبان نمیاستنباط می

مطرح کند بلکه خود بر اساس موازین اسالمی ای که  تواند این موازین را در قبال مصوبه مجلس

سنجد. در مقابل مجلس نیز بر کند و مصوبه مجلس را با آن میدر نظر دارد حکمی را صادر می

فرستد. پس اساس موازینی که در نظر دارد مصوبه را تصویب نموده و به شورای نگهبان می

البته قبول این  7آورند.به میان نمی کدام در خصوص چیستی موازین مد نظر خود سخنیهیچ

                                                           
 .747(، ص1111، چ سیزدهم، )تهران: نشر میزان، حقوق اساسیمنوچهر طباطبایی موتمنی،  1
 .14صپیشین، اکبر هاشمی رفسنجانی،  7
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گذاری به وجود آورد تواند گشایش چندانی در قانونتعریف از موازین اسالمی در حال حاضر نمی

اکنون در علم فقه بر اساس اطالع نگارنده به صورت مدون وجود ندارد. چرا که این موازین هم

ه تئوری ترادف آن با احکام اسالمی از سوی تعریف عموم فقها و مجتهدین از موازین اسالمی و ارائ

دهد ایشان خود موید این معنا است. بررسی اصول قانون اساسی در این خصوص خبر از آن می

که موازینی در اسالم وجود دارد که اموری کالن تر از احکام اند که هنجارهای حقوقی نه تنها 

در  هایی هستند که بایداین موازین حداقلباید با آن مغایر نباشد بلکه باید مطابق نیز باشد. 

وان ها شکل گیرد. شاید بتگذاری و برخی اقدامات دیگر رعایت شوند و این امور مبتنی بر آنقانون

گفت موازین اسالمی باید اموری باشند که مورد قبول عامه فقها است و در مرتبه پایین تر است 

ار بردن موازین اسالمی به جای احکام اسالمی در دهد. شاید به ککه اختالف میان فتاوا رخ می

برخی از اصول قانون اساسی برای احتراز از همین اختالف نظر ها در احکام باشد. مقنن اساسی 

کوشد به اموری متوسل شود و تطابق با آن را خواستار شود که در عموم مذهب شیعه مورد می

اساسی شامل یک امر و یک نهی می شود امر به قبول باشد. بنابراین در این دیدگاه نظر قانون 

گذار باید موازین تطابق قوانین و مقررات با موازین اسالمی و نهی از مغایرت ان با احکام. قانون

اسالمی را پیش رو نهد و بر اساس آن قانون بنویسد و سپس شورای نگهبان از عدم مغایرت این 

ند. این تعریف نزدیک به دیدگاه نایب رئیس مجلس قانون با احکام اسالمی نیز اطمینان حاصل ک

مبدا و خواستگاهی است که »خبرگان قانون اساسی نیز هست. در نظر او موازین اسالمی همان 

 نماید.است که شهید بهشتی به آن اشاره می 7«روح اسالمی»و همان   1«کند.جهت را تعیین می

ت ترین برداشگرایانهترین آرمانحیحچنین تفسیری از موازین اسالمی را شاید بتوان ص

رسد مطلوب های حاضر برای عملی شدن این برداشت به نظر میدانست. با توجه به محدودیت

در نظر بگیریم و ابهام لزوم « احکام اسالمی»را همان « موازین اسالمی»آن است که اکنون 

 ماییم.  گشایی نمطابقت و یا کفایت عدم مغایرت را نیز بر این اساس گره

 لزوم مطابقت یا کفایت عدم مغایرت -5-2

این مبحث با مفهوم موازین اسالمی گره خورده است. به عبارتی برداشت منتخب از مفهوم 

                                                           
 .111، ص1ج پیشین، ،صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1
 .117همان، ص 7
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تواند مستقیماً کاوشگر را در تفسیر اصول قانون اساسی به سوی مغایرت و یا موازین اسالمی می

ساسی گذار اسی مبنی بر تعلق نظر قانونلزوم مطابقت سوق دهد و متقابال برداشت از قانون اسا

ها در تعریف هر محقق از مفهوم به قبول لزوم مطابقت، یا کفایت عدم مغایرت و یا هر دو آن

اً در شود لزومرو ارائه می هایی که برای مبحث پیشموازین اسالمی موثر است. بنابراین استدالل

 های بیان شده در عنوان قبلی است. ارتباط با استدالل

 مطابقت یا عدم مغایرت در مشروح مذاکرات -5-2-5

ابهام موجود در مفهوم موازین اسالمی سبب شده است که اعضای مجلس بررسی نهایی 

قانون اساسی دیدگاه واضح و دقیقی در خصوص لزوم مطابقت و یا کفایت عدم مغایرت دارا 

اتخاذ  معنای به اسالمی موازین با مقررات و قوانین کامل انطباق جایی در بهشتی نباشند. شهید

 عدم کفایت دیگر جای در و 1شمرد.می ناممکن را سنت و قرآن از حقوقی هنجارهای این تمامی

از سوی دیگر برخی از ایشان  7.انگاردمی نادرست نیز را اسالم احکام با حقوقی هنجارهای مغایرت

اند. در دیدگاه این دسته از نمایندگان قوانین باید مطابق با در این خصوص قائل به تفکیک شده

موازین اسالمی باشند به این معنا که کلیه قوانین که در ماهیت همان احکام ثابت الهی است باید 

متغیر است نباید مغایر احکام الهی  متخذ از کتاب و سنت باشد اما مقررات که مساوی با احکام

توان این نظر را دیدگاه غالب در مجلس خبرگان قانون اساسی می i 1باشد و مطابقت الزم نیست.

  است.دانست چرا که اساساً نظر مخالفی در مقابل آن ابراز نشده

مقرر  هک بود استوار انطباق لزوم نظریه بر بود شده پیشنهاد چهارم اصل برای که اولیه متن

 باید...و نظامی ، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزایی، مدنی، مصوبات و قوانین کلیه: »داشتمی

 و متن تغییر از پس. گردد تنطیم شده گرفته سنت و کتاب از که اسالمی موازین کامل رعایت با

 مبنا نای بر ما را اصل این:» گوید می جدید متن به اعتراض در نمایندگان از دیگر یکی آن قرائت

 اسالمی منابع از باید بلکه باشد اسالم مخالف نباید مقررات و قوانین تنها نه که کردیم تنظیم

 نمی ار معنا این جدید متن این و باشد سنت و کتاب باید مقررات منبع چون باشد، شده گرفته

                                                           
 .111همان، ص 1
 .117همان،  7
آبادی، ، صحبت طاهری خرم111، صحبت حسینی هاشمی؛ ص174، صحبت رشیدیان؛ ص117، صحبت پرورش؛ ص117همان، ص 1
 ، صحبت سبحانی. 111، صحبت آیت؛ ص111ص
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البته صاحب این سخنان نیز خود معتقد به تفکیک میان حکم قوانین و حکم مقررات  1«...رساند

 کلمه ذکر بر منتظری آقای  77اصل تصویب در 7در مطابقت یا کفایت عدم مغایرت است.

یکی از نمایندگان با اشاره به اصل سوم .نگرفت صورت بحثی آن سر بر که داشت اصرار «انطباق»

 1انگارد.اصل چهارم میاجتهاد را راه تحقق 

پرونده این بحث به طرز عجیبی پس از طرح و تصویب اصل چهارم تقریبا بسته شد و به 

و اصول مرتبط دیگر به فراموشی سپرده  11، 11، 77جز اشارات کوتاهی به کلی در تصویب اصول 

ستنباط بر لزوم ا شد. نمایندگانی که اصرار فراوانی بر انطباق قوانین بر موازین اسالمی داشتند و

عملی  توانست بسترکردند سازوکاری را برگزیدند که تنها میقوانین از منابع اسالمی تاکید می

گذاری است که در آن فقها تنها شدن کفایت عدم مغایرت باشد. این سازوکار همان فرآیند قانون

 گونه ابتکار عملی درناظر بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسالمی هستند و فقه از هیچ

تواند از ورود مصوبات مغایر با موازین اسالمی جلوگیری این نظام برخوردار نیست. فقه تنها می

اندیشی کند. ابتکار عمل در تواند برای ورود قوانین منطبق بر موازین اسالمی چارهنماید اما نمی

وان تجایگاه منفعل برای فقه نمیاین نظام در دستان نمایندگان مجلس قرار دارد. با ترسیم این 

    انتظار داشت که قوانین روند مطابقت با موازین اسالمی را بپیمایند.  

 مطابقت یا عدم مغایرت در نظرات شورای نگهبان -5-2-2

نظریات تفسیری شورای نگهبان خالی از اظهار نظر مستقیم مفسر قانون اساسی در این 

 مورد در گیریرای این شورا در موضوع نحوه 7/1/1114 خخصوص است. اما نظریه تفسیری مور

تواند انعکاس دهنده نظر شورای نگهبان در می اساسی قانون با انطباق لحاظ از مجلس مصوبات

 اصل نود و ششم قانون اساسی تشخیص خصوص لزوم مطابقت و یا کفایت عدم مغایرت باشد.

 شورای فقهای اکثریت را بر عهده اسالم احکام با اسالمی شورای مجلس مصوبات مغایرت عدم

عالم ا نگهبان شورای اعضای همه اکثریت با اساسی قانون با آنها تعارض عدم تشخیص و نگهبان

اعضای شورای نگهبان در خصوص نحوه رای گیری دچار اختالف نظر بودند. از نظر برخی  .کندمی

 گیریایر شود و از نظر برخی دیگر بایدگذاشته باید عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی به رای

                                                           
 ، صحبت آیت.111همان، ص 1
 همان. 7
 .174همان، ص 1
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ن به مغایر بود اعضاء اکثریت که صورتی در و. آید عمل به اساسی قانون با مصوبه مغایرت به

شود. می داده اسالمی شورای مجلس به نظر تجدید جهت مصوبه مصوبه با قانون اساسی رای دادند

 با مغایرت عنوان به گیریرای کهاین یعنی دوم تفسیر و آمد عمل به گیریرای خصوص این در

ری در گیاگرچه در متن این نظریه تفسیری دائماً بر رای .شد تصویب آید عمل به اساسی قانون

شود نتیجه بحث را باید به خصوص مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبه به قانون اساسی تاکید می

نامه که آیینمالک تأیید مصوبات )قانون اساسی و احکام شرع( منتسب دانست چه آنهر دو 

 7و رویه عملی شورای نگهبان نیز حاکی از همین واقعیت است. 1داخلی شورای نگهبان

توان در چارچوب قیاس اولویت برای اثبات اعتقاد شورای نگهبان از این نظریه تفسیری می

که این شورا مصوباتی از مجلس را تأیید استفاده نمود. چه آن به نظریه کفایت عدم مغایرت

نماید که رای اکثریت بر مغایرت آن با احکام اسالمی قرار نگیرد. بنابراین اگر نیمی از فقها می

ای با احکام اسالم باشند و نیم دیگر بر عدم مغایرت آن رای دهند نظر معتقد به مغایرت مصوبه

شود. بنابراین مفسر قانون اساسی نه تنها معتقد میسته اول ترجیح دادهفقهای اخیر بر فقهای د

بر لزوم مطابقت مصوبات با احکام اسالم نیست بلکه در امر کفایت عدم مغایرت نیز رویکرد 

 گرفته است. تری را نسبت به مصوبات در پیشگیرانهسهل

 مطابقت یا عدم مغایرت از منظر دکترین -5-2-9

اسالمی از جمله  موازیندم مغایرت و یا لزوم مطابقت مصوبات مجلس با چالش کفایت ع

دانان است. در ادامه نظرات و ادله قائلین به هر یک مباحث مطرح در میان اندیشمندان و حقوق

 شود.از این دو نظریه آورده می

 قائلین به لزوم مطابقت -5-2-9-5

منطبق با احکام اسالمی باشند و عدم  برخی از صاحب نظران معتقد هستند که قوانین باید

تواند ضامن اسالمیت نظام باشد. از میان این دسته مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسالم نمی

را نظریه مورد قبول اصول قانون « لزوم مطابقت»ای در توصیف وضع کنونی از اندیشمندان عده

ذعان به قبول نظریه کفایت عدم مغایرت ای نیز با ادانند. عدهاساسی و نظام جمهوری اسالمی می

                                                           
 ماده نوزده آیین نامه داخلی شورای نگهبان. 1
های شورای نگهبان، نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، مطابقت یا تحلیل و بررسی جایگاه و صالحیت"میثم درویش متولی،  7

 .17، ص1/1/1111، 11114417، به شماره مسلسل گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، "عدم مغایرت؟
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نند. کدر قانون اساسی در تبیین بایدها از نظریه لزوم مطابقت قوانین با احکام اسالمی دفاع می

 حقوقدانان از اظهارات این عده در این خصوص در فصل پایانی مورد مداقه قرار خواهد گرفت. یکی

 امر ینا تحقق اسالمی، موازین اساس بر قوانین همه استواری لزوم تبیین بدون بیان استدالل در

 می ممکن منفی)کفایت عدم مغایرت( نقش و مثبت)لزوم مطابقت( نقش دو صورت از یکی به را

 عین در و حداقلی نقشی که منفی نقش به فقه نقش قانونگذاری عرصه در »ایشان نظر از .داند

 اکثری حد نقش موارد از از بسیاری در بلکه شودنمی منحصر و محدود است فراگیر و عام حال

 یاساس قانون اصل کدام در فقه مثبت نقش که کند نمی مشخص او البته 1.«است برخوردار نیز

برخی دیگر با استناد به اصول  .گردد می محقق قانون این در شده بینی پیش طریق از کدام و

 کنند:قانون اساسی ادله زیر را در اثبات این نظریه ارائه می

وان تقانون اساسی در اصل دوم تشریع را در انحصار خداوند دانسته است از این انحصار می -

چنین برداشت نمود که شان مجلس شورای اسالمی در دیدگاه قانون اساسی شان وضع 

و ایجاد قانون به معنای واقعی کلمه نیست بلکه آن چه وظیفه و کارویژه مجلس است 

 7لب قانون است.ریختن احکام مجعول شرع در قا

اصل چهارم نیز مقرر داشته که همه قوانین باید بر اساس موازین اسالم باشد. از چنین  -

گونه برداشت می شود که ماهیت قانون چیزی جز اخبار از احکام شریعت تعبیری این

 1گذاری باید همانند مکانیسم استنباط احکام فقهی باشد.نیست و مکانیسم قانون

تعارض و رفع نقص یا ابهام قوانین را منابع معتبر اسالمی و فتاوای  مرجع حل 117اصل  -

ای صراحتاً و رسماً شریعت کند. طبق این اصل در چنین محدودهمعتبر فقهی معرفی می

است. انتخاب منابع اسالمی و فقه به عنوان مرجع منبع تکمیلی حقوق کشور قلمداد شده

گذار اساسی موضوعیت چه  از نظر قانونکه آنتفسیر قوانین نشان از این واقعیت دارد 

گردد احکام شرع است بنابراین معنای واقعی است و قانون واقعی محسوب میداشته

قوانین را باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی به دست آورد. تفسیر بر اساس این روش 

                                                           
 .771-777(، صص1111 جنگل، چ اول، )تهران:انتشارات ،حقوق منابع پژوه، مصطفی دانش 1
 .777ص پیشین، محمدمهدی شریف، 7
 .771همان، ص 1
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زدیک و منطبق شود چرا که قانون را به اصل خود نتواند تفسیری معتبر شناختهمی

  7 1است.ساخته

 قائلین به کفایت عدم مغایرت -5-2-9-2

برخی از قائلین به کفایت عدم مغایرت مصوبات با احکام اسالم ادعای خود را به وسیله 

رسانند. از نظر ایشان قانون اساسی هرگز مطابقت به اثبات می« موازین اسالمی»تعریف عبارت 

« یموازین اسالم»است بلکه بر مطابقت مصوبات با ضروری نشمردهمصوبات را با احکام اسالمی 

ع در واق« احکام اسالمی»تر از جا که این عبارت دارای گستره معنایی وسیعتاکید ورزیده. از آن

کوشند تا میان این اصول آشتی برخی نیز می1ماند.دیگر ابهامی در اصول قانون اساسی باقی نمی

و ششم با طرح لزوم مطابقت و کفایت عدم مغایرت در کنار هم تقابل سلب برقرار کنند. اصل نود 

به  1دهد تطابق همان عدم مغایرت است.و ایجاب میان این دو را برقرار نموده است که نشان می

گاه  7عبارت دیگر انطباق طریقی برای حصول عدم مغایرت است که خود دارای موضوعیت نیست.

شود که این امر در خصوص ت مصوبه با احکام اسالمی حاصل میعدم مغایرت تنها با مطابق

افتد اما عدم مغایرت قوانین متغیر صرف عدم مخالفت با مصوبات دارای حکم شرعی اتفاق می

  1شود.احکام اسالمی حاصل می

 گونه است:دالیل ارائه در خصوص لزوم باور به این نظریه این 

ل ترین دلیبینی شده است خود روشنسالمی پیشگذاری که در جمهوری افرآیند قانون -

گردد که میان حقوق و بر این مدعا است. انطباق قوانین با احکام در صورتی محقق می

مذهب اتحاد برقرار شود. این در حالی است که از زمان مشروطیت میان این دو جدایی 

 هم نمود و در مقدمهافتاد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسالمی زمینه این اتحاد را فرا

 اصول بر ایران اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، نهادهای ابتنای اساسی قانون

 در اصل دوم تشریع و حاکمیت و است؛ شده تلقی مردم قلبی خواست اسالمی وضوابط

                                                           
 .771-771همان، صص 1
جا که این دالیل در منابع منبع مذکور این استدالالت را از جانب قائلین مطرح نموده است در حالی که خود نظر مخالف دارد. از آن 7

 است.دیگر دیده نشد تنها به این منبع استناد شده
 .111، ص1ج پیشین، ،فقه سیاسیعباسعلی عمید زنجانی،  1
 .11ص پیشین، ای،سید محمد حسینی خامنه 1
 .71(:1117)11، بازتاب اندیشه، "شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس"محسن کدیور، 7
 .711-717صصپیشین، محمدمهدی شریف،  1
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 تمام بر «عادل فقیه والیت» آن خارجی مظهر که شده دانسته خداوند آن صراحتا از

است؛ با این وجود این اتحاد عمال محقق نشده است. حقوق  اجرایی و گذاریقانون ارکان

گیرد. گذاری در مسائل نوظهور( در مجلس انجام میچنان اصالت دارد و اجتهاد)قانونهم

 1تواند از تصویب قوانین مغایر با شرع جلوگیری کند.در این میان شورای نگهبان تنها می

همان قانون که در مقام بیان وظیفه مجلس  77صل اجمال اصل چهارم قانون اساسی را ا -

شورای اسالمی است از بین می برد. اصل هفتاد و دوم به مجلس شورای اسالمی به 

گذاری عنوان نهاد قانون گذاری شناخته اجازه داده است تا در عموم مسائل به قانون

ت خطابی که کند چرا که از جهگمان بر اصل چهارم حکومت میبپردازد. این اصل بی

 7به مجلس دارد نسبت به اصل چهارم خاص است.

شورای نگهبان تا کنون به درستی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام  -

های است که اندیشهاسالم را مالک عمل خویش قرار داده است. همین امر سبب شده

 بین و تجارت حقوق و عمومی حقوق های شعبه بندی خارجی و غیر اسالمی استخوان

نگاهی اجمالی به قوانین موضوعه نشان  1.تشکیل دهند را عمومی و خصوصی الملل

 1.تاس کننده هدایت و دارنده بلکه تنها باز نیست قانون منبع اسالمی دهد که حقوقمی

نظران یکی از صاحب 7فقه ناتوان از پاسخگویی به نیازهای جامعه به قوانین روزآمد است. -

 الهی احکام و شریعت باب در قبول مورد اصول اساس بر» نویسد: صوص میدر این خ

 حکمی نیز حکم این و دارد وجود حکم یک تنها و شرعی حکم یک موضوع هر درباره

 غیرمت های پاسخ بتوان دینی ثابت متون از نیست معقول اساساً و است دائمی و ثابت

 این...»گیرد می را تغییر جلوی این و است مکرر تغییر نیازمند قانون«  نمود استنباط

 متون و منابع ثبات عین در شده یاد قوانین مکرر تغییرات توجیه برای( تطابق)دیدگاه

 از و نماید مرسوم فقهی احکام به منحصر را قوانین باید یا: ندارد بیشتر راه دو شرعی

 و یزمان مقاضیات و شرایط با هماهنگی و تغییر اقتضای ذاتاً که قوانین گونه این خیر

                                                           
 .141-147، صص1(، ج1177سهامی انتشار،، چ اول، )تهران: شرکت فلسفه حقوقناصر کاتوزیان،  1
 111ص همان، 7
 .117همان، ص 1
 .111همان،ص 1
 .147همان، ص 7
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 دو ره که درگذرد شریعت احکام ثبات و جاودانگی مبنای از باید یا و بگذرد دارند مکانی

استفاده از عناوین عامی همچون لزوم » 1«.است رو روبه محظور با انتخاب این سوی

حفظ نظم، اضطرار، ضرورت، تقدیم مهم بر اهم)!(، وجوب مقدمه واجب، الضرر و الحرج 

اوفوا باعقود و امثال این ها نیز برای اثبات ادعای استنباط این قوانین از کتاب و و عموم 

سنت یا همان شریعت قانع کننده به نظر نمی رسد . عدم تعرض فقها به چنین مباحثی 

و خالی بودن کتب فقهی از چنین مقرراتی خود بهترین شاهد بر عدم ارتباط استنتاجی 

 7«سالمی و کتاب و سنت است.این قوانین با منابع معتبر ا

اهد. کپذیرش لزوم مطابقت قوانین با موازین اسالمی از قلمرو حاکمیت ملی به شدت می -

 1.گرددشود و رعایت مصالح اجتماعی ناممکن میدر این صورت ابتکار و حرکت دشوار می

با  1تواند با حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش جمع شود.اساساً اطاعت از خداوند نمی

چنین محظوراتی باید این ابهام را به نفع کفایت عدم مغایرت تفسیر نمود که با روح و 

 7تر است.متن قانون اساسی نیز موافق

تفاوت شرع و قانون در منابع، مقام صالح و اهداف وضع مانع امکان تحقق نظریه لزوم  -

 6مطابقت است.

 گیریتحلیل و نتیجه

کند که قانون اساسی در نهایت عدم قت را روشن میدقت در ادله هر دو دسته این حقی

داند. هرچند که اهداف واالی آن در لوای این امر به مغایرت قوانین با احکام اسالمی را کافی می

گردد. برخی از اهداف بیان شده در قانون اساسی طی سازوکارهای مناسب تمامی تامین نمی

این شکاف میان اهداف و رویکردها اهداف را تحصیل اند. البته برخی بدون توجه به دنبال نشده

حکومت ایران » نویسد:انگارند. یکی از حقوقدانان در توضیح ماهیت حکومت ایران میشده می

جمهوری اسالمی و دین رسمی ایران اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است. بدین ترتیب 

ریق اجتهاد مستمر فقهای جامع شرایط اصول و موازین اسالمی بر کلیه امور و شئون جامعه از ط

                                                           
 .771-777صص پیشین، محمدمهدی شریف، 1
 .771همان، ص 7
 .111-171، صص7ج پیشین، ،فلسفه حقوقناصر کاتوزیان،  1
 .117همان، ص 1
 .111همان، ص 7
 .117همان، ص 1
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صاحب نظر دیگری نظارت  1«یابد.بر اساس کتاب و سنت معصومین علیهم السالم  حاکمیت می

شورای نگهبان بر مصوبات مجلس را مساوی با تحقق حاکمیت اسالم و فعلیت یافتن احکام 

است اما در عمل سازوکار اگر چه قانون اساسی به همه این اهداف اشاره کرده  7داند.اسالمی می

  گذاری در این نظام کامال هماهنگ با این اهداف پی ریزی نشده است.قانون

ای هپذیرش نظریه کفایت عدم مغایرت البته به معنای صحه گذاشتن بر تمامی استدالل

قائلین آن نیست. اظهارات دکتر کاتوزیان در تعدد مقام صالح و تفاوت روند شکل گیری قانون و 

ه امری درست است و هر شخصی با بررسی قانون اساسی آن را تأیید می کند. اما این به معنی فق

ز گذاری هرگناتوانی فقه در پاسخ گویی به نیازهای جدید نیست. مجلس با شأن خود در قانون

گیرد. با نگاهی واقع گرایانه و نمی« حوادث واقعه»جایگاه فقها را در کشف نظر شارع در خصوص 

گذاری در کشور ما اصوالً نقشی منفعالنه برای فقه قائل شده فانه باید گفت، فرآیند قانونمنص

است اما این به این معنا نیست که فقه اساساً الیق همین جایگاه است. حتی ضعف دانش فقه در 

زمان کنونی در ارائه نظامات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مانند آن و لزوم پرورش هرچه بیشتر 

ا هن دانش نیز نقص نفس دین اسالم و احکام الهی نیست بلکه ایرادی است که به واسطه سالای

دوری دین از عرصه سیاست و کنار گذاشته شدن آن از صدر حاکمیت است. بنابراین نباید بحث 

گذاری که در قانون اساسی ها را با بحث در محدوده بایدها خلط نمود. فرآیند قانوندر حوزه هست

بینی شده است، عملکرد شورای نگهبان، تفسیر منطقی اصول معارض همه در تأیید نظریه پیش

ود شکفایت عدم مغایرت قابل استناد هستند. الزم به تذکر است هدفی که در این فصل دنبال می

هاست. در اینجا کوشیده شد تا به طور منصفانه و واقع بینانه واقعیت های مطالعه و بررسی هست

قوقی جمهوری اسالمی بیان شود. در فصل پایانی نظر مخالفان و انتقادات وارده به این نظام ح

 نظریه مطرح خواهد شد.

 فتوای معیار در نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس  -5-9

شورای نگهبان وظیفه پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی را برعهده دارد. از میان این 

تر است. در وهله اول باید توجه داشت که نظام جمهوری اسالمی ناقشهدو وظیفه وظیفه اول پرم

                                                           
 .174ص، 7جپیشین، محمد هاشمی،  1
 .77(، ص1111، چ اول، )تهران: انتشارات مجد، قانون اساسی در نظم حقوق کنونیامیرساعد وکیل، پوریا عسکری،  7
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 1گذاری مجلس شورای اسالمی است.ایران به صورت تک مجلسی است و تنها مرجع عام قانون

گذاری نیست و باالتر از آن اصوالً جزئی از قوه مقننه نیز به بنابراین شورای نگهبان مرجع قانون

ناظر بر این امر است. فقهای شورای نگهبان موظف هستند که عدم  آید. بلکه نهادشمار نمی

مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسالم را تشخیص دهند. اولین نکته که باید در خصوص این 

باشد. باید توجه داشت که ماهیت عمل وظیفه فقها مورد توجه قرار داد ماهیت این تشخیص می

انان است. ماهیت کار ایشان ماهیتی قضائی است. به دفقها در این خصوص همانند عمل حقوق

این معنی که ایشان باید در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسالم به 

 »قضاوت بنشینند. بنابراین منظور اصل چهارم قانون اساسی از وظیفه فقهای شورای نگهبان در

اعطای قدرت تشخیصی به این شورا « ررات کشوربر اساس موازین اسالمی بودن کلیه قوانین و مق

است نه قدرت فاعلیت. پس فقهای شورای نگهبان فاعل اصل چهارم نیستند بلکه ناظر بر عملی 

اعتبار دادن به امر ما وقع است »باشند. در اصطالح فقهی عمل شورای نگهبان شدن این اصل می

 7«نه ایجاد مالم یقع

اساسی معتقدند که کار شورای نگهبان تشخیص است نه  برخی با استناد به اصول قانون

 1فتوا دادن بنابراین ایشان باید بر اساس نظر تشخیصی خود عمل کنند نه بر اساس فتوای خود.

است. این در حالی است که این دو تناقضی گرفتهدر این برداشت تشخیص و افتا در مقابل هم قرار

هاد شد که کارویژه این نهاد اجترکرد شورای نگهبان گفته با یکدیگر ندارند. اگرچه در توضیح کا

تطبیقی است نه استنباط احکام. اگر فتوای معیار شورای نگهبان فتوای فقهای عضو باشد بنابراین 

فقها باید ابتدا دست به افتا زده سپس فتوای خود را مالک این تطبیق نمایند. نظریه تفسیری 

است. فقهای شورای نگهبان فتوای را در کنار هم قرار داده به درستی این دو 1شورای نگهبان

. دهندخویش را مالک تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با موازین اسالمی قرار می

کنند که کارکرد اصلی فقهای شورای نگهبان  استنباط برخی به درستی به این نکته اشاره می

نباط حوادث واقعه بپردازند و به طور مثال احکام حمل و نیست. به این معنی که این فقها به است

                                                           
 .177(، ص1171، چ سوم، ) تهران: اطالعات، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایرانقاسم شعبانی، 1
 .11ص پیشین، حسن حمیدیان، 7
 .77صپیشین، محسن کدیور،  1
 .11/14/1111مورخ  7117نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  1
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نکته این جاست  1نقل زمینی، هوایی و دریایی را استنباط کرده به عنوان بابی در فقه ارائه دهند.

که اگرچه کارکرد اصلی این فقها استنباط احکام از منابع چهارگانه نیست اما ایشان الجرم باید 

درت به صدور فتوا نمایند سپس بر مبنای فتوای خود مغایرت یا برای انجام وظیفه تطبیق مبا

 عدم مغایرت مصوبه را تشخیص دهند.

نکته دومی که در کارکرد شورای نگهبان از اهمیت به سزایی برخوردار است فتوای معیار 

باشد. در این خصوص سه فرض متصور است. در فرض اول ممکن است، فتوای در این تطبیق می

توان تصور کرد که فتوای خود فقهای شورای ای مشهور فقها باشد. در فرض دوم میمعیار فتو

 نگهبان معیار قرار گیرد و فرض سوم آن است که فتوای ولی فقیه معیار تشخیص فقها قرار گیرد. 

بر اساس فرض اول ممکن است فقهای شورای نگهبان به فتوای فقهای دیگر مانند قول 

این رجوع  از نظر فقهی بالمانع باشد اما خالف ظاهر قانون اساسی،  مشهور رجوع کنند. اگرچه

 7مشروح مذاکرات و نظریه تفسیری شورای نگهبان است. 

که از لحاظ شرعی مرجع نماید. چه آنفرض سوم بر اساس مبانی شرعی قابل قبول می

یعنی  شئون ثالثهنظام اسالمی ولی فقیه است. والیت مطلقه به معنای فقهی آن مستلزم تعلق 

افتا، قضا و زعامت به ولی فقیه است؛ بنابراین تولی این شئون را باید تنها به عنوان نمایندگی ولی 

فقیه محسوب نمود. شان تشخیص انطباق قواعد حقوقی با موازین اسالمی نیز از شئون ولی فقیه 

ی شورای نگهبان تنها به رود؛ بنابراین فقهااست و او مکلف اصلی برای این منظور به شمار می

رسانند و به خودی خود موضوعیت ندارند. لذا فتوای نیابت از ولی فقیه این وظیفه را به انجام می

در همین زمینه استفتائی » 1معیار در این تطبیق باید فتوای مکلف اصلی یعنی ولی فقیه باشد.

 ولی حکومتی دستورات از عتاطا »فرمایند از مقام معظم رهبری شده است. ایشان در پاسخ می

 1«است. واجب باشد فقیه کهاین ولو مکلفی هر بر مسلمین امر

اما اصول قانون اساسی موید این نظریه نیست. خصوصیاتی که قانون اساسی برای فقهای  

گیرد حاکی از این امر است که این فقها باید به نظر خود عمل عضو شورای نگهبان در نظر می

                                                           
 .1صپیشین، ، "های شورای نگهبانتحلیل و بررسی جایگاه و صالحیت"عباس کعبی،  1
 متیگذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران)نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکوفتوای معیار در قانون"زاده،هادی حاج 7

 .17(:1111)147، فقه و اصول، "شیعه(
 .11-17صص  پیشین، ،"مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران، تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی"عباس کعبی،  1
 .11ه.ق(، ص1171، چ اول، )قم: دفتر معظم له در قم، اجوبه االستفتاءات، ای رهبر جمهوری اسالمی ایرانعلی خامنه 1
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شورای نگهبان نظریه  1نمایند.مشروح مذاکرات بررسی نهایی نیز این نظر را تأیید مینمایند. 

 تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین» دارد:تفسیری در تأیید این ادعا ارائه نموده است که اعالم می

بنابراین فروض اول و سوم که  7«با موازین اسالمی از نظر فتوایی با فقهای شواری نگهبان است

توان قبول کرد. در عمل شورای نگهبان نظریه بینابینی الف ظاهر قانون اساسی است را نمیمخ

است. این شورا فتوای خود را مالک مغایرت مصوبات مجلس و قواعد را مالک عمل خود قرار داده

دهد. اما در صورتی که ولی فقیه در این زمینه حکمی صادر حقوقی با موازین اسالمی قرار می

  1نماید.ر اساس آن اظهار نظر میکند ب

تاثیر ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در محدوده اختیارات فقهای شورای نگهبان در  -5-4

 تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسالمی

یکی از مسائل مهم در تعیین محدوده عملکرد شورای نگهبان امکان استناد به احکام ثانویه 

لس با احکام اسالمی است. تسری موازین اسالمی در اصل چهارم در تشخیص مغایرت مصوبات مج

قانون اساسی و احکام اسالم در اصول هفتاد و دوم و نود و ششم به احکام ثانویه به عنوان مالک 

و معیار تطبیقی شورای نگهبان تاثیر قابل توجهی در محدوده اختیارات و عرصه عملکرد این نهاد 

جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسالمی ایران آن است که امکان دارد. ارتباط این مبحث با 

نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسالمی بر اساس احکام ثانویه در کنار احکام 

اولیه به این معنی است که مجلس حق تصویب مصوبات در حیطه احکام ثانویه را طبعاً دارا است. 

باشد مجلس نیز  عنوان مرجع ناظر چنین حقی را نداشتهاما در صورتی که شورای نگهبان به 

تواند بر اساس احکام ثانویه به وضع قانون بپردازد. در این صورت با پافشاری مجلس قاعدتاً نمی

بر وضع مصوب بر خالف احکام اولیه و موافق با احکام ثانویه مرجع ثانوی یعنی مجمع تشخیص 

پردازد و در موارد اختالف به صورت شورای نگهبان میمصلحت به بررسی اختالف نظر مجلس و 

کند. ورود ماهوی مجمع به مصوبه مجلس و عدم رد دوباره مصوبه به مجلس ماهوی اظهار نظر می

با درخواست تصحیح ایرادات وارده، نشان دهنده عدم صالحیت ذاتی مجلس در تصویب مصوبات 

ها و بایدها در جریان است. ر دو ساحت هستمطابق با احکام ثانوی است. بررسی این مسئله د

                                                           
 .111، ص1ج پیشین، ،صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1
 .11/14/1111مورخ  7117نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  7
 .14صپیشین،، "مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران، تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی"عباس کعبی،  1
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برداشت شورای نگهبان از اصول قانون اساسی پیرامون محدوده اختیارات خود و عملکرد این شورا 

سازد؛ و ظرفیت اصول قانون چه هست را عیان میدر طول حیات، نتایج بررسی در ساحت آن

 نماید.میاساسی و برداشت مولف از قانون اساسی بایدها را معین 

با توجه به آن که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به عنوان مرجع حل اختالف میان 

مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان بر اساس احکام ثانویه به این اختالف رسیدگی کند 

محدوده اختیارات شورای نگهبان باید قبل از ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و بعد از آن به 

 نه بررسی شود.صورت جداگا

ورود احکام ثانویه در مالک تطبیقی شورای نگهبان قبل از تاسیس مجمع تشخیص مصلحت  5-4-5

 :نظام

ای به این موضوع ندارد. قانون اساسی سال پنجاه و هشت در هیچ یک از اصول خود اشاره

و تشخیص  قانون اساسی به طور عام مجلس را از وضع قانون مغایر با احکام اسالمی منع نموده

مقنن اساسی بدون هیچ قیدی شورای نگهبان  1این مغایرت را بر عهده شورای نگهبان نهاده است.

گذار در تفکیک سکوت قانون 7را مشخِّص ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسالمی قرارداده است.

حیت گهبان صالگر این حقیقت است که از نظر قانون اساسی شورای ناحکام اولیه و ثانویه بیان

نظارت بر شرعی بودن مصوبات مجلس را بر اساس تمامی احکام ثابت اسالمی)احکام اولیه و 

 بست و مشکلی مواجهبایست با بنگذاری نمیاحکام ثانویه( دارا بوده است و از این منظر قانون

و  مجلس چه سبب احساس نیاز مسئولین و رهبری به نهاد حل اختالف میانشد. بنابراین آنمی

شورای نگهبان شد برداشت این شورا از حیطه صالحیت ها و اختیارات خود بود. عملکرد شورای 

دیدند و به گر این امر است که فقهای این شورا خود را محصور در احکام اولیه مینگهبان نشان

 دانستند.دالیلی خود را صالح در ورود به حیطه عناوین ثانویه نمی

که از نظر امام خمینی)ره( شورای نگهبان حق اظهار نظر بر اساس این در حالی است 

احکام ثانویه را داشت. امام خمینی)ره( با تذکر مکرر این امر کوشیدند تا شورای نگهبان در 

تشخیص مغایرت ومصوبات مجلس با موازین اسالمی عناوین ثانویه را در نظر بگیرد تا بدین ترتیب 

                                                           
 و دوم قانون اساسی ج.ا.ا. اصل هفتاد 1
 اصل چهارم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
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داقل برسد و ضرورت دخالت ولی فقیه تقلیل یابد. امام خمینی)ره( اختالفات مجلس و شورا به ح

در پاسخ سوالی حق نظارت بر مصوبات مجلس بر اساس احکام اولی و ثانوی را متعلق به شورای 

شوراى نگهبان در نظارت بر قوانینى که » کنند:امام در جای دیگری تاکید می 1دانند.نگهبان می

لى باشد که تماس با احکام اولیه شرعى دارد یا احکام ثانویه، با گذرد، چه مربوط به مسائمى

ای به شورای نگهبان این امر را متذکر امام خمینی)ره( در نامه 7«نظر دهند جوانب همه مراعات

دهم که خودشان قبل تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می» نویسند:شوند و میمی

امام خمینی)ره( در فرمان تاسیس مجمع  1«نظام را در نظر بگیرند...از این گیرها ، مصلحت 

تشخیص مصلحت نیز اعالم نمودند که از نظر ایشان با وجود طی مراحل متعدد کارشناسی نیازی 

به تشکیل مجمع نیست اما برای غایت احتیاط در موارد اختالف شرعی و قانونی ما بین شورا و 

توصیه امام به شورای نگهبان برای در نظر گرفتن احکام  1مجلس مجمع تشخیص تشکیل گردد.

شورای نگهبان ظاهر قانون اساسی  7نامه امام نیز تداوم یافت.ثانویه و مصلحت نظام حتی در وصیت

و برداشت امام از حیطه اختیارات خود را نپذیرفت و همین امر سبب شد تا تاسیس مجمع امری 

 ناگزیر شود.

انویه در مالک تطبیقی شورای نگهبان بعد از تاسیس مجمع تشخیص ورود احکام ث -5-4-2

 مصلحت نظام

قانون اساسی سال شصت و هشت با اختصاص اصل صد و دوازدهم به مجمع تشخیص  

ی بینمصلحت مستند قانونی این نهاد را فراهم نمود. با وجود عدم صراحت قانون اساسی، پیش

بان سبب رفع ابهام از حیطه اختیارات شورای نگهبان نهاد حل اختالف میان مجلس و شورای نگه

گردد. حق در نظر گرفتن عناوین ثانویه در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسالمی از سوی نمی

 شورای نگهبان حتی در زمان کنونی امری اختالفی است.

محصور بودن فقهای شورای نگهبان در عناوین اولیه در نظر برخی از اعضای شورای 

زنگری امری قطعی بود. ایشان معتقد بودند که ورود شورای نگهبان به عناوین ثانویه مساوی با با
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ورود به حیطه مصلحت اندیشی است این در حالی است که مصلحت اندیشی از اختیارات مجلس 

و شورای نگهبان در این امر متخصص نیست. تخصص این نهاد تنها در  1شورای اسالمی است.

ثانیاً اگر مصلحت اندیشی مجلس خالف احکام اولیه  7این مصوبات با شرع است. تشخیص مغایرت

بنابراین شورای نگهبان  1باشد.باشد ورود به قلمرو حکم حکومتی است که از شئون رهبری می

تواند بر اساس عناوین ثانویه بر مصوبات نظارت نماید. ثالثاً موقتی بودن مصوبات مجمع نمی

ئمی بودن قوانین تأیید شده از سوی شورای نگهبان نشانگر محدودیت این تشخیص در مقابل دا

در مقابل برخی دیگر از اعضای شورای بازنگری در مخالفت  1شورا در ورود به عناوین ثانویه است.

با در  توانستبا تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این باور بودند که شورای نگهبان می

 7به مجمع را برطرف کند.نظر گرفتن مصالح، نیاز 

در حالی که مخالفان صالحیت موسع فقهای شورای نگهبان معتقد بودند که مصلحت 

اندیشی خالف احکام اولیه ورود به قلمرو احکام حکومتی و از شئون رهبری است نهادی را 

 هکند اما در این خصوص شأن مشورتی ندارد. بتاسیس کردند که بر اساس احکام ثانویه عمل می

گیرد و قاطعانه عبارت دیگر مجمع در حل اختالف میان مجلس و شورا احکام ثانویه را درنظر می

با  توانستکه از ولی فقیه نظرخواهی نماید. شورای بازنگری میکند بدون آنگیری میتصمیم

 اصالح قانون اساسی سازوکاری در جهت تفکیک قوانین موافق با احکام اولی و قوانین موافق با

بینی کند و ویژگی موقتی بودن قوانین اخیر را عینیت ببخشد. نظر امام که در احکام ثانویه پیش

نامه ایشان نیز منعکس شده مبتنی بر شمول اختیارات شورای نگهبان بر صالحیت وصیت

تشخیص بر اساس احکام ثانویه است. عالوه بر این لزوم متصف بودن فقهای شورای نگهبان به 

به مقتضیات زمان در قانون اساسی نشانه صالحیت فقهای این شورا در اظهار نظر بر وصف آگاه 

البته این نظر در اقلیت واقع شد و مورد قبول اعضای شورای بازنگری  1اساس احکام ثانویه است.

 قرار نگرفت.

استدالل موافقین صالحیت شورای نگهبان در نظارت بر اساس موازین اسالمی علی رغم 
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چنان به قوت خود باقی است. چرا که اصل صد و دوازدهم صراحتاً ب بر شورای بازنگری همنظر غال

صالحیت رسیدگی بر اساس احکام اولیه را محصور در مجمع تشخیص مصلحت نظام ننمود. ثانیاً 

چنان تشخیص ابتنای قواعد حقوقی بر موازین اسالمی را بدون هیچ قیدی بر اصل چهارم هم

نگهبان قرار داده است. شورای نگهبان در تفسیری ذیل اصل صد و دوازدهم بیان عهده شورای 

تواند نمی نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبات اساسی قانون چهارم اصل مطابق »دارد:می

مفسر قانون اساسی در تبیین معنای خالف موازین شرع مرقوم  1«شرع باشد.  موازین خالف

 اب نه و باشد سازگار شرع اولیه احکام با نه که آنست "شرع موازین خالف"از منظور »دارد:می

 تعیین اجازه تنها مصلحت تشخیص مجمع به 117 اصل صدر رابطه این در و ثانویه عناوین احکام

نظرات تفسیری مذکور نشان دهنده شمول عبارت  7«.است داده را ثانویه عناوین لحاظ به تکلیف

موازین اسالمی در اصل چهارم بر احکام اولیه و ثانویه است همان اموری که تشخیص ابتنای 

ها صراحتاً بر عهده شورای نگهبان است. بنابراین شورای نگهبان در این مصوبات مجلس بر آن

اد است. در اصل هفتن ثانویه اذعان نمودهنظریه تفسیری به صالحیت خود در اظهار نظر بر عناوی

و دوم نیز تشخیص مصوبات مغایر با اصول و احکام مذهب با شورای نگهبان است بدون این که 

به وسیله قیدی احکام ثانویه خارج شوند. این امر برای اصول نود و چهارم و نود و ششم نیز صادق 

آگاه به مقتضیات زمان و مسائل »بان باید است. ثالثا مطابق اصل نود و یکم فقهای شورای نگه

بایست در نظارت بر مصوبات با توجه نقش رسد فقیهی با چنین اوصاف میباشند. به نظر می« روز

زمان و مکان در اجتهاد مصلحت را در نظر بگیرد و در هنگام بروز اختالف میان احکام اولیه و 

مام بی هیچ شک بر صالحیت شورای نگهبان خامساً نظر ا 1مصلحت به حکم ثانویه رجوع نماید.

است. ایشان حتی پس از تشکیل مجمع تشخیص نیز به فقهای شورای در این امر تعلق گرفته

کنند که قبل از اعالم مغایرت مصوبات مجلس خودشان مصلحت نظام را در نگهبان توصیه می

ی ه در تفسیر اصول قانون اساسبنابراین شورای نگهبان به ویژه با وجود صالحیتی ک 1نظر بگیرند.

تواند هر زمان که اراده کند با تغییر رویکرد این امر را در صالحیت خود تشخیص دهد و دارد می
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مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسالمی را با در نظر گرفتن احکام ثانویه بررسی نماید. امری 

هیچ مانعی در برابر تغییر رویه شورا  1که در مذاکرات شورای بازنگری نیز مورد توجه قرار گرفت.

تواند به استناد اظهار وجود ندارد. اگر اختالفی میان مجلس و شورای نگهبان رخ ندهد مجمع نمی

نظر شورا در حیطه احکام ثانویه در قضیه ورود نماید. اکنون که مجمع تشخیص مصلحت به 

 تواندد دارد شورای نگهبان میعنوان مرجع رسمی حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان وجو

با در نظر گرفتن احکام ثانویه مصوبه مجلس را بررسی نماید و اگر مصلحت بیان شده از سوی 

 تواند بامجلس  را مورد قبول ندانست مصوبه را مغایر با موازین اسالمی اعالم کند. مجلس می

تشخیص مصلحت نظام  تاکید بر مصلحت مد نظر خود خواستار بررسی مجدد مصوبه در مجمع

بنابراین تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از  7به عنوان مرحله دوم تشخیص مصلحت گردد.

 محدوده نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با موازین اسالمی نکاسته

ه خود چنان دیدگاچه فقهای شورای نگهبان را محصور دراحکام اولیه نموده است هماست. آن

ایشان در محدوده اختیارات شورای نگهبان است. دیدگاهی که به عنوان دیدگاه مفسر قانون 

تیجه ناساسی از سمت هیچ مرجعی قابل اعتراض نیست و حتی تالش رهبری برای تغییر آن بی

 ماند. 

 گذاری با رعایت قانون اساسیلزوم قانون -2

مالک عمده نظارت بر قواعد حقوقی و مصوبات قرارگرفتن قانون اساسی به عنوان یکی از دو 

مجلس مبتنی بر  یک اصل پذیرفته شده در حقوق عمومی است. بر اساس این اصل نظم و ثبات 

ساختار سیاسی و اداری یک کشور وابسته به آن است که میان مصوبات مراجع و مقامات همانند 

بی وجود داشته باشد. قوه موسس بندی که میان خود این نهادها وجود دارد سلسله مراترتبه

باالترین مقام هر کشور است و مصوبات آن یعنی قانون اساسی واالترین سند در نظام حقوقی 

ای بر خالف قانون اساسی ندارد. تضمین است. بنابراین هیچ مقام و نهادی حق وضع قانون و قاعده

انین متعارض با قانون اساسی این امر در گرو وجود مرجعی مستقل است تا بتواند مصوبات و قو
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رعایت قانون اساسی باید در تمامی اعمال قدرت عمومی کنترل شود و عدم  1را ابطال نماید.

رعایت آن با عکس العمل مناسب همراه گردد. این عکس العمل مناسب در خصوص اعمال قوه 

 اسی است.مقننه جلوگیری از الزم االجرا شدن مصوبات آن در صورت مغایرت با قانون اس

 بند دوم: الزامات مبتنی بر تفسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی

 های کلی نظامسیاست -5

های تطبیقی شورای نگهبان در بررسی قانون اساسی تنها دو شاخص را به عنوان مالک

مصوبات مجلس وضع نمود. اما شورای نگهبان هم اکنون مالکات دیگری را نیز در بررسی مصوبات 

هاست که ترین این شاخصترین و عمدههای کلی نظام یکی از مهمدهد. سیاستنظر قرار میمد 

ها مورد ایراد قرار داده در عمل شورای نگهبان برخی از مصوبات را به علت مغایرت با این سیاست

چنان بر اساس اصولی از قانون لبته شورای نگهبان شاخص بودن این سیاست ها را هماiiاست.

 نماید نه به عنوان یک مالک مستقل و فراقانونی. مستند می اساسی

های کلی نظام طبق بند اول اصل یک صد و دهم قانون اساسی از جمله تعیین سیاست

ها در درجه اول تثبیت حاکمیت، استقرار نظم وظایف رهبری است. هدف از تعیین این سیاست

های خط مشی»نظام عبارت است از  های کلیسیاست 7و حدود و ثغور استقالل کشور است.

هایی که بر اساس آن دولت در ابعاد مختلف در ضمن برنامه پنج ساله و نظیر فراگیر و سیاست

گذاری و به تبع آن تصمیم گیری می آن و همچنین مجلس و قوه قضائیه سیاست

واهد آن خ های کلی به منزله خطوطی است که تصمیمات و اقدامات قوا مبتنی برسیاست1«کنند.

ای ههای کلی نظام به عنوان یکی از مالکبنابراین اگرچه قانون اساسی صراحتاً از سیاست 1بود.

است عدم توجه شورای نگهبان به مغایرت مصوبات مورد عمل برای شورای نگهبان یاد نکرده

ی گر ولگذاری است. به عبارت دیمجلس با آن به منزله فقدان ضمانت اجرای آن در زمینه قانون

نماید و اگر قوه مقننه های کلی میفقیه در راستای رهبری سه قوه مبادرت به تعیین سیاست

گذاری نماید منویات رهبری در پیشبرد اهداف کالن نظام ها قانونبتواند بر خالف این سیاست
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 اسالمی محقق نخواهد شد.

قت وه بر مطابتعیین سیاست های کلی نظام به عنوان شاخص سنجش مصوبات مجلس عال

با حدود اصول صد و دهم و پنجاه و هفتم قانون اساسی امری هماهنگ با منویات مقنن اساسی 

ز گذار اساسی ااست. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نشانگر تعلق اهتمام قانون

  1های کلی نظام است.تبعیت تمامی قوا از سیاست

نظارت بر  iiiن قرار گرفت. مطابق با فرمان رهبریهمین نکته مورد توجه شورای نگهبا

های کلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض گردید. از سویی شورای حسن اجرای سیاست

ی مصرحی در این خصوص نداشت و از سوی دیگر مجمع نگهبان طبق قانون اساسی وظیفه

در حوزه قانون گذاری ها تشخیص مصلحت نیز از اهرم قانونی کافی در جهت اجرای این سیاست

بی بهره بود. این خال قانونی سبب شد که برخی قوانین مغایر با سیاست های کلی نظام به تصویب 

مجلس رسیده و وارد نظام حقوقی کشور شوند. دبیر شورای نگهبان به نقض یا تخصیص برخی 

شد. مقام  از این سیاست ها در مصوبات مجلس اشاره نموده و خواستار اقدام مقتضی رهبری

 نظام، مصلحت تشخیص مجمع که مواردی در »رهبری در پاسخ نامه ایشان مرقوم فرمودند:

 رنامهب قانون یا ساله پنج های برنامه قانون در باالخص - را مجلس مصوبات انطباق عدم یا مغایرت

 ساسا بر است موظف محترم شورای کند، اعالم نگهبان شورای به کلی های سیاست با - بودجه و

 در مجمع که مواردی در لکن. نماید اعالم مجلس به را مصوبات آن مخالفت و اقدام مجمع، نظر

 عدم و مغایرت ی درباره خود ذاتی وظیفه طبق بر نگهبان شورای است، نکرده نظر اعالم باره این

 7«.کرد خواهد عمل هاسیاست با مصوبه انطباق

ا هبه تصویب مقررات حسن اجرای سیاستمجمع تشخیص مصلحت نظام متعاقباً اقدام 

کلی نظام نمود که با اصالحاتی به تأیید مقام رهبری رسید. وفق این قانون نظارت بر حسن اجرای 

های سیاست 1باشد.های کلی به موجب تفویض اختیار از جانب رهبری بر عهده مجمع میسیاست

ررات باید در چارچوب سیاست های قوانین و مق 1کلی در قوانین نیز مشمول این نظارت است.

                                                           
 .174، ص7ج پیشین، ،صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1
 .www.snn.ir/html/171111 :قابل دسترسی درنامه رهبری به دبیر شورای نگهبان  7
 ماده یکم مقررات حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. 1
 همان، تبصره دوم ماده یکم. 1
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این قانون به منظور نظارت  1ها باشند.کلی تنظیم شوند و در هیچ موری نباید مغایر با این سیاست

 و هاطرح وصول اعالم از موثر مجمع بر مصوبات مجلس رئیس مجلس را موظف نموده تا پس

نظارت مجمع همزمان با  .ایدنم ارسال مجمع اطالع برای را آنها از اینسخه مجلس، در لوایح

گیرد و موارد مغایر با سیاست های کلی در کمیسیون های ها و لوایح صورت میبررسی طرح

گردد. در نهایت شورای نگهبان بر اساس نظر مجمع و اختیارات خویش ذیربط مجلس طرح می

 7نماید.در هنگام بررسی مصوبه اعمال نظر می

ای هنظام در نظام حقوقی کشور باید گفت سیاستهای کلی در خصوص جایگاه سیاست

کلی نظام خود متکی به اصل یکصدودهم قانون اساسی است بنابراین تبعیت آن از قانون اساسی 

به هنگام تأیید اولین مجموعه از  1/11/71امری مبرهن است. مقام معظم رهبری در نامه مورخ 

های ابالغی در چارچوب اصول ند که سیاستم به این امر اشاره نمود 7های کلی در بند سیاست

 های کلی پذیرفته نیست. بر اینقانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاست

اساس جایگاه سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی کشور پایین تر از اصول خدشه ناپذیر)قانون 

 1باشد.اساسی( و باالتر از قوانین عادی و مقررات می

 گذارمصوبات مراجع قاعده -2

گذار که در ابتدای فصل در خصوص آور مصوب آن دسته از مراجع قاعدهقواعد الزام

صالحیت ایشان که محدودکننده صالحیت مجلس شورای اسالمی است مفصالً پرداخته شد از 

ر نظ باشد. شورای نگهبان در اظهارجمله مالکات شورای نگهبان در ایراد به مصوبات مجلس می

نماید. اما در نظر در خصوص مصوبات نهایتاً مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی را اعالم می

گرفتن قواعد مصوب این مراجع در واقع مبتنی بر برداشت شورای نگهبان از اصول قانون اساسی 

ر واسطه از ظاهر این اصول. در عمل به رسمیت شناختن مصوبات این مراجع داست نه فهم بی

گذاری شده است. به شورای نگهبان است که سبب محدود شدن صالحیت عام مجلس در قانون

عبارت دیگر بدون حمایت شورای نگهبان این مراجع غالباً فاقد اهرم قانونی موثر در الزام مجلس 

                                                           
 همان، ماده دوم. 1
 همان، ماده هفتم. 7
، پژوهشنامه حقوق اسالمی، "اسالمی ایرانجایگاه فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری "محمدجواد جاوید، محسن نامی،  1

11(1114 :)11 
 .117ص پیشین، محمدحسین زارعی،
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به رعایت مصوبات خود بودند. رویه شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی خود 

تر فقدان های تطبیقی این شورا است. به عبارت روشنامل در گسترش صالحیتمهمترین ع

شود که تفاسیر این شورا به منزله فصل الخطاب باشد. مرجعی مافوق شورای نگهبان سبب می

تواند مبنی بر نظر مستنبط خود از قانون اساسی معیارهای بررسی مصوبات مجلس این شورا می

های کلی نظام و مصوبات که در خصوص مالک قرار دادن سیاستطور را متعدد سازد. همان

 است.گذار از همین طریق اقدام نمودهمراجع قاعده

 بخش دوم: جایگاه مجلس در میان دیگر ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران

گذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران در بخش اول الزم است پس از بررسی فرآیند قانون

مجلس در منظومه نظام جمهوری اسالمی تصویر گردد. بدین منظور در بخش دوم از تا جایگاه 

ترین ارکان اساسی گذار یعنی مجلس شورای اسالمی با مهماین فصل ارتباط میان نهاد قانون

تری از جایگاه این قوه برای کاوشگر تبیین گردد. گردد تا در نهایت تصویر روشنکشور بررسی می

ترین نهاد در نظام جمهوری اسالمی ایران و نهاد ناظر بر دیگر قوا عنوان واالمقاممقام رهبری به 

 ها نفوذ هرکدام بر دیگریترین رکنی است که ارتباط آن باید با قوه مقننه روشن گردد و راهمهم

ط باشند که بررسی روابتبیین شود. قوه مجریه و قوه قضائیه نیز قوایی در عرض قوه مقننه می

ها با مجلس شورای اسالمی نیز ضروری است. شورای نگهبان نهاد ناظر بر مصوبات بین آنمافی

فوذ های نمجلس شورای اسالمی است که رابطه نزدیک و تاثیر گذار آن بر قوه مقننه کاوش در راه

سازد. در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد هر دو سمت بر یکدیگر را حائز اهمیت می

ری گذایان مجلس و شورای نگهبان است که تاثیر مستقیم آن بر فرآیند قانونحل اختالف م

 سازد.   یت میمبررسی روابط میان مجمع و مجلس را پراه

 مبحث اول: ارتباط مجلس با رهبری

 بند اول: نفوذ رهبری بر مجلس شورای اسالمی

یت قوا زیر نظر وال مطابق با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوه مقننه نیز همانند دیگر -

گردد. والیت مطلقه امر این امکان را برای رهبری فراهم مطلقه امر و امامت اعمال می

گانه در صورت ضرورت به طور مستقیم در قوه کند که به عنوان ناظر بر قوای سهمی
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تواند طرح یا الیحه ای را که بر خالف مصلحت مقننه دخالت کند. بر این اساس رهبر می

در مجلس در حال بررسی است موقتاً یا مطلقاً از دستور خارج نماید و یا نحوه  کشور

هنگامی که نمایندگان  1171بررسی و تصویب آن را تغییر دهد.) در مرداد ماه سال 

مجلس ششم قصد بررسی طرح تغییر قاتون مطبوعات را داشتند مقام رهبری طی حکمی 

ن مطبوعات را در آن برهه به مصلحت نظام به ریاست مجلس شورای اسالمی تغییر قانو

 (1از دستور کار مجلس خارج شد. 17/7/1171و کشور ندانستند و طرح مذکور در تاریخ 

نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان در زمره اختیارات رهبری است این  -

زم به ذکر در امر به عنوان نفوذ رهبری در نهاد ناظر بر مصوبات مجلس از جمله موارد ال

 ارتباط میان رهبری و مجلس شورای اسالمی است.

در بسیاری از موارد از ابتدای انقالب تا کنون شورای نگهبان با استفتاء و کسب مجوز از   -

 مقام رهبری دست به اظهار نظر زده است.

 بند دوم: نفوذ مجلس شورای اسالمی بر رهبری

هبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مطابق با اصل یکصد و هفتم قانون اساسی ر -

. این باشدمساوی است. بنابراین رهبری نیز ملزم به تبعیت از قوانین مصوب مجلس می

توان به معنی نفوذ مجلس بر رهبری در نظر گرفت بلکه این امر ریشه مسئله را البته نمی

 7در تساوی میان همه احاد جامعه در برابر قانون دارد.

 : ارتباط مجلس با شورای نگهبانمبحث دوم

 بند اول: نفوذ شورای نگهبان در مجلس

شورای نگهبان به عنوان  1مجلس شورای اسالمی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. -

نهاد ناظر بر مصوبات مجلس بر عدم مغایرت مصوبات آن با احکام اسالم و قانون اساسی 

 1نماید.نظارت می

                                                           
چا، )قم: موسسه ، بیجایگاه مجلس شورای اسالمی در ساختار قدرت سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایرانمحمدرضا موثق،  1

 .11/7/1171به نقل از روزنامه کیهان، مورخ 117-111(، ص1117بوستان کتاب قم ،
 اصل یکصد و هفتم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
 اصل نود و سم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 اصل نود و ششم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
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بر انتخابات مجلس  1اصل نود و نهم قانون اساسی و قوانین عادی شورای نگهبان وفق -

 نماید. نظارت می

تصمیم مجلس برتوقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی با تأیید شورای نگهبان  -

 7به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات ممکن است.

 1مصوبات جلسه غیر علنی تنها با حضور شورای نگهبان معتبر است. -

 دوم: نفوذ مجلس در شورای نگهبانبند 

دانان معرفی شده از سوی رئیس مجلس اعضای حقوقدان شورای نگهبان را از میان حقوق -

 1گزیند.قوه قضائیه برمی

گردد. بودجه شورای نگهبان همانند دیگر نهادها در مجلس شورای اسالمی تصویب می -

و بودجه ای شورای نگهبان  مجلس تا کنون قوانین متعددی در خصوص امور مالی، اداری

  iiiiاست.تصویب نموده

تواند از این شورا آیین نامه داخلی شورای نگهبان رئیس مجلس می 7مطابق با ماده  -

 7درخواست نظریه تفسیری بنماید.

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره الیحه »  -

شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا الیحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر 

فوری در دستور کار مجلس قرارگیرد ، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند 

 1«و نظر خود را اظهار نمایند.

 مبحث سوم: ارتباط مجلس با قوه مجریه

 بند اول: نفود مقننه در مجریه

 7قوه مقننه و ابالغ آن برای اجرا به مسئوالن است.رئیس جمهور موظف به توشیح قوانین  -

وفق اصل صدو بیست و دوم قانون اساسی رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف  -

                                                           
« قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی»و  1/7/1117مصوب « ن بر انتخابات مجلس شورای اسالمیقانون نظارت شورای نگهبا» 1

 .7/1/1171مصوب 
 ایران، ماده نهم. اسالمی جمهوری ریاست مسئولیتهای و اختیارات و وظایف حدود تعیین قانون 7
 اصل شصت و نهم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 بند دوم اصل نود و یکم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 نامه داخلی شورای نگهبان، ماده هجدهم.آیین 7
 اصل نود و هفتم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 سی ج.ا.ا.اصل صد و بیست و سوم قانون اسا 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 قانونی خود در برابر مجلس مسئول است. 

شود باید به تصویب مجلس شورای اسالمی الیحه بودجه که از سوی دولت تهیه می -

 1برسد.

 7نماید.مجلس شورای اسالمی بر اجرای قانون بودجه نظارت میدیوان محاسبات زیر نظر  -

 1توانند در این سمت فعالیت کنند.وزرا با گرفتن رای اعتماد از مجلس می -

تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان از اختیارات مجلس شورای اسالمی  -

 1است.

ر مجلس مسئولند. رئیس جمهور رئیس جمهور و وزیران در خصوص اقدامات خود در براب -

در خصوص اقدامات هیئت وزیران در برابر مجلس مسئول است )اصل صد و سی و 

رسد مسئول اعمال دیگران چهارم( و وزیران در اموری که به تصویب هیات وزیران می

 7نیز هستند.

  1نماید.مجلس از طرق متعددی بر قوه مجریه از نظر سیاسی نظارت می -

شود است به شکایاتی که از طرز کار قوه مجریه به این نهاد واصل میمجلس موظف  -

 7رسیدگی کند و از آنان پاسخ کافی مطالبه نماید.

تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از جمله امور اجرایی حق مجلس است.)اصل هفتاد  -

 و ششم(

ی لسات علنتوانند در صورت صالحدید وزرا را مکلف به حضور در جنمایندگان مجلس می -

 کنند.)اصل هفتادم(

گونه محدودیتی برای مجلس در زمینه اعمال تغییرات در لوایح دولت قانون اساسی هیچ -

منظور ننموده است.)البته با رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی( بنابراین مجلس 

 تواند لوایح دولت را کامالً دگرگون نموده و به تصویب برساند.می

                                                           
 اصل صد و پنجاه و دوم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 اصول پنجاه و سوم تا پنجاه و پنجم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
 اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 همان. 1
 اصل صد و سی و هفتم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی؛ حق سوال وفق اصل آیین حق تذکر کتبی به وزرا و رئیس جمهور ماده صد و نود و دوم قانون 1

 هشتاد و هشتم قانون اساسی؛ حق استیضاح وفق اصل هشتاد و نهم قانون اساسی ج.ا.ا.
 اصل نودم قانون اساسی ج.ا.ا. 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ذ مجریه در مقننهبند دوم: نفو

قوه مجریه می تواند لوایح قانونی را به مجلس جهت رسیدگی تقدیم نماید و مجلس  -

تواند بدون موافقت موظف است که آن را در دستور کار خود قرار دهد. مجلس نمی

معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و یا وزیر و یا معاون امور مجلس ذی ربط 

  1ت معین مسکوت گذارد.الیحه را حتی برای مد

رئیس جمهور و معاونان او، وزیران و مشاوران آنها حق دارند در جلسات علنی مجلس  -

 7حضور یابند و مطالب ایشان باید در صورت تقاضا استماع شود.

پیشنهاد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به دست رئیس جمهور  -

 1باشد. می

 1گذاری است. رین مرحله قانونامضای مصوبات مجلس آخ -

توان با توجه به اهمیت باالی نامه توسط قوه مجریه را مینامه و تصویبحق تصویب آیین -

 7شمار آورد.آن از موارد نفوذ مجریه بر مجلس به

حضور نمایندگان در مجلس موکول به صدور اعتبارنامه آنان توسط فرمانداران و  -

 1باشد.بخشداران می

 7توانند از مجلس تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی کنند.یا یکی از وزرا می رئیس جمهور -

 مبحث چهارم: ارتباط مجلس با قوه قضائیه

 بند اول: نفوذ مجلس در قوه قضائیه

 1قضات موظف هستند که بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی حکم دهند. -

 1رسد.تصویب میبودجه ساالنه قوه قضائیه در مجلس شورای اسالمی به  -

                                                           
 نامه داخلی مجلس.ماده صد و هشتادم قانون آیین 1
 اصل هفتادم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
مقررات  7/1/17های ریاست جمهوری مصوب اسی ج.ا.ا.؛ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتاصل شصتم قانون اس 1

 اجرایی اصل مذکور را بیان نموده است.
«  قانون اصالح موادی از قانون مدنی»اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی ج.ا.ا.؛ البته ماده یک قانون مدنی اصالحی به موجب  1

ق ا رئیس جمهور را موظف کرده است که ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و دستور انتشار  171در اجرای اصل  1/1/1174مصوب 
در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده به دستور »آن را صادر کند و به موجب تبصره این ماده 
 «ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. 77وظف است ظرف مدت رئیس مجلس شورای اسالمی روزنامه رسمی م

 .111صپیشین، محمدرضا موثق،  7
 ماده هفتاد قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی. 1
 اصل صد و شصت و نهم قانو اساسی ج.ا.ا. 7
 اصول صد و شصت و ششم و صد و شصت و هشتم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 اساسی ج.ا.ا.اصل صد و پنجاه و دوم قانون  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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توانند شکایات خود را از طرز کار قوه قضائیه به مجلس عرضه کنند و مجلس افراد می -

 1باید به این شکایات رسیدگی کند و از قوه قضائیه پاسخ کافی بخواهد.

 7تواند در امور قضایی تحقیق و تفحص نماید.مجلس می -

 بند دوم: نفوذ قوه قضائیه بر مجلس

و عدم مصونیت جزائی نمایندگان،  1یکسان قانون از همه افراد جامعهبا توجه به حمایت  -

 1جرائم عادی ایشان در محاکم قوه قضائیه قابل پیگیری و رسیدگی است.

مفسر قانون  7تهیه پیش نویس لوایح قضایی از جمله وظایف رئیس قوه قضائیه است. -

-ن قوه ممکن اعالم نمودهاساسی تغییر در امور قضائی این لوایح را تنها با جلب نظر ای

 1است.

توانند در مقام تمیز اگرچه تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس است دادرسان می -

 7حق دست به تفسیر قانون بزنند.

 مبحث پنجم: ار تباط مجلس با مجمع تشخیص نظام

 بند اول: نفوذ مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام

 1ر را داراست.مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشو -

تواند جز در محدوده تبیین مراد مستقالً اقدام به تفسیر مصوبه خود مجمع تشخیص نمی -

 1نماید. بنابراین تفسیر قانون مصوب مجمع با مجلس شورای اسالمی است.

-بودجه ساالنه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس شورای اسالمی به تصویب می -

 14رسد.

                                                           
 اصل نودم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 اصل هفتاد و ششم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
 اصول نوزدهم و بیستم قانون اسااسی ج.ا.ا. 1
 .74/14/1114مورخ  1471/14/11اصل هشتاد و ششم قانون اساسی ج.ا.ا؛ نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  1
 نون اساسی ج.ا.ا.بند دوم اصل صد و پنجاه و هشتم قا 7
 .14/7/1171/ مورخ 1417/71/71نظریه تفسیری شواری نگهبان به شماره  1
 اصل هفتاد و سوم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
مقام معظم رهبری، مجلس  7/14/1117 تاریخ 1111 اصل هفتاد و ششم قانون اساسی ج.ا.ا.؛ شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره 1

را بدان جهت که مافوق مجلس شورای اسالمی هستند از شمول اصل هفتاد و ششم قانون اساسی خارج  خبرگان و شورای نگهبان
داند شمول این نظریه بر مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تصور داند از آن جا که این نظریه موارد مذکور را اموری حصری نمیمی

 است.
 اصل هفتاد و سوم قانون اساسی ح.ا.ا. 1

 و دوم قانون اساسی ج.ا.ا.اصل پنجاه  14

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مصلحت نظام در مجلسبند دوم: نفوذ مجمع تشخیص 

 1نماید.مجمع به اختالف نظر میان مجلس و شورای نگهبان رسیدگی می -

مجلس شواری اسالمی حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را  -

 مجلس و نگهبان شورای نظر اختالف به مربوط مجمع مصوبه که ندارد اما در صورتی

 انونق تصویب و طرح حق باشد موجه مصلحت تغییر که معتدٌّبه زمان گذشت از پس بود

 به رهبری معظم مقام طرف از معضل عنوان به موضوع که مواردی در و. دارد را مغایر

 له معظم مخالفت عدم و رهبری مقام از استعالم صورت در باشد شده ارسال مجمع

 7.باشدمی مجلس در طرح قابل موضوع

های کلی نظام موارد مجمع تشخیص مصلحت به عنوان ناظر بر حسن اجرای سیاست  -

نماید و این شورا ها در مصوبات مجلس را به شورای نگهبان اعالم مینقض این سیاست

 موظف است این موارد را از جمله ایرادات به مجلس اعالم نماید.

 اساس اصول قانون اساسی و نظرات حقوقدانانمبحث ششم: تحلیل جایگاه مجلس بر  

ترین نهادهای نظام جمهوری اسالمی ایران رابطه مجلس شورای اسالمی با یکایک مهم

گانه در منظومه اکنون باید دید که مجلس شورای اسالمی به عنوان یکی از قوای سه 1بیان شد.

گرش گذار نتحلیل جایگاه نهاد قانونترین مبانی گیرد. یکی از اساسیاین نظام چگونه قرار می

گر به نظریه تفکیک قوا و رویکرد او به نظام جمهوری اسالمی ایران از این منظر است. این کاوش

نظری در خصوص این نظام سایه افکنده ترین مسائلی است که بر باورهای هر صاحبامر از مهم

 زد.ساها و توصیه به بایدها را در نظر او میو تحلیل هست

برخی از اندیشمندان باورمند به اصالت نظریه تفکیک قوا معتقدند که نظام جمهوری 

ر است. ایشان باسالمی ایران بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی این نظریه را پذیرفته

کوشند تا تبعات این پذیرش را بر نظام بار کنند. در نظام مبتنی بر اساس چنین رویکردی می

دهد تا قوه مجریه آن را عینیت بخشد و قوه قضائیه ا قوه مقننه قواعد رفتار را بنا میتفکیک قو

بر اساس آن عمل کند. اعمال تمام و کمال منویات ملت در نشاندن افراد مورد نظر خود بر مسند 

                                                           
 اصل صد و دوازدهم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
 .71/7/1177مورخ  7111نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  7
 .711ص پیشین، محمد شریف، 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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گذاری و عدم مداخله هیچ نهاد یا شخص دیگری به جز قوه مقننه در امر تقنین از لوازم قانون

تفکیک قوا در یک نظام سیاسی است. در غیر این صورت تفکیک قوا فلسفه وجودی خود  تحقق

است هر امری که بر خالف جا که قانون اساسی این سیستم را پذیرفتهاز آن 1دهد.را از دست می

گذاری برخی مراجع صالح حتی لوازم این نظریه واقع شود قابل انتقاد خواهد بود. بنابراین قاعده

تواند محمل منطقی ی که صالحیت خود را صراحتاً از قانون اساسی اخذ نموده اند نمیمراجع

 داشته باشد.

برخی در مقابل معتقدند که جمهوری اسالمی ایران اساساً مبتنی بر نظریه تفکیک قوا 

نیست. اختیارات وسیع رهبری و اختصاص والیت مطلقه امر و امامت امت به او تفاوت بارزی میان 

است. منظور از والیت امر و امامت جمهوری اسالمی و نظام کالسیک تفکیک قوا ایجاد نموده نظام

از سوی رهبری است. ولی فقیه به عنوان مقام حاکم بر تمامی « حاکمیت»امت همان اعمال 

جانبه دارد. هدف از تفکیک قوا در نظام شئون کشور) تشریعی، تنفیذی، قضائی( حاکمیت همه

نظام  7تناب ازتمرکز قدرت و به تبع آن جلوگیری از استبداد و خودکامگی است.های سیاسی اج

اسالمی راه کارهای دیگری را برای تحقق این منظور در نظر دارد. نظارت پیشینی با در نظر 

امر  بینی نهادهایی مانندهای ویژه برای رهبری و نظارت پسینی با پشگرفتن شرایط و صالحیت

گردند. بنابراین قانون اساسی صراحتاً به جای منکر در این نظام محقق می به معروف و نهی از

توان وجود برخی مسائل با اتخاذ این رویکرد می 1اصل تفکیک قوا از استقالل قوا سخن رانده است.

را در این نظام تحلیل نمود. این در حالی است که اصرار بر پذیرش تفکیک قوا در جمهوری 

ها و قواعد اساسی خواهد شد که جز احساس یس ل رفتن بسیاری از بنیاناسالمی سبب زیرسوا

 گر بهره دیگری ندارد.برای کاوش

های هر قوه الجرم باید تفکیک قوا متضمن برقراری تعادل میان سه قوه است و صالحیت

بینی شده در قانون اختصاص به آن داشته باشد. این در حالی است که برخی از نهادهای پیش

ند. ااند از گستره اختیارات قوه مقننه کاستهاسی و یا نهادهایی که با فرمان رهبری تاسیس شدهاس

ها بر کند و مجلس را از نظارت بر آنشورای نگهبان برخی از نهادها را مافوق مجلس اعالم می

                                                           
 .711-717همان، صص 11
 .714ص پیشین، محمدحسین جعفری، 7
 .171-177صصپیشین، سید ابراهیم حسینی،  1
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ک یشک در تقابل با نظریه تفکوجود مقامات مافوق مجلس در یک نظام سیاسی بی 1دارد.حذر می

قوا است. با وجود چنین محظوراتی بدون در نظر گرفتن تفکیک قوا به عنوان یک اصل باید گفت 

ند.قوه کگانه است که مبتنی بر استقالل قوا فعالیت میمجلس شورای اسالمی یکی از قوای سه

ابل نکته مهم و ق 7گردد.مقننه همانند دیگر نهادها ذیل والیت مطلقه امر و امامت امت اعمال می

توجه در این بحث آن است که ولی فقیه در نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان منبع مشروعیت 

کند. بنابراین مشروعیت ارکان نظام وابسته به مباشرت وی در انجام امور نیست. بخش عمل می

البته نظارت رهبری در چارچوب اصل صد و دهم قانون اساسی در موارد معضالت نظام این 

آورد که در مواقع لزوم و در زمانی که مصلحت نظام و اسالم را برای این مقام فراهم می ظرفیت

اقتضا نماید، در برخی امور دخالت نموده و نظارت خود را اعمال کند. بنابراین مجلس همانند 

گیرنده است که مستقل از سایر قوا و البته ذیل نظارت ولی فقیه انجام دیگر قوا نهادی تصمیم

 کند. فه میوظی

 برآیند

گذار در نظام جمهوری اسالمی ایران متوقف بر شناخت مصداق تبیین جایگاه نهاد قانون

گذار در جمهوری اسالمی این مصداق شناسی این نهاد در نظام مورد نظر است. تعدد مراجع قاعده

انقالب فرهنگی، سازد. در کنار مجلس شورای اسالمی نهادهایی نظیر شورای عالی را دشوار می

نمایند. در این میان در شورای عالی امنیت ملی و مانند آن قواعد الزم االجرایی را تصویب می

عالوه بر این « اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است.» نظر قانون اساسی 

د که گردگذاری علی رغم استثناءات وارده سبب میصالحیت عام و اختیاری مجلس در قانون

 در نظام جمهوری اسالمی باشد.« گذارنهاد قانون»چنان یگانه مصداق مجلس هم

گذاری در جمهوری اسالمی و عملکرد شناخت جایگاه مجلس مستلزم شناخت فرآیند قانون

این نهاد در این نظام است. سه دسته نهاد در فرآیند تقنین دخالت دارند. دسته اول شامل 

ارائه پیشنهاد در قالب طرح و الیحه را دارند. قانون اساسی این  نهادهایی است که صالحیت

ست. اها اعطا نمودهصالحیت را به نمایندگان مجلس، قوه مجریه، قوه قضائیه و شورای عالی استان

                                                           
 .7/14/1117 مورخ 1111 شورای نگهبان شمارهنظریه تفسیری  1
 اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
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شورای نگهبان تنها مصداق دسته دوم است. این نهاد بر مصوبات مجلس شورای اسالمی نظارت 

نظام نیز به عنوان مصداق دسته سوم به اختالف میان مجلس و دارد. و مجمع تشخیص مصلحت 

کند. این نهاد که به هدف گیری میشورای نگهبان رسیدگی نموده و در این خصوص تصمیم

تواند در حدود موارد اختالف به اصالح رسیدگی به این دست از اختالفات ایجاد شد تنها می

 مصوبات مجلس اقدام نماید.

ی مبانی و منابعی را به منظور حفظ قوانین در چارچوب نظام اسالمی گذار اساسقانون

تعیین نموده است. قانون اساسی به برخی از مالکات شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس 

است. نخست بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تمامی قواعد حقوقی باید بر اساس تصریح نموده

صل مستلزم رفع چند ابهام است. ابهام اول در معنای عبارت موازین اسالمی باشد. تحقق این ا

بر اساس اصول قانون اساسی، « موازین اسالمی» است. مفهوم ترکیب وصفی « موازین اسالمی»

مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، نظریات شورای نگهبان و دکترین، مساوی 

کفایت عدم »و یا « لزوم مطابقت»ی از دو نظریه با احکام اسالم است. ابهام دوم حول قبول یک

گیرد. دقت در اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون شکل می« مغایرت

اساسی، نظرات شورای نگهبان و دکترین بیانگر این امر است که نظریه کفایت عدم مغایرت با 

تر است. ابهام سوم می ایران هماهنگگذاری در جمهوری اسالروح قانون اساسی و مکانیزم قانون

شود. وفق ظاهر قانون به فتوای معیار در نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس مربوط می

اساسی و مشروح مذاکرات باید فتوای فقهای شورای نگهبان را فتوای معیار برای این شورا دانست. 

در این بخش از پژوهش است. اطالق  گستره معنایی موازین اسالمی در اصل چهارم ابهام پایانی

این عبارت بیانگر آن است که موازین اسالمی شامل همه احکام اسالمی اعم از اولی و ثانوی 

تواند تمامی این احکام را به عنوان مالک عدم مغایرت گردد. بنابراین شورای نگهبان میمی

کنار عدم اصالح اصل چهارم مصوبات مجلس با موازین اسالمی در نظر گیرد و تاسیس مجمع در 

چنان به قوت خود باقی بیانگر این حقیقت است که صالحیت شورای نگهبان در این زمینه هم

است. قانون اساسی دومین مالکی است که خود این قانون عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای 

مالک مصرح در قانون است. در کنار این دو اسالمی با آن را مالک اعتبار این مصوبات اعالم نموده

اساسی شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی دو مالک دیگر را نیز در نظارت بر مصوبات 
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گذار دو مالکی هستند های کلی نظام و مصوبات مراجع قاعدهگیرد. سیاستمجلس در نظر می

جلس وبات مکه شورای نگهبان مستفاد از اصولی نظیر اصل یکصد و دهم و پنجم عدم مغایرت مص

 است.با آن را الزم دانسته

گذاری باید دید این نهاد در منظومه نظام پس از تشریح عملکرد مجلس در نظام قانون

گیرد. بررسی رابطه میان جمهوری اسالمی ایران در تعامل با دیگر نهادهای مهم چگونه قرار می

گانه در مجلس است. شورای سه رهبری و مجلس بیانگر نفوذ رهبری به عنوان مقام ناظر بر قوای

نگهبان ناظر بر انتخابات مجلس است و بر مصوبات این نهاد نیز نظارت دارد. اگرچه مجلس نیز 

تواند بر عملکرد این شورا تاثیر بهره نیست این موارد نمیهای نفوذ بر شورای نگهبان بیاز اهرم

های نفوذ موثرتری قوه مقننه از اهرمباشند. در رابطه میان مجلس و قوه مجریه چندانی داشته

برخوردار است. استقالل مجلس و قوه قضائیه در رابطه میان این دو قوه بیش از موارد بیان شده 

است. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد حل اختالف میان مجلس و محفوظ مانده

ات مجمع از سوی مجلس شورای نگهبان در مواردی بر مجلس شورای اسالمی تفوق دارد. مصوب

بدون تحقق شرایط الزم قابل فسخ و نسخ نیست. پس از بررسی موارد نفوذ متقابل مجلس بر 

دیگر نهادهای اساسی در خصوص جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسالمی باید گفت که این 

تنی نباید مب گانه از شان واالیی برخوردار است. البته این نظام رانهاد به عنوان یکی از قوای سه

و این قوا  استدیگر دانستهبر اصل تفکیک قوا دانست. قانون اساسی قوا را صراحتاً مستقل از یک

گردند. بنابراین باید این اعمال نظارت را بپذیرند زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت اعمال می

لس امری استثنایی است. مجو به آن پایبند باشند. البته اعمال این نظارت به شکل مستقیم آن 

گذاری در چارچوب قانون اساسی از آزادی عمل برخوردار شورای اسالمی به عنوان نهاد قانون

 است. 

 

i  « قانون اساسی تا کنون موارد متعددی از سوی مقام رهبری تحت عنوان معضالت نظام به مجمع  114هشتم اصل در اجرای بند
 باشند:تشخیص مصلحت ارجاع و مورد تصویب قرار گرفت که اهم آن به شرح ذیل می

 (.7/14/11ها)مصوب قانون نحوه وصول مطالبات بانک -1
 (.77/1/1111قانون تعزیرات حکومتی بخش دولتی)مصوب  -7
 (.77/14/1111قانون حق کسب و پیشه یا تجارت)مصوب  -1
 (.14/7/1174قانون تخلفات، جرائم و مجازات اسناد سجلی )مصوب  -1
 (.71/1/1174قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات) -7
 .(17ص1111حمیدیان ، (.«) 14/11/1174قانون حل معضل ماده دوازده قانون زمین شهری)مصوب  -1

ii  در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصللحت » دارد:اخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعالم مینامه دآیین 71ماده
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و در مواردی که اعضای مجمع رای دادن به موضوع مورد اختالف را مشروط به اصالح بخش دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن 

به استحضار مقام رهبری می رساند و در صورت موافقت معظم  بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است مجمع موصوع را
 «لع نسبت به بررسی بخش مود نظر اقدام خواهد کرد.

iii « مصوبه » که مقام معظم رهبری مرقوم فرمودند: 7/14/1111مانند مصوبه مجمع در خصوص وصول مطالبات بانک ها مورخ
عاوی مربوط به این امر، مورد تأیید و الزم االجرا است بدین وسیله ها و دمجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک

 .(177مجمع ص  1114شریعتی «)ایسیدعلی خامنه 11/17/11«شود.ربط ابالغ میهای ذیمفاد آن به دستگاه
ii :بخشی از این متن این پیام بدین شرح است 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 تشخیض مصلحت دامت اقاضاتهمخدمت جضرات آقایان اعضای محترم مجمع 

جا که وضعیت جنگ به صورتی درآمده است که هیچ مسئله ای با سالن و دعا و آرزوی موفقیت برای آن مجمع محترم از آن
چنان فوریتی نددارد که بدون ظرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیما در آن مجمع طرح گردد الزم دیدم آن

 م:نکاتی را متذکر شو
 چه تا کنون در مجمع تصویب شده است مادام المصلحه به قوت خود باقی است.آن  -1
 نمایند.چه در دست تصویب است اختیار آن با خود مجمع است که در صورت صالخ دید تصویب میآن -7

پس از آن تننها در موقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختالف است به همان صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح 
اشد. و باقی ب -جلسه با هفت نفر رسمیت پیدا کند–شده بود عمل گردد البته ماده پنج تته همان صورتی که اصالح کرده بودم 

 گذارده شود.« تنها یک بار»حذف کردد ئ به جای آن « مجددا»ه ماده ده به این صورت اصالح گردد: کلم
i  شود که جز معدودی متعهد و مومن که ....از دستاوردهای دانشگاه به خوبی ظاهر می» امام خمینی: 1171خردادماه  71پیام

ما به بار نیاوردند و ادامه علی رغم خواست دانشگاه ها در خدمت کشور و اسالم بوند دیگران جز ضرر و زیان چیزی برای کشور 
ای مهلک به انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی وارد های وابسته به اجانب است ضربهاین فاجعه که مع االسف خواسته بعضی گروه

خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی خیانت عظیم بر اسالم و کشور اسالمی است. بر این اساس به حضرت آقایان محترم 
باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جالل الدین فارسی و علی شریعتمداری  محمدجواد

نظر متعهد و مومن به جمهوری اسالمی دعوت نمایند تا شورایی مسوولیت داده می شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب
ها بر اساس فرهنگ اسالمی و انتخاب و و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه های مختلفریزی رشتهتشکیل دهند و برای برنامه

ر موسسه تنظیم و نش «)آماده سازی اساتید شایسته متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقالب آموزشی اسالمی اقدام نمایند.... 
 .(111، ص17، جصحیفه امام، آثار امام خمینی)س(

ii  «گذرد حتی جنگ تحمیلی سرچشمه از دانشگاه غرب زده و م آنچه بر ملت ما گذشته و اکنون مییابی کنیاگر با دقت ریشه
متخصصان غیر متعهد و وابسته گرفته است و مع هذا قشر متدین انقالبی اعم از اساتید متعهد و معلمان وطنخواه اسالمی و 

نشگاه ها و مدارس و آنان که هنوز خواب رژیم سابق را می دانشجویان انقالبی موظفند با هوشیاری بدون غفلت از این مساله به دا
های انحرافی بینند و رویه های فرهنگ شرق و غرب را در سر می پرورانند اجازه ندهند که خارج از درس موظف خود به صحبت

کند می انجام وظیفه بپردازند و در صورتی که نصیحت بر آنان اثر نداشت به شورای عالی انقالب فرهنگی که شکل گرفته است و
ها خط انحرافی نفوذ خواهد کرد و در پیشگاه ها و دبیرستاناطالع دهند و باید بدانند با مسامحه در این امر به تدریج در دانشگاه

 خداوند متعال مسوول هستند.
موسسه  )«ین نهاد را الزم دیدم...اینک با تشکر از زحکمت ستاد انقالب فرهنگی برای هرچه بارورتر شدن انقالب در سطح کشور تقویت ا

 .(111، ص11، جصحیفه امام، تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(
iii :شورای محترم نگهبان» متن پرسش نخست وزیر بدین شرح است 

ی در تاحترامًا اخیرا ستاد انقالب فرهنگی بدون مشورت با دولت تصمیماتی را اتخاذ و برای اجراء به دولت ابالع می نماید و سواال
 این رابطه برای دولت از نظر قانون اساسی وطرح است:

 آیا دولت الزامی برای تبعیت از تصمیمات ستاد انقالب فرهنگی دارد؟ -1
آیا برای حفظ و حراست از این نهاد تا روشن شدن تکلیف در مجلس دولت می تواند مسوولیت نتایج این تصمیمات را  -7

 زم اجرا را نیز به ستاد بسپارد؟متوجه ستاد بداند، و با دادن بودجه ال
 پاسخگویی تصمیمات ستاد در مقابل مجلس کدام ارگان خواهد بود؟ -1

 «نخست وزیر–میرحسین موسوی 
 پاسخ شورای نگهبان:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم»
 جناب آقای موسوی
 نخست وزیر محترم

فرهنگی به موجب فرمان امام تشکیل شده و قانونی  نظر به این که ستاد انقالب 11/7/11/ن م مورخ 7141عطف به نامه شماره 
درباره طرز تشکیل و وظایف آن تا کنون به تصویب قوه مقننه نرسیده است تا موضوع از جهت قانون اساسی مورد بررسی و امعان 

 نظر قرار گیرد مقتضی است در این موضوع از مقام معظم رهبری کسب تکلیف شود...
 «هلل صافیلطف ا -دبیر شورای نگهبان

iiii گفتن این که قوه مقننه آن است که وضع قانون می کند هیچ » است: دان آمدههای این حقوقبرای نمونه در یکی از کتاب
که پرسش بعدی این باشد که قانون چیست؟ اگر پاسخ این باشد که قانون آن است که به وسیله قوه گشاید مگر آناز کار نمی

حصیل حاصل و رد العجز الی الصدر است. پس باید به دنبال تعریف قانون رفت و تا با سنجش مفهوم آن گردد دتمقننه وضع می
تهران، چا، )، بیحقوق اساسی و نهادهای سیاسیابوالفضل قاضی شریعت پناهی، «)بتوان به کم و کیف قوه مقننه دست یافت.

 .(177(، ص1111میزان، 
موضوع قانون در دنیای حقوق به شکل فوق مطرح نیست بلکه قانون به قواعدی اطالق » د: کننایشان در کتاب دیگر خود اعالم می

می شود که توسط نهادها و دستگاه های خصوص آن وضع گردد هرچند که واجد عمومیت و شمول مورد نظر روسو نیز نباشد. 
ی نشات گرفته و مراحل تصویب امضا و انتشار را بنابراین در دکترین دنیای معاصر قانون آن است که از دستگاه صالح قانون گذار

پشت سر گذاشته باشد دستگاه واضع و نحوه شکل گیری قانون بر محتوای درونی برتری دارد. )ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، 
 .(« 744، صهای حقوق اساسیبایسته

با اعتقادی که به معنای شکلی دارد در جای دیگر  کند امامشاهده می کنید که ایشان اگرجه خود دور در تعریف را در جایی رد می
 شود.گرفتار همین دور می

ii  «171 اصول بویژه اساسی قانون یازدهم فصل را قضائی لوایح محتوای و است آن محتوای به مربوط قضائی غیر و قضائی لوایح فرق 
ه نظری«).کندمی معین قضائی امور به مربوط اصول سایر و یازدهم فصل دیگر اصول در آنها به مربوط موضوعات و 171 و 177 و

 .(14/7/1171مورخ 1417/71/71تفسیری شورای نگهبان به شماره 
i  تعریف این نمایندگان از قوانین و مقررات متفاوت از تعریف اصطالحی این واژگان در علم حقوق است آیت اهلل سبحانی این دو واژه

 اخذ وسنت قرآن از قوانین.است قوانین از غیر مقررات. دارد فرق وزن نظر از مقررات با قوانین آقا» کنند:ورت تعریف میرا بدین ص
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون .«)شود نمی اخذ سنت و کتاب از که است چیزی مقررات ولی شود می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دانند در به طور مثال ایشان قوانین راهنمایی و رانندگی را از زمره مقررات می (111ص ،1، جاساسی جمهوری اسالمی ایران

 گویند. یابند و هنجارهای وضع شده در قوه مجریه را مقررات میحالی که در علم حقوق هنجارهای مصوب مجلس عنوان قانون می
ii  قانون برنام سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و  117ه پیرامون طرح لغوماد 11/1/1114شورای نگهبان نحستین بار در تصمیم مورخ

با توجه :»قانون اساسی مصوبه مجلس را رد کرده و اعالم نموده است  114اصل  1فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با استناد به بند 
 کبرگرجی ازندریانی،علی ا«) قانون اساسی شناخته شد. 114فصل یک برنامه سوم مغایر سیاست های کلی مذکور در اصل  1به بند 

 .711، ص(1111 جنگل، انتشارات: چ دوم، )تهران ،اساسی حقوق تکاپوی در
 7بند  1111شورای نگهبان در مورد الیحه بودجه  11/17/1114مصوبه  11و  11، 17، 7به عنوان نمونه نگاه کنید به بندهای 

مربوط به طرح اصل  1/14/14نظریه مورخ  1مسلح و بند در مورد الیحه سازمان صنایع هوایی نیروهای  77/1/11نظریه مورخ 
 .(11محمد جواد جاوید ، محسن نامی، ص «)قانون راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش(.

iii « اینجانب با توجه به اصل صد و ده قانون اسای نظارت بر حسن اجرای سیاست » 11/11/1171مقام رهبری در حکمی به تاریخ
بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب گزارش نظارت خود را  های ابالغی را

، چ پانزدهم، )قم: دفتر نشر معارف، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران)مهدی نظرپور ، « به این جانب ارائه دهد.
 .11(، ص1111

iiii : این قوانین عبارتند از 
 1/11/1114تاسیس دبیرخانه شورای نگهبان مصوب قانون  -
 7/14/1111ای شورای نگهبان مصوب قانون راجع به اعتبارات بودجه -
قانون شمول قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث ئ سوانح  -

 11/1/1117بعدی به اعضای شورای نگهبان مصوب های خطیر نمایندگی و اصالحیه های ناشی از مسئولیت
 7/14/1117قانون مقررات مالی شورای نگهبان مصوب  -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در  گذاری با الگوی برگزیدهفصل سوم: تطبیق مبنای منتخب فقهی قانون

 اسالمی ایراننظام جمهوری 

 

 

 

در فصل پیش رو مطالعه تطبیقی میان فقه حکومتی و نظام جمهوری اسالمی ایران به 

گیرد. در مبحث اول نخست رسد. قیاس میان این دو نظام از سه جهت صورت میسرانجام می

گذار ماهیتاً در زمره کدام شود که مصوبات مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد قانونروشن می

دوم جایگاه مجلس در ارتباط با ولی فقیه و مردم  مبحثگیرد. در دسته از احکام فقهی قرار می

گذاری مجلس با مبنای گردد. و در بخش دوم مبنای قانوناز لحاظ فقه و حقوق تبیین می

گذار در این سه ساحت شود. پس از تحلیل نهاد قانونگذاری در فقه حکومتی مقایسه میقانون

وارده بر جایگاه نهاد قانونگذار در نظام جمهوری اسالمی ایران که معلول شکاف میان  ایرادات

 جایگاه آن با جایگاه مطلوب است ارائه خواهد شد.

 بخش اول: ماهیت فقهی مصوبات و جایگاه مجلس شورا از نظر فقه و قانون اساسی

فقهی جای شود که مصوبات مجلس در کدام دسته از احکام در این بخش مشخص می

توان به تحلیلی شرعی حقوقی گیرد. با تعیین ماهیت مصوبات مجلس در مبحث دوم میمی

 جایگاه آن در ارتباط با ولی فقیه و مردم پرداخت. 

 سمبحث اول: ماهیت فقهی مصوبات مجل

چه که در جمهوری اسالمی گذاری با آندر راستای تطبیق مبنای منتخب فقهی قانون

است الزم است تا جایگاه شرعی و حقوقی مجلس و ماهیت فقهی قرار گرفتهایران مالک عمل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مصوبات آن معین گردد.

کارویژه اصلی مجلس شورای اسالمی تصویب قوانین است. این قوانین لزوماً شامل قواعد 

گردد. از شود که اجرای آن به وسلیه ضمانت اجرا توسط حکومت حمایت میالزم االجرایی می

باشند در فقه اسالمی تحت عنوان حکم قرار صوبات مجلس منشأ حق و تکلیف میجا که مآن

گیرند. برای تعیین جنس مصوبات مجلس ناگزیریم تا به بررسی اقسام حکم به ویژه حکم می

 حکومتی بپردازیم.

 بند اول: اقسام حکم

ن است. ای« حکم»مقسم تمامی احکام اعم از احکام شرعی، حکم قاضی و حکم حکومتی 

اشد. باست. و فعل حکم کردن به معنای قضاوت کردن میواژه در زبان عربی به معنای قضاوت آمده

یکی از اندیشمندان معنای اصلی واژه حکم را  1چنین به معنای حکمت از علم نیز آمده است.هم

 رداند در این معنا حکم کردن میان افراد به معنای منع ظلم کسی به دیگری است. بمی« منع»

-شود چراکه علم در حقیقت مانع جهل میهمین مبنا حکم در معنای علم نیز استفاده می

حکم در برابر حق به معنی خطاب شرع متعلق به فعل مکلف به طور مستقیم یا غیر 7گردد.

مستقیم است و در برابر فتوا به معنای رای صادر شده از قاضی جهت فیصله دادن به همه یا 

 1ا است. حکم در معنای اول همان حکم شرعی است.بخشی از موضوع دعو

 حکم شرعی  -5

خطاب الشرع المتعلق بأفعال »شهید اول در تعریف حکم در معنای حکم شرعی می نویسد:

مراد از اقتضا، وجوب، استحباب، حرمت و کراهت و مراد از  1«المکلفین باالقتضاء أو التخییر.

احکام وضعی مانند زوجیت و ملکیت را « او الوضع»برخی با افزودن عبارت  7تخییر، اباحه است.

اند. شهید صدر تعریف دیگری از حکم شرعی ارائه می نیز داخل در معنای حکم شرعی نموده

                                                           
 ؛114، ص17، جحکملسان العرب، ذیل  1

، )احمد عبدالغفور عطار(، چ اول،)بیروت: دارالعلم للمالیین، تاج اللغه و صحاح العربیه -الصحاحاسماعیل بن حماد جوهری، 
 . 1141، ص7ه.ق(، ج1114

، ) عبد السالم محمد هارون(، چ اول، ) قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی انتشارت معجم مقائیس اللغه، ابن فارسفارس  احمد بن 7
 .11، ص7ه.ق(، ج1141حوزه علمیه قم، 

: چ اول، )قم. السالم علیهم بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ. شاهرودى هاشمی محمود سید نظر زیر پژوهشگران از جمعى 1
 .111، ص1، ج(ق.. ه 1171 السالم، علیهم بیت اهل مذهب بر اسالمى فقه المعارف دائرة مؤسسه

 .11، ص1ج پیشین، زین الدین ابن علی شهید ثانی، 1
 .111، ص1ج .السالم علیهم بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ. شاهرودى هاشمی محمود سید نظر زیر پژوهشگران از جمعى 7
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دهد از منظر او حکم شرعی تشریعی است که از سوی خداوند برای تنظیم زندگی انسان صادر 

روشن می کنند و کاشف از آن شده است. بنابراین خطابات شرعیه در کتاب وسنت حکم را 

هستند نه نفس حکم شرعی. لذا تعریف حکم شرعی به معنای )خطاب شرعی متعلق باالفعال 

شود و حکم شرعی انشای شارع است و به جعل او موجود می 1مکلفین( یک خطای مشهور است.

م مصادر حک کوشد تا از میان منابع واجتهاد فقیهان در راستای کشف این احکام است. فقیه می

میان  7شرعی را استنباط کند. استنباط فقیه انشای حکم نیست بلکه کشف و اعالن حکم است.

اصحاب مشهور است که هیچ واقعه ای خالی از حکم شرعی نیست و قدر مسلم این مسئله آن 

است که زمانی که مراد از واقعه فعل مکلف و مراد از حکم شرعی حکم تکلیفی در مرتبه انشا 

ای که یکی از احکام خمسه در مرتبه انشا برد. هیچ فعلی برای مکلف قابل تصور نیست مگر آنباش

 1آن از سوی شارع جعل شده باشد.

حکم شرعی از جهات مختلف قابل تقسیم است.فقها حکم را از این جهت که به طور 

کنند. یممستقیم یا غیر مستقیم به فعل مکلف تعلق گیرد به حکم تکلیفی یا وضعی تقسیم 

چنین احکام شرعی به اعتبار واقع شدن یا واقع نشدن شک در موضوع آن به احکام واقعی و هم

شوند. در تقسیمی دیگر احکام واقعی به لحاظ حاالت و شرایط حاکم بر احکام ظاهری تقسیم می

محدوده بندی اخیر در جا که تقسیماز آن 1شوند.مکلف به احکام اولی و احکام ثانوی تقسیم می

شود از اهمیت احکام واقعی قرار دارد و بسیاری از احکام حکومتی در تنفیذ این احکام صادر می

 به سزایی برخوردار است.

 احکام اولیه -5-5

گردد بدون آن که حکم واقعی اولی حکمی است که با عناوین اولیه بر افعال جعل می

به عبارت دیگر احکام اولیه بیان حکم مقتضی موضوع  7عناوین ثانوی و یا شک در جعل پیش آید.

 در شرایط عادی است.

                                                           
 .11، ص1، ج(ق.ه1111 االسالمی، النشر موسسه: قم ، چ پنجم، )االصول علم فی دروسسیدمحمدباقر صدر،  1
-741(، 1111، پنجم)قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه، حکومت اسالمی درسنامه اندیشه سیاسی اسالماحمد واعظی،  7

747 . 
 .111(، ص1171 چ ششم، )قم: الهادی، ،أبحاثها معظم اصطالحات و األصول اردبیلى، علی مشکینى 1
 .11-1(: 1111)17،حکومت اسالمی، "ماهیت احکام حکومتی"سید محمود علوی، بهرام ایرانپور انارکی،  1
 .171صپیشین،  اردبیلى، علی مشکینى 7
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 احکام ثانویه -5-2

حکم واقعی ثانوی حکمی است که موضوع آن متصف به یکی از اوصاف اضطرار و اکراه و 

باشد. حکم ثانوی را از آن جهت ها باشد بدون آن که در اصل حکم شکی وجود داشتهمانند این

گویند که همانند حکم اولی بر جعل آن شکی وجود ندارد اما بر موضوع  عنوان حکم ثانوی می 

دارای عناوین و » به عبارت دیگر احکام ثانویه  1اولی اصلی آن عناوین ثانوی عارض شده است.

ای مطلق بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی. بدین موضوعات علم هستند ولی نه به گونه

آید و به صورت قضیه حینیه و وضعیه مدامیه نمایان اطالق و دوام بیرون می ترتیب قضیه از حالت

در چنین شرایطی تا آن هنگام که عنوان ثانویه موجود است از احکام اولیه موقتاً دست  7می شود.

  1شود.کشیده می

 حکم قاضی -2

یکی دیگر از اقسام حکم، حکمی است که قاضی در مقام فصل خصومت و منازعه صادر 

انشای حکم جزئی منطبق با احکام شرع برای فیصله » است:کند.در تعریف حکم قاضی آمدهیم

در این نوع از حکم بر خالف احکام شرعی  1«ها و احقاق حقوق افراد.ها و اختالفدادن به نزاع

زند. لذا حکم او از سنخ افتا نیست. اگرچه قاضی با مالحظه موازین قاضی دست به انشای حکم می

 7گردد.کند اما عمل او اعالن حکم شرعی محسوب نمیعی حکم را صادر میشر

 حکم حکومتی -9

تواند در راستای اداره امور مسلمین انشای حکم کند. فقیه عالوه بر اعالن حکم شرعی می

باشد. این اوامر همانند حکم حکومتی شامل تمامی اوامر و نواهی حاکم اسالمی)امام و نائب او( می

گردد نه اخبار احکام مجعول شارع. با این تفاوت که حکم انشای حاکم محسوب میحکم قاضی 

گردند در حالی که حکم قاضی تنها در راستای رفع حکومتی در غیر مقام فصل خصومت انشا می

درک ماهیت حکم حکومتی در گرو درک تفاوتی است که میان انشای این  1شود.نزاع صادر می

                                                           
 .171ص پیشین، علی مشکینی اردبیلی، 1
 .171ص پیشین، خیراهلل پروین، میثم درویش متولی، 7
 .14ص پیشین، ، "مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران، تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی"عباس کعبی،  1
، 1جپیشین،  .السالم علیهم بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ. شاهرودى هاشمی محمود سید نظر زیر پژوهشگران از جمعى 1
 .117ص
 .747ص پیشین، احمد واعظی، 7
، 1ج پیشین، .السالم علیهم بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ. شاهرودى هاشمی محمود سید نظر زیر پژوهشگران از جمعى 1
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جا که فقیه در مقام افتاء احکام شرعی تنها نظر شارع ط فقیه است. از آندسته از احکام و استنبا

د  کنمی« جعل»کند و افتاء تنها اخبار است نه انشاء، فقیه در این مقام نه حکمی را را اعالن می

توان در میان احکام حکومتی و احکام قضایی نماید. این دو عنصر را میمی« تنفیذ»و نه حکمی را 

د انهده نمود. حال اگر از این دایره احکامی را نیز که در مقام فصل خصومت صادر شدهفقیه مشا

احکام حکومتی خارج از قلمرو احکام  1مانند.کنار بگذاریم تنها احکام حکومتی هستند که باقی می

شرعی و در مقابل حکم فقهی و شرعی است.  البته این مقابله به معنای تقابل محتوای این احکام 

. بنابراین استا احکام شرعی نیست بلکه این تقسیم بندی با توجه به منشا صدور انجام گرفتهب

که قسیم احکام شرعی است غیر شرعی دانست. احکام شرعی نباید احکام حکومتی را به صرف آن

اند و احکام حکومتی بدین جهت از آن جهت بدین نام نامیده شدند که از سوی شارع انشا شده

 شوند.شوند که از سوی حاکم انشا میخوانده می حکومتی

 اقسام حکم حکومتی -1-5

است. این دو عنصر حاکی از این امر « تنفیذ»و « جعل»احکام حکومتی دارای دو عنصر 

گیرد. در حالت اول فقیه ممکن است که فقیه در مقام صدور حکم حکومتی درچهارحالت قرار می

ای را تنفیذ کرده باشد. در حالت دوم که حکم شرعیون آناست خود حکمی را انشاء نماید بد

فقیه ممکن است یک حکم شرعی را در مقام تزاحم با حکم شرعی دیگر تنفیذ کند و از تنفیذ 

حکم شرعی دیگر جلوگیری نماید. و در حالت سوم فقیه یک حکم شرعی را اعم از احکام اولیه و 

کمی در تزاحم با آن وجود داشته باشد. در حالت چهارم که حنماید بدون اینیا ثانویه تنفیذ می

فقیه ممکن است به دلیل رعایت مصلحت مسلمین از تنفیذ یک حکم شرعی جلوگیری نماید 

بدون آن که این حکم شرعی در مقام تزاحم با حکم شرعی دیگر قرار گیرد. صالحیت فقیه در 

ا نیست که در جای خود توضیح داده انشاء دسته اخیر از احکام حکومتی مورد قبول همه علم

 باشند اینخواهد شد. بر اساس چهار احتمال بیان شده که مبتنی بر ماهیت احکام حکومتی می

 گردند:احکام در چهار دسته ذیل تقسیم می

                                                           
 .117ص
 .717صاحمد واعظی، پیشین،  1
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 انشاء حکم -1-5-5

طور که گفته شد فقیه عالوه بر افتا صالحیت دارد که در راستای اداره امور مسلمین همان

ترین شئون هر اقتدار سیاسی احکامی است که به واسطه ام به انشاء احکامی نماید. یکی از مهماقد

های حقوقی ملزم به انجام یا ترک آن شهروندان و زیردستان حاکم در سایه الزامات و امر و نهی

 مصالحهایی که حکم فقهی مسبوق به سابقه وجود ندارد با توجه به در زمینه 1شوند.اموری می

-گردد که برای تمشیت امور عمومی ضروری میزمان و مکان لزوم وجود قوانینی احساس می

باشند. البته این احکام نیز اگرچه بر نص خاصی استوار نیستند اما عمومات ادله و منابع فقهی 

 7کند که این احکام مطابق با کلیات شرعی برای تامین مصالح اجتماعی صادر گردند.اقتضا می

های خاص و گردد والی اختیار صدور فرمانالوه بر قوانین کلی که مشمول انشاءات حاکم میع

گردد مانند گماردن این نوع از احکام شامل انتصاب و عزل کارگزاران نظام می1جزئی را نیز دارد.

 فرماندهان لشکر، قضات استانداران و مدیران. این نوع احکام والیی احکام جزئی و انشائی است

که از سوی ولی فقیه برای کسانی که طبق موازین شرع شایستگی چنین مناصبی را دارا هستند 

 1گردد.صادر می

 تنفیذ حکم شرعی -1-5-2

وظیفه اصلی حکومت اسالمی اجرای احکام اسالمی در سطح جامعه است. اگرچه احکام 

حکم حاکم است.  بنابراین  ها نیازمنداجتماعی در اسالم بیان شده است اما اجرای بسیاری از آن

باشد. در جایی که حاکم به تنفیذ موضوع بسیاری از احکام حکومتی تنفیذ احکام شرعی می

د. نمایکند در حالت کلی کبری احکام اولی را بر مصادیق آن تطبیق میاحکام شرعی اقدام می

بسیج نیرو و جهاد مانند امر به گرد اوری زکات، و خمس و هزینه کردن آن در جای خود و نیز 

و تعیین زمان جنگ و صلح. در موارد خاصی نیز در صورت وجود مالکات احکام ثانوی فقیه کبری 

نماید. مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور ومرور در احکام ثانوی را بر مصادیق آن تطبیق می

روندان است و سطح خیابان ها و جاده ها که مقدمه برقراری نظم در جامعه و حفظ جان شه

                                                           
 .747ص پیشین، احمد واعظی، 1
-114(، ص 1111، چ اول، )تهران، دادگستر، حاکمیت قانون و والیت مطلقه فقیهعباسعلی کدخدایی، محمد جواهری تهرانی،  7

111. 
 .74صپیشین،  سید محمود علوی بهرام ایرانپور انارکی، 1
، 1ج پیشین، .السالم علیهم بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ. شاهرودى هاشمی محمود سید نظر زیر پژوهشگران از جمعى 1
 .111ص
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باشد و نیز مانند تحریم برخی روابط تجاری یا سیاسی با وجوب مقدمه واجب از احکام ثانویه می

بیگانگان به منظور درهم شکستن شوکت و هیمنه آنان و کوتاه کردن دست ایشان از دخالت در 

م حاک تنفیذ حکم شرعی ممکن است به صورت خاص نیز صورت گیرد مثالً اگر 1امور مسلمانان

تجارت کاالیی را تنها با کشور خاصی مجاز اعالم کند تنفیذ خاصی را مورد الزام قرار داده است. 

های مختلف توان به روشچرا که تجارت یک کاالی مباح تنفیذهای متنوع و متعددی دارد و می

 7آن را به فروش رساند. تعیین این موارد خاص دخالت در تنفیذ یک حکم است.

 فیذ یک حکم شرعی در تزاحم با حکم شرعی دیگرتن -1-5-9

دهند و هیچ گونه تنازعی میان ای منسجم را تشکیل میاحکام الهی در بعد نظری مجموعه

ها وجود ندارد اما در هنگام اجرای این مجموعه احکام بعضا با یکدیگر دچار تزاحم شده و از آن

ی از مصالح هماهنگ شده و برخی با مصالحی شود. برخی از احکام با برخها کاسته میانسجام آن

جا تنها راهی که وجود دارد تقدیم اهم بر مهم است. در این راستا حاکم بر اساس دیگر. در این

ها و از سوی دیگر بر اساس شناختی که از شناخت خود از احکام دینی و مصالح و مفاسد آن

نسبت به حکم دیگر برخوردار است بر  اوضاع زمان و مکان دارد حکمی را که از مصلحت بیشتری

در نظر برخی  1دهد. در این شرایط باید حکم دیگر را موقتا کنار گذاشت.حکم دیگر ترجیح می

جا حکم اهم را تنفیذ و از از علما مجرای ورود مصلحت همین تزاحم احکام است. حاکم در این

 1نماید.تنفیذ حکم مهم جلوگیری می

 یذ حکم شرعی به جهت وجود مصلحت خارج از مقام تزاحمجلوگیری از تنف -1-5-4

در این قسم از احکام حکومتی حاکم به جهت وجود مصلحتی که در عدم اجرای یک حکم 

کند بدون آن که حکم شرعی اهمی در کار باشد. شرعی وجود دارد از تنفیذ آن جلوگیری می

عقیده هر فقیهی در خصوص  قائل شدن به جواز صدور چنین نوعی از حکم حکومتی بسته به

گستره قلمرو والیت فقیه دارد. کسانی که معتقد به والیت مطلقه برای فقیه هستند امکان صدور 

کنند و کسانی که معتقد به والیت مقیده فقیه هستند این دست از احکام حکومتی را تأیید می

                                                           
 همان. 1
 .717ص پیشین، احمد واعظی، 7
 .147-141صص  پیشین، عبداهلل جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، 1
 .717صپیشین، احمد واعظی،  1
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یک از این دو نظریه تحت نظرات قائلین به هر 1شناسند.چنین حقی را برای فقیه به رسمیت نمی

 عنوان قلمرو احکام حکومتی مطرح خواهد شد.

جا آن است که این نوع از احکام حکومتی هرگز به معنای تجویز نکته قابل توجه در این

اجتهاد در برابر نص نیست. در واقع اگر حاکم با مقدم ساختن عقل جزئی و دنیایی خود بر نصوص 

توان در مصادیق و این حکم را نمی 7استرابر نص اجتهاد نمودهشرعی حکمی را صادر نماید در ب

احکام حکومتی دانست. چرا که مبنای احکام حکومتی مصلحت است و چنین امری هرگز به 

 مصلحت نخواهد بود.

 نسبت میان حکم حکومتی و احکام اولیه و احکام ثانویه -1-2

را  توان احکام حکومتیان شد نمیبا توجه به تقسیم بندی ای که در ابتدای این مطلب بی

زمره احکام اولیه یا ثانویه قرار داد. در حقیقت رابطه منطقی میان این دسته از احکام رابطه تباین 

ور طاست. اما از نظر محتوا احکام حکومتی ارتباط تنگاتنگی با احکام اولیه و ثانویه دارند. همان

دسته از احکام حکومتی تنفیذ احکام شرعی)اولیه  که در اقسام احکام حکومتی بیان شد ماهیت دو

و ثانویه( است. تفاوت میان نظر صاحب نظران در این خصوص مربوط به اعتقاد ایشان در زمینه 

ن دانند. بنابرایاست. برخی از علما مصلحت را وارد در مالکات احکام ثانویه می« مصلحت»جایگاه 

یا تنفیذ حکم اولیه و یا تنفیذ یک حکم ثانوی  در این نظریه حکم حکومتی یا جعل حکم است

است به عبارت دیگر قسم چهارم از احکام حکومتی در این نظریه قابل تصور نیست. اما در نظر 

 1گردد و مقدم بر دیگر احکام اولیه است.امام خمینی)ره( حکومت خود از احکام اولیه محسوب می

 توان در موارد زیر مشاهده نمود:میتفاوت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی را 

صادر کننده حکم اولی و ثانوی خداوند است و صادر کننده احکام حکومتی امام علیه  -

 السالم و نائبان او هستند.

د شوناحکام حکومتی احکامی جزئی است که در راستای اجرای احکام کلی الهی جعل می -

 هستند. اما احکام اولیه و ثانویه خود آن احکام کلی الهی

بحث از احکام حکومتی بحثی موضوعی است زیرا احکام والیی از راه تطبیق کبرای احکام  -

                                                           
 .711ص پیشین، احمد وعظی، 1
 .71صپیشین، سید محمود مدنی،  7
 .177، ص74ج پیشین، ،صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( 1
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آید در حالی که بحث از احکام اولی یا ثانوی ها به دست میاولی یا ثانوی بر مصادیق آن

بحثی موضوعی و در حیطه موضوع شناسی نیست بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع از 

 کند.ابع شرع استنباط میاحکام را از من

در صورت اعتقاد به والیت مقیده فقیه احکام حکومتی در طول احکام اولی و ثانوی  -

ها به این معنی که مفاد احکام حکومتی موافق با احکام کلی الهی هستند نه در عرض آن

 1است.

مدار  احکام اولی دائر مدار مصالح و مفاسد ثابت واقعی هستند اما احکام حکومتی دائر -

 7مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی است.

حکم اولی استنباط فقیه از منابع است بنابراین در جایی که با نظر دیگر مراجع اختالف  -

نظر دارد تنها بر مقلدان هر مرجع واجب است که از حکم مرجع خود اطاعت نمایند. در 

  1دان واجب است.حالی که پیروی از حکم حکومتی بر تمامی مقلدان و حتی دیگر مجته

 مبنای حکم حکومتی -1-9

مبنای صدور تمامی انواع حکم حکومتی مصلحت است. احکام حکومتی حاکم بدون در 

نظر گرفتن مصلحت امت و اسالم اعتبار ندارد. سوال مهم این است که آیا مصلحت به عنوان 

صلحت را یکی از مبنای صدور احکام حکومتی داخل در عناوین ثانویه می شود یا نه؟ برخی م

پنداردند. برشمردن مصلحت در زمره و برخی آن را خارج از این دایره می 1دانندعناوین ثانویه می

عناوین ثانویه مستلزم آن است که هر مکلفی بتواند این امر را مبنای عمل خود قرار دهد و هر 

ی است که مصلحت زمان که مصلحتی را تشخیص داد مطابق حکم ثانوی عمل نماید. این در حال

تنها مبنای عمل حاکم دانسته شده. برخی خروج مصلحت از عناوین ثانویه را به معنای عدم 

پندارند این در حالی است که این دو دسته از احکام سنخیت احکام ثانویه با احکام حکومتی می

 حکام حکومتیاز لحاظ محتوا در بسیاری از موارد مشابه هستند. مصلحت مبنای صدور همه انواع ا

آن را  تواناست. بنابراین مصلحت خود مبنای تنفیذ احکام اولی از سوی حاکم نیز هست لذا نمی

                                                           
 .111، ص1ج پیشین، جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، 1
 .71ص پیشین، لوی، بهرام ایرانپور انارکی،سید محمود ع 7
 ؛77-71همان، صص 1

 .11ص پیشین، ای،سید علی بن جواد حسینی خامنه
 .11ص پیشین، ،"شرح مبسوط قانون اساسی، شرح اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی"علی فتاحی زفرقندی،  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



177 

ند اما به دانیکی از عناوین ثانویه پنداشت. برخی به درستی مصلحت را خارج از عناوین ثانویه می

ام ابطه منطقی میان احکپندارند و در نهایت راشتباه آن را مبنای تنها برخی از احکام حکومتی می

شمرند. مصلحت مبنایی است که حاکم حکومتی و احکام ثانویه را عموم و خصوص من وجه می

نماید. بنابراین مصلحت گستره بر اساس آن در امور حکومت و سیاست تصرف و دخالت می

خیص وسیعی دارد و بر تمامی اعمال حاکم جامعه اسالمی سایه افکنده است. حاکم در زمان تش

گیرد و عناوین ثانویه خود داخل در مالکات تشخیص مصلحت بروز عناوین ثانویه را هم در نظر می

گردد. عناوین ثانویه در کنار مالکات دیگری نظیر تسهیل امور عباد، مصلحت از سوی حاکم می

حکام های کور از امور جامعه و تامین اهداف عالیه نظام اسالمی مالک صدور ااز بین بردن گره

 1حکومتی است.

تواند به این احکام شرعی دائر مدار مصالح و مفاسد واقعی است. عقل بشر مستقالً نمی

مصالح و مفاسد دست یابد؛ بنابراین احکام باید مطابق علم اصول فقه از منابع چهارگانه استخراج 

است تا امکان شوند. اما شارع در یک حکم اولی حاکم را مجاز به صدور احکام حکومتی نموده 

اداره جامعه فراهم آید. اما این جواز متوقف بر عمل حاکم بر اساس مصلحت است. به عبارت دیگر 

حاکم حق صدور حکم حکومتی بدون مصلحت اندیشی را ندارد. حال آیا تشخیص مصلحت از 

سوی حاکم حجت است؟ در نظر برخی نیل به مفاسد و مصالح واقعی برای بشر غیر معصوم 

است تا بر اساس مصلحت اقدام به ن است؛ این  در حالی است که شارع به حاکم اجازه دادهناممک

صدور حکم حکومتی نماید. الزمه این اذن آن است که تشخیص مصلحت از سوی حاکم مورد 

تأیید شارع باشد. یعنی شارع تشخیص مصلحت حاکم را با وجود وقوف به ناتوانی او در نیل به 

رسمیت بشناسد. در غیر این صورت حاکم در صدور حکم حکومتی دائما دچار مصالح واقعی به 

تردید شده و جواز صدور حکم حکومتی برای غیر معصوم با چنین شرایطی شبیه به لغو آن 

بخش اعظمی از مصالح و مفاسد موقعیت و مراتب آن ها به  برخی دیگر نیز کشف 7خواهد بود.

امین و تحصیل همه مصالح از طریق عقل ممکن است. البته ویژه در زمان تزاحم و عدم امکان ت

عقلی که در نصوص بیشمار شرعی تأیید گردیده و در هیچ نص شرعی از آن تحذیر صورت نگرفته 

                                                           
 .71صپیشین، سید سجاد ایزدهی،  1
 .17ص پیشین، محمدصادق شریعتی، 7
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 1است.

 قلمرو حکم حکومتی -1-4

تعیین قلمرو حکم حکومتی در گرو تعیین قلمرو والیت است. بر سر حدود والیت فقیه 

ند باشوجود ندارد. آن دسته از علمایی که قائل به والیت مقیده فقیه میمیان علما اتحاد نظر 

گیرید. از جمله معتقدان به والیت مقیده فقیه دایره محدودتری برای حکم حکومتی درنظر می

گذاری نظریه منطقه الفراغ او معرفی و نقد شد. ایشان با شهید صدر است. در بررسی مبانی قانون

حکام الزامی و احکام غیر الزامی شارع وجود دارد دایره دخالت و ورود حاکم ای که اتفکیک حوزه

را محدود به منطقه الفراغ نمود. از نظر ایشان حاکم و والی فقط در محدوده متغیرات قادر به 

 گذاری است.قانون

 تعالمه طباطبایی نیز قائل به والیت مقیده فقیه است. ایشان نیز با تفکیک ثابتات و متغیرا

احکام اسالم، والیت عامه پیامبراکرم)ص( و جانشینان و منصوبان ایشان را در حیطه احکام متغیر 

دانند. چراکه احکام ثابت اسالم بر فطریات انسان و مشخصات ویژه او که اموری قابل اعمال می

انی کغیر قابل تحول هستند بنا شده است و احکام قابل تحول بر اموری که در شرایط زمانی و م

گردد. حاکم بر اساس احکام ثابت و با در نظر گرفتن مصلحت وقت تغییرپذیر هستند مبتنی می

دهد. این نوع از احکام که ولی در راستای اداره و پیشرفت و مکان احکام متغیر را تشخیص می

 نشوند. اعتبار ایباشند احکام شریعت محسوب نمینماید اگرچه الزم االجرا میجامعه وضع می

احکام تابع مصلحتی است که برای آن وضع شده و قابل تغییر است اما احکام شریعت ثابت و 

تواند بنا به مصلحتی این احکام را تغییر دهد و یا غیرمتغیر است و هیچ کس حتی ولی امر نمی

 دانند کهایشان اصل والیت و رهبری را یکی از احکام ثابت شریعت می 7بنا به مصالحی الغا کند.

 1البته باید در چارچوب سنت و روش پیامبر)ص( اعمال شود.

امام خمینی)ره( بر خالف نظرات مطروحه والیت مطلقه فقیه را امری الزم و ضروری برای 

شوند که فقیه عادل تمامی اختیارات دانند. ایشان در کتاب البیع متذکر میاداره یک حکومت می

کومت و سیاست دارا است. تفاوت قائل شدن میان اختیارات پیامبر)ص( و ائمه اطهار را در زمینه ح

                                                           
 .11(، ص1111، چ اول، )تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، فقه و مصلحتابوالقاسم علیدوست،  1
 .14-71، به نقل از کتاب فرازهایی از اسالم، محمدحسین طباطبایی، صص 717-711صص  پیشین، احمد واعظی، 7
 یع، محمدحسین طباطبایی.، به نقل از معنویت تش71ص ، پیشین،محمدصادق شریعتی 1
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فقیه و معصوم عقالنی نیست چرا که حاکم مجری احکام شریعت و حدود الهی است و اخذ خراج 

و مالیات و تصرف در آن بر اساس مصالح مسلمین بر عهده او است. بنابراین حاکم باید بتواند با 

بنابراین منظور امام از  1و اطاعت او بر مردم واجب باشد. رعایت مصالح مردم را امر و نهی نماید

مطلقه بودن والیت فقیه یکسان بودن حاکم معصوم و فقیه در حیطه اختیارات الزم برای اعمال 

کنند امام در تبیین نوع حکومت فقیه خاطر نشان می 7وظیفه است نه تساوی در مقام و مرتبت.

و نه مطلقه بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به حکومت اسالمی نه استبدادی است »که 

کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک معنای متداول فعلی، مشروطه از این جهت که حکومت

 «مجموعه شرط»مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم مقرر گشته است. 

شود. از این جهت حکومت اسالمی همان مقررات و قوانین اسالم است که باید رعایت و اجرا 

نظرات امام در کتاب والیت فقیه در تبیین محدوده حکم  1«حکومت قانون الهی بر مردم است.

های پس از انقالب اسالمی است. نامه معروف حکومتی ظاهرا متفاوت از اظهارات ایشان در سال

م ترین اعالبیانگر صریحامام به ریاست جمهوری وقت در واکنش به سخنان ایشان در نمازجمعه 

در نظر امام خمینی)ره(  iiنظر امام در خصوص قلمرو والیت و به تبع آن حکم حکومتی است.

ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده است از اهم احکام حکومت به معنی والیت مطلقه

نابراین حکومت اولیه الهی است و بر جمیع احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج تقدم دارد. ب

محدود در چارچوب احکام فرعیه الهی نیست. چرا که با این فرض حکومت بسیاری از اختیارات 

تواند کشور را اداره نماید. دهد و هیچ حکومتی محدود در این حدود نمیخود را از دست می

وقتاً تواند از هر امر عبادی و غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسالم است محکومت می

های امام بر همین اساس در پاسخ به سوالی در خصوص امکان اعمال مجازات 1جلوگیری کند.

بازدارنده خارج از محدوده تعزیرات شرعیه با استناد به، در حکم اولی بودن احکام سلطانی)احکام 

ر این دو تفاوتی که در بیان امام د 7کنند.حکومتی( این امر را از جمله اختیارات حاکم اعالم می

شود ناشی از تغییر نظر ایشان قبل و بعد از انقالب نیست بلکه این امر به اختالف منبع دیده می

                                                           
، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، چ اول، کتاب البیع، خمینی، روح اهلل، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران  1

 .111، ص7ه.ق.(، ج1171)تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 
 .14ص پیشین، ،والیت فقیههمو،  7
 .11صپیشین، همان،  1
 .177، ص74ج پیشین، ،صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( 1
 .171، ص11همان، ج 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



171 

گردد. امام خمینی)ره( در کتاب والیت فقیه درصدد تبیین وظیفه مقام این دو سخن مربوط می

ه امام ون وظیفچباشند. بدون تردید وظیفه فقیه همو کارویژه ولی فقیه در تئوری و مقام نظر می

. در نمایدمعصوم اجرای احکام اسالمی است. فقیه حق تشریع ندارد بلکه تشریع شارع را اجرا می

-مقابل امام در نامه خود به ریاست جمهوری وقت اختیارات حاکم را در مقام عمل تشریح می

میان این احکام نمایند. حاکم در زمان اجرای احکام الهی مبسوط الید است و در زمان بروز تزاحم 

کند تا بیشترین مصالح را حفظ و بیشترین مفاسد را متعدد بر اساس مصلحت اندیشی عمل می

دفع نماید. این مهم تنها در صورتی امکان دارد که احکام صادره از سوی والی بر دیگر احکام 

را نخواهد  حکومت نماید و اال حاکم توان انجام وظیفه خود در برپایی همه جانبه نظام اسالمی

باشد حاکم داشت. به طور مثال در جایی که رفتن به حج مصداق سلطه کفار بر مسلمین می

کند. در صورتی که حکم حاکم بر حکم اولی وجوب حج  موقتاً رفتن به حج را ممنوع اعالم می

 گردد.حکومت نداشته باشد حکم حاکم بالاثر می

ت و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد. جعل حکومت از منظر امام از اهم احکام اولیه اس

والیت برای فقیه از احکام اولیه است بنابراین اعتبار احکام حکومتی او نیز از همین حکم اولی 

حاکم  1گیرد. منظور از این تقدم، حکومت احکام حکومتی بر احکام اولیه و ثانویه است.نشات می

ی در جامعه و مسئول حفظ نظام اسالمی و جامعه اسالمی که مسئول حسن اجرای احکام اسالم

مصالح مسلمین است باید طبق اصطالح فقهی مبسوط الید در تمامی امور و شئونی که برای 

حفظ حیات جامعه اسالمی الزم و ضروری است باشد و بر این اساس با رعایت جمیع مصالح 

 7ید.اسالم و جامعه اسالمی احکام حکومتی را صادر و جامعه را اداره نما

 گیریتحلیل و نتیجه

تبیین ماهیت فقهی مصوبات مجلس به این معنا است که مصوبات این نهاد ذیل کدام یک 

گیرند. این مسئله از از انواع حکم)حکم شرعی، حکم قاضی و حکم حکومتی( در فقه قرار می

اختیارات نظران است. برخی نهاد اعمال احکام حکومتی را از جمله مسائل اختالفی میان صاحب

دانند که دیگر قوا سهمی از آن ندارند. در راستای همین باور بعضی تنها مصوبات ویژه رهبری می

                                                           
 .77ص پیشین، سید محمود علوی، بهرام ایرانپور انارکی، 1
 .111صپیشین، خیراهلل پروین، میثم درویش متولی،  7
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کنند و به همین باشد را حکم حکومتی محسوب میمجمع که در مقام تشخیص مصلحت می

ر تبرخی با نگاهی وسیع 1دانند.علت آن را در نظام سلسله مراتب حقوقی ما فوق قانون عادی می

معتقدند که عمده هنجارهای حقوقی از منظر فقهی دارای ماهیت احکام حکومتی است که متغیر 

 7بوده و از حیث آثار و ویژگی ها با احکام ثابت شرعی متفاوت است.

در مطالب قبلی تالش شد تا با ارائه تقسیمات حکم و تعاریف اقسام آن و تبیین نسبت 

انواع احکام حکومتی، تعیین ماهیت فقهی مصوبات مجلس  میان احکام اولیه و ثانویه و تشریح

امری سهل گردد. در بیان تفاوت میان احکام شرعی و احکام حکومتی گفته شد که فصل این دو 

دست از احکام منشا صدور آن است. منشاء صدور احکام شرعی شارع و منشاء صدور احکام 

استنباط احکام از منابع چهارگانه و  جا که عمل نمایندگان مجلسحکومتی حاکم است. از آن

گذار را در زمره احکام حکومتی دانست. اخبار از نظر شارع نیست باید تمامی مصوبات نهاد قانون

بنابراین تمامی هنجارهای حقوقی حکم حکومتی است. احکامی که حاکم در راه اداره جامعه 

 کند و در مقام فصل خصومت هم نیست.مبادرت به صدور آن می

 است. این در حالیدر عرف نظام سیاسی حکم حکومتی تنها مستند به رهبری قلمداد شده

است که بنا بر تبیین زیر انحصار حکم حکومتی به رهبری در نظام جمهوری اسالمی ایران قابل 

 ها در اداره حکومتقبول نیست. مطابق نظریه والیت مطلقه فقیه، ولی فقیه تمامی صالحیت

جانبه در اداره تمامی شئون حکومت به عنوان حاکم در اختیار دارد. این اقتدار همهاسالمی را به 

سازی بر اساس معنای لزوم مباشرت ولی فقیه در تمامی امور حکومت نیست. در جریان نظام

« منبع مشروعیت بخش»نظریه والیت فقیه با توجه به شرایط زمان و مکان، ولی فقیه به عنوان 

کند. در توضیح این جمله باید گفت که در نظریه والیت فقیه شئون عمل میبه دیگر نهادها 

سازی، رهبری گانه افتا، قضا و امور حسبه باالصاله در دستان رهبری است اما در جریان نظامسه

ت. اسصالحیت اداره برخی از این شئون به واسطه نهادهای مقرر در قانون اساسی را تنفیذ نموده

والیت فقیه در  1گردند.گانه و دیگر نهادها در نهایت تحت نظارت رهبری اعمال میالبته قوای سه

قالب سلسله نهادهای سیاسی برگردان قانونی همان والیت مطلقه فقیه است. بدین طریق ولی 

                                                           
 .1صپیشین، ، "شرح مبسوط قانون اساسی، شرح اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی"علی فتاحی زفرقندی،  1
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 اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
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یکی از  1بخشد.فقیه فلسفه وجودی خود را که حفظ نظام و تامین مصالح امت است عینیت می

و سولی فقیه صدور احکام حکومتی است. گستره وسیع این احکام از یک هایترین صالحیتمهم

شود که صدور انواع و نیاز روز افزون جامعه به صدور آن در امور گوناگون از سوی دیگر سبب می

احکام حکومتی در سطوح مختلف نظام سیاسی از خرد تا کالن ضروری گردد. در حقیقت تمامی 

گردد اگر در مقام فصل ایران توسط مسئولین گوناگون صادر می احکامی که در جمهوری اسالمی

 خصومت نباشد از لحاظ فقهی ماهیتاً حکم حکومتی است.

تفوق مصوبات مجمع تشخیص نظام بر مصوبات مجلس نیز به معنای تفاوت ماهیت فقهی 

ت. سمصوبات این دو نهاد نیست بلکه به معنای تفوق یک حکم حکومتی بر حکم حکومتی دیگر ا

توان ادعا کرد که حدود صالحیت نهادهای اگر با عینک فقهی به نظام حقوقی ایران بنگریم می

گذار در صدور حکم حکومتی یکسان نیست. مجلس شورای اسالمی تنها قادر به صدور دو قاعده

تواند احکامی را برای اداره دسته از احکام حکومتی است. این به این معنی است که مجلس می

عه انشا کند که مطابق با هیچ یک از احکام اولیه نباشد در عین حال مغایرتی هم با این دست جام

تواند احکام شرعی را با تنفیذ خود وارد در حقوق چنین مجلس میباشد. هماز احکام نداشته

تواند با استناد به احکام ثانویه نوع سوم از موضوعه نماید. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می

وان تحکام حکومتی را صادر کند که حاکم بر احکام صادره از دیگر نهادها است. بر این اساس میا

چه گفته شد با نظریه تفسیری شورای نگهبان در احکام حکومتی قائل به سلسله مراتب شد.آن

نیز همسو است. شورای نگهبان در این نظریه تفسیری در تشریح اختیارات مجمع تشخیص 

 تشخیص مجمع مصوبات اساسی قانون چهارم اصل مطابق»دارد که اعالم میمصلحت نظام 

نماید که در نظریه دیگری متعاقباً تصریح می 7«باشد. شرع موازین تواند خالفنمی نظام مصلحت

 ناوینع با احکام سازگار باشد و نه شرع اولیه با احکام نه که آنست "شرع موازین خالف"منظور از»

 به تکلیف تعیین تنها اجازه مصلحت تشخیص مجمع به 117 صدر اصل رابطه و در این ثانویه

الزم به ذکر است که شورای نگهبان در این نظریه در مقام  1.«است را داده ثانویه عناوین لحاظ

وص حدود و ثغور این کوشد تا باور خود را در خصتبیین ماهیت مصوبات مجمع نیست بلکه می

                                                           
 .771، ص1ج شین،پی عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، 1
 .1/1/1177مورخ  1777نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  7
 .74/1/1177مورخ  1177نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره  1
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احکام و محتوای آن اعالم کند. شورای نگهبان صدور نوع چهارم از احکام حکومتی را الاقل در 

 تواند ناظرداند. انحصار صدور حکم حکومتی به رهبری در عرف سیاسی میصالحیت مجمع نمی

 ام حکومتیبر انحصار صدور قسم چهارم حکم حکومتی به ولی فقیه باشد. در این قسم از احک

حاکم به جهت وجود مصلحتی که در عدم اجرای یک حکم شرعی وجود دارد از تنفیذ آن 

که حکم شرعی اهمی در کار باشد. این دست از احکام حکومتی تنها کند؛ بدون آنجلوگیری می

در نظریه والیت مطلقه فقیه قابل تصور است و قائلین به والیت مقیده صدور چنین احکامی را 

دانند. صدور این قسم از احکام حکومتی مسئولیت خطیری در قلمرو صالحیت ولی فقیه نمیوارد 

تواند بر دوش شخص ولی فقیه قرار گیرد. رهبری به عنوان فقیه عادل، باتقوا و است که تنها می

تواند در زمان الزم از صالحیت خود در این زمینه استفاده تنها کسی است که می 1آگاه به زمان

و مصلحت اسالم و مسلمین را به بهترین شکل تامین نماید. محدودیت مجمع در صدور قسم  کند

تواند به معنای انحصار صدور آن به رهبری چهارم احکام حکومتی در نظر شورای نگهبان می

 باشد. 

 مبحث دوم: تبیین شرعی و حقوقی جایگاه مجلس شورای اسالمی در ارتباط با ولی فقیه و مردم

دار شورای اسالمی به عنوان نهاد قانون گذاری در جمهوری اسالمی ایران عهدهمجلس 

وظیفه تصویب قوانین است. سوالی اساسی که در این زمینه وجود دارد آن است که در یک نظام 

ارد. گذاری را در دست دمبتنی بر اسالم این نهاد با تکیه بر کدام مبانی اسالمی صالحیت قانون

اصل پنجاه و هشتم صراحتا اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسالمی  قانون اساسی در

گذاری است؟ در غیر این دارد.آیا مجلس شورای اسالمی اصالتا و ذاتا صالح در قانوناعالم می

است؟ رابطه حقوقی و شرعی صورت این نهاد از سوی چه کسی این اختیار را به عاریت گرفته

 اصلی چیست؟گذار مجلس با قانون

های لیبرالیستی و سکوالر امری آسان نیست. یابی به پاسخ این سواالت حتی در نظامدست

گردد و قوه مقننه نیز به هایی نماینده مردم محسوب میاگرچه طبیعتاً حکومت در چنین نظام

ت انماید، کیفیت این نمایندگی خود موضوع نظریگذاری مینمایندگی از مردم اقدام به قانون

                                                           
 اصل پنجم قانون اساسی ج.ا.ا. 1
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کشف پاسخ در  نظام جمهوری اسالمی ایران  1است.بسیاری است که در این زمینه مطرح شده

به مراتب دشوارتر است. شبه کهنه و دائماً نوشونده تقابل جمهوریت و اسالمیت در این نظام در 

ای افرادی را باشد. از طرفی مردم در طی انتخابات دورهحیطه پاسخ به سوال ما نیز مطرح می

را به همراه دارند. این نمایندگی از « نمایندگی»کنند که عنوان اهی مجلس شورای اسالمی میر

سوی چه کسی به اعضای مجلس شورا اعطا شده است؟ ظاهر امر بر آن است که این افراد نماینده 

باشد. از طرف دیگر دقت گذاری از جانب ایشان مشروع میمردم هستند و به همین سبب قانون

ت کشد. مطابق با نظریه والیانی نظام و تامل در نظریه والیت فقیه این باور را به چالش میدر مب

در زمان غیبت حضرت ولی عصر »است مطلقه فقیه که در اصل پنجم قانون اساسی منعکس شده

در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و « عجل اهلل تعالی فرجه»

بر اساس مبانی کالمی نظریه والیت فقیه « وا ، آگاه به زمان، شجاع مدیر و مدبر است...با تق

حکومت شانی از شئون والیت تشریعی خداوند است که به وسیله انتصاب حاکمان از طریق او 

یابد. اولیاء منصوب از جانب خداوند معصومینی هستند که تنها حکومت ایشان دارای فعلیت می

باشد. در دوران غیبت و محرومیت عالم از حکومت این اولیاء الهی نواب روعیت میحقانیت و مش

عام امام زمان)عج( این حق و تکلیف را برعهده دارند. مطابق منابع شیعی و نظریات مشهور، ولی 

فقیه تمامی شئون حکومت اعم از افتاء، قضا و امور حسبه را عهده دار است. بنابراین تمامی 

ومت ذاتا در صالحیت او است. مسئولیت و تکلیف برعهده ولی فقیه است و قوای اختیارات حک

گذاری نیز مشمول این قاعده است. پس لذا قانون 7گانه را باید دست و بازوی او محسوب کرد.سه

تواند تعبیر درستی باشد. در ابتنای مشروعیت قوانین مصوب مجلس بر نمایندگی مردم نمی

شرکت مردم در انتخابات و برگزیدن نمایندگان مجلس شورای اسالمی با صورت پذیرش این امر 

 گیرد؟ چه رابطه ای میان مردم و نمایندگان مجلس وجود دارد؟چه توجیهی صورت می

 است.در این خصوص نظرات مختلفی در میان متفکرین مطرح شده

 گذاریبند اول: نظریه مجلس مأذون از قبل مردم در قانون

گیرد. مردم مطابق ن نظر مجلس اساساً مشروعیت خود را از مردم به عاریت میمطابق با ای

                                                           
گذار کیست/مروری بر جایگاه مجلس شورای اسالنی از منظر نظریات نمایندگی و قانون قانون"برای نمونه م.ک. سلمان عمرانی،  1

 .111-114(: 1114)74، سوره اندیشه، "اساسی
 .171، ص1ج پیشین، حسینعلی منتظری، 7
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با اصل پنجاه و ششم قانون اساسی بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم هستند و به واسطه همین 

حق قادرند که به وضع قوانین اجتماع خود بپردازند. در این تئوری در نظام جمهوری اسالمی 

نه بر عهده فقها بلکه بر عهده مجلس « حوادث واقعه»یجاد قواعد برای ایران وظیفه اجتهاد در ا

شورای اسالمی است. لذا قوانین مصوب مجلس نیز تبعاً وصف الهی و شرعی ندارد و مظهر حقوق 

گذاری تعریف شاهد بر این ادعا ساختاری است که در این نظام برای قانون 1اسالم هم نیست.

همانند همه کشورها ابتکار قانون در دست مجلس است و به جز است. در جمهوری اسالمی شده

ها نهاد دیگری حق ارائه پیشنهاد به مجلس را ندارد. قوه مجریه، قوه قضائیه و شورای عالی استان

کند و حق دخالت در ماهیت مصوبات مجلس را شورای نگهبان نیزتنها در نقش ناظر عمل می

با اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی از طریق مجلس محقق ندارد. بنابراین قوه مقننه مطابق 

یابد. با توجه گذاری میباشد و از جانب ایشان حق قانونگردد، مجلسی که منتخب مردم میمی

 گذار دانستن ولی فقیه امری دوربه فقدان رابطه حقوقی و نفوذ مستقیم رهبری بر مجلس، قانون

 از واقعیت است.

 بازوی مشورتی ولی فقیهبند دوم: نظریه مجلس 

ود. نبود شاین نظریه بر اعتقاد به لزوم اذن و یا تأیید ولی فقیه بر مصوبات مجلس بنا می

سازوکار مشخص برای نظارت رهبری بر مصوبات مجلس به معنای استقالل آن از حیطه نظارت 

خواهند االجرا نرهبری نیست. بدون مفروض گرفتن این نظارت و تأیید مصوبات مجلس اساساً الزم 

بود و دارای شان شرعی نیستند. وفق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی سه قوه تحت نظارت 

کنند به عالوه رهبری مطابق با اختیارات تصریح شده در اصل صد عمل می« والیت مطلقه فقیه»

شورا به و ده قادر است تا نظارت خود را بر قوه مقننه اعمال نماید ولی فقیه در چارچوب اصل 

این نظریه معتقد است که ولی فقیه از نمایندگان مجلس  7است.گذاری دادهمجلس اجازه قانون

گردد. چرا که ولی فقیه مند میگذاری بهرهشورای اسالمی به عنوان مشاوران خود در زمینه قانون

ئل بر خالف معصومین از آن درجه از عصمت برخوردار نیست و از طرف دیگر در تمامی مسا

باشد، بنابراین الزم است با کارشناسان مزبور در این زمینه به مشورت گوناگون دارای تخصص نمی

                                                           
 .141-147، صص1ج پیشین، ،فلسفه حقوقناصرکاتوزیان،  1
 .71(، ص1117، چ اول،)قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، اسالمیگذاری در نظام جمهوری قانونابراهیم شفیعی سروستانی،  7
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 1بنشیند.

 گذار حقیقی مأذون از ولی فقیهبند سوم: نظریه شورای نگهبان قانون

و در 7این فرضیه همانند اکثر نظرات مطروحه بر انحصار تشریع برای خداوند استوار است

داند. به همین خاطر در اصل پنحاه و یت تقنین را شانی از شئون رهبری میسلسله مراتب وال

مجلس  11و 71و 71گردند. به موجب اصل هفتم همه قوا تحت نظر والیت مطلقه فقیه اعمال می

کنند. و بدون وجود شورای نگهبان مصوبات گذاری مشارکت میوشورای نگهبان توأمان در قانون

ارد. با توجه به انتخاب نمایندگان مجلس از سوی مردم تنها ارتباط مجلس اعتبار قانونی ند

معناداری که در میان ارکان قوه مقننه و رهبری وجود دارد انتخاب اعضای شورای نگهبان توسط 

یس دانان توسط رئولی فقیه است که مستقیماً)فقها( و یا به صورت غیر مستقیم)انتخاب حقوق

گیرد .بر اساس این نظریه مجلس در قالب بری است( انجام میقوه قضائیه که خود منصوب ره

نهاد شورا با تصویب قوانین در حقیقت یک نهاد مشورت دهنده به ولی فقیه است. در نهایت ولی 

صوبه کند و با رد یا تأیید مگیری میفقیه به واسطه شورای نگهبان در خصوص نظر مجلس تصمیم

در صورتی که متن پیش نویس قانون)مصوبه مجلس( مورد پردازد. گذاری میمجلس به قانون

تأیید شورای نگهبان واقع نشود و کارشناسان منتخب مردم)مجلس( بر تصویب آن اصرار ورزند 

ری در گیشود و مجمع به نمایندگی از رهبری به تصمیمبه مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می

گذاری به عنوان امری موذون فرآیند قانونپردازد. این نظریه در راستای تبیین این خصوص می

کند و مجلس را شوارای مشورتی متشکل از گذار اعالمی میاز ولی فقیه شورای نگهبان را قانون

 1داند.منتخبان مردم می

 گذار موذون از قبل ولی فقیه، مردم مشاوران در انتخاب نمایندگاننبند چهارم: نظریه مجلس قانو

مانند دیدگاه قبل بر لزوم ابتنای تقنین بر اذن ولی فقیه در نظام جمهوری این نظریه نیز 

گذاری از جانب والیت اسالمی بنا شده است. اما بر خالف نظر قبلی معتقد است که اذن قانون

است و اعضای شورای نگهبان نه در نقش مقنن بلکه به فقیه به نمایندگان مجلس اعطا گردیده

                                                           
(، 1111، چ اول، )قم: موسسه آموزششی و پژوهشی امام خمینی، ساالری دینیجایگاه شورا در نظام مردممحمدعلی میرعلی،  1
 .717ص
 اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا. 7
 سوره، "ی از منظر نظریات نمایندگی و قانون اساسیجلس شورای اسالممروری بر جایگاه مگذار کیست/قانون"سلمان عمرانی،  1

 .111-111(: 1114)74، اندیشه
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د. از نماینایرت قوانین با شرع و قانون اساسی بر کار این وکال  نظارت میعنوان ناظر بر عدم مغ

این منظر ولی فقیه در راستای اجرای اصل شورا برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس با مردم 

ن افراد ترینشیند. در حقیقت رهبری از طریق انتخابات در خصوص انتخاب شایستهبه مشورت می

کند و مردم نیز با قبول درخواست مشورت ولی فقیه با توجه به شناختی میاز مردم نظرخواهی 

کنند. نکته قابل که از نامزدهای حوزه انتخابی خود دارند  افراد مناسب را به رهبری معرفی می

توجه آن است که  مردم از میان نامزدهایی که قبال از نظر شورای نگهبان منصوب رهبری، صالح 

تند. فرسزنند و بهترین افراد را به مجلس شورای اسالمی میست به انتخاب میاند دشناخته شده

بنابراین رهبری پیش از انتخابات به وسیله شورای نگهبان افراد مورد تأیید خود را برای برعهده 

ری تاست و مردم در حیطه همین انتخاب دایره کوچکگرفتن وظیفه خطیر تقنین انتخاب نموده

-. بدین صورت نمایندگان مجلس در حقیقت نمایندگان ولی فقیه محسوب میگزینندرا برمی

کنند. بنابراین نیازی به تنفیذ ثانوی بعد از انتخابات وجود گذاری میگردند و به اذن او قانون

 1ندارد.

 بند پنجم: نقد نظریات مطرح شده

 نقد نظریه اول -5

بزرگی را در قانون اساسی نادیده های نگری است. واقعیتدیدگاه اول اگرچه مدعی واقع

ول را کند و اصگذاری در جمهوری اسالمی تاکید میاست. این دیدگاه بیشتر بر روند قانونگرفته

ذاری گگیرد. مطابق با اصل دوم قانون اساسی تشریع در انحصار خداوند است و قانوندر نظر نمی

د. باشلبته خالف قانون اساسی نیز میاز سوی هر مرجعی بدون توجیه الهی غیر مشروع است. و ا

درنظر  «کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسالمی باشد.»چرا که مطابق اصل چهارم قانون اساسی 

گذاران حقیقی بدون تصور رابطه طولی ایشان با خداوند مخالف اصل گرفتن مردم به عنوان قانون

پنجاه و ششم به این رابطه طولی اشاره  باشد. اصلدوم قانون اساسی است و تفسیری مردود می

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و همو انسان را بر » کند:دارد و اعالم می

عالوه بر این در اصل پنجاه و هفتم با معرفی قوای « است.سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته

                                                           
 .111همان، ص 1
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ر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت زی»شود که تمامی قوا سه گانه به این نکته مهم اشاره می

گذار سهوا از سوی قانون« مطلقه»دانان بر این امر اجماع دارند که واژه حقوق« گردند....اعمال می

است. الفاظ قانون اساسی بر این امر صراحت دارند که قوا به نیابت از نشدهکار گرفتهاساسی به

انتصاب رئیس قوه قضائیه و تنفیذ حکم رئیس جمهور  اند.ولی فقیه امور جامعه را به دست گرفته

وان تبه عنوان اختیارات مقرر در قانون اساسی برای رهبری حاکی از همین اصل است. بنابراین نمی

گذاری در دستان مجلس انکار نمود. رابطه میان ولی فقیه و قوانین را به صرف وجود ابتکار قانون

ت است، نظارر ما جایگاهی حداقلی را برای فقه در نظر گرفتهگذاری در کشواگرچه ساختار قانون

 فقهای منصوب رهبری در شورای نگهبان از نظر شرعی بر قوانین را نباید کم اهمیت پنداشت. 

 نقد نظریه دوم -2

ه های نظام و قانون اساسی ب، از واقعیتاگرچه این دیدگاه بر مبانی صحیحی مبتنی گشته

گذار حقیقی در نظام جمهوری اسالمی را باید شخص ولی فقیه انوناست. گرچه قدور افتاده

گذاری را تنها در ارائه نظریه مشورتی خالصه نمود. توان نقش مجلس در قانونانگاشت اما نمی

-ها و لوایح مطروحه تصمیمحقیقت آن است که مجلس شورای اسالمی خود در خصوص طرح

تم و هش که اصل پنجاهدهد. خصوصاً آنمشورتی ارائه نمینماید و به نهاد یا مقامی نظر گیری می

این اصل و هیچ یک « اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است.:» دارد که مقرر می

بودن « مجلس شورای اسالمی»از اصول اشاره ای به مشورتی بودن کارویژه مجلس ندارد. عنوان 

ز این حقیقت است که این نهاد وظایف خود را از طریق پارلمان جمهوری اسالمی در واقع حاکی ا

دهد. نمایندگان چه در خصوص تقنین قوانین و چه در امر نظارت بر مجریه و مشورت انجام می

توان تصویب قوانین در مجلس کنند. بنابراین نمیدیگر وظایف خود به صورت شورایی عمل می

 را صرف ارائه نظر مشورتی دانست.

 ومنقد نظریه س -9

های قابل قبولی است. اما با برخی فرضاین نظریه نیز همانند دیدگاه قبل دارای پیش

طور که بارها اشاره شد در اصل پنجاه و هشتم خوانی ندارد. هماناصول مقرر در قانون اساسی هم

 هتوان برای توجیگردد. بنابراین نمیقوه مقننه صراحتاً از طریق مجلس شورای اسالمی اعمال می
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طور که در نقد قبلی آمد اذن ولی فقیه از ظهور لفظی این اصل چشم پوشید. از طرف دیگر همان

مجلس  توان عملکننده قوانین است نه صرفاً یک نهاد مشورتی. بنابراین نمیمجلس نهاد تصویب

 در تصویب قوانین را ارائه نظر مشورتی به ولی فقیه دانست.  

 نقد نظریه چهارم -4

های مقبولی برخوردار است. و در انطباق مبانی اسالمی والیت فرضز پیشاین دیدگاه ا

ست اما افقیه و اصول مقرر در قانون اساسی نسبت به دیگر نظریات بهترین رویکرد را اتخاذ نموده

باشد. اگر نقش مردم را در این زمینه منحصر در مشورت دهی به از یک جهت دچار اشکال می

نمایندگان خویش در مجلس بنماییم در حقیقت بخش دوم اصل پنجاه و  ولی فقیه برای انتخاب

ایم. این اصل به طور واضح اعضای مجلس شورا را نمایندگان مردم معرفی هشتم را نادیده انگاشته

کند نه نمایندگان ولی فقیه. اصل شصت و هفتم نیز در ضمن بیان سوگندنامه نمایندگان به می

راً ظاه..« ای را که ملت به ما سپرده ...ودیعه» کند که با توجه به جملهایشان اشاره می« وکالت»

باشند. روشن است که تصور رابطه وکالتی میان مردم و نمایندگان با تصور موکل خود ملت می

رابطه وکالتی رهبری با نمایندگان به صورت توأمان در تناقض است و با اثبات یکی دیگری 

ا این توضیحات نظریه اخیر نیز غیرقابل قبول خواهد بود. از سوی دیگر گردد. ببالضروره نفی می

گذاری در طول چهار سال تصدی به کلی این دیدگاه به کلی رابطه مردم و مجلس را در امر قانون

 نماید. که این با روح قانون اساسی در تنافی است.قطع و منحصر در امر انتخابات می

 بند ششم: نظریه مختار

بررسی دیگر نظریات در زمینه تبیین جایگاه شرعی و حقوقی مجلس شورای پس از 

پردازیم. مطابق اصل دوم قانون اسالمی در این جا به طرح دیدگاه اصلح در این خصوص می

اساسی حق بر تشریع در انحصار پروردگار قرار دارد و هیچ کس جز او حق وضع قوانین را ندارد. 

ی باید در طول تشریع الهی و موذون از قبل او باشد. مطابق با نظر گذاربنابراین هرگونه قانون

شیعه معصومین علیهم السالم بنابر نصب الهی این صالحیت را دارند و در دوران غیبت ولی فقیه 

گذاری مطابق با صدور احکام حکومتی است که به نصب عام این تکلیف را برگردن دارد. قانون

ذاری گدانند و اختصاص به ولی فقیه دارد. بنابراین قانونکومت میفقها آن را شانی از شئون ح
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در مجلس حتما باید با اذن ولی فقیه صورت پذیرد و اال شرعاً از اعتبار ساقط است. این اذن در 

گذاری در جمهوری اسالمی ایران در شود. اوالً شیوه قانوندو فرآیند به اعضای مجلس اعطا می

است و این قانون مورد تأیید ولی فقیه است. بنابراین رهبری با تأیید هقانون اساسی تبیین شد

این قانون در حقیقت بر صالحیت مجلس شورای اسالمی مبنی بر وضع قوانین با کیفیت مقرر 

در قانون اساسی صحه گذاشته است.. ثانیاً شورای نگهبان با بررسی شرایط نامزدهای انتخابات 

نماید و تنها این افراد امکان ورود به دارای صالحیت را تأیید میمجلس شورای اسالمی افراد 

مجلس را دارند. بنابراین رهبری به واسطه شورای نگهبان قبل از برگزاری انتخابات به نوعی خود 

و  نماید. ولی فقیه بر اساس قاعده شورادست به انتخاب زده و دایره افراد صالح را محدود می

سپارد. مردم با قبول این خاب نهایی اعضای مجلس شورا را به مردم میانت1وجوب مشارکت مردم

ا دهند که بمشورت دهی در انتخابات شرکت کرده و ضمن فرآیند انتخابات به کسانی رای می

 اند.واسطه شورای نگهبان مورد قبول رهبری واقع شده

م در این نظریه تفاوت میان این دیدگاه با دیدگاه آخر در این نکته است که نقش مرد

منحصر در ارائه مشورت به رهبری در خصوص انتخاب نامزدهای اصلح نیست. اگرچه توصیف 

تواند نظر درستی باشد اما نظر کاملی در فرآیند انتخابات به عنوان مشورت رهبری با مردم می

بری هخصوص تبیین رابطه مردم و نمایندگان ایشان نیست. در این نظر نمایندگان هم از سوی ر

و هم از جانب مردم وکالت دارند. اما این دو وکالت به سبب تفاوتی که در موضوع دارند با یکدیگر 

ه گذاری وظیفباشند. امام خمینی)ره( در تبیین جایگاه مجلس در خصوص قانوندر تناقض نمی

دانند. بدین صورت که تشخیص موضوع کار عرف است و مجلس مجلس را تشخیص موضوع می

امام خمینی)ره( قبل از تشکیل مجمع  7پردازد.ایندگی از عرف به تشخیص موضوع میبه نم

 1تند.دانستشخیص مصلحت نظام تشخیص موضوعات عناوین ثانویه را نیز در اختیار مجلس می

دهد که در کجا یک عنوان ثانویه رخ داده است. در امور فردی خود مکلف است که تشخیص می

مور اجتماعی مکلف که کل جامعه مسلمین است باید عناوین اولیه از در نظر ایشان حتی در ا

ثانویه را تشخیص دهد. برخی صاحب نظران نیز با تکیه بر همین نظر امام کارکرد مجلس شورای 

                                                           
 مراجعه شود به بند اول و دوم مبحث سوم بخش دوم فصل اول همین نوشتار. 1
 .111، ص17ج پیشین، ،صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( 7
 .717ص، 17همان، ج 1
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بنابر این موضوع وکالت نمایندگان از مردم در  1دانند.اسالمی را تفکیک عناوین اولیه از ثانویه می

 توانند بر اینر همین تشخیص موضوع است و مردم به عنوان موکلین میگذاری دخصوص قانون

-تشخیص موضوعات نظارت کنند. وکالت مجلس از سوی ولی فقیه در جایی است که نهاد قانون

ردد. گشود. مجلس در انجام این وظیفه وکیل ولی فقیه محسوب میگذاری وارد در وضع احکام می

تی از نظر شرعی در حکومت اسالمی ولی فقیه است و حکم چراکه تنها مرجع صدور حکم حکوم

هیچ نهادی به جز با اذن او پذیرفته نیست. باید توجه نمود که کارکرد شورای نگهبان نه تشخیص 

موضوع است و نه صدور حکم بلکه نظارت بر صدور حکم است. بنابراین مجلس خود صادر کننده 

مر را از وظایف شورای نگهبان دانست. با این توضیحات حکم حکومتی است و نباید به اشتباه این ا

در چارچوب اصول قانون اساسی رابطه مردم در طول تصدی نمایندگی با اعضای مجلس پابرجا 

 گردد.گذاری از سوی رهبری به نمایندگان روشن میماند و اعطای اذن در قانونمی

ری اسالمی ایران با مبنای نهاد گذار در نظام جمهوسنجی مبنای نهاد قانونبخش دوم: هم

 گذار در حکومت اسالمی مطلوب قانون

 مبحث اول: موارد انطباق

گذاری به وسیله یک نهاد شورایی منتخب مردم امری است که در فصل اول نفس قانون -1

 مطابق با قاعده شورا و حق و تکلیف مردم در مشارکت در نظام اسالمی است.

جمهوری اسالمی ایران مانع از ورود قوانین خالف موازین گذاری در نظام فرآیند قانون -7

اسالمی به نظام حقوقی است. نظارت شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با 

احکام اولیه و عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس احکام ثانویه این مهم را 

 بخشد.تحقق می

هفتم و اختیارات وسیع قانونی رهبر پذیرش نظریه والیت مطلقه فقیه در اصل پنجاه و  -1

گذاری به عنوان چنان ولی فقیه را در اعمال نظارت بر قانوندر اصل یکصد و دهم هم

 شانی از شئون حکومت مبسوط الید نموده است.  

                                                           
 .717ص پیشین، محمدعلی میرعلی، 1
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 مبحث دوم: موارد تمایز

 یگذاری به مثابه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی مبنادر فصل اول این نوشتار قانون

در  گذاریگذاری در اندیشه شیعه معرفی شد. مولف مدعی است که مکانیزم قانونمنتخب قانون

نظام کنونی منطبق با این مبنا نیست. البته تمایز میان نظریه مختار و فرآیند کنونی که در قانون 

 گردد که در مبحثبینی شده است متعدد نیست اما سبب بروز ایرادات متعدد میاساسی پیش

 بعد مطرح خواهد شد. 

ه گیرد کگذاری در نظر میگذاری مختار در این پژوهش مراحلی را برای قانوننظریه قانون

تقدم و تاخر هر یک دارای موضوعیت است. وفق این نظریه در مرحله اول خداوند به عنوان یگانه 

تخصص خود این نماید. در مرحله دوم مجتهد با به کارگیری مرجع صالح احکام را تشریع می

ود به شنماید. قوانین شارع که به وسیله فقها از منابع استخراج میاحکام را از منابع استخراج می

طور مستقیم در حکومت اسالمی قابل اجرا نیست. در این مرحله حکومت نیازمند به نهادی است 

بر  مجلس در مرحله سوم ریزی نماید. بنابراینکه برای اجرایی ساختن این قوانین اقدام به برنامه

 1هد.داساس فتاوای مستخرجه به نیاز جامعه اسالمی به قوانین در چارچوب قوانین اسالم پاسخ می

 گذاری مورد استفادهکنند به عنوان منبع قانوندر این مقام فتواهایی که مجتهدین صادر می

 این امر وظیفه قوه مقننه گیرد. با توجه بهگیرند و ترسیم خطوط بر اساس آن صورت میقرارمی

امی ریزی بر اساس احکدر حکومت اسالمی مراجعه مستقیم به منابع فقه نیست بلکه تنها برنامه

 7اند.است که مجتهدین از منابع شرع استنباط نموده

روشن است که در این مبنا تقدم و تاخر مراحل دارای موضوعیت است. اساساً برنامه ریزی 

یابد که استخراج این احکام از منابع اسالمی انجام گرفته لهی زمانی معنا میبرای اجرای احکام ا

 گذاریباشد. این در حالی است که در نظام کنونی قانون اساسی فقه را به عنوان منبع قانون

شناسد. دغدغه مجلس معرفی ننموده است و مجلس نیز تکلیفی در این خصوص برای خود نمی

گذاری در نظام کنونی گونگی اجرای آن نیست. دغدغه نهاد قانونشناسایی احکام الهی و چ

کوشد تا مصوبات مغایر با احکام اسالمی صادر پاسخگویی به نیاز جامعه به قانون است و تنها می

                                                           
 .177-171، صص1جپیشین، حسینعلی منتظری،  1
 پیشین، ،"«گذار اسالمیهای کلی نظام، راهکار ارتقاء نظام قانونگفتارهایی در حقوق عمومی اسالمی، سیاست"عباس کعبی،  7

 .11-17صص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



171 

نکند تا نظر شورای نگهبان تامین گردد. بنابراین نظارت فقهای شورای نگهبان که جریان اجتهاد 

شود نظارتی پسینی و منفعالنه است که هیچ شباهتی با مرحله دوم در قوه مقننه خوانده می

 گذاری در نظریه مختار ندارد.قانون

 مبحث سوم: ایرادات وارده بر جایگاه مجلس شورای اسالمی مقرر در نظام جمهوری اسالمی

گذاری در جمهوری اسالمی ایران با اصول اسالمی موارد انطباق و تمایز اصلی نظام قانون

گذاری پذیرفته شده در فصل اول بیان شد در این مبحث ایرادات وارده بر بنای منتخب قانونو م

 گذاری مطرح خواهد شد. جایگاه مجلس و بایدهای قانون

 گذاری بر اجتهادبند اول: تقدم قانون

گذاری کنونی بزرگترین شقاق این نظام با نظام مطلوب بزرگترین ایراد وارده بر نظام قانون

گذاری به مثابه گذاری)برنامه ریزی( از اجتهاد در مبنای قانون. علی رغم تاخر مرحله قانوناست

گذاری مقدم بر اجتهاد است. این در حالی است که در دوران برنامه ریزی در نظام کنونی قانون

 نگذاری در حکومت اسالمی باید مبتنی بر اجتهاد باشد. در غیر ایغیبت امام معصوم)عج( قانون

 ترین وظایف نظام سیاسی مبتنیصورت نیاز جامعه به اجرای قوانین الهی به عنوان یکی از اصلی

اصول عقیدتی و عملی اسالم که بر اساس کتاب و سنت  1شود.بر شریعت اسالم پاسخ داده نمی

  7است در راس نظام اسالمی قرار دارد و همه چیز باید از این قله سرازیر شود.

 گذاری جمهوریمجتهدین عضو خبرگان قانون اساسی که خود فرآیند قانون مراجع تقلید و

اسالمی را رقم زده و پذیرفتند به نظام دیگری معتقد بودند و در مشروح مذاکرات این امر را بیان 

گاه به عدم تطابق این دو نظام اشاره نکردند. در جریان طرح موضوع ارث زن از نمودند اما هیچ

و  گذاری به مثابه برنامه ریزییت اهلل سبحانی ضمن تشریح دوباره نظریه قانونزمین در مجلس آ

تحدید ارث زوجه از مسائل شرعی است »شان مجلس شورای اسالمی در این امر مرقوم فرمودند: 

ریزی کند. که باید در آن، فقیهان اسالم نظر دهند، آنگاه مجلس برای اجرای این حکم، برنامه

گانه از اصول اساسی ما است، تفکیک این دو قلمرو نیز چنین کیک قوای سههمان طوری که تف

ای است که بر عهده نمایندگان است و آنچه که بر عهده مراجع تقلید گذارده شده، غیر از وظیفه

                                                           
 .17همان، ص 1
 .17ص پیشین،محمدحسینی بهشتی،  7
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محترم است. و به عبارت دیگر اقلیت و اکثریت در جایی معتبر است که مشروعیت آن را فقیهان 

شود و اما مسائلی که مربوط به خود شرع ر اجرای آن به اکثریت آرا مراجعه میامضا کرده، آنگاه د

است، در آنجا اقلیت و اکثریت، فاقد اعتبار است و مسئله ارث زوجه از زمین و یا تساوی دیه زن 

و مرد، از مسائل فقهی است که باید در آن به فقها مراجعه کرد و از صالحیت مجلس کامالً بیرون 

حدود انگاشتن مجلس شورای اسالمی در این نامه علی رغم صالحیت عام و اختیاری م 1«است.

های شکاف نظریه گذاری که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده از نشانهآن در امر قانون

مطلوب و نظریه جاری است که موجب اعتراض یکی از نمایندگان مجلس موسسان قانون اساسی 

انانی دشک در نظام کنونی تقنین مقدم بر اجتهاد است. حقوقگردد. بیبر فرآیند عمل مجلس می

تر در واقع چیزی بیش 7پندارندمی« حوادث واقعه»پروا مجلس را مرجع تعیین تکلیف در که بی

 کنند. برداشتی جز این را باید خالف صداقت دانست.نگرند را بازگو نمیچه در این نظام میاز آن

 بینی سازوکار برای ورود احکام اولیه به حوزه حقوق بند دوم: عدم پیش

گذاری فعلی سبب شده است که ورود احکام گذاری بر اجتهاد در نظام قانونتقدم قانون

اولیه به حوزه حقوق وابسته به خواست مجلس باشد. مجلس شورای اسالمی به شهادت اصول 

د از توانگذاری است. بنابراین مجلس میقانون اساسی برخوردار از صالحیت عام و اختیاری قانون

تقنین این احکام خودداری نماید. این در حالی است که تالش مجتهدین در استخراج احکام از 

منابع اسالمی در برخی موارد تنها زمانی مثمر ثمر خواهد بود که از طریقی در صحن علنی 

تواند مصداق نهاد لس میمجلس مطرح شده و وارد حقوق موضوعه گردد. در چنین صورتی مج

 برنامه ریز در اجرای احکام الهی قرار گیرد.

کم نیازمند دو دسته از قوانین است. یکی قوانینی که فتاوایی یک حکومت اسالمی دست

است را برای اجرا آماده کنند و به زبان در پاسخ به حوادث واقعه که مستقیماً از شریعت اخذ شده

ینی که به سبب بروز و ظهور مالکات حکم ثانوی مراحل تصویب را حقوقی درآورند و دوم قوان

بگذرانند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تنها برای دسته دوم قوانین که البته قاعدتا 

تری از قوانین دسته اول داشته باشند سازوکار تهیه تدوین و تصویب پیش بینی باید دایره تنگ
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 .141-147، صص1جپیشین، ، فلسفه حقوقناصر کاتوزیان،  7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



171 

قدس جمهوری اسالمی ایران هیچ طریق مستقلی برای ورود احکام است. اساساً در نظام مشده

شود وجود ندارد. مگر اولیه به صورت قوانینی که دائماً توسط فقها و مراجع از اسالم استخراج می

نهندگان این نظام اجرای احکام گذار و بنیاننه این که هدف از تشکیل حکومت در لسان بنیان

ور ممکن است که نقش احکام اولیه اسالم در این سازوکار تنها است پس چطشریعت عنوان شده

 نظارت بر قوانین مصوبه باشد.

 بند سوم: تقلیل ساحت اجتهاد به اجتهاد تطبیقی

طبق اصل دوم قانون اساسی وحی نقشی اساسی در بیان قوانین دارد و راه آن اجتهاد است. 

پوشد. هرچند برخی بان جامه عمل میاین اجتهاد مستمر در قوه مقننه از طریق شورای نگه

در قوه مقننه به اجتهاد تطبیقی بسنده  1دانندجایگاه فعلی اجتهاد در قانون اساسی را موثر می

شده است. در این گونه اجتهاد فقیه تنها به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا موضوع 

؟ در این نوع از اجتهاد استنباط نقشی یا مصوبه بر خالف آموزه های شریعت اسالم است یا خیر

مشروعیت قوانین  7حداقلی دارد و تنها نقش آن بررسی عدم مغایرت مصوبات با شرع است.

تواند حداقلی و یا حداکثری تحقق یابد. نظارت صرف احکام بر قوانین در سایه اجتهاد تطبیقی می

برداشت و اتخاذ قوانین و مقررات از تواند مشروعیت حداقلی را برای قوانین فراهم آورد و  می

موازین، اصول و احکام اسالمی در سایه استفاده حداکثری از اجتهاد مشروعیت حداکثری قوانین 

ارتقای نقش  1را در پی خواهد داشت. این امر را باید برداشتی متعالی از حقوق اسالمی دانست.

« لزوم مطابقت»ساسی با دفاع از نظریه گذاری پذیرفته شده در قانون ااجتهاد در فرآیند قانون

به همین سبب  1ممکن نیست. چرا که بسیاری از مصوبات مجلس مستنبط از منابع شرعی نیست،

اکثریت مصوبات با موازین اسالمی مطابقت ندارد. اگر شورای نگهبان مطابقت با احکام را مالک 

کردند و تقنین با مشکل ورد میداد بسیاری از مصوبات با قید عدم مطابقت برخخود قرار می

بنابراین گسترش نقش فقهای شورای نگهبان به تشخیص مطابقت مصوبات با  7شد. مواجه می

                                                           
گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای ، "«اجتهاد»آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بررسی مفهوم "مهدی رجائی باغ سیائی،  1

 .11، ص11/141117، 11174417به شماره مسلسل  ن،نگهبا
 ،پیشین، "«گذار اسالمیهای کلی نظام، راهکار ارتقاء نظام قانونگفتارهایی در حقوق عمومی اسالمی، سیاست"عباس کعبی،  7

 .71-71صص
یا  مصوبات مجلس، مطابقت های شورای نگهبان، نظارت شورای نگهبان برتحلیل و بررسی جایگاه و صالحیت"میثم درویش متولی،  1

 .11-14صص پیشین، ،"عدم مغایرت؟
 پژوهشکده پژوهشی گزارش ،"اساسی قانون پنجم و نود و چهارم و نود اصل شرح اساسی، قانون مبسوط شرح" عباس کعبی، 1

 .71، ص1/1/1111 ،11114411 مسلسل شماره به ،نگهبان شورای
 .17ص  پیشین، ،"شورای نگهبانهای تحلیل و بررسی جایگاه و صالحیت"، همو 7
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گذاری بر اجتهاد لزوماً تقلیل ساحت اجتهاد به موازین شرعی ناممکن است. اساساً تقدم قانون

 اجتهاد تطبیقی را در پی خواهد داشت.

پندارند. از این منظر کفایت عدم مغایرت امعیت دین میبرخی این نگرش را مطابق با ج

در مقابل کسانی که صادقانه به  1کند.قوانین با احکام دین این جامعیت را تامین و حمایت می

گذاری در جمهوری اسالمی ایران نگریستند بر نقش منفالنه فقه در این نظام اذعان جریان قانون

را  گر است و یا نقشی تمانعیبا مسائل تنها در نقش یک نظاره نمایند. فقه در برخورد انفعالیمی

کند و در برابر احکام صادر شده که برخوردار از جنبه های سلبی و تحریمی است اعالم ایفا می

  7رود.نماید. در این صورت فقه به حاشیه میموضع می

انبیا و به تبع ایشان گری به گری است. این هدایتنقش اسالم و شریعت در جامعه هدایت

الزمه اعتقاد به جامعیت دین اسالم اعتقاد به توان  1به علمای بیدار اسالم اختصاص دارد.

پاسخگویی فقه اسالمی به تمامی نیاز جامعه و بشر به قانون است. فقه اسالمی در نگرش فقه 

راین فقه پویا که نقش بناب 1«تئوری واقعی و کامل اداره انسان و از گهواره تا گور است.»حکومتی 

زمان و مکان را در زمره قواعد استنباط حکم شرعی در نظر گیرد توانایی اداره حکومت را دارد. 

گذاری سبب زاویه گرفتن قانون از فقه اسالمی تقلیل اجتهاد به اجتهاد تطبیقی در فرآیند قانون

و ممکن است قوانین دیگر  گیردشود و به تدریج قوانین موضوعه از اهداف شریعت فاصله میمی

بنابراین اکتفا به اجتهاد تطبیقی محروم نمودن جامعه از  7هدایتگر جامعه به سمت کمال نباشد.

 احکام مترقی اسالم به عنوانی احکامی واحد حول یک منظومه متحد است.

 بند چهارم: ورود نظامات غیر اسالمی ازقبیل نظامات حقوقی، اقتصادی  به نظام اسالمی

اری گذلیل ساحت اجتهاد به اجتهاد تطبیقی خود علت مشکلی دیگر در مسیر قانونتق

اسالمی است. اعطای  نقش منفعالنه به فقه در برابر موضوعات مستحدثه و مصوبات مبتنی بر آن 

حاصل این بینش است که موضوعات جدید اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مانند آن همه مدلول 

ها را بپذیرد و گردد. بنابراین دین باید قهراً آنست و ناگزیر حاصل میمناسبات دوران مدرن ا

                                                           
پژوهشنامه انقالب اسالمی)دانشگاه ، "سیاسی امام خمینی4شناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه فقهیروش"رضا خراسانی،  1

 .77-71(:1117)1، بی دوره، شماره همدان(
 .1(:1117،)77، الهیات و حقوق، "سرمقاله: فقه پویا"محسن جهانگیری،  7
 .117، ص11پیشین، ج صحیفه امام،، نشر آثار امام خمینی)س(موسسه تنظیم و  1
 .711، ص71همان، ج 1
 .177-171صص پیشین، محمدصادق شریعتی، 7
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موضع خود را در برابر آن تعیین کند. این در حالی است که موضوعات جدید غالباً در ساختاری 

برخورد منفعالنه فقه  1ها و باورهای خاصی مبتنی است.شوند که خود بر ایدئولوژیویژه ایجاد می

ظامات غیر اسالمی با وجود نیاز جامعه به نظامات گوناگون اقتصادی، سیاسی، در برابر این ن

گردد و اگرچه جزء فرهنگی و مانند آن موجب ورود خواه ناخواه این نظامات به نظام اسالمی می

به جزء قوانین مغایرتی با احکام اسالم ندارد کلیت این نظامات وارداتی در مغایرت با مقاصد و 

کنند چرا که این نظامات الجرم در خدمت به ایدئولوژی مادر حرکت عمل میاهداف شریعت 

 نمایند.می

 بند پنجم: عدم تحقق نظام سازی اسالمی 

گذاری کنونی مبتنی بر اجتهاد تطبیقی نه تنها از ورود نظامات غیر اسالمی فرآیند قانون

در حالی است که تحقق همه بخشد. این کند؛ نظام سازی اسالمی را نیز تحقق نمیممانعت نمی

جانبه شریعت نیازمند ساختار مخصوصی است. این امر متوقف بر نظریه پردازی و نظام سازی در 

گذاری این زمینه است. چنین امری الجرم وابسته به آن است که نقطه عزیمت و آغاز قانون

 حقیقت است که فقه نگاهی کلی به قوانین موضوعه نشانگر این 7اجتهاد و نتایج حاصل آن باشد.

به صورت جامع و نظاموار بر کلیت این قوانین اشراف ندارد. بسیاری از قوانین نیز اساساً مبتنی 

 1بر نگاه فقهی نگاشته نشده است.

دین اسالم متشکل از احکام پراکنده و جزیره ای نیست بلکه این دین داعیه دار اداره 

نظام سازی است. دوری اسالم از مسند قدرت حکومت است و اداره حکومت و جامعه نیازمند 

گیری اجتهاد بر رویکرد فردی شد. امری که نگاه سیستمی و های متمادی سبب شکلبرای سال

-گرا به اسالم نداشت. در این بستر احکام مستنبط از شریعت اسالمی در یک نظام قرار نمیکل

عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ساز و اداره کننده گرفتند و اسالم به عنوان دینی نظام

مانند آن به جایگاه حقه خود نرسید. رشد جوامع اسالمی در قرون پنجم و ششم مبتنی بر 

استحصال نظامات گوناگون از احکام اسالم تحقق یافت. مسلمین با تکیه بر احکام اسالمی در 

حقوقی کامل و مترقی را  های اجتماعی موفق شدند نظام نوینی را حاکم کنند وتمامی زمینه

                                                           
 .11(: 1171)17، بازتاب اندیشه،  "فقه و مسئله قانون"علیرضا امینی،  1
 .1-7صپیشین، ، "مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران، تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی"عباس کعبی،  7
 .117(، ص1117، چ اول، )تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، فقه سیاسیکمال اکبری،  1
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 1رفت.های حقوقی دنیا به شمار میفرآهم آورند که از بهترین نظام

 بند ششم: احساس نیاز بیش از پیش به احکام ثانویه

عدم تحقق نظام سازی اسالمی از یک سو و ورود نظامات غیر اسالمی از سوی دیگر خود 

پیوسته اهدافی را عنوان نظامی به هم گردد. دین اسالم بهعلتی برای ایجاد مشکلی دیگر می

تواند جزئی از اجزاء نیل جامعه به نماید و هریک از احکام آن در متن این نظام میدنبال می

مقاصد شریعت باشد. زمانی که نگاه جزیره ای به احکام اسالمی حاکم گردد فهم جایگاه آن در 

به احکام ثانویه را به دنبال خواهد  شود. همین امر نیاز بیش از پیشکلیت اسالم ناممکن می

داشت. هنگامی که دین به تمامی در نظامات گوناگون جامعه به منصه ظهور نرسد و تمامی احکام 

د شوآن به عنوان اجزای این نظام اجرا نشود تنگناهای بسیاری در مسیر حرکت جامعه ایجاد می

 که تنها راه گذر از آن احکام ثانوی است.

احکام حکومتی در مقام عدم تنفیذ احکام اولیه نیز مصلحت است باید به اگرچه مبنای 

باالترین مصلحت  7این حقیقت توجه داشت که مصلحت و منفعت اصلی اجرای احکام الهی است.

گرایی تالش برای تحقق احکام اسالمی است. باید دانست که مصالح بشری در دنیا و آخرت اساساً 

بنابراین  1دهد.گردد. امری که فلسفه تشریع احکام را تشکیل میمی در پرتو احکام اسالمی محقق

باید کوشید با تقدیم اجتهاد بر تقنین و تحقق نظام سازی بر اساس دین اسالم از تجویز مکرر 

 احکام ثانوی و گذر از احکام اولی جلوگیری کرد و در این مسیر دچار تخصیص اکثر نشد.

 و سکوالریزه شدن نظام بند هفتم: خطر عرفی شدن قوانین

گذاری فعلی امری است سکوالریزه شدن دین و عرفی شدن احکام دینی در نتیجه قانون

عرفی شدن فرایندی است که طی ان » 1اند.که برخی اندیشمندان خطر آن را گوشزد نموده

 بداهمیت و تاثیر امور اعتقادی اخالقیات و احکام دین در سطوح فردی و اجتماعی کاهش می یا

سکوالریزاسیون تمامی  7«و نوعی رویکرد این جهانی به زندگی جایگزین رویکرد دینی می شود.

                                                           
 .11ص پیشین، حسین مهرپور، 1
 .141-147صص پیشین، ،ین و دنیا: بررسی و نقد نظریه سکوالریسمنسبت دعبداهلل جوادی آملی،  7
 .141-141همان، صص 1
 ؛717صپیشین، محمدمهدی شریف،  1

 ؛111ص پیشین، ابراهیم شفیعی سروستانی،
 .71ص پیشین، ،"های شورای نگهبانتحلیل و بررسی جایگاه و صالحیت"عباس کعبی، 

 .11(:1111)11، معرفت فرهنگی و اجتماعی، "عرفی شدن در اندیشه عالمه طباطبائی"حسین بستان)نجفی(،  7
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دهد و هریک از این امور ها دستورات و برنامه های دین را در سنجه عقل و تجربه قرار میآموزه

 های عقل مالک قبولنماید. در این صورت مصلحت سنجیرا که با عقل خود موافق نبیند رد می

داور » اگر عقل  1گردد.شود و استناد به وحی الهی از ارزش ساقط میو رد دستورات دین می

نهایی در اخذ و رد جزء به جزء احکام و معارف اسالمی و دین باشد در این صورت اخیر است که 

 7.«دین در حد پدیده ای عرفی و دنیوی پایین می آید 

ی، اخالقیات و احکام شرعی. عرفی شدن دین دین متشکل از سه مولفه است: امور اعتقاد

در این فرآیند دین و دولت  1به معنای وقوع سکوالریزاسیون در هر یک از این سه ساحت است.

شوند که در این صورت نقش دین و آموزه های دینی به تدریج با الزامات دوران مدرن منطبق می

های تجربی و شود و آموزهی کاسته میدر زندگی فردی ، نهادها، ساختارها و مناسبات اجتماع

محو تدریجی مالحظات دینی در قوانین اساسی و عادی از شاخصه  1گردد.عقالنی جایگزین آن می

 7های این فرآیند در حوزه اجتماعی است.

گذاری بر اجتهاد است. این امر ورود نابسامان نظامات عرفی شدن قوانین معلول تقدم قانون

ه حاصل تجربیات دنیای غرب در توسعه مادی است را به حوزه قوانین هموارد غیر دینی و عرفی ک

نی بیسازد. در آن هنگام که مسیری برای نظام سازی بر اساس آموزه ها و دستورات دین پیشمی

گذاری در حد اجتهاد تطبیقی نگردد و شان اجتهاد که تنها طریقه این امر است در فرآیند قانون

دن قوانین پدیده است است که از تحقق آن گریزی نخواهد بود. اوج این پدیده تنزل یابد عرفی ش

توان در قوانین مصوب در دوران سازندگی مشاهده کرد. در این دوران نقش احکام و را می

گذاری و برنامه ریزی کم رنگ شد و در مقابل گذاری، قانوندستورات اسالمی در حوزه سیاست

خورده در کشورهای دیگر مورد توجه بیشتری ربیات بعضا شکستمدل های توسعه غربی و تج

 1قرار گرفت.

گذاری در نظام جمهوری اسالمی به اعتقاد برخی از دستاندرکاران این حوزه فرآیند قانون

توان در سایه نظام اسالمی مطالبات و توان روندی کامال عرفی دانست. در این فرآیند میرا می

                                                           
 .11(: 1111)17، رواق اندیشه، "عرفی شدن دین"یارعلی کرد فیروز جایی،  1
 .77همان، ص 7
 .11-17ص پیشین، حسین بستان)نجفی(، 1
 .117صپیشین، ابراهیم شفیعی سروستانی،  1
 .171(: 1111)71، راهبرد، "اسالمی و مسیحی تجربه دو در شدن عرفی ازشناسیب "شجاعی وند، علیرضا  7
 .111صپیشین، ابراهیم شفیعی سروستانی،  1
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نبال و کشور را بر اساس موازین عرفی اداره کرد و در نهایت این قانون نیازهای عرفی شدن را د

گذاری تنها بر اساس نیازهای زمانه و نه بر اساس شریعت و داده های را اسالمی انگاشت. قانون

وحیانی عامل اصلی عرفی شدن قوانین در نظام کنونی است. اگر قید لزوم عدم مغایرت قوانین با 

ن مسیر گذاری همیشد روند قانونبینی نمیتأیید قوانین در قانون اساسی پیشموازین اسالمی در 

پیمود و به جز در پنج یا ده درصد قوانین مصوب اختالف چشمگیری میان آن با قوانین به را می

ر گذاری دشد. تا زمانی که شریعت ابتکار عمل را در قانوناصطالح اسالمی کنونی مشاهده نمی

د و تنها به مانند پاسبانی اجازه ورود و خروج بدهد این مدل توسعه عرفی است دست نداشته باش

کند در حالی که اگر مدل توسعه دینی امکان بروز و ظهور که الگوی پیشرفت کشور را تعیین می

شد. وام گرفتن  از ساختارهای حقوقی غیر دینی و یافت خالها و نواقص کنونی برطرف میمی

ام اسالمی اشکال عمده دیگری است که در این فرآیند به وجود آمدهاست. وصله زدن آن به نظ

کوشد تا نهادهای اسالمی در قالب ساختارهای عرفی نتیجه دهند گذاری میتا زمانی قانون

گذاری اعتماد تنها راه خروج از مشکالت قانون 1مشکالت و نواقص تقنین برطرف نخواهد شد.

گذاری است. ایرادات قوانین کنونی که در ی جایگاه آن در قانوننمودن به احکام اسالم و ارتقا

گذاری است نه در احکام نورانی گردند در خود ما و سیستم قانونفضای حکومت اسالمی وضع می

 اسالم.

 برآیند

شد که مصوبات مجلس از لحاظ فقهی حکم حکومتی هستند و مجلس به عنوان یکی گفته

نماید. مجلس نه باالصاله گذاری میگذاری و قانونریق سیاستاز سه شاخه حاکمیت از این ط

دهد. مقام صالح صدور احکام حکومتی در بلکه به نمایندگی از دو نهاد این وظیفه را انجام می

زمان غیبت ولی فقیه است. بنابراین مجلس بدون داشتن رابطه نمایندگی با ولی فقیه یا به عبارت 

حیت از جانب او شرعاً مجاز به صدور احکام حکومتی نیست. بنابراین بهتر بدون اذن و تفویض صال

از نظر فقهی ولی فقیه با امضای قانون اساسی و تأیید صالحیت نامزدان نمایندگی مجلس این 

است. از سوی دیگر تشخیص مصداق موضوعات و گاه تشخیص موضوع بر تفویض را صورت داده

                                                           
 .77-71ص ، پیشین،"شورای نگهبان هایتحلیل و بررسی جایگاه و صالحیت"عباس کعبی،  1
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 دهد.ده عرف این تشخیص را انجام میعهده عرف است و مجلس به عنوان نماین

تبیین ماهیت فقهی مصوبات مجلس و تبیین جایگاه شرعی و حقوقی آن امکان تطبیق 

-کند. نهادقانونگذاری در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسالمی را محقق میجایگاه نهاد قانون

هی است. اما مکانیزم گذاری در این نظام از نظر ارتباط صحیح با ولی فقیه دارای مشروعیت ال

یزی رگذاری به مثابه برنامهاست با مبنای قانونبینی شدهگذاری که در قانون اساسی پیشقانون

-گذاری کنونی و مبنای منتخب، تقدم قانونمطابقت کامل ندارد. تمایز اصلی میان نظام قانون

ست. اصل چهارم قانون گذاری بر اجتهاد است. این تمایز در قانون اساسی نیز قابل مشاهده ا

اساسی مطابقت تمامی قوانین و مقررات با موازین اسالمی را مورد تاکید قرار می دهد؛ امری که 

در حالی مقنن  1یکی از دو فصل نظام سیاسی اسالمی از نظامات سیاسی غیر اسالمی است.

ه مکانیزم شمرد کاساسی در این اصل مطابقت قواعد حقوقی با موازین اسالمی را ضروری می

کند. فاعل اصل واالی گذاری عدم مغایرت قواعد حقوقی با موازین اسالمی را تامین میقانون

چهارم که اصلی فرا دستوری است و بر عموم و اطالق دیگر اصول قانون اساسی حاکمیت دارد 

در  اشود. برخی تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسالمی ردر قانون اساسی صراحتا معین نمی

صالحیت فقهای شورای نگهبان می انگارند در حالی که این اصل شورای نگهبانَ را مشخِّص 

 کند نه فاعل آن.تطبیق اعالم می

روند قانون گذاری در جمهوری اسالمی ایران برخالف اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر 

 اصل بر دیگر اصول نیز عدم مغایرت قواعد حقوقی با موازین اسالمی بنا شده است و حکومت این

گشاید. نهاد قانون گذاری در جمهوری اسالمی ایران مقدم بر نهاد اجتهاد به تصویب گرهی را نمی

سبب  7گذاری مطلوب در فقهکند و شکاف میان نظام موجود با مبنای قانونقوانین اقدام می

تمام شئون فرد و جامعه  شود که اجتهاد در مقام شایسته خود قرار نگیرد. شان فقاهت، رهبریمی

این فصل را با سخن  1است و بدون اهتمام به چنین امام امینی خطر کجروی در بین است.

 رسانیم:ارزشمندی از آیت اهلل جوادی آملی به پایان می

نظام اسالمی که بر پایه فقه جامع اجتهاد و جهاد فراگیر عقیده و عمل و دربردارنده اصول »

                                                           
 .11صپیشین، حسین مهرپور،  1
 ریزی گذاری به مثابه برنامهقانون 7
 .171(، 1111، )جعفرآریانی(، اول )قم: اسراء، حوزه و روحانیتعبداهلل جوادی آملی،  1
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ای هپویایی و پایایی خویش را رهن نهادینه شدن فن شریف فقه در دستگاهو فروع تاسیس شد، 

داند که اگر مسووالن محترم قوای یادشده در ساحت فقه اکبر) اصول تقنین و اجرا و قضا می

اعتقادی(، فقه اوسط) اخالق فاضله( و فقه اصغر)دستورهای عملی( خاضع بوده و معتقدانه و 

نگرند و عمل کنند شامه جامعه از استشمام بوی گزنده فقر و فساد متخلقانه به قوانین مصوب ب

 1«شود.ور میانگیز رفاهف عدل و مواسات بهرهو تبعیض مصون شده و از رایحه دل

 

 

 

ii  «ای...جناب حجه االسالم  آقای خامنه 
ای که از جانب خدا به نبی شود که شما حکومت را به معنای والیت مطلقهاز بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می

 دانید ولیه و آله و سلم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمیاکرم صل اهلل ع
 های اینجانب است.ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی بر خالف گفتهکه اینجانب گفتهتعبیر به آن

الهیه است باید عرض کنم حکومت الهیه و والیت مطلقه مفوضه به نبی اسالم صل اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه 
تواند ملتزم به آن باشد ؛ مثال کس نمیمعنا و محتوا باشد. اشاره کنم به پیامدهای آن هیچاهلل علیه و آله و سلم یک پدیده بی

احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به  ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوبخیابان کشی
ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از  ورود یا خروج هر نوع کاال و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و جبهه

حو غیر از مشروبات الکلی، گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نفروشی، قیمتمالیات و جلوگیری از گران
ها. که از اختیارات دولت است بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینحمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن

 باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از والیت مطلقه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسالم است و
تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می

تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می
تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف حکومت میبدون تخریب نشود، خراب کند؛ 
تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح جانبه لغو کند و میمصالح کشور و اسالم باشد، یک

تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف اسالم است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می
 صالح کشور اسالمی دانست موقتًا جلوگیری کند.

چه گفته شده است که شایع است مزارعه و شود ناشی از عدم شناخت والیت مطلقه الهی است. آنچه گفته شد یا گفته میآن
کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و ت صریحًا عرض میها با اختیارات از بین خواهد رفمضاربه و امثال آن

کنم. ان شاءاهلل تعالی خداوند امثال جنابعالی را که جز خدمت به اسالم نظری ندارید باالتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی
 .(177ص  74، ج امام صحیفه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(« )در پناه خود حفظ فرماید.

                                                           
 .117همان،  1
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 گیرینتیجه

حکومتی در مقایسه با جایگاه آن در نظام گذار در فقه بررسی تطبیقی جایگاه نهاد قانون

 های زیر در میان این دو نظام است: دهنده شباهتجمهوری اسالمی نشان

 ولا فصل در که است امری مردم منتخب شورایی نهاد یک وسیله به گذاریقانون نفس -

 شد. شناخته اسالمی نظام در مشارکت در مردم تکلیف و حق و شورا قاعده با مطابق

 موازین خالف قوانین ورود از مانع ایران اسالمی جمهوری نظام در گذاریقانون ندفرآی -

 اب مجلس مصوبات مغایرت عدم بر نگهبان شورای نظارت. است حقوقی نظام به اسالمی

 را مهم این ثانویه احکام اساس بر نظام مصلحت تشخیص مجمع عمل و اولیه احکام

 .بخشدمی تحقق

 هبرر قانونی وسیع اختیارات و هفتم و پنجاه اصل در فقیه مطلقه والیت نظریه پذیرش -

 عنوان به گذاریقانون بر نظارت اعمال در را فقیه ولی چنانهم دهم و یکصد اصل در

 .  است نموده الید مبسوط حکومت شئون از شانی

در  گذاریریزی به مثابه قانونتنها مورد تمایز میان این دو نظام تمایز میان مبنای برنامه

گذاری کنونی است. تقدم اجتهاد بر تقنین در نظام مطلوب و تأخر آن در فقه با مکانیزم قانون

گذار در نظام جمهوری اسالمی ایران جایگاهی مطابق نظام موجود سبب شده  است تا نهاد قانون

ی ذ تمامبا جایگاه آن در فقه را نداشته باشد. بنابراین فرضیه این نوشتار در خصوص عدم اخ

 شود.قوانین از شریعت در نظام کنونی پذیرفته می

بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون « موازین اسالمی»معنای عبارت   

م احکا»دانان مساوی با اساسی، نظریات تفسیری شورای نگهبان و نظر برخی از فقها و حقوق

مطابقت مصوبات مجلس با موازین اسالمی و یا باشد. بنابراین از میان دو نظریه لزوم می« شرع

کفایت مغایرت آن با این موازین، نظریه دوم مورد قبول واقع شده است و شورای نگهبان بر اساس 

 کند. لذا فرضیه در پاسخ به سوال فرعی قابل قبول نیست.آن عمل می

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فهرست منابع و مآخذ

 قرآن -1

 منابع فارسی

 ها کتاب

 نحس .شناسی جامعه فرهنگالس؛ هیل، استفن؛ اس.ترنر، برایان. ومبی، نیکآبرکرا -7

 (.1117تهران: چاپخش ،چاپ اول، ) پویان،

 (.1174. تهران: انتشارات مروارید، چاپ دوم، )دانشنامه سیاسی آشوری، داریوش. -1

آقابخشی، علی اکبر، افشاری، مینو. فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار،چاپ اول،  -1

(1171.) 

ه . تهران: موسسوالیت فقیه؛ زیر بنای مشروطه مشروعههی، سید محمد تقی. آیت الل -7

 (.1111انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، )

. قم: موسسه بوستان مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایرانارسطا، محمدجواد.  -1

 (.1111کتاب، چاپ دوم، )

هشگاه فرهنگ و . تهران: پژوفقه سیاسی و جمهوری اسالمی ایراناکبری، کمال.  -7

 (.1117اندیشه اسالمی، چاپ اول، )

 (.1111، تهران: سخن، چاپ ششم، )فرهنگ روز سخنانوری، حسن،  -1

قانون اساسی در نظام حقوقی ایران: پیشینه، ایمانی، عباس، قطمیری، امیررضا،  -1

 .(. 1111. تهران: نامه هستی، چاپ اول، )ها، قوانینآموزه

.  جلد سوم، جین دمن ره المعارف القرآندایبغدادی، احمد مبارک و پروین. جلیل،  -14

 (.1111آبادی و دیگران. تهران:حکمت، چاپ اول، )مک اولیف و حسین خندق

. شهرام نقش تبریزی، تهران: ققنوس، دموکراسی چیست؟بیتهام، دیوید، بویل، کوین.  -11

 (.1111چاپ ششم، )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



111 

 اهلل صلى رسول حضرت قصار کلمات مجموعه) لفصاحةا نهج پاینده، ابوالقاسم. -17

 (.1117دانش، چاپ چهارم، ) دنیای: تهران .(آله و علیه

 نشگاهدا انتشارات: تهران .اساسی حقوق مبانی و اصول فیروز. اصالنی خیراهلل، پروین، -11

 (.1111)اول،  چاپ تهران،

قهرمانپور، تهران:طرح نو، . عسکر دموکراسی پس از لیبرالیسم. بی تیلیس، رابرت -11

 (.1114چاپ اول، )

. اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکاجعفری، محمدحسین.  -17

 (.1117تهران: مجد، چاپ اول، )

. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ترمینولوژیجعفری لنگرودی، محمد جعفر.  -11

 (.1111هجدهم، )

. تهران: کتابخانه ترمینولوژی حقوقمبسوط در . ___________________ -17

 (.1111گنج دانش، چاپ دوم، )

: گنج دانش، چاپ ششم، مقدمه علم حقوق، تهران. ___________________ -11

(1114 .) 

 مطابق فقه فرهنگ سید محمود هاشمی شاهرودى. نظر زیر پژوهشگران از جمعى -11

 بر اسالمى فقه المعارف دائرة قم: مؤسسه جلد سوم، .السالم علیهم بیت اهل مذهب

 ق( ..ه 1171) اول، چاپ السالم، علیهم بیت اهل مذهب

 (.1111. جلد شانزدهم، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول، )تسنیمجوادی آملی، عبداهلل.  -74

. جلد دوم، قم: تفسیر موضوعی قرآن کریم: توحید در قرآن. ____________ -71

 (. 1111مرکز نشر اسراء، چاپ اول، )

. تحقیق و تنظیم: جعفرآریانی، قم: اسراء، چاپ حوزه و روحانیت .____________ -77

 (.1111اول، )

 (.1111. قم: مرکز نشر اسراء، چاپ چهارم، )فلسفه حقوق بشر .____________ -71

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. قم: اسراء، چاپ سوم، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی .____________ -71

(1117.) 

. قم: : بررسی و نقد نظریه سکوالریسمنسبت دین و دنیا .____________ -77

 (.1111مرکز نشر اسرا، چاپ اول، )

 (.1111. بی جا، مرکزنشرفرهنگی رجا، چاپ دوم، )والیت فقیه .____________ -71

مبانی نظری قانون اساسی: گفتارهای حسینیه حسینی بهشتی، سید محمد.  -77

یاد نشر آثار و . بن1531ارشاد و مشهد به انضمام متن کامل قانون اساسی مصوب 

 (.1111های شهید آیت اهلل دکتر بهشتی، تهران: انتشارت روزنه، چاپ دوم، )اندیشه

. تهران: انتشارات پژوهشگاه آرای عمومی)مبانی اعتبار و قلمرو(نیا، محمود. حکمت -71

 (.1111فرهنگ و اندیشه اسالمی، چاپ دوم، )

. تهران: دادگستر، چاپ آمریکاگذاری در ایران و نظارت بر قانونحمیدیان، حسن.  -71

 (.1111اول، )

. قم: دفتر معظم له اجوبه االستفتاءات. ای، علی، رهبر جمهوری اسالمی ایرانخامنه -14

 ه.ق(،1171در قم، چ اول، )

 .(1111) جنگل، چاپ اول،  تهران: انتشارات .حقوق منابع مصطفی. پژوه، دانش -11

های  پژوهش مرکز تهران: .گذاری قانون نظام اصالح نظری بنیاد راسخ، محمد. -17

  (.1111چاپ اول، ) مجلس شورای اسالمی،

. رساله و الیحه درباره مشروطیت( 11رسائل مشروطیت)زرگرنژاد، غالمحسین.  -11

 (.1171تهران، انتشارات کویر، چاپ اول، )

. قم: پژوهشگاه مشورت و مشاوران در سنت و سیره پیشویانسامانی، سید محمود.  -11

 (.1117اسالمی، چاپ اول، ) علوم و فرهنگ

،.جلد دوم، تهران: موسسه کیهان، چاپ دایره المعارف علوم اجتماعیساروخانی، باقر.  -17

 (.1171اول، )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. قم: موسسه امام حکومت اسالمی در چشم انداز ماسبحانی تبریزی، جعفر.  -11

 (.1117صادق)ع(، چاپ اول، )

لهامی،قم: موسسه علمی و . داوود امبانی حکومت اسالمیسبحانی تبریزی، جعفر.  -17

 (.1174فرهنگی سید الشهدا، چاپ اول، )

 (.1111. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، )منطق حقوقشریف، محمدمهدی.  -11

. بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظامشریعتی، محمدصادق.  -11

اپ قم، چمرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی پژوهشکده فقه و حقوق، قم: بوستان کتاب 

 (.1114اول، )

. تهران: حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایرانشعبانی، قاسم.  -14

 (.1171اطالعات، چاپ سوم، )

. قم: پژوهشگاه گذاری در نظام جمهوری اسالمیقانونشفیعی سروستانی، ابراهیم.  -11

 (.1117علوم و فرهنگ اسالمی، چاپ اول، )

. قم: مسجد مقدس جمکران، چاپ امامت و رهبری نظامصافی گلپایگانی، لطف اهلل.  -17

 (.1111اول، )

. تهران: موسسه االمام والیت تکوینی و والیت تشریعی. _______________ -11

 (. 1114چا، )بنیاد بعثت، بی-المهدی

 تا.صدر، محمد باقر، جمهوری اسالمی، سید جعفر حجت، تهران، روزبه، بی -11

 چا.چا، بیجا، بیموسوی، بی. محمدکاظم اقتصاد ما. __________ -17

 (. 1111. سید امید موذنی، قم، شریعت، چاپ اول، )هابارقه. __________ -11

 .ترجمه تفسیر المیزانطباطبایی، محمد حسین؛ موسوی هدانی، سید محمدباقر.  -17

جلد چهارم و هجدهم،  قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

 (.1171چا، )بی

. تهران: موسسه های عمومی و حقوق بشرآزادیبایی موتمنی، منوچهر. طباط -11

 (.1117انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم،)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. تهران: نشر میزان، چاپ سیزدهم، حقوق اساسیطباطبایی موتمنی، منوچهر.  -11

(1111.) 

. جلد سیزدهم، علی ترجمه تفسیر مجمع البیانطبرسی، ابو علی فضل بن حسن.  -74

 (.1114تهران: فراهانی، چاپ اول، ) کرمی،

. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و فقه و مصلحتعلیدوست، ابوالقاسم.  -71

 (.1111اندیشه اسالمی، چاپ اول، )

 (. 1177. تهران: نشر سفید، چاپ اول، )مشارکت سیاسیخانی، علی اکبر. علی -77

 زاده، تهران،م، ابراهیم موسی. جلد دودانشنامه فقه سیاسیعمید زنجانی، عباسعلی.  -71

 (.1111موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، )

. جلد اول، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ فقه سیاسی. _____________ -71

 (.1111اول، )

 (.1117. تهران: مجد، چاپ سوم، )کلیات حقوق اساسی ایران. _____________ -77

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون فقهی مبانی ._____________ -71

 بخش برنامه فوق واحد انتشارات: تهران. (اسالمی انقالب و ایران کنونی جامعه)

 (.تا بی) اول، چاپ دانشگاهی، جهاد مرکزی دفتر فرهنگی

. تهران: نشر دادگستر، های حقوق اساسیبایستهقاضی شریعت پناهی، ابوالفضل.  -77

 (.1114چاپ ششم، )

. تهران: میزان، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. __________________ -71

 (.1111چا، )بی

هایی از قرآن، . ج دوم و دهم، تهران: مرکز فرهنگی درستفسیر نورقرائتی، محسن.  -71

 (.1117چاپ هفدهم، ) 

. ج چهارم، تهران: دارالکتب االسالمیه، چاپ قاموس قرآنقرشی، سید علی اکبر.  -14

 (.1117دوازدهم، )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مخات پیامبر قصار کلمات )األخبار شهاب فارسى شرحقضاعی، محمد بن سالمه.  -11

تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ  ،(محدث) أرموى الدین حسینىجالل .(ص

 (.1111اول، )

 (.1177کاتوزیان، ناصر. فلسفه حقوق. ج دوم، شرکت سهامی انتشار،تهران، چاپ اول، ) -17

. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، حقوق: نظریه عمومیکلیات . ________ -11

(1171.) 

. تهران: انتشار، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. ________ -11

 (.1117چاپ نود، )

. فقیه مطلقه والیت و قانون حاکمیت تهرانی، محمد. جواهری کدخدایی، عباسعلی؛ -17

 (.1111تهران: دادگستر، چاپ اول، )

توسعه سیاسی رسانه و راه های تقویت مشارکت مردم در صحنه کریمی، سعید.  -11

تهران: مرکز پژوهش های اجتماعی صدا و سیما، چاپ اول،  های سیاسی و اجتماعی.

(1114.) 

. تهران: انتشارات جنگل، چاپ در تکاپوی حقوق اساسیگرجی ازندریانی، علی اکبر.  -17

 (.1111دوم،)

. قم: نهاد با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانآشنایی مجیدی، محمدرضا.  -11

 (.1111ها، چاپ اول، )نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

. تهران: سازمان مطالعه و تدوین 2. قواعد فقه، بخش مدنی محقق داماد، مصطفی -11

 (.1114ها)سمت(، چاپ یازدهم، )کتب علوم انسانی دانشگاه

های . مشهد: بنیاد پژوهشدر فقه اسالمیاحکام مصلحتی مدنی، سید محمود.  -74

 (.1111اسالمی، چاپ اول، )

 .(1111)اول،  چاپ کوثر، پیک: تهران .فقه ترمینولوژی حمید. مسجدسرایی، -71

، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و 1. ج هاها و پاسخپرسشمصباح یزدی، محمدتقی.  -77

 (.1177پژوهشی امام خمینی، چاپ دوم، )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام نظریه سیاسی اسالم. ______________ -71

 (.1171خمینی، چاپ اول، )

 (.1117)سوم، چاپ تمهید، فرهنگی موسسه: قم .فقیه والیت محمدهادی. معرفت، -71

. جلد اول، محمد بندر ریگی، تهران: المنجد فی لغه و االعالم الفارسمعلوف، لویس.  -77

 (.1111انتشارات ایران، چاپ ششم، )

. جلد دوم، تهران: امیرکبیر، چاپ بیست و پنجم، فرهنگ فارسین، محمد. معی -71

(1111 .) 

. ج سوم، تهران: دارالکتب االسالمیه، چهل و سوم، تفسیرنمونهمکارم شیرازی، ناصر.  -77

(1111.) 

. حمید احمدی، تهران: میزان، چاپ فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد. ، ایانمک لین -71

 (.1111اول، )

 مرکز: تهران .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون دینی مبانی محمد. زاده،ملک -71

 (.1114)اول،  چاپ اسالمی، انقالب اسناد

. دراسات فی والیت الفقیه و فقه مبانی فقهی حکومت اسالمیمنتظری، حسینعلی.  -14

 (.1111چا )، محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم: تفکر ، بی1الدولة االسالمیه، ج 

والیت فقیه)  ، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران.روح اهلل خمینی، -11

 (.1177. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هفتم، )حکومت اسالمی(

جایگاه مجلس شورای اسالمی در ساختار قدرت سیاسی نظام موثق، محمدرضا.  -17

 (.1117چا ، )بی. قم: موسسه بوستان کتاب قم، جمهوری اسالمی ایران

 (.1177. تهران: میزان، چاپ اول، )کلیات و ایران 2و1حقوق اداری زاده، رضا. موسی -11

، تهران: موسسه تنظیم و نشر صحیفه امامموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(،  -11

 (.1111آثار امام خمینی)س(، چاپ پنجم، )

 (.1111میزان، چاپ اول، ) . رحیم ابوالحسنی، تهران:مشارکت سیاسیمیلبرث، لستر.  -17

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. تهران: اطالعات، چاپ دوم، های جدید در مسائل حقوقیدیدگاهمهرپور، حسین.  -11

(1171.) 

. قم: موسسه ساالری دینیجایگاه شورا در نظام مردممیرعلی، محمدعلی.  -17

 (.1111آموزششی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، )

تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ . تنبیه االمه و تنزیه الملهنائینی، حسین.  -11

 (.1111اول، )

، قم: دفتر نشر آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراننظرپور، مهدی،  -11

 (.1111معارف، چاپ پانزدهم، )

. قم: انتشارات حکومت اسالمی درسنامه اندیشه سیاسی اسالمواعظی، احمد.  -14

  (.1111مرکز مدیریت حوزه علمیه، چاپ پنجم، )

. تهران: قانون اساسی در نظم حقوق کنونیوکیل، امیرساعد، عسکری، پوریا.  -11

 (.1111انتشارات مجد، چاپ اول، )

. تهران: نشر میزان، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانهاشمی، سید محمد.  -17

 (.1117چاپ بیستم، )

اول،  . تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپقانون اساسی برای همهیزدی، محمد.  -11

(1177.) 

 مقاالت

دوره، ، بیرواق اندیشه«. جایگاه مردم در نظم حکومتی اسالم»اراکی، محسن.  -11

1(1114:)1-11. 

، سال اول، پیش شماره فقه حکومتی«. مشورت و رای اکثریت»ارسطا، محمدجواد.  -17

7(1111 :)111-171. 

دانشگاه -علوم سیاسی«. نگاهی به مبانی فقهی شورا»ارسطا، محمدجواد. -11

 .17-71(: 1171)1دوره، (، بیباقرالعلوم)ع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تاملی در نظریه منطقه الفراغ از  »اسماعیلی، محسن و اصغری شورستانی، محمدرضا.  -17

دوره، ، بیدانش حقوق عمومی«. های آنمنظر شهید صدر و نقدها و نقص

1(1111:)17-11. 

-71(1171)17اره دوره، شم، بیبازتاب اندیشه«. فقه و مسئله قانون» امینی، علیرضا.  -11

11. 

«. گذاریمنطقه الفراغ به مثابه نظریه قانون» پژوه، حسین، اسماعیلی، محسن. امینی -11

 .74-1(:1117)7، سال دوم، دانش حقوق عمومی

 ،حکومت اسالمی«. امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی»ایزدهی، سید سجاد.  -144

 .11ـ77(: 1111)11سال هفدهم، 

ی معرفت فرهنگ«. عرفی شدن در اندیشه عالمه طباطبائی» بستان)نجفی(، حسین. -141

 .117-11(: 1111)11دوره، ، بیو اجتماعی

ماخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری » پروین، خیراهلل. درویش متولی، میثم. -147

 .111-117(:1117)17، سال هجدهم، حکومت اسالمی«. اسالمی ایران

فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری  جایگاه»جاوید، محمدجواد. نامی، محسن. -141

 .71-7(: 1114)11دوره، ، بیپژوهشنامه حقوق اسالمی«. اسالمی ایران

دوره، شماره ، بیالهیات و حقوق«. سرمقاله: فقه پویا»جهانگیری، محسن. -141

77(،1117:)1-17. 

ی گذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران)نگاهفتوای معیار در قانون»زاده، هادی. حاج -147

دوره، ، بیفقه و اصول«. دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه(

147(1111:)71-11. 

-های مجلس شورای اسالمی در قانونمحدودیت» حسینی، سید ابراهیم.  -141

(: 1111)11، سال هفدهم، حکومت اسالمی«. قانون اساسی( 71گذاری)موضوع اصل 

111-111. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دوره، ، بیکانون وکال«. بخش تحقیق: اصل چهارم»ای، سید محمد. حسینی خامنه -147

 .17-7(:1111)171و177

سیاسی امام 4شناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه فقهیروش»خراسانی، رضا.  -141

دوره، شماره ، بیپژوهشنامه انقالب اسالمی)دانشگاه همدان(«. خمینی

1(1117:)17-11. 

، هسیاست متعالی«. لیت فرد در تحقق شریعتفقه حکومتی و مسئو»خراسانی، رضا.  -141

 .11ـ11(: 1117)7سال اول،

دوره، ، بینور علم«. شورا در حکومت و تقنین»کالئی، اسماعیل.داراب -114

11(1111:)141-171. 

علوم «. انتخابات و روند مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران»دارابی، علی. -111

 .111-17(:1111)1دوره،، بیسیاسی و روابط بین الملل

. «فقه حکومت؛ چیستی، چرایی، چگونگی»ذوالفقاری، محمد و سیدیان، سیدمهدی.  -117

 .11ـ11(: 1111)7دوره، ، بیمعرفت سیاسی

احکام حکومتی و منطقه الفراغ با تاکید بر اندیشه »راعی، مسعود و حسین قلندری.  -111

 .71-11:(1111)11دوره،  ، بیحکومت اسالمی«. های فقهی شهید صدر

، دوره حقوق«. گذاری جمهوری اسالمی ایرانمشارکت مردم در قانون» رستمی، ولی. -111

11 ،1(1117:)171-741. 

با تاملی در ماهیت حقوقی سیاست های کلی نظام( نظام »)زارعی، محمد حسین. -117

دوره، ، بیراهبرد«. گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحتقانون

11(1111:)174-111. 

دوره، ، بیحکومت اسالمی«. نصیحت ائمه مسلمین» محالتی، محمد.سروش  -111

1(1177 :)117-111. 

«. ازشناسی عرفی شدن در دو تجربه مسیحی و اسالمیب »شجاعی وند ، علیرضا.  -117

 .177-111(: 1111)71دوره، ، بیراهبرد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. «جایگاه قانونی شورای عالی انقالب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن» شریف، محمد. -111

 .711-711(: 1111)11و17دوره، ، بیپژوهش حقوق عمومی

-11(: 1171)1دوره، ، بیفقه اهل بیت«. روند آینده اجتهاد» صدر، سیدمحمدباقر.  -111

17 . 

علوم سیاسی دانشگاه «. رویکرد حکومتی در فقه»فر، سعید. ضیائی -174

 .17ـ7(: 1114)71دوره، ، بیباقرالعلوم)علیه السالم(

حکومت «. ماهیت احکام حکومتی»یرانپور انارکی، بهرام.علوی، سید محمود و ا -171

 .11-7(1111)17، سال هفدهم،اسالمی

گذار کیست/مروری بر جایگاه مجلس شورای اسالنی از منظر قانون»عمرانی، سلمان.  -177

 .111-114(:1114)74دوره،  ، بیسوره اندیشه«. نظریات نمایندگی و قانون اساسی

گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مقاله نظام قانوننقدی بر » فقیه ، محمدباقر.  -171

دوره، ، بیراهبرد«. مصلحت، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت کجاست؟

11(1111:)114-111. 

«. شورا در اسالم و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسالمی ایران» قاضوی، سیدحسن. -171

 .11-77(:1117)7دوره، ، بیهای انقالب اسالمیپژوهش

دوره، ، بیبازتاب اندیشه«. شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس»سن.کدیور، مح -177

 .17تا77(:1117)11

درآمدی بر مبانی » کالنتری، ابراهیم، قاضوی، سید حسن، انوریان اصل، حامد. -171

دوره، ، بیمطالعات انقالب اسالمی«. مشارکت در اندیشه سیاسی اسالم

71(1114:)11-77. 

دوره، ، بیجهاد(«. 1های آن)نظری مشارت و ضرورت مبانی»متین، نعمت اهلل.  -177

 .11-11(:1177)717و711

. «فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقالب فرهنگی»مشکانی سبزواری، عباسعلی.  -171

 .117ـ17(: 1117)17، سال دهم، مطالعات انقالب اسالمی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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از منظر فقه « شرکت در انتخابات»ماهیت و حکم »ملک افضلی اردکانی، محسن.  -171

 .141-11(:1111)11، سال هفدهم، حکومت اسالمی«. سیاسی اسالم

 .117-111(: 1171)17دوره، ، بینقد و نظر«. فقه حکومتی» مهریزی، مهدی. -114

. «فقه فردی و حکومتی بایسته ها و کاستی ها»نجفعلی، غالمی و میراحمدی، منصور. -111

 .144ـ17(: 1111)1، سال دوم، سیاست متعالیه

گذاری در گذاری و مجلس شورا: قانونخوند خراسانی، قانونآ» نصراللهی، حسین. -117

 .111-114(: 1114)77و71دوره، ، بیزمانه«. نجف

ری داشکاف انتظار شریعت و اقتضای واقعیت در حکومت» هاشمی رفسنجانی، اکبر.  -111

 .11-7(:1111)17دوره، ، بیراهبرد«. امروز

 

 های پژوهشیگزارش

موازین »مفاهیم مهم قانون اساسی، بررسی مفهوم شرح » امینی پژوه، حسین.  -111

، 11114111گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، به شماره مسلسل ««. اسالمی

 http://yon.ir/o1P7 ، قابل دسترسی در14/1/1111

واکاوی مفهومی کلیدواژگان چند معنا در قانون اساسی، مدخل » آیینه نگینی، حسین.  -117

، 11114174پژوهشکده شورای نگهبان، به شماره مسلسل  گزارش پژوهشی«. قانون

 http://yon.ir/1NX1 ، قابل دسترسی در1111//7/1

های مجمع تشخیص مصلحت تحلیل و بررسی جایگاه و صالحیت» برومند، محمد.  -111

گزارش پژوهشی پژوهشکده «. نظام، واکاوی سیر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ، قابل دسترسی در1/7/1111، 11114441سلشورای نگهبان، به شماره مسل

http://yon.ir/1Hw1 

های شورای نگهبان، جایگاه ها و صالحیتآشنایی با جایگاه» . میثم متولی، درویش -117

گزارش پژوهشی پژوهشکده «. شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دسترسی در، قابل 7/1/1111، 11114111شورای نگهبان، به شماره مسلسل 

http://yon.ir/q1In 

های شورای نگهبان، تحلیل و بررسی جایگاه و صالحیت. » ____________ -111

گزارش پژوهشی «. نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، مطابقت یا عدم مغایرت؟

، قابل دسترسی 1/1/1111، 11114417پژوهشکده شورای نگهبان، به شماره مسلسل 

 http://yon.ir/M11i در

شرح مبسوط قانون اساسی، شرح اصل نود و چهارم و نود و پنجم . » ________ -111

، گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، به شماره مسلسل «قانون اساسی

 http://yon.ir/W11q، قابل دسترسی در1/1/1111، 11114411

، «هادآشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بررسی مفهوم اجت» رجائی باغ سیائی، مهدی.  -114

، 11174417گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، به شماره مسلسل 

 http://yon.ir/7yYy، قابل دسترسی در11/14/1117

شرح مبسوط قانون اساسی، شرح اصل یکصد و دوازدهم » فتاحی زفرقندی، علی.  -111

گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، به شماره مسلسل «. قانون اساسی

  http://yon.ir/ywb1 ، قابل دسترسی در71/1/1111، 11114171

. 7نقش مردم در تشکیل، اداره و حفظ حکومت اسالمی . » ____________ -117

گزارش پژوهشی پژوهشکده «. مشارکت عمومی در اداره حکومت اسالمی؛ حق یا تکلیف

، قابل دسترسی در 11/1/1117، 11174417شورای نگهبان، به شماره مسلسل 

http://yon.ir/77Nj 

آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بررسی » اهلل. کدخدامرادی، کمال، حیدرنژاد، ولی -111

گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، به شماره مسلسل ««. قانون»مفهوم 

 http://yon.ir/7MEe، قابل دسترسی در14/1/1111، 11114111

میثم «. ی نگهبانهای شوراتحلیل و بررسی جایگاه و صالحیت» کعبی، عباس،  -111

الهدی، گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، به اله علمدرویش متولی، سید حجت

 ، قابل دسترسی در 77/1/1111، 11114447شماره مسلسل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران، تحلیل مبانی اصل چهارم . » _______ -117

ژوهشکده شورای نگهبان، به شماره محسن ابوالحسنی، گزارش پژوهشی پ«. قانون اساسی

 http://yon.ir/Ovl7، قابل دسترسی در7/7/1111، 11114111مسلسل 

مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران تحلیل مبانی اصل ششم . »_______ -111

محسن ابوالحسنی، گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، به شماره «. قانون اساسی

 http://yon.ir/K4t7، قابل دسترسی در11/1/1111، 11114411مسلسل 

مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی ایران تحلیل مبانی اصل هفتم . » _______ -117

محسن ابوالحسنی، گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، به شماره «. قانون اساسی

 http://yon.ir/D7fq، قابل دسترسی در17/14/1111، 11114117مسلسل

های کلی نظام، فتارهایی در حقوق عمومی اسالمی، سیاستگ. » _________ -111

علی فتاحی زفرقندی، علی بهادری جهرمی، «. گذار اسالمیراهکار ارتقاء نظام قانون

، 1/1/1111، 11114117گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، به شماره مسلسل 

 http://yon.ir/u1ZVقابل دسترسی در

-. مراجع قانون1گذاری در جمهوری اسالمی ایران، قانون تعدد مراجع» نورایی، مهدی. -111

گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، به شماره «. گذار در نظام حقوق اساسی ج.ا.ا 

  http://yon.ir/N1NR ، قابل دسترسی در17/1/1117، 11174411مسلسل 

 های اینترنتیسایت

ای،  العظمی خامنهپایگاه اطالع رسانی دفتر نشر و حفظ آثار آیت اهلل  -174

 http://farsi.khamenei.ir/speech :، قابل دسترسی در11/14/1117

 :، قابل دسترسی در11/14/1117خبرگزاری دانشجو،  -171

171111www.snn.ir/html/ 

،  11/14/1117حوزه)نامه آیت اهلل سبحانی به رئیس مجلس(، خبرگزاری رسمی  -177

 /714147http://hawzahnews.com/detail/News :قابل دسترسی در

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://farsi.khamenei.ir/speech
http://www.snn.ir/html/324493
http://hawzahnews.com/detail/News/230802
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 اسناد و قوانین

قانون ، از مصوبات شورای نگهبان 71/1/1171نامه داخلی شورای نگهبان، مصوب آیین -171

 اساسی.

، از مصوبات مجمع 1/1/1171نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب آیین -171

 تشخیص مصلحت نظام.

صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اداره  -177

کل قوانین، اداره تندنویسی، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره تبلیغات 

 (.1111و انتشارات، چاپ اول،)

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  -171

 (.1111تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، چاپ اول، )

، از مصوبات مجلس شورای 74/1/1171نامه داخلی مجلس، مصوب قانون آیین -177

 اسالمی.

 اساسی جمهوری اسالمی ایران.قانون  -171

 قانون اساسی مشروطه. -171

، از مصوبات مجلس شورای 11/41/1174قانون اصالح موادی از قانون مدنی، مصوب  -114

 اسالمی.

، از مصوبات مجلس شورای 1/17/1117قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، مصوب  -111

 اسالمی.

، ایران اسالمی جمهوری تریاس مسئولیتهای و اختیارات و وظایف حدود تعیین قانون -117

 ، از مصوبات مجلس شوا.77/1/1117مصوب 

، از مصوبات مجلس 1/17/71قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، مصوب  -111

 شورای اسالمی.

، 1/47/1171اسالمی، مصوب  شورای مجلس انتخابات بر نگهبان شورای نظارت قانون -111

 از مصوبات مجلس شورای اسالمی.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، از مصوبات مجلس 1/1/1111ی در جمهوری اسالمی ایران، مصوب قانون همه پرس -117

 شورای اسالمی.

مقررات حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،  -111

 ، از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام.7/1/1117مصوب 

 http://yon.ir/bzu7قابل دسترسی در  نظریه های تفسیری شورای نگهبان -117

 

 عربیمنابع 

 کتب

. جلد الحدید أبی البن البالغة نهج شرح. اهلل هبة بن الحمید ابن أبی الحدید، عبد -111

 ه.ق.(1141، محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: مکتبة آیة اهلل معرعشی نجفی، چاپ اول، )7

پ چا  مدرسین، جامعه: قم غفاری، اکبر علی .العقول تحف. بن علی، حسنشعبه ابن -111

 ..(ق.ه1141دوم، )

لبنان: دار الفکر للطباعة و -، بیروت17. جلد لسان العربمنظور، محمد بن مکرم. ابن -174

 (.ق ه 1111دار صادر، چاپ سوم، ) -النشر و التوزیع 

. جلد اول، عبدالسالم محمد هارون، معجم مقائیس اللغه، احمد بن فارس. ابن فارس -171

 (.1141اول، )قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ 

، جلد سیزدهم الطاهره. العتره احکام فی الناضره الحدائق احمد. بنبحرانی، یوسف -177

 امعهج به وابسته اسالمی انتشارات دفتر: قم مقرم، عبدالرزاق سید و ایروانی محمدتقی

 .(ق.ه1147قم، چاپ اول،) علمیه حوزه مدرسین

 الکتب دار: قم محدث، الدینجالل . جلد دوم،المحاسن محمد. برقی، احمدبن -171

 (.1171اإلسالمیة، چاپ دوم، )

. مصطفی تصنیف غرر الحکم و درر الکلمتمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد.  -171

 (1,111درایتی، قم: دفتر تبلیغات، چاپ اول، )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. جلد پنجم، احمد تاج اللغه و صحاح العربیه -الصحاحبن حماد. جوهری، اسماعیل -177

 ه.ق(.1114دارالعلم للمالیین، چاپ اول، )عبدالغفور عطار، بیروت: 

. جلد دوازده، موسسه آل البیت علیهم الشیعة وسائلحر عاملی محمد بن حسن.  -171

 ه.ق.1141السالم، قم: موسسه آل البیت، )چاپ اول(، 

جلد  .کتاب البیع. ، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایرانخمینی، روح اهلل -177

آثار امام خمینی)ره(، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام  دوم، موسسه تنظیم و نشر

 ه.ق(.1171خمینی)ره(، چاپ اول، )

سوریه: -عدنان داودی، لبنان .قرآن الفاظ مفردات. بن محمدراغب اصفهانی، حسین -171

 ق(.1117دارالشامیه، چاپ اول،)-دارالعلم

 ئینى،خو زنجانى انصارى محمد .هاللی قیس بن سلیم کتاب .هاللی قیس بن سلیم -171

 ق.(.ه1147) الهادی، چاپ اول،: قم

 هجرت، چاپ اول،: قم صالح، صبحی .البالغه نهج حسین. ابن شریف الرضی، محمد -114

 .(ق.ه1111)

 حوزه اسالمی تبلیغات دفتر: قم  ،1ج .القواعد تمهید علی. بنالدینزین شهیدثانی، -111

 (.ق1111)اول، چاپ قم، علمیه

، موسسه دایره المعارف فقهی 1، ج1171. علم االصولبحوث فی صدر، محمدباقر،  -117

 االسالمی، بیروت. تالیف محمود الهاشمی.

. جلد اول، قم: موسسه النشر االسالمی، دروس فی علم االصول ._________ -111

 ه.ق(. 1111چاپ پنجم، )

 الرضی، چاپ چهارم، الشریف: قم .األخالق مکارم .فضل بن حسن طبرسی، -111

 ق(..ه1117)

. عباد اهلل تهرانی، علی احمد ناصح، قم: الغیبه للحجهحسن. طوسی، محمدبن  -117

 ه.ق.(1111دارالمعارف االسالمیه، چاپ اول، )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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Abstract: 

Islamic Republic of Iran is based on the Shiite jurisprudence. So the 

comparative study of its basic institutions of government and the governmental 

jurisprudence of similarity and distinction between them can help this system to 

approximate more and more to Islam. In the meantime check the status of the 

legislation as one of the most important organs of Islamic Republic in the 

governmental jurisprudence according to the task of legislation is essential.the 

Legislature based on governmental jurisprudence is an institution based on 

consultation principle that ascertains one of the political participation aspects. This 

institution in governmental jurisprudence is formed on the legislation as planning 

for the implementation of Islamic ordinances theory .The legislature in this theory 

works as a planner that legislates junior of Ejtehad and based on its results. The 

parliament is the only applicable of legislature body in the Islamic Republic of Iran. 

The parliament as legislature body in governmental jurisprudence is a council that 

gets authority with the participation of the people .the distance between the position 

of the legislature in governmental jurisprudence and in I.RI system is of priority of 

Ejtehad in good system and posteriority of it in the existing system. In the other 

hand the parliament enacts statutes not based on the results of Ejtehad and Islamic 

ordinances but to response to the need of society. This distinction leads to flaws in 

the system of legislation that need more attention of researchers and authorities to 

fix it. 

 

Keywords: Legislature, parliament, governmental jurisprudence, Islamic 

ordinances, legislation. 
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