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 یدهكچ
ریزی برای اجرای قوانین الهي بر این مبنا استوار است كه ی برنامهمثابهی قانونگذاری بهنظریه

ریزی در قالب تنظیم ی پارلمان، برنامههای شارع مقدس است و كارویژهقانونگذاری از صالحیت
هي است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقي ایران قوانین برای اجرای قوانین )احکام( ال

از مباني اسالمي نشأت گرفته است كه در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسالمي ایران و برخي 
صراحت به فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسي نیز مشهود است. در اصول قانون اساسي نیز به

اشاره شده است. این نوشتار با « بنیادین وحي در بیان قوانین نقش»و « اختصاص تشریع به خداوند»
تحلیلي در پي پاسخ به این پرسش است كه آیا فرایند قانونگذاری در ایران با  -روشي توصیفي

شود كه ابتکار عمل قانونگذاری توسط جا ناشي ميی مذكور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآننظریه
یت شارع مقدس در قانونگذاری را عمالً به موضوعِي غیرمؤثر نحوی است كه صالحپارلمان به

تبدیل كرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقي ایران مؤخر 
بیني نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در است. بر همین مبنا، مکانیزمي پیش

ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای مي، به قانونگذاری مبادرت راستای اجرای احکام اسال
گیرد و ترتیب، فقه در جایگاهي مؤخر از قانونگذاری قرار ميپردازد. بدینجامعه، به قانونگذاری مي

كند. این تمایز ممکن است به بروز تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسالمي بسنده مي
 شود.انونگذاری مبتني بر شریعت مقدّس منجر نواقصي در نظام ق

 .ياجتهاد، حکومت، احکام اسالم ،ياسالم یمجلس شورا ،یقانونگذار :واژگان کلیدی

                                                                                                                                                       
*Eـmail: dabirnia.alireza@gmail.com   

Eـmail: f.s.naghavi93@gmail.comir                                                                           ** ي مسئولنويسنده  
 



 

 
 73/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

111 

 مقدمه
قانونگذاری عرفي به شکل امروزی آن از زمان مشروطه به بعد مطرح شد و علمای اسالمي 

ص طراحي نظام حکومتي پردازی در خصویا در قالب دفاع از مشروطه یا در قالب نظریه
اهلل ناییني و شهید سید محمدباقر اند. از این میان آرای آیتاسالم، در این زمینه اظهارنظر كرده
ی قانونگذاری توان به دو نظریههای این دو عالم مجاهد ميصدر شایان توجه است. در نظریه

ی واجب اشاره كرد ی مقدمهمثابههو قانونگذاری ب الفراغةمنطقی ی ایجاد هنجار در حوزهمثابهبه
ی حاضر، جا كه موضوع مقالهآن از 1كه در جای خود به شرح و نقد آن پرداخته شده است.

تطبیق مبنای مطلوب بر فرایند كنوني قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمي است، از توضیح 
 شود.بیشتر احتراز مي

ریزی ی برنامهمثابهتوان قانونگذاری بها ميمبنای مطلوب قانونگذاری در رویکرد اسالمي ر
پردازی برخي علمای انقالبي زمان معاصر است؛ برای اجرای قوانین الهي دانست كه حاصل نظریه

علمایي كه اغلب خود در مجلس بررسي نهایي قانون اساسي حضور داشتند و از فعاالن نهضت 
است تا به این پرسش پاسخ داده شود كه آیا ی پیش رو تالش بر این روند. در نوشتهشمار ميبه

 ی مختار است؟فرایند كنوني قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمي ایران مطابق با نظریه
تواند به حاكمیت مؤثر تطبیق نهادها و فرایندهای نظام جمهوری اسالمي بر مباني فقهي مي

كند كه در د. ضرورت اقتضا ميسازی اسالمي منجر شوملت در چارچوب موازین اسالمي و نظام
فرایند حکومتداری، مسائل نظام سیاسي با نگاهي ژرف و انتقادی تحلیل شود. در موضوع 

قانونگذاری در نظام خصوص در مورد نظریات قانونگذاری، هرچند كتاب ارزشمند رو بهپیش
با نگاه انتقادی به اثر آقای ابراهیم شفیعي سروستاني كه  هاها و بایستهجمهوری اسالمي، آسیب

ی نظام قانونگذاری تدوین شده، قابل توجه است، تطبیق فرایند قانونگذاری بر مبنای نظریه
ی مطلوب تشریح و سپس مراحل تقنین در نظام شده، امری بدیع است. در ادامه نظریهارائه

لوب، ی مطشود و در نهایت، ضمن تطبیق این فرایند بر نظریهجمهوری اسالمي بررسي مي
 شود.تحلیلي با رویکرد انتقادی نسبت به فرایند نظام قانونگذاری جمهوری اسالمي ایران ارائه مي

 ریزی برای اجرای قوانین الهیبرنامه یمثابهبهقانونگذاری . 1
عنوان دلیل توجه به جایگاه تقنین در شرع مقدس و مجلس شورای اسالمي بهاین نظریه به

است. مورد توجه بسیاری از متفکران اسالمي قرار گرفته  -نهاد قانونگذارنه  -ریز نهاد برنامه
: 1711ریز، اولین بار در كتاب امام خمیني )ره( اشاره شد )خمیني، ی برنامهمثابهنقش مجلس به

های خود به آن پرداختند. طرفداران این ( و پس از آن، دیگر فقها و علما نیز در كتاب73و77
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اند و بر این اساس، برپایي را براساس مباني كالمي مورد قبول شیعه بنا كرده نظریه، طرح خود
در حکومت اسالمي »حکومت از ضروریات عقلي است و هر حکومتي نیازمند قانون است. 

جز خداوند كسي حق تقنین ندارد، ( و به15: 1731)سبحاني تبریزی، « قانونگذار خدا است
عالوه (. به15: 1731اتب توحید است )سبحاني تبریزی، جزء مر« توحید در تقنین»چراكه 

(. 22: 1711ی امور جامعه وضع شده است )جعفری سبحاني، قوانین و احکام اسالم برای اداره
(. بر این 21: 1711بنابراین هدف از تشکیل حکومت، اجرای احکام اسالمي است ) خمیني، 

 2:مرحله استاساس قانونگذاری در حکومت اسالمي متشکل از سه 
 ی تشریع احکاممرحله -1

براساس اعتقاد شیعه به انحصار تشریع به خداوند، تنها مرجع صالح در این مرحله خداوند 
 (.215: 1711است )جعفری سبحاني، 

 شناخت قانون توسط مجتهدان -2

ی افراد قادر به اگرچه قوانین الهي در كتاب، سنت و احادیث معصومین )ع( بیان شده، همه
هاست. بنابراین در ای از تخصصگیری از آن نیستند، چراكه این امر متوقف بر داشتن رشتهبهره

دهند. كنند و در اختیار مردم قرار ميدوران غیبت، مجتهدان قوانین را از منابع استخراج مي
ی او ی مورد توجه در این مرحله آن است كه مجتهد حق قانونگذاری ندارد، بلکه وظیفهنکته

( و این امر مبتني بر 111: 1731)جعفری سبحاني، وانیني است كه قبالً انشا شده است كشف ق
ی امور مبنای جامعیت شریعت است. بر این اساس شیعیان معتقدند اسالم در خصوص همه

شود. به همین دارای حکم است و همه چیز شامل نص خاص یا نص عام از سوی شارع مي
(، به 333: 1733ی قانونگذاری باطل است )مکارم شیرازی، سبب در تشیع، اجتهاد به معنا

 شود.ی قانونگذاری متمایز ميی اجتهاد از مرحلههمین سبب، مرحله

 ریزیی برنامهمرحله -7

طور مستقیم در حکومت اسالمي شود، بهقوانین شارع كه توسط فقها از منابع استخراج مي
ی ضوابط و سازوكارهایي برای معه نیازمند تهیهقابل اجرا نیست. اجرای این قوانین كلي در جا

(. در این مرحله، حکومت نیازمند نهادی است كه 33: 1757سازی است )مدني، تطبیق و پیاده
ریزی كند. حکومت اسالمي در این مرحله نیز نیازمند برای اجرایي ساختن این قوانین برنامه

و مقررات متنوعي است كه یک نظام  احکام شرع حاوی قوانین»قوانین عرفي نیست، چراكه 
« سازد و در این نظام حقوقي هر آنچه بشر به آن نیاز دارد فراهم آمده استكلي اجتماعي را مي

ی اسالمي به (. بنابراین مجلس براساس فتاوای مستخرجه به نیاز جامعه21: 1711)خمیني، 
رو (. ازاین122-121: 7ج ،1733دهد )منتظری، قوانین در چارچوب قوانین اسالم پاسخ مي
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روند و ترسیم خطوط كار ميعنوان منبع قانونگذاری بهكنند، بهفتواهایي كه مجتهدان صادر مي
ی مقننه در حکومت اسالمي ی قوهگیرد. با توجه به این امر وظیفهبراساس آن صورت مي

کامي است كه مجتهدان ریزی براساس احی مستقیم به منابع فقه نیست، بلکه تنها برنامهمراجعه
( و تفاوت اساسي حکومت اسالمي با 13-11: 1753اند )كعبي، از منابع شرع استنباط كرده

ها در همین نکته است. در اغلب كشورها قانونگذاری در دست مجلسي است دیگر حکومت
 كند، اما دركه براساس عقل زمیني و تجربیات خود و خواست مردم اقدام به قانونگذاری مي

(. این 73-77: 1711سازی احکام شرعي است ) خمیني، نظام اسالمي، مجلس درصدد اجرایي
ی مجریه برای اجرای قوانین ی اجرایي توسط قوهنامهمرحله از قانونگذاری شبیه به وضع آیین

گذاری كرده و ی مجریه مقرراتی مقننه است. اگرچه در این مرحله قوهموضوعه از سوی قوه
-نمي ی مجریه قانونگذاری گفتهكند، اما به این عمل قوهرات خود را ضمانت مياجرای مقر

 شود. ی مقننه قلمداد ميریزی برای عملي شدن منویات قوهشود، بلکه نوعي برنامه
كنند. مطابق این برخي علما در این مرحله به تفکیک قوانین ثابت و قوانین متغیر اشاره مي

د قوانین متحول است كه باید توسط كارشناسان و متخصصان تهیه نظر، دنیای متحول نیازمن
نویسي به معنای تشریع نیست، بلکه باید در حدود قوانین كلي و شود. بدیهي است این قانون

اصول كلي اسالمي صورت پذیرد و تشخیص عدم مخالفت با احکام و اصول اسالم الجرم با 
با رویکردی كلي به دیدگاه قائالن به این نظریه (. 112: 1731فقیهان است )سبحاني تبریزی، 

 های مجلس را در امور زیر احصا كرد:توان كارویژهمي
 منظور اجرای احکام ثابت در كشور؛ریزی بهبرنامه -

قانونگذاری برای سامان دادن به امور غیرثابت در چارچوب احکام و اصول كلي  -
 اسالم.  

افزایند و معتقدند كه قبل ی دیگری نیز به آن ميهبرخي محققان در توضیح این مبنا، مرحل
(. 11: 1753ی تبیین و تفسیر احکام وجود دارد )كعبي، ی اجتهاد و استنباط، مرحلهاز مرحله

ی مجتهدان است تا با استفاده از منابع چهارگانه، احکام را ی جعل و استنباط بر عهدهبنابراین مرحله
ی معصومین )ع( است. ی تبیین و تفسیر بر عهدهدر مقابل، مرحلهاز متن اسالم استخراج كنند و 

، شودهرچند مطابق با اصل توحید و توحید در تشریع، قانوني در عرض قانون خداوند وضع نمي
ی عصمت از هر گونه خطا و ی قوهواسطهتوانند قوانین الهي را تفسیر و تبیین كنند و بهاما مي

تند. بنابراین تفسیر معصومین )ع( از قانون الهي كامالً قابل اعتماد اشتباه در این امر مصون هس
است. از سوی دیگر، نفي صالحیت قانونگذاری )تشریع( مستقل از تشریع الهي در خصوص 

شود. امام خمیني )ره( بر مبنای وضوح در كلمات برخي عالمان دین دیده ميمعصومین )ع( به
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اكرم )ص( و امامان )ع(  داند. پیامبراجرای قانون الهي ميهمین اعتقاد، شأن معصومین )ع( را 
استثنای موارد جزئیه كه از اند، بههرگز به وضع قانوني در مقابل قوانین الهي مبادرت نکرده

 (. 335-333، 11، ج1735آید ) خمیني، حساب مياختیارات حاكم به

ی مقننه در ریه در تبیین جایگاه قوهترین نظكامل« ریزیی برنامهمثابهقانونگذاری به»مبنای 
كه با نگاه حکومتي ریزی درصورتيی برنامههاست. نظریهحکومت اسالمي در میان دیگر نظریه

ی اسالمي را به قانون برطرف كند. این به فقه همراه شود، قادر خواهد بود تمامي نیاز جامعه
کام اسالمي ابتدا به ساكن شامل احکام دهد و احنظریه، اصل را بر اجرای احکام اسالم قرار مي

اولیه است. بر مبنای این نظریه، مسائل مستحدثه باید به محضر فقها تقدیم شود و ایشان احکام 
كه معیارهای احکام ثانوی محقق و ی اسالم را در این خصوص استخراج كنند. درصورتياولیه

شوند و به همین ی اجرا وارد ميه عرصهاجرای احکام اولیه ناممکن شود، احکام ثانویه موقتاً ب
 مراتب قوانین در این دیدگاه قابل مشاهده است.سبب، سلسله

از یک سو قانونگذاری عرفي به معني مصطلح با این نظریه همخواني ندارد، چراكه این 
شمرد ی  قانونگذاری را خالف اصل توحید ميی اول، ورود به حیطهنظریه در توضیح مرحله

شده، ریشه در ی ارائهسازد. این تعارض ظاهری در نظریهصراحت ممنوع ميا بهو آن ر
ی مجموعه»ی فقها دارد. قانون در اندیشه« قانون»ی اختالف فقها و حقوقدانان در تعریف واژه

قوانین و مقررات اجتماعي است كه از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم قسط و 
: 1737)جوادی آملي، « شود تا سعادت جامعه را تأمین سازدی تدوین ميی بشرعدل در جامعه

دانند و قانون را نیز با شریعت یکسان (. در واقع فقها قانونگذاری را مساوی با تشریع مي11
ی حقوقدانان، خارج از تعریف قانون است. در كه منبع قانون در اندیشهشمرند، درحاليمي

ها هیچ امر و شود كه بدون آنمي ي برای قانون در نظر گرفتهتعریف حقوقي قانون، اوصاف
ی مقننه است شود و یکي از اوصاف قانون، صدور آن از سوی قوهنهیي قانون محسوب نمي

كه احکام شرعي حتي در معنای عام قانون كه (. درحالي11: 1753)كدخدامرادی و حیدرنژاد، 
گیرند های اداری است نیز جای نميو بخشنامه هانامهشامل تمامي مصوبات مجلس و تصویب

تواند كسي جز نهاد قانونگذاری عبارت دیگر، واضع قانون نمي(. به121: 1752)كاتوزیان، 
ترین تمایزات حکم شرعي و قانون در نظر حقوقدانان است؛ زمیني باشد. این وصف از مهم

ت و اساساً یکي از اوصاف قانون از ی فقها تنها واضع قانون خداوند اسكه در اندیشهدرحالي
 (. 113: 1732منظر فقه، آسماني و وحیاني بودن آن است )جعفری لنگرودی، 

قدر متیقن این است كه حق تعیین سرنوشت ملت ایران در قانون اساسي شناسایي شده و 
ی كشور، قانونگذاری است كه از طریق تعیین های مشاركت ملت در ادارهیکي از جنبه
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شود. نظر به اینکه ماهیت نظام جمهوری ندگان در مجلس شورای اسالمي محقق مينمای
تنها در ساختارهای نظام باید مورد توجه رو این ویژگي نهاسالمي ایران، اسالمي است، ازاین

قرار گیرد، بلکه ضرورت دارد تا وضع قوانین نیز متأثر از ماهیت اسالمي نظام باشد )داوری، 
متیقن این است كه حقوق در نظر دارد تعریف جامعي از قانون ارائه دهد،  (. قدر72: 1753

تواند بدون آنکه از لحاظ ارزشي در آن خصوص قضاوت كند و در این فرض، احکام شرع مي
توانند از ابتدا به منبع قانون تلقي شود، اما این مسئله شایان توجه است كه احکام شرعي نمي

شوند. توانند به قانون تبدیل شوند، بلکه در یک فرایند تقنیني مي عنوان قانون تلقيساكن به
تعریف حقوقي آن است و منظور از « فرایند قانونگذاری»در عبارت « قانون»بنابراین منظور از 

 ، معنای فقهي قانون مورد نظر است. «قانونگذار فقط خداست»ی قانون در جمله

 اسالمی ایرانقانونگذاری در نظام جمهوری  فرایند. 2

در این بند مصادیق نهاد قانونگذاری و مراحل و فرایند تقنین در نظام جمهوری اسالمي 
 .شودميبررسي 

 مصاديق نهاد قانونگذار در نظام جمهوری اسالمی .1ـ2
در حقوق اساسي هر كشوری، نهاد یا نهادهایي وجود دارند كه امر قانونگذاری در 

ی پارلمان قرار دارد و یشتر این كشورها این وظیفه بر عهدهها قرار دارد. در بصالحیت آن
كند. در كشور ما به فراخور اهداف و نوع حکومت پارلمان این صالحیت را انحصاراً اِعمال مي

گذاری برخوردارند. نهادهایي مانند مجلس در كنار پارلمان، نهادهای دیگری نیز از حق قاعده
ن اساسي(، شورای عالي امنیت ملي )در چارچوب اصل قانو 113خبرگان )در چارچوب اصل 

مقام معظم  1727اسفندماه  11(، شورای عالي انقالب فرهنگي )مبتني بر حکم حکومتي 112
-شوند. با وجود نهادهای متعدد قاعدهپرسي از نهادهای قانونگذار محسوب ميرهبری( و همه

شود كه یگانه ی مقننه سبب ميهگذاری در نظام جمهوری اسالمي ایران، خصوصیات خاص قو
مصداق نهاد قانونگذار در نظام جمهوری اسالمي منحصراً مجلس شورای اسالمي باشد. 

تصویب قوانین در مجلس « فرایند قانونگذاری در جمهوری اسالمي ایران»بنابراین منظور از 
طریق مجلس  ی مقننه را ازصراحت اعمال قوهقانون اساسي به 13شورای اسالمي است. اصل 

مسئولیت مجلس در امر قانونگذاری متصف به دو  11داند و در اصل شورای اسالمي مي
ترین خصوصیتي كه مجلس را از دیگر شده است. برجسته« اختیار»و « عمومیت»صفت 

كند، قلمرو عامي است كه قانون اساسي برای قانونگذاری به آن اعطا گذاران متمایز ميقاعده
ما »ی نظر از درستي یا نادرستي آن تنها از باب قاعدهیق این قلمرو عام، صرفكرده است. تضی



 
 
 

 ... قانونگذاری یتطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسالمی ایران با نظریه
 

 

111 

شود كه است. با وجود تصریح قانون اساسي، این موارد استثنا سبب نمي« من عام و قد خص
به دستگاهي جز مجلس شورای اسالمي راست آید. با این « نهاد قانونگذاری»اعطای عنوان 

 شود.ذاری عادی از طریق مجلس بررسي ميتوضیحات تنها مسیر قانونگ

 مراحل تقنین. 2ـ2

ی اول تقنین در نظام جمهوری اسالمي دارای چهار مرحله است. برخي نهادها در مرحله
ها ی دوم، طرحكنند؛ در مرحلهدر قالب طرح یا الیحه پیشنهاد خود را تقدیم نهاد قانونگذار مي

ی سوم، شورای نگهبان بر شود؛ در مرحلهياز سوی مجلس بررسي و تصویب م و لوایح
ی آخر و پیش از توشیح قانون و در صورت بروز كند؛ در مرحلهمصوبات مجلس نظارت مي

 پردازد.اختالف میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت به حل اختالف مي

 پیشنهاد یاول: ارائه یمرحله. 1ـ2ـ2

ی پیشنهاد قانون به صالحیت ارائه نهادها نیز از رخياساسي، ب قانونگذار تجویز بنابر
اند از: نمایندگان مجلس شورای این نهادها عبارت .مجلس شورای اسالمي برخوردارند

توانند مبتکر قانون ها. این نهادها ميی مجریه و شورای عالي استانی قضاییه، قوهاسالمي، قوه
انون یا اصالح آن تهیه كنند. اهمیت این مرحله در باشند، به این معنا كه متني را برای وضع ق

ی قانون، نقش اصلي را در شکل دادن به محورهای اصلي آن ایفا آن است كه طراحان اولیه
 (.231: 1751كنند )پروین و اصالني، مي

 از طريق نمايندگان مجلس شورای اسالمی. 1ـ1ـ2ـ2
ها و نیازهای آن است كه با خواستمجلس شورای اسالمي منتخب مردم و برآمده از جامعه 

بر بررسي لوایح برخي نهادهای ی مقننه باید عالوهی قوهكنندهعنوان اِعمالآشنایي دارد. این نهاد به
صالح، خود از حق ابتکار وضع قانون برخوردار باشد. نمایندگان مجلس باید بتوانند در جایي كه 

ی الیحه در صحن مجلس، خواستار كند، با ارائهضرورت وجود قانوني را برای كشور احساس مي
های طرح»دارد: اعالم مي 13بررسي و تصویب آن شوند. بر همین مبنا، قانون اساسي در اصل 

 «. قانوني به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسالمي قابل طرح است

 یهيقضا یقوهاز طريق . 2ـ1ـ2ـ2
یت قانون، اعمال قضایي باید در همه حال براساس قانون باشد و در براساس اصل حاكم

تواند خألهای قانوني را شناسایي كند. این قوه همانند ی قضاییه ميراستای تحقق این هدف، قوه
( و به 731: 2، ج1731ی مجریه باید از صالحیت ابتکار قانون برخوردار باشد )هاشمي، قوه

« اسالمي ی لوایح قضایي متناسب با جمهوریتهیه» 113در اصل همین سبب قانونگذار اساسي 
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ی قضاییه اعالم كرده است. بر همین اساس، لوایح قضایي از طریق ی وظایف قوهرا در زمره
شود تا در فرایند تصویب قانون قرار گیرد و هیأت وزیران تقدیم مجلس شورای اسالمي مي

ی قضاییه تهیه و تحویل دولت وسط رئیس قوهدولت موظف است این لوایح قضایي را كه ت»
قانون وظایف و  7ی )ماده« شود حداكثر ظرف سه ماه تقدیم مجلس شورای اسالمي نمایدمي

ی قضایي تهیه كند تواند مستقالً الیحهی قضاییه(. بدیهي است دولت نمياختیارات رئیس قوه
ی قضاییه ط با جلب موافقت رئیس قوهو هر گونه تغییر مربوط به امور قضایي در این لوایح فق

(. در 71/1/1715 مورخ 1121/2/15 یشماره به نگهبان شورای تفسیری یممکن است )نظریه
ی قضاییه قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه 7ی عین حال، با الحاق یک تبصره به ماده

سبت به مجلس شورای اسالمي، كه دولت در مدت مذكور نتواند ن 71/1/1752مصوب 
تصویب و ارسال الیحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئیس 

 تواند مستقیماً الیحه را به مجلس ارسال كند.ی قضاییه ميقوه

 مجريه یقوهاز طريق . 3ـ1ـ2ـ2
ن ترین مبتکر قانوشود كه این نهاد ضرورتاً مهمی مجریه سبب ميی قانوني قوهوظیفه

باشد. از سویي این قوه مسئول امور عمومي و اجرایي كشور است و نباید در مقام اجرا از 
ی مجریه بر این، قوهاست، تخطي كند. عالوه حقوق و تکالیفي كه قانون برای افراد مقرر كرده

سبب انجام همین وظیفه بیش از پارلمان به نقایص و كمبودهای قوانین واقف است و از این به
(، 231: 1731پناهي، ها را ارائه دهد )قاضي شریعتتواند بهترین پیشنهادی مجریه مي، قوهنظر

لوایح قانوني پس از تصویب هیأت »قانون اساسي آمده است:  13به همین دلیل در اصل 
 «.وزیران به مجلس تقدیم شود

 هااز طريق شورای عالی استان. 4ـ1ـ2ـ2
هاست، ها كه مركب از نمایندگان شوراهای استانتان، شورای عالي اس111مطابق با اصل 

وظایف هماهنگي بین شوراهای محلي در امور عمراني و رفاهي را بر عهده دارد و به همین 
درستي انجام دهد ی خود را بهسبب نیازمند قوانین اجرایي مشخص است تا بتواند وظایف محوله

شورای »دارد: مقرر مي 112ن ضرورت، اصل (. در راستای تأمین ای131: 2، ج 1731)هاشمي، 
هایي تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به ها حق دارد در حدود وظایف خود طرحعالي استان

 «.ها باید در مجلس مورد بررسي قرار گیردمجلس شورای اسالمي پیشنهاد كند و این طرح

 دوم: بررسی و تصويب قانون یمرحله. 2ـ2ـ2

ها و لوایحي را كه از طرق قانوني تقدیم مي موظف است تمامي طرحمجلس شورای اسال
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های رسیده را كالً یا جزئاً تواند پیشنهادشود، بررسي كند. بدیهي است در نهایت مجلس ميمي
رد یا قبول كند و از این نظر، صالحیت مجلس در قانونگذاری اختیاری است. بدیهي است 

كه البته ضمانت اجرای  7است کلف به قانونگذاری كردهقانون اساسي در مواردی مجلس را م
 ی مورد نظر مقنن اساسي وجود ندارد.مشخصي برای الزام مجلس به قانونگذاری در حیطه

 سوم: نظارت بر مصوبات  یمرحله. 3ـ2ـ2

منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسي از نظر عدم مغایرت شورای نگهبان به»
بیني شده است. این قانون ( در قانون اساسي پیش51)اصل « رای اسالميمصوبات مجلس شو

ی قوانین و مقررات مدني، جزایي، مالي، اقتصادی، اداری، فرهنگي، نظامي، كلیه» كند تأكید مي
ی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه ها باید براساس موازین اسالميسیاسي و غیر این

ی فقهای نین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهدهاصول قانون اساسي و قوا
(. برای تحقق این هدف، مقنن اساسي صالحیت عام مجلس در 3)اصل « شورای نگهبان است

تواند قوانیني وضع مجلس شورای اسالمي نمي»دارد: كند و مقرر ميقانونگذاری را محدود مي
 (.12)اصل « یا قانون اساسي مغایرت داشته باشد كند كه با اصول و احکام مذهب رسمي كشور

مجلس شورای اسالمي بدون وجود شورای نگهبان »حدی است كه اهمیت شورای نگهبان به
 (.57)اصل « اعتبار قانوني ندارد

چهارم: حل اختالف میان مجلس شورای اسالمی و شورای  یمرحله. 4ـ2ـ2
 نگهبان

گیرد، مجمع هور در فرایند قانونگذاری قرار ميجمآخرین نهادی كه پیش از توشیح رئیس
مجمع مرجع حل اختالف میان شورای نگهبان و مجلس شورای تشخیص مصلحت نظام است. 

 اسالمي است. 
گیری كند، تواند صرفاً براساس موازین اسالمي تصمیمبرخي معتقدند كه مجمع اصوالً نمي

انون اساسي، فقهای شورای نگهبان ق 3چراكه مرجع تشخیص شرعي بودن مصوبات وفق اصل 
كه مطابق یک دیدگاه، مجمع در جایگاه باالتر از این شورا قرار دارد. مجمع باید است. درحالي

گیری كند، بنابراین ی شرعي بودن، تصمیمبرای تأمین مصلحت عام مردم و كشور فارغ از دغدغه
رسد نظر مي(. البته به723: 1737تنها مالک مجمع، مصلحت نظام و مردم خواهد بود )زارعي، 

ی برتری مجمع نسبت به شورای نگهبان منزلهتصمیم مجمع تشخیص در این خصوص لزوماً به
 های متفاوت در قانون اساسي برخوردارند. نیست، بلکه هر دو نهاد از جایگاه و صالحیت

 3یب اصل كار بردن تمام دقت خود و صرف وقت بسیار در تصوقانونگذار اساسي با به
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كوشید تا اجرای این اصل را در نظام جمهوری اسالمي حتمي كند. بنابراین هر گونه تفسیری 
بر این مشي مقنن اساسي است. عالوهبرخالف این اصل، خالف ظاهر قانون و خواست و خط

دارد: ی تفسیری برخالف چنین برداشتي از وظایف مجمع اعالم ميشورای نگهبان ضمن نظریه
 تواند خالفنمي نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبات اساسي قانون چهارم اصل مطابق»

 شورای مورد نظر مجلس اساسي قانون اصل به نسبت تعارض باشد و در مقام شرع موازین
و  سایر قوانین به نسبت ( و همچنین112 صدر اصل )موضوع نگهبان و شورای اسالمي
 تفسیری ی)نظریه« تاس حاكم نظام مصلحت تشخیص مجمع یمصوبه ،یگر كشورد مقررات
« خالف موازین شرع»این شورا در توضیح (. 7/7/1712 مورخ 3111 شماره به نگهبان شورای
سازگار باشد  شرع یاولیه با احکام نه كه آنست "شرع موازین خالف"منظور از»دارد: بیان مي

تنها  مصلحت تشخیص مجمع به 112 صدر اصل رابطه و در این ثانویه عناوین کامبا اح و نه
 به نگهبان شورای تفسیری ی)نظریه« تاس را داده ثانویه عناوین لحاظ به تکلیف تعیین یاجازه
تواند براساس ی تفسیری، مجمع مي(. مطابق با این نظریه21/3/1712 مورخ 3312 یشماره

شوند. همچنین گیری كند كه خود از موازین اسالمي محسوب ميناوین ثانویه تصمیمع
(، تصویب قواعد دائمي و غیرموقت و ورود 112قانونگذاری ابتدایي )خارج از چارچوب اصل 

های داند، از دیگر محدودیتبه موضوعاتي كه شورای نگهبان آن را در صالحیت مجمع نمي
 (.31-71: 1757نظام است )فتاحي زفرقندی،  مصوبات مجمع تشخیص مصلحت

 یمثابهبهقانونگذاری  یقانونگذاری با نظریه فرایندتطبیق  .3
  ریزیبرنامه

 موارد انطباق .1ـ3
فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمي ایران مانع از ورود قوانین خالف موازین  -1

عدم مغایرت مصوبات مجلس با  اسالمي به نظام حقوقي است. نظارت شورای نگهبان بر
احکام اولیه و عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس احکام ثانویه این مهم را 

 بخشد.تحقق مي

 111و اختیارات قانوني رهبر در اصل  11ی فقیه در اصل ی والیت مطلقهپذیرش نظریه -2
 فقیه شناسایي كرده است.همچنان اعمال نظارت بر قانونگذاری را برای ولي

 موارد تمايز. 2ـ3
ی مثابهسازوكار قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمي ایران با مراحل قانونگذاری به
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ی مختار و ریزی برای اجرای احکام اسالمي منطبق نیست. بدیهي است تمایز میان نظریهبرنامه
شود كه در بیني شده است، سبب بروز ایرادات متعدد ميفرایند كنوني كه در قانون اساسي پیش

 مبحث بعد مطرح خواهد شد. 
ی ریزی برای اجرای احکام اسالمي، در مرحلهی برنامهمثابهی قانونگذاری بهبراساس نظریه

ی دوم، مجتهد با كند؛ در مرحلهعنوان یگانه مرجع صالح، احکام را تشریع مياول خداوند به
كند. قوانین شارع كه توسط فقها از ميكارگیری تخصص خود، این احکام را از منابع استخراج به

طور مستقیم در حکومت اسالمي قابل اجرا نیست، لذا در این مرحله، شود، بهمنابع استخراج مي
ضرورت دارد تا برای اجرایي ساختن قوانین الهي، نهادی طراحي شود. بنابراین مجلس در 

به قوانین، در چارچوب قوانین  ی اسالميی سوم براساس فتاوای مستخرجه و نیاز جامعهمرحله
(. در این مقام، فتواهایي كه مجتهدان صادر 122-121: 7، ج1733دهد )منتظری، اسالم پاسخ مي

 گیرد.روند و ترسیم خطوط براساس آن صورت ميكار ميعنوان منبع قانونگذاری بهكنند، بهمي
احکام الهي زماني معنا  رایریزی برای اجی مذكور، اساساً برنامهاز یک سو مطابق نظریه

یابد كه استخراج این احکام از منابع اسالمي انجام گرفته باشد، این در حالي است كه در نظام مي
عنوان منبع قانونگذاری معرفي نشده است و مجلس نیز تکلیفي در حقوقي ایران، فقه تصریحاً به
ویژه شناسد. از سوی دیگر، مطابق مباني مندرج در فصل اول و بهاین خصوص برای خود نمي

قانون اساسي، تمامي قوانین و مقررات لزوماً باید مطابق با موازین شرعي باشند و از این  3ل اص
شود، بلکه عنوان یک منبع حقوقي در نظر گرفته ميتنها بهنظر، قدر متیقن این است كه فقه نه

ت در بندی قوانین و مقرراعنوان یک منبع معیار شناسایي شده است، هرچند در تعاریف و دستهبه
ی مجلس شورای اسالمي، شناسایي آثار نویسندگان، كمتر به آن توجه شده است. بنابراین دغدغه

كوشد احکام الهي و چگونگي اجرای آن نیست، بلکه پاسخگویي به نیاز جامعه است و تنها مي
ارت تا مصوبات مغایر با احکام اسالمي صادر نکند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود. بنابراین نظ

شود، نظارتي پسیني و منفعالنه ی مقننه خوانده ميفقهای شورای نگهبان كه جریان اجتهاد در قوه
 ی مختار ندارد.ی دوم قانونگذاری در نظریهاست كه هیچ شباهتي با مرحله

 قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمی ايران فرايندانتقادات وارد بر  .3ـ3

ی مذكور، اشکاالت ذیل را سبب شده است. در این ی بر نظریهعدم انطباق فرایند قانونگذار
شود شده در فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمي ایران بررسي ميقسمت انتقادات مطرح

ي سازوكار الزم برای ورود احکام نیبشیپعدم و مسائلي مانند تقدم قانونگذاری بر امر اجتهاد، 
 بررسي خواهد شد.  ساحت اجتهاد به اجتهاد تطبیقي، تقلیل حقوق و یاولیه به حوزه
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 تقدم قانونگذاری بر اجتهاد. 1ـ3ـ3
ترین شقاق این نظام با نظام ترین انتقاد وارد بر نظام قانونگذاری كنوني، بزرگبزرگ

ریزی( از اجتهاد در مبنای ی قانونگذاری )برنامهمطلوب است. با وجود تأخر مرحله
ریزی در نظام كنوني، قانونگذاری مقدم بر اجتهاد است، این در ی برنامهمثابهقانونگذاری به

حالي است كه در دوران غیبت امام معصوم )عج( قانونگذاری در حکومت اسالمي باید مبتني 
-عنوان یکي از اصليبر اجتهاد باشد، در غیر این صورت، نیاز جامعه به اجرای قوانین الهي به

(. 11: 1753شود )كعبي، مبتني بر شریعت اسالم پاسخ داده نميترین وظایف نظام سیاسي 
اصول عقیدتي و عملي اسالم كه براساس كتاب و سنت است، در رأس نظام اسالمي قرار دارد 

 (. 31: 1713و همه چیز باید از این قله سرازیر شود )حسیني بهشتي، 

فرایند قانونگذاری جمهوری  هرچند مراجع تقلید و مجتهدان عضو خبرگان قانون اساسي كه در
طور مثال، در جریان گاه به عدم تطابق این دو نظام اشاره نکردند. بهاسالمي حضور داشتند هیچ

ی ی نظریهاهلل سبحاني ضمن تشریح دوبارهطرح موضوع ارث زن از زمین در مجلس، آیت
تحدید »امر مرقوم داشتند: ریزی و شأن مجلس شورای اسالمي در این ی برنامهمثابهقانونگذاری به

ارث زوجه از مسائل شرعي است كه باید در آن، فقیهان اسالم نظر دهند، آنگاه مجلس برای اجرای 
گانه از اصول اساسي ما است، تفکیک طوری كه تفکیک قوای سهریزی كند. هماناین حکم، برنامه

ای رده شده است، غیر از وظیفهی مراجع تقلید گذااین دو قلمرو نیز چنین است و آنچه بر عهده
عبارت دیگر اقلیت و اكثریت در جایي معتبر است كه ی نمایندگان محترم است. بهاست كه بر عهده

شود اما مشروعیت آن را فقیهان امضا كرده باشند و آنگاه در اجرای آن به اكثریت آرا مراجعه مي
ی ارث كثریت، فاقد اعتبار است و مسئلهجا اقلیت و امسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آن

ی زن و مرد، از مسائل فقهي است كه باید در آن به فقها مراجعه كرد زوجه از زمین و یا تساوی دیه
اهلل سبحاني به رئیس مجلس شورای اسالمي ی آیت)نامه« و از صالحیت مجلس كامالً بیرون است

بنابراین با وجود صالحیت عام  (.http://hawzahnews.com/detail/News/230802: قابل دسترسي در
های مجلس در امر قانونگذاری كه در قانون اساسي به رسمیت شناخته شده، محدودیتو اختیاری 

شود. شک در نظام كنوني، تقنین مقدم بر اجتهاد تلقي ميقابل توجهي نیز قابل مشاهده است، اما بي
پندارند )كاتوزیان، مي« حوادث واقعه»یین تکلیف در پروا مجلس را مرجع تعحقوقداناني كه بي

 كنند.نگرند، بازگو نمي(؛ در واقع چیزی بیشتر از آنچه را كه در این نظام مي2121-211: 1، ج1711
تقدم قانونگذاری بر اجتهاد در نظام قانونگذاری فعلي سبب شده است كه ورود احکام 

لس باشد. مجلس شورای اسالمي به شهادت ی حقوق وابسته به خواست مجاولیه به حوزه
-نحوی كه مياصول قانون اساسي از صالحیت عام و اختیاری قانونگذاری برخوردار است، به
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تواند از تقنین این احکام خودداری ورزد. این مهم در حالي است كه تالش مجتهدان در 
ز طریقي در صحن علني استخراج احکام از منابع اسالمي تنها زماني ثمربخش خواهد بود كه ا

مجلس مطرح شود و وارد حقوق موضوعه گردد. در چنین فرضي، مجلس شورای اسالمي 
 ریز در اجرای احکام الهي تلقي شود.عنوان مصداق نهاد برنامهتواند بهمي

بدیهي است نظام اسالمي حداقل نیازمند دو دسته از قوانین است؛ یکي قوانیني كه فتاوایي 
ادث واقعه را كه مستقیماً از شریعت اخذ شده است، برای اجرا آماده كند و به در پاسخ به حو

سبب بروز و ظهور مالكات، حکم ثانوی مراحل زبان حقوقي درآورند؛ دوم، قوانیني كه به
ی دوم قوانین كه تصویب را بگذرانند. در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران تنها برای دسته

ی اول داشته باشند، سازوكار تهیه، تدوین و تری از قوانین دستهی تنگایرهالبته قاعدتاً باید د
بیني شده است. اساساً در نظام جمهوری اسالمي ایران هیچ طریق مستقلي برای تصویب پیش

شود، صورت قوانیني كه پیوسته توسط فقها و مراجع از اسالم استخراج ميورود احکام اولیه به
حالي است كه هدف از تشکیل حکومت در لسان بنیانگذار و متفکران این وجود ندارد. این در 

ی نظام، اجرای احکام شریعت عنوان شده است، اما چگونه ممکن است نقش احکام اولیه
 اسالم در این سازوكار، تنها نظارت بر قوانین مصوبه باشد.

 تقلیل ساحت اجتهاد به اجتهاد تطبیقی. 2ـ3ـ3
ي، وحي نقشي اساسي در بیان قوانین دارد و راه آن اجتهاد است. قانون اساس 2طبق اصل 

پوشد؛ هرچند برخي ی عمل ميی مقننه از طریق شورای نگهبان جامهاین اجتهاد مستمر در قوه
(. باید 15: 1752دانند )رجائي باغ سیائي، جایگاه فعلي اجتهاد در قانون اساسي را مؤثر مي

گونه موارد، اجتهاد فقیه تنها تطبیقي بسنده شده است و در این ی مقننه به اجتهادگفت در قوه
های شریعت دنبال پاسخ دادن به این پرسش است كه آیا موضوع یا مصوبه برخالف آموزهبه

اسالم است یا خیر؟ در این نوع اجتهاد، استنباط نقشي حداقلي دارد و تنها نقش آن بررسي 
تواند (. مشروعیت قوانین مي27-21: 1753، عدم مغایرت مصوبات با شرع است )كعبي

ی اجتهاد تطبیقي حداقلي یا حداكثری تحقق یابد و نظارت صرف احکام بر قوانین در سایه
تواند مشروعیت حداقلي را برای قوانین فراهم آورد و برداشت و اتخاذ قوانین و مقررات از مي

اكثری از اجتهاد مشروعیت حداكثری ی حدی استفادهموازین، اصول و احکام اسالمي در سایه
قوانین را در پي خواهد داشت. این امر را باید برداشتي متعالي از حقوق اسالمي دانست 

(. بدیهي است ارتقای نقش اجتهاد در فرایند قانونگذاری 11-11: 1757)درویش متولي، 
اسالمي ممکن نیست، شده در قانون اساسي با دفاع از لزوم مطابقت قوانین با موازین پذیرفته

( و 23: 1757زیرا بسیاری از مصوبات مجلس مستنبط از منابع شرعي نیست )درویش متولي، 
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ی قابل توجه این است به همین سبب، بیشتر مصوبات با موازین اسالمي مطابقت ندارد. نکته
با قید  داد، بسیاری از مصوباتكه اگر شورای نگهبان مطابقت با احکام را مالک خود قرار مي

شد )درویش متولي و علم الهدی، كردند و تقنین با مشکل مواجه ميعدم مطابقت برخورد مي
(. بنابراین گسترش نقش فقهای شورای نگهبان به تشخیص مطابقت مصوبات با 11: 1757

موازین شرعي ناممکن است و اساساً تقدم قانونگذاری بر اجتهاد، لزوماً تقلیل ساحت اجتهاد 
 د تطبیقي را در پي خواهد داشت.به اجتها

پندارند و از این منظر، كفایت عدم مغایرت برخي این نگرش را مطابق با جامعیت دین مي
(. در مقابل 12-11: 1752كند )خراساني، قوانین با احکام دین، جامعیت را تأمین و حمایت مي

ان نگریستند، بر نقش بینانه به جریان قانونگذاری در جمهوری اسالمي ایركساني كه واقع
كنند. فقه در برخورد انفعالي با مسائل، تنها در نقش یک ی فقه در این نظام اذعان ميمنفعالنه

كند و در برابر احکام صادرشده كه برخوردار از را ایفا مي مانعيگر است یا نقشي نظاره
فرض، فقه به حاشیه نحوی كه در این كند، بههای سلبي و تحریمي است، اعالم موضع ميجنبه
(. از سوی دیگر نقش اسالم و شریعت در جامعه، هدایتگری 5: 1731رود )جهانگیری، مي

تبع ایشان به علمای بیدار اسالم اختصاص دارد )خمیني، است و این هدایتگری به انبیا و به
فقه  ی اعتقاد به جامعیتِ دین اسالم، اعتقاد به توان پاسخگویي(. الزمه372: 17، ج1735

تئوری »اسالمي به تمامي نیاز جامعه و بشر به قانون است. فقه اسالمي در نگرش فقه حکومتي 
(. بنابراین 235: 21، ج1735)خمیني، « ی انسان و از گهواره تا گور استواقعي و كامل اداره

گیرد، ی قواعد استنباط حکم شرعي در نظر ميفقه پویا كه نقش زمان و مکان را در زمره
ی حکومت را دارد. بر همین مبنا، تقلیل اجتهاد به اجتهاد تطبیقي در فرایند انایي ادارهتو

تدریج قوانین موضوعه از شود و بهقانونگذاری، سبب زاویه گرفتن قانون از فقه اسالمي مي
گیرد و ممکن است قوانین دیگر هدایتگر جامعه، به سمت كمال اهداف شریعت فاصله مي

(. بنابراین اكتفا به اجتهاد تطبیقي، محروم ساختن جامعه از 111-112: 1731 نباشد )شریعتي،
 ی متحد است.عنوان احکامي واحد حول یک منظومهاحکام مترقي اسالم به

 نظامات حقوقی، اقتصادی  به نظام اسالمی مانندورود نظامات غیراسالمی . 3ـ3ـ3
كه ابتکار عمل قانونگذاری را در فرایند قانونگذاری توسط مجلس شورای اسالمي ایران 

اختیار نمایندگان مجلس قرار داده، حاصل این بینش این است كه موضوعات جدید اقتصادی، 
سیاسي، اجتماعي و مانند آن، همه معلولِ مناسبات دوران مدرن است. بنابراین دین باید قهراً 

كه موضوعات جدید اغلب در ها را بپذیرد و موضع خود را در برابر آن تعیین كند، درحاليآن
ها و باورهای خاصي مبتني است )امیني، شوند كه خود بر ایدئولوژیساختاری ویژه ایجاد مي
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ی فقه در برابر این نظامات غیراسالمي با وجود نیاز جامعه به (. برخورد منفعالنه21: 1715
ناخواه این نظامات نظامات گوناگون اقتصادی، سیاسي، فرهنگي و مانند آن موجب ورود خواه

جزء قوانین مغایرتي با احکام اسالم ندارد، ممکن است  شود. اگرچه جزء بهبه نظام اسالمي مي
كنند. قدر متیقن ی این نظامات وارداتي در مغایرت با مقاصد و اهداف شریعت عمل مجموعه

یر خود قرار تواند ماهیت آن نظام را تحت تأثاین است كه ساختارهای یک نظام سیاسي مي
بر محتوا، به ساختار مناسب نیز توجه شود. این فرض دهد و الزم است در حکمراني عالوه

تواند به ایجاد چارچوبي منتهي شود مندی از ساختارهای وارداتي ميقابل تصور است كه بهره
 كه محتوای دروني فقه را تحت تأثیر خود قرار دهد و به عرف تبدیل شود )كدخدایي و طحان

(. بر همین اساس و در راستای استقرار مباني نظام جمهوری اسالمي ایران، 21: 1757نظیف، 
 ضرورت دارد تا ساختارهای متناسب با مباني قانون اساسي نیز ایجاد شود.

 سازی اسالمی عدم تحقق نظام. 4ـ3ـ3
راسالمي تنها از ورود نظامات غیفرایند قانونگذاری كنوني مبتني بر اجتهاد تطبیقي نه

بخشد، این در حالي است كه تحقق سازی اسالمي را نیز تحقق نميكند، بلکه نظامممانعت نمي
سازی در این زمینه پردازی و نظامی شریعت نیازمند ساختار جامع و متوقف بر نظریهجانبههمه

د و ی عزیمت و آغاز قانونگذاری اجتهااست. چنین امری الجرم وابسته به آن است كه نقطه
 (.12-1: 1757نتایج حاصل آن باشد )كعبي، 

وار صورت جامع و نظامنگاهي كلي به قوانین موضوعه بیانگر این حقیقت است كه فقه به
بر كلیت این قوانین اشراف ندارد و بسیاری از قوانین نیز اساساً مبتني بر نگاه فقهي نگاشته 

 (.721: 1752نشده است )اكبری، 

ی دار ادارهای نیست، بلکه این دین داعیهاحکام پراكنده و جزیره دین اسالم متشکل از
سازی است. دوری اسالم از مسند قدرت ی حکومت و جامعه نیازمند نظامحکومت است و اداره

گرا گیری اجتهاد بر رویکرد فردی شد. امری كه نگاه سیستمي و كلهای متمادی سبب شکلسال
گرفتند احکام مستنبط از شریعت اسالمي در یک نظام قرار نمي به اسالم نداشت و در این بستر،

های اقتصادی، سیاسي، اجتماعي و مانند آن ی عرصهكنندهساز و ادارهعنوان دیني نظامو اسالم به
ی خود نرسید. رشد جوامع اسالمي در قرون پنجم و ششم مبتني بر استحصال به جایگاه حقه

بر احکام اسالمي در تمامي م تحقق یافت و مسلمین با تکیه نظامات گوناگون از احکام اسال
های اجتماعي موفق شدند نظام نویني را حاكم كنند و حقوقي كامل و مترقي را فراهم آورند زمینه

 (.71: 1713رفت )مهرپور، شمار ميهای حقوقي دنیا بهكه از بهترین نظام
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 احساس نیاز بیش از پیش به احکام ثانويه. 5ـ3ـ3
سازی اسالمي از یک سو و ورود نظامات غیراسالمي از سوی دیگر، خود عدم تحقق نظام

پیوسته اهدافي را دنبال همعنوان نظامي بهشود. دین اسالم بهعلتي برای ایجاد مشکلي دیگر مي
تواند جزئي از اجزای نیل جامعه به مقاصد كند و هر یک از احکام آن در متن این نظام ميمي

ای به احکام اسالمي حاكم شود، فهم جایگاه آن در كلیت كه نگاه جزیرهباشد. زمانيشریعت 
شود و همین امر نیاز بیش از پیش به احکام ثانویه را در پي خواهد داشت. اسالم ناممکن مي

عنوان ی ظهور نرسد و تمامي احکام آن بهكه دین در نظامات گوناگون جامعه به منصههنگامي
شود كه تنها راه ظام اجرا نشود، تنگناهای بسیاری در مسیر حركت جامعه ایجاد مياجزای این ن

 گیری احکام ثانوی است.گذر از آن، شکل

اگرچه مبنای احکام حکومتي در مقام عدم تنفیذ احکام اولیه نیز مصلحت است، باید به این 
وادی آملي، حقیقت توجه داشت كه مصلحت و منفعت اصلي، اجرای احکام الهي است )ج

گرایي تالش برای تحقق احکام اسالمي است و (. بنابراین باالترین مصلحت112-117: 1731
شود، باید دانست كه مصالح بشری در دنیا و آخرت اساساً در پرتو احکام اسالمي محقق مي

(. بنابراین 115-113: 1731دهد )جوادی آملي، ی تشریع احکام را تشکیل ميامری كه فلسفه
سازی براساس دین اسالم، از تجویز مکرر ید كوشید با تقدم اجتهاد بر تقنین و تحقق نظامبا

 احکام ثانوی و گذر از احکام اولي جلوگیری كرد و در این مسیر دچار تخصیص اكثر نشد.

 خطر عرفی شدن قوانین . 6ـ3ـ3

امری است  ی قانونگذاری فعلي،سکوالریزه شدن دین و عرفي شدن احکام دیني در نتیجه
عرفي شدن (. »131: 1757اند )الشریف، كه برخي اندیشمندان خطر آن را گوشزد كرده

فرایندی است كه طي آن اهمیت و تأثیر امور اعتقادی، اخالقیات و احکام دین در سطوح 
جهاني به زندگي جایگزین رویکرد دیني یابد و نوعي رویکرد اینفردی و اجتماعي كاهش مي

های ها، دستورها و برنامه(. سکوالریزاسیون تمامي آموزه57: 1757ان )نجفي(، )بست« شودمي
دهد و هر یک از این امور را كه با عقل خود موافق ی عقل و تجربه قرار ميدین را در سنجه

های عقل، مالک قبول و رد دستورهای دین سنجيكند. در این صورت مصلحتنبیند، رد مي
داور نهایي در اخذ و رد »گردد. اگر عقل ي الهي از ارزش ساقط ميشود و استناد به وحمي

جزء احکام و معارف اسالمي و دین باشد، در این صورت اخیر است كه دین در حد  جزء به
 (.12: 1733)كردفیروزجایي، « آیدای عرفي و دنیوی پایین ميپدیده

شوند كه در این رن منطبق ميتدریج با الزامات دوران مددر این فرایند، دین و دولت به
های دیني در زندگي فردی، نهادها، ساختارها و مناسبات صورت از نقش دین و آموزه
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گردد )شفیعي های تجربي و عقالني جایگزین آن ميشود و آموزهاجتماعي كاسته مي
(. محو تدریجي مالحظات دیني در قوانین اساسي و عادی از 132: 1731سروستاني، 

 (.111: 1731وند، ی اجتماعي است )شجاعيی این فرایند در حوزههاشاخصه
عرفي شدن قوانین معلولِ تقدم قانونگذاری بر اجتهاد است و این امر ورود نابسامان 

ی مادی است، به نظامات غیردیني و عرفي را كه حاصل تجربیات دنیای غرب در توسعه
ها و سیری برای نظام سازی براساس آموزهسازد. در آن هنگام كه می قوانین هموار ميحوزه

یند آفری این امر است در بیني نگردد و شأن اجتهاد كه تنها طریقهدستورهای دین پیش
كه از تحقق آن  است ایپدیدهقانونگذاری در حد اجتهاد تطبیقي تنزل یابد، عرفي شدن قوانین 

ن مصوب در دوران سازندگي اشاره توان به قوانیگریزی نخواهد بود. در تبیین این مسئله، مي
ریزی ی سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامهكرد كه نقش احکام و دستورهای اسالمي در حوزه

خورده در ی غربي و تجربیات بعضاً شکستهای توسعهكمرنگ شد و در مقابل مدل
 (.132: 1731)شفیعي سروستاني، كشورهای دیگر مورد توجه بیشتری قرار گرفت 

های وحیاني، عامل ونگذاری تنها براساس نیازهای زمانه و نه براساس شریعت و دادهقان
اندركاران اگر قید لزوم ی برخي دستاصلي عرفي شدن قوانین در نظام كنوني است. به گفته

شد و بیني نميعدم مغایرت قوانین با موازین اسالمي در تأیید قوانین در قانون اساسي پیش
جز در پنج یا ده درصد قوانین مصوب، اختالف پیمود، بهی همین مسیر را ميروند قانونگذار

كه شریعت شد. تا زمانياصطالح اسالمي كنوني مشاهده نميچشمگیری میان آن با قوانین به
ی ورود مقدس، ابتکار عمل را در قانونگذاری در دست نداشته باشد و تنها به مانند پاسباني اجازه

كند، ی عرفي است كه الگوی پیشرفت كشور را تعیین مين مدل توسعهو خروج بدهد، ای
یافت، خألها و نواقص كنوني ی دیني، امکان بروز و ظهور ميكه اگر در مدل توسعهدرحالي

اسالمي،  شد. وام گرفتن از ساختارهای حقوقي غیردیني و وصله زدن آن به نظامبرطرف مي
-كه قانونگذار ميوجود آمده است و تا زمانيفرایند بهی دیگری است كه در این اشکال عمده

كوشد تا نهادهای اسالمي در قالب ساختارهای عرفي نتیجه دهند، مشکالت و نواقص تقنین 
 (. 22-21: 1757الهدی، برطرف نخواهد شد )درویش متولي و علم

 گیرینتیجه
 و فقهي مباني اند،انستهد ممکن را آن امروزی شکل به قانونگذاری كه علمایي از دسته آن
 ایشان رأس در و معاصر انقالبي علمای میان این از. اندكرده مطرح آن برای را متعددی كالمي

 ینظریه طرح ضمن اساسي قانون خبرگان مجلس در حاضر علمای و( ره)خمیني  امام
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 پي را كنوني قانونگذاری نظام «الهي احکام اجرای برای ریزیبرنامه یمثابهبه قانونگذاری»
 در است؛ مرحله سه از متشکل اسالمي حکومت در قانونگذاری نظریه این مطابق. ریختند
 توسط احکام این دوم یمرحله در شود؛مي تشریع خداوند یناحیه از احکام اول یمرحله

 وارد حقوق یحوزه به ریزبرنامه مجلس توسط سوم یمرحله در و شود؛مي كشف مجتهدان
. است نشده رعایت موجود فرایند در تمامهبه مراحل این كه باورند این بر نویسندگان .گرددمي

 طرق از پیشنهاد یارائه یمرحله از ایران اسالمي جمهوری نظام در تقنین فرایند یمطالعه
 در مصوبات بر نظارت و دوم یمرحله در هایپیشنهاد تصویب و بررسي مرحله تا گوناگون

 را نکته این آخر، یمرحله در نگهبان شورای و مجلس میان اختالفات حل و سوم یمرحله
 اسالمي احکام براساس نه و جامعه نیاز براساس مجتهدان بر مقدم مجلس كه سازدمي روشن
 دارند تطبیقي اجتهاد و پسیني نظارت امکان تنها نگهبان شورای مجتهدان و كندمي وضع قانون

 اساسي تمایزی شد، گفته آنچه براساس. ندارند را مجلس یمصوبه در تصرف و دخل حق و
 نظام در ریزیبرنامه بر اجتهاد تقدم آن و دارد وجود كنوني فرایند و مذكور ینظریه میان

 تقنین نظام در اشکاالتي بروز سبب بنیادین تمایز این. است موجود نظام در آن تأخر و مطلوب
 این در همچنین. است تطبیقي اجتهاد به اجتهاد ساحت تقلیل ایرادات این یجمله از. شودمي

 آن برعالوه. است نشده بینيپیش حقوق یحوزه به اولیه احکام انواع ورود برای مسیری نظام،
 اسالمي نظام به حقوقي و اقتصادی نظام مانند غیربومي نظامات ورود سبب ریزیبرنامه تقدم
 عرفي خطر درازمدت در و شد نخواهد میسر طریق ینا از اسالمي سازینظام بنابراین ؛شودمي

 .كندمي تهدید را اسالمي نظام قوانین شدن



 
 
 

 ... قانونگذاری یتطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسالمی ایران با نظریه
 

 

131 

 هایادداشت
جایگاه نهاد قانونگذار در فقه حکومتي و »ارشد خود با عنوان ی كارشناسينامهمؤلف در پایان .1

موارد مفصالً  در دانشگاه قم به تبیین این1751شده در سال دفاع« نظام جمهوری اسالمي ایران
  پرداخته است.

 لیذ یهادر كتاب توانيطور مشخص مدر اسالم را به یبودن قانونگذار ایمرحلهسه نییتب .2
 مشاهده كرد:

  یزیتبر يجعفر سبحان اهللتیانداز ما اثر آدر چشم ياسالم حکومت
 یمنتظر ينعلیحس اهللتیحکومت اسالم اثر آ يفقه يمبان و

 . 173: 1751ن.ک: هاشمي،  .7
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ی شماره ی شورای نگهبان، به، گزارش پژوهشي پژوهشکده««قانون»بررسي مفهوم 

 .http://yon.ir/2MEe، قابل دسترسي در17531175مسلسل 

تأثیر ساختارهای حکومتي بر ماهیت »(، 1757كدخدایي، عباسعلي و هادی طحان نظیف ) .23
 .11، ش ی دانش حقوق عمومیفصلنامه، «نظام سیاسي از منظر عاملیت و ساختار

، 32دوره، ش ، بيرواق اندیشه، «عرفي شدن دین»(، 1733ز جایي، یارعلي )كرد فیرو .25
 .23- 31صص 

های كلي نظام، گفتارهایي در حقوق عمومي اسالمي، سیاست» (، 1753كعبي، عباس) .71
، علي فتاحي زفرقندی، علي بهادری جهرمي، «گذار اسالميراهکار ارتقای نظام قانون

، قابل 17531171ی مسلسل شماره نگهبان، بهی شورای گزارش پژوهشي پژوهشکده
 .http://yon.ir/u8ZVدسترسي در

مباني تحلیلي نظام جمهوری اسالمي ایران، تحلیل مباني اصل »(، 1757كعبي، عباس ) .71
ی شورای نگهبان، ، محسن ابوالحسني، گزارش پژوهشي پژوهشکده«چهارم قانون اساسي

 .http://yon.ir/Ovl2در  ، قابل دسترسي17571111ی مسلسل شماره به

های ، مشهد: بنیاد پژوهشاحکام مصلحتی در فقه اسالمی(، 1757مدني، سید محمود ) .72
 اسالمي، چ اول.

 .7وسوم، ج ، تهران: دارالکتب االسالمیه، چ چهلنمونه تفسیر(، 1733مکارم شیرازی، ناصر ) .77

والیت الفقیه و مبانی فقهی حکومت اسالمی، دراسات فی (، 1733، حسینعلي )منتظری .73
، قم: تفکر، محمود صلواتي و ابوالفضل شکوریترجمه و تنظیم: ، االسالمیه الدولةفقه 

 .7 چا، جبي

ی تنظیم و نشر آثار امام ، تهران: مؤسسهی امامصحیفه(، 1735اهلل )خمیني موسوی، روح .71
 .21و  17، 11خمیني)س(، چ پنجم، ج 

ی تهران: مؤسسه )حکومت اسالمی(، والیت فقیه(، 1711) ------------------ .72
 تنظیم و نشر آثار امام خمیني )ره(، چ هفتم.

 ، تهران: اطالعات، چ دوم.های جدید در مسائل حقوقیدیدگاه(، 1713مهرپور، حسین ) .71

 .http://yon.ir/bzu2های تفسیری شورای نگهبان قابل دسترسي در نظریه .73

، تهران: میزان، چ اسالمی ایران حقوق اساسی جمهوری(، 1731هاشمي، سید محمد ) .75
 .2بیستم، ج 


