
 
 

 
 

 
 

  عموميعمومي  حقوقحقوق  دانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 6شماره ، 9312 زمستان، دومسال 

 
 
 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  61/4/6333/ مورخ 13736/61/3 شمارهشماره  به موجب نامةبه موجب نامة
  ةةتغییر یافته و درجتغییر یافته و درج« « دانش حقوق عمومیدانش حقوق عمومی»»به به « « های حقوق عمومیهای حقوق عمومی  بررسیبررسی»»  ةةعنوان فصلنامعنوان فصلنام

  ةةفصلنامفصلنام  44تا تا   66های های   ه اعطا شد. این درجه شامل شمارهه اعطا شد. این درجه شامل شمارهپژوهشی به این فصلنامپژوهشی به این فصلنام  --علمیعلمی

 شود.شود.  های حقوق عمومی نیز میهای حقوق عمومی نیز می  بررسیبررسی
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  عموميعمومي  حقوقحقوق  دانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 6شماره ، 9312 زمستان ،دومسال 
 شوراي نگهبان پژوهشكده صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيك سيامك ره :سردبير
 

 )به ترتيب حروف الفبا( اعضاي هيأت تحريريه

 دانشگاه تهرانحقوق خصوصي دانشيار  ،ـ محسن اسماعيلي

 دانشگاه تهران حقوق عمومي استاديار  ،ـ فيروز اصالني

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي  دانشيار ،ـ غالمحسين الهام

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ محمدجواد جاويد

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي شيار دان ،ـ سيدمحمد حسيني

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

 عضو پژوهشكده شوراي نگهبان و دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريحقوق خصوصي استاد  ،پيك سيامك رهـ 

 ن و عضو پژوهشكده شوراي نگهبا دانشگاه تهرانحقوق عمومي استاد  ،ـ عباسعلي كدخدايي

 و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريحقوق جزا و جرم شناسي ار استادي ،فريد محسنيـ 
 

 نيست. پژوهشكدهكنندة ديدگاه شوراي نگهبان و  مقاالت اين فصلنامه لزوماً بيان
 است.ل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز نق

 

پژوهشكده  ،21پالك ، روبروي مسجد الرحمن،كوچه خسرو ،قرني خيابان سپهبد ،تهران آدرس:
 812ـ  00111861 :كستلف 21261 -2641تهران  صندوق پستي: ،شوراي نگهبان

 mag.shora-gc.ir E-mail: mag@shora-rc.ir :سامانه فصلنامهآدرس 

مكاتبات با دفتر فصلنامه  ةارسال مقاله و پيگيري روند داوري آن و همچنين كلي
 گيرد. از طريق سامانه فصلنامه انجام ميصرفاً 

 ريال 888/18 قيمت:
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و پايگاه استنادي  mag.shora-gc.irاين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  -
 .گردد نمايه مي( ISCعلوم جهان اسالم )

محفوظ است و آن دسته از « دانش حقوق عمومي»كليه حقوق مادي براي فصلنامة  -
مي كه در صدد انتشار مقالة منتشرة خود در مجموعه مقاالت، يا بخشي نويسندگان محتر

 كتبي، موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند. از يك كتاب هستند، الزم است با ارائه درخواست

 

 حقوق عمومي دانشمشي فصلنامه  خط

مي دانش حقوق عمومي، انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق عمو ةمشي فصلنام خط

مقاالت در مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است. الزم است 

مرتبط  باشد. تحليل نظرات و تجارب حقوقي« حقوق عمومي»جهت پيشرفت مطالعات مربوط به 

 باشد. مشي مي با حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خط

 لنامه )اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور( عبارتند از:محورهاي اين فص

 سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ـ مطالعة نظام

هاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران و  ـ مطالعة نقش و جايگاه كارويژه

 بررسي نهادهاي مشابه

 ني، نظريات، ساختار و كاركرد دولتـ مطالعة مبا

 ـ مطالعة ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت، بازنگري و ارتقاء آن

 ـ مطالعة فقه حكومتي

 ساالري ديني ـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردم

 گذاري و نظارت بر عملكرد دولت ـ مقررات

 

 راهنماي نگارش مقاالت

 (mag.shora-gc.irاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه )از نويسندگان محترم، با رعايت نكات زير مق

 موارد زير در آنها مراعات شده باشد:گيرند كه  صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار مي ارسال نمايند.

 طور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود: خانوادگي و مشخصات نويسنده / نويسندگان به نام و نام .1

 در صورت تعدد نويسندگان، حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.. 1-1

 كشور ـشهر  ـ رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه. 1-2

 آدرس ايميل نويسنده / نويسندگان نوشته شود.. 1-3

ترين نتايج و  روش تحقيق و مهم موضوع مقاله، سؤال وواژه و در بردارندة 222داراي  چكيده مقاله .2

 كليدواژه( باشد. 8تا  5هرستي از واژگان كليدي )ف

 ،داليل ضرورت تحقيق، تبيين روش تحقيق سؤال تحقيق، موضوع و مسئلة پژوهش،مقدمه مقاله حاوي  .3

 مرور ساختار مقاله باشد. و ارائة پيشينة موضوع و ادبيات تحقيق 

 نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد. .4
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 شده به شكل زير آورده شود: قول يا موضوع استفاده در پايان نقل  و منابع و مآخذ، در متن مقاله به ارجاع .5

 (.25شماره آيه(. مثال: )حديد:   . قرآن كريم: )نام سوره،5-1

منابع فارسي: )نام خانوادگي مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص(؛ مثال: . 5-2

 (.83: 2، ج1331)حسيني، 

 (.Plantinga, 1998, vol 2: 71منابع التين: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف(؛ مثال: ). 5-3

( Ibid, op.citشود و از كاربرد كلمات همان، پيشين و... ) تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  .1

 خودداري شود.

 )داخل قالب( افته باشد، با ذكر حروف الفباسال بيش از يك اثر انتشار ي اي در يك  چنانچه از نويسنده .3

  (. در چنين مواردي،85 :2]الف[، ج1331  مثال: )حسيني، پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

 گردد. در فهرست منابع نيز حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر مي

ص يا اصطالحات )در صورت لزوم( با معادل انگليسي اسامي خا تمام توضيحات اضافي و همچنين .8

به ها مثل متن مقاله،  ، در انتهاي متن مقاله آورده شود )ارجاع و اسناد در يادداشت«ها يادداشت»عنوان 

 [ خواهد بود(.5متني ]بند روش درون

 :صورت زير ارائه شود در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به  .9

 سي و عربي و سپس منابع التين.ارابتدا منابع ف. 9-1

، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نام كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده )تاريخ چاپ(، كتاب. 9-2

 نوبت چاپ، جلد.

 ،نام نشريه، «عنوان مقاله»خانوادگي، نام نويسنده )سال انتشار(،   : ناممقاله مندرج در مجالت. 9-3

 صفحات مقاله. دوره نشريه، شماره نشريه،

خانوادگي و نام نويسنده )تاريخ چاپ(:  : نامها المعارف مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايره. 9-4

 ، نام ويراستار، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله. نام كتاب، «عنوان مقاله»

معادل  اًتمام  سندگان،و مشخصات نويسنده/نوي نامها،  كليدواژهو  ترجمة انگليسي عنوان مقاله، چكيده .12

 همراه مقاله ارسال گردد. فارسي آنها

، كتابنامه  TimesNewRoman11))التين BLotus12، متن مقاله با قلم 2223Wordمقاله در محيط  .11

BLotus11 التين((TimesNewRoman10  ها  و يادداشتBLotus10 التين((TimesNewRoman9 

 حروفچيني شود.

ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از  گذاري عددي باشد. وين )تيترها( با روش شمارهعنا .12

و... ـ تيترهاي  2-1، 1-1و... ـ تيترهاي فرعي با  2، 1راست به چپ تنظيم شود )تيترهاي اصلي با 

 و پس از آن با حروف ابجد باشد(.  و... ـ 2-1-1، 1-1-1تر با  فرعي

 (.فهرست منابعكلمه بيشتر نباشد )از ابتداي مقاله تا پايان  7500لمه كمتر و از ك 4500حجم مقاله، از   .13

 مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد. .14

 مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد. .15
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 بررسي ماهيت نظرات شوراي نگهبان
 

 **2رادی، محمدامين ابريشم*1اکبر طالبکی
 ايران ، تهران،مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهراناستاديار  .1

 ايران تهران، ،ارشد حقوق عمومی دانشگاه تربيت مدرسکارشناس .2
 

 11/1/1311: رشیپذ  11/7/1311: افتیدر

 چکيده
ی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسالمی ايران، فهم صحيح از ماهيت نقش ويژه با توجه به

ها و انتظارات از آن نهاد در ايفای وظايف کارکرد و نظرات آن شورا، گام مهمی در تبيين ويژگی
ها و تالش در راستای بهبود عملکردهای آن نهاد ها و کاستیاش است و به رفع نقصقانونی

 خواهد انجاميد.
شود که اکتشافی مشخص می ـبا بررسی ماهيت کارکرد شورای نگهبان در قالب تحقيقات تحليلی 

نظرات شورا در مواردی که کارکرد اصلی شورا تطبيق موضوع با حکم است، قضايی است، و در 
پردازد، کارکرد آن مبتنی بر نوع خاصی از ی نظرات تفسيری و مشورتی میمواردی که به ارائه

ی تفسيری است. در خصوص استعالمات ديوان عدالت اداری نيز کارکرد فقهای شورای هکارويژ
های عام شورای نگهبان در امر نگهبان حاکی از نوعی عمل کارشناسی است. همچنين صالحيت

 انتخابات در موارد نادری بيانگر کارکرد سياسی آن شوراست.

ی شورای نگهبان، د سياسی، کارويژهشورای نگهبان، کارکرد قضايی، کارکر :هادواژهيکل
 نظرات شورای نگهبان، نهاد شورای نگهبان.

 

                                                                                                                                                       
* E-mail: akbartalabaki@gmail.com 

 E-mail: Abrishami.amin@yahoo.com نويسندة مسئول **
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 مقدمه
که  استآن، واجد آثار مهمی  نظراتنوع نگرش به نهاد شورای نگهبان و کارکردها و 

نهاد ». چنانکه الزامات حاکم بر يك شود میسبب ايجاد اقتضائات و الزاماتی برای آن شورا 
دليل عواملی همچون هدف و غايت سياسی و  به« سياسیکارکرد »با « سياسی

الزامات  باضوابط و قواعد حاکم بر آن، متفاوت  نبودن سياسی و نيز شفاف های سنجی مصلحت
. است« کارشناسی»و « کارکرد تفسيری»يا « کارکرد قضايی»با « نهاد سياسی»حاکم بر يك 

های سياسی و  سنجی بان، راه مصلحتشورای نگه نظراتو  هابنابراين سياسی دانستن کارکرد
را در مظان اتهام ايفای  فراهم خواهد آورد و همواره شورا خروج از حدود مقرر قانونی را

 های سياسی قرار خواهد داد. ها با انگيزه صالحيت
شود که کارکرد شورای نگهبان معموالً با  می مشخصبا بررسی اصول متعدد قانون اساسی 

است. هرچند در عمل،  شدهشناسايی  (3)يا تأييد (2)، تشخيص(1)م نظرعناوينی همچون اعال
با که  نظراتی. يابد عملی میبروز « شورای نگهبان نظرات»اين کارکردهای شورا با عنوان  ی همه

 .دارندبه نوع آن، آثار متفاوت دائمی يا مقطعی، عام يا خاص و مطلق يا مقيد  توجه
کننده از قانون اساسی، معموالً  در خصوص مراجع صيانتهای رايج  بندی دستهتوجه به با 

)الگوی و متمرکز شورای نگهبان نهاد مبتنی بر الگوی نظارت توسط يك نهاد سياسی مستقل 
نهاد سياسی »قضائيه و عنوان ی   قرار نگرفتن اين نهاد در ذيل قوهآيد.  شمار می اروپايی( به

ماهيت اشتباه بر  ی وصف سياسی را بهمنتسب به اين شورا سبب شده که برخ« مستقل
 نظراتو اين تلقی از  (2)(22: 1331)آگاه، ند کنمنطبق  ی نگهبانشورا ها(کارکردها و نظر)

  های خود مبتنی بر کارکرد سياسی صالحيتبيشتر شورا ايجاد شود که شورای نگهبان در ايفای 
است ای اعمال سياسی ه آن شورا واجد صفات و ويژگی نظراتکند و در نتيجه  عمل می

(5).(151: 1331 زاده، )موسی
 

های دولت و نسبت آن با ماهيت کارکردها و  و کارويژه هابررسی و شناخت اقسام نظر
رو، در بررسی  . ازايننياز دارد تری بررسی دقيق بهموضوعی است که  ،شورای نگهبان نظرات

 شود که: داده می پاسخ ها پرسشاکتشافی به اين  -روشی تحليلی بهاين موضوع 
بهره حکومت های  يك از کارويژه های خود از کدام شورای نگهبان در مقام ايفای صالحيت

آن  نظراتی سياسی بودن کارکردها و اگيرد؟ آيا سياسی دانستن نهاد شورا لزوماً به معن می
ها و  قضايی دانستن يك عمل چيست؟ ويژگی منظور بهها و شرايط الزم  ؟ ويژگیستشورا

 سياسی دانستن يك عمل چيست؟ منظور بهرايط الزم ش
، اين است که دارندتأکيد بر آن شود و برخی حقوقدانان نيز  آنچه در ابتدا به ذهن متبادر می
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االصول  ای از الگوی نظارت توسط يك نهاد سياسی مستقل، علی عنوان نمونه شورای نگهبان به
آن سياسی دانستن  ی پردازد که نتيجه ياسی میبه ايفای کارکردهای خود با ويژگی و ماهيتی س

 .ستآن شورا نظرات
های  ، مبتنی بر کارويژههااقسام نظر بايد نخست ،برای اثبات درستی يا نادرستی اين فرضيه 

شورای  نظراتبه اينکه در خصوص کارکردها و  با توجهو  حکومت بررسی شودمختلف 
کننده  ی اين نهادهای صيانت بودن کارويژهسی های غالب، حاکی از قضايی يا سيا نگهبان فرض

های قضايی و  با کارويژه طبيق کارکرد و نظرات اين شورابه تبايد ، استاز قانون اساسی 

 د.شوشورای نگهبان مشخص  نظرات، تا از اين طريق ماهيت کارکرد و پرداخته شودسياسی 

 حکومتهاي  کارويژهمبتني بر نظراتاقسام  .1
. گاهی آن است( 2121: 2، ج1333)معين، « کردن و نگريستن نگاه»ه معنای ب« نظر»در لغت 

در اصطالح حقوقی نظر را . (1355: 1331، اند )انوری برده کار  به ی عقيده و رأی نيزارا به معن
 (. 111: 1331، لنگرودی برند )جعفری  کار می به معنای فصل خصومت و صدور رأی در دعاوی نيز به

اند  قضايی و اداری تقسيم کرده نظراتهای آن به  توجه به ويژگیبا  برخی نظرها را
بندی نظر قضايی، نظری است که  در اين دسته .(3153-2152: 5، ج1331لنگرودی،  جعفری )

جعفری کند ) دادرس بعد از رسيدگی به موضوع و داليل آن، مطابق قوانين موضوعه صادر می
، برگرفته از جايگاه قانونی قاضی، چنان رفعتی پيدا اهاين نوع نظر .(111: 1331، لنگرودی 

شوند، و از اين  وی ملزم می« حکم»و همه به پذيرش  يستآسانی قابل نقض ن کند که به می

 هاهای اين دسته از نظر از ويژگی .(112: 1311نامند )خليلی،  می« حکم»جهت رأی او را 

جزئی و خاص  .2اعتبار امرمختوم بودن؛  ی مشمول قاعده .1اشاره کرد: زير توان به موارد  می
لنگرودی،  جعفری منجز بودن ) .5لزوم استماع و احضار طرفين؛  .2ی بودن؛ يانشا. 3بودن؛ 

 .(3153: 5، ج1331

های  ويژگیاداری قرار دارند.  نظرات، هابندی در برابر اين قسم از نظر دستهدر اين 
لنگرودی،  جعفری )های نظرات قضايی است  شده برای اين نظرها کامالً عکس ويژگی بيان

  .(3152: 5، ج1331
توجه ی خاص دولت است که با  د يا کارويژهثمره و بروز خارجی عملکر ی منزله به« نظر»

ساير نظرها دارد. بنابراين از های خاص و متمايزی از  های آن کارويژه، آثار و ويژگی به ويژگی
، شوند میمتصور  ی قضايی، اداری، سياسی و تقنينی ژهارويها چهار ک برای دولتآنجا که اغلب 
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در « سياسی»و « تقنينی» ی در خصوص دو کارويژه هاهای نظر بايد گفت بررسی ويژگی
 مغفول مانده است. مذکورهای  بررسی

و بايد به ساير اقسام  يستبندی جامعی ن دسته ،به اداری و قضايی هانظر  بنابراين تقسيم
بندی  دستهتقنينی و سياسی دولت در  نظراتشود. شايد علت مغفول ماندن   نيز توجه هانظر
مورد توجه « قانون»دولت همواره با عنوان  یتقنين ی کارويژهاين است که ثمره و خروجی  باال

اداری از سياسی، همچون تفکيك اعمال سياسی  نظراتگيرد؛ و از سوی ديگر تفکيك  قرار می
پذير نيست؛ چراکه معموالً مرجع و مقام  راحتی امکان است و به از اداری کار بسيار مشکلی

اداری و سياسی يکی هستند و هر دو صالحيت توسط يك مرجع و يك مقام اجرا و اعمال 
 .(35: 1311زاده،  د )موسینشو می

 .1توان به  دولت می« تقنينی ی کارويژه» ی عنوان ثمره به« قانون»های ذاتی  در بيان ويژگی
معطوف به آينده  .1واضح بودن،  .5علنی بودن،  .2امری بودن،  .3عام بودن، . 2آور بودن،  الزام

 (.31-21: 1332صالح بودن، اشاره کرد )راسخ،  . مصوب مرجع ذی3. مفيد قطعيت بودن و 1بودن، 
ی سياسی دولت،  ی محصول خارجی کارويژه منزله به« نظرات سياسی»در خصوص ويژگی 

های معين و  توان ويژگی شده از سوی برخی حقوقدانان، نمی ير مختلف مطرحتعاببرگرفته از 
  عنوان ويژگی بيان کرد. هرچند همين مطلب را شايد بتوان به هاثابتی برای اين دسته از نظر

 نبودطور غيرمستقيم  ه؛ چنانکه بسياری از حقوقدانان بداشتبيان  هااصلی اين دسته از نظر
اند )قاضی،  يان کردهب هاهای اين دسته از نظر برای آن را از ويژگی ضوابط و معيارهای دقيق

ملموس قابل هايی هرچند غيرنيز معيار هااما با بررسی اين دسته از نظر .(252-255: 1333
 .اشاره خواهد شدآنها در ادامه به استخراج است که 

 شوراي نگهبان نظراتهاي دولت با کارکردها و  کارويژهنسبت  .2
از چهار دسته  اغلب داری ها در امر حکومت دولت ،طورکه پيش از اين بيان شد همان
 سياسی، قضايی، تقنينی و اداری. ی : کارويژهاز که عبارتند نداصلی برخوردار ی کارويژه

تقنين يا قانونگذاری به معنای وضع قواعد عام برای مردم است که اين کارکرد دولت 
شود. در اعمال کارکرد  مقننه اعمال می ی ساسی توسط قوهقانون ا 53اصل  اساسمعموالً بر

شهروندان و تأمين نظم برای آنها مورد توجه است  ی اداری دولت نيز برآوردن نيازهای روزانه
معمول از طريق مؤسسات و نهادهای دولتی طور  بهاين کارکرد دولت  .(25: 1311)امامی، 

  امور اجرايی را برعهده دارند. اغلبو  پردازند شود که به امور عمومی می اعمال می
طور  بههای سياسی جهان، آنچه  توجه به الگوهای رايج صيانت از قانون اساسی در نظام با
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 ی اختالف در مورد سياسی يا قضايی بودن کارويژه ،گيرد معمول مورد بررسی و تطبيق قرار می
های قضايی و سياسی دولت  کارويژهتفصيل   در ادامه تنها به بنابراين. استاصلی اين مراجع 

 ی ويژهبه ماهيت کار تاکنيم  های شورای نگهبان با آنها تالش می پردازيم و با تطبيق کارويژه می
 يم.آن دست ياب نظراتماهيت  هنتيجدر شورا و 

 شورای نگهبان نظراتو  هابا کارکردحکومت  قضايي ی نسبت کارويژه .2-1
م: 2112اند )البعلبکی و همکاران،  معنا کرده« حکمصالحيت و حق بر صدور »قضا را 

( يا جزئيات قوانين 3: ق1211آشنايی از احکام )صدوق،  قاضی نيز کسی است که با .(1325
پردازد و از طريق صدور حکم، به  ( به بررسی موضوع می25: ق1215شرعی )شيخ انصاری، 

البته همواره بين  .(325: 13، جق1213ردازد )شهيد ثانى، پ حق يا فصل خصومت می  یاستيفا
است که آيا قضا را بايد مؤخر بر يك تخاصم بين طرفين بدانيم يا اينکه  بودهفقها اين اختالف 

القضاء: هو الواليه على »آن را بايد به معنای مطلق تطبيق حکم بر موضوع در نظر گرفت. 
 .(11 :1ج ق ،1213)گلپايگانی، « رد الجزئيهتطبيق الحکم الجزئی فی الموا

: يکی تطبيق داردشده از قضا، عمل قضايی دو ويژگی اصلی و ماهوی  بيان بنابر تعاريف
رسد اختالف و ترديدی در آن وجود ندارد؛ و ديگری ترافعی  نظر می حکم بر موضوع که به

 بودن که معيار بودن آن محل اختالف و خدشه است. 
دانند که  شکلی و صوری نيز می های امروزه اعمال قضايی را دارای ويژگیالبته 

توان به لزوم رعايت دادرسی  اين معيارها می ی . از جملهاستعمل قضايی  ی کننده تضمين
: 1331زاده،  مختوم داشتن نظر قضايی اشاره کرد )موسینه در رسيدگی قضايی و اعتبار امرعادال
ها و امور شکلی  عبارتی رويه بر عناصر بيرونی کارکرد و به  اين دسته از معيارها اصوالً .(111

ق هايی را برای حمايت و تضمين حقو استوار است و در حقيقت تمهيدات، سازوکارها و رويه
ای است که  اهميت اين معيارها به گونه .(211: 1331فاطمی، سيد دارد )قاری ماهوی مقرر می

زبور را دچار تغافل و کوتاهی در رعايت اين موارد ممکن است عملکرد قضايی نهادهای م
توان نافی ماهيت قضايی عمل  برخی از اين موارد را نمی نبوداختالل و تزلزل کند، هرچند 

يين دادرسی عادالنه و اعتبار از طرفی بايد توجه داشت که اين معيارها را نبايد تنها به آ.دانست
منجز  ی بودن ويانشا مختوم داشتن نظر قضايی محدود کرد، بلکه جزئی و خاص بودن،امر

اين معيارها  . از آنجا که(3153: 5، ج1331لنگرودی،  جعفری بودن را نيز بايد به آن افزود )
آيند و نه ماهيت آن، در اين مقاله تنها  حساب می جزء نتايج و تبعات قضايی بودن يك عمل به

 .بررسی معيارهای ماهوی و تطبيق آن با عملکرد شورای نگهبان خواهيم پرداختبه 
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 لزوم تطبيق حکم بر موضوع .2-1-1
قضا در معنای عام آن به معنای تطبيق حکم بر موضوعات جزئی طورکه گفته شد،  همان

 . اين عمل مشغول استبه است که کسی نيز قاضی  .(11: 1ق، ج 1213)گلپايگانی،  است
 هايی در بين تفاوت ،شوند ماهيت احکامی که موضوعات با آنها تطبيق داده می ی در زمينه

های  ال اين قواعد و احکام مورد تطبيق عرف کامن  های مطرح حقوقی وجود دارد. در نظام نظام
ژرمنی اين قواعد و اصول حاکم بر -های رومی هستند و حال آنکه در نظامقضايی و حقوقی 

به  با توجهدر غالب کشورهای دنيا   . در حال حاضر،هستندقوانين مصوب پارلمان  ،امر قضا
های خود مبتنی بر قوانين مصوب  حاکميت قانون، قضات بايد در قضاوت ی يشهگسترش اند

قضاوت قاضی، بررسی آن موضوع براساس قوانين  ی ند. بنابراين نتيجهعمل کنمقننه  ی قوه
 جاری کشور است.

توان گفت که کارکرد اصلی اين شورا،  در تطبيق اين معيار با کارکردهای شورای نگهبان می
« ای قضاوت دستورنامه»که برخی از آن به  استات با قوانين و موازين شرعی تطبيق موضوع

هايش، چه در  در بيشتر کارويژهعبارتی شورای نگهبان   به .(121: 1315اند )قاضی،  ردهتعبير ک
مصوبات با موازين اسالمی و قانون اساسی و چه در مقام احراز صالحيت نامزدها و تطبيق 

دنبال تطبيق دادن  ، بهکه از اين ماهيت برخوردارند ظارت بر انتخاباتديگر امور مرتبط با ن
. ممکن است ادعا شود که استموضوعات مشخص با موازينِ حاکم بر آن موضوعات 

حساب آورد، چراکه اين مصوبات خود قانون مصوب  توان موضوع به مصوبات مجلس را نمی
که به تأييد  مجلس تا زمانی ی ه مصوبهد. در پاسخ بايد گفت کهستنعبارتی حکم  مجلس و به

آيد و تنها موضوع مورد بررسی شوراست. حتی  حساب نمی حکم به ،شورای نگهبان نرسد
توجه به لزوم تطبيق اين احکام با قانون حساب آوريم، با  وارد را حکم بهکه اين م درصورتی

شورا براساس احکام  اساسی و موازين اسالمی  بايد گفت که اين احکام، خود موضوع نظارت
توان به نظارت بر تصميمات شوراهای محلی  ند. از مصاديق اين نوع نظارت میهستتری  مهم

قانون اساسی اشاره کرد  115مطابقت با موازين اسالمی و قوانين کشور، مقرر در اصل  منظور به
يد موضوع ( و بدون ترد213: 1331عنوان نظارت قضايی ياد شده است )هاشمی،  که از آن به

 .دارداين نظارت نيز ماهيت حکمی 
با چنين برداشتی از کارکرد قضايی، صيانت توسط يك نهاد سياسی مستقل و قرار نگرفتن 

شود که عملکرد آن نهاد در مقام انجام صالحيت  قضائيه سبب نمی ی آن نهاد در ساختار قوه
اد به ماهيت قضايی کارکرد ؛ بلکه برخی با اعتقآيد حساب تطبيق حکم بر موضوع، سياسی به

اينکه اعضای آن هيچ  بارا  فرانسهچنين مراجعی، نهادهايی همچون شورای قانون اساسی 
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های  ( و انتخاب آنها نيز توسط شخصيت31: 1333الزامی در حقوقدان بودن ندارند )فاورو، 
: 1333سی، اند )عبا قانون اساسی معرفی کرده ی گيرد، دادگاه ويژه کامالً سياسی صورت می

از اين منظر مفهوم نظارت قضايی بر مصوبات از لحاظ انطباق با قانون اساسی يك  .(111-111
حساب آمده است و بدون توجه به فراهم  ی قضايی و در ذيل عنوان کنترل قضايی به کارويژه

 )زارعی، مرکزاند  بودن شرايط ذکر شده آنها را تحت عنوان دادگاه يا ديوان شناسايی کرده
 .(152-153: 1332مالميری، 

 ترافعي بودن .2-1-2
تعريف « حکم و داوری کردن در ميان مردم»برخی قضا را به  طورکه گفته شد، همان

(، در جای ديگر نيز اين واژه را در معنای فصل 1521: 3، ج1333اند )انصاری و طاهری،  کرده
قضا را در  ای عده، هارخالف اين نظراما ب .(11: 3اند )شهيد الثانی، ج ردم دانستهخصومت بين م

اند و آن را صدور رأی در امور جزئی، خواه فصل خصومت باشد يا  تری معنا کرده معنای موسع
 است،صورت کلی  دانند، و فصل مميز آن را با افتا که به در مصالح عامه مانند امور حسبی می

با پذيرش اين نظر، عمل  .(2121: 1331، لنگرودی جعفری اند ) در جزئی بودن آن دانسته
پردازند و در آن دو طرف دعوا  قضايی را نبايد تنها اعمالی دانست که به فصل خصومت می

تری  عنه وجود دارند، بلکه بايد مفاهيم عام عنوان خواهان يا شاکی و خوانده يا مشتکی به
الف همچون حسبه يا حکم به اجرای حدود را که ممکن است مؤخر بر يك دعوا و اخت

حساب آورد. شايد علت تلقی چنين برداشت مضيقی از  مقدمی نباشند، جزء اعمال قضايی به
نسبت به مواردی  اند ترافعی ی مواردی که دارای جنبه ی مفهوم عمل قضايی را بتوان غلبه

. اين عامل سبب شده است که بسياری ترافعی داردترافعی ن ی دانست که عمل قضايی جنبه
معنای مضيق آن را شناسايی تنها ورند و از عمل قضايی آحساب  قضايی بودن بهبودن را معيار 

 کنند.
ای را نيز  توان قضاوت دستورنامه برگرفته از اين رويکرد نسبت به عمل قضايی است که می

نوعی کارکرد قضايی معرفی کرد که در حقيقت منطبق بر کارکرد نهادهايی همچون شورای 
 در موردقاضی در پی اعالم نظر  در اين مواردشورای نگهبان است. قانون اساسی فرانسه يا 

 (.33: 1311  يك مصوبه و اعالم مغايرت يا عدم مغايرت آن با قوانين و مقررات معيار است )راسخ،
توان رسيدگی مراجع صيانت از قانون اساسی را به رسيدگی ديوان عدالت  در مقام تشبيه می

و مقررات دولتی شبيه دانست. روشن است که در اين موارد  اداری در مقام بررسی مصوبات
کسی در قضايی بودن کارکرد اين ديوان ترديدی ندارد و از طرفی قضايی بودن اين موارد تنها 
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 . يستآن ن ی کننده رسيدگیيا قضات قاضی  دليل به
هوی برای توان يکی از معيارهای ما توان گفت که اساساً ترافعی بودن را نمی بنابراين می

و در مواردی همچون دادرسی اساسی که از  شمار آورد بهقضايی دانستن يك عمل يا نظر 
ای در برداشت   توان از نوعی عمل قضايی سخن گفت که هيچ سابقه می است،اقتضائات جديد 

دليل عدم توانايی و تخصص  شايع از مفهوم قضا نداشته است. در مقابل، برخی معتقدند که به
شورای قانون اساسی مانند ايفای وظايف قضايی، کارکرد مراجعی  منظور بهاجعی چنين مر

 .(311 -313: 1311فرانسه را بايد سياسی دانست )امامی، 
 ی که اساساً رسيدگی شورای نگهبان به موضوعات در حوزه گرفت  توان نتيجه می بنابراين

دون اينکه لزومی به وجود ترافع هرگاه واجد معيار تطبيق موضوع با حکم باشد، ب صالحيتش، 
ترافع و خصومت و اختالف در آن  نبود ی توان به بهانه شود و نمی قضايی محسوب می ،باشد

 .دانستموضوع، اين عمل شورا را از ماهيت خود خارج 

 شورای نگهبان نظراتو  هابا کارکردحکومت  سياسي ی نسبت کارويژه .2-2
سه رويکرد غالب در تعريف   که اساساً داشته در بيان تعريف عمل سياسی بايد توج

 ؛ددان اداری میيك دسته از تعاريف که عمل سياسی را قسيم عمل  ؛اعمال سياسی وجود دارد
رويکرد سوم که  ؛نگرند کالن دولت می ی کارويژه ی منزله تعاريف ديگری که به عمل سياسی به

 د.دان غراض سياسی میظور رسيدن به امن های خاص دولت به آن را از کارويژه
 ی مبتنی بر رويکرد اول برخی تقسيم اعمال به اداری و سياسی را تنها منحصر در قوه

ل سياسی را عام و های عم ال، ويژگیعمابينند و در بيان تفاوت بين اين دو دسته  مجريه می
مصالح عمومی بودن و مسئوليت سياسی داشتن بيان  راستایغيرشخصی بودن، کالن و در 

کنند که در برابر اختصاصی و شخصی بودن، خرد و جزئی بودن و مسئوليت اداری يا  یم
 .(31: 1331زاده،  برای اعمال اداری است )موسیقضايی داشتن 

های  اما رويکرد دوم در اين زمينه نظر کسانی است که عمل سياسی را يکی از کارويژه
د. در اين تعريف از آنجا که گيرنار ک هبآن را دانند که ممکن است هريك از قوا  دولت می

عمل  ،(21: 1311)هاشمی،  ندبر دهنده و اکثريت فرمان موضوع سياست روابط اقليت فرمان
گيرد. مبتنی بر  سياسی، عملی است که با هدف تنظيم روابط اين اقليت و اکثريت صورت می

ساز  مشی خط. تصميم بايد 1دانند:  میاين معيار برخی امر يا تصميم سياسی را دارای دو ويژگی 
در چنين  (.32: 1331طوق،  ترين مقامات کشوری اتخاذ شده باشد )آقايی توسط عالی .2باشد؛ 

شمار  تقنينی دولت به ی تعريفی از عمل سياسی، حتی عمل قانونگذاری که بخشی از کارويژه
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 .(131: 1331)مدنی،  شود محسوب میرود نيز نوعی عمل سياسی  می
ست که برخی ا توان در خصوص اعمال سياسی بيان کرد اين د ديگری که میاما رويکر

 اند معرفی کردهسياسی دانستن يك عمل را وابسته به هدف و غايت سياسی آن عمل 
در همين راستا تحت تأثير روابط سياسی، حزبی و تعامل  .(312: 1331تمنی، مؤ بايی )طباط
 .(31: 1311زاده،  )موسی استال سياسی های اعم از ويژگی ،نفوذ بودن های ذی گروه

، عمل سياسی توان گفت می از سياست وحهتعاريف مطرمجموع توجه به  از نظر نگارنده با
ايجاد، تحکيم يا اجرای تفوق يك نهاد يا مقام  راستایدر حکومت  ی نوع خاصی از کارويژه

هدف از عمل سياسی  . در اين تعريفاستسياسی بر ساير نهادها يا مقامات سياسی و مردم 
اعمال تفوق در جهت جلب و حفظ اغراض و منافع سياسی است که طريق آن به نحو 

 .استای فارغ از ضوابط و معيارهای شفاف و مشخص  گسترده
صراحت تفاوت اين دسته از اعمال و نظرها با ساير  با چنين تعريفی از عمل سياسی به

های دولت است که با  نوع خاصی از کارويژهشود و بيانگر  های حکومت مشخص می کارويژه
ای  ی حاکم بر آنها، به نحو گسترده توجه به شرايط زمانی و مکانی کشورها، براساس انديشه

(. چنانکه در حقيقت دولت در اتخاذ يك نظر 113: 1311متفاوت و حتی متنوع است )هاشمی، 
بيند و عملکرد او  د خويش حاکم نمیگونه الزامات فنی را بر عملکر سياسی در شرايط مشابه، هيچ

انديشانه است. بنابراين اين دسته از  مبتنی بر برخی الزامات ذهنی و با داليلی کامالً مصلحت
گونه ضابطه و قواعد شفاف و مشابهی ندارند و در ادوار مختلف به تناسب تشخيص  اعمال هيچ
باشند. شايد به همين دليل  ديد و نيز سليقه و تعامالت سياسی ممکن است متفاوتو صواب

يابد که تشخيص  است که گفته شده، تار و پود اين دسته از اعمال از عواملی ذهنی ترکيب می
 (.255 -252: 1333ی نهادی است که آن صالحيت را دارد )قاضی،  تمييز آن تنها برعهده

اد که از طريق يك نه استسياسی دولت  ی نظارت سياسی نوع خاصی از اين کارويژه
انديشی سياسی يا اغماض و  توان شاهد مصلحت گيرد و در آن می سياسی صورت می

نظارت  ی چنانکه در زمينه .(125: 1331، عميد زنجانیپوشی با داليل سياسی بود ) چشم
توان شاهد چنين معيارها و مشخصاتی در خصوص  جمهور می سياسی مجلس بر وزرا و رئيس

 عملکرد مجلس شورای اسالمی بود.
سياسی سبب شده است که همواره  نظراتها از کارکرد و  گونه تعابير و برداشت اين
انديشی، غايت سياسی و  با مفاهيمی همچون مصلحت خواندن يك عمل يا نظر مقارن سياسی
ها در اصل عمل  معيارها و ضوابط حاکم بر آن عمل يا تصميم باشد و اين ويژگی نبودن شفاف

 . استمستقيم  يا نظر سياسی دارای اثر
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دانست که اوالً از سوی يك نهاد يا  نظراتیرا بايد « سياسی نظرات»بنابر آنچه گفته شد، 
شوند؛ ثانياً در راستای تحقق اهداف سياسی آن نهاد )تفوق بر ساير  مقام سياسی صالح صادر می

 . يستحاکم ن هاگونه ضوابط دقيق و شفافی بر آن ؛ و ثالثاً هيچهستندنهادها يا مقامات و مردم( 
و اثبات کرد که ايفای  خواندبنابراين اگر بتوان شورای نگهبان را يك نهاد سياسی 

اين شورا  نظراتشوند، و از سويی  اين شورا با هدف و غايتی سياسی صادر می های صالحيت
شورای نگهبان ماهيتی  نظراتتوان ادعا کرد که  د، میدارگونه ضوابط شفاف و دقيقی ن هيچ
 .داردی سياس

 سياسي بودن نهاد شورای نگهبان .2-2-1
ای است که با جنبش قانون اساسی و اهميت قوانين اساسی  صيانت از قانون اساسی مقوله

 ی در اين راستا همه .(225: 1311وجود آمده است )ويژه،  عنوان اسناد بنيادين کشورها به به
نوان ميثاقی ملی، حداکثر حراست را ع های سياسی تالش دارند تا از قوانين اساسی به نظام

های ملت، ثبات و دوام مشی  ورند و از اين طريق ضمن صيانت از حقوق و آزادیآعمل  به
 نظام خود را تضمين کنند.

مقننه که از طريق قانونگذاریِ مغاير با قانون  ی قوه صيانت از قانون اساسی در برابر 
: 1331، عميد زنجانی) استنظارت حقوقی  طريقکند، از  اساسی، اسباب نقض آن را فراهم می

که آنها را الگوی اروپايی  شود از دو طريق اعمال میمعمول طور  بهنظارت حقوقی . اين (115
نامند. الگوی اروپايی نماد دادرسی اساسی توسط يك نهاد  و الگوی آمريکايی صيانت می

و سی توسط مراجع قضايی و الگوی آمريکايی نماد دادرسی اساو متمرکز سياسی مستقل 
 . صورت غيرمتمرکز است به

قانون اساسی، شورای نگهبان مسئول  12و  12در جمهوری اسالمی ايران به موجب اصول 
. استعنوان موازين حاکم بر قانونگذاری کشور  صيانت از قانون اساسی و موازين شرعی به

شود، بر  انون اساسی اعمال میق 11نظارت عام اين نهاد بر امر انتخابات که به موجب اصل 
عبارتی شورای نگهبان را در مرکز ميدان سياست و  اين نهاد افزوده است و به  ی اهميت ويژه

 نظرات ی بر اين، صالحيت شورا در ارائه مبارزات انتخاباتی کشور قرار داده است. عالوه
از نهادهای مهم و يکی  های قانونی، شورای نگهبان را به  تفسيری و ايفای ساير صالحيت

ای در روند  تأثيرگذار در ساختار نظام جمهوری اسالمی ايران مبدَل کرده است که نقش ويژه
  .(211: 1311قانونگذاری و تحقق قانون دارد )مهرپور، 

توان گفت که نهاد  با تطبيق شورای نگهبان با الگوهای رايج صيانت از قانون اساسی می
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نهادهای سياسی برگرفته از الگوی اروپايی صيانت از قانون اساسی ای از  شورای نگهبان نمونه
عنوان  در قانون اساسی بهاين نهاد بينی  پيش، قضائيه ی . عدم وابستگی اين شورا به قوهاست

، وجود های حکومت است کشور که ايفاگر بخشی از صالحيت سياسیهای نهادی از يک
هايی همچون نظارت بر  در نظر گرفتن صالحيت کارکردهايی در تعامل با ساير قوا و همچنين

نهادها افزوده  گونه همگی بر مشابهت اين شورا با اين ،تفسيری نظرات ی انتخابات و ارائه
-های الزم دولت توان گفت، اگر نهاد سياسی را نهادی بدانيم که جزء ارگان است. بنابراين می

کشور است و به موجب قانون اساسی بخشی از قدرت عمومی مربوط به دولت را اعمال 
 حساب آورد که به بايد شورای نگهبان را نيز يك نهاد سياسی به ،(231: 1333کند )قاضی،  می 

 پردازد.  ايفای بخشی از قدرت عمومی می
با اثبات سياسی بودن نهاد شورای نگهبان، شرط اول برای سياسی خواندن کارکرد و 

بايد ساير  ی اين شورا سياسی بودن کارويژه اثبات برایو  فراهم است،اين شورا  نظرات
 . بررسی شود ی ذکرشدهها ويژگی

 ای شورای نگهبانسياسي بودن هدف و غايت کارکرده .2-2-2
د، هدف و غايت عمل سياسی ايجاد يا شبيان « عمل سياسی»طورکه در تبيين مفهوم  همان

که به جلب  استحفظ تفوق يك نهاد يا مقام سياسی بر ساير نهادها يا مقامات سياسی و مردم 
و  البته بايد به اين نکته توجه داشت که اغراض شود. و حفظ اغراض و منافع سياسی منجر می

منافع سياسی در تعريف مورد نظر با اغراض و منافع شخصی متفاوت است و برخالف اعمال 
شوند، بايد سوء استفاده  سياسی آن دسته از اعمالی را که با اهداف و اغراض شخصی اعمال می

 حساب آورد. از عمل سياسی به
ت اعمال و ها و مشخصا شورای نگهبان و تطبيق آن با ويژگی نظراتبررسی کارکرد و 

متشکل از  یعنوان مرجع االصول شورای نگهبان به است که علی آنسياسی بيانگر  نظرات
های قضايی، تفسيری و کارشناسی خود به ايفای  ن فقهی و حقوقی، متناسب با کارويژهامتخصص

اين کارکردهای شورای نگهبان مبتنی بر اقتضائات و  شك بیپردازد که  هايش می صالحيت
بديهی است که اگر شورای نگهبان در ايفای  .استخاص آن کارويژه  های ويژگی

تخصصی خود خارج شود و با هدف تفوق بر ساير نهادها  ی از حدود کارويژه شهاي صالحيت
عمل شورا از ماهيت تخصصی  ،دنبال جلب منافع يا اغراض سياسی خود باشد و مقامات به
اگر . اما زند میا به يك عمل سياسی دست و برخالف اصل و قاعده، شور شود میخود خارج 

کند  را سياسی نمیهای شورای نگهبان  ماهيت کارويژهدر مواردی اين اتفاق در عمل رخ دهد، 
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 اشتباه تفسير کرد. ی شورا را به نبايد به استناد چنين نظراتی کارويژهو 
موضوعات با اصلی شورای نگهبان تطبيق  ی ويژهمواردی که کار ی توضيح اينکه، در همه

و ايفای اين صالحيت مبتنی  است شورا قضايی ی ، کارويژهستقوانين و موازين حاکم بر آنها
کارکرد شورا در  ی توان نتيجه بنابراين نمی  پذيرد. بر اصول و ضوابط اعمال قضايی صورت می

دانست  اين موارد را، حتی اگر به نتيجه يا اثری به نفع خود شورای نگهبان منجر شود، سياسی
و سياسی خواندن آن زمانی است که شورا در ايفای اين صالحيت از حدود و ضوابط حاکم بر 

 آن خارج شود.
توجه به نظر تفسيری اين  نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات نيز هرچند با ی در زمينه

رايی شامل تمام مراحل اج»که نظارت شورا را  (1)1/3/1311مورخ  1232 ی شورا به شماره
داند، فرض سياسی بودن عملکرد و وارد  می« انتخابات از جمله تأييد و رد صالحيت کانديداها

عنوان يك کنشگر  مبارزات انتخاباتی و عمل کردن آن نهاد به ی شدن شورای نگهبان به صحنه
ممکن است اغراض و اهداف سياسی،  هنتيجدر شود و  انتخابات تقويت می ی فعال در عرصه

الشعاع قرار دهد؛ اما توجه به اين موضوع مهم است که در  شورای نگهبان را تحتعملکرد 
خصوص نظارت بر انتخابات، چه شورای نگهبان در مقام احراز صالحيت نامزدها باشد و چه 

و عمل شورا تنها در چارچوب قانون و  ستدر مقام تأييد انتخابات، قانون معيار عملکرد شورا
 ارد. بنابراين شورای نگهبان تنهاتطبيق موضوع با حکم اعتبار د ی حوزهتر در  عبارت دقيق به

های موجود در  توجه به اهميت و پيچيدگی رود که با می شمار قاضی انتخابات در کشور به
قانونگذار اساسی با اعطای صالحيت عام به اين نهاد، امکان نظارت در   روند اجرايی انتخابات،

آن ايفای صحيح مسئوليت ی  نتيجهابعاد را به اين شورا اعطا کرده که  ی مراحل و در همه ی همه
قضايی تلقی  منظور به. نظارت انتخاباتی شورای نگهبان از چنان قوتی استنظارت بر انتخابات 
ی که به سياسی بودن نظارت شورای نگهبان تاداناست که آن دسته از اس شدن آن برخوردار

اند و  ی شورا سخن گفتهيالحيت نامزدها استثنائاً از کارکرد قضامعتقدند نيز، در مورد احراز ص
وجود اختالف و صدور  (1)«قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی» 52 ی با استناد به ماده

توان  بنابراين نمی .(111: 1331زاده،  اند )موسی حکم قضايی از سوی شورا را محرز اعالم کرده
در اعمال صالحيت خود در امر انتخابات، نظارتی سياسی پذيرفت که نظارت شورای نگهبان 

به  با توجههای سياسی انجام دهد؛ بلکه  خود را مبتنی بر ويژگی ی است يا شورا بايد اين وظيفه
انتخابات، تنها اجرای قانون و عدم تخلف از  ی قوانين، شورا در اجرای وظايف خود در زمينه

قضايی دارد.  ی شده، اين کارکرد شورا ذاتاً جنبه عيار بيانبه م با توجهکند که  آن را بررسی می
در اساسی و قانون عادی  هايی که به موجب قانون برخی از صالحيت داشتتوجه بايد البته 
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ها با ماهيت سياسی در اعمال  نشان از وجود برخی صالحيت ،صالحيت شورا قرار گرفته است
قانون اساسی در بيان  13آنچه در اصل نمونه  دارد. برای نظارت آن شورا بر امر انتخابات

جمهور و  منظور تأييد توقف انتخابات پس از پيشنهاد رئيس صالحيت شورای نگهبان به
چهارم مجموع نمايندگان مجلس مطرح شده است، کامالً ماهيت سياسی دارد.  تصويب سه

مقرر ( 1313ب اسالمی )مصوقانون انتخابات مجلس شورای  1 ی ماده 3 ی تبصرههمچنين 
ی دوم انتخابات را  وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله» داشته است که

ی اول و تأييد صحت انتخابات توسط شورای  ی مرحله ظرف يك ماه پس از اعالم نتيجه
 شده، در اين تبصره صالحيت به معيارهای بيان با توجه«. نگهبان، تعيين و اعالم خواهد نمود

دوم  ی تعيين زمان انجام مرحله راستایهماهنگی با وزارت کشور در  ی شورا در زمينه
 رود. شمار می انتخابات يك صالحيت سياسی برای آن شورا به

شود، بايد  آن شورا را شامل می نظراتقضايی شورای نگهبان، که اکثريت  نظراتدر مقابل 
، يستاشاره کرد که تطبيق حکم بر موضوع ن های ديگر شورای نگهبان نيز به برخی از کارويژه

. اين دسته از استتخصصی   تفسير يا نظر کارشناسانه و کامالً ی بلکه ماهيت عمل شورا ارائه
شوند، تنها مستنبط از  سياسی که با اهداف کامالً سياسی صادر می نظراتنيز برخالف  هانظر

اين  ی . نمونهاستعلمی و تخصصی  علم و اجتهاد اعضای اين شورا و مبتنی بر روش کامالً
 نظراتتفسيری و مشورتی شورای نگهبان و  نظراتتوان  شورای نگهبان را می نظراتدسته از 

شورا در مقام نظارت شرعی بر موارد ارسالی از سوی ديوان عدالت اداری معرفی کرد. در 
وابط حاکم بر گيری از اصول و ض تفسيری و مشورتی، شورای نگهبان با بهره نظراتخصوص 
شورا در  نظرات ی زمينهپردازد و در  اصول قانون اساسی می موردنظر خود در  بيانتفسير به 

فقهی  پاسخ به استعالمات ديوان عدالت اداری در حقيقت فقهای شورای نگهبان بسان کارشناسان
در نقض حکم قضايی ديوان  انشای منظور بهخود را  ی کنند و نظر کارشناسانه ديوان عمل می

کلی خارج از  به هاکنند که اساساً ماهيت اين قسم از نظر مصوبات خالف شرع دولت اعالم می
 .است امور سياسی ی حوزه

های  های خاص شورای نگهبان در ايفای صالحيت توجه به کارويژه بنابر آنچه گفته شد، با
وص نظارت بر امر غير از استثنائاتی که در خص هدف و غايت سياسی بهاين نهاد، اساساً 

و شورا بايد  استوظايف شورای نگهبان منتفی  توان مشاهده کرد، در ايفای انتخابات می
حيت به انجام الخاص هر ص ی ضوابط و معيارهای کارويژه اساسهای خود را بر صالحيت

که خروج شورا از حدود معيارها و ضوابط تخصصی هريك  توجه داشتبرساند. در اينجا بايد 
شود. چراکه در واقع عمل سياسی  نمیشورا  ی هايش سبب سياسی شدن آن کارويژه ويژهاز کار
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گيرد و حال آنکه وقتی شورای  های سياسی و قانونی مشروع صورت می با اهداف و انگيزه
کاری  سياسیو  کردهنگهبان در ايفای صالحيت خود به اقتضائات حاکم بر عملکردش توجه ن

 فاده از صالحيت بوده و عملکردش مشروع و قانونی نيست.چنين اقدامی سوء است ،دکن
شورای نگهبان در نظام  نظراتتوجه به نقش واال و پراهميت  که با شايان ذکر است

کند و رافع  های قوای کشور را مشخص می حقوقی کشور که در موارد زيادی حدود صالحيت
تفسيری و مشورتی يا در ذيل  اتنظر ی های آنها )از طريق ارائه اختالفات در تداخل صالحيت

های  صورت مستقيم بر عرصه يا به استتطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع( 
سياسی کشور، همچون کسب قدرت )از طريق نظارت بر احراز صالحيت نامزدها و روند 

ای شورا ه سياسی در جريان ايفای صالحيت  گذارد، پرهيز از ايجاد هرگونه اثر انتخابات( اثر می
در جريان و  نظراتشتوان از شورای نگهبان انتظار داشت که  و نمی استناپذير  اجتناب  کامالً

 نظراتسياسیِ ناشی از  آثارتأثير باشد. اما بايد توجه داشت که اين  فضای سياسی کشور بی
کرد شورا، سبب تغيير ماهيت کارکردهای قضايی يا تفسيری يا کارشناسی شورای نگهبان به کار

آن شورا اثرگذار نيست؛ مگر اينکه  نظراتاالصول در ماهيت کارکرد و  و علی شود سياسی نمی
هدف و غايت سياسی عمل شورا اثبات شود، که اين امر نيز به معنای ايفای صالحيت شورا 

 .استبرخالف قاعده 

 ضوابط شفاف و تخصصي در ايفای صالحيت نبود .2-2-3
سياسی، تأثير و تأثر از روابط  نظراتهای  ترين ويژگی مچنانکه گفته شد، يکی از مه

( که از نتايج آن 31: 1311زاده،  نفوذ بر آن است )موسی های ذی سياسی، حزبی و تعامل گروه
اين نظرها براساس  عدم ايفای صالحيت بر مبنای ضوابط و اصول فنی و تخصصی و صدور

که گفته  ه بايد توجه داشت، همچنان. البتاست و عدم شفافيت در تصميمات  سنجی مصلحت
شد، حتی اين عوامل نيز نبايد سبب شود که هدف اين اعمال از مصلحت عمومی به مصلحت 

 ی اعمال ماهيتاً در زمره گونه چراکه در اين صورت اين يابد،ها تغيير  و منافع اشخاص و گروه
 . آيد شمار می و تنها سوء استفاده از قدرت به گيرد های دولت جای نمی کارويژه

توان  نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات می ی در مسئلهتنها  ،طورکه اشاره شد همان
و تصميم  داردد که ماهيت عملکرد شورا ضوابط شفاف و مشخصی نکرمواردی را مالحظه 

 لۀمنز کند. بنابراين اين قبيل موارد را بايد به مشخصی پيروی نمی ی شورا در آن امور از قاعده
و نتيجه گرفت که شورای نگهبان در ايفای  کردسياسی شورای نگهبان شناسايی  نظرات

 .استقضايی، سياسی، کارشناسی و تفسيری  ی کارويژهچهار های خود دارای  صالحيت
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 ی به يك شبههبايد هايش  های مختلف شورای نگهبان در ايفای صالحيت با اثبات کارويژه
 که: مهم پاسخ داده شود و آن اين

شوند  به اينکه اعضای يك نهاد سياسی اصوالً با مالحظات سياسی برگزيده می با توجه
اين نهادها در ايفای وظايف خود )هرچند قضايی يا تفسيری يا  ،(111: 1333)عباسی، 

سياسی خود توجه دارند و عمالً نظارت اين نهادها متأثر از روابط  ی کارشناسی( به وجهه
 ممکن استبنابراين صحت اين موارد در خصوص شورای نگهبان ست. اسياسی حاکم بر آنه

 برایسبب شود که نظارت قضايی انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، يا نظارت 
شورا در مقام تفسير يا مشورت و کارشناسی،  نظراتاحراز صالحيت نامزدهای انتخابات و نيز 

طور کلی در ايفای  و به دهتبديل شبه نظارت سياسی و غيرحقوقی و غيرتخصصی 
های سياسی اين نهاد شود )عباسی،  های شورای نگهبان قانون اساسی فدای گرايش صالحيت

اينکه يك هيأت سياسی ممکن است صالحيت و توانايی فنی )حقوقی و  ويژه به .(113: 1333
( و اين 111: 1331 ،عميد زنجانیکارکرد مورد نظر را نداشته باشد ) اجرای برایقضايی( الزم 

 گذارد. تأثير مینهادهای سياسی  نظراتموضوع نيز بر کارکرد و 
 منظور بهدار  گونه است که اساساً مقامات صالحيت تطبيق اين موارد با شورای نگهبان اين

قانون مديريت خدمات » 11 ی توجه به صراحت ماده با نصب اعضای شورای نگهبان
قضائيه و نمايندگان مجلس،  ی آيند. چنانکه رئيس قوه ساب میح مقاماتی سياسی به (3)«کشوری

حقوقدان شورای نگهبان، مقامات سياسی محسوب  ششعنوان مقامات صالح در انتخاب  به
مذکور و بر مبنای صدر اصل  ی به ماده (1)به ايراد شورای نگهبان با توجهشوند و از طرفی  می

الترين مقام سياسی کشور، صالحيت انتصاب فقهای عنوان با قانون اساسی، مقام رهبری به 113
مراجع انتصاب اعضای شورای نگهبان، مراجعی کامالً  رو ازاينشورای نگهبان را برعهده دارد. 

بيند. از سويی،  ، شورای نگهبان خود را با يك ماهيت سياسی مواجه مینظرو از اين  اند سياسی
گهبان در قانون اساسی سکوت وجود هرچند در خصوص امکان عزل حقوقدانان شورای ن

قانون اساسی، سبب تشبه  111اصل  1دارد، اما امکان عزل فقهای شورای نگهبان براساس بند 
قانون مديريت  11ی  بيشتر اين شورا به يك نهاد سياسی شده است. همچنين با تصريح ماده

انسته است، خدمات کشوری که عضويت در شورای نگهبان را مشمول عنوان سمت سياسی د
 ديگر ترديدی در سياسی بودن اعضای شورای نگهبان نيست. 

قانون اساسی که به بررسی شرايط و صفات الزم برای اعضای  11اما با مراجعه به اصل 
ای و تخصصی برای اين شورا مشاهده  ای کامالً حرفه شورای نگهبان پرداخته است، صبغه

به مقتضيات زمان و مسائل روز بودن برای فقهای  که شرط عدالت و آگاه ای گونه ؛ بهشود می
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کامالً  یجمع  اين شورا، و همچنين شرط حقوقدان مسلمان بودن، اعضای اين نهاد را به
 شان سياسی ی حقوقی آنها بر صبغه-فقهی ی است که صبغه تبديل کردهای و متخصص  حرفه

قضاوت  منظور بهشورا اين اعضای  ی گر توانايی بالقوهها بيان ی محسوس دارد. اين ويژگی هغلب
کارشناسی و تفسيری در  نظرات ی های دادگستری و نيز توانايی بالفعل آنها در ارائه در دادگاه

 .استحقوقی -موضوعات فقهی
سياسی مواجه است  -بنابراين ماهيت نهاد شورای نگهبان و اعضای آن با دوگانگی قضايی

 . ستورااين ش ی که اين مطلب بيانگر ماهيت ويژه
توان گفت که اساساً طرز انتخاب اعضای يك دستگاه  در پاسخ به اين شبهات می

دقيقی برای تشخيص قضايی از سياسی بودن ماهيت کارکرد  ی تواند ضابطه کننده نمی کنترل

انتصاب و سمت عضويت شورای نگهبان نيز،  ی يك نهاد باشد و با فرض سياسی بودن شيوه
رود.  آنها در ايفای وظايف قضايی يا کارشناسی زير سؤال نمیصالحيت و کفايت قضايی 

شمار  قضائيه مقام سياسی به ی توجه به اينکه رئيس قوه با  توضيح آنکه با پذيرش اين نظر،

 گمان بیحساب آورد که  بايد عملکرد قضات دادگستری منصوب او را نيز سياسی به رود، می
طور  بهذکر است که در موارد مشابه،  شايان  بر اين، هچنين برداشتی کامالً اشتباه است. عالو

گيرد  ای توسط مقامات سياسی صورت می کشورها انتخاب قضات حرفه بيشترمعمول در 

چنانکه اعضای ديوان قانون اساسی جمهوری ايتاليا با وجود  .(131: 1331تمنی، ؤم  )طباطبايی
جمهور  رئيس  اسی همچون دادگاه عالی ايتاليا،سي  مراجع و مقاماتی کامالً ی وسيله قاضی بودن به

ندارد  استشوند و اين امر مغايرتی با ماهيت عملکرد آنها که قضايی  و مجلسين انتخاب می
 ی فنی اعضا و ماهيت وظايفی که برعهده  بلکه صالحيت و توانايی .(25: 1312)منصوريان، 

ان سياسی آن نهاد و اعضايش باشد و تواند متفاوت از عنو گيرد، می يك نهاد سياسی قرار می
نتيجه اينکه عنوان سياسی اعضای شورای نگهبان منافاتی با عملکرد قضايی اين اعضا در انجام 

توان به استناد نهاد سياسی مستقل بودن شورای نگهبان و مقام  ندارد و نمی شانوظايف غالب

حساب آورد. در نظام  اسی بههای آن شورا را نيز سي سياسی بودن اعضای آن، لزوماً خروجی
قضائيه را مصداقی از چنين شخصيتی  ی توان رئيس قوه حقوقی جمهوری اسالمی ايران، می

توجه به  با رود، شمار می قوانين از جمله مقامات سياسی به اساسمعرفی کرد که هرچند بر

را يك مقام  ، بايد ايشان(11)شرايط قانونی مقرر برای ايشان و همچنين صراحت قوانين عادی
 .محسوب کردقضايی نيز 
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 گيري نتيجه
اعمال حاکميت  منظور بههای حقوقی، نهادهای سياسی ابزارهای آن نظام  نظام ی در همه

پردازند. واضح است که در  و اين نهادها هريك به ايفای بخشی از قدرت عمومی می هستند
 ی جانبه ه تحقق صحيح و همهند کدارهای متفاوتی  يك نظام سياسی نهادهای سياسی کارويژه

. شورای نگهبان نهاد سياسی مستقل برگرفته از استرشد و تعالی آن نظام  ی کننده آنها تأمين
رود که به موجب اصول متعدد قانون اساسی  شمار می الگوی اروپايی صيانت از قانون اساسی به

 های مختلفی را برعهده دارد. صالحيت
و  استقضايی دانستن يك عمل، تطبيق حکم بر موضوع  ورمنظ بهاز آنجا که عنصر الزم 
تمام نهادهايی که به تطبيق حکم  ،آيد حساب می قضايی دولت به ی در حقيقت اين امر کارويژه

حساب  به لحاظ ماهوی نهادهای قضايی به ،پردازند عنوان کارکرد اصلی خود می بر موضوع به
شورای  نظرات ی ايی دولت مشغولند. مطالعهقض ی ژه آيند که به اعمال بخشی از کاروي می

های آن نهاد  های شورا در ايفای صالحيت ای از کارکرد است که بخش عمده آننگهبان بيانگر 
گيرد و شورای نگهبان در تطبيق مصوبات مجلس  قضايی دولت جای می ی در قالب کارويژه

و... دارای کارکردی قضايی  با قانون اساسی و شرع و همچنين مواردی از نظارت بر انتخابات
 که بايد براساس اصول و ضوابط قضايی صورت گيرد. است

طورکه  همان نظارت بر انتخاباتی  زمينههای اين شورا در  از صالحيت همچنين برخی
ها و اعمال سياسی در آن قابل  های کارويژه و شاخصه داردماهيتی سياسی پيشتر اشاره شد، 

 .استمشاهده 
تفسيری و مشورتی نيز شورا مبتنی بر اصول و ضوابط حاکم بر عمل  تنظرا مورددر 

فقهای  نظراتپردازد؛ و  های خود مبتنی بر يك کارکرد تفسيری می تفسير، به ايفای صالحيت
رأی  انشایبه عدم  با توجهشورای نگهبان در پاسخ به استعالمات ديوان عدالت اداری نيز 

 آيد. شمار می سی بهکارشنا ی ويژه، نوعی کارفقهاتوسط 
در اين مقاله بر آن بوديم که با بررسی ماهيت نظرات شورای نگهبان، ضمن اصالح تلقی 

های حاکم بر عملکرد شورا برسيم.  اشتباه از ماهيت نظرات اين شورا به درك صحيحی از کارويژه
ريح نظرات بر تقسيم و تش با تبيين صحيح اين موضوع، در گام بعدی بايد تالش کرد تا عالوه

ها و آثار حاکم بر اقسام نظرها و  بندی، به بررسی و تبيين ويژگی شورا مبتنی بر اين دسته
ها و  های دولت و تطبيق آنها با نظرات شورای نگهبان پرداخت تا از اين طريق ضعف کارويژه
 شود. حل ارائه های احتمالی در عملکرد شورای نگهبان شناسايی شده و برای رفع آن راه کاستی
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 ها يادداشت
 .112و  11، 15اصول . 2

 .11، 35، 12، 2اصول . 1

 .111اصل  3، بند 13اصول . 9

طرفی و  عنوان يکی از ارکان نظارت قضايی با توجه به استقالل، بی ديوان ]عدالت اداری[ به». 4
تواند به بهترين وجه در  ماهيت قضايی خود در برابر ماهيت سياسی شورای نگهبان می

 «استای...، ايفای نقش نمايد.ر

های متفاوتی برخوردار  های متعدد خويش از ماهيت شورای نگهبان در اعمال صالحيت». 5
نمايد و  مثابه يك مرجع قضايی، اقدام می بوده که در مواردی، مانند نظارت بر انتخابات به
 «در ساير موارد از ماهيت سياسی برخوردار است.

  اجرايی مراحل   تمام  و شامل  است  استصوابی  اساسی  قانون 11  لمذکور در اص  نظارت». 6
 «شود. کانديداها می  تأييد و ردّ صالحيت  از جمله  انتخابات

 52ی  ماده. 7
که نظر هيأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صالحيت داوطلبانی باشد  درصورتی» -3ی  تبصره

وزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان که صالحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائی مرکز ح
توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسليم نمايند. شورای نگهبان بيست روز پس  می

از اظهار نظر هيأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهايی خود را در خصوص تأييد يا رد 
 « صالحيت داوطلبان به وزارت کشور اعالم خواهد نمود.

شوند  عنوان مقام شناخته می های ذيل مديريت سياسی محسوب شده و بهمتس -11ی  ماده. 8
 گردد: و امتياز شغلی مقامات مذکور در اين ماده به شرح زير تعيين می

 ( امتياز.13111رؤسای سه قوه ) -الف
... 
 ( امتياز.11111جمهور ) وزراء، نمايندگان مجلس شورای اسالمی و معاونين رئيس -ج
... 

 شورای نگهبان. 1/2/1331مورخ  25113/31/31ی  شماره ی نامه. 3

 .1313مصوب  -ی قضائيه  قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه 2ی  ماده. 21
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 منابع و مآخذ

 مرزهاي تقنين و اجرا در قانون اساسي جمهوري (،1331، مسلم، و همکاران )طوق آقايی
 شار قوانين و مقررات، چ اول.معاونت تدوين، تنقيح و انت :، تهرانايران  اسالمي 

هيأت عمومي ديوان  ي حقوق بنيادين و اصول حقوق عمومي در رويه (،1331آگاه، وحيد )
 ، تهران: انتشارات جنگل، چ اول.عدالت اداري

 ، تهران: نشر ميزان، چ پانزدهم، ج اول.حقوق اداري(، 1311امامی، محمد؛ استوارسنگری، کورش )

هاي  درآمدي بر بنيادهاي حقوق اساسي و نظام (،1311راهلل )موسوی، نص ؛امامی، محمد
 ميزان، چ اول. نشر :، تهرانسياسي

ان: انتشارات ، تهرحقوق خصوصي ي دانشنامه (،1333طاهری، محمدعلی ) ؛انصاری، مسعود
 سوم.جنگل، چ سوم، ج 

 هشتم. انتشارات سخن، ج :، تهرانفرهنگ بزرگ سخن (،1331انوری، حسن )

منشورات الحلبی  :، بيروتالقاموس القانوني الثالثي (،م2112، روحی، و همکاران )البعلبکی
 الحقوقيه، الطبعه االولی.

دانش، چ   ، تهران: انتشارات گنجترمينولوژي حقوق (،1331)محمدجعفر ، لنگرودی جعفری
 نوزدهم.

رات انتشا :، تهرانمبسوط در ترمينولوژي حقوق (،1331جعفر )لنگرودی، محمد جعفری
 دانش، چ سوم، ج چهارم و پنجم. گنج

، سال حكومت اسالمي، «سياسی در فقه« حکم» ی شناسی واژه مفهوم» (،1311خليلی، اصغر )
 .131-113شانزدهم، ش دوم، 

دفتر انتشارات  :علی اسالمى، قم ی ، ترجمههالوسيلي تحرير ترجمه (،ق1225 )اهلل خمينى، روح
 قم، ج چهارم. ی علميه ی ن حوزهمدرسي ی اسالمى وابسته به جامعه

های مجلس  مرکز پژوهش :، تهرانبنياد نظري اصالح نظام قانونگذاري (،1332راسخ، محمد )
 شورای اسالمی، چ اول.
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 ، تهران: انتشارات دراك، چ دوم.نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسي(، 1311محمد )  راسخ،

، تهران: نه در مراجع اختصاصي اداري ايراندادرسي عادال (،1333و همکاران ) رستمی، ولی،
 . حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران(، چ اول ی گرايش )انتشارات دانشکدهنشر 

مفهوم و مبانی کنترل قضايی با تأکيد بر » (،1332زارعی، محمدحسين، مرکز مالميری، احمد )
 .113-121، 22 ، شتحقيقات حقوقي ي فصلنامه، «ی آمريکا نظام حقوقی اياالت متحده

 ، بيروت: دارالعالم االسالمی، المجلد الثالث.روضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيّهتا(، شهيد ثانی)بی

مؤسسۀ المعارف  :، قممسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم (،ق1213شهيد ثانى )
 اإلسالميه، چ اول، ج سيزدهم.

جهانى بزرگداشت شيخ  ی کنگره :، قماداتالقضاء و الشه (،ق 1215انصاری، مرتضى ) شيخ
 اعظم انصارى، چ اول.

اکبر  على ی ، ترجمهترجمه من ال يحضره الفقيه (،ق1211بابويه ) بن على صدوق، محمّدبن
 غفارى، تهران، نشر صدوق، چ اول، ج چهارم.

 انتشارات سمت، چ پانزدهم. :، تهرانحقوق اداري (،1331طباطبائی مؤتمنی، منوچهر )

 نشر ميزان، چ دوازدهم. :، تهرانحقوق اساسي (،1331طبايی مؤتمنی، منوچهر )طبا

 انتشارات جنگل، چ اول. :تهران  ،مباني حقوق اساسي (،1333عباسی، بيژن )

 :، تهرانمباني حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران (،1331، عباسعلی )عميدزنجانی
  انتشارات مجد، چ اول.

 اکبر گرجی، تهران: نشر ميزان، چ اول. ی علی ، ترجمههاي قانون اساسي گاهداد(، 1333فاورو، لويی )

، تهران: نشر المللي دادرسي عادالنه محاكمات كيفري بين (،1331فضائلی، مصطفی )
  دانش، چ دوم.شهر

 ، تهران: شهردانش، چ دوم، ج دوم.حقوق بشر در جهان معاصر(، 1331قاری سيدفاطمی، محمد )

ميزان، ران: نشر ، تهحقوق اساسي و نهادهاي سياسي (،1333ابوالفضل ) ،«هیپنا شريعت»قاضی
  چ دوازدهم.
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دادگستر، ، تهران: نشر گفتارهايي در حقوق عمومي (،1315، ابوالفضل )«پناهی شريعت»قاضی
 چ اول.

 القرآن الکريم، چ اول، ج اول.، قم: داركتاب القضاء (،ق  ه 1213رضا )گلپايگانى، محمد

 انتشارات پايدار، چ اول، ج اول. :، تهرانحقوق اداري (،1331الدين ) اللمدنی، ج

 پنجم، ج چهارم.و ان: انتشارات اميرکبير، چ بيست، تهرفرهنگ فارسي (،1333معين، محمد )

های دادگاه قانون  دادرسی اساسی تطبيقی )وظايف و کارويژه» (،1312منصوريان، مصطفی )
مسلسل  ، شماره ي شوراي نگهبان ش پژوهشي پژوهشكدهگزار، «اساسی جمهوری ايتاليا(

13121113.  

  ، سال سيزدهم،حكومت اسالمي، «بررسی ماهيت شورای نگهبان» (،1331ابراهيم ) زاده،  موسی
 .111-151ش اول، 

 دادگستر، چ اول.، تهران: نشر حقوق اداري (،1311زاده، ابراهيم ) موسی

 ميزان، چ دوازدهم.نشر   ، تهران:يحقوق ادار (،1331رضا ) زاده،  موسی

دادگستر، ، تهران: نشر مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران (،1311مهرپور، حسين )
 چ سوم.

 ، تهران: انتشارات جنگل، چ اول.مباني نظري و ساختار دولت حقوقي(، 1311ويژه، محمدرضا )

ميزان، چ بيستم، ران: نشر ، تهحقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران (،1331هاشمی، محمد )
 ج دوم.

 ميزان، چ اول.، تهران: نشر حقوق اساسي و ساختارهاي سياسي (،1311هاشمی، محمد )

، حقوقي شوراي نگهبان -بررسي فقهي (،1331کاويانی، محمدهادی ) ؛اهلل نيا، فرج هدايت
 اسالمی، چ اول. ی مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه :تهران
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با تکیه بر « حقوق شهروندی لیبرالی»نقد مبانی 
 جایگاه مردم در نظام حقوقی اسالم

 

 **2حسين عبداللهي، *1فريد محسني
 ی حقوق قضايي دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداری، تهران، ايراناستاديار دانشکده .1

 ايراندانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه عالمه طباطبائي)ره(، تهران،  .2
 

 4/8/2213: رشیپذ  23/5/2213: افتیدر

 چکیده
ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگي با مباني  ويژه از حيث رابطه طراحي ابعاد حقوق شهروندی، به

زمينه، دارای تفاوتي بنيادين با ديگر  دارد. ديدگاه اسالم در اين« جايگاه مردم»نظری و تلقي ما از 
 مکاتب حقوقي است.

ی مردم و دولت و ماهيت  ن است که مشخص کند از ديدگاه حقوق اسالم، رابطهاين مقاله بر آ
ای دوسويه نيست؛ بلکه خود يکي از اضالع مثلثي است که در رأس  حقوق شهروندی صرفاً رابطه

آن خداوند قرار دارد. بر اين اساس، در کنار مطرح شدن حقوق، وظايف و تکاليف فردی و جمعي 
اش با دولت، تأثيرگذار است. بدين ترتيب اين نکته، نه تنيده و بر رابطه درهمانسانِ مسئول به نوعي 

طور مستمر وجود داشته و اساساً تکاليف  گيری حکومت که پس از آن نيز به تنها در زمان شکل
ی اجتماعي آنان در  ی رابطه کننده دنبال دارد و تنظيم ديني آنان در قبال خداوند، آثار اجتماعي به

کديگر و نيز حکومت است. بر اين مبنا، حقوق اساسي و نيز حقوق شهروندی شکل قبال ي
 گيرد.  مي

 جايگاه مردم، حق و تکليف، حقوق شهروندی، دموکراسي. :ها دواژهیکل
 

                                                                                                                                                       
* E-mail: mohseni@afranet.com 

 E-mail: h.a8314@yahoo.com نويسندة مسئول **
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 مقدمه
متقابل  ی تشکيل حکومت در جامعه دارای اقتضائاتي است که رابطه زندگي اجتماعي و

بر  عالوه مباني حقوق عمومي در هر کشور های بنيادين و دگاهدنبال دارد. دي هملت را ب دولت و
. در استمردم نيز  حکومت و ی رابطه ی کننده تنظيم، مشروعيت حکومت گيری وشکل تبيين

ف مردم در قبال جامعه يا حکومت تحت يحقوق شهروندی هرچند حقوق و وظا ی مطالعه
 لحاظ حاکميت دولت وه ب ،دشو مي عناوين مختلف از جمله حقوق دولت در قبال مردم مطرح

های تضمين آن توسط حکومت بخش  راه حقوق شهروندان و اغلبموقعيت آن در قبال مردم، 
 دهد.  مباحث را به خود اختصاص مي ی عمده

، آنچه در تعريف اين مفهوم، مبنای (1)شده از حقوق شهروندی بياندر کنار تعاريف 
 از اين قرار است: ،پژوهش قرار گرفته

وسيعي از حقوق سياسي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي  ی حقوق شهروندی مجموعه»
کنار آن، تکاليف و وظايف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد توجه قرار  است که در

 «دهد.مي
و در  دارددولت با مردم تمرکز  ی رو در بحث حقوق شهروندی، اين مقاله بر رابطه ازاين

اصلي حقوق شهروندی است که با توجه به تفاوت  ی کننده ترسيم« يگاه مردمجا»اين ميان، 
 .های حقوق، درصدد تحليل ابعاد آن هستيم مبنايي آن با ديگر نظام

اين الگو،  گفت.ملت، سخن  –توان از الگوی دولت نگاهي به مکاتب رايج حقوقي، مي با
های الگوی مذکور، آسيب در بررسي هاست.محور ترسيم حقوق شهروندی در اين نظام

سنت » (2).دهيم عنوان رهيافت جديد، مطمح بررسي قرار مي را به« شهروندی ليبرال»رويکرد 
به لحاظ سنتي  ،شودناميده مي« شهروندی ليبرال» اختصار بهاين مقاله  که در« ليبرال شهروندی

تقاد عمومي مبين اين يابد. اع بر حقوق افراد، مانند حقوق مدني سياسي و اجتماعي تمرکز مي
کيد بيشتری به نسبت تکاليف شهروندان و أاين سنت بر حقوق، ت مطلب است که در

 شود.  های آنان مي مسئوليت
ترسيم حقوق شهروندی، موضوعي باسابقه  ملت( در - گريز از دوضلعي مذکور )دولت

تب حقوقي ميان انديشمندان است که در اين مورد، نکاتي طرح خواهد شد؛ اما نگاه مک
توان از آن به الگوی  ميضلعي برای اين موضوع است که  الگويي سه ی کننده اسالمي، ارائه

 ياد کرد.« ملت -دولت -خداوند»
وضع و ترسيم  ی مرحله د: درکرتوان بدين شکل بيان  روی اين پژوهش را ميپيش ؤاالتس

محور برای مدلي حق ی کننده ملت، ارائه - ؟ الگوی دولتچيستمردم نقش حقوق شهروندی، 
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ملت با مورد متناظر -دولت-های اساسي الگوی خداوند محور؟ تفاوتمردم است يا تکليف
شناسي  اين اساس، آسيب دنبال خواهد داشت؟ بر هو اين تفاوت، چه نتايجي ب کدام استخود 

بخش اول های ليبرالي و آثار و نتايج مترتب بر آن، الگوی رايج نظام نقش و جايگاه مردم در
اين پژوهش و ترسيم حقوق شهروندی با تلقي اسالمي از جايگاه مردم، بخش دوم مقاله را 

توجه به جايگاه اسالمي  از حقوق شهروندی با يتعريف ی نهايت به ارائهدر دهد که  ميتشکيل 
 مردم، منتج خواهد شد.

ي اومانيستي و بخش حاصل آنکه، رويکرد ليبرالي از حقوق شهروندی، برآمده از مشروعيت
که  های ناشي از آن است؛ درحاليآسيب گريزی او و ديگر محوری شهروند، تکليفمنتج به حق

مبين مباني،  ،بخشي الهي است از مشروعيت ناشيحقوق شهروندی اسالمي که  جايگاه مردم در
 خت.است که بدان خواهيم پردا« ملت -دولت-خداوند»ماهيت و آثار کامالً متفاوتي در روابط 

 ملت و نقش مردم در آن -شناسی مدل دولت آسیب. 1

ملت در طراحي حقوق شهروندی، موضوع  -های اصلي الگوی دولتيکي از پايه
است. شناخت بهتر اين موضوع مرهون « رويکرد ليبرال دموکراسي»مبتني بر « دموکراسي»

ن در اين ه آخت بهای فکری است که مجال پرداگونه نظام در اين« فردمحوری»واکاوی اصل 
نظام سياسي و ترسيم اين مدل، موضوع  های اين اصل درجمله انعکاس پژوهش نيست؛ اما از

 دموکراسي خواهد بود.
را از نتايج و تبعات فردمحوری و حکومت توان آن ملت که مي -دوم مدل دولت ی پايه

به در ادامه محوری است.  و کمرنگ بودن تکليف« محوری حق»حساب آورد،  هدموکراسي ب
 :پردازيم اين دو پايه ميشرح و بسط مختصر 

 و ابعاد آن (3)ابتنا بر دموکراسی لیبرالی. 1ـ1
« مردم»ملت و ماهيت شهروندی ليبرال، نقش  -اولين موضوع مورد توجه در مدل دولت

بر مشارکت مردم و  مبتني مذکورآنجا که الگوی  بخش است. ازعنصر مشروعيت ی مثابهبه
 خواست عمومي است، امر حقوق شهروندی نيز از ی پايه مشروعيت تمامي امور، بر یابتنا

 شناسي است.و در اين دستگاه فکری، قابل بررسي و آسيب شود مياين امور قلمداد  ی جمله
 مشارکت مردم بيشتر باشد يا به هر چههر ،دموکراسي دارند ی ي که داعيههاي هبراساس نظري

دار است. دموکراسي، مردم را در رباشد، از مشروعيت بيشتری برخو ترحکومت مردمي اندازه
شناسد و حکومت را ناشي از  ميامور خود و نظارت بر حکومت، شايسته و توانا  ی اداره
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 (4)داند. ميمردم  ی اداره
جمله از بخشي مردم بر تمامي حقوق و  که سخن از اعتباربخشي و مشروعيت ميهنگا

توان از  مياين مورد حائز اهميت است که  توجه به برخي نکات در شود، ميحقوق شهروندی 

بخشي به حقوق شهروندی، ياد مشروعيت منظور بههای اعتبار اين مالک عنوان آسيب آنها به

 کرد:

 های اعتبار دموکراسیفرض پیش (الف
ين امر بر ا گرفته،ثير فراوان أقرن هجدهم ت ی فرض اوليه و اساسي دموکراسي که از فالسفه

دليل برخورداری از عقل و منطق و اخالق نيک، شايستگي حکومت  به ها انساناستوار است که 
دموکراتيک، رضايت عامه است که اين  نظامخويشتن را دارند. از محورهای اساسي  بر

مبنای عقل و منطق و به مقصود کشف حقيقت صورت  رضايت، از رهگذر بحث آزاد بر

طور  هاين بوده است که بشريت موجودی اخالقي و ب دموکراسي بر گيرد. ديگر فرض مهم مي

گيرد و قادر است تعادلي بين ادعاهای  مي نظر و حقوق ديگران را در استکلي محجوب 

 .(111 :1331کاليمرودی، وجود آورد ) هخويش ب ی های خودخواهانه هوس وجامعه 

برد که يکي  ميآسيب بزرگ، رنج شناسي، نيروی خِرد آدميان از دو  تحقيقات روان براساس
ناظر بر عدم مقتضي و ديگری مربوط به وجود مانع است. مقصود از مورد اول آنکه نيروی 

شدت متفاوت است و آسيب دوم اينکه بسياری از  هطور کلي در افراد مختلف بخردورزی به

ای غيرمنطقي يا  هزاز انگي ناشيبلکه  ،مواقعي برخاسته از خرد ناب نيست رفتارهای انسان در
يک  ی عمل بشر، نتيجه اين فرض را که هر 1011هام واالس در سال ا. گراستاحساساتي 

ها هنوز مايل نيستند که اعتقاد کراتوترديد قرار داد. با اين همه، دم مورد ،جريان عقلي است
 .(111 :1331کاليمرودی، خويش را در مورد پيروی اساسي بشر از منطق از دست بدهند )

ها به همين دليل توده ی و عامه استها، فطری و عمومي  که عقل در نزد دموکرات درحالي

ها، عقل، ابزار است؛ بدين معنا  دموکرات نزد ليبرال يافتند، در ميبودن  مجوز حکومت و ساالر

تعيين محتوای اهداف  ؛که خرد انساني هيچ حق و نقشي در تعيين محتوای اهداف انساني ندارد
عقل در اين بين فقط  ؛ها سپرد د به عواطف و خوف و رجاها و آمال و آرزوها و خواستهرا باي

عقل  ؛راستای آن اهداف دارد و نه چيز ديگر های الزم را دررحق تنظيم، تطبيق وسايل و ابزا
عواطف است يا بدان گونه که  ی برده ،طورکه هيوم اعالم کرده ها همان دموکرات در نزد ليبرال

 . کند ميها و آرزوهاست که اهداف و آمال را معلوم  اين خواسته ،دکن ميام بيان جرمي بنت



 
 
 

  با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسالم« حقوق شهروندی لیبرالی»نقد مبانی 
 

 

32 

هرگز به معنای نيازهای  ،آيد ميميان ها از آن سخن به دموکرات منافعي که در نزد ليبرال
مبتني بر آمال و آرزوهاست )لوين،  و اصوالً يستواقعي افراد و آنچه برای آنها خوب است ن

1311: 31- 31). 
 خود مبني ی اوليه ی پس از انديشه ،دموکراسي اصليپردازان  جان استوارت ميل، از نظريه

به اين  ،ی مخفي برای استقرار دموکراسيأی عمومي و انتخابات آزاد و رأکفايت حق ر بر
برای وضع  را دانش و توانايي فکری الزم ،ها پرداخته است که آيا مردم در دموکراسي پرسش

 ی وی، عمده ی گفتهنه؟ به يا داشتثر خواهند ؤهای درست و م سياست قوانين و اتخاذ
ی و نظری ندارند. أای است که از خود، رمايه مردمان ميان دموکراسي، اکثريت عددی مرکب از

بنابراين، دموکراسي، اکثريت فرومايگان است که استعداد و فرديت فرهيختگان را ناديده 
 .( 70 -76: 1311)بشيريه، د نساز ميرا در جامعه مستولي  عوام ی گيرند و ذوق و سليقه مي

فرض دموکراسي اين است که اشخاص از حقوق مساوی برخوردارند و حق  دومين پيش
طور مساوی در تعيين  افراد به و داردی أشخص يک حق ر شرکت در انتخابات را دارند؛ هر

 . شريکند، شانسرنوشت سياسي کشور
 مانندنای نفي تخصص، امتيازات فکری و شخصيتي افراد جامعه و اين تلقي در واقع به مع

برابر دانستن نظر و  نظر و انديشه، محدود است و  جامعه، تعداد اشخاص صاحب . دراست آن
ی فرد عامي در جامعه يا فاقد هرگونه بينش با شخص مفيد و دانشمند به معنای آن است که أر

 يکديگر تفاوني ندارند. جاهل بای عاقل و أنيز ر و تفوق و برتری برای تخصص وجود ندارد
ی خود را فرع آن قرار أکنند و ر بديهي است مردم در امور تخصصي به اهل خبره رجوع مي

بسياری از افراد،  یآنکه آرابه در امور اجتماعي نيز برابر دانستن آرا با علم  رو ازايندهند؛  مي
عقالست )نجفي اسفاد و  یلغو و عبث نمودن آرا ی منزله مبنای تحقيق و بينش نيست، به بر

 .(147 :1312محسني، 
 ،دهدثير قرار ميأشدت تحت ت هگيری خردمندانه توسط مردم را ب معضلي که خرد و تصميم

توانند دست داشتن امکانات، مي های حاکم با در است. اقليت (3)فريبي )دماگوژی( عوام ی پديده
سسات تحت نفوذ ؤود را با ابزار رسانه و ساير مراکز و مخ ی شده طراحي های ازپيش مشيت

های ساختگي و ها ذهنيت به شکلي که در توده ،دکننجامعه تزريق  ی خود، با ظرافت به بدنه

                                                                                                                                                       
  اين نکته به معنای نفی مشارکت دادن آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و در نتیجه افزايش سطح آگاهی

 های بعد به اين موضوع خواهیم پرداخت. در قسمت سیاسی آنها نیست که
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د. بدين ترتيب، اقليت حاکم، اکثريت را با ظرافت از بين خواهند کنمصنوعي، توليد  ی اراده
 (7)برد.

حکومت اکثريت »به  (6)«اکثريت»که در بيان انواع اين معضل است  ی شايد در نتيجه

آن سهم خاصي از آرا به اکثريت شايسته در  ی نتيجه نيز اشاره شده است؛ که در (1)«شايسته

  .(Sartori,1987:221)کند  مقابل اکثريت معمولي اختصاص پيدا مي

 ماهیت و تبعات دموکراسی  (ب
نحوی معکوس عمل کرده و نقض  گاهي بهاش  ندهبظاهر جذاب و فري با وجوددموکراسي 

کلي در دموکراسي، نظر اکثريت، مبنا و مالک  طور بدين صورت که به ؛کند ميغرض ايجاد 
اکثريت و  یگيری است و اقليت تابع نظر اکثريت. اما گاهي ممکن است اختالف آرا تصميم

افراد جامعه در  ی جوامع پيشرفته نيز اساساً همه چراکه حتي در ،اقليت بسيار اندک باشد
لحاظ تعداد آرا،  خورده از کنند. گاهي اکثريت مطلق با اقليت شکست انتخابات شرکت نمي

در هر حال، مجبور به اطاعت از نظر اکثريت هستند. حتي با کمي  چنداني ندارند و ی فاصله

شويم که در واقع  دقت نظر و پس از کسر نمودن تعداد اقليت از اکثريت، متوجه مي

 (0).اند   يگير نهاي ( تصميماند التفاوت تعداد )که اقليت واقعي بهما
اکثريت غالب  ی حتي اگر نخواهيم با ديد افراطي، اقليت مغلوب را تحت حاکميت و سلطه

شعار اساسي  با وجودهای سياسي و حقوقي مختلف بدانيم، بايد قبول کنيم که  از طريق اهرم
تعيين سرنوشت  جناح و گروه پيروز در در عملت عامه، ساالری و مشارک دموکراسي برای همه

نحوی ديکتاتوری جمعي يا  گيرنده و حاکم خواهند بود و خود ممکن است به اقليت تصميم

حکومت مردم بر مردم تحقق پيدا  ی صورت، داعيه در هر .دنبال داشته باشد اکثريت را به
نظريات مختلف  اين اساس در اشد. برای جز اين نبلحاظ علمي چاره گرچه بهانخواهد کرد؛ 

 گرفته شود،نظر  شرايط ديگری برای تحقق دموکراسي دراست دموکراسي سعي شده  مورد در

فارغ از بحث در خصوص شرايط ديگر، وجود  .يا حفظ اقليت، و... جمله تسامح و تساهل از

ن اين روش کامل بود ی اکثريت برای مطلق ياأگونه شرايط داللت بر عدم کفايت ر اين

 .(143 :1312تنهايي دارد )نجفي اسفاد و محسني،  به

 اند: دهکری و نظر نيز غافل نمانده و بدان تصريح أبسياری از صاحبان ر نظر اين موضوع از
منتقدان دموکراسي  تهديد يک اکثريت ستمگر امری واقعي است و»نويسد: کارل کوهن مي

 .(113 :1363)کوهن، « اند کيد داشتهأتاند و بر آن  همواره ار آن بيمناک بوده
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وی از  ؛جمهور آن کشور بود يسئماديسون از بنيانگذاران دموکراسي آمريکا و چهارمين ر

نظر او نمايندگي پارلماني، مسئوليت  رفت. ازشمار مي دموکراسي به ی پردازان برجسته نظريه

اعمال سلطه و استبداد اکثريت تواند از  ميکند؛ لکن نمين ميأحکومت را در نزد شهروندان ت
های اقليت گاهي در برابر منافع متحد اکثريت  نظر او منافع گروه بر اقليت جلوگيری کند. از

 .(73 :1311ريه، يپذير است )بش آسيب
وجودآمده در  ههمان مشکل ب ،گيرد ميت أفرض، نش ای که از اين پيشعارضه

ا غوغاساالری است. موبوکراسي به معنای ي (11)های مستقيم به نام موبوکراسي دموکراسي

ای اکثريت را  مسئوليت و اوباش آمده است. هرگاه در جامعه حکومت رجاله و مردم عوام و بي
د. هردوت شو ميدموکراسي به موبوکراسي مبدل  ،مسئوليت تشکيل دهندخودخواه و بي فرادا

عيبش اين است که  ،داند اوی مينويسد: دموکراسي اگرچه تمام مردم را در پيشگاه قانون مس مي

 .(101 :1361سهولت ممکن است به موبوکراسي تنزل يابد )پازارگاد،  به

 محوری محوری و عدم توجه به تکلیف حق .1-2
ای اخالق  گونه ،شود( ملت مستنبط مي -در مدل شهروندی ليبرال )که از الگوی دولت

ها و  های شخصي از مسئوليتزادیکيد فراوان بر آأدليل ت فردگرايانه حاکم است که به
گونه تعهد هنجاری به کند. در اين آموزه، هيچ ميهای اجتماعي ضروری، شانه خالي  فداکاری

رسميت شناخته ه ب ،گری کندجامعه که بتواند ميان اين امر و برخورداری خصوصي، ميانجي

شهروندی  ی را به حوزهنگرش خودخواهانه و ابزارگرايانه يک شود. فردگرايي ليبراليسم،  مين
آيد. افراد  ميشمار  های جهت افزايش نفع شخصي ب شهروندی، شيوه رو ازاين .سرايت داده است

ها شانه خالي  اما از پذيرش مسئوليت ،طور کامل تقاضای استيفای حقوق خود را دارند به
شود که  ريف ميحقوق فردی تعای از مجموعه ی مثابه کنند. ليبراليسم شهروندی، اساساً به مي

دهد تا منافع خود را  ترين آن برخورداری از استقالل فردی است. حقوق به افراد امکان مي مهم

ها بر  کيد ليبرالأت .خود را بدون دخالت جامعه تحقق بخشند ی و نيروهای بالقوه هندتوسعه د

قابل با يکديگر شود تا آنها فرد و جامعه را در ت ميفردگرايي انتزاعي و استقالل فردی موجب 

ها و اهداف جامعه بدگمان باشند. آنها بيم دارند که جامعه تعهداتي  درک کنند و نسبت به آرمان

به  .(212: 1313پور، براتعليرا بر فرد تحميل کند که نفع شخصي او را محدود يا نقض کند )
اند وارونه  ردهکح گرا مطر های غايت بايد ارتباط ميان حق و خير را که آموزه ما»بيان راولز، 

 (11)(.371:1061)راولز،«سازيم و حق را مقدم بدانيم
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يافته  ی از پيش فرديتدموجو ی مثابه نامنسجم از انسان به مي به نظر ساندل، راولز به مفهو
شود روند گزينش غايات و خيرات به  اين برداشت و مفهوم از خود موجب مي .ملتزم است

اخالق، کامالً  ی کاسته شود و بدين ترتيب، همه خودسرانه فرودليل و  ابراز سليقه و ميل بي
نظامي مبتني بر مشارکت و همکاری ميان  ذهني دانسته شود؛ زيرا راولز اجتماع سياسي را صرفاً

 مل عقالني و درأبه نظر راولز فرد پس از ت ند.تفاوت داند که کامالً در مورد غايات بي ميافرادی 
تر  اين طرح، اميال اساسي .دکن ميموجود، طرح معقول خود را انتخاب های  واقعيت ی پرتو همه

 (12)(.37:1010)ساندل،او را به بهترين شکل محقق خواهد ساخت 
قرار  يکي از نويسندگان غربي نيز در نقد حقوق شهروندی ليبرالي، اين نکته را مورد توجه

 دهد، به بيان او:مي
اعضا   ی ی سازماندهي کنيم که همهمشکل تنها اين نيست که عامه را طور»

ای سازماندهي کنيم که بايد عامه را به شيوه در خدمت باشند؛ مشکل اين است
طور دوجانبه از يکديگر حمايت کنند. شهروندان بايد فرا بگيرند که نه  که به

تر بازنمايي کنند؛ بلکه آنها بايد  های بزرگتنها عاليق جمعي را در محدوده
های  تر در هنگامي باشند که منافع و ارزش يق جمعي وسيعنمايندگان عال

 «کنند. محلي را تعريف مي
فعلي  نظامدموکراسي، معتقد است  ی در ايده« شهروند فعال»اين نويسنده با اشاره به فقدان 

براساس درک ليبرالي از چگونگي ارتباط دولت با شهروندان  طور چشمگيری شهروندی به
 ی که جهاني شدن رخ ندهد، شهروند ليبرالي نمونه د حتي درصورتيکن است. او اضافه مي

کساني که تمايلي به شرکت -اليخ مناسبي نيست؛ زيرا اين نوع شهروند، سازگار با مردمي بي
شود. ترين مانع آزادی ياد مي عنوان بزرگاست که از آن افراد به -يند دموکراسي ندارندادر فر

وجود آمدن دموکراسي به  هبرای ب ،شود ميبا ارسطو آغاز  خواهي مدني که در سنت جمهوری
 .(23-22: 1317تان، دست گيرند )سورهون تا قدرت را در استشهروندان فعال نياز 

نظران از حقوق شهروندی نيز  شايد بتوان انعکاس اين موضوع را در تعاريف برخي صاحب
از همان ابتدا توجه خود را به های حقوق شهروندی  برخي از تعاريف و نظريه ؛دکرمشاهده 
 (Foweraker and Landmanاند. برای مثال، فاوريکر و لندمن ) محدود کرده« حق و حقوق»مفاهيم 

طور کامل برحسب دارا بودن حقوق  شهروندی تقريباً به»نويسند:  ميسياسي معاصر  ی نظريه در
 (13).،(Landman and Foweraker,1997« )شود تعريف مي

 ی ايده»شناس استراليايي، اعتقاد دارد  ( جامعهJack Barbaletک باربالت )نين جچهم
انساني دارای قدمت است. به زعم وی  ی تاريخ يک جانشيني جامعه ی شهروندی به اندازه
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« ادين انسان استنيجزء حقوق ب ،شود حقوقي که در جامعه برای يک شهروند تعريف مي
(Barbalet,1988).(14)  

 ی مثابه ها حمايت از گسترش حقوق و مزايای فردی به ون اصلي توجه ليبرالنهايت کاندر 
( و 13 :1364سياسي آنان است )ساندل،  قيد و شرط اخالقي وسازی امکان پيشرفت بي فراهم

از تکليف و تقابل حقوق و تکاليف در يک نظام حقوقي ليبرال،  گفتنبدين ترتيب سخن 
 ملت است. -های جدی الگوی دولت از آسيبيکي  ی دهنده بيهوده بوده و نشان

 ملت( - دولت -ضلعی خداوند )سهنقش مردم در حقوق شهروندی اسالمی . 2
 ،های فکری نظام حقوقي اسالم، برخالف آنچه در قسمت پيشين اشاره شد بنيان

داند و نظام حقوقي جديدی  ميملت نيست؛ آن را نامشروع  -الگوی صرف دولت ی کننده تلقي
 ی و نتيجه کند مياما واقعي ترسيم  ،د. اين نظام، برای مردم جايگاهي متفاوتکننهاد ميرا پيش

های رايج  حق است. البته بيان اين ناتواني در نظامآن، شهروند فعال، مکلف در عين حال، ذی
گريز از آن، امری مسبوق به سابقه است  هنتيجدر غربي و نقص در حقوق شهروندی ليبرالي و 

. در ادامه، جايگاه مردم در اين کردخواهيم اشاره هايي از آن  به نمونه طور مختصر به که بدواً
؛ مطرح شدن شد دالگو و آثار اين جايگاه در ترسيم حقوق شهروندی اسالمي بيان خواه

صورت مجزا  توجه به اهميت آن، به جمله آثاری است که با مان حق و تکليف، ازأهمزمان و تو
 شد. اهدپرداخته خوبدان 

 ملت -سوابق گریز از دوضلعی دولت. 1ـ2
محوری، نقدی است که برخي انديشمندان بر  محوری و لزوم جايگزيني آن با انسان دولت

 اند. بدين بيان که: دهکرآن وارد  ی کننده حقوق شهروندی غربي و مدل ترسيم
ر رسد يک اتفاق نظر جهاني وجود دارد که غينظر مي در دنيای امروز، به»

اتباع از حقوق سياسي محروم هستند و در ميان کشورها شايد سوئد و هلند 
اند و  ی شرکت در انتخابات محلي را داده باشند که به افراد مقيم غيرتبعه اجازه

اند. اما تسری محروميت غيرتبعه از حقوق سياسي که  از اين حد فراتر نرفته
ی، تسری ظالمانه و به بخشي از حقوق شهروندی است به ساير حقوق شهروند

ها به دو گروه  جای آنکه بگوييم انسان خالف عدالت و حقوق انساني است. به
شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و  تبعه و غيرتبعه تقسيم مي

مدت از برخي از حقوق شهروندی  ی طوالني غيرتبعه در صورت اقامه
 محور بودن را معيار قرار داد دن انسانمحور بو جای دولت شوند؛ بهبرخوردار مي
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ی اروپا گامي در جهت خروج شهروندی از مفهوم  ... مفهوم شهروندی اتحاديه
« دانند نه وضعيت بيگانگان. شهروندی مي مضيق تبعه است که برخي آن را شبه

 (.106: 1312،کاستلز و ديويدسون)
خواهان تحقق بخشيدن به  که اگر شود ميپردازی ديگری اين موضوع اثبات در نظريه
اين مفهوم را براساس سرشت شهروندی  بايد ،بخش شهروندی هستيم رهايي ی نيروی بالقوه

 ی مثابه به، جهاني شدن نظريهيم. در اين کنفراگير، از مفهوم انحصاری مليت و دولت ملي جدا 
يان شهروندی و بستر جديد شهروندی، پيوند ميان شهروندی و مليت و به همان اندازه پيوند م

 ای ويژه از شهروندی است.  سازد و افزون برآن مستلزم گونه ميدولت را غير قابل دفاع 
است: نخست در پس  مواجه کم با چهار دشواری اين رويکرد، شهروندی ملي، دست در

های بسيار  زيرا افراد مليت خود را به گونه ،شهروندی ملي انواع فرضيات فرهنگي وجود دارد
 ونگي و تجانس ادعايي به شکل دولتدوم در هيچ کجای جهان، همگ ؛کنند ي درک ميمتفاوت

 ،شود ناپذير تعريف ميطور متصلب و انعطاف بهسوم مليت  ؛های خالص وجود ندارد ملت -
نبايد تنها به برخي از منابع  اينکه و چهارم ؛تواند به روی انتخاب افراد باز باشد ميکه ن طوری به

زيرا مليت تنها هويتي نيست که از خود گذشتگي افراد را به نمايش  ،دادهويت اولويت 
 (13)گذارد. مي

 ملت و نقش مردم در آن -دولت -ضلعی خداوند سه. 2ـ2
اختصار، نگاه اسالم به  بهبدواً و بايد تبيين صحيح جايگاه مردم در نظام اسالمي  منظور به

شناسي(  معرفت و شناسي شناسي، انسان های کسب معرفت )هستيعالم هستي، انسان و روش
 کرد.تا بتوان براساس آن، جايگاه مردم را در اين نظام تبيين  شودبررسي 

ای  عزيمت هر نظريه ی اصلي آنکه، توحيد، مبنا و نقطه ی شناسي، نکتهدر مباني هستي
م گيری نظا اجتماع و سياست و اقتصاد، به شکل ی رود. بسط توحيد در عرصهشمار مي هب

 أاسالمي، توحيد منش ی شود. در فلسفهتوحيدی، حاکميت قوانين الهي در جامعه منجر مي
حد و مرز  مانندهای مختلف در نظام سياسي و اقتصادی،  عقايد و احکام است و مقوله ی همه

ها، جايگاه قانون، ساختار حکومت، اختيارات حاکم و نقش مردم در اين امور، همه  آزادی
ترين ويژگي سياست اسالمي،  اين اساس، مهم ايد اسالمي يعني توحيد است. بربرگرفته از عق

حق است )نوروزی،  أی سکوالر، خدامحوری است که در آن خدا منشمقايسه با انديشه در
 ی که انسان و جهان را آفريده و رابطه استبر مبنای اين نکته، قانونگذار، کسي  .(61 :1310

در قرآن کريم آمده  رو ازاينظيم کرده است و او جز خدا نيست و متقابل انسان و جهان را تن
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آور، به خداوند اختصاص دارد و  يعني جعل حکم و قانون سعادت (17)«ان الحکم اال هلل»است: 
 .(33 :1360کسي جز او توانايي وضع قانون را ندارد )جوادی آملي،

 ی مثابه بهدر آن انسان  شناسي سياسي اسالم، برخالف نگرش مادی که در مباني انسان
امور مادی است و هستي منحصر در همين  ی حيواني است که تمام رشد ادراکات او درباره

توان  ميجمله  تبيين آن از ، در نگرش اسالمي، انسان جايگاه بلندی دارد که دراستعالم مادی 
 به محورهای ذيل اشاره کرد:

، ديني مجبور نيست است و او در انتخاب هراگرچه خداوند انسان را تکويناً آزاد آفريده 
فطرت پاک و الهي اوست بپذيرد. بنابراين  ی تشريعاً موظف است که دين حق را که خواسته

دين الهي و دستورهای  ی آزادی او در دايره ،اگرچه انسان تکويناً موجودی مجبور نيست
 .(31 - 31 :1360بحش آن است و نه فوق آن )جوادی آملي، حيات
ساير حيوانات، مرهون  چنين شرافت انسان به روح ملکوتي اوست و امتياز او برهم
بايد  رو ازاينرود.  شمار مي ههای معنوی و الهي ب های انساني اوست که خاستگاه ارزش ويژگي

 های معنوی داد. همچنين دردر سياستگذاری و مديريت جامعه، اولويت و اصالت را به ارزش
های ضروری برای حاکم اسالمي، بهترين ضمانت اجرا برای  مي، ويژگيتعلميات اسال ی سايه

اسالمي برخالف  ی انديشه در (16)دارد.ها دور مي شود و او را از لغزش ميعملکرد وی 
بنيادی و خودآييني بشر نفي شده است. انسان موجودی است که همواره  ليبرالي، حد ی انديشه

معاصر، انسان موجودی خودمختار و  ی انديشه در که درحالي ،نيازمند هدايت الهي است
 او موجودی مختار است که از ؛دارد قرارنهايت  شود. انسان ميان دو بيمعرفي مي (11)خودآيين

تواند سقوط شديدی افت وحي و الهام الهي را دارد و از سوی ديگر مييسويي شايستگي در
 (10).(131 :13نور، ج ی صحيفهکند )

ترين معيار  بيني مادی، علم تجربي مهم که در جهان درحالي ،شناسي نيز در مبنای معرفت
منابع شناخت  بيني الهي، عقل، حس، وحي و شهود از در جهان ،رود مي شمار هشناخت ب

 . شوند محسوب مي
شده و اثبات اين نکته که عقل بشری برای رسانيدن انسان به سعادت،  براساس مباني بيان

ن )ع(، ايشان را اعنوان مقنن و حاکم اصيل، در زمان حضور معصوم بهوند خدا ،(21)کافي نيست
ده و در زمان غيبت آنان، فقيه عادل را کرقوانين الهي برای بشر نصب  ی کننده عنوان تبيينبه
توان از تشکيل اين اساس، مي بر (21).ده استکرصورت نصب عام برای اين مقام، تعيين  به

ملت( ياد کرد که خداوند در رأس آن  -دولت -ز عناصر )خداوندعي متشکل اضلالگويي سه
شود و مردم نيز طول قدرت الهي، دولت يا حکومت اسالمي تشکيل مي و دراست قرار گرفته 
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 .پردازيم ميگانه ادامه به تشريح روابط اضالع سهدر ند که داردر اين ميان، حقوق و تکاليفي 
چون دولت اسالمي، مشروعيت قدرت  ،دولت -اوندخد ی در رابطه ،براساس آنچه ذکر شد

اول، خود را به او پاسخگو دانسته و ملزم به اجرای  ی داند، در وهله ميخود را از خداوند 
غلب اهای غيرديني،  داند. نظام الهي در تمامي عملکرد مديريتي خود مي هایاحکام و دستور

دارند با توزيع قدرت، به اين هدف دست ند و سعي ا های بيروني دنبال مهار قدرت از راه هب
دن صفات معين کرکنترل بيروني و دروني )لحاظ  ی که در دين اسالم، به دو شيوه يابند. درحالي

توان گفت کنترل بيروني بدون مي ،، عدالت و...( توجه شده استابرای حاکم اسالمي شامل تقو
يرا اين امکان وجود دارد که نيروهای ز ،ثر نخواهد بودؤکامل م طور بهاتکا بر کنترل دروني 

و با کمک يکديگر در جهت سوء استفاده از قدرت  شوندشونده، همراه  کننده و کنترل کنترل
 .(01 -06 :1313، ارسطاپيش روند )

 اين است که بايدبحث حقوق شهروندی،  ترين نتايج اين نگرش در جمله مهم از
چراکه  ،عقايد، احکام و اخالق اسالمي باشد های اصلي حقوق شهروندی، برآمده ازچارچوب
. ندارندبخشي به حقوق را از آن خداوند دانستيم و مردم در اين ميان، نقشي مشروعيت

همچنين، التزام و رعايت به اين حقوق شهروندی توسط حاکم اسالمي، امری کامالً مرتبط با 
و نقض آن موجب  استچراکه واضع اين حقوق، خداوند متعال  ،مشروعيت قدرت اوست

 . شود مي ازوال صفاتي چون عدالت و تقو
دو ضلع حکومت اسالمي و مردم )جايگاه مردم در نظام سياسي اسالم(  ی مورد رابطه در
ز داد و سپس به تبيين ديدگاه مختار براساس يتوان چند نوع ديدگاه را از يکديگر تمينيز مي

راسي را کامالً در تخالف و تناقض با يکديگر گروه اول دين و دموک پرداخت؛مباني مذکور 
اما  است، شود که مقررات اسالمي از جانب خدا وضع شدهبينند. اين امر از آنجا ناشي مي مي

گروه دوم معتقدند  .(17-13 :تا در دموکراسي، مقام واضع مردم هستند )طباطبائي و ديگران، بي
چراکه يکي از لوازم ذاتي  ،ناسازگار است عضيبرخي از احکام ديني با دموکراسي سازگار و ب

دموکراسي چون و چرای مداوم است که ناچار به معارضه با بسياری از اصول مقدس اسالم 
شود که اسالم، اصول  ميهای سازگار اسالم با دموکراسي گفته مورد جنبه شود؛ اما درمي

نه  و –قي و قانوني دموکراسيبرابر بعضي از اين لوازم اخال اساسي فراواني دارد که آن را در
ای جديد جمله هر روشنفکر مسلمان که درصدد تنظيم نظريه سازد، از ميپذيرا  -شناختي جامعه

 ی مفاهيم مساوات در اسالم و انديشه ی ويژه با مقايسه به ،دموکراسي اسالمي باشد در مورد
است اگر از  ابد. همچنين در اين ديدگاه آمدهي سياسي کالسيک غرب، قوت قلب مي

تواند با دموکراسي اسالم مي، دموکراسي، حکومتي مراد است که مخالف ديکتاتوری باشد
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فردی يا گروهي نيست. مبنای  ی زيرا در آن، جايي برای حکومت خودکامه ،سازگار باشد
 :1373و هوس بلکه شريعت باشد )عنايت،  اتصميمات و اعمال حکومت اسالمي بايد نه هو

221-224). 
در اين ديدگاه بيان شده  .داننديکديگر سازگار مي با وه ديگر دين و دموکراسي را کامالًگر

دين است و دليلي ندارد که انواع خاصي از  ی که بنيادهای دموکراتيک مندرج در جوهره
مالک تام و  ،جوامع مختلف مثالً سوسياليستي يا ليبراليستي وجود دارد که در را دموکراسي

توجه  ای باجامعه کند که دموکراسي در هر کيد ميأي قلمداد کنيم. اين رويکرد تتمام دموکراس
مستقيم در تعريف طور  بهيابد و اين نگرش،  ميعينيت  ،شود به تعريفي که از انسان ارائه مي

همين اساس، دموکراسي در اسالم يعني انسانيت  است. بر گذارثيرأملي ت ی خواست و اراده
  (22)ادی[ و دموکراسي در غرب يعني حيوانيت رهاشده ]در قيود مادی[.رهاشده ]از قيود م

 توان از طريق تفکيک دو ميتقريری ديگر از همگوني و سازگاری دين و دموکراسي را 
عنوان يک روش و نه نظام ساالری به د. در اين ديدگاه، مردمکرروش و ارزش مطرح  ی حوزه

الگويي از نظام سياسي است که در آن روش رايج  شود. دموکراسي،مبتني بر ارزش مطرح مي
ميراحمدی، شود ) ميدر دموکراسي و نهادهای دموکراتيک در مديريت سياسي کشور پذيرفته 

1311: 13-14). 
شعار دين و حکومت اسالمى، پيروى از حق است در اسالم، ارزش حاکم همان حق است؛ 

محور و معيار نظام اسالمى حق «.  کثريتا»هاى بشرى و دموکراسى، پيروى از  و شعار حکومت
گيرد:  سرچشمه مى ،  که حق محض استاست و در اين نظام، هر حقى از ذات اقدس اهلل

 (23).« الحق من ربک»
توان در دو مورد ذکر کرد: مورد اول  ميحال در اين دستگاه فکری، جايگاه اکثريت را 

يعنى حق را وحى الهى تبيين و تثبيت  است؛( « حق  تثبيت» برابر )در«  تشخيص حق»همان مقام 
مواردى که تشخيص حق  ى اکثريت کارساز است و گاهى درأکند و در مقام اجراى حق، ر مى

 ى اکثريت معيار است.أنظران با يکديگر اختالف نظر داشته باشند، ر دشوار باشد و صاحب
زيرا در  ،ويکرد ارزشي()ر کنند ى اکثريت، اصل حق را ثابت مىأمنکران وحى و نبوت، با ر

آن «  حق»گويد  ى بدهند، اما اسالم مىأر مردم به آن ربيشتنظر آنان، حق همان چيزى است که 
انديشمندان  بيشترروشن نبودن آن، اگر صورت  شده است، ولى در  است که از راه وحى ثابت

ت مقدم و عالمان دين گفتند که اين مطلب سخن دين است، تشخيص آنان بر تشخيص اقلي
 است.

ى اکثريت مردم، در أبه اين معنا که ر ،جايگاه دوم اکثريت در اسالم، مقام عمل و اجراست
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نبوت و  ی کارهاى اجرايى خودشان معتبر است. مردمى که در بخش قانونگذارى و در حوزه
، در مسائل اجرايى، هستندامامت معصوم و در بخش حاکميت و واليت و رهبرى پذيراى حق 

خود سهيم   ى آزادانه و انديشمندانه، در سرنوشتأشان حجت است و با حضور و ر تشخيص
 .ندکن انتخاب مى نمايندهعنون  بهمين نيازهاى خود، افرادى را أهستند و براى رفع مشکالت و ت

يکى در  ؛ى اکثريت محترم و معتبر استأر به دو شکل،بنابراين، در نظام دينى و اسالمى، 
ده شوحى و دين ارائه  از طريقو ديگرى در مقام تشخيص قانون الهى که مقام اجرا و عمل، 

شناسان را  کسانى که خود توانايى تشخيص قانون دينى را ندارند، قانون .)رويکرد روشي( است
 (24)شناسند. خود، قانون الهى را مى  ى اکثريتأشناسان، با ر کنند و قانون ى اکثريت تعيين مىأبا ر

توان بدين گونه  ميشت از جايگاه مردم در موضوع حقوق شهروندی را انعکاس اين بردا
از « تعيين مجری حق»و « تشخيص حق»دو مقام  ،دولت با مردم ی د که ناظر بر رابطهکرتشريح 

های  چارچوب آن شهروندان است. اين حقي برای شهروند آگاه و عالم است که در
  (23)زد.شده، به تشخيص حق و مقام مجری آن بپردا مشخص

تشخيص حق توسط اکثريت مردم و  ی عالوه نبايد اين نکته نيز مغفول بماند که الزمه هب
های مربوطه سطح آگاهي آنان و رشد يافتن در حوزه افزايشتعيين مجری حق توسط آنان، 

عنوان  بهتواند  رشد فکری و سطح آگاهي، مي منظور بهرسد تالش نظر مي به رو ازايناست. 
ی و نظر تک تک اين شهروندان، در تعيين أچراکه ر ،رای شهروند نيز تلقي شودتکليفي ب

اثر خواهد بود. گرفتار نشدن به موبوکراسي يا  أثر و منشؤسرنوشت ديگر شهروندان، م
های رايج،  های دموکراسي فريبي نيفتادن و ديگر آسيب غوغاساالری، در دام دماگوژی يا عوام

له ئتوان به اين مس ميو بينش عموم مردم است. از سوی ديگر نيز ميزان دانش  افزايشمستلزم 
که حکومت اسالمي، مراجعه به  ميهنگا ؛عنوان رويکرد مختار( بهنگريست )طبق برداشت سوم 

داند و آن را برآمده از مکتب اسالم تلقي  ميعمومي را جزء وظايف ديني و شرعي خود  یآرا
حسن اجرای اين امر  منظور بههای عمومي مردم  گاهيو تعالي بخشيدن به آ افزايش کند، مي

توان انعکاس  ميشود که نظر گرفته مي ی ديگری بر دوش حکومت اسالمي درنيز، خود وظيفه
 (27)د.کرآن را در اصول قانون اساسي نيز مشاهده 

 مان حق و تکلیفأ. حضور تو2-3
سوی  به اوان و سوق دادن نظام سياسي اسالم از آن جهت که خود را موظف به هدايت انس

بيشتر توجه اين نظام، معطوف به آن است که دستورالعمل و  ،داند ميسعادت و کمال انساني 
مقرر دارد که با انجام آنها به کمال و سعادت دست يابد، اما بيان   هايي برای انسانمسئوليت
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 .(111 :1311 يزدی، مصباحدوم اهميت قرار دارد ) ی در درجه ،آور نيست حقوقي که مسئوليت
مفهوم دارد که ديگران ملزم به  نبايد از نظر دور داشت که جعل حق برای يک نفر وقتي معنا و

کجا حقي برای  بنابراين، هر»و گرنه جعل حق، لغو و بيهوده است.  ،رعايت اين حق باشند
يف، کلت مراه خواهد داشت، حق وه بهديگری  ی تکليفي را برعهده کسي ثابت گرديد، حتماً
 .(12 :1313 منتظری،« )باشد ميبين افراد متبادل و متالزم 

بشر بر « حقوق»توان گفت مقدم داشتن  تقابل با رويکرد غربي رايج، مي اين اساس و در بر
های مساوی آن دو در فطرت بشری،  ی بشری به لحاظ جايگاه«هاتکاليف و مسئوليت»

تکليف نيز جايگاه فطری دارد  ،فطرت انسان داردحقوق فرد، ريشه در  اگر ،نيست پذير توجيه
 .(37 :1311زنجاني،  عميد)

فقط  ،شود ميبه نظر آنان آنچه درون دين يافت  اند، کردهاين ديدگاه سوء برداشت برخي از 
شود که صرفاً بايد تبعيت به موجودی تبديل مي ،تکليف است و اگر انسان، پايبند به دين باشد

به بيان ديگر، در واقع دين، سخن از  .(41 :1314گريس،د )کنشده عمل  يينکند و به تکاليف تع
انتظار از بشر است و نه انتظار از دين، و دين به انتظار بشر و انسان توجهي ندارد 

 .(373 :1311سروش،)
ميان آمدن از تکاليف، بيشتر از حقوق، نبايد ست که در زبان دين، سخن بها حالي اين در

ييد أاز حقوق وی گذاشته شود. هر سفارشي از جانب خداوند به انسان، بر ت به حساب غفلت
مين حقوق؛ و أترين حقوق انساني مبتني است و بايدهای ديني، طرق تکيد بر اساسيأو ت

مين حقوق واقعي انسان است. تکاليف ديني، مشقت و بار أموانع و آفات ت ۀدهند نبايدها نشان
گذاشته شده باشد و اگر نگاه و نگرش به دين، هدفدار و  دی نيستند که بر دوش فردئزا

شود و با اين نگاه است که  ميمند باشد، هيچ چيزی جز حق محض از آن مشاهده ن منظا
 .(41 :1311جوادی آملي، گردند )تکاليف به حقوق برمي ی توان گفت همه مي

 قابلخميني)ره(  در بيانات امام صراحت بهترابط حق و تکليف برای يک شهروند فعال 
طورکه بايد  بايد همه شما، همه ما زن و مرد، هر مکلف همان». ايشان فرمودند: استمشاهده 

 (.21: 13، ج 1367ی امام،  صحيفه« )طور بايد سرنوشت خودش را تعيين کند نماز بخواند همان
روحاني  حرف ما اين است که نه»دخالت در سياست فرمودند:  در موردايشان در فرازی ديگر 

سياست دخالت بکنند. سياست يک ارثي نيست که مال دولت باشد يا  تنها، همه قشرها بايد در
مال مجلس باشد يا مال افراد خاصي باشد. سياست معنايش همين وضع آن چيزهايي است که 

گذرد از حيث اداره آن کشور، همه اهالي اين کشور در اين معنا حق دارند. در يک کشوری مي
ها حق دارند در سياست دخالت کنند؛ تکليفشان است، روحانيون حق دارند در سياست خانم
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 .(13 :11ج،1367امام،  ی صحيفه« )دخالت بکنند؛ تکليف آنهاست.
استقرار، بقا و دوام  برایاجتماعي شامل تالش  اين اساس، تکليف دخالت مردم در امور بر

مصباح اجتماعي اسالم است )حکومت اسالمي و ديگر تکاليف موجود در نظامات 
 .(334 :1311يزدی،

توان در تفاوت اين مفهوم با حقوق بشر  ميانعکاس تمرکز حقوق شهروندی بر تکاليف را 
 جو کرد:و نيز جست

حقوق بشر و حقوق شهروندی برخي با تقسيم حقوق شهروندی به  ی تبيين رابطه در
 عنای مضيق با حقوق بشر، تباين؛ و درحقوق شهروندی به م ی مضيق و موسع؛ قائلند که رابطه

گرچه اين ارسد  مينظر  بهاما از ديدگاه ديگر  .(20 :1313قربانزاده،معنای موسع، تساوی است )
همپوشاني دارند. حقوق بشر حقوق جهانشمول،  ند،دو از لحاظ مفهومي با يکديگر متفاوت

سياسي و  ی فرد با جامعه ی که حقوق شهروندی مستلزم رابطهدرحالي ،بنيادين و مطلق است
حقوق شهروندی همان  ی شود. بخش عمدهدولت است و در چارچوب دولت محقق مي

 ماننداين ديدگاه، تکاليف متقابلي  حقوق بشر است که ظرف اجرايي معيني پيدا کرده است. در
پرداخت ماليات توسط شهروند، موضوعيت دارد. بنابراين حقوق بشر بيشتر به حقوق توجه 

 اميرارجمند،) ها نيز توجه دارد که حقوق شهروندی به تکاليف و مسئوليت درصورتي ،اردد
1313: 11). 

جمهوری »های نظری رايج، سنت نظری  سازی اين رويکرد با ديدگاهدر مقام مشابه
 . داردقرابت بيشتری « شهروندی

وق و تعهدات را کدام ابعاد متفاوتي از حق شهروندی، که هر ی توان بين دو سنت عمدهمي
اولي سنت ليبرال است و ديگری سنت  ؛تمايز قائل شد ،دهند مرکز توجه خود قرار مي در

جمهوری شهروندی. شهروندی ليبرال به لحاظ سنتي بر حقوق افراد مانند حقوق مدني، 
اين سنت بر حقوق،  است که در آنيابد. اعتقاد عمومي مبين  ميسياسي و اجتماعي تمرکز 

شود. در مقابل بايد از سنت  ميهای آنان  تری به نسبت تکاليف شهروندان و مسئوليتکيد بيشأت
های سنت . ريشهداردای  ل مدني اهميت ويژهيجمهوری سخن گفت که در آن، تعهدات و فضا

های ارسطو گرفته تا تفکرات ماکياول،  جمهوری را در غرب از اسپارت و آتن باستان و نوشته
فضيلت خدمت  ،توان ردگيری کرد. در اين سنت ميهگل و توکويل  روسو و متفکراني چون

 ی چيزی در کانون توجه است. از همين رو، جانوسکي معتقد است نظريه به جامعه بيش از هر
عمومي « تعهدات»و « حقوق»شهروندی بايد از ابتدا ابزارهايي را برای تبيين، توسعه و توازن 

 .(273 -243 :1313پور، ذارد )براتعلياختيار انسان بگ جوامع مختلف در در
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 گیری نتیجه
محور سلبي، نکته  است. در« ايجابي»و « سلبي»دو محور کلي  ی اين پژوهش دربردارنده

ملت، اين الگو  -بر مدل دولت واردتوجه به اشکاالت و انتقادات جدی  که آيا با اين است

هايي رسد با اشکاالت و آسيبظر مين بهترسيم حقوق شهروندی باشد؟  برایتواند معيار ما  مي
فريبي، برابر دانستن اشخاص خبره و عالم با افراد عادی، تبديل چون دماگوژی يا عوام

عدم تحقق ماهيت دموکراسي به معنای  هنتيجدر دموکراسي به موبوکراسي يا غوغاساالری و 

پذيرش نبوده و قائل شدن تنها قرائت ليبراليستي رايج، قابل توان گفت نه ميساالری و...  همه
تر، مباني بلکه باالتر و مهم ،های اجتماعي، سازگار نيستچنين جايگاهي برای مردم، با واقعيت

تواند الگوی تدوين حقوق  ميآن با اصول نظام حقوقي اسالمي نيز مغايرت جدی دارد و ن
 شهروندی برای ما قرار گيرد.

حدی است که متفکران غربي، حقوق شهروندی اين مدل، به نبودن مدآشد، کار چنانکه ذکر

يند دموکراسي اکساني که تمايلي به شرکت در فر-ال حبرآمده از آن را سازگار با مردمي بي

کنند. آنها حتي اشاره دارند ترين مانع آزادی ياد مي عنوان بزرگدانند و از آن افراد به مي -ندارند
وجود آمدن دموکراسي  هبرای ب ،شود ميآغاز خواهي مدني که با ارسطو  که در سنت جمهوری

ملت،  -مدل دولت رهاوردتا آنها قدرت را در دست گيرند، اما  استبه شهروندان فعال نياز 

دنبال الگويي  هب بايدنيست. بنابراين « شهروند فعال»جای  هب« خيالشهروند بي»چيزی جز همان 

 ،طراحي ابعاد مختلف حقوقي و قانونياستنباطي از نظام حقوقي خود باشيم که آن را برای 
 .کار بنديم )بخش ايجابي( هويژه حقوق شهروندی ب هب

که  است بيان شده« ملت -دولت -خداوند»عنوان الگوی  بادر پژوهش پيش رو، اين مدل، 

 -بين خداوند ی های جدی با مدل پيشين دارد. در رابطه از حيث مباني، ماهيت و آثار، تفاوت
جمله حق حاکميت است از بخشي الهي بر تمامي حقوق  اين مدل بر مشروعيت یدولت، ابتنا

حاکم اسالمي، مشروعيت قدرت خود را ناشي از صفات الزم برای مديريت و  هنتيجدر و 

 راستای داند. اين امر، موجد نظارت دروني بر حاکم اسالمي درالهي مي هایرعايت دستور
دو  ی ويژه حقوق شهروندان خواهد بود. ناظر بر رابطه هب ،انجام وظايف و رعايت تمامي حقوق

تشخيص » ی ملت نيز جايگاه واقعي مردم در امر حکومت را بايد در دو حوزه - ضلع دولت

روش مستقيم يا غيرمستقيم تواند از دو  ميجو کرد؛ که و جست« تعيين مجری آن»و « حق
گيرند و برآمده از  ی ميپيروی کند. اين دو، حقوقي است که ذيل حقوق شهروندی جا
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جمله تکليف مردم به  ايجاد تکاليف ديگری از أمذکور، منش ی نظام فکری اسالمي است. نکته

انجام اين نقش خطير و ديگری، تکليف  منظور بهتعالي بخشيدن به دانش و بينش خود 

در نظام  ،. چنانکه پيداستاست حکومت به بسترسازی برای افزايش آگاهي عمومي جامعه
محوری،  حقوق شهروندی اسالمي )برخالف قرائت ليبرالي آن( سخن از فردگرايي، حق

ميان نيست؛ حقوق شهروند در يک نظام حق و  خيال در شهروند بي هنتيجدر گريزی و  تکليف
در عين حال و شهروند فعال و مسئول  ی حي شده و طبعاً پديدآورندهاتکليف توأمان، طر

 حق، خواهد بود. ذی

نهي از منکر، پرداخت  تحقق و بقای نظام اسالمي، امر به معروف و منظور بهتالش 
ي نقش مردم در يتفاوت مبنا ی دهندههمگي نشان دستاحکامي از اين  وجوهات شرعي و

در بررسي حقوق شهروندی مورد  بايدکه  استحکومت در موضوع حقوق شهروندی 

، شود ميحقوق شهروندی، تأييد  مورددر گفته  نهايت تعريف پيشدر بازخواني قرار گيرد. 
وسيعي از حقوق سياسي، اقتصادی، اجتماعي و  ی حقوق شهروندی مجموعه»بدين ترتيب که 

کنار آن تکاليف و وظايف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد  فرهنگي است که در

 «دهد.توجه قرار مي
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 ها یادداشت
. 30ميزان، ص نشر، تهران: های حقوق اساسیایستهب (،1312) پناهي، محمد قاضي شريعت. 2

سعيد  ی ، ترجمهتاریخ عقاید سیاسی از افالطون تا هابرماس(، 1314) ليدمان، لون اريک

، آموزش دانش سیاسی (،1313) . بشيريه، حسين111ران، چ دوم، ص مقدم، نشر اخت

ی شهروند در  کلمه. با وجود اين موارد، 273تهران: نشر نگاه معاصر، چ ششم، ص 

معين يا عميد و نيز در ترمينولوژی حقوق )دکتر محمد جعفر  مانندهای عمومي نامه فرهنگ
شهروند  ی لنگرودی( تعريف نشده و قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران نيز از کلمه

 ده است.کراستفاده ن

در مرکز توجه  شهروندی که هر کدام ابعاد متفاوتي از حقوق و تعهدات را ی دو سنت عمده. 1

. ابعاد «سنت جمهوری شهروندی»و  «سنت ليبرال شهروندی» عبارتند ازدهند  خود قرار مي
بيشتر، ر.ک:  ی مطالعه برایشد.  هريک از اين دو به تناسب بحث، در مقاله بررسي خواهد

ی نظری در ها مکاتب علمي و ديدگاه» (،1317) علي و کيانپور، مسعودرباني خوراسگاني، 

بزرگداشت  ی همايش حقوق شهروندی ويژه ی مقاالت برگزيده، «حقوق شهروندیباب 

 .11قضائيه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات، ص ی قوه ی هفته

منظور از دموکراسي ليبرالي در اين نوشتار، همان قرائت ليبراليستي از مفهوم دموکراسي در . 9

  برابر قرائت اسالمي از آن است.

، تهران: انتشارات گلشن، چ هشتم. ی سیاسی دانشنامه (،1311، داريوش )ر.ک: آشوری. 6

های دموکراسي، ر.ک: تقوی، سيد  تبارشناسي، انواع الگوها و مدل ی مطالعه برای

 ی ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشهدین و بنیادهای دموکراتیک (،1313محمدناصر )

 .61 -23اسالمي، صص
5. Demagogie  

انتشارات زمستان، چ  ، تهران:سیاسی غرب ی بنیاد فلسفه(، 1366) ايت، حميدر.ک: عن. 6
 .42چهارم، ص 

7. Majority 

8. Qualified majority rule  

، استبداد دموکراسی (،1362يان، همايون )بيشتر اين موضوع ر.ک: کاتوز ی مطالعه برای. 3
 تهران: نشر مرکز.

10. Mobocracy  
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، تهران: گرا شهروندی و سیاست نو فضیلت (،1313پور، مهدی ) به نقل از براتعلي. 22
 .41مطالعات ملي، تمدن ايراني، ص  ی سسهؤم

، تهران: گرا شهروندی و سیاست نو فضیلت (،1313پور، مهدی ) به نقل از براتعلي. 21
 .41مطالعات ملي، تمدن ايراني، ص  ی سسهؤم

های  مکاتب علمي و ديدگاه» (،1317)ر، مسعود و کيانپو عليبه نقل از رباني خوراسگاني، . 29
 ی همايش حقوق شهروندی ويژه ی ، مقاالت برگزيده«باب حقوق شهروندینظری در 

 .11قضائيه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات، ص ی قوه ی بزرگداشت هفته
های  گاهمکاتب علمي و ديد» (،1317و کيانپور، مسعود )علي به نقل از رباني خوراسگاني، . 26

 ی همايش حقوق شهروندی ويژه ی ، مقاالت برگزيده«باب حقوق شهروندی نظری در
  .11قضائيه، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات، ص ی قوه ی بزرگداشت هفته

کوير، تهران: محمدتقي دلفروز،  ی ، ترجمهشهروندی (،1311ر.ک: فالکس، کيث ). 21

، تهران: گرا شهروندی و سیاست نو فضیلت (،1313)پور، مهدی،  و براتعلي 61-31صص
 .161-137مطالعات ملي، تمدن ايراني، صص ی سسهؤم

 .41 :يوسف. 26

 .3ش ،بولتن اندیشه ،«ها اسالم، مديريت و ارزش» (،1363، محمدتقي )يزدی مصباحر.ک: . 21

18. Self autoromous. 

 )بي تا(مرتضي ،وط، ر.ک: مطهریشناسي مدنظر اسالم به نحو مبس انسان ی مطالعه منظور به. 23

 : صدرا.، تهرانانسان در قرآن

را برای  مواردی ديگر، آن در ،کند ميقرآن کريم هرچند در مواردی ارزش عقل را بازگو . 12
رسال مبشرين و منذرين »داند.  و وجود وحي را نيز ضروری ميداند  هدايت بشر کافي نمي

اهلل(،  )آيت جوادی آملي« ل و کان اهلل عزيزا حکيماًلئال يکون للناس علي اهلل حجه بعد الرس
 .71-71صص، قم: اسراء، والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت (،1360) عبداهلل

تنظيم و نشر آثار امام  ی سسهؤمتهران: ، والیت فقیه (،1366ر.ک: امام خميني )ره( ). 12

هران: وزارت فرهنگ و ، تمبانی سیاست در اسالم (،1366، عيسي )واليي ،)ره( خميني
 ارشاد اسالمي.

قائم  و حسيني 117صدرا، ص : ، قمپیرامون انقالب اسالمی (،تا)بيمطهری، مرتضي. 11

. 440-447مهر، صص ی سوره: ، تهرانمشروعیت قدرت و (،1360)مقامي، سيد عباس 
، نسبت دموکراسي و دين، ر.ک: تقوی در موردبرای آشنايي بيشتر با رويکردهای مختلف 
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پژوهشگاه فرهنگ و تهران: ، دین و بنیادهای دموکراتیک (،1313) سيد محمدناصر
 .144-130اسالمي، چ اول، صص  ی انديشه

 .16 :هود )ع(. 19

 نشر اسراء، :قم، والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت (،1360) ، عبداهللجوادی آملي: ر.ک. 16

 .در نظام اسالمى«  اکثريت»جايگاه ذيل بحث 

عبارت ديگر  بهفرض مطابقت و  در جوامع متکي بر مباني اعتقادی و ديني، پيش گمان بي. 11

اکثريت مردم با مباني اعتقادی و اخالقي از ضروريات امر است و ی  عدم مغايرت مصوبه

 يست،بديهي است که پذيرش اين امر نيز به مفهوم آن است که دموکراسي به مفهوم مطلق ن
 وب ضوابط شرعي و اخالقي قرار خواهد گرفت. بلکه در محدوده و چارچ

  موظف  ايران  اسالمي یجمهور  آمده است: دولتمثال در اصل سوم قانون اساسي  برای. 16

 کار به زير امور  برای را خود  امکانات  ی همه ، دوم  اصل در مذکور  اهداف  به  نيل  برای  است

 با  مبارزه و  اتقو و  ايمان  براساس  اخالقي  فضايل رشد  برای مساعد محيط ايجاد .1: برد

 با  ها زمينه  ی همه در  عمومي  های آگاهي  سطح  بردن باال .2  ؛تباهي و فساد مظاهر  ی کليه
 و  پرورش و  آموزش .3؛ ديگر  وسايل و  گروهي  های  رسانه و  مطبوعات از  صحيح  ی استفاده
  تقويت .4 ؛ عالي  آموزش  تعميم و  تسهيل و ، سطوح  امتم در  همه  برای  رايگان  بدني  تربيت

  طريق از  اسالمي و  ، فرهنگي فني ، علمي  های زمينه  تمام در ابتکار و تتبع و  بررسي  روح

 .محققان  تشويق و  تحقيق مراکز  تأسيس
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 منابع و مآخذ

 فارسی و عربی الف(
 قرآن کريم

 .، تهران: انتشارات گلشن، چ هشتماسیی سی دانشنامه (،1311آشوری، داريوش )

 .1/6/1313، ی اعتماد ملی روزنامهامير ارجمند، اردشير، 

 ، تهران: نشر نگاه معاصر، چ ششم.آموزش دانش سیاسی (،1313بشيريه، حسين )

ی پژوهشي نگاه  ، تهران: مؤسسههای دموکراسی برای همه درس (،1311بشيريه، حسين )

 معاصر، چ اول.

ی مطالعات  ، تهران: مؤسسهگرا شهروندی و سیاست نو فضیلت (،1313ر، مهدی )پو براتعلي

 ملي، تمدن ايراني. 

، تهران: ی غرب های سیاسی، نظریات سیاسی فالسفه مکتب (،1361پازارگاد، بهاءالدين )

 انتشارات اقبال با همکاری انتشارات فرانگلين، چ اول. 

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و های دموکراتیکدین و بنیاد (،1313تقوی، سيد محمدناصر )

 اسالمي.  ی انديشه

 ،تعلق گروهی و هویت فرهنگی در عصر جهانی - های شهروندیچالش(، 1317تان، سورهون )

 .اول : حسين حسني، تهران: نشر مرکز ملي مطالعات جهاني شدن، چی تلخيص و ترجمه

 .نهم ، قم: نشر اسراء، چیف در اسالمحق و تکل(، 1311اهلل(، عبداهلل ) )آيت جوادی آملي

  اسراء.نشر ، قم: والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت (،1360) عبداهلل ،اهلل( جوادی آملي )آيت

 مهر. ی تهران: سوره ،قدرت و مشروعیت (،1360حسيني قائم مقامي، سيد عباس )

نظيم و نشر آثار امام ت ی سسهؤمتهران:  ،والیت فقیه (،1364اهلل ) روح، اهلل( خميني )آيت

 خميني)ره(. 

تنظيم و نشر آثار امام  ی سسهؤ: م، تهرانی امام صحیفه(، 1367)اهلل  روح، اهلل( )آيتخميني 

 . 13)ره(، ج خميني

های نظری در باب  مکاتب علمي و ديدگاه» (،1317کيانپور، مسعود ) ؛رباني خوراسگاني، علي

ی بزرگداشت  حقوق شهروندی ویژه ی همایش مقاالت برگزیده، «حقوق شهروندی

  ، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات.ی قضائیه ی قوه هفته
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احمد تدين، تهران: انتشارات علمي  ی ترجمه ،لیبرالیسم و منتقدان آن (،1364مايکل، ساندل )

 و فرهنگي.

 ، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيکدینداری و شهریاری آیین (،1311سروش، عبدالکريم )
  مجمع تشخيص مصلحت نظام.

تهران:  ،ی مرجعیت و روحانیت بحثی درباره (،تا طباطبائي، سيد محمدحسين و ديگران )بي
 شرکت سهامي انتشار، چ دوم.

، تهران: مبانی حقوق بشر در اسالم و دنیای معاصر (،1311زنجاني، عباسعلي ) عميد
 انتشارات مجد. 

بهاء الدين خرمشاهي،  ی ، ترجمهدر اسالم معاصری سیاسی  اندیشه (،1373عنايت، حميد )
 تهران، خوارزمي، چ دوم.

 ، تهران: انتشارات زمستان، چ چهارم. ی سیاسی غرب بنیاد فلسفه (،1366عنايت، حميد )

 ی محمدتقي دلفروز، تهران: کوير. ، ترجمهشهروندی (،1311فالکس، کيث )

، رتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانهحفظ حقوق شهروندی در پ (،1313قربانزاده، حسين )
 .(عا و جرمشناسي، دانشگاه امام صادق)کارشناسي ارشد حقوق جز ی نامه پايان

 ، تهران: نشر ميزان.های حقوق اساسیبایسته (،1312پناهي، ابوالفضل ) قاضي شريعت

 اول.ی فريبرز مجيدی، تهران: انتشارات خوارزمي، چ  ، ترجمهدموکراسی (،1363کارل کوهن )

 ، تهران: نشر مرکز.استبداد دموکراسی (،1362کاتوزيان، همايون )

ی بهرام ملکوتي، تهران:  ، ترجمهآشنایی با علم سیاست (،1331کاليمرودی، کارلتون و ... )
 اميرکبير، چ دوم.

لو، تهران:  فرامرز تقي ی ، ترجمهمهاجرت و شهروندی (،1312کاستلز و ديويد سون، آليستر )
  مطالعات راهبردی. ی پژوهشکده

المللي  مجموعه مقاالت دومين همايش بين، در مبانی نظری حقوق بشر (،1314گريس، چنگ )
 مترجم، قم: دانشگاه مفيد. ،نام ، بيحقوق بشر

ی سعيد  ، ترجمهتاریخ عقاید سیاسی از افالطون تا هابرماس (،1314ليدمان، لون اريک )
 مقدم، تهران: نشر اختران، چ دوم.

ی دکتر سعيد زيبا کالم،  ، ترجمهی دموکراسی لیبرال طرح و نقد نظریه (،1311ين اندرو )لو
 تهران: سمت، چ اول.

 ، قم: صدرا.پیرامون انقالب اسالمی (،تا مطهری، مرتضي )بي
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 : صدرا.قم، انسان در قرآن (،تا مطهری مرتضي )بي

: انتشارات دانشگاه شهيد ، تهرانساالری دینی ی مردم نظریه (،1311ميراحمدی، منصور )
 بهشتي.

ساالری ديني در نگاه مقام معظم  انتخابات در نظام مردم» (،1311معصومي زارع، هادی )
 . 77، ش رسانی معارف ی آموزشی اطالع ماهنامه، «رهبری

ی آموزشي و پژوهشي  ، قم: مؤسسهی حقوقی اسالم نظریه (،1311مصباح يزدی، محمدتقي )
 .1ج ،3امام خميني، چ

 . 3، ش بولتن اندیشه، «ها اسالم، مديريت و ارزش» (،1363) مصباح يزدی، محمدتقي

 . 4تهران: انتشارات سرايي، چ ،ی حقوق رساله (،1313منتظری، حسينعلي )

امام  ی سسهؤقم: انتشارات م ،ی سیاسی اسالم فلسفه (،1310نوروزی، محمدجواد )
 خميني)ره(، چ دوم.

، «حکومت مردمي ومردمي بودن حکومت» (،1312ي، فريد )نجفي اسفاد، مرتضي؛ محسن
 .31و  31، شهای حقوق قضاییدیدگاه

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. مبانی سیاست در اسالم (،1366واليي، عيسي )

 ب(التین
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 ی حجاب ی دولت در مسئله ی مداخلهمبانی نظر
 

 *علی غالمی
 ایران  استادیار دانشکده معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، 

 

 3/1/9315: رشیپذ  52/6/9315: افتیدر

 چکیده
ی حجاب دو قول وجود دارد؛ قول اول که مبتنی بر نبود  ی حکومت دینی و مسئله در مورد رابطه

ی بدحجابی در حکومت نبوی و علوی است، نداشتن حق  ارش تاریخی از برخورد با پدیدهگز
 ی حجاب برای حکومت دینی است. مداخله در مسئله

ی حجاب داللت دارد، مبتنی بر  قول دوم که بر اختيار و بلکه تکليف حکومت دینی در قبال مسئله
تاریخی در اجرای احکام اسالمی و وجود  دالیلی در نقد قول اول همچون عدم تأثير فقدان گزارش

های  برخالف این ادعا و اثبات مبانی خویش همچون ضرورت توجه به تفاوت هایی گزارش
ی کنونی، مصالح و مفاسد واقعی احکام و تأثير آن در  ی اسالمی صدر اسالم با جامعه جامعه
ع برخورد اسالم با آن و عدم ی فحشا و نو ی بدحجابی با اشاعه های گوناگون، تبيين رابطه زمان

 ی حجاب در برخورد قانونی است. ی حکومت در مسئله انحصار معنای مداخله
ی حجاب ابتدا به طرح  در این مقاله با توجه به اهميت تعيين نقش حکومت دینی در قبال مسئله

نهایت به  کلی قول اول و نقد نظری مبانی آن و سپس به تبيين مبانی قول دوم پرداخته شده تا در
 ی بدحجابی چيست؟ ی دولت در مورد پدیده این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه و وظيفه

 اب الزامی، مصالح و مفاسد احکام.ی فحشا، تعزیر حکومت اسالمی، حج اشاعه :ها دواژهیکل
 

                                                                                                                                                       
* E-mail: 1355gholami@gmail.com 
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 مقدمه
عنوان یك اصل  حجاب بهرأی آری مردم به جمهوری اسالمی از پيروزی انقالب و  بعد

کشمکش ميان افراد بدحجاب با نظام و اقشار  مسئلهکه این  شدی در ایران اجباری اسالم
ای قائلند که تنها راهکار  زند. گروهی در این ميان با طرح شبهه لفی از مردم را دامن میتمخ

عنوان یك ارزش  رفت از این فضا، آزادسازی و اختياری کردن حجاب است تا حجاب به برون
البته اختالفات  .ندآن یو شایسته کنند مییابد که به اختيار آن را انتخاب به افرادی اختصاص 

نظری ناظر بر این موضوع پس از اتمام ایام دفاع مقدس و حتی در دوران موسوم به سازندگی 
چندان جدی نبود، ولی در دوران دولت موسوم به اصالحات با توجه به طرح بحث آزادی و 

شدت مورد توجه قرار گرفته و مبانی آن مورد نقد و بلکه  وع بهعدم تعریف دقيق آن این موض
 حمله قرار گرفت که این روند تاکنون نيز ادامه دارد.

گوهایی به آن و ها و گفت ، مقاالت، سخنرانیها صورت پراکنده در کتاب که بهاین شبهه 
ای از  وی نمونهمبتنی بر این ادعاست که از صدر اسالم و ایام حکومت نبوی و علاشاره شده، 

 ی هبرخورد با بدحجابی گزارش نشده و این عالمت آن است که برخورد حکومتی با پدید
 رو ازاینحجاب جایگاهی در ادبيات دینی ندارد و  ی ی حکومت در مسئله مداخلهبدحجابی و 

برخورد قانونی حکومت اسالمی با بدحجابی و تعيين مجازات برای آن فاقد وجه است )محقق 
 ؛815-9: 0، ج 0838؛ مفتح، 534: 0، ج 0838؛ هاشمی، 83: 0831گوها(، و د )مجموعة گفتداما

 .(085: 0831ایازی، 
 ی هگزارش تاریخی از برخورد با پدید با توجه به نبودپاسخ به این شبهه که  دراین مقاله 

دینی حکومت  برایحجاب  ی آیا حق مداخله در مسئلهنبوی و علوی در حکومت  بدحجابی
تا مشخص شود که برخورد  هایی را تبيين خواهد کرد پاسخدر پنج محور وجود دارد یا نه، 

 ی هقانونی حکومت اسالمی با بدحجابی و تعيين مجازات برای آن با چه شرایطی وظيف
 حکومت اسالمی است.

 . تأثیر فقدان گزارش تاريخی1
 ی هبا پدید )ع(معصومين ثقل و اصلی این شبهه فقدان گزارش تاریخی از برخورد ی هنقط

 .استقابل تأمل  نظررسد این دليل از چند  نظر می بدحجابی است که به

 . فقدان گزارش مساوي فقدان الزام نيست1-1
های تاریخی از برخورد با بدحجابی در صدر اسالم نقل نشده،  این ادعا که چون گزارش

ثانياً:  ؛جابی در صدر اسالم اثبات شودبدح ی هزمانی قابل استناد است که اوالً: اصل وجود پدید



 
 
 

  ی حجاب ی دولت در مسئله مبانی نظری مداخله
 

 

71 

ثالثاً: معنای الزام و برخورد  ؛دشوو عمق این پدیده و آثار آن در زمان خود معلوم  شدت
بررسی شود که  خوبی و رابعاً: منابع تاریخی به ؛برخورد وجود دارد ی هزیرا نمون ،مشخص شود

 این کار نيز به درستی صورت نگرفته است.
اند که اگر بحث حجاب جزء مباحث حکومتی و الزامی بود، باید در  برخی ادعا کرده

ای  ماده 58 ی هنمونه به بياني برایشد و  های مهم صدر اسالم، به آن اشاره می ها و بيانيه فرمان
عنوان مالک عمل و قانون جامع  در ابتدای تشکيل حکومت اسالمی به)ص( که پيامبر اکرم

 .(818: 0، ج0838)مفتح،  که در آن به حجاب اشاره نشده استکنند  دند، اشاره میکرمنتشر 
در مقابل این اشکال که آیات مربوط به حجاب اصالً در زمان انتشار این بيانيه نازل نشده بود، 

های بعد از نزول آیات نيز به حجاب اشاره نشده که این  ها و فرمان دهند، در بيانيه پاسخ می
 ه آن اشاره خواهد شد. مطلب نيز قابل خدشه است که ب

 . اجراي احکام محتاج گزارش تاريخي نيست1-2
های تاریخی منعکس نشده،  این ادعا که برخورد حکومت اسالمی با بدحجابی در گزارش

گيرد، مبتنی بر یك مقدمه است  اختيارات حکومتی نهاد حاکم قرار نمی ی هپس حجاب در دایر
ر و اجرای احکام اسالمی نياز و الزامی به مسبوق که آن مقدمه مخدوش است. فقها برای صدو

صدور و اجرای احکام  ی هو زمين موجببودن حکم به یك گزارش تاریخی ندارند و آنچه 
اقناعی از منابع معتبر اجتهاد است، خواه مستند و گزارش تاریخی  ی هد، دستيابی به ادلشو می

شد، زیرا قرار بر این نيست که تمام در مورد آن وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته با
طور کامل امکان  های اجتماعی به شکل اسناد تاریخی منتقل شوند و البته چنين چيزی به فعاليت

 .(518: 2، ج 0838نژاد،  تحقق هم ندارد )زیبایی
 )ع(گيری معصومين البته اگر مستندات تاریخی حاکی از عدم اهتمام یا مجامله و سهل

تقویت ادعای  برایقراین  دیگرای در کنار  عنوان قرینه شد از آن به بود، می نسبت به بدحجابی
های تاریخی حاکی  رشمستشکالن استفاده کرد، اما آنچه در مقام واقع قابل مشاهده است، گزا

 اسالمی به این پدیده است که در ادامه خواهد آمد. ی هو جامع )ع(معصومين  از حساسيت

 دال بر حکومتي بودن حجابتاريخي  هاي . گزارش1-3
های صدر اسالم منعکس نشده است، باید  برخالف این ادعا که بحث حجاب در فرمان

آن  های فرمانصورت غيرمستقيم و هم مستقيم در  گفت که بحث حجاب و حيا و عفاف هم به
 شود. ی آن اشاره می نهبرهه آمده است که به چند نمو

توان به این موارد ی با فساد است، می بر مبارزه از جمله دستورهای غيرمستقيم که دال



 

 
 6/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

25 

دند، کرعنوان فرماندار یمن ابالغ  به« معاذ بن جبل»در فرمانی که به  )ص(اشاره کرد. پيامبر اکرم
 فرمایند: می

های جاهليت را، مگر آنچه را اسالم بر آن صحه  ای معاذ!... و سنت»
اسالم، اعم از کوچك و  ی دستورات گذاشته، در ميان جامعه بميران و همه
 .(21: ق0508)حرانی،  .«بزرگ را در جامعه زنده و آشکار کن... 

 فرمایند: می )ع(اميرالمؤمنين
مردم مجبور هستند امامی داشته باشند که رهبری آنان را برعهده گيرد، »

کسی که آنان را امر و نهی نماید، حدود را بين آنان اقامه کند، با دشمنان 
یم را تقسيم نماید، فرایض را مشخص کند، آنان را به آنچه به بجنگد و غنا

)حرانی،  «صالح آنهاست، راهنمایی و از آنچه به زیان آنهاست، برحذر دارد...
 .(42: ق0508

 فرمایند: عنوان حاکم به مردم عراق می ایشان در جای دیگری در زمان خالفت و به 
ها  نانتان راهیِ بازارها و دکانآیيد که ز کنيد و به غيرت نمی آیا شرم نمی»

 .(488: 4، ج ق0510)کلينی،  «کنند. دین برخورد می شوند و با افراد بی می
 فرمایند: می)ع( امام رضا
االمر قرار داده و مردم را به اطاعت پس اگر کسی بگوید چرا خداوند اولی»

م در حد شود به خاطر دالیل بسيار؛ یکی اینکه مرد آنان فرا خوانده، گفته می
شود، مأمور  اند و به خاطر فسادی که متوجه آنان می محدودی نگاه داشته شده

گردد مگر به اینکه  اند از این حد تجاوز نکنند و این معنی حاصل نمی شده
فردی امين بر آنان گماشته شود ... و آنان را از تعدی و وارد شدن در اموری 

توانست از منفعت و  ن نبود هر کس میاند، بازدارد، زیرا اگر چني که ممنوع شده
شود،  لذت خود حتی در موردی که از ناحية آن فسادی به دیگران متوجه می

دست برندارد؛ پس بدین سبب خداوند برای آنان فرمانروایی که آنان را از 
فساد بازدارد و حدود و احکام خدا را بين آنان اقامه کند، مشخص فرموده 

 .(011: 2ج  ،0888)صدوق،  .«است... 
در فرمان توان حجابی دارد، می اما دستور مستقيمی را که داللت خاص بر برخورد با بی

 فرمایند: می مشاهده کرد که والی نجران،، «عمرو بن حزم»خطاب به  )ص(پيامبر اکرمدیگر 
این بيانی است از سوی خدا و رسول او ... و مردم را از اینکه لباس »

شان آشکار شود، باز دارد و از اینکه کسی موهایش را کوچکی بپوشند که عورت
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منتظری،  ؛250: 5، ج ق0844)ابن هشام،  «پشت سرش انباشته کند، نهی کند...
 .(52-5: 8، ج 0881

توجه در این فرمان استفاده از عبارت عورت است که یکی از مصادیق آن تمام  شایاننکتة 
فقط در مورد بخشی از منظور که در مورد مرد  باشد، درحالی بدن زن غير از وجه و کفين می

  .که باید در حال نماز پوشيده باشد است بدن
نبود گزارش تاریخی مساوی فقدان برخورد نيست؛ ثانياً  رسد اوالً نظر می در مجموع به

ادعای دقيقی نيست  بدحجابی ی هپدیدادعای فقدان وجود گزارش تاریخی در مورد برخورد با 
فرض نبود چنين گزارشی حاکم برای اجرای احکام اسالمی با مشکلی مواجه نيست، و ثالثاً به 

ی اجرای احکام اسالمی به احکامی محدود  وگرنه دایره زیرا اجرای احکام منوط به آن نيست
شود که صرفاً مصادیقی از آن در صدر اسالم محقق شده است و گزارش تاریخی آن نيز می

 وجود دارد.

 در اسالم و زمان حاضرهای ص . تفاوت2
حجاب در صدر اسالم، به فرض صحت این  ی ی حکومت در مسئله مداخلهاستناد به عدم 

حجاب در  ی ی حکومت در مسئله مداخلهجلوگيری از  منظور بهادعا و استدالل مبتنی بر آن 
 مهم و جدّی است که در استنادات مدعيان این نظریه به چشم ای هزمان حاضر نيازمند مقدم

 خورد و آن مقدمه عبارت است از ضرورت همسانی شرایط دو بستر زمانی. نمی
عبارت دیگر، صحبت از ضرورت تسری بدون دخل و تصرف و تغيير یك حکم از زمان  به
به زمان و مکانی دیگر حداقل و در قدم اول محتاج یك گزاره است که آن گزاره  یو مکان

اتخاذ یك تصميم یا اجرای یك  موجبیك بستر  شرایطی که در تمامیعبارت است از وجود 
 در بستر دیگری که قرار است همين تصميم یا عمليات در آن اجرا شود. شود میعمليات 

در زمان ی حجاب  ی حکومت در مسئله مداخلهتوان  در موضوع مورد بحث، هنگامی می
و مناقشه قرار داد عدم الزام آن در صدر اسالم، به فرض صحت، مورد خدشه  دليل حاضر را به

اسالمی صدر اسالم در زمان حاضر نيز وجود داشته باشد؛  ی هکه همان شرایط حاکم بر جامع
 ی هاسالمی با جامع ی هکه واقعيت موجود حاکی از آن است که وضعيت فعلی جامع درحالی

اسالمی صدر اسالم به جهات متعددی متفاوت است که این تفاوت سبب ضرورت اتخاذ 
 د.کرتبيين  زیر توان در چند محور به شرح ها را می متفاوت خواهد شد. این تفاوت تصميمات

 اسالمي ي ه. ترکيب زنان حاضر در جامع2-1
اسالمی صدر اسالم، سه گروه از زنان را درون خود جای داده بود؛ گروه اول،  ی هجامع
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دند. حجاب اسالمی صرفاً گروه سوم، کنيزان بو ؛گروه دوم، زنان اهل کتاب ؛زنان مسلمان آزاده
احزاب  ی همبارک ی هسور 49 ی هشریف ی هآی  در مورد زنان مسلمان واجب شد و خداوند در

این  ی هو در ادام کردپيامبر خویش را مأمور ابالغ حکم به همسران و دخترانش و زنان مؤمن 
غير آنها معرفی شد  شریفه نيز اثر مترتب بر این حکم، شناخته شدن زنان مسلمان آزاده از ی هآی

و از اذیت و آزار گروهی از جوانان  وندحجاب شناخته ش ی هوسيل تا این گروه از زنان به
 مزاحم مدینه در امان بمانند.

ولی در مورد  ،در مورد عدم شمول حجاب نسبت به زنان اهل کتاب، اختالفی وجود ندارد
نسبت به کنيزان  "زنان مؤمن"حجاب کنيزان مسلمان، برخی مفسران قائل به شمول عبارت 

نيز اگرچه پوشش کامل را بر کنيز الزم رخی ( و ب013: 22تا، ج  مسلمان هستند )زحيلی، بی
معتقدند این به معنای رفع تکليف حجاب از کنيز نيست، چون حجاب زنان در صدر  ،دانند نمی

 .(018: 0، ج 0838اسالم تنها به یك نوع پوشش اختصاص نداشته است )هادیان، 
اسالمی کنونی )جمهوری اسالمی ایران( بحث کنيز که اصوالً منتفی است و  ی هدر جامع

اسالمی صدر اسالم، تعداد اهل کتاب در آن  ی همصداق ندارد و همچنين برخالف جامع
؛ ندنيستهای چندهزار نفری است که با توجه به جمعيت کل کشور قابل اعتنا  محدود به اقليت
قينقاع و  مصطلق، بنی ی بزرگ یهودیان بنی بوی در مدینه که حداقل سه قبيلهی ن برخالف جامعه

 دادند. ای از جمعيت مدینه را تشکيل می قریظه در آن حضور داشتند و بخش عمده بنی

 تفاوت ارزش اجتماعي حجاب در عصر پيامبر با عصر حاضر. 2-2
 . امدندکراز آن استقبال پس از نزول آیات مربوط به حجاب، زنان مسلمان با آغوش باز 

 گوید: المؤمنين است می سلمه که از امهات
ی احزاب نازل شد، زنان انصار از خانه بيرون  سوره 49ی  که آیه زمانی»

آمدند و بر سر آنها عبا و چادر سياهی بود، مانند زاغ سياه و این گونه نمایان  می
 80ی  ی شریفه هبه نقل از کشاف، ذیل آی 25: 0839)مطهری،  «شدند. می

  ی نور(. ی مبارکه سوره
 گوید: می زمينه عایشه نيز در همين

ی شریفه نازل شد، هر یك  زنانی بهتر از زنان انصار ندیدم؛ وقتی این آیه»
ای جدا کردند و  های مخصوص خود رفتند و از آن تکه از آنها به سمت لباس

 «آنها کالغ نشسته است.ای سياه پوشيدند، تو گویی باالی سر  خِمار و مقنعه
 .(39: 2، ج ق0514)آلوسی، 
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 آید دال بر آن است که زنان دست می این اقبال چه بود؟ آنچه از منابع تاریخی به ی هاما ریش
ساختند و به شرافت  حجاب، خود را از کنيزان و زنان اهل کتاب متمایز می ی هسطاو به مسلمان

در موقعيت اجتماعی و تربيتی بسيار پایينی قرار  دند. در این جامعه کنيزانش حجاب نایل می
ی  اهل کتاب در جامعهنگریست. همچنين  ارزش به آنان می کمداشتند و جامعه به چشم افرادی 

و خداوند در دریافت جزیه از آنان نيز در موضع ضعف قرار داشتند ، اعم از مرد و زن اسالمی
 .(29)توبه:  ده بودکرآنان  پيامبرش را امر به گرفتن جزیه همراه با تحقير

فراگيری  دليل به شود که متأسفانه مشاهده می ،در ایران اسالمی فعلی ی هجامع ی هبا مالحظ
عدم التزام به حجاب و پوشش کامل شرعی بدپوششی در برخی مناطق شهرهای بزرگ، گاهی 

ی موارد، بدحجابی بلکه در برخ ،نيست ویسرافکندگی فرد و نگاه تحقيرآميز به  ی هنه تنها مای
ده شخجالت و گاهی عامل کنایه  ی هتفاخر و جلب احترام و التزام به حجاب کامل مای ی همای

 است.

 . فضاي ذهني پيشيني2-3
در اصوالً آموزش افرادی که ذهنشان نسبت به موضوع مورد آموزش خالی است و ذهنيتی 

های غلطی از موضوع  ت که گزارهتر از آموزش کسانی اس ها ندارند، بسيار ساده آموزه مورد
وجود دارد؛ زیرا در مورد گروه دوم، پاک کردن ذهن افراد از  شانمورد آموزش در ذهن

ها کار بسيار مشکلی است )حاج  در صورت اصرار آنها بر این آموزه ویژه بههای غلط  آموزه
  .(540: 0، ج 0838عبدالباقی، 

 الذهن استب و پوشش اسالمی خالیاسالمی در صدر اسالم نسبت به حجا ی هجامع
، به نقل از ابن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل ابيطالب، ج 542: 0، ج 0838)حاج عبدالباقی، 

، نسبت یافتو استحکام  شد که تشکيل 0848اسالمی کنونی در سال  ی هولی جامع ،(203: 8
ه متجدد و متحجر همچون پهلوی دو نگا ی هالذهن نبوده و نيست. در دورله خالیئبه این مس

 در پیها که از زمان قاجاریه  کردند. در کنار غربی قيچی در خدمت غرب عمل می ی هدو لب
، اد ن اس  ت روای  ه ب  اب ج ح  ف ش ک و  اس ب ل ر ي ي غ تعفاف در ایران بودند ) تضعيف جایگاه حجاب و

مخالفت با حجاب را  زدة حاکم بر کشور سو سردمداران غرب از یك (،33و  82: 0883
نظری خود ن متعصب با تنگاکار خویش قرار داده بودند و از سوی دیگر متحجر ی هسرلوح

 دادند. حجاب را در موضع ضعف قرار می
 کند که: ت دولت، تصریح میأدر جمع هي 0805رضاخان در خرداد 

 .(20: 0880)جعفری و همکاران،  «ما باید صورتاً و سنتاً غربی بشویم»
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 گوید:  در جای دیگری مییا 
دوست ندارم تمجيد و تعریف از غرب را بشنوم؛ دوست دارم خودمان »

 .(542: 0، ج 0838)حاج عبدالباقی،  «غربی بشویم
های خشك و غيرمنعطف از دین و شکل صوری حجاب بدون  در مقابل نيز برداشت

 د.ش ان میکردگان جو تحصيل ویژه بهبدبينی مردم  موجبتعميق در مبانی شریعت 
های اول و تحت تأثير شرایط انقالب و سپس دفاع  پس از پيروزی انقالب اگرچه در سال

مقدس، اقبال عملی به حجاب افزایش یافت، پس از فروکش کردن این فضا، با توجه به 
دشمن که این بار با تجهيزات جدیدی همچون ماهواره و اینترنت بسيار  ی هجانبهمه ی ههجم
تجربگی نظام  اندرکاران فرهنگی کشور و کم کاری و ضعف بيشتر دست ود، کمتر شده ب قوی

سياسی حاکم در چگونگی تبيين مبانی حجاب و پوشش و دفع و رفع ذهنيات قبلی، فضای 
 د.شبدحجابی بر جامعه حاکم 

 خودآرايي و خودنمايي ي ه. مفهوم و محدود2-4
 ی هجنب اغلبهای لباس  طراحی طور عام،طور خاص و در گذشته بهدر صدر اسالم به

( و با توجه به شرایط 58: تا، بیکاربردی و زیباشناختی داشت )دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
گرفت و اگر هم مصادیقی از  کاربردی لباس مدنظر قرار می ی هو امکانات اقليمی و زیبایی، جنب

سيار ساده و متناسب با شد، ب بدحجابی یا خودنمایی در ميان زنان صدر اسالم واقع می
 های موجود در همان زمان بود. حداقل

، قابل قياس با شود میاما آنچه امروزه در بحث لباس و آرایش و خودنمایی مشاهده 
 ویژه بهو در قرن بيستم شد گفته نيست. آنچه در غرب، پس از رنسانس آغاز های پيش  زمان

انگيزتر جلوه دادن اندام زنان  ی هرچه شهوتوقوع پيوست، طراحی لباس برا دوم آن به ی هنيم
شناسی جنسی است و در حقيقت مبتکران  کند، روان است. امروزه آنچه مدل لباس را تعيين می

مدهای تازه همواره در کار تنظيم نسبت ميان برهنگی و پوشيدگی هستند تا بتوانند حداکثر 
عادل،  ند )حدادکنس دیگر ایجاد جلوه و جاذبه را در این جنس و حداکثر اشتياق را در جن

0818 :88). 
تلویزیون، سينما، ماهواره و اینترنت  ماننداین روند که با کمك وسایل ارتباط جمعی جدید 

با سرعت روزافزون در حال گسترش است، امکان ایجاد و ترویج مفاسدی را دارد که نه تنها 
بينی و  ق آن برای کسی قابل پيشدر صدر اسالم بلکه شاید تا صد سال قبل هم، ميزان و عم

 باور نبود.



 
 
 

  ی حجاب ی دولت در مسئله مبانی نظری مداخله
 

 

22 

 براي منتقدان نظام سياسي حجاب کارکرد سياسي. 2-5
اسالمی صدر اسالم، انتخاب رنگ و نوع پوشش تابع  ی هدر جوامع گذشته و از جمله جامع

دليل قلّت و  تمایالت شخصی و تأثيرات متقابل زنان طایفه و منطقه بر یکدیگر بود و به
های فرهنگی شایع نبود و حتی تعصبات  تباطات، انتقال انواع پوشش و گزارهمحدودیت ار

شد و همين عوامل، حجاب را به  های دینی مانع تقليد از بيگانگان می فرهنگی یا آموزه
 .(543: 2، ج 0883نژاد،  ده بود )زیباییکرموضوعی فردی و شخصی تبدیل 

امری اجتماعی مطرح است که حداقل عنوان  گفته، امروزه حجاب بهبرخالف وضعيت پيش
توان در  . ماهيت اقتصادی حجاب و پوشش را میداردنگی و سياسی هماهيت اقتصادی، فر

های بزرگ نساجی، لوازم آرایشی،  تبدیل زن به موضوعی جنسی با منافع شرکت ی هرابط
جاب د. ماهيت فرهنگی حکروضوح مشاهده  صنعت فيلم، مؤسسات زیبایی و جراحی و ... به

طلبی و ... و  گرایی، تساهل، آزادی، لذت در ریشه یافتن آن در اصولی چون فردگرایی، نسبی
های مستقل قابل  ها و ملت های بزرگ از آن برای فشار غيرمستقيم بر دولت قدرت ی هاستفاد

 .استمالحظه 
ان ماهيت سياسی حجاب از دو بُعد قابل طرح است؛ بُعد اول در تبدیل حجاب به نماد زن

ستيز در کشورهای غربی که تأثير آنان تا آنجا پيش رفت که برخی کشورها  مسلمان ظلم
برخی  ی هبُعد دوم استفاد ؛دکردر قالب تقنين عليه حجاب  واکنشهمچون فرانسه را مجبور به 

 عنوان نماد اعتراضات سياسی به نهاد حاکميت. افراد بدحجاب در داخل کشور از این پدیده به
تر چگونگی استفاده از حجاب در راستای منافع سياسی  مهم ی هنار این دو بُعد، نکتاما در ک

یك نظام عليه نظام دیگر است. یکی از مفاهيم جدید ادبيات علم سياست، مفهوم براندازی نرم 
است. براندازی نرم که در مقابل براندازی سخت یا به زور و خشونت قرار دارد )آقابابایی، 

د: اول: نافرمانی مدنی به معنای مقاومت شومکن است به دو صورت محقق م ،(209: 0831
آميز در برابر قانون یا سرپيچی از انجام وظيفه در وضعيتی که فرد حس کند پيروی از  صلح

منظور مخالفت با حکومت  به رو ازاینقانون و انجام وظيفه ممکن است پيامدی داشته باشد، 
رپاگذاشتن هنجارهای مورد احترام حکومت اقدام کند نسبت به نقض بعضی قوانين و زی

 ؛(008: 0831)واربرتون، 
ها، اهداف و ارکان نظام و اعتقاد به تغيير نظام  دوم: استحاله به معنای عدم قبول ارزش

با دقت  .(25: 0830حکومتی و ارکان آن با استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی )قمری وفا، 
های براندازی نظام اسالمی که در گذشته  شود یکی از راه رم معلوم میدر انواع براندازی ن

استفاده از این پدیده در تضعيف و  ی همطرح نبوده، استفاده از پدیدة بدحجابی است که نمون
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توان در طراحی اروپایيان برای فتح اندلس پس از نااميدی  براندازی را می منظور بهسازی  مقدمه
 د.کرم بر آن مشاهده از برتری نظامی مستقي

 . ميزان و نوع تصدي حاکميت2-6
رئيس یا بزرگ آن و  ویژه بهطایفه  و در گذشته غالب امور اجتماعی از طریق خانواده

ها به نظارت و هدایت کلی و دخالت  پذیرفت و نقش دولت خود مردم انجام می طور کلی به
 برایمحدود  ی ها نيروی قاهرهای کوچك ب دولت رو ازاینشد؛  محدود و موردی منحصر می

حضور و ورود مردم به  دليل خورد که به دفع انواع ناامنی و اجرای حدود به چشم می
 .نددید های مختلف، دليل و ضرورتی برای مداخله در هر امری نمی عرصه

ها در شئون  روزافزون دولت ی هشود، مداخل اما آنچه در جوامع امروزی مشاهده می
فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و ... است که گاهی تا حد دخالت حداکثری در  اقتصادی، سياسی،

رود و نام دولت رفاه به خود  های زندگی پيش می جنبه ی هریزی برای هم شئون و برنامه ی ههم
های گذشته که تصدی حداقلی در  بر این اساس اگر دولت .(214: 0830گيرد )مشيرزاده،  می

حجاب  ی هآفرینی مردم در حوز ورود و نقش دليل ه داشتند، بهامور و شئون مردم را برعهد
ی حجاب  حکومت در مسئله ی مداخلهدیدند، این به معنای عدم جواز  نيازی به دخالت نمی

-های صدر اسالم در قبال حجاب، حداکثر نشان زیرا پذیرش مداخله نداشتن حکومت ،نيست

حکومت در این حوزه الزم نيست، نه اینکه مجاز نباشد، زیرا  ی هاین است که مداخل ی ههند
 تصدی این دو نوع حکومت با هم یکسان نيست. ی همحدود

اسالمی در صدر اسالم  ی های که تبيين شد، شرایط و مقتضيات جامع با توجه به شش نکته
آن بتوان  ی هاسالمی کنونی قابل مقایسه نيست تا در نتيج ی هبه جهات مختلف با شرایط جامع

 های معمول در آن دوره را به این دوره تعميم و تسری داد. احکام و روش

 . مصالح و مفاسد واقعی احکام3
کرده  اگر فرض شود که حکومت اسالمی در صدر تشکيل آن با بدحجابی برخورد نمی

گر عبارت دی توان برای حکومت اسالمی در زمان کنونی چنين حقی قائل شد؟ به است، آیا می
آیا ممکن است حکم یك موضوع از زمانی نسبت به زمانی دیگر تغيير یابد و اگر پاسخ مثبت 

 است، مالک این تغيير چيست؟
باید گفت که قوانين اسالم در عين آسمانی بودن، زمينی هستند؛  پرسشدر پاسخ به این 

سری بر یك اند، نه مبتنی یعنی براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر تشریع شده
امور مرموز که عقل بشر به آن راهی نداشته باشد و بر همين اساس است که فقها عقل را 
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اند. از نظر آنان بين دین  عنوان مبدأ و منبع در کنار قرآن و سنت و اجماع به رسميت شناخته به
ی و چنين نيست که گفته شده: دین فوق عقل است و عقل را یارا وجود نداردو عقل تضادی 

 .(225: 0830 ،مطهری) اظهارنظر در آن نيست
و  اند له، فقها قائلند که احکام اسالم تابع مصالح و مفاسد واقعیئبا توجه به همين مس

علل احکامند. بر این اساس اگر اسالم در جایی حکمی را  ی همنزل ها به ها و مفسده مصلحت
طور یقينی کشف و معلوم شده که بهای ذکر کرده و آن فلسفه  طور عام و بر مبنای فلسفه به

زند  عام و کلی را تخصيص می ی هلئده و یك مسکرخورد، عقل خودش استثنا را بيان  استثنا می
ای قطعی پی ببرد، آنگاه  کند. حتی اگر در جایی عقل به مصحلت یا مفسده یا مطلقی را مقيد می

 .(225: 0830)مطهری،  است تواند حکم وضع کند که البته این وضع حکم به معنای کشف می
خواست، خودش  در اینجا ممکن است گفته شود چنانچه اسالم چنين چيزی را می

گفت. در پاسخ باید گفت: اوالً ممکن است گفته باشد ولی منتقل نشده باشد، ثانياً: همين که  می
 کافی است. ،(01: 0، ج ق0510ده است )کلينی، کرعنوان حجت معرفی  اسالم عقل را به

اگر در جایی مقتضيات زمان چنان عوض شد که برای عقل قاطعانه اثبات شد که  رو ازاین
گویند معنایش این است که زیربنای  یك حکم تغيير یافته است، فقها می ی همصلحت یا مفسد
دهد و در این شرایط  خود اسالم تغيير حکم را اجازه می رو ازاینو  است حکم تغيير کرده

یقينی که  ی هخاطر یك مفسد یك حالل شرعی یا حتی یك واجب شرعی را بهتواند  مجتهد می
تری که حادث شده واجب  خاطر مصلحت مهم عقلش کشف کرده، تحریم کند یا حرامی را به

 .(224 -225: 0830، مطهرینماید )
د. فروش خون در صدر کرتوان در مورد فروش خون مشاهده  این موضوع را می ی هنمون

شد و همين مفسده کافی بود تا حکم به  تنها برای خوردن استفاده می زیرا ،بوداسالم حرام 
دارد،  د. در حال حاضر فروش خون اشکالی ندارد، زیرا کاربردهای مهمیشوحرمت آن صادر 

ها در گرو آن است و همين مصحلت کافی است تا حکم  نجات جان انسانگاهی ل امث برای
شود که چگونه ایجاد یك  . در همين مثال مالحظه می(83 :0ج  ،تا بی امام خمينی،) تغيير یابد

که یك فعل حرام از است شده  موجبآن  ی همصلحت مهم و تغيير زیربنای حکم و رفع مفسد
 حرمت خارج و حالل شود.

اهتمامی در قبال گسترش سریع آن، حال اگر گفته شود در عدم برخورد با بدحجابی و بی
وجود آمده که در صدر اسالم یا اصالً موضوعيت نداشته یا به شکل و  همفاسدی وجود دارد یا ب

در حد تهدیدی برای  مکن استسياق امروزی مطرح نبوده است و خطر این مفاسد حتی م
توان ادعا کرد که چون  د، باز همچنان میشودثبات نظام سياسی حکومت اسالمی مطرح 
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دست نيامده برخورد با این پدیده در  اسالم به گزارشی تاریخی از برخورد با این پدیده در صدر
 اختيار حکومت اسالمی نيست؟

 فحشا ی ه. حکم اشاع4
فاحشه و فحشا در لغت به معنای کارهای زشت و بسيار ناشایست است و بيشتر در مورد 

 25رود. مشتقات این واژه در قرآن حدود  کار می هب (2)و لواط (0)جرایم دارای حد، مانند زنا
اند: آن قول یا فعلی است که شارع برای آن حد  فحشا گفته ی هکار رفته است. دربار ه بهمرتب

اند: فحشا معاصی آشکار است. همچنين کبائر )گناهان کبيره( را  مقرر کرده است. برخی گفته
 .فحشا( ی تا: ذیل واژه )راغب اصفهانی، بی اند برخی فحشا دانسته

حشه آن چيزی است که متضمن فحش یا اعمال زشت طباطبایی)ره( معتقد است فا هعالم
: 5، ج 0882و قبيح باشد و البته استعمال این عبارت بيشتر در مورد زنا، شایع است )طباطبایی، 

09). 
  (8)فرماید: نور می ی همبارک ی هسور 09 ی هشریف ی هخداوند در آی

د، عذاب ها در ميان مردم باایمان شيوع یاب آنهایی که دوست دارند زشتی»
 «دانيد. داند و شما نمی دردناکی برای آنها در دنيا و آخرت است و خداوند می

د که آیا شو فحشا چهار معنا متصور است که با تبيين آن معلوم می ی هبرای اصطالح اشاع
 توان برخی جرایم عليه امنيت اخالقی مثل بدحجابی را مشمول این عنوان دانست یا خير. می

 کردن گناه حشا به معناي آشکارف ي ه. اشاع4-1
 فرمایند:  می )ع(امام صادق
ی مؤمنی چيزی را که ندیده و نشنيده است، بگوید، از  هر کس درباره»

ان الذین "آنها فرموده است:  ی جمله افرادی است که خداوند عزوجل درباره
 .(432: 03تا، ج  )عاملی، بی «".یحبون ... 

این بحث بر حفظ آبرو و جلوگيری از بدنام کردن  رروایات ناظر ب دیگراین حدیث و 
دن گناه دیگران، قبح ارتکاب کراسالمی داللت دارد. در بسياری موارد آشکار  ی هافراد در جامع

 کند. فحشا در جامعه کمك می ی هبرد و به اشاع یك عمل زشت را از بين می

 فحشا به معناي تظاهر به گناه ي ه. اشاع4-2
که در واقع مخالفت علنی با قوانين حکومت اسالمی محسوب  نظرز این تظاهر به گناه ا

 فحشاست. ی همنطقی تظاهر به گناه اشاع ی هطلبد. نتيج ثير آن میأشود، پاسخی متناسب با ت می
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کند که  نقل می )ع(از امام رضاشيخ مفيد)ره( در اختصاص  محدث نوری)ره( آورده که
 فرمودند:

برد و کسی که آن  دارد، هفتاد برابر ثواب می می کسی که کار نيك را پنهان»
شود، مورد  سازد، یك ثواب و کسی که در پنهان گناه مرتکب می را آشکار می

)نوری،  «ی مجازات است. ی آن شایسته گيرد اما ظاهرکننده بخشش قرار می
 .(003: 00ق، ج 0513

 فساد(سازي براي ارتکاب گناه )ا فحشا به معناي زمينه ي ه. اشاع4-3
 سازی برای به گناه فحشا متصور است، افساد و زمينه ی همعنای سومی که برای اشاع

 معناست.  فحشا با مفهوم افساد هم ی هافکندن دیگران است که این قسم از اشاع 
توان از جمله مصادیق آن به کسانی  کار رفته است که می به "مریب"در متون دینی اصطالح 

به  )ع(منينؤکنند. در احکام اميرالم ا به فسق و فجور دعوت میاشاره کرد که دیگران ر
کد در ؤم هایند و دستورکنآمده است که باید با اهل ریب با شدت برخورد  ،(5)استانداران

تنهایی  سازی فضا برای فسق و فجور دیگران به برخورد با مریب از جهت آماده ی هنحو مورد
)ابن  ن انحراف و ارتکاب گناه در جامعه را آشکار سازدسازا تواند ضرورت برخورد با زمينه می

 . (43: 1تا، ج  ابی الحدید، بی

 فحشا به معناي رايج کردن گناه  ي ه. اشاع4-4
فحشا اقدام به رواج گناه باشد. در  ی هرسد معنای محتمل دیگر در بحث اشاع نظر می به 

طور  ولی این ،آشکار کردن گناه است نظر آید که این تعبير همان معنای نگاه اول ممکن است به
نيست و در اینجا منظور عبارت است از اعمالی همچون پخش شایعه و تالش در ترویج بيش 

 د.شواز پيش آن ولو اینکه بعد، صحت موضوع شایعه مشخص 
 فرماید: عالمه طباطبایی)ره( در تفسير این آیه می

قذف و امثال آن و مطلق فحشاست چون زنا و   پس مقصود از فاحشه»... 
دوست داشتن اینکه قذف در ميان مؤمنين شيوع پيدا کند، خود مستوجب 

دارنده است. بنابراین دیگر علت ندارد  عذاب اليم در دنيا و آخرت برای دوست
که ما عذاب در دنيا را حمل بر تازیانه در حد کنيم، چون دوست داشتن شيوع 

اگر الف و الم در )الفاحشه( را برای  آورد، بلکه گناه در ميان مؤمنين حد نمی
عهد بدانيم و مراد به فاحشه را هم قذف تنها بگيریم و حب شيوع را به معنای 
قصد شيوع و خوض و دهن به دهن گرداندن قذف بدانيم، در آن صورت 
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سازد.  ممکن است عذاب را حمل بر همان حد کرده ولی تازه سياق با آن نمی
آورد و جهت ندارد که ما آن را  جرد ارتکاب حد میعالوه بر اینکه قذف به م

 «ای هم که موجب این کار باشد، در بين نيست. مقيد به قصد شيوع کنيم؛ نکته
 .(089- 083: 29، ج 0882طباطبایی، )

 :گرفت که  توان نتيجه بيانات ایشان در تفسير الميزان می ی هاز مجموع
 ؛انگيز است انواع رفتارهای زشت و نفرت ی هالف( فاحشه در معنای عام و لغوی دربرگيرند

 ؛شود، مانند زنا، لواط، مساحقه و قذف ب( گاهی از این واژه معنای خاص آن اراده می
 ؛ج( برقراری روابط نامشروع علنی و غيرعلنی از مصادیق فاحشه است

که  نور، منظور از فاحشه، هر نوع گناهی است ی همبارک ی هسور 09 ی هشریف ی هد( در آی
 ؛داند شرع و عقل آن را ناپسند و زشت می

 ؛برد ( گسترش ارتکاب فحشا امنيت و بنيان جامعه را از بين می  ه
انتشار خبر فحشای ارتکابی توسط یك شخص، حتی اگر  "دوست داشتن"و( صرف 

دارنده خود آن را منتشر نکند، گناهی بزرگ است و اگر خود آن را افشا و منتشر کند،  دوست
 آید و گاهی از مصادیق قذف است. شمار می تر به ی بزرگگناه

شود وجهی برای  ن و همچنين در روایات معلوم میافقها، مفسر های با دقت در فرمایش
شود که جرایم دیگری نيز مشمول عنوان  انحصار مفهوم فاحشه در زنا نيست و مشاهده می

 فحشا خواهد بود. ی هصداق اشاعگيرند که ابراز و اظهار و انتشار آنها م فحشا قرار می
فحشا به ارتکاب جرایم عليه امنيت اخالقی از جمله  ی هبنابراین تسری عنوان اشاع

بدحجابی ممکن و منطقی است و خيلی از جرایمی که اعمال منافی عفت و عناوین مشابه را 
انگاری و  و با این عنوان قابل جرم شوند میفحشا تلقی  ی هکشند، جزء مصادیق اشاع یدک می
 ند.هستمجازات 

 . مفهوم الزام حکومتی5
در ميان است، گاهی عملکرد ی حجاب  ی حکومت در مسئله مداخلهکه سخن از  هنگامی

شود  عا میدد و بر همين اساس اشو نظام حاکم در برخورد قانونی و مجازات صرف خالصه می
هميشه یا در بيشتر موارد  که برخورد حکومتی با امور فرهنگی نه تنها کارساز نيست، بلکه

در پاسخ به این ادعا و چگونگی  .(815: 0، ج 0838آورد و ... )مفتح،  بار می نتایج معکوس به
حجاب و پوشش ضرورت دارد بحث در دو محور جداگانه تبيين  ی هورود حکومت به حوز

 د.شو
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 . از باب امر به معروف و نهي از منکر5-1
شود، طبيعتاً این فریضه همراه با شرایط  و نهی از منکر می که سخن از امر به معروف زمانی

ا از معروف بودن تواند یك معروف ر فقدان گزارش تاریخی نه می است وو مراحل آن مدنظر 
تکليف مهمی چون امر به معروف و نهی از منکر را از دوش کسی بردارد. خارج سازد و نه 

ا بدون آن، معروفی است که امر به آن واجب عنوان یك معروف، با گزارش تاریخی ی حجاب به
 است و مستند تاریخی نقشی در این امر ندارد.

امر و نهی، ابتدا قلب، سپس زبان و در نهایت ید قرار دارد و  ی هگان بندی سه در مرحله
ید زمانی مجاز است که مراحل قلب و زبان مؤثر واقع نشود که این مراحل  ی هتوسل به مرحل

امر به معروف و  و رسد د و سپس نوبت به نهاد حاکم میگيردا توسط مردم انجام باید در ابت
 ید بدون اجازه یا دخالت نهاد حاکم قابل اعمال نيست. ی هنهی از منکر در مرحل

در مورد ورود حاکميت به این حوزه در قالب امر به معروف و نهی از منکر نيز دو نکته 
شود و  ميت لزوماً از برخورد به معنای مجازات آغاز نمیز توجه است؛ اول آنکه ورود حاکئحا

دوم آنکه  ؛الزام عملی است ه یابتدا تذکر و توصيه و در صورت عدم تأثير، ورود به مرحل
ید در بحث امر به معروف و نهی از منکر، تبليغ عملی معروف و  ی هیکی از مصادیق مرحل

سازی انجام معروف و ترک منکر معنا  ينهصورت زم ترک عملی منکر است که در مورد دولت به
 یابد. می

 ی هبدحجابی در درج ی هامر و نهی نسبت به پدید ی زمينهنهاد حاکم در  ی هعبارتی وظيف به
های بدحجابی است که طبيعتاً شامل  سازی برای رفتار محجبانه و از بين بردن زمينه اول زمينه

 خارج است. این نوشتار ی هوظایف متنوعی است که از حوصل

 . از باب تعزير5-2
آخرین راهکار حل مشکل بدحجابی  ی منزله صورت قانونی به برخورد با فرد بدحجاب به

گيرد که به  تعزیرات جای می ی ههای اسالمی، در دست بندی جرایم و مجازات تقسيم سبب به
ن در موارد مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نيست و به موجب قانوشود که  گفته می مجازاتی

 (.03ی  گردد... )ق.م.ا، ماده ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعيين و اعمال می
که  طوری ای بسيار گسترده دارد، به ، تعزیرات دایرهاست که در تعریف تعزیر آمده گونههمان

ق، حبس، و تا مواردی چون شال شود تواند از یك موعظه، تذکر، توبيخ یا تأدیب ساده آغاز می
جزای نقدی و به نظر برخی تا اعدام هم پيش برود. حاکم در انتخاب اینکه کدام مصداق تعزیر 

برخورد حکومتی لزوماً به مجازات  رو ازایند، آزاد است و شودر قبال فرد بدحجاب اعمال 
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 شود. شدید همچون حبس یا شالق اطالق نمی
نوع مجازات با شخصيت مجرم و شود که امکان تطبيق  می سبباین ویژگی تعزیرات 

د و بتوان متناسب با ميزان بدحجابی، دفعات تکرار، شخصيت و شوهای جرم نيز فراهم  زمينه
تأثيرگذاری  منظور بهرا  واکنشهای مرتکب بدحجابی و ... بهترین  ویژگی دیگرسن و جنس و 

راد بدحجاب اف ی هواحد برای هم ی هنظر گرفتن یك نسخ د و از درکرحداکثری انتخاب 
رسد تعبير ورود و برخورد حکومت اسالمی با بدحجابی  نظر می به رو ازاین. ورزیدخودداری 

کار نرفته و برخی محققان و نویسندگان با انحصار زمان و نوع برخورد به  درستی و دقت به به
 اند. دهکرله غفلت ئیك مفهوم خاص، از انعطاف موجود در این مس

این ادعا پذیرفته شود که در صدر اسالم برخوردی با بدحجابی حتی اگر از سوی دیگر 
و حتی  اند نشان نداده واکنشبه هر دليلی به این پدیده  )ع(صورت نگرفته است و معصومين

حق ی  دربارهتوان  با ذکر دو مقدمه می اند،ی در مورد آن نفرمودهمستقيم یاغيرمستقيم مطلب 
 د.کر بحث حکومت اسالمی در برخورد با بدحجابی

حدود، قصاص، دیات و ) های شرعی اول این است که از ميان جرایم و مجازات ی همقدم
تواند جزء حدود، قصاص یا دیات باشد که جرایم و  بدحجابی نمی شك بی، (تعزیرات
و جزء تعزیرات است که تعيين مصادیق و مجازات آن در  اند های مقدر و معين شرعی مجازات

دوم اینکه تعزیر حق حاکم و در اختيار اوست نه تکليف وی و  ی همقدماختيار حاکم است. 
بنابراین حاکم در هر زمان حق دارد با توجه به مقتضيات زمان و مکان اقدام به تعيين مصادیق 

 د.کنتعزیر و مجازات متناسب با آن 
ه در بنابراین، عدم برخورد با یك پدیده در یك زمان و اقدام به برخورد با همان پدید

زمانی دیگر، امری کامالً عادی است که از اختيارات حاکم اسالمی است و به موجب قواعد 
تا:  است )محقق حلی، بیقابل اعمال « التعزیر بما یراه الحاکم»و « التعزیر لکل عمل محرم»

840). 

 گیرینتیجه
می و حکومت اسال ی هتوان گفت که در تبيين رابط بندی می عنوان جمع در پایان و به

توان سه حالت را در نظر گرفت؛ اول اینکه چون حجاب یك واجب شرعی است،  پوشش می
و بنابراین حکومت اسالمی  است حجابی حرام شرعی است و جلوگيری از آن واجبپس بی

 ی هو البته وظيف کندبرخورد با افراد بدحجاب و مجارات آنها وضع منظور  بهباید قوانينی 
 .استهمين مورد  حکومت نيز منحصر در
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ای  شرعی واجب نيست یا اگر هم واجب باشد، وظيفه دليل دوم اینکه اصوالً حجاب یا به
شخص به انجام آن، الزام وی بر حجاب امری غلط  ی هشخصی است که در صورت عدم عالق

ای در قبال  حکومت هيچ وظيفه رو ازاینحجابی غلط است و طورکه الزام وی بر بیاست، همان
 حجابی ندارد. یا بی حجاب

، حجاب امری واجب و رعایت آن الزم است و بر همگان از جمله حکومت، اینکه سوم
فردی، خانوادگی و  ی هسازی در حوز سازی برای انجام این فریضه، واجب است. زمينه زمينه

این  ی ههمگان است و اگر پس از هم ی هاجتماعی در ساحات شناخت، گرایش و رفتار وظيف
دند، امر و نهی آنها بر مردم و سپس حکومت الزم است و کر، افرادی به بدحجابی اقدام مراحل

رفتارشان، برخورد  ی هاین روند در صورت اصرار افراد بدحجاب بر ادام ی هآخرین مرحل
 پذیرد. حکومتی است که در قالب تعزیر صورت می

که بخش مهمی از آن در نظر مختار، حالت سوم است که وظایف فرد، خانواده و اجتماع، 
و آنچه  اختيار نهاد حاکم است، در آن بسيار حساس و قبل از ورود الزامی حکومت الزم است

شود، هم دارای مثال نقض از ی بدحجابی در صدر اسالم بيان می عنوان عدم برخورد با پدیده به
 .است پذیر منابع موجود در صدر اسالم است و هم از نظر مبنا خدشه
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 ها اشتيادد

، 0، طالق/22، 09، 04، نساء/82، نجم/040، انعام/88، اعراف/82اسراء / ی همبارک های هسور. 2
 صورت مفرد و گاهی جمع استعمال شده است. و .... که البته گاهی به 81احزاب/

 .23و عنکبوت/ 45، نمل/31/ فاعرا ی همبارک های هسور. 1

ذین امنوا لهم عذاب اليم فی الدنيا و األخره و اهلل ان الذین یحبون أن تشيع الفاحشه فی ال. »9
 «یعلم و انتم التعلمون.

 ... الشده علی مریبکم و ... 7
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 منابع و مآخذ

 قرآن کریم

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و  ،براندازی  حقوقی جرم -بررسی فقهی (،0831آقابابایی، حسين )
 اسالمی. ی هاندیش

 معانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی.روح ال (،ق0514آلوسی، سيدمحمود )
 چ چهارم. ،بيروت: دار احياء التراث العربی

 نا. ، بيروت: بیالبالغه شرح نهجتا(،  ابن ابی الحدید )بی
 ، مصر: مطبعه مصطفی البانی الحلبی.السيره النبويه (،ق0844ابن هشام )

ی شورای  فصلنامه، «کومت دینیبررسی الزام حجاب در ح» (،0831ایازی، سيدمحمدعلی )
 .81ش  ،اجتماعی زنان فرهنگی

به کوشش سازمان  تهران:، كشف حجاب ی هواقع (،0880جعفری، مرتضی و همکاران )
 پژوهش و مطالعات فرهنگی. ی مدارک فرهنگی انقالب اسالمی و مؤسسه

اسالمی رويكرد قرآن كريم و سياست جمهوری  ی همقايس (،0838عبدالباقی، مریم ) حاج
ها و اختيارات دولت  مجموعه مقاالت حجاب، مسئوليت ،ايران در طرح موضوع حجاب

 تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. ،به کوشش ابراهيم شفيعی سروستانی ،اسالمی

 چ دوم. ،تهران: سروش ،فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی (،0818عادل، غالمعلی ) حداد

 قم: موسسة نشر اسالمی. ،العقول تحف (،ق0508به )رانی، حسن بن علی بن شعح

 نا. ، بيروت: بیاالسالم فی الحالل و الحرام شرائع (،تا حلی، جعفر بن حسن )بی

ویکم. تهران:  تبيان، دفتر بيست ،امر به معروف و نهی از منكر (،0889اهلل ) خمينی، سيد روح
 چ پنجم. (،)ره تنظيم و نشر آثار امام خمينی ی هسسؤم

 .مهر همطبعتهران:  ،ب محرمهساكم (،تا ( )بیاماماهلل) سيد روح خمينی،

دفتر قم:  ،قانون و حكومت ی هپوشش زنان در عرص ،تا()بی دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
 .و تحقيقات زنان مطالعات
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انديشی  وگوهای هم مجموعه گفت (،0831کننده( ) )تهيه دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
قم: دفتر مطالعات و تحقيقات  ،ها و رويكردها ايل و مشكالت زنان؛ اولويتبررسی مس

 زنان.

جا: دارالکتب  ، بیمفردات الفاظ القرآن (،تا راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسين بن محمد )بی
 العربی.

 دمشق: دارالفکر. ،تفسير المنير (،تا زحيلی، وهبه )بی

مجموعه مقاالت  ،پوشش زنان ی هو مسال نظام اسالمی (،0838نژاد، محمدرضا ) زیبایی
 ،به کوشش ابراهيم شفيعی سروستانی ،ها و اختيارات دولت اسالمی حجاب، مسئوليت

 تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

قم: انتشارات  ،«السالم عليه»عيون اخبار الرضا (،0888)شيخ( ) صدوق، محمد بن بابویه
 دارالعلم.

تهران: انتشارات دارالکتب  ،الميزان فی تفسير القرآن (،ش0882سين )طباطبائی، السيد محمدح
 االسالميه. 

با تحقيق  ،وسائل الشيعه الی تحصيل الشريعه (،تا عاملی، محمد بن حسن بن علی الحر )بی
 عبدالرحيم الربانی الشيرازی. بيروت: داراحياء التراث العربی.

 قانون مجازات اسالمی

 تهران: کيهان. ،براندازی در سكوت (،0830قمری وفا، مرتضی )

 بيروت: دارصعب و دارالتعارف. ،فروع الكافی (،ق0510االسالم( ) مد بن یعقوب)ثقهکلينی، مح

تصحيح سيدهاشم رسولی محالتی.  ،مناقب آل ابی طالب (،تا مازندرانی، ابن شهرآشوب )بی
 علميه قم. ی هقم: حوز

  ت رواي  ه ب  اب ج ح  ف ش ك و  اس ب ل ر ي ي غ ت (،0883)  ات اطالع  ارتوز  ی خ اری ت اد ن اس  ی ررس ب ز رک م
 . ات اطالع  وزارت تهران: ،اد ن اس

تهران: نشر  ،اجتماعی: تاريخ دو قرن فمينيسم ی هاز جنبش تا نظري (،0830مشيرزاده، حميرا )
 و پژوهش شيرازه.
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دين و  (،0830السالم ) دق عليهی مرکز تحقيقات دانشگاه امام صا هخالصمطهری، مرتضی؛ 
 ، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.دفتر ششم، دوران

 تهران: صدرا. چ هشتادوهشتم. ،حجاب ی مساله (،0839مطهری، مرتضی )

مجموعه  ،پوشش بانوان ی هحكومت اسالمی در زمين ی هوظيف (،0838مفتح، محمدهادی )
به کوشش ابراهيم شفيعی  ،میها و اختيارات دولت اسال مقاالت حجاب، مسئوليت

 تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. ،سروستانی

 ،ترجمه و تقریر محمود صلواتیمبانی فقهی حكومت اسالمی،  (،0881منتظری، حسينعلی )
 قم: تفکر.

 پنجم. چ ،تهران: دیدار ،قانون مجازات اسالمی (،0883منصور، جهانگير )

 البيت الحياء التراث. بيروت: موسسه آل ،سائلمستدرک الو (،ق0513نوری، حسين )

فرناز ناظرزاده  ی هترجم ،ی سياسی و نقدی بر آنها مسایل فلسفه» (،0831واربرتون، نيکل )
 .011 -014ش  ،سال پانزدهم ،ی اطالعات سياسی اقتصادی مجله ،«کرمانی

موعه مقاالت مج ،حجاب با حكومت و مصلحت نظام ی هرابط (،0838هادیان رسنانس، الهه )
 ،به کوشش ابراهيم شفيعی سروستانی ،ها و اختيارات دولت اسالمی حجاب، مسئوليت

 تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

های جمهوری اسالمی ايران در برخورد با  نقد سياست (،0838هاشمی، سيدحسين )
به کوشش  ،ها و اختيارات دولت اسالمی مجموعه مقاالت حجاب، مسئوليت ،بدحجابی

 تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. ،ابراهيم شفيعی سروستانی
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 ي راهكارهاي مشاركت مردم در اداره
 حكومت اسالمي

 

 **2، علی فتاحی زفرقندی*1محمدجواد جاوید
 ، ، تهران، ایرانتهران دانشگاهی اسیس علوم و حقوق ی . دانشیار دانشکده1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران2

 

 23/6/4362: رشیپذ  41/7/4362: افتیدر

 چكیده
هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و حکومت 

 ی رو بررسی جایگاه و نقش مشارکتی مردم در اداره اسالمی نیز از این امر مستثنا نیست، ازاین
م حکومت اسالمی و راهکارهای تحقق آن ضروری است. با توجه به این مسئله، در این مقاله بر آنی

حکومت  ی ی نقش مردم در اداره مفهوم مشارکت و بررسی منابع دینی در زمینه ی تا با مطالعه
ی نظام اسالمی،  اسالمی از حیث صرف حق بودن یا حق و تکلیف بودن مشارکت در اداره

 راهکارهای مشارکت امت اسالمی در حکومت را تحلیل و بررسی کنیم.
کلی  ی توان ذیل دو دسته رهای تحقق مشارکت را میرسد راهکا نظر می در همین راستا به 

ی مشارکت را برای مردم ها نهیزمحکومت اسالمی  آنهاکه در « مشارکت حکومتی»راهکارهای 
مردم تعریف  ی وسیله ی مشارکت از ابتدا بهها عرصهکه در آن « مشارکت مردمی»و  دکن یمطراحی 

این زمینه مسئولیت اصلی تحقق اهداف به بندی کرد. بر این اساس هرچند در  شود، دسته یم
عنوان همیار  صورت ابتدایی و چه به ی حکومت اسالمی است، نقش مردم در این زمینه چه به عهده

 پوشی نیست.  حکومت قابل چشم

 ی حکومت اسالمی، مشارکت، مشارکت حکومتی، مشارکت مردمی. اداره :ها دواژهیكل
 

                                                                                                                                                       
* E-mail: univiran@yahoo.com 

 E-mail: afattahi@mihanmail.ir نويسندة مسئول **
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 مقدمه
چراکه مردم حاکم بر رود،  شمار می بهیاسی حق مردم های س مشارکت عمومی در نظام

توانند در راستای تحقق اهداف مورد نظر حکومت به  و می هستندسرنوشت اجتماعی خویش 
منظور  بهیاری آن بشتابند. این امر در حکومت اسالمی نیز جاری است و حکومت اسالمی 

مردم و همکاری عمومی در دستیابی به اهداف دینی خود، نیازمند مشارکت هرچه بیشتر 
حدود مشارکت  ،اهمیتبا ی مسئلهفعالیت دولت است. اما  ی موضوعات مختلف در حوزه

مردم تکلیف د کرباید بررسی مورد در این  .استمردم در حکومت اسالمی و راهکارهای آن 
و آیا ملزم به همکاری با حکومت اسالمی و مشارکت در  یستحکومت چ ی اداره ی در زمینه

. در هر دو صورت، در را دارندحکومت  ی ادارهحق مشارکت در  ن خواهند بود؟ یا صرفاًآ
. استبعد چه راهکارهایی برای استیفای این حق یا ادای این تکلیف پیش روی مردم  ی مرحله

و  ها تیفعالسهیم و شریك شدن و پذیرش مسئولیت در  راستایمردم در  تر قیدقعبارت  به
دستیابی به اهداف مشخص در حکومت اسالمی چه  منظور بهی اجتماعی وجوه گوناگون زندگ

ی ها نهیزمو  ها طهیحمشارکت تنها به  منظور بهآیا مردم  یی را پیش رو خواهند داشت؟ها راه
یی را ها عرصهتوانند یا موظفند خود  حکومت محدودند یا آنکه می ی وسیله بهشده  فراهم

خداوند متعال سوق  ی وسیله بهشده  سوی اهداف طراحی بهو نظام اسالمی را  کنندطراحی 
 به چه عواملی محدودند؟ ،که مردم خود امکان ایجاد مشارکت را داشته باشند دهند؟ درصورتی

در راستای فهم صحیح راهکارهای مشارکت مردمی در حکومت اسالمی  سبببه همین 
بودن مشارکت مردمی  د. بعد از آن حق یا تکلیفشومفهوم مشارکت روشن باید ابتدا 

های  حکومت ی ادارهو پس از آن راهکارهای مشارکت در  بررسی شودصورت مختصر  به
 اسالمی بیان گردد.

 مفهوم مشاركت .1
 و معاشرت معنای به عرب ادبیات در که است مفاعله وزن بر عربی ای کلمه مشارکت

 و کردن یدادن، انباز شرکت یمعان در فارسی زبان در و( 101 :تا صینى، بی اسماعیل) همراهی
 یبازرگان به مشخص یها زمان در نیمع یها هیسرما با که تن چند ای دو انیز ای سود نییتع

 معادل نیز انگلیسی زبان در مشارکت .(، مشارکت1431معین، ) است دهش استعمال پردازند، می
 عمل و بردن چیزی از کردن، سهمی عمل یکدیگر با مفهوم در و است participation ی واژه

 .(1431 :2، ج1431، یمنوچهر) رود می کار به گروه یك در اجتماعی متقابل
 دنبال به یافته سازمان های فعالیت با افراد آن طریق از که اجتماعی کنش هردر اصطالح نیز 
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 علم علمای .(141 :1430ساروخانی، )دارد  نام مشارکت ندهست معینی اهداف به دستیابی
اقتصادی، اجتماعی،  یندهایافر در مردم نزدیك بسیار شدن درگیر را مشارکت نیز مدیریت
 نظران صاحب .(13 :1431طوسی، ) دانند می آنان زندگی روند بر ثرؤم سیاسی و فرهنگی

 در مردم دخالت را مشارکت نیز اسالم در یعموم حقوق و حکومتی فقه ی اندیشه ی حوزه
 مقام در .(113 :1413آملی،  جوادی) دانند می آنان ی سیلهو به جامعه ی اداره و اجتماعی امور
 سهیم مشارکت گفت توان می ساده عبارتی در و حقوق ی حوزه در مذکور تعاریف بندی جمع

 زندگی گوناگون وجوه و ها فعالیت در مسئولیت پذیرش و جامعه افراد شدن شریك و
 مذکورراج وجوه مشترك تعریف با استخ .است مشخص اهداف به دستیابی منظور به اجتماعی

 توان گفت مشارکت دارای سه رکن زیر است: می
 ؛پذیری مسئولیتـ 1
 ؛مشترك اهداف سمت به حرکتـ 2
 .مسیر این در یکدیگر به دادن یاری و همکاریـ 4
 در مردم پذیری مسئولیت و شدن شریك و سهیم مشارکت از نظر مورد مفهوم اساس این بر

. دو رکن است آن واالی اهداف به دستیابی راستای در و المیاس حکومت ی اداره امر
پذیری و یاری دادن در مسیر دستیابی به اهداف بسته به نوع حق یا تکلیف بودن  مسئولیت

مشارکت متفاوت است. این در حالی است که سیر حرکت و مسیر اصلی مشارکت بر محور 
توان اهداف  های اسالمی می ر در حکومتاین ام ی مطالعه منظور بهاهداف مشترك قرار دارد. 

 نیتر یاصل ییغا هدافد. اکرهدف میانی و غایی ترسیم  ی ها را در دو دسته این نوع حکومت
هدف  .شود محسوب می یینها اهداف تحقق ساز نهیزم یانیم اهداف و یاسالم حکومت اهداف

تقرب افراد به  گری در جامعه در راستای غایی از حکومت اسالمی بسترسازی و هدایت
 دنیوی است سعادت طریق از اخروی خداوند متعال از طریق عبودیت و کسب سعادت

 نهایی و غایی هدف همین مبنای بر نیز اسالمی نظام میانی اهداف (.100 :1430جوادی، )
 و تربیت و تعلیم امنیت، و نظم عدل، برقراری و قسط ی اقامهبر این اساس . شود می تعریف

 گسترش فقر، دنکر کن ریشه و رفاه مینأشریعت، ت مبنای بر اجتماعی فرهنگ سطح یارتقا
 یها سنت یایاح و نیراست اسالم به ، بازگشت(130 :1414 نصرتی،) اسالمی شعائر

 ی که ذیل عنوان هدف اقامه (13-10 :1411 ،یمطهر) یاسالم مقررات یاجرا و شده فراموش
 حکومت میانی اهداف ترین مهم جمله از ،(23 :4، جق1303 منتظری،) دین قابل مطالعه است

 تحقق آنها صورت پذیرد. راستایکه مشارکت عموم مردم باید در  شود می محسوب اسالمی
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 مشاركت در حكومت اسالمي تكلیف شرعي .2
ها و  مشارکت در مفهوم سهیم و شریك شدن افراد جامعه و پذیرش مسئولیت در فعالیت

در  ،حرکت به سمت اهداف مقدس نظام اسالمی منظور بهعی وجوه گوناگون زندگی اجتما
که بررسی آنها جایگاه مشارکت در حکومت اسالمی را  داردمنابع دینی مبانی متعددی 

 .کند وضوح روشن می به
انگر آن است که تشکیل حکومت اسالمی در بیبررسی مجموعه احکام دین مبین اسالم 

ر جامعه ضرورتی انکارناپذیر است و تشکیل هر خداوند متعال د هایراستای تحقق دستور
 استبخش به نظام سیاسی  عنوان عنصر عینیت بهآفرینی مردم  حکومتی نیازمند حضور و نقش

ای برای  از آنجا که تشکیل حکومت اسالمی خود مقدمه .(14و  12 :1431جوادی آملی، )
بر عموم  ،اجتماع است ی رصهساز اجرای احکام شرعی در ع تحقق اوامر خداوند متعال و زمینه

مسلمانان واجب است تا مقدمات تشکیل حکومت و در پی آن مقدمات اجرای احکام اسالمی 
الهی در  هایناگفته پیداست که اجرای دستور (1).(442 -113 ق:1303)منتظرى،  دکننرا فراهم 

حکومت دینی عنوان یکی از مبانی تشکیل  بهشئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان 
گیری حکومت اسالمی  سازی شرایط شکل دن مقدمات و آمادهکرفراهم  ی واسطه بهتنها 

امور  ی ادارهبلکه این امر نیازمند ایجاد تشکیالت و  شود، مسلمانان محقق نمی ی وسیله به
که حکومتی بر مبنای تعالیم  تر هنگامی عبارت دقیق بهبراساس شریعت مقدس اسالم است. 

اما این امر  ،شود گام اول در راستای اجرای احکام شریعت برداشته می ،گیرد ل میدینی شک
صحیح  ی ادارهو اجرایی شدن این احکام مستلزم  شود تنهایی موجب اجرای احکام نمی به

 دکربعدی خواهد بود تا از این طریق بتوان اجرای قوانین الهی را تضمین  ی حکومت در مرحله
 .(230 :1411)مقیمی، 
پذیر است  شئون مختلف حکومت صرفاً در صورت حضور و مشارکت مردم امکان ی اداره

بلکه بقا و دوام حکومت مبتنی  شوند، و مردم تنها چرخ محرك حکومت اسالمی محسوب نمی
مشارکت فعال  گفتتوان  می رو ازاین(، 113 :1413)جوادی آملی،  بر حضور فعال آنان است

)اجرای احکام اسالمی(  تحقق واجب ی عنوان مقدمه بهاسالمی حکومت  ی اداره ی در عرصه
های الزم در این مسیر گام بردارند.  و آنان باید ضمن کسب آمادگی استامت اسالمی  ی وظیفه

 و اوامر خداوند متعال دارد. هاعنوان مبنایی دینی ریشه در دستور بهاین امر 
کلیف مشارکت فعال مردم در حکومت عنوان مبنای وجوب و ت بهواجب  ی بر مقدمه عالوه

ی ئصورت خاص و جز بهمبانی دیگری است که  ی دهنده اسالمی، بررسی منابع دینی نشان
توان  آنها می ی که از جمله کند مفهوم مشارکت فعال در حکومت اسالمی را به ذهن متبادر می
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نصیحت انی، به امر به معروف و نهی از منکر، وجوب بیعت، وجوب مشورت، مسئولیت همگ
براساس مجموعه مبانی  (2).دکرحفظ نظام اشاره  ی و قاعده ناناو خیرخواهی برای امام مسلم

که مشارکت عمومی در حکومت اسالمی  گرفتتوان نتیجه  واجب می ی ویژه مقدمه به مذکور
حکومت  ی ادارهی راهکارهای مشارکت در  . از همین رو مطالعهاستتکلیف شرعی مردم 

شایان ذکر است از آنجا که در برابر هر تکلیف،  گیرد. محور صورت می گاه تکلیفمردم با ن
های گوناگون در حکومت اسالمی نیز  حق همسطحی وجود دارد، تکلیف مشارکت در عرصه

 .(130 :1411 د،یجاو) باید متناسب با حق همسطح آن تعریف شود

 راهكارهاي مشاركت عمومي  .3
 رود یمکار  بهل ئپاسخگویی و حل مسا منظور بهکه  استمجموعه اقداماتی « راهکار»

در حکومت اسالمی نیز به مفهوم « راهکارهای مشارکت عمومی»تا، راهکار( و  )دهخدا، بی
. ندشو یمحکومت سهیم  ی ادارهمجموعه اقداماتی است که امت اسالمی با تصدی آن در امر 

یی است که مردم با ها راهو  ها وهیش ،میعبارت دیگر راهکارهای مشارکت فعال در نظام اسال به
حکومت اسالمی و پیشبرد  ی ادارهدار مسئولیت  ی مذکور، عهدهها نهیزمپذیرش مسئولیت در 

 . گردند یمسوی اهداف عالیه  بهآن 
 برای توان یمبا نگاهی به مجموعه راهکارهای مشارکت عمومی در حکومت اسالمی 

 منظور بهمجموعه راهکارهای مردم  آنهاتحقق  ی طریقه تر راهکارها و بیان دقیق ی مطالعه
کلی راهکارهای حکومتی و راهکارهای  ی دو دسته بهحکومت اسالمی را  ی ادارهمشارکت در 

. مقصود از راهکارهای مشارکت حکومتی در نظام اسالمی اموری است که کردمردمی تقسیم 
ده و امت اسالمی کرر آن را فراهم صورت ابتدایی امکان مشارکت مردم د بهحکومت اسالمی 

د. کنپذیرش مسئولیت در این امور اقدام  برایی الزم ها یآمادگموظف است ضمن کسب 
 راستایصورت خودجوش و در  بهراهکارهای مردمی نیز مجموعه اقداماتی است که مردم 

ی مانند انجام تکلیف شرعی خود مبتنی بر ادله و مبانی لزوم مشارکت فعال در حکومت اسالم
امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت همگانی مسلمانان نسبت به یکدیگر، نصیحت و 

 اند دهکرخیرخواهی برای امام مسلمین، مشورت و لزوم فرمانبرداری از حاکم اسالمی، طراحی 
ند و از سوی دیگر حکومت اسالمی را کنشرعی خود را ادا  ی سو وظیفه تا از این طریق از یك

تفکیك  تر قیدقمنظور درك  به. از همین رو و رسانندر دستیابی به اهداف خود یاری در مسی
ی مشارکت ها نهیزمی مشارکت مردم در حکومت اسالمی برخی از ها عرصهگرفته میان  صورت

 . شود بررسی میی مشارکت مردمی ها نهیزم بعضی حکومتی و



 

 
 6/ شماره  يعموم  حقوق دانشلناهم فص   

 

 

71 

بندی مشارکت در  دسته ی ذکر است که علت و فایده شایانپیش از ورود به مصادیق 
که از این  استنگارنده به مشارکت حکومتی و مشارکت مردمی این  توسطحکومت اسالمی 

حکومت اسالمی  ی ادارهتکلیف مشارکت فعال در امر  دادن مردم در انجام ی طریق وظیفه
؛ چراکه بر این مبنا تحقق هریك از اهداف حکومت اسالمی که دشو یموضوح روشن  به

نیازمند مشارکت مردمی است. در  است،دین قابل جمع  ی آن ذیل عنوان هدف اقامه مجموع
حکومت  توسطاین راستا هر امری که امکان سهیم شدن و پذیرش مسئولیت مردم در آن 

مردم مکلفند  ها عرصهو در مورد سایر  ردیگ یمذیل عنوان مشارکت حکومتی قرار  ،دشوفراهم 
دن مقاصد حکومت را با حضور فعاالنه و آگاهی کامل و کرق محق برایی الزم ها نهیزمکه 

 ند. کنپذیری و سهیم شدن در امور مهیا  مسئولیت

 راهكارهاي مشاركت حكومتي .3-1
مقصود از مشارکت حکومتی اموری است که امکان ابتدایی مشارکت مردمی در آنها  

 برایی الزم ها یآمادگو امت اسالمی موظفند با کسب  دشو یمحکومت فراهم  ی وسیله به
ی حضور و ها راهو  ها وهیشند. در مقام بیان برخی از کنی مشارکت اقدام ها عرصهحضور در 

 د:کربه موارد زیر اشاره  توان یمفعالیت حکومتی مردم در حکومت اسالمی 

 همكاري در اجراي فرامين حكومتي و حضور فعال در تقویت حكومت .3-1-1
را صادر  هایی فرمانیت امور و پیشبرد اهداف خود مجموعه در راستای تمش ها حکومت

 ۀیس کشور، مجموعئر های فرمانآنان به قوانین عمومی،  ی از جمله توان یمکه  ندکن یم
د. حکومت اسالمی خود را در چارچوب احکام و کری دولتی اشاره ها نامه مقررات و آیین

خداوند در تمام سطوح فردی و  هایوردنبال اجرای دست بهو  دکن یمقوانین اسالم محدود 
. پردازند یمریزی در جهت تحقق این اهداف  اجتماعی است و ارکان حکومت به برنامه

احکام  ی ریزی در محدوده مقننه در راستای برنامه ی عبارت دیگر در حکومت اسالمی قوه به
مصالح امت از طرف دیگر ممکن است براساس  .(1 ق:1324)خمینی،  دکن یماسالم اقدام 

اما آنچه در کنار قانونگذاری  .(31 :1413، طباطبایی) صادر کنداسالمی حاکم فرامین حکومتی 
مردم و  ی وسیله بهاجرای فرامین  دارد،اجرای احکام اسالم اهمیت  منظور بهریزی  و برنامه

کومت و ثیری در پیشبرد حأدر عمل ت ،چراکه قانون تا زمانی که اجرا نشود ،همراهی آنان است
مشارکت فعال مردم در  ی وضعیت جامعه ایجاد نخواهد کرد. بنابراین اولین و بارزترین جلوه

پذیری و سهیم شدن در اجرای فرامین حکومتی و همراهی با حاکم  حکومت اسالمی مسئولیت
یی را ها نهیزمبر اجرای فرامین، حکومت اسالمی  اسالمی و نهادهای حکومتی است. عالوه
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ی ها هیپامردم در آن موجب تقویت  ی که حضور فعاالنه و مشارکت آگاهانه آورد یمفراهم 
. در نتیجه بنابر دیآ یمحساب  بهآنان  ی ها از جمله که شرکت در راهپیمایی دشو یمنظام اسالمی 

ی حکومت اسالمی مردم ها هیپای مانند حفظ نظام، لزوم فرمانبرداری از حاکم و تقویت ا ادله
ی اجتماعی که موجب ها عرصه ی اجرای قوانین و مقررات حکومت و همه ایراستباید در 

 ای داشته باشند.  مشارکت فعال وآگاهانه ،دشو یماستحکام قدرت نظام اسالمی 

 مشاركت در تصدي امور حكومت .3-1-2
مشارکت فعال مردمی در پذیرش مناصب حکومتی به این معناست که مردم در حکومت 

ی حکومتی، ولی ها تیمسئولو با پذیرش  شوندامور نظام سیاسی سهیم  ی رهادااسالمی در امر 
د. تبیین این موضوع نیازمند بیان رسانناسالمی یاری  ی مسلمین را در دستیابی به مقاصد جامعه

 ی اداره ،فقهای شیعه پس از تشکیل حکومت اسالمی ی این نکته است که براساس نظریه
الشرایط  غیبت در اختیار فقیه جامع ی امام معصوم و در دورهشئون حکومت در اختیار  ی همه

حاکم  )ع(منینؤو امیرالم )ص(پیامبر اکرم ی (. براساس سیره412 :1431من قمی، ؤم) است
امور براساس ضوابط و مقررات اسالم  ی ادارهاسالمی مسئول حفظ کیان امت و موظف به 

حکومت اسالمی است و از سوی دیگر  ی ادارهسو مکلف به اصالح و  . اوست که از یكاست
عبارت دیگر در حکومت  به(. 101 :4، جق1303)منتظری،  در برابر فساد جامعه مسئول است

متفرعات ناشی از حکومت در دست حاکم است  ی اسالمی مشروعیت اعمال حاکمیت و همه
حکومت  ی هگان . بنابراین شئون سهاستامور حکومتی در حکومت اسالمی  تمامیو او مسئول 

قوای  ی اعم از تقنین، قضا و اجرا در حکومت اسالمی در اختیار حاکم اسالمی است و همه
اما این  .(221ـ220 :4 ج، ق1321طهرانی، )شوند  یمحکومتی تحت اراده و نظارت وی اداره 

امور حکومت مانند امر قانونگذاری، امر قضاوت و امر اجرا  ی امر به این معنا نیست که همه
اهداف و در پی  ی بلکه از آنجا که دامنه ،دشو یمشخص حاکم اسالمی اداره یا اعمال  وسطت

امور با امام  ی ادارهآن وظایف حکومت اسالمی بسیار گسترده است، هرچند مسئولیت مستقیم 
 ی اداره منظور بهاو برای انجام این وظیفه نیازمند تشکیل ادارات و نهادهایی  است،مسلمین 

دار  همراهی کارگزاران و مشاورانی معتقد، متخصص و کاردان است تا عهدهحکومت و 
 ی اداره(. در نتیجه 103 :4، جق1303)منتظری،  ندشوی گوناگون حکومتی ها تیمسئول

همراهی و  منظور بهحکومت اسالمی مطابق اوامر خداوند متعال مستلزم وجود کارگزارانی 
حکومت اسالمی را براساس مبانی  ی ادارهمردم در  یاری حاکم است که این امر لزوم مشارکت

 اداره را اسالمی دولت تواند ینم تنهایی به اسالمی حاکم حقیقت . چراکه دردکن یمدینی اثبات 
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 دارای شرایط است. نیازمند یاری کارگزارانی و کند
تصدی مناصب  منظور بهدینی  ی از سوی دیگر فقها ضمن بررسی منابع شرعی و ادله

. مردم در راستای مشارکت اند دهکرتی، شرایط خاصی را برای تصدی این مناصب بیان حکوم
 برایحکومت اسالمی و پذیرش مناصب حکومتی موظفند شرایط الزم  ی ادارهفعال در امر 

فقهی شرایط قاضی در  های باند. برای نمونه در کتکنتصدی این مناصب را در خود ایجاد 
 استشرایط او در اسالم بلوغ، عقل، عدالت و مذکر بودن و...  و از جمله شدهاسالم بررسی 

براساس آیات و  ی برای وزرا و کارگزاران اجراییا ژهیو( یا شرایط 133 ق:1300)مجلسی، 
از ایمان، خرد و عدم سفاهت، علم و امانت، توانمندی و...  توان یمده است که شروایات بیان 

بنابراین بر عموم مسلمانان واجب است که در حد  .(133 :4، جق1303نام برد )منتظری، 
ی الزم با اعالم ها تیصالحند و پس از کسب کنکفایت خود را برای تصدی مناصب آماده 

آمادگی، خود را در معرض انتخاب قرار دهند تا با برعهده گرفتن مناصبی مانند قضاوت، 
شرعی خود در  ی سو به وظیفهامور اجتماعی و سیاسی و... از یك  ی ادارهفرماندهی نظامی، 

ند و از سوی دیگر عاملی برای استمرار حکومت کنمشارکت در حکومت اسالمی عمل  ی زمینه
 و عدم تعطیلی احکام الهی و پیشبرد اهداف حکومت اسالمی باشند. 

پذیری و سهیم شدن در  گفت از آنجا که همراهی، مسئولیت توان یم مذکوربراساس نکات 
ومت اسالمی از لوازم اداره و همراهی فقیه در دستیابی به اهداف حکومت حک ی ادارهامر 

، یکی از رسد یمنظر  بهو بدون آن استمرار حکومت اسالمی غیرممکن  استاسالمی 
عنوان کارگزاران حکومت خواهد بود  بهی مشارکت حکومتی مردم پذیرش مسئولیت ها عرصه

لیت، حاکم اسالمی را در راه تحقق اهداف که باید ضمن کسب شرایط الزم برای تصدی مسئو
 ند. کنیاری 

 مشاركت در انتخاب كارگزاران .3-1-3
از مبانی لزوم مشارکت فعال مردم در حکومت اسالمی،  ،دشکه پیش از این بیان  گونه همان

ن است. از همین رو انالزوم مشورت به حاکم اسالمی و نصیحت و خیرخواهی برای امام مسلم
، وجوب مشارکت دکن یممردم فراهم  هاینظر بیانی را برای ا نهیزماکم اسالمی که ح هنگامی

 ند. رسانکه مردم نیز با حضور آگاهانه و مسئوالنه او را یاری  کند یمفعال امت اسالمی اقتضا 
ی اسالمی ها حکومتی بارز مشارکت فعال و مسئوالنه در ها جلوهبر همین اساس یکی از 
گزینش کارگزاران حکومتی در سطوح برای است که  انتخاباتر در زمان حاضر، حضور د

 فنون. انتخابات در اصطالح مجموع دشو یمی اجرایی برگزار ها حوزهریزی و تقنین یا  برنامه
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 ی کارگزاران حکومت است و ابزاری برای نمایش اراده تعیین مختلف یها وهیش و گزینش
ن متصدیان اعمال اقتدار سیاسی محسوب گیری نهادهای سیاسی و تعیی شهروندان در شکل

علت آنکه مردم با حضور در  بهحاکم اسالمی نیز  .(333 :1414پناهی،  )قاضی شریعت دشو یم
و از طرف دیگر پذیرش  دکنن یمانتخابات از یك طرف در امور حکومت اسالمی مشارکت 

گزینش افراد اصلح  منظور هباست،  تر سهلنمایندگان برای مردم  ی وسیله بهشده  ی تهیهها برنامه
عمومی مراجعه  یدستیابی به اهداف واالی حکومت اسالمی به آرا برایدر راستای یاری او 

حاکم اسالمی به  ی ست که هنگام مراجعها این در حالی .(123 :4، جق1303)منتظری،  دکن یم
بر  ، عالوهعمومی، مردم نیز موظفند بر مبنای لزوم مشارکت فعال در حکومت اسالمی یآرا

شرایط الزم برای تصدی مناصب حکومتی در  در موردحضور در انتخابات،  ی انجام وظیفه
ند و شرایط مذکور را با نامزدهای تصدی مناصب تطبیق کنی گوناگون آگاهی کسب ها عرصه

که کفایت محافظت از قوانین اسالم و حقوق ضعفا و شئون  دهند تا از این طریق فرد اصلح را
ذکر  شایان(. 103 :2، جق1313)صافی گلپایگانی،  اسالمى را داشته باشد انتخاب کنند ی جامعه

سو افرادی که خود را نامزد تصدی مناصب  از یك ،دشنیز بیان  پیشترکه  گونه است همان
ند و از سوی دیگر از آنجا که شرایط کنی ذکرشده را در خود ایجاد ها یژگیوباید  دانند یم

نیازمند آشنایی با این  ،ون در حکومت اسالمی متفاوت استتصدی مناصب گوناگ
صالحیت  ست تا انتخابی صحیح و مطابق با شرایط صورت پذیرد و افراد صاحبها یژگیو

گفت مشارکت در امر انتخابات یکی از  توان یممتصدی امور حکومت باشند. در نتیجه 
نیازمند حضور فعال و و  دشو یمحکومت ایجاد  توسطراهکارهایی است که امکان آن 

عبارت دیگر انتخابات یکی از راهکارهای مشارکت  بهاست؛  زمینهمردم در این  ی  مسئوالنه
ی  بر این باید در کنار تکلیف به حضور در عرصه عالوه. استحکومتی در نظام اسالمی 

بیین انتخاب کارگزاران، حکومت اسالمی حق انتخاب شدن را نیز برای آنان فراهم کند. در ت
توان گفت که در برابر هر تکلیف باید حق همسطح متناسب با آن را تعیین کرد  این عبارت می

(. از همین رو 130: 1411)جاوید،  و تکلیف به انتخاب کارگزاران از این کلیت مستثنا نیست
انتخاب کارگزاران مستلزم حق انتخاب شدن  ی برای نمونه تکلیف زنان به حضور در عرصه

 ان است.برای آن

 مين منابع مالي حكومت اسالميأمشاركت در ت .3-1-4
نیاز   منابع مالی بهتحقق اهداف و انجام وظایف خود  منظور به ها حکومت ی تردید همه بی
 ،ی فراوانی استها نهیهزدن وظایف نیازمند کراز آنجا که دستیابی به مقاصد و اجرایی  .دارند
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(. هرچند میزان نیازمندی 43 :1430)رستمی،  رسد یمر نظ بهمین منابع مالی امری ضروری أت
برای خود ترسیم  آنهای مختلف به منابع مالی به اهداف و وظایفی بستگی دارد که ها حکومت

 ،داند یم . حکومتی که مجموعه وظایف خود را به ایجاد نظم و دفاع از کشور محدودندکن یم
رفاه، افزایش سطح بهداشت و  ی مانند توسعه دنبال وظایفی بهیی که ها حکومتبسیار کمتر از 

در  .(3 :1413به منابع مالی نیازمند است )امامی،  ،ندهستفرهنگ عمومی و مبارزه با بیکاری 
، یستن امستثن ها حکومتنیازمندی به منابع مالی از سایر  نظراین میان حکومت اسالمی نیز از 

ی اقتصادی ا حوزهویژه در  بهکومت اسالمی اهداف عالیه و وظایف ح ی بر آنکه مالحظه عالوه
مانند تحقق عدالت اقتصادی، رفع فقر، ایجاد امنیت اقتصادی، گسترش عمران و آبادانی و... 

ی فرهنگی مانند گسترش معنویت در جامعه و ها حوزه( و 31ـ44 :1413)رضایی دوانی، 
 نیتر یاصلعنوان  بهتربیت دینی  ی دن فضای تقرب به خداوند و رشد و توسعهکرفراهم 

انگر میزان بی( نیز 40ـ23، 1412)مصباح یزدی،  وظایف و هدف غایی حکومت اسالمی
فقها و  ینیازمندی آن به منابع مکفی درآمدی است. از همین رو باید با مراجعه به آثار و آرا

 توان یمطور کلی  به (4).عمومی به بیان منابع مالی دولت اسالمی پرداخت ی نظران مالیه صاحب
کلی تقسیم کرد: درآمدهای ثابت حکومت  ی درآمدهای حکومت اسالمی را به دو دسته

به خراج،  توان یمآن  ی اسالمی که عبارتند از خمس و زکات و درآمدهای متغیر که از جمله
درآمدهای ثابت حکومت  نیتر ممهد. خمس و زکات کری مردمی اشاره ها کمكفیء، انفال و 

ذکر است که در صورت عدم کفاف شایان  .(30 :1430)رستمی،  شود یماسالمی محسوب 
یی مانند ها استیسی حکومت اسالمی یا در راستای ها نهیهزمین أت منظور به مذکوری ها نهیهز

به وضع مالیات اقدام  تواند یمجلوگیری از تکاثر ثروت و رفع فقر و محرومیت، حاکم اسالمی 
 .(33 :1411زاده،  زنجانی، موسی )عمید کند

ثیرگذار مردم در تحقق أاما مراد از بیان مجموعه منابع مالی حکومت اسالمی نقش ت
حکومت اسالمی برای انجام وظایف و  ،دشطورکه بیان  عبارت دیگر همان بهدرآمدهاست؛ 

مین منابعی است که وصول این منابع نیز منوط به مشارکت فعال أتحقق اهداف خود نیازمند ت
مردم در پرداخت درآمدها و سهیم شدن آنان در  ی ر صورت عدم ایفای وظیفهمردم است و د

که  مس. برای نمونه خماند یمتحقق منابع، حکومت اسالمی از دستیابی به مقاصد خود باز 
از  ت،وکار اس پنجم درآمدهای حاصل از غنایم جنگی، معادن، گنج، عوارض و منافع کسب یك

عنوان بخشی از درآمد حکومت در عصر حضور به  بهی واجباتی است که توسط امت اسالم
 :1413زنجانی،  )عمید دشو یمالشرایط پرداخت  امام معصوم و در عصر غیبت به فقیه جامع

و حاکم حق  استالمال  سهم بیت پردازند، میی مبالغی که مردم برای خمس  همه(. 310
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عنوان یکی از فروع دین  بهات یا آنکه زک .(331 :2، ج1433آن را دارد )خمینی،   تصرف در
و به برخی اموال مردم از جمله گندم، جو،  استیکی دیگر از منابع مالی حکومت اسالمی 

 .(11 :2، جق1321)خمینی،  ابدی یم، گاو، گوسفند، طال و نقره اختصاص  خرما، کشمش، شتر
ارد مصرف ذکرشده ، زکات به مودیآ یمدست  بهبنابر آنچه از بیان قرآن کریم در مصارف زکات 

ده است و مالیات شاسالمی تشریع  ی دن نیازهای جامعهکربلکه برای برطرف  ،محدود نیست
بر همین اساس مالیات نیز در صورت  .(34 :3، جق1303)منتظری، شود  یماسالمی محسوب 

ی حکومت اسالمی و نیازمندی به منابع مالی بیشتر برای حفظ نظام و ها نهیهزعدم کفاف 
 ی مقدمه»عنوان  بهو آنان نیز  دشو یمشئون مختلف حکومتی بر امت اسالمی وضع  ی اداره

که  گونه (. همان214 :1، جق1303)منتظری، ند موظف به مشارکت فعال در پرداخت آن« واجب
، دیآ یمبر  شود میمنابع درآمدی حکومت اسالمی محسوب  نیتر یاصلکه  مذکوری ها نمونهاز 

ی از منابع مالی در حکومت اسالمی تنها به ا عمدهمین بخش أرآمدی و تی دها ینیب تحقق پیش
 پذیری مردمی وابسته است.  مشارکت و مسئولیت

 راهكارهاي مشاركت مردمي .3-2
مقصود از راهکارهای مشارکت مردمی، راهکارهایی است که امت اسالمی با طراحی و 

پذیری در تحقق اهداف حکومت  برعهده گرفتن امور جاری مسلمانان و جامعه و مسئولیت
. پردازند یمقوانین و تحت هدایت و نظارت رهبری به مشارکت در آنها  ی اسالمی در محدوده

که تحقق برخی اهداف حکومت اسالمی منوط به مشارکت  گفتدر تبیین این تعریف باید 
طریق مردمی  مشارکت از ی ادارهسیس و أکه تمام مراحل طراحی، ت نحوی به ،ابتدایی مردم است

ده کرخاصی را برای مشارکت مردم فراهم  ی حکومت زمینه و بدون اینکه قبالً ردیگ یمصورت 
باشد یا از آنان دعوت به مشارکت نموده باشد، مسلمانان خود با تشخیص برخی مشکالت یا 

 توان یمرو  . ازاینپردازند یماسالمی به رفع آنها  ی ی موجود در امور جامعهها یکاست
ی مشارکت مردمی در حکومت اسالمی را در سه سطح مشارکت تکمیلی، اصالحی و ها صهعر

 د. کرابتدایی بررسی 

 مشاركت تكميلي .3-2-1
یی است که از طریق آن مردم ها وهیشحل و  مشارکت تکمیلی به مفهوم طراحی راه

مشارکت باید  . در تبیین این قسم از راهکارهایندکن یمی حکومت اسالمی را تکمیل ها تیفعال
مانند رفع فقر و ایجاد رفاه اقداماتی را انجام  ها عرصهکه حکومت اسالمی در برخی  گفت

ی مذکور کفاف ندهد و اهداف حکومت ها نهیزم، اما ممکن است اقدامات حکومتی در دهد یم
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ر د. بنابراین مردم موظفند در راستای تحقق مشارکت فعال دسازطور کامل محقق ن بهاسالمی را 
و براساس آن نظام  کنندیی را ایجاد ها عرصهمقررات جاری،  ی حکومت اسالمی و در محدوده

عبارت دیگر مردم در تحقق مشارکت  به. رساننداسالمی را در دستیابی به مقاصد خود یاری 
تا از طریق آن حکومت  ندکن یمیی را طراحی ها عرصهصورت خودجوش  بهفعال تکمیلی 

 د:کرزیر اشاره  ی به چند عرصه توان یم. برای نمونه ددهناسالمی را یاری 
وفصل دعاوی: هرچند قضاوت در جوامع امروزی امری  حل ی مشارکت در عرصه

دی ابه نهجامعه،  در ها خصومتفصل و و حلرفع اختالفات و برای  دشو یمحکومتی تلقی 
بنابراین  ،(434 :1411)ورعی،  ست که از سوى همگان به رسمیت شناخته شودقضایی نیاز ا

( و 23، 1433، مکارم شیرازی)شود  یمقضاوت یکی از شئون حکومت اسالمی محسوب 
قضا  ی و اجرای احکام دین در محدوده ها خصومتوفصل  امر حل برایحکومت موظف است 

وفصل دعاوی میان خود  د، اما این امر مانع مشارکت مردم در حلکنسازوکارهای الزم را ایجاد 
به محاکم قضایی حکومتی نیست. برای نمونه یکی از مصادیق مشارکت تکمیلی  بدون رجوع

مردم در امر قضا در حکومت اسالمی مراجعه به داوری پیش از رجوع به محاکم است. در 
ی از ا عمده، بار دشو یمبر اینکه در هزینه، وقت و آیین دادرسی نفع طرفین لحاظ  داوری عالوه

و از طرف دیگر همچنان  ابدی یمدر حکومت اسالمی کاهش  دعاوی مطرح در دستگاه قضا
ایجاد سازوکارهای الزم  .(13 :1432)گروه حقوقی،  وجود داردامکان رجوع به محاکم 

است که خود  زمینهرجوع به داوری نیازمند مشارکت و سهیم شدن مردم در این  منظور به
است که توجه به نقش مشارکتی ذکر  شایان. دشو یمتکمیلی بر روند قضا در کشور محسوب 

 تأثیری عمومی ها یآگاهسطح  از طریق افزایشمردم در پیشگیری از تحقق تخلف و جرم 
 بسزایی در کاهش بار نظام قضایی و تکمیل مسیر دستیابی به عدالت خواهد داشت. 

یکی از وظایف  ،دشنیز ذکر  شتریپطورکه  مشارکت در رفع فقر و ایجاد رفاه: همان
تا از این  اسالمی است ی اسالمی مبارزه با فقر و رفع هر گونه محرومیت از جامعهحکومت 

در حد امکان  ،مین برخی از نیازهای زندگی خود را ندارندأدرآمد که توانایی ت طریق اقشار کم
اما روشن است که منابع مالی و همچنین ابزارها و نیروی  .(131 :1413ند )نیازی، شو مند بهره

و رفع کامل فقر و حرکت به سمت و سوی  کند ینمومت اسالمی کفاف این امر را انسانی حک
امت  توسطی مردمی نهادهاسیس أرفاه به مشارکت مردمی نیاز دارد. بنابراین طراحی و ت

شده  ترسیم ی اسالمی از یك سو موجب حرکت نظام اجتماعی اسالمی به سمت اهداف عالیه
 صورت کامالً بهسوی دیگر مردم نیز با میل و رغبت و و از  گردد یمخداوند متعال  توسط

. ابندی یمو به کمال نفسانی و ثواب اخروی دست  ندشو یمداوطلبانه در این امر خیر شریك 
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 (13: 1431عنوان نهاد حقوقی توانایی تحقق این امر را دارد )مصباح یزدی،  برای نمونه وقف به
د. کرفعال تکمیلی در حکومت اسالمی اقدام  در راستای مشارکت توان یم راهکه از این 

ی ها کانونن، بیماران خاص، او بنیادهای حمایت از محروم ها انجمنسیس مراکز خیریه و أت
الحسنه،  ی قرضها وام ی ازدواج آسان و اموری از این دست از طریق راهکارهایی همچون ارائه

و باید تا حد امکان  ستدر این راستای ا حرفهی مالی یا تخصصی و ها کمك ی کارآفرینی، ارائه
 د.شوتقویت 

 مشاركت اصالحي .3-2-2
فقها در بررسی مبانی مشارکت مردم در حکومت اسالمی به قواعدی مانند وجوب امر به 

ند که کن میالنصیحه الئمه المسلمین اشاره  ی معروف و نهی از منکر، لزوم مشورت و قاعده
ی موجود در ها یکاستو او را از  هستندود در ارتباط مبتنی بر آن امت اسالمی با حاکم خ

برای )ع( ؤمنینکه امیرالم دشو یمبرای نمونه در تاریخ مشاهده  (3).ندزسا یمحکومت آگاه 
رسانی به مردم از  ایجاد ارتباط میان امام و امت، اطالع منظور بهاولین بار در حکومت اسالمی 

« القصص بیت»نهادی به نام  ،میمات اتخاذشدهوضعیت حکومت و بیان شکایات افراد از تص
 .(321 :4، ج1413شهری،  ری )محمدی دشومحقق  مذکورد تا به این وسیله اهداف کرسیس تأ

گفت اقدامات اصالحی مردم در حکومت اسالمی تنها  توان یمگفته  اما براساس مبانی پیش
بلکه این امر نیازمند مشارکت ، کردهیی نیست که حاکم اسالمی آن را فراهم ها عرصهمحدود به 

. بنابراین مشارکت اصالحی در حکومت اسالمی استفعال مردم در اصالح حکومت اسالمی 
پذیری مردم و سهیم شدن آنان در اصالح و از بین بردن  به مفهوم حضور اجتماعی و مسئولیت

. ردیگ یمنهادهای حکومتی صورت  ی وسیله بهمشکالت و ایرادات موجود در اموری است که 
امت مسلمان  است، هرچند این امر نیز به قوانین و نظامات جاری در حکومت اسالمی محدود

یی به اصالح روند حرکت کشور بپردازند. برای ها عرصهدر همین حدود با طراحی  توانند یم
 د:کرمشارکت اصالحی اشاره  منظور بهیی ها نمونهعنوان  بهی زیر ها عرصهبه  توان یمنمونه 
قانونگذاری: امروزه در جوامع مبتنی بر دموکراسی، مشارکت مردم در  ی ارکت در عرصهمش
و  دشو یمی اجتماعی محسوب ها عرصهنمادی از حق حاکمیت مردم در  قانونگذاری ی عرصه

اشکال مختلفی از  ،محدودیتی ندارد ها نظامقانونگذاری در این گونه  ی از آنجا که عرصه
ده است )رستمی، شصالح طراحی  د قانونگذاری توسط مراجع ذیینامشارکت مردمی در فر

 راستایریزی در  دنبال برنامه بهمقننه در حکومت اسالمی نیز  ی از آنجا که قوه .(110 :1413
. به همین کندکارشناسان استفاده  هایاز مجموعه نظر تواند یماجرای شریعت اسالم است، 
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 ی د قانونگذاری و از سوی دیگر در راستای وظیفهیناتکمیل فر راستایسو در  منظور از یك
حکومت اسالمی، کارشناسان مکلفند با ایجاد ساختارهای  ی ادارهمشارکت فعال مردم در 

 محتوای پیش موردتخصصی خود را در  هایمردمی پیش و پس از تصویب یك قانون نظر
این موضوع در مورد سایر  ند.کنهای قوانین و مقررات به نهادهای مربوط حکومتی ارائه نویس

بر این بر مبنای اصل  نیز صادق است. عالوه دشو یممقرراتی که توسط نهادهای حکومتی وضع 
در  یا ( نباید مغایر با قواعد مافوقها نامه و آیین ها بخشنامهسلسله مراتب قوانین، قواعد مادون )

)کاتوزیان،  دکنن یمسیس أنهادهایی را برای بررسی این موضوع ت ها حکومتتعارض باشد و 
گذاری در حکومت  مشارکت در اصالح قاعده گفت توان یمدر این خصوص نیز  .(120 :1413

نظران با بررسی مقررات دولتی موارد متعارض با قواعد مافوق  که صاحب دکن یماسالمی اقتضا 
وارد بعدی گذاری در م ند. این امر خود تصحیح قاعدهکنرا به نهادهای صاحب صالحیت اعالم 

و از  دشو یمخود آشنا  ی چراکه مرجع وضع مقررات با ایرادات قانونی مقرره ،دکن یمرا اقتضا 
 .دکن یموضع مجدد آنان جلوگیری 

ی کالن نوبت به ها یگذارمشارکت در نظارت بر کارگزاران: پس از وضع قواعد و سیاست
ن اجرا اختیاراتی را برای کارگزارا ی . از آنجا که قانونگذار در مرحلهرسد یماجرا  ی مرحله

که مستلزم نظارت بر رفتار آنان و تذکر در صورت تخلف از وظایف  دهد یمحکومتی قرار 
امکان تخلف کارگزاران را کاهش دهد؛ چراکه  تواند یماست، وجود نهادهای نظارت مردمی 

دود قانونی موران حکومت همواره تحت مراقبت مردم قرار دارند و در صورت خروج از حأم
 تواند یمنظارت مردمی  منظور بهمورد تذکر قرار خواهند گرفت. ایجاد ساختارهای الزم 

 مشارکت اصالحی مردم در حکومت اسالمی باشد.  ی وظیفه ی کننده محقق

 مشاركت ابتدایي .3-1-3
 منظور بهسیس نهادهایی أمنظور از مشارکت ابتدایی مردم در حکومت اسالمی طراحی و ت

که موجب تحقق  نحوی به، استحکومت  ی ادارهپذیری و سهیم شدن مردم در امر  لیتمسئو
یکی از اهداف خداوند متعال از امر به تشکیل حکومت یا تقویت نظام اجتماعی، سیاسی و 

ی اصالحی و ها مشارکتوجه تمایز میان مشارکت ابتدایی مردمی با . فرهنگی اسالمی باشد
سم از مشارکت، مردم با توجه به قوانین حکومت و تحت نظارت تکمیلی آن است که در این ق

اسالمی دست به اقداماتی در راستای  ی حاکم و به تشخیص خود از نیازهای روز جامعه
در آن زمینه ورود پیدا کرده باشد. در  بدون آنکه حکومت قبالً ،زنند یممقاصد نظام اسالمی 

در طول  ها حکومتی وظایف و اختیارات که بررس گفتتبیین این قسم از مشارکت باید 
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و هر حکومتی مطابق با  استبندی وظایف  انگر تبدیل و تبدل رویکردها در اولویتبیتاریخ 
چراکه دولت منابع   کند، یم آنهادن کرشرایط زمانی و میزان اهمیت وظایف، اقدام به عملیاتی 

 دینما یمهای مذکور اقدام  عرصه مالی محدودی در اختیار دارد و متناسب با اهمیت اهداف در
نیست و باید با  احکومت اسالمی نیز از این قاعده مستثن .(134ـ132 :1411)سمیعی نسب، 

ترجیح دهد. از  آنهااسالمی تحقق برخی اهداف را بر دیگر  ی توجه به اوضاع و احوال جامعه
ی قرار تر نییپای اولویت ها درجههمین رو برخی از اهداف میانی حکومت اسالمی در 

مانع از بر زمین ماندن  ها نهیزمی ابتدایی مردمی در این ها مشارکت. به همین علت رندیگ یم
که این امور متناسب با شرایط حکومت  دشو یمشده برای حکومت اسالمی  اهداف تعیین

سو مکلف به شناسایی اهداف  تحقق این وظیفه از یك راستای. بنابراین مردم در استمتفاوت 
تا از  ندهستی ا دورهی حکومت اسالمی در هر ها تیاولوومت و از سوی دیگر شناخت حک

ماعی را فراهم تاج ی اجرای کامل دین در عرصه ی این طریق با مشارکت ابتدایی خود زمینه
 ند.کن

این است که از آنجا که  دیآ یمبر  مذکوری ها یبند در نتیجه آنچه از مجموعه تقسیم
ی ها عرصهی حکومتی و چه در ها عرصهحکومت اسالمی چه در  ی رهادامشارکت مردم در 

و بر مبنای اوامر خداوند متعال مشارکت مردم واجب شرعی  شود یمآنان تلقی  ی مردمی وظیفه
بر  د، عالوهشوشده برای حکومت اسالمی در جامعه محقق ن که اهداف طراحی است، درصورتی

مردم نیز مسئول هستند. به بیان دیگر، در ساختار عنوان مسئول اصلی اجرای دین،  بهحکومت 
مردم باید با  ،بر حکومت عالوه ،دشونقص و کوتاهی مالحظه  چنانچهحکومت اسالمی  ی اداره

 ی خود را در قبال آن موظف بدانند. بنابراین اگر اقامه دنبال رفع آن باشند و بهمشارکت خود 
در صورت عدم دستیابی به آن هر دو  ،شددین عنوان کلی اهداف میانی حکومت اسالمی با

و تا هنگام دستیابی به مقصود،  ندهستاسالمی مسئول  ی حکمرانان و شهروندان جامعه گروه
هر دو مکلف به تالش در این راه هستند. هرچند در صورت مشارکت گروهی از مردم در حد 

مذکور، مسئولیت شده و در صورت وصول به اهداف  ی تعریفها عرصهکفایت در هر یك از 
 .دشو یمدیگران ساقط 

 گیري نتیجه
 پذیرش و جامعه افراد شدن شریك و حکومت اسالمی به مفهوم سهیم ی ادارهدر  مشارکت

اهداف حکومت  به دستیابی منظور به اجتماعی زندگی گوناگون وجوه و ها تیفعال در مسئولیت
 مردمی مشارکت ومت اسالمیاهداف و تداوم و استمرار حک تحقق از آنجا که برای است.
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واجب، نصحیت  ی اسالمی از جمله مقدمه مبانی مشارکت در اداره براساس است، ضروری
 و است واجب مسلمانان عموم بر ن، حفظ نظام، امر به معروف و نهی از منکر و...اناامام مسلم

یفی شود و هر تکل هرچند تکالیف ناظر بر حقوق تعیین می. دشو یم محسوب شرعی تکلیف
 متناسب با حق همسطح آن است.

منوط به شناخت راهکارها و عمل  نیز انجام تکلیف شرعی مشارکت در حکومت اسالمی
 راستای در اسالمی امت که است ییها حل راه مجموعه همان مشارکت راهکارهای. به آنهاست

 این از. دکن یم اقدام آن طریق از اسالمی حکومت امور در مشارکت برای خود ی وظیفه تحقق
 و «حکومتی مشارکت» بخش دو به را اسالمی حکومت در مردم مشارکت توان یم نظر

 . دکر تقسیم «مردمی مشارکت»
 ییها نهیزم در اداره امر در شدن سهیم و پذیری مسئولیت حکومتی مقصود از مشارکت

 و انبرداریفرم در مشارکت به توان یم که آورد یم فراهم را آن امکان اسالمی حکومت که است
عنوان  به مالی منابع مینأت و ناکارگزار حکومتی، انتخاب مناصب حکومت، تصدی از اطاعت

 که است مواردی نیز مردمی مقصود از مشارکت. دکر اشاره حکومتی مشارکت های مهمدسته
 طریق از و در این موارد مردم دکن ینم را اسالمی حکومت اهداف تحقق کفاف حکومتی اعمال

 آن ی اداره در و ندیآ یم حکومت یاری به ییها تیفعال و نهادها سیسأت یا اصالح تکمیل،
 اسالمی ی جامعه در که درصورتی مذکور بندی تقسیم مبنای بر رسد یم نظر به. ندشو یم شریك
د، شو مشاهده است آخرت و دنیا سعادت همان که اهداف به رسیدن راه در نقصی و کوتاهی

 آن رفع راه در باید و رنددا مسئولیت نیز اصلی، مردم مسئول وانعن به حکومت بر عالوه
 .ندکوشب
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 ها يادداشت
بیشتر در خصوص لزوم اجرای احکام اسالمی و ضرورت تشکیل حکومت  ی برای مطالعه. 2

 منظور تحقق آن ر.ك: به
ی تنظیم و نشر آثار امام  ق(، والیت فقیه، مؤسسه1324اهلل موسوى) خمینى، سید روحـ 

 به بعد؛ 21خمینى قدس سره، ص
کیهان،  ی ، مؤسسه1ق(، مبانى فقهى حکومت اسالمی، ج1303على) منتظری حسینـ 

 به بعد؛ 233ص
 به بعد. 111، انتشارات امیر کبیر، ص2ق(، فقه سیاسی، ج1321عمید زنجانى عباسعلى)ـ 

 برای مطالعه در مورد اثبات این موضوعات ر.ك:. 1
  ؛113 تا 141 اسالمی، از حکومت، مسلمین ی ائمه (، نصیحت1431محالتی، محمد ) سروشـ 

 ؛اسالمی حکومت ی ، نشریه«نظام حفظ ی قاعده آثار» (،1413) محسن ی،اردکان یافضل ملكـ 
 مقاالت دینی، مجموعه مردمساالری در یأر حق جایگاه (،1411) غالمحسین ،مقیمیـ 

 ؛معارف و فرهنگ دینی، پژوهشگاه ساالری مردم همایش دومین
  ؛صدرا ، انتشاراتیمطهر استاد یها ادداشتی (،1433ی )مرتض ی،مطهرـ 

 ی سسهؤدینی، م ساالری مردم نظام در شورا جایگاه (،1431) محمدعلی ،علی میرـ 
 ؛خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ (،1323) محمود سید ،شاهرودی هاشمىـ 
 .السالم علیهم بیت اهل مذهب بر اسالمى فقه المعارف دائرة ی سهالسالم، مؤس علیهم

 بیشتر ر.ك: ی برای مطالعه. 9
 ؛1ق(. مبانی فقهی حکومت اسالمی، انتشارات کیهان، ج1303علی ) حسینمنتظری، ـ 
 (. منابع مالی دولت اسالمی، انتشارات کیهان.1431بیات، اسداهلل )ـ 

 بیشتر ر.ك: ی برای مطالعه. 4
  ؛113 تا 141 اسالمی، از حکومت، مسلمین ائمه (، نصیحت1431محمد )محالتی،  روشـ س

 ؛اسالمی حکومت ی ، نشریه«نظام حفظ ی قاعده آثار» (،1413) محسن ی،اردکان یافضل ملكـ 
 مقاالت دینی، مجموعه ساالری مردم در یأر حق جایگاه (،1411) غالمحسین ،مقیمیـ 

 ؛معارف و فرهنگ نی، پژوهشگاهدی ساالری مردم همایش دومین
 .صدرا ، انتشاراتیمطهر استاد یها ادداشتی (،1433ی )مرتض ی،مطهرـ 
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 منابع و مآخذ

 . لبنان ناشرون ، بیروت: المكنز العربي المعاصرتا(،  اسماعیل صینى، محمود )بی

 . ، تهران: نشر میزانعمومي ي ماليه حقوق (،1413محمد ) امامی،

 ، تهران: نشر گرایش.ي نسبيت در حقوق شهروندي نظریه(، 1411جواد )جاوید، محمد

 ، قم: مرکز نشر اسرا.نسبت دین و دنيا(، 1413جوادی آملی، عبداهلل )

 ، قم: مرکز نشر اسرا. والیت فقيه(، 1430) جوادی آملی، عبداهلل

 خمینى)ره(. امام رآثا نشر و تنظیم ی ، تهران: مؤسسهفقيه والیت ق(،1324) اهلل سیدروح خمینى،

 اسالمى، قم: دفتر على ی ، ترجمهتحریرالوسيله ي ترجمه ق(،1321اللّه ) سیدروح خمینى،
 قم. ی علمیه ی حوزه مدرسین ی جامعه به وابسته اسالمى انتشارات

 خمینی)ره(. امام و نشر آثار تنظیم ی ، تهران: مؤسسهالبيع كتاب(، 1433اهلل ) روح سید خمینی،

 امیرکبیر. تهران: انتشارات دهخدا، نامه لغتتا(، اکبر ) بی علی دهخدا،

 ي فصلنامه، «ایران اسالمی جمهوری قانونگذاری در مردم مشارکت»(، 1413ولی ) رستمی،
  .203ـ133، حقوق

  ، تهران: نشر میزان.عمومي ي ماليه (،1413ولی ) رستمی،

 سمت. ، تهران: انتشاراتاسالم در عمومي ي ماليه بر يا مقدمه(، 1413مجید ) دوانی، رضایی

 .انتشارات کیهانتهران: ، المعارف علوم اجتماعي دایر (،1430) باقر ،ساروخانی

 یاقتصاد عدالت تحقق جهت دولت یاقتصاد فیوظا لیتحل»(، 1411سمیعی نسب، مصطفی )
 .133ـ131، معرفت سياسي ی نشریه، «یاسالم اقتصاد آل دهیا یالگو در

 .هایعل اهلل سالم معصومه حضرت قم: انتشارات، األحكام جامع ق(،1313) ،اهلل لطف ى،گلپایگان صافى

 انتشار. سهامی شرکت ، تهران: نشرتشيع معنویت(، 1413طباطبایی، محمدحسین )

 .مدیریت دولتي ي مجله(، مشارکت مردم، 1431طوسی، محمدعلی )

 طباطبایی)ره(. عالمه انتشارات مشهد: ،اسالم حكومت در فقيه والیت ق(،1321محمدحسین ) طهرانی،
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 ، تهران: انتشاراتسياسي فقه يها ستهیبا(، 1411ابراهیم ) زاده، عباسعلی؛ موسی عمیدزنجانی
 مجد.

 کبیر. امیر تهران: انتشارات، سياسي فقه(، 1414عباسعلی ) عمیدزنجانی،

 و سکوالر یها متحکو اهداف شناسی تفاوت» (،1413بیرانوند، مسعود ) کریمی فوزی، یحیی؛
 .30 – 3، سياسي علوم ي نشریه، «اسالمی حکومت

 میزان. ، تهران: نشرسياسي نهادهاي و اساسي حقوق(، 1414ابوالفضل ) پناهی، شریعت قاضی

 انتشار. سهامی ، تهران: شرکتحقوق علم ي مقدمه(، 1413ناصر ) کاتوزیان،

دانش  ي نشریه، «داوری به جوعر با هزینه و وقت در جویی صرفه»(، 1432حقوقی ) گروه
 .13، حقوقي

 فراهانى. انتشارات و تهران: مؤسسه، فارسى كامل فقه دوره یكق(، 1300محمدتقى) مجلسى،

 و قرآن، حدیث ي پایه بر اميرالمؤمنين ي نامه دانش(، 1413محمد ) شهری، ری محمدی
 دارالحدیث. نشر و چاپ ، قم: سازمانتاریخ

 و آموزشی ی مؤسسه ، قم: انتشاراتسياسي اسالم ي نظریه(، 1431محمدتقی ) یزدی، مصباح
 خمینی)ره(. امام پژوهشی

آموزشى و پژوهشى  ی ، قم: مؤسسهها چالشو  ها كاوش(، 1412مصباح یزدی، محمدتقی )
 امام خمینى)ره(.

 ، تهران: نشر صدرا.پيرامون انقالب اسالمي(، 1411مطهری، مرتضی )

 ، تهران: امیرکبیر.فارسي معين فرهنگ(، 1413معین، محمد )

، مجموعه مقاالت دومین جایگاه حق رأي در مردمساالري دیني(، 1411مقیمی، غالمحسین )
 ساالری دینی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و معارف.  همایش مردم

  .هدف مطبوعاتي ي نشریه، «اسالمی حکومت طرح»(، 1433ناصر ) شیرازی، مکارم

شکورى،  و صلواتى ی ، ترجمهاسالمي حكومت فقهي مبانيق(، 1303على ) حسین منتظرى،
 کیهان.  ی قم: مؤسسه
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  .انتشارات امیرکبیرتهران: ، فرهنگ دانشگاهي (،1431) عباس، منوچهری

 النشر ، قم: مؤسسهاالسالميه الحكومه او االسالميه االلهيه الوالیه (،1431محمد ) قمی، مؤمن
 ن.المدرسی لجماعه التابعه االسالمی

 . هاجر ، قم: نشراسالم سياسي نظام (،1414اصغر ) علی نصرتی،

، سياسي معرفت ي نشریه، «دینی حکومت وظایف و اهداف»(، 1413احمدعلی ) نیازی،
 .133ـ133

 تحقیقات ، قم: مرکزدولتمردان و شهروندان وظایف و حقوق(، 1411سیدجواد ) ورعی،
 خبرگان.  مجلس ی دبیرخانه علمی

 خبرگان مجلس ی ، قم: دبیرخانهحكومت بودن اسالمي يارهايمع(، 1411) ادسیدجو ورعی،
 رهبری. 

 جوان. ی اندیشه ، تهران: کانوناسالم در حكومت ساختار(، 1413اهلل ) حیات یوسفی،
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وظايف و اختیارات دادگاه عالي فدرال 
 جمهوري عراق

 

 **2، مصطفی منصوریان*1زاده توکل حبیب
 ایران استادیار دانشکده معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، . 1

 ایران دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، . 2
 

 23/9/9382: رشیپذ  3/6/9382: افتیدر

 چکیده
ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها،  ترین و اساسی قانون اساسی متضمن عالی

شود، اجرا  ی آن قدرت سیاسی مستقر می واسطه های یك جامعه است و به ها و ارزش سیاست
میثاق  عنوان یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به گردد و انتقال می می

های  ی نظام ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کامالً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه
 حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. 

نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحوالت اخیر « دادگاه عالی فدرال»
ی وسیعی از وظایف و  ، با گستره2002آن در سال این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید 

اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون 
 پردازد.  های نهاد مزبور می ویژه ها و کار اساسی جمهوری عراق، به تبیین صالحیت

ی، دادگاه عالی فدرال، مطابقت تصمیمات دادگاه عالی فدرال، دادرسی اساس :ها دواژهیکل
 قوانین با قانون اساسی.

 

                                                                                                                                                       
* E-mail: Thabibzadeh@gmail.com 

 E-mail: Mansourian@isu.ac.ir نويسندة مسئول **
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 مقدمه
دلیل موقعیت جغرافیایی و امکانات  که به استکشور عراق از نخستین مراکز تمدن بشری 

ها  عراق، قرنسرزمین  بوده است. توجه کشورهای استعماریمورد  مناسب همواره اقتصادی
 های سال طیمی، مرکز خلفای اسالمی بود و وری اسالتجزء ممالك ایران و در دوران امپرا

پس از جنگ جهانی اول  رفت. شمار می به وری عثمانیتمیالدی بخشی از امپرا 1356 تا 1251
نیز استقالل  1352درآمد و در سال  وری عثمانی، تحت حمایت دولت بریتانیاتو شکست امپرا

 .(521: 1531زنجانی،  )عمید خود را اعالم کرد
د و طی ش تدوین  1322اشغال نظامی بریتانیا در سال  ی اساسی عراق در سایه اولین قانون

که رژیم جمهوری در  1323کودتای نظامی زمان تا  ود یرس به تصویب  عراق آن رژیم سلطنتی
، کشور عراق بدون قانون 1390تا  1323از سال  و االجرا باقی ماند ، الزمشد آن سرزمین مستقر 
دتای حزب بعث عراق متعاقب کو ،1363د. در سال ش می ای نظامی اداره ه اساسی و با فرمان

، قانون اساسی موقت عراق توسط 1390 ی و در ژوئیه نظامیِ دیگری به قدرت نایل آمد
البته  ،دیرسز سران حزب بعث بودند به تصویب ا متشکل عراق که (1)شورای فرماندهی انقالب

زنجانی،  )عمید بازنگری و اصالح شد 1399و  1391، 1395های  قانون اساسی مزبور طی سال
1531 :556). 

دن دولت عراق به مالکیت غیرقانونی کرو با متهم  2001سپتامبر  11پس از رویدادهای 
آمریکا  ی ایاالت متحده ،های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم و تهدید صلح جهانی سالح

به تصرف کامل آمریکا و  عراق از سه هفته در مدتی کمتر و دکربه عراق حمله  2005در سال 
 . (Gerhard, 2007: 423)دپیمانانش درآم هم

رسید و پس از اشغال به تصویب  (2)، قانون اساسی موقت عراق2001مارس  3 در در ادامه،
، ساخت قدرت و سیاست در عراق است ی کننده که تعیین نهایت قانون اساسی جدید عراقدر 

در ، ویژه اعراب شیعه، سنی و کردها های گوناگون عراقی به ن گروهمیا  اختالف با وجود
 (.15  :1532)افشون،  دیرسدرصد عراقیان  23/93به تأیید  2002پرسی اکتبر  همه

که جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است  ،قانون اساسیبراساس این 
نظام فدرال  شده است.ان نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دموکراتیك و فدرال عنو

که  استهای مستقل و ادارات محلی  ها و استان جمهوری عراق متشکل از یك پایتخت، اقلیم
عنوان اختیارات انحصاری مقامات فدرال تعیین شده است،  بهمقامات مناطق جز در مواردی که 

کشور و منبع  اسالم نیز دین رسمیجرایی و قضایی برخوردارند. نگذاری، ا از اختیارات قانو
 رود. شمار می بهاصلی قانونگذاری 
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مقننه متشکل  ی قوهاند.  وجود آمده بهمجریه، مقننه و قضائیه براساس اصل تفکیك قوا  ایقو
مجریه نیز از  ی قوه ست و«ها شورای مناطق و استان»و  «مجلس نمایندگان»از دو نهاد 

 .شورای وزیران تشکیل یافته است ی و حاکمیت کشور ولنماد وحدت معنوان  به جمهور رئیس
 بهجمهور را  رئیس ،جمهوری با اکثریت دوسوم آرا مایندگان از میان نامزدهای ریاستمجلس ن

جمهور  رئیس  د. همچنین،کن ، انتخاب میاستسال که برای بار دوم نیز قابل تمدید  چهارمدت 
و وی  کند میوزیر انتخاب  عنوان نخست بهکه در مجلس دارای اکثریت است را نامزد ائتالفی 

مسئول مستقیم اجرای  ،وزیر ذکر است که نخست شایان. استت وزیران أمکلف به معرفی هی
شورای وزیران و عزل  ی اداره وهای کلی دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است  سیاست

 ادگاهد  ،ییمستقل است که از شورای عالی قضاای  قضائیه نیز قوه ی . قوهی اوست ایشان برعهده
های  دادگاه تشخیص فدرال، دادستانی، سازمان نظارت قضایی و دیگر دادگاه  عالی فدرال،

 گردد. شوند، تشکیل می فدرال که طبق قانون سازماندهی می
هر کشور و از جمله نظام  ترین اهداف قانون اساسی از مهمی شایان توجه آنکه یکی  نکته

حقوقی مربوط، اجرای کامل آن و جلوگیری از انحراف حفظ یکپارچگی نظام  جمهوری عراق،
قانون اساسی، قانون بنیادین یك سرزمین مواد آن است. چنانکه دن به کرای عمل  در سلیقه

سلسله  حاکمیت قانون اساسی در نظم اصلو  شود میشناخته « قانون برتر»عنوان  است که به
هنجارها و قوانین باالدستی را نقض  ،د که قوانین سطوح مادونکن ایجاب می مراتب قوانین

 .(Troper, 2000: 83) و محترم بشمارند کنندن
دادگاه عالی »و در نظر گرفته  را منظور نهاد مستقلی  بدیننیز  جمهوری عراققانون اساسی 

درك بهتر و مقرون به صواب جایگاه و منظور  . در این زمینه بهاست کردهسیس أترا  (5)«فدرال
دادگاه عالی فدال جمهوری بررسی به مزبور، ضمن تبیین مفهوم دادرسی اساسی ساختار نهاد 
های  واکاوی ساختار دادگاه مزبور و صالحیت ی آن، به پس از تشریح پیشینهو  عراق پرداخته

شود  می  در نهایت نیز این نهاد با شورای نگهبان جمهوری اسالمی ایران مقایسه پردازیم. آن می
 ی تطبیقی ارزیابی دو نهاد مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت. طالعهو از رهگذر این م

 دادرسي اساسيمفهوم . 1

رات و تصمیمات مقامات ر، صالحیت نهاد برتر در نظارت بر قوانین، مق«دادرسی اساسی»
حکومتی است که در آن تجاوز از حدود اختیارات مندرج در قانون اساسی یا نقض قانون 

نظر  .(Allen and Thompson, 2005: 558) شود میقوای حکومت بررسی اساسی توسط نهادها و 
جامعه مبتنی بر اهداف  بقای برای که است نظمی استقرار دلیل به اساسی قانون اهمیت به
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 در اخالل و شهروندان زندگی روند ثباتی بی سبب آن از سرپیچی و است ضروری اجتماعی آن
صیانت از اصل حاکمیت . (222: 1532 کدخدایی،) شود می دولتمردان و یکدیگر با آنها روابط

 ی های اداری و بدنه طور خاص نسبت به حاکمان و مسئوالن حتی دستگاه هقانون اساسی ب
 به این ترتیب، در جهت. (Lewalle, 2008: 899)کند  اجرایی کشور اهمیت بسیار زیادی پیدا می

 یندها و سازوکارها تحت عنوانافر ای از اساسی، مجموعه قانون برتری و احترام تضمین
د تا در قالب یك نهاد حاکمیتی اعمال وظیفه شو اساسی در هر نظام حقوقی مستقر می دادرسی

تلقی کرد و باید گفت که سس قانون اساسی نیز ؤم ی توان آن را حق بنیادین قوه د که میکن
ین حقوق بنیادین نیز یند و نهاد ضامن حاکمیت قانون اساسی به فقدان تضمافقدان این فر

 .(Ides, 2008: 477)انجامد  می
و حفظ اصول قانون اساسی   بنابراین، در راستای الزام نهادهای اساسی به رعایت صالحیت

ن قوانین اساسی به تأسیس اسسؤر مبیشتعنوان معیار تنظیم روابط حکومت و شهروندان،  به
مراجع را برعهده دارد  قوانین و مصوبات اینکنترل  ی اند که وظیفه کننده پرداخته نهادی کنترل

اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی   ،ونداز چارچوب مورد وفاق قانون اساسی خارج ش تا مبادا
یه، ئمخدوش کنند یا با تفوق بر قوای مجریه و قضا  عموم است ی ورد ارادهاکه دسترا کشور 

و دنبال آن اسباب تهدید حقوق  نند و بهتعادل ناشی از اصل تفکیك قوا را به نفع خود بر هم ز
 .(235: 1535)جعفری ندوشن، های مردم را فراهم سازند آزادی

 عالي فدرال جمهوري عراق دادگاه ي پیشینه. 2

برای اولین  عراق که بر مبنای نظام پادشاهی تدوین شد، میالدی 1322قانون اساسی سال 
را  اساسی قانونمواد  تفسیر و نیز ون اساسیایرت قوانین با قانغموضوع نظارت بر عدم مبار 

قانون  31ی   را نیز برای نیل به این مهم تأسیس کرد. براساس ماده (1)«دادگاه عالی»کرد و مطرح 
مجلس   دادگاه مزبور متشکل از چهار قاضی و چهار تن از اعضای  عراق، 1322اساسی سال 

 دلیل وجود چنین شرطی، شده و به ال میاعیان بوده که اختیارات آن با موافقت پادشاه اعم
 (.2: 2003یونس،   )بهجترجع مزبور صرفاً در یك مورد امکان صدور حکم پیدا کرده است م

میالدی عراق به تشکیل دادگاه عالی نظارت بر عدم مغایرت  1363همچنین قانون اساسی 
 شود. در قانون ه عمل نمیگا کند که البته به این مقرره هیچ قوانین با قانون اساسی تصریح می

 (.2: 2012)الیعقوبی،  شود طور کلی طرح نمی به چنین موضوعینیز  1390 اساسی
انتقالی  ی کشور عراق برای دوره ی قانون اداره 11 ی ماده منشأ تأسیس دادگاه عالی فدرال،

انون ی مزبور، تدوین قانون دادگاه عالی فدرال و تشکیل آن توسط ق که بند نخست ماده است
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عنوان قانون دادگاه عالی  به (50ی ) ی مذکور، قانون شماره بنابر مقررهو کند  بینی می را پیش
طبق  نیز (6)ی داخلی دادگاه عالی فدرال نامه آیین (2)رسد. میبه تصویب  2002فدرال در سال 

 رسد. به تصویب می 2002قانون دادگاه عالی فدرال در سال  3ی  ی ماده مقرره
قانون  35و  32، 31عراق نیز، مواد  2002ویب رسیدن قانون اساسی جدید سال با به تص

 31 ی  یابند. بر همین اساس، بند دوم ماده مزبور به موضوع دادگاه عالی فدرال اختصاص می
دادگاه عادی فدرال از تعدادی قاضی و کارشناس فقه »دارد که:  قانون اساسی جدید مقرر می
گردد که تعداد، روش انتخاب آنها و فعالیت دادگاه  تشکیل می اسالمی و کارشناس حقوقی

« گردد شود، تعیین می براساس قانونی که با اکثریت دوسوم اعضای مجلس نمایندگان تدوین می
و با وجود چنین تصریحی، قانون مزبور همچنان مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار نگرفته 

مبنای عمل دادگاه عالی فدرال  2002( مصوب سال 50ی ) و از همین روی نیز، قانون شماره
ای مشروعیت دادگاه عالی فدرال بر مبنای قانون سابق را  قرار گرفته که چنین مسئله

 (.5: 2012)الیعقوبی، الشعاع قرار داده است  تحت
 (9)2002قانون اساسی سال  150ی  ای از حقوقدانان عراقی با استناد به ماده در واقع، پاره

قانون جدیدی مبنی »اند که  یت عمل بر مبنای قانون سابق را با این استدالل تأیید کردهمشروع
رو فعالیت دادگاه مزبور را قانونی  و ازاین« بر الغای دادگاه عالی فدرال تصویب نگشته است

که به الغای قانون  (3)قانون اساسی 153ی  با استناد به ماده اند و برخی دیگر نیز تلقی کرده
دلیل فقدان  کند، دادگاه عالی فدرال را به  تصریح می انتقالی ی دوره در کشور عراق ی رهادا

رسد نظر دوم مقرون  نظر می به (؛1: 2012)الیعقوبی، اند  مستند قانونی، فاقد مشروعیت دانسته
به صواب باشد، چراکه عمل بر مبنای قانون سابق در صورتی دارای مشروعیت است که با 

( 50ی ) ون اساسی تنافی نداشته باشد و این مسئله در حالی است که قانون شمارهاحکام قان
از یك   عراق در تضاد است. در واقع، 2002قانون اساسی سال  31ی  دادگاه عالی فدرال با ماده

اعضای دادگاه عالی فدرال متشکل از تعدادی قاضی،   سو طبق قانون اساسی دائم عراق، 
دیگر براساس قانون   و کارشناس حقوقی عنوان شده است و از سویکارشناس فقه اسالمی 

قاضی تشکیل شده است که در حال حاضر به آن  3(، دادگاه عالی فدرال صرفاً از 50ی ) شماره
 دهد.  شود و عدم امتثال به نص صریحِ قانون اساسی را در این مسئله نشان می عمل می

 2009ه عالی فدرال جمهوری عراق در سال نویس قانون دادگا شایان ذکر است که پیش
که بیان شد، تصویب  گونه ماده تدوین و به مجلس نمایندگان ارسال شد که البته همان 22طی 

( مصوب سال 50ی ) ترتیب، دادگاه عالی فدرال در حال حاضر طبق قانون شماره نشد و بدین 
 به انجام وظایف و اختیارات خود مشغول است. 2002
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 عالي فدرال جمهوري عراق دادگاه شکلي ساختار. 3

دادگاه متشکل از یك رئیس و   ( دادگاه عالی فدرال،50ی ) قانون شماره 5ی  براساس ماده
ی  شوند و وفق تصریح بند )ه( ماده جمهور عراق تعیین می هشت عضو است که از سوی رئیس

با مشورت شوراهای  (3)عراق شورای عالی قضایی  ی انتقالی، ی دولت برای دوره قانون اداره 11
جمهور  نفر( به رئیس 29نفر و حداکثر  13ها، نامزدهای عضویت را )حداقل  قضایی استان

ی انتقالی و چه در قانون  ی دولت برای دوره کند. شایان ذکر اینکه چه در قانون اداره معرفی می
ین اعضا بیان نشده و در ، شرایطی برای تعیعنوان قانون دادگاه عالی فدرال به (50ی ) شماره

واقع قوانین مذکور از این حیث دارای اطالق هستند و این مسئله منوط به نظر شورای عالی 
 قضایی عراق است.

تصمیمات دادگاه با رأی اکثریت   ( دادگاه عالی فدرال،50ی ) قانون شماره 2ی  براساس ماده
ن دولت فدرال و مناطق، اخذ وفصل اختالفات بی شود و البته در خصوص حل اعضا اخذ می

قانون  35ی  پذیرد. همچنین براساس بند دوم ماده تصمیم با اکثریت دوسوم آرا صورت می
آور بوده و قابل  ی قوا قطعی و الزام ی دادگاه برای همه اساسی، تصمیمات متخذه

 تجدیدنظرخواهی نیستند.
ی خاصی  ( به دوره50ی ) قانون شماره 6ی  عضویت اعضای دادگاه عالی فدرال طبق ماده

العمر است، مگر آنکه خود اعضا نسبت به ترك عضویت  محدود نبوده و در واقع مادام
ی عضویت، حقوق و دستمزد اعضا به میزان حقوق  درخواست دهند. همچنین در طول دوره

درصد مجموع  30ست و در صورت ترك خدمت نیز از حقوق بازنشستگی به مقدار «وزرا»
ی مذکور،  اند، برخوردارند؛ البته مطابق با تصریح ماده ر آن در هر ماه دریافت کردهآنچه سابق ب

جمهور  دلیل محکومیت ناشی از فساد اخالقی یا استعفا بدون موافقت رئیس در صورت عزل به
 از حقوق مزبور محروم خواهند بود.

 دهد. ساختار سازمانی دادگاه عالی فدرال را نشان می 1جدول 
 

 : ساختار سازماني دادگاه عالي فدرال9اره جدول شم

 
 سایت رسمی دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق  خذ:أم
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 هاي دادگاه عالي فدرال جمهوري عراق صالحیت. 4

 های صالحیتپرداخته و  دادگاه عالی فدرال طور خاص به به قانون اساسی عراق 32ی  ماده
گری نیز جزء حدود وظایف و اختیارات دادگاه بر این، موارد دی عالوه آن را احصا کرده است؛

اند. در ذیل این موارد  قانون اساسی عنوان نشده 32ی  مزبور برشمرده شده است که در ماده
 شود.  توضیح داده می

، تعداد دعاوی (10)البته شایان توجه است که طبق آمار رسمی سایت دادگاه عالی فدرال
مورد بوده  223میالدی،  51/9/2015تأسیس آن تا تاریخ شده در دادگاه مزبور از زمان  اقامه

 است. 

 با قانون اساسي مقرراتنظارت بر انطباق قوانين و  .4-1
های دادگاه عالی فدرال عراق در راستای صیانت از قانون اساسی،  ترین کارویژه مهم از یکی

 رات با قانون اساسی است.رنظارت بر انطباق قوانین و مق
 (11)قانون اساسی 32ی  ر مورد نظارت دادگاه عالی فدرال اینکه نص مادهی نخست د نکته

ی مقننه و چه از  ی قوانین و مقررات مصوب چه از سوی قوه دارای اطالق بوده و لذا همه
ی  شود. بر همین اساس، نظارت دادگاه عالی فدرال شامل همه ی مجریه را شامل می سوی قوه

گردد؛ مضاف  اند نیز می به تصویب رسیده 2002نون اساسی سال قوانین و مقرراتی که قبل از قا
قوانینی که طبق این قانون اساسی لغو یا »کند  قانون اساسی نیز تصریح می 126ی  بر اینکه ماده

 (. 15: 2003یونس،   )بهجت»  مانند االجرا باقی می اند، الزم نسخ نشده
ادگاه عالی فدرال در بررسی مطابقت ی دوم اینکه با وجود اطالق مذکور، نظارت د نکته

پذیرد و در سطح  قوانین با قانون اساسی صرفاً در سطح دولت مرکزی اتحادیه صورت می
عنوان یکی از ایرادات قانون اساسی یاد شده است  یابد و از آن به ها این مهم تحقق نمی اقلیم

  (.535: 2010)محمّدتوفیق و عبدا...، 
، 2002ی داخلی دادگاه عالی فدرال مصوب سال  نامه آیین 6و  2 ،1، 5در این زمینه مواد 

 طرق ارجاع موضوع به دادگاه عالی فدرال را تبیین کرده است:
ی داخلی دادگاه عالی فدرال، این حق را برای قضات قائل  نامه آیین 5ی  قانونگذار در ماده

ای که در مورد مطابقت  قررهشده که هنگام رسیدگی به دعاوی، در صورت مواجهه با قانون یا م
ی مزبور با قانون اساسی را  آن با قانون اساسی تردید دارند، بررسی عدم مغایرت قانون یا مقرره

صَرف نظر از مصلحت طرفینِ دعوا در موضوع در حال جریان، از دادگاه عالی فدرال 
با  درخواست کنند و در این صورت قاضی مزبور ملزم است درخواست خود را همراه
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 مستندات و دالیل آن به دادگاه عالی فدرال ارسال کند.
 1ی  چنین حقی برای طرفین دعوا نیز در نظر گرفته شده است؛ براساس ماده  در عین حال،

تواند با تقدیم دادخواستی به قاضی  ی داخلی دادگاه عالی فدرال، هریك از طرفین می نامه آیین
ی مورد بحث با قانون اساسی، رسیدگی به این  مقرره دادگاه مبنی بر عدم مطابقت قانون یا

مسئله را درخواست کند که در صورت پذیرش آن از سوی قاضی، درخواست مزبور همراه با 
دالیل و مستندات به دادگاه عالی فدرال ارسال شده و رسیدگی به دعوای اصلی نیز تا زمان 

ر صورت عدم پذیرش این مسئله از شود. د صدور رأی از سوی دادگاه عالی فدرال متوقف می
تواند با استناد به ذیل همین ماده نسبت به آن در  سوی قاضی دادگاه، طرفِ مدعی مغایرت می

 دادگاه عالی فدرال اعتراض کند.
 2ی  صورت دیگر در ارجاع موضوع به دادگاه عالی فدرال حالتی است که طبق ماده

ای با قانون اساسی اختالفی بین یکی از مقامات  نامه، در مورد مطابقت قانون یا مقرره آیین
سان در صورت تأیید وزیر یا ریاست سازمان  رسمی با یکی دیگر از مقامات پدیدار شود. بدین

مربوط، درخواست رسیدگی همراه با دالیل و مستندات آن بدون نیاز به ارجاع توسط قضات 
 شود. ها به دادگاه عالی فدرال ارسال می دادگاه

ی مزبور  نامه آیین 6ی  نهایی در ارجاع موضوع به دادگاه عالی فدرال وفق ماده صورت
ی مذکور افراد ثالث نیز در صورت دارا بودن شرایط ذیل  پذیر است که طبق ماده امکان

درخواست رسیدگی خود را به دادگاه عالی فدرال ارسال  (12)صالح توانند توسط مقام ذی می
 کنند:
ت به وضعیت حقوقی، مالی یا اجتماعی مدعی دارای مصلحت یا نفع موضوع دعوا نسبـ 1

 مند شود؛ بهره  عبارت دیگر، مدعی به طریقی از نصی که الغای آن مدنظر است مستقیم باشد و به

 ی دعوای مزبور ضرری واقعی به او وارد آمده است؛ مدعی دلیلی ارائه دهد که از ناحیهـ 2

وارد شده باشد و در صورت حکم به عدم مطابقت با طور مستقیم و مستقل  ضرر بهـ 5
 امکان برطرف کردن آن وجود داشته باشد؛  قانون اساسی،

 ضرر موهوم و مجهول نباشد؛ـ 1

آن مدنظر است، در حال حاضر علیه مدعی اعمال شده باشد یا اعمال آن  ینصی که الغاـ 2
 در دستور کار باشد.

ه دادگاه عالی فدرال، قضات دادگاه رسیدگی را شروع ترتیب پس از ارجاع موضوع ب هر    به
 (15)«عدم مطابقت با قانون اساسی»یا « مطابقت با قانون اساسی»کنند و در نهایت حکم به  می
 دهند. می
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ی  آور است، اما مسئله ی قوا قطعی و الزام حکم صادره از سوی دادگاه عالی فدرال برای همه
مطابقت با قانون اساسی و قوانین و مقررات سابق بر آن  قابل تامل در خصوص اثر حکمِ عدم

رسد حکمِ عدم مطابقت با قانون اساسی، کاشف از مخالفت قانون یا   نظر می حکم است که به
ی مورد نظر با قانون اساسی است و نه منشأ و سببِ مخالفت با آن؛ بنابراین، اثرِ حکم الغا  مقرره

ای  گردد. البته حقوق مکتسبه مزبور برگشته و عطف بما سبق میی  به تاریخ صدور قانون یا مقرره
ای آنها منقضی شده است،  اند یا محدودیت دوره که به حکم قانون دارای اعتبار امر مختومه شده

 (. 21: 2003از این مسئله مستثنا هستند )بهجت یونس، 
ای در  رات، پروندههای ارجاعی به دادگاه عالی فدرال طبق این مقر یك نمونه از پرونده

قانون بازنشستگی  20ی  بررسی مطابقت ماده (11)است که طی آن دیوان عالی فدرال 2006سال 
توانند به تصمیم کمیسیونِ بررسی امور  علیه می مدعی و مدعی»دارد:  را که مقرر می 2006سال 

سی درخواست با قانون اسا (12)...«بازنشستگان در هیئت عمومی شورای دولتی اعتراض کنند 
قانون اساسی مبنای عملکرد قوای فدرال  12ی  گونه استدالل کرد که ماده کرده است؛ دیوان این

)قوای مقننه، مجریه و قضائیه( را اصل تفکیك قوا عنوان کرده است. حال آنکه شورای دولتی 
شود و اعضای غالب آن از غیر قضات تشکیل شده است و  به وزارت دادگستری مربوط می

ی مجریه قرار دارد و امکان  آید و ذیل قوه حساب نمی ی قضائیه به رو جزء تشکیالت قوه زاینا
 کند. دار می تجدیدنظرخواهی نزد آن، تفکیك قوا را خدشه

سان پس از بررسی دالیل و مستنداتی که توسط دیوان عالی فدرال ارسال شده بود و  بدین
بررسی امور  لی فدرال اظهار داشت که کمیسیونهای مختلف مسئله، دادگاه عا ی جنبه مالحظه

بازنشستگان، کمیسیونی خاص است که به موجب قانون بازنشستگی برای رسیدگی به امور 
بازنشستگان دولت تشکیل شده و تصمیمات آن تصمیماتی اداری و نه قضایی است و در نتیجه 

 (16).نون اساسی صحه گذاشتی مذکور با قا حکم به ردّ درخواست صادر کرد و بر مطابقت ماده

 قانون اساسي. تفسير 4-2
سبب پدیداری آثار متناقضی در عمل که  مواد قانون اساسی از تفاوتهای م برداشت

های عادی در فهم نصوص  ، ابهام در اجرای مواد قانون اساسی و نیز ابهام قضات دادگاهدشو می
دادگاه عالی فدرال نیز برای برطرف   .نماید می ضروری راتفسیر قانون اساسی نیاز به  قانونی

ورزد و در این   ی تفسیر واحد از قانون اساسی به تفسیر آن مبادرت می کردن ابهامات و ارائه
گیری سیاسی یا در نظر گرفتن مصلحت خاص دوری  زمینه ملزم است که از هر گونه جهت

 (.36-32: 2009)ناجی،  کند
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ی  ی دولت برای دوره گاه عالی فدرال در قانون ادارهی تفسیر قانون اساسی توسط داد مسئله
موجب قانون اساسی سال   انتقالی و نیز قانون دادگاه عالی فدرال ذکر نشده بود و در واقع به

حساب آمده است.  های دادگاه عالی فدرال به ترین کارویژه جمهوری عراق یکی از مهم 2002
در مورد اینکه چه کسانی اختیار درخواست از ی شایان توجه اینکه در قانون اساسی  مسئله

هایی از  دادگاه عالی فدرال را دارند، تعیین تکلیف نشده و در حال حاضر چنین درخواست
تفسیر گردد و دادگاه مذکور نیز در  قوای مجریه، مقننه و قضائیه به دادگاه عالی فدرال ارجاع می

 (.123: 2003، کند ) استناد میقانون اساسی  32ی  قانون اساسی به بند دوم ماده
قانون  95ی  در مورد بند هشتم ماده 2009جمهور عراق در سال  برای مثال، معاون رئیس

ی  کند که آیا ماده جمهور( از دادگاه عالی فدرال سؤال می های رئیس )صالحیت (19)اساسی
ی  دامِ صادره از آن بر عهدهشود و تأییدِ احکامِ اع مزبور دادگاه جنایی را نیز شامل می

 95ی  جمهور است یا خیر؟ که دادگاه عالی فدرال استدالل کرده که با توجه با اطالق ماده رئیس
بر  (13)ای مشروط به رعایت قانون مربوط به دادگاه جنایی عراق قانون اساسی، چنین وظیفه

 (13)جمهور است. ی رئیس عهده
شده  های ارجاع درال در موارد بسیاری درخواستهمچنین گفتنی است که دادگاه عالی ف

ی  نامه ی دعوا طبق آیین ی تفسیر را رد کرده و اظهار نظر خود را منوط به اقامه منظور ارائه به
نمونه، قانون اساسی در خصوص توزیع و تقسیم  رایبکند؛  داخلی دادگاه عالی فدرال می

میالدی  29/3/2012عراق در تاریخ نفت  و وزیر (20)مدها و عواید نفتی ابهاماتی دارددرآ
ی  اوالً تفسیر ماده»دارد که  کند و مقرر می درخواست خود را به دادگاه عالی فدرال ارسال می

قانون اساسی، اقلیم  112ی  قانون اساسی چیست؟ و ثانیاً آیا با توجه به داللت ماده 112
های بیگانه یا  اد قرارداد با شرکتکردستان بدون رجوع به دادگاه عالی فدرال مجاز به انعق

اما دادگاه «. باشد؟ های نفتی یا صادرات نفت خام یا مشتقات آن می گذاری در بخش سرمایه
دارد که فرض مذکور اختالفی بین وزارت نفت و  عالی فدرال در تصمیم خود اظهار می

 1ی  دعوا وفق مادهی  آن مستلزم اقامه رو رسیدگی به  مقامات اقلیم کردستان بوده و ازاین
 (21)ی داخلی دادگاه عالی فدرال است. نامه آیین

ی تفسیر، صرفاً به مواد قانون  ی شایان ذکرِ دیگر اینکه دادگاه عالی فدرال در ارائه نکته
 (22)ورزد کند و در این راستا به تفسیر قوانین عادی نیز مبادرت می اساسی اکتفا نمی

 1ی  ماده 6توان به تفسیر دادگاه عالی فدرال در خصوص بند  ای مثال می. بر
اشاره کرد که متعاقب درخواست شورای عالی قضاوت  2006قانون بازنشستگی مصوب سال 

 (25)صورت پذیرفت. 5/2/2006عراق در تاریخ 



 
 
 

  وظايف و اختیارات دادگاه عالي فدرال جمهوري عراق
 

 

 

88 

 وفصل اختالفات نهادهاي اتحاديه ايفاي نقش داوري در حل .4-3
دولت  ی )قانون اداره 2005ولین بار در قانون موقت عراق مصوب سال برای ا نظام فدرالی

 بهنیز  2002در قانون اساسی دائم عراق در سال  وانتقالی( به رسمیت شناخته شد  ی برای دوره
فدرال رسمیت بخشید و ایجاد  ی عنوان اولین منطقه بهو به اقلیم کردستان  رسیدتصویب نهایی 

قانون  112و  115 مواد)د کراحکام قانون اساسی را قانونی قلمداد مناطق جدید دیگر براساس 
 .اساسی(

نظام فدرال »ده است که کرقانون اساسی دائم عراق مقرر  116 ی مادهه، زمیندر این 
جمهوری عراق متشکل از یك پایتخت و چند منطقه و استان غیرمرکزی و ادارات محلی 

 ی مادهده و در کرتصاصی مقامات فدرال را احصا وظایف و اختیارات اخ ،109 ی ماده .«است
های مشترك مقامات فدرال و مقامات مناطق بیان شده است؛ همچنین وفق  نیز صالحیت 110
های انحصاری مقامات فدرال مورد تصریح قرار نگرفته  هر آنچه در صالحیت 111 ی ماده

 صالحیت مقامات مناطق قرار دارد. است، در
ی یی و قضایاینکه قانون اساسی عراق اختیارات قانونگذاری، اجرا توجه شایان ی نکته
قانون اساسی اختیار اصالح  119 ی مادهده و حتی در بند دوم کرای را به مناطق واگذار  گسترده

توانند در اجرای قوانین فدرال در هر  مقامات مناطق می»قوانین نیز به مناطق اعطا شده است: 
که بین قانون فدرال و قانون هر منطقه در خصوص مسائلی که در اختیارات  منطقه، درصورتی

 « انحصاری مقامات فدرال است تداخل نشود، اصالحاتی ایجاد کنند.
؛ در سطح استسه سطح قابل طرح  عراقجمهوری نظام عدم تمرکز اداری در  بنابراین،

های انحصاری  صالحیت ترین نوع آن، دولت فدرال قرار دارد که در حدود نخست و عالی
ی و یو نیز عدم مغایرت با دیگر مواد قانون اساسی از اختیارات اجرا 110 ی مادهمندرج در 

. در سطح دوم، مناطق وجود دارند استقانونگذاری در راستای تنظیم امور اتحادیه برخوردار 
اِعمال ند و نفوذ ر اقلیم مربوطه برخوردارامو انجامی و قانونگذاری در یکه از اختیارات اجرا

اختیارات مزبور در صورتی است که اوآلً در حدود اقلیم باشد و ثانیاً در تعارض با قانون 
ها که شورای هر  اساسی و قوانین دولت فدرال نیز نباشد. سطح سوم نیز مربوط است به استان

عمال اختیارات اِ (21).های مالی و اداری در تنظیم امور استان برخوردار است استان از صالحیت
ها نیز در صورتی نافذ است که اوالً از اختیارات برای خارج از حدود استان مزبور  استان

دیگر  ی استفاده نشده باشد و ثانیاً در تعارض با قانون اساسی و قوانین دولت فدرال نباشد. نکته
براساس قانون ها  قانون اساسی عراق، اختیارات مالی و اداری استان 113 ی مادهطبق  اینکه

به تصویب رسیده  (22)2003در سال  21 ی قانون شماره زمینهد و در این شو عادی مشخص می
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ها نافذ باشد این است که مخالف با  است و لذا سومین شرط در اینکه اِعمال اختیارات استان
  .نیز نباشند  ذکورقانون م

ررات قانون اساسی در خصوص نظام فدرالیسم مقصیانت از ذکر اینکه  شایان ی مسئله
طلبی  که همواره این خطر وجود دارد که استقاللدوام کشور بسیار حیاتی است، چرا برای بقا و

اتحادیه به اضمحالل اتحادیه و شکست آن منتهی شود  ی مناطق و میل به جدایی آنها از پیکره
عراق نیز برای حفظ وحدت و انسجام . در قانون اساسی کندو کشور را با چالش جدی مواجه 

ه خاص شده و برای جی، سیاسی و حقوقی کشور به چگونگی ارتباط نهادهای اتحادیه تولم
قانون اساسی مطمح  32 ی مادهنیل به این مهم، دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق طبق احکام 

وجود  عی، امکان بهاختیارات وسی ی وجود چنین حیطهعبارت دیگر،  به نظر قرار گرفته است.
ترتیب، نقش دادگاه   د و بدینساز را کامالً ممکن می در سطوح مختلف اتحادیه آمدن اختالفات

 ،دادگاه عالی فدرال ر همین اساس نیزبنماید و  اهمیت بیشتری برخوردار می عالی فدرال را از
 د:کن وفصل می که به شرح ذیل امکان پدیداری دارند حلرا اختالفاتی 

ها و اقدامات  دستورالعملها،  نامه تالفات ناشی از اجرای قوانین فدرال، تصمیمات، آییناخـ 
 (؛32ی  )بند سوم ماده صادره از دولت مرکزی

ادارات ها و  داریها، شهر استانشورای طق، امن های دولتدولت فدرال و بین اختالفات ـ 
 (؛32ی  )بند چهارم ماده محلی

 (؛32ی  )بند پنجم ماده ها استان شورای طق وانم های بین دولتاختالفات ـ 

های خارج از  ها و استان های قضایی اقلیم های قضایی فدرال و سازمان سازمان بین اختالفاتـ 
 (32ی  )جزء نخست بند هشتم ماده ها اقلیم

 )جزء دوم بند هشتم ها های خارج از اقلیم ها و استان های قضایی اقلیم سازمانبین اختالفات ـ 
 (.32ی  ماده

در صورت ارجاع موضوعِ محل اختالف به دادگاه عالی   بنابراین در هریك از موارد مذکور،
فدرال، رسیدگی مقتضی صورت پذیرفته و در نهایت نیز رأی صادره در این زمینه برای طرفین 

 االتباع خواهد بود. الزم
ی  الی فدرال نیز شرایط اقامهی داخلی دادگاه ع نامه آیین 2و  1شایان توضیح است که مواد 

ی  نامه آیین 1ی  دعوا در خصوص چنین اختالفاتی را مطرح کرده است؛ براساس بند اول ماده
ی دعوای خود که مستندات  داخلی دادگاه عالی فدرال، مدعی موظف است که ضمن اقامه

ر را که مطابقت ی مزبو شده ادعای مزبور نیز باید در آن درج شده باشد، نسخی از دعوای اقامه
ی درخواست خود کند. براساس بند  علیهم ضمیمه با اصل آن تأیید شده است به تعداد مدعی
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که مستندات دعوا ارائه نشود، درخواست مزبور مورد پذیرش قرار  ی مزبور، درصورتی دوم ماده
عوا ی د ی، در صورت رعایت شرایط مذکور تاریخ اقامه گیرد و طبق بند سوم همین ماده نمی
 شود. ی پرونده به مدعی ارائه می شده و شماره  ثبت

همراه مستنداتِ  نیز به این مسئله اشاره شده که درخواست مزبور به 2ی  در بند نخست ماده
روز از تاریخ ابالغ، پاسخ  12شود و وی موظف است که در مدت  آن به طرف دعوا ابالغ می

ترتیب پس از   عالی فدرال ارسال کند. بدینطور کتبی به دادگاه  خود در این خصوص را به
ی  روز و عدم ارائه 12ی پاسخ از سوی طرفِ دعوا یا پس از اتمام مهلت  ابالغ مزبور و ارائه

پاسخ از سوی طرفِ دعوا که بدین صورت پس از مدت مزبور دادگاه عالی پاسخی را نیز از 
ود و دادگاه عالی فدرال تصمیم ش کند، موعدی برای رسیدگی تعیین می طرف مزبور قبول نمی

 کند. مقتضی را صادر می

 وزير و وزرا جمهور، نخست هامات وارده به رئيسترسيدگي به ا .4-4
رسیدگی به اتهامات وارده به قانون اساسی جمهوری عراق،  32ی  بند ششم ماده

یفیت و را در صالحیت دادگاه عالی فدرال عنوان کرده و ک وزیر و وزرا جمهور، نخست رئیس
ترتیبات رسیدگی به این اتهامات را به قانون عادی احاله کرده است که چنین قانونی هنوز به 

 تصویب مجلس نمایندگان جمهوری عراق نرسیده است.
قانون اساسی تصمیمات  35ی  سو براساس ماده ی قابل تأمل در این مورد اینکه از یك  نکته

دارد  مقرر می 61ی  ماده 6دیگر بند   شده و از سوی دادگاه عالی فدرال، قطعی و نهایی عنوان
جمهور با رأی اکثریت اعضاء مجلس نمایندگان پس از محکومیت وی در  برکناری رئیس»که 

پذیرد: شکست سوگند، نقض قانون اساسی  دادگاه عالی فدرال به یکی از علل ذیل صورت می
منوط به تأیید اکثریت مطلق اعضای ترتیب، حکم دادگاه عالی فدرال  بدین «. و خیانت بزرگ

قانون اساسی در تعارض بوده و  32ی  ماده 6مجلس نمایندگان است که این مسئله با بند 
 .نیازمند اصالح و بازنگری است 

 ييد نتايج انتخابات عمومي مجلس نمايندگان أت .4-5
بر  مجلس نمایندگان ، تأیید نتایج انتخاباتاساسیقانون  32 ی مادهطبق تصریح بند هفتم 

با تأیید آن، نتایج انتخابات قطعی و نهایی  35ی  ی دادگاه عالی فدرال است و وفق ماده عهده
در صورتی بر منتخبان قابل اطالق است که « نمایندگی»ترتیب، عنوان  شود. بدین  تلقی می

قانون  22ی  ارد و بر همین اساس نیز مادهدادگاه عالی فدرال بر انتخابات مزبور صحه بگذ
جمهور، پانزده روز پس از تأیید نتایج انتخابات عمومی با  رئیس»اساسی بیان داشته است: 
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 11ی  بر این ماده عالوه«.  ی مجلس خواهد شد... صدور حکمی خواستار تشکیل جلسه
د منتخب از تاریخ تأیید نتایج نامز»دارد:  نیز تصریح می (26)ی داخلی مجلس نمایندگان نامه آیین

حساب آمده و از حقوق نمایندگی برخوردار  عنوان عضوی از نمایندگان مجلس به انتخابات به
 «.  گردد... می

بنابراین تأیید دادگاه عالی فدرال در این خصوص منشأ نمایندگی )و نه کاشف از آن( است 
سئله تصریح دارند و نتایج انتخابات تا قبل ، چنانکه مواد مذکور نیز بر این م

شود.  از تأیید دادگاه عالی فدرال، نهایی محسوب نمی

 اعضا ي رسيدگي به اعتراض نمايندگان مجلس در خصوص اعتبارنامه .4-6
قانون اساسی عراق مجلس نمایندگان با اکثریت دوسوم اعضا، در خصوص  22ی  طبق ماده

کند که اعتراض به  گیری می روز پس از ثبت اعتراض تصمیم 50صحت عضویت نمایندگان تا 
روز در دادگاه عالی فدرال  50این تصمیم از زمان تاریخ صدور تصمیم مجلس به مدت 

 پذیر است. امکان

 هاي اداري در اجراي قانون تابعيت . تجديدنظرخواهي از تصميمات دادگاه4-7
 ی قانون اداره 55ی  با استناد به مادهکه  (29)2006قانون تابعیت مصوب سال  13ی  ماده

تدوین شده، رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون مزبور  انتقالی ی کشور عراق برای دوره
 تجدیدنظرخواهی از قانون مذکور نیز 20ی  های اداری واگذار کرده است. در ماده را به دادگاه

ترتیب  لی فدرال قرار گرفته و بدین های اداری مذکور در صالحیت دادگاه عا تصمیمات دادگاه
های  دادگاه تجدیدنظرخواهی از تصمیماتهای دادگاه عالی فدرال،  یکی دیگر از صالحیت

ی داخلی دادگاه عالی فدرال به این مسئله اشاره کرده  نامه آیین 9ی  اداری مزبور است که ماده
  (23)است.

 اه دادگاه عالي فدرال و حمايت از حقوق و آزادي. 5

با توجه به صالحیت های مندرج در قانون اساسی دائم عراق  ضمانت از حقوق و آزادی
بر انطباق قوانین و مقررات با مبنی  32ی  نظارتی دادگاه عالی فدرال براساس بند نخست ماده

ی این دادگاه است و دادگاه عالی فدرال نیز در موارد متعددی با حکم به  برعهده قانون اساسی
ها مبادرت کرده  قت قوانین و مقررات با قانون اساسی به صیانت از حقوق و آزادیعدم مطاب

قانون اساسی به حق مالکیت افراد تصریح کرده و بر همین اساس  25ی  ماده  است. برای مثال،
میالدی  1332سال  153ی  میالدی، تصمیم شماره 2/9/2009نیز دادگاه عالی فدرال در تاریخ 
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 25ی  شده را با این استدالل که تصمیم مزبور مخالف ماده نقالبِ منحلشورای فرماندهی ا
کند، ابطال  قانون اساسی است و ملکیت خصوصی را بدون دلیل قانونی از فرد سلب می

 (23)کرد.
تواند این مقرره را  صورت مستقیم نمی ی شایان ذکر اینکه دادگاه عالی فدرال به  مسئله 

ها، مقامات رسمی یا  ی درخواست رسیدگی از سوی دادگاه رائهاجرایی کند و تحقق آن با ا
 ی داخلی دادگاه عالی فدرال(. نامه آیین 6و  2، 1، 5پذیر است )مواد  نفع امکان مدعی ذی

پذیرد  بررسی اعتبار قانون در حین رسیدگی به یك دعوای شخصی صورت میعبارت دیگر،  به
د و نشو عینی سنجیده می ی عملی آن در یك رابطه آثار ی و الفاظ قانون در عمل و با مالحظه

 شود عام )قانون اساسی و قانون عادی( اکتفا نمی ی به یك مطابقت ذهنی الفاظ دو گزاره
که این مسئله از نقش دادگاه عالی فدرال در حمایت از حقوق و  (162: 1530)واعظی، 

کاهد. ها می آزادی
مقررات بسیاری در نظام حقوقی جمهوری عراق  توضیح بیشتر آنکه در حال حاضر قوانین و

میالدی در عراق به تصویب  2002وجود دارند که سابق بر قانون اساسی دائم عراق در سال 
دلیل فقدان درخواست رسیدگی، مورد  اند که با قانون اساسی مزبور در تعارض هستند و به رسیده

ی  بسیاری از قوانین و مقررات مزبور وفق ماده اند و لذا بررسی دادگاه عالی فدرال نیز قرار نگرفته
اند،  قوانینی که در این قانون لغو یا اصالح نشده»دارد:  قانون اساسی دائم عراق که مقرر می 150

 .اند  االجرا باقی مانده الزم« مانند نافذ باقی می
ی به حق تساوی افراد در برابر یکدیگر اشاره قانون اساس 11ی  سو ماده برای مثال، از یك

ی آن به  میالدی و اصالحیه 1332سال  120ی  دیگر، تصمیم شماره کرده است و از سوی 
را  11ی  شده، ماده از سوی شورای فرماندهی انقالب منحل  میالدی 1335سال  121ی  شماره

 االجراست.  یز همچنان الزمدلیل فقدان درخواست رسیدگی، در حال حاضر ن کند و به نقض می

دادگاه عالي فدرال جمهوري عراق و شوراي نگهبان  ي مقايسه. 6
 جمهوري اسالمي ايران

ترین مرجع  عنوان عالی ی قضائیه جمهوری عراق و در واقع به دادگاه عالی فدرال ذیل قوه
دگی به ورزد و در نتیجه نیز در رسی قضایی به اعمال وظایف و اختیارات خود مبادرت می

کند و  مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی، روش کنترل قضایی را اعمال می
صالح  های دیگر یا افراد ذی رسیدگی آن نیز منوط به درخواست بررسی از سوی قضات دادگاه

 31 اصلنوان نهادی مستقل که ع حال، شورای نگهبان جمهوری اسالمی ایران به است. در عین 
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 و اسالم احکام با مجلس شورای اسالمی مصوبات تطبیق را تشکیل آن اصلی اسی علتاس قانون
برخالف دادگاه عالی فدرال عراق در مقام  کرده است، ذکر مغایرت عدم از نظر اساسی قانون

 حتی وپردازد  به این مهم می (50)پیشینی صورت برد و به نظارت از روش کنترل سیاسی بهره می

 قانونی اعتبار شورا این تأیید بدوننیز  قانونگذاری مقام در ی اسالمیشورا مجلس مصوبات

 . قانون اساسی( 35)اصل  یابند نمی
ی انتخابات است که دادگاه عالی فدرال  ی دیگر در مورد نقش این دو نهاد در زمینه مسئله

ن کند و نامزدهای منتخب بدو صرفاً در خصوص انتخابات مجلس نمایندگان ایفای نقش می
قانون اساسی ایران، شورای  33شوند؛ اما طبق اصل  ی مجلس محسوب نمی تأیید آن، نماینده

جمهوری، مجلس شورای اسالمی و   انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاستنگهبان در 
از صالحیت نظارتی برخوردار است و البته برخالف  پرسی عمومی و همه یمراجعه به آرا

شوند، مگر اینکه شورای نگهبان  ابات مزبور صحیح محسوب میدادگاه عالی فدرال، انتخ
 خالف آن را ابراز کند.

صدور نظریات تفسیری نیز در ذیل وظایف و اختیارات هر دو نهاد وجود دارد که متعاقب 
 شود.  صالح اعمال می ی درخواست مبتنی بر تفسیر قانون اساسی از سوی مراجع ذی ارائه

وزیر و وزرا و تجدیدنظرخواهی از  جمهور، نخست به رئیس واردهرسیدگی به اتهامات 
ی اختیارات دادگاه عالی  عراق نیز در زمره های اداری در اجرای قانون تابعیت تصمیمات دادگاه

فدرال قرار دارند و در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، نهادهای دیگری چنین 
توان به  اختیارات مهم دادگاه عالی فدرال می هایی را برعهده دارند. همچنین، از دیگر صالحیت

نقش آن در تنظیم قوای فدرال اشاره کرد که با توجه به ساختار حکومتی ایران، این مسئله 
عالی فدرال اهم وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه  2جدول موضوعاً منتفی است. 

 دهد. نشان می را عراق
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 ن جمهوری اسالمي ایران و دادگاه عالي فدرال جمهوری عراقی شورای نگهبا . مقایسه2جدول 

 ايران عراق 

 شش حقوقدان و شش فقيه قاضي )یك رئيس و نه عضو( 8 تعداد اعضا

ی انتخاب  نحوه
 اعضا

 جمهور عراق انتخاب رئيس
 با معرفي شورای عالي قضایي عراق 

 شش فقيه با انتخاب مقام رهبری
  ی وهق  رئيسشش حقوقدان با معرفي 

  شورای  مجلسانتخاب   و  قضائيه
 اسالمي 

 مواد قانوني مربوطه
ی  ی كشور عراق برای دوره قانون اداره

 99ی  انتقالي: ماده
 83تا  89قانون اساسي دائم عراق: مواد 

قانون اساسي ج ا  88تا  83اصول 
 ایران

 شش سال و امكان عضویت مجدد العمر مادام مدت عضویت اعضا

 در صورت محكوميت ناشي از فساد اخالقي لامكان عز
 فقها توسط رهبری قابل عزلند.

قانون در خصوص حقوقدانان ساكت 
 است.

امكان عضویت با 
 در قوانين اشاره نشده است. مشاغل دیگر

 در آموزشي های غير از سمت

تحقيقاتي  مؤسسات و ها دانشگاه
 ممنوع است.

 ها صالحيت
 )موارد اصلي(

باق قوانين و مقرّرات با قانون نظارت بر انطـ 
 اساسي

 تفسير قانون اساسيـ 

وفصل اختالفات  ایفای نقش داوری در حلـ 
 نهادهای اتحادیه

 تأیيد نتایج انتخابات عمومي مجلس نمایندگانـ 

 جمهور، رسيدگي به اتهامات وارده به رئيسـ 
 وزیر و وزرا نخست

 تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلسـ 
 با شرع و قانون اساسي شورای اسالمي

 نظارت بر انتخاباتـ 

 تفسير قانون اساسيـ 

ی دادرسي  شيوه
 اساسي

 روش كنترل سياسي روش كنترل قضایي 

ی رسيدگي به  نحوه
مطابقت قوانين 
عادی با قانون 

 اساسي

پسيني و صرفاً در صورت درخواست 
 رسيدگي

نظارت قانون اساسي: پيشيني )قبل از 
 تنِ مصوبات(اعتبار قانوني یاف

 هم پيشيني و هم پسيني  نظارت شرعي:

ی شروع به  نحوه
 تفسير قانون اساسي

 در قوانين مورد اشاره قرار نگرفته است.

  درخواست یا  رهبری   مقام  با ارجاع
  شورای  مجلس  جمهور، رئيس  رئيس
از   یا یكي  يهئقضا  ی هقو  رئيس،  اسالمي

 نگهبان  شورای  اعضای

 االجرا  الشمول، قطعي و الزم عام االجرا الشمول، قطعي و الزم عام تصميماتاعتبار 

 های تحقیق خذ: یافتهأم
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 گیري نتیجه
که در  استدادگاه عالی فدرال جمهوری عراق، نهادی نوپا در نظام حقوقی کشور عراق 

 انتقالی ی ورهکشور عراق برای د ی قانون ادارهو با استناد به  2005در سال  دوران اشغال نظامی
ترین  عنوان عالی نیز با تغییراتی به 2002شد و در قانون اساسی دائم عراق در سال  تأسیس 

 مرجع دادرس قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.
دادگاه »قانون اساسی دائم عراق،  31ی  ی شایان توجه در این خصوص اینکه وفق ماده نکته

گردد که  س فقه اسالمی و کارشناس حقوقی تشکیل میعادی فدرال از تعدادی قاضی و کارشنا
تعداد، روش انتخاب آنها و فعالیت دادگاه براساس قانونی که با اکثریت دوسوم اعضای مجلس 

با وجود چنین تصریحی، قانون مزبور همچنان «. گردد شود، تعیین می نمایندگان تدوین می
رتیب نیز دادگاه مزبور بر مبنای قانون ت مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار نگرفته و بدین 

بر اینکه مشروعیت دادگاه عالی  ای عالوه کند که چنین مسئله سابق به فعالیت خود عمل می
الشعاع قرار داده، ساختار فعلی دادگاه عالی فدرال را در تضاد با قانون اساسی  فدرال را تحت

 دائم عراق شکل داده است.
ترین  عالی فدرال بسیار وسیع است که یکی از مهمهای دادگاه  ی صالحیت گستره
های آن، نظارت بر مطابقت قوانین و مقررات با قانون اساسی است. دادگاه عالی  صالحیت
های رسیدگی به دعاوی ورود کرده و پس از  صورت پسینی و متعاقب درخواست فدرال، به

قوانین و مقررات کشور عراق کند و در این زمینه تمامی  بحث و بررسی رأی خود را صادر می
های مندرج  صورت نیز از حقوق و آزادی از سوی دادگاه مزبور قابل رسیدگی هستند و بدین 

 شود. در قانون اساسی صیانت می
ی عراق و تفسیر قانون اساسی نیز از دیگر وظایف  وفصل اختالفات نهادهای اتحادیه حل

وحدت و انسجام ملی، سیاسی و حقوقی حفظ سان  مهم دادگاه عالی فدرال است که بدین
ای عمل کردن به قانون اساسی  عراق، جلوگیری از اضمحالل اتحادیه، ممانعت از سلیقهکشور 

و رفع ابهامات موجود در قانون اساسی از این طرق تضمین شده است. تصمیمات دادگاه عالی 
 حساب آمده و غیرقابل تجدیدنظرند. فدرال قطعی و نهایی به
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23 .

از جمله ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد اینکه آیا درآمدهای نفتی باید برحسب . 11
مناطق تقسیم شود یا به نسبت جمعیت مناطق؟ آیا اداره و کنترل این منبع باید در دست دولت 

 مناطق؟ و...  مرکزی باشد یا در کنترل
12 .

برای توضیحات بیشتر ر.ك به: . 11

19 .

14 .

15 .

 النظام الداخلی لمجلس النواب. 16

17 . 

19 .

13 .

بودن آن نیز اشاره « پسینی»توان به  شورای نگهبان می« نظارت شرعی»در خصوص . 91
 شورای نگهبان.  3/2/1560مورخ  1335ی  ی تفسیری شماره نظریه کرد. ر.ك:
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، «ساسی عراقهای مختلف در فرآیند تصویب قانون ا دیدگاه» (،1532افشون، تورج )
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، ، الرقابه علي دستوريه القوانین (،2003ناصر المحنّه، حسن )

 ، االکادیمیه العربیه فی الدانمارك.

  ،«تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی ی مطالعه» (،1530سید مجتبی )  واعظی،
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» ،، ، ، 
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معضل انتخاب رئيس كل بانك مركزي در 
 نظام حقوق اساسی ایران؛

 انداز سرگذشت و چشم
 

 ***3نگینیحسین آئینه ،**2، حامد نیکونهاد*1زادهمحمدجواد رضایی
 ایران تهران،  دانشگاه تهران،   دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی،. 1
 ، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتی  دانشجوی دکتری حقوق عمومی،. 2
 دانشگاه تهران، تهران، ایران  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی،. 3

 

 3/9/1392: رشیپذ  19/7/1392: افتیدر

 چکيده
ی طوالنی تأسیس بانك مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر  با وجود سابقه

متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل ی انتخاب رئیس کل بانك مرکزی در مقاطع زمانی  نحوه
 ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه

ی پنجم توسعه به اختالف نظر جدی  ی مدیریت بانك مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه مسئله
که مجلس برای  نحوی شد، به میان ارکان حکومتی کشور )دولت، مجلس و شورای نگهبان( تبدیل

تضمین استقالل عملکرد بانك مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت 
ی مجریه قلمداد  و در مقابل دولت، این امر را ماهیتاً اجرایی دانست و در صالحیت انحصاری قوه

قانون اساسی  111اصل  8ند کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای ب
ی تحلیلی و  در این مقاله به شیوه موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.

ی انتخاب  رسد در نحوه نظر می محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به پرونده
بینی شود که به پیشصورتی  ی نظارت بر آن به رئیس کل باید ضمن حفظ استقالل این مقام، شیوه

 ی مجریه نینجامد. ی بانك مرکزی و اِعمال قوه دخالت در اداره

استقالل بانك مرکزی، استقالل قوا، رئیس کل بانك مرکزی، معضل، قانون  :ها دواژهيكل
 ی پنجم توسعه. برنامه
 

                                                                                                                                                       
* E-mail: Mj.rezaiezadeh@gmail.com 

** E-mail: hamednikoonahad@gmail.com 

 E-mail: Hosseinayene69@gmail.com نويسندة مسئول ***
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 مقدمه
یخ عامل انسانی، در طول تار ی م حیات جامعهوتدا مهمیکی از ابعاد  ی منزله اقتصاد به

عنوان یکی از  به نظام بانك و بانکداری. انسانی بوده است ی تحرک جامعه راستایاساسی در 
 ی بخش وسیعی از امور پولی و مالی جامعه دهنده های اساسی گردش اعتبار و انجامشریان

 .برعهده داشته استانسانی  ی در این بعد از حیات جامعهمانندی را نقش بی
عنوان قلب بانکداری جامعه به هیچ روی قابل مقایسه با  بانك مرکزی به در این میان نقش

نقشی کلیدی در  (1)«یکل بانك مرکز ریاست»یست. در میان ارکان این بانك نیز ها نبانك دیگر
قانون پولی و بانکی » 11 ی یك ماده بند تصریحکه به آن ساختار بانك مرکزی دارد. توضیح

محسوب  باالترین مقام اداری و اجرایی بانك مرکزیئیس کل ( ر18/4/1331مصوب ) «کشور
به استثنای امور و وظایفی که بنابر صراحت  است، دار تمام امور بانك مرکزیعهده و شودمی

نظر به موقعیت این مقام در  (2)گرفته باشد. دیگر ارکان این بانك قرار ی قانون مذکور برعهده
ی  کننده نیکی روشن ه و تحول نظام اقتصادی جامعه، بهصورت اعم توسع نظام بانکداری و به

ی انتخاب متصدی این جایگاه است. موضوعی که از ابتدای قانونگذاری راجع  حساسیت نحوه
براساس . رو بوده استای روبهبه آن در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران با تحوالت عدیده

به پیشنهاد وزیر دارایی و  ، رئیس کل1331قانون بانکی و پولی مصوب  38 ی بند یك ماده
 (3)شد.و در نهایت به موجب فرمان پادشاه انتخاب میتصویب هیأت وزیران 

ی  الیحه»انتصاب رئیس کل با استقرار نظام جمهوری اسالمی با تصویب  ی تحوالت در نحوه
 18/12/1338 ی شورای انقالب، در تاریخ وسیله به« قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور

ی قانونی، انتصاب رئیس کل پس از پیشنهاد وزیر  آغاز شد. براساس مفاد بند ششم از این الیحه
 جمهور شد.دارایی و تصویب هیأت وزیران، منوط به صدور حکم از سوی رئیس

در  «فرمان همایونی»راجع به حذف قانون »اقدام بعدی مقنن در این موضوع، تصویب 
بود.  14/3/1331 مصوب «ربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشورقوانین و مقررات م

بند یکم این قانون، انتخاب رئیس کل را پس از پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید 
ها و تصویب هیأت وزیران، موکول به صدور حکم از سوی وزیر یادشده مجمع عمومی بانك

ی چهارم توسعه بود که براساس  راستا تصویب قانون برنامهکرده بود. اقدام دیگر در این 
جمهور و تأیید مجمع عمومی پیشنهاد رئیس آن، رئیس کل با 11 ی ماده «  ه»بند ی یك  تبصره

 شد.جمهور منصوب میو با حکم رئیس بانك مرکزی
س رئیانتخاب  فرایند ،1381پنجم توسعه در سال  ی برنامه ی سرانجام با مطرح شدن الیحه

ی  الیحه 81ی  ماده 2 ی در تبصرهاین تحول بدین شرح بود که:  ای شد.ی تازه کل وارد مرحله
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جمهور و تأیید مجمع عمومی بانك مرکزی، پس از پیشنهاد رئیس ،دولت، انتصاب رئیس کل
ین در مجلس با هم فراینداین  اگرچه جمهور منوط شده بود.به صدور حکم از سوی رئیس

، مجلس ترکیب مجمع عمومی را تغییر داد. توضیح آنکه در رسید ویب نمایندگانترتیب به تص
اما  ی مجریه تعیین شده بودند؛ ی اعضای این مجمع از مقامات عالی قوه ی دولت همه الیحه

ی مجلس به این صورت تغییر یافت که اعضایی از هر سه قوه در این  این ترکیب در مصوبه
البته  .افرادی خارج از دولت به این ترکیب اضافه شدند ترکیب نقش داشتند و همچنین

مجلس رو شد و  با ایراد شورای نگهبان روبه ترکیب مجمع عمومی ی مجلس در تغییر مصوبه
ی خود در مورد ترکیب مجمع عمومی، این بار  ، ضمن اصالح مصوبهدر پاسخ به ایرادات شورا

مجلس اب رئیس کل را به تصویب نمایندگان و انتخ داد ی انتخاب رئیس کل تغییراتی در نحوه
ی خود سبب  . اصرار مجلس بر مصوبهامری که شورای نگهبان آن را تأیید نکرد ؛موکول کرد

  د.وموضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع ش 112 اصل براساسشد 
با تأیید نظر مجلس  تشخیص مصلحت نظام در مجمعی مربوط به انتخاب رئیس کل  ماده

صورت خاص و با ماهیت  حکم مقام معظم رهبری این موضوع بار دیگر به . اما باشدحل 
 معضل در دستور کار مجمع قرار گرفت.

و تحلیل فرایند انتخاب رئیس بررسی  نظر به مراتب مذکور در این نوشته برآنیم تا ضمن
رکزی در پاسخ دهیم که آیا بانك م هایی از این دست کل در نظم حقوقی کنونی، به پرسش

ی اجرایی قرار دارد؟ نقش سایر قوا در انتخاب شخص اول  نظام حقوقی کشور در ذیل قوه
ها  گونه پرسش بانك مرکزی چیست و در حالت مطلوب چگونه باید باشد؟ که پاسخ به این

ی انتصاب  ی این پژوهش، یعنی نحوه تواند راهنمای خوبی در راستای پاسخ به دغدغه می
 .رئیس کل باشد

ی تقنینی  ر این اساس این مقاله در دو گفتار ساماندهی شده است؛ در گفتار اول به سابقهب
ی انتخاب رئیس کل و در گفتار دوم به شرح و بررسی تحلیلی فرایند تصویب قانون  نحوه
پردازیم و به نظرهای دولت، ی انتخاب رئیس کل می ی پنجم در مفاد راجع به نحوه برنامه

هبان در مورد این موضوع خواهیم پرداخت و سرانجام پیشنهادهایی را مجلس و شورای نگ
 برای حل معضل مطرح خواهیم کرد.

 ایران انتخاب رئيس كل در نظام حقوقی ي پيشينه. 1
هموار شدن  و در قوانین و مقررات پیشین اب رئیس کلی انتخ منظور آگاهی از نحوه به

ی  جیده در این زمینه، به تبیین سیر تاریخی نحوهسن راهکارهای ی ارائهمنظور  به مسیر تحقیق
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انتخاب رئیس کل در قوانین سابق و همچنین الزامات فعلی حاکم بر موضوع انتخاب رئیس 
ی توسعه تأثیری  ساله های پنجعالوه نظر به اینکه اعتبار قوانین برنامه پردازیم. بهکل می

 کنیم.تار دارد، به این مسئله نیز اشاره میکننده در شناسایی قانون حاکم بر موضوع نوش تعیین

 سير تاريخي. 1-1
 28 ی ماده در مرکزی بانك تأسیس سند عنوان به 7/3/1331 مصوب پولی و بانکی قانونـ 1

 بانك نام به مستقلی ی مؤسسه اعتبارات تنظیم و پول ارزش حفظ منظور به»کرد:  مقرر
 .«گرددمی تشکیل ایران مرکزی
این قانون انتخاب رئیس کل را به موجب فرمان ملوکانه البته پس از پیشنهاد  38 ی اما ماده
اساس این قانون، اساساً مراحل بر رو ازاین .ارایی و تصویب هیأت وزیران قرار دادوزیر د

مجریه انجام  ی قوه ی بدنه در ،تصویب و صدور حکم رئیس کل ی پیشنهاد، گانه سه
اقدام به تأیید نظر  مجریه ی ریاست قوه در مقام دشاهپارسد نظر می به چراکه گرفت، می

 (4)؛ده استکر هیأت دولت می
به موجب  رئیس کلانتخاب  ی نحوه 18/4/1331قانون پولی و بانکی کشور مصوب  درـ 2

 (3).شدفرمان همایونی البته پس از پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین 
 ی انتخاب رئیس کل امری اجرایی و در صالحیت انحصاری قوهدر این قانون نیز  رو ازاین

 ؛مجریه قلمداد شده است

و قبل از  پیروزی انقالب اسالمیکل پس از انتخاب رئیس  ی تحوالت در مورد نحوهـ 3
ی اصالح قانون پولی و بانکی مصوب  الیحهبا  تشکیل مجلس شورای اسالمی

به حکم  الیحه مقرر شد انتخاب رئیس کلاین  در شورای انقالب آغاز شد. 18/12/1338
در  مندرج انتخاب رئیس کل در موردولی سایر مفاد ماده  (3)،جمهور صورت گیرد رئیس

تغییر نیافت. بر این اساس انتخاب رئیس کل همچنان توسط  1331قانون پولی و بانکی 
جمهور( سی مجریه )پیشنهاد وزیر دارایی، تصویب هیأت دولت و به حکم رئی قوهارکان 

 گرفت؛صورت می

در قوانین و مقررات  «فرمان همایونی»حذف  در مورد»گام بعدی مقنن، تصویب قانون ـ 4
مجلس بود.  14/3/1331مصوب  «مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشوری

مذکور انتخاب رئیس کل پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد و  ی واحده از ماده 1قسمت  اساسبر
و تصویب هیأت دولت به حکم وزیر اقتصاد  (7)هایی و تأیید مجمع عمومی بانكدارا

 اساسها که برمجمع عمومی بانك ی دهنده با توجه به اعضای تشکیل (8)موکول شد.
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 ی شورای انقالب، همگی از بدنه 2/7/1338ها مصوب امور بانك ی قانونی اداره ی الیحه
این قانون نیز انتصاب رئیس کل همچنان در  ساسامجریه بودند، باید گفت که بر ی قوه

 ؛مجریه باقی ماند ی صالحیت قوه

چهارم توسعه  ی قانون برنامه 11 ی از ماده «  ه»بند  1 ی در تبصره گام بعد ومقنن در ـ 3
جمهور و بعد از تأیید مجمع انتخاب رئیس کل را به پیشنهاد رئیس ،11/3/1383مصوب 

از سوی دیگر در این  (1)جمهور کرده بود.به حکم رئیسعمومی بانك مرکزی موکول 
 اساسبر (11)ی مجریه تشکیل شده بود. قانون مجمع عمومی بانك مرکزی از مقامات قوه

 ،کندجلوه می ترپررنگ پیش از بیش کل رئیس انتصاب در جمهور رئیس نقش قانون این
که پیش  . درحالیداردتیار تام جمهور در پیشنهاد اولیه برای متصدی این پست اخرئیس زیرا

(11)؛از این ابتکار عمل با وزیر امور اقتصاد بود
 

آنچه در مورد رئیس کل به تأیید  13/11/1381پنجم توسعه مصوب  ی در قانون برنامهـ 3
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در قالب قانون وارد نظام حقوقی کشور شد، 

ها و خصوصیات الزم ژگی ست که صرفاً به بیان ویاین قانون ا 88 ی از ماده 2 ی تبصره
بدین ترتیب که فرد منصوب به این مقام باید از میان . برای رئیس کل پرداخته است

کاری و تحصیالت  ی متخصصان مجرب پولی و بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه
 رو ازاین شود. های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخابحداقل کارشناسی ارشد در رشته

 ی جمهور طبق قانون برنامهاین قانون مرجع صالح برای پیشنهاد رئیس کل )رئیس اساسبر
چهارم توسعه یا وزیر اقتصاد و دارایی طبق قانون حذف فرمان همایونی( آزادی عمل تام 

های یادشده را برای ویژگی باپنجم فردی  ی و باید در چارچوب ضوابط قانون برنامه ندارد
 ؛صدی این مقام پیشنهاد کندت

مدیران  مورددر  18/7/1383مقنن با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ـ 7
 ی کلیه ،این قانون 34 ی ماده 4 ی به این صورت که در تبصره ؛برداشت نوکشوری گامی 

صای ای تقسیم کرد. بر این اساس با احسیاسی و حرفه ی های مدیریتی را به دو دستهسمت
رئیس  رو، ازاینای اعالم کرد. سایر مدیران را مدیر حرفه (12)،71 ی مدیران سیاسی در ماده

مقررات حاکم بر نصب  و شودمحسوب می ،ای، و نه سیاسیکل نیز در شمار مدیران حرفه
 .استالرعایه در مورد رئیس کل نیز الزم (13)ایو عزل مدیران حرفه

 ویژگی به مقنن توجه عدم ،شودمی حاصل ذکرشده راتمقر و قوانین در دقت از آنچه
 وابستگی ممکن استآن  ی نتیجه که امری است؛ مجریه ی قوه ساختار از کل رئیس استقالل
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 مجریه باشد. ی قوه ی بدنه به مرکزی بانك بیشتر هرچه

 برخی در تنها نه دولت از مرکزی بانك استقالل ی مسئله امروزه که است در حالی این
 جمله از کشورها بعضی در بلکه شده، اجرایی قوانین فرانسه و آلمان وارد جمله از رهاکشو

 (.23: 1312است )السان، شده تضمین اساسی قانون در مهم این جنوبی آفریقای

 توسعه ی برنامه قوانين عتبارا. 2ـ1
 باید قانون کدام براساس کل رئیس انتخاب حاضر حال در که پرسش این به پاسخ منظور به

 انقضای با آنکه کوتاه. شود روشن برنامه قوانین اعتبار زمانی ی محدودهباید  ،گیرد صورت
 مورد در توسعه پنجم ی برنامه قانون سکوت و توسعه چهارم ی برنامه قانون اعتبار مدت
 توسعه چهارم ی برنامه قانون) موجود متون بین از قانونی متن کدام کل، رئیس انتخاب ی نحوه

 قانون آیا بود؟ خواهد حاکم کل رئیس انتخاب ی نحوه بر( همایونی فرمان حذف انونق یا
 موضوع در ساله، پنج ی برنامه ی دوره پایان با نتیجه در و کند می نسخ را قبلی مقررات برنامه
 در تنها مغایر مقررات حقوقی ثیرأت از مانع برنامه، قانون یا مواجهیم تقنینی خأل با بحث مورد
  (14)شود؟می برنامه اجرای طول

 تفکیك برنامه قوانین مختلف مواد بین باید رسدمی نظر به (13)برنامه قوانین اعتبار مورد درـ 1
 در تنها نه که دارند آثاری و ندساختارساز قوانین این مواد از برخی چراکه ،شویم قائل
 دوام نیز قوانین نای اجرای سال پنج مدت انقضای از بعد بلکه قانون اجرای مدت طول
 هستند خصوصیتی و وصف چنین فاقد قوانین این مفاد از دیگر برخی که درحالی (13).دارند

( سال پنج) اندشده وضع که زمانی مدت همان برای اجرایی احکامی ی دربردارنده صرفاً و
 کرد: طرحم زیر شرح به فرض دو توانمی برنامه قوانین اعتبار مورد در اساس این بر. باشندمی

 برای آید،برمی هم قوانین این نام از که گونه همان برنامه، قوانین اول فرض براساس( الف
 پنج مدت طول در نیز قوانین این مفاد اعتبار رو ازاین و است شده وضع سال پنج مدت
 و دهد می دست از را خود قانونی اعتبار مدت، این انقضای با آنکه نتیجه. بود خواهد سال
 است؛ حقوقی اثر هرگونه فاقد
 مدت برای اگرچه برنامه قوانین که است این ،رسدمی نظر به ترموجه که دیگری فرض( ب
 مدتاین  گذشت از بعد قوانین این احکام از برخی که آنجا از شوند،می تصویب سال پنج

 سال پنج مدت انقضای از بعد حتی مفاد، نوع این دارد اقتضا حقوقی منطق آثاری دارند،
 پنج طول در باید که را کشور های اولویت قانونگذار واقع در. باشند اعتبار دارای نیز برنامه
 باید مصوب هایبرنامه که معنا این به است؛ دهکر مقرر برنامه قوانین در ،شوند محقق سال
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آثاری  مدت این انقضای از بعد آنکه نه شوند مستقر و محقق برنامه اجرای ی دوره طول در
 اشاره توسعه پنجم ی برنامه قانون 84 ی ماده به توانمی احکام این ی جمله از. باشندداشته ن

 منطقی رو ازاین (17).است کرده تأسیس را ملی ی توسعه صندوق عنوان با صندوقی که کرد
 قانون ی ساله پنج ی دوره پایان با که باشد کرده اراده چنین قانونگذار که رسد نمی نظر به

 خودکار و قهری صورت به آن بر مترتب حقوقی آثار ی همه و صندوق این پنجم، ی برنامه
 .ندشو محو حقوقی نظام ی صفحه از

 تواندمی نگهبان شورای هاینظر به توجه برنامه، قوانین اعتبار زمانی ی دوره مورد درـ 2
 1332 ی شماره به نگهبان شورای ی نظریه 8 بند از بخشی در. باشد روشنگری راهنمای

 :است آمده چنین توسعه اول ی برنامه قانون (18)41 ی تبصره مورد در 3/11/1338 مورخ

 آن تقیید ولى است اساسى قانون 31 اصل با مغایر باشد دائمى صورت به اگر 41 ی تبصره»

 مرکز)«ندارد اشکالى موجود وضع به توجه با( اول ی برنامه اجراى زمان) سال پنج مدت به
 .(173 :1383 ،نگهبان ایشور تحقیقات

 است این کرد برداشت نظر این از توانمی برنامه، قوانین اعتبار مورد در آنچه اساس این بر
 پنج مدت از فراتر که باشد احکامی ی دربردارنده تواندمی برنامه قوانین شورا نظر بنابر که

 مغایرتیمذکور  41 ی تبصره در مقرر حکم اگر چراکه. باشند داشته اجرایی قابلیت هم سال
بر . بود اساسی قانون با فاقد مغایرت بودن دائمی نظر از نداشت، اساسی قانون 31 اصل با

 که در قوانین برنامه وجود داشته باشد حکمیمبنای این نظریه این امکان وجود دارد که 
 (11).باشد حقوقی اثر دارای نیز سال پنج از فراتر

 نظام در کل رئیس انتخاب ی نحوه فرض، دو این از ریكه مقتضای به التزام براساسـ 3
 :است تصور قابل زیر فرض چند صورت این در و بود خواهد متفاوت کنونی حقوقی

 با کل رئیس انتخاب وضعیت نباشند، معتبر سال پنج مدت از بعد توسعه قوانین اگر( الف
 که صورت بدین شود؛یم مشخص قبلی قوانین با توسعه ی برنامه قانون ی رابطه به توجه
 وضعیت در کل رئیس انتخاب باشد، کرده نسخ را سابق قوانین چهارم ی برنامه قانون هرگاه
 است آن صریح نسخ آثار جمله از چراکه بود؛ خواهد قانونی حکم فاقد حقوقی نظام فعلی

 دنیازمن قوانین این مجدد احیای و شد خواهد منسوخ قوانین حقوقی حیات پایان موجب که
 11 ی ماده «  ه» بند از یك ی تبصره بنابراین. قانون است وضع برای الزم قانونی تشریفات طی

 و کند می نسخ را همایونی فرمان حذف قانون ی واحده ماده 1 بند چهارم، ی برنامه قانون
 بود؛ خواهیم مواجه قانون سکوت با کل رئیس انتخاب فرایند خصوص در رو ازاین

 االثرملغی موقت صورت به را قبلی مغایر قوانین صرفاً برنامه قانون گرا دیگر سوی از( ب
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 و شده احیا سابق قوانین برنامه، قانون اعتبار سال پنج مدت گذشت از بعد ،باشد کرده
 انقضای با اساس این بر .(182: 1372کاتوزیان،) شوندمی اجرایی و حقوقی آثار دارای
 ی واحده ماده 1 بند) موضوع این در سابق عمل مورد ونقان برنامه، قانون اجرای زمان مدت
 ؛شد خواهد اجرا قابل و احیا حقوقی نظام در دیگر بار( همایونی فرمان حذف قانون

 سال پنج گذشت از بعد حتی برنامه، قوانین دوام به معتقد دوم نظر مطابق هرگاه اما( ج
 همچنان کل رئیس انتخاب مورد در چهارم ی برنامه قانون حکم که گفت باید ،باشیم

 ی برنامه قانون حاکمیت مورد در دیدگاه این طرفداران استدالل. است معتبر و مجری
 که ،«همایونی فرمان» حذف قانون حاکمیت که است کل رئیس انتخاب ی مسئله بر چهارم
 خالف نوعی به است، سپرده دارایی و اقتصاد امور وزیر به را کل رئیس حکم صدور
 خرؤم قانون که توسعه پنجم ی برنامه قانون براساس چراکه ،است سازمانی و لیعق قواعد

 مقامی که مقام قائم انتصاب ،است مرکزی بانك مقام قائم انتصاب مورد در الرعایهالزم و
 که است حالی در این (21)است، جمهوررئیس حکم با ،شودمی محسوب کل رئیس مادون

 امور وزیر با کل رئیس حکم صدور «همایونی نفرما حذف» قانون حاکمیت فرض در
 .نیست سازگار چندان عقل منطق با امر این و است دارایی و اقتصادی

 انتخاب بر حاکم و کنونی حقوقی نظام ی زمینه در شایان توجه اساسی ی نکته اساس این بر. 4
 باید ،دیگر ارتعب به. است قبلی قوانین با توسعه چهارم ی برنامه قانون ی رابطه کل، رئیس

 نسبت سابق مغایر قوانین با چهارم ی برنامه قانون نسبت آیا که داد پاسخ پرسش این به
 چهارم ی برنامه قانون 131 ی ماده براساس مورد این در خیر؟ یا است منسوخ و ناسخ

 .است االثر ملغی آن اجرای طول در قانون این با مغایر مقررات و قوانین ی کلیه توسعه
 مقنن هدف ظاهراً. است «االثرملغی» ی واژه ،کندمی توجه جلب قانونی ی ماده این در آنچه

 قوانین از گروه این برنامه، قانون ی ساله پنج ی برهه در که است بوده این واژه این ذکر از
 رسیده پایان به آنها حقوقی حیات و شده منسوخ کلی به آنکه نه باشند؛ حقوقی اثر فاقد
 است ممکن چگونه آنکه توضیح. است اشکال و تأمل محل جد به تقنین نوع این البته. باشد

 ی نامه آیین و اساسی قانون در مقرر تشریفات طی با که را خویش ی مصوبه قانونگذار،
 کرده ایجاد حقوقی آثار و شده آغاز آن اجرای و شده تبدیل االجرا الزم قانون به داخلی
 اثربخشی از مانع د،کن نسخ را آن آنکهبی و درآورد تعلیق حالت به سال پنج مدت به ،است

 قانونِ بار دیگر یادشده ی مصوبه مدت، این گذشت از پس که نحوی به ،شود آن حقوقی
 . دشو حقوقی آثار دارای و االتباعالزم

 ی برنامه قانون ی زمینه در مقررات و قوانین دسته دو ماده، این مفاد براساس حال هر به
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 رئیس انتخاب ی شیوه به مربوط قوانین و احکام از دسته یك: دارد وجود توسعه چهارم
 که کل رئیس انتصاب زمان مدت جمله از. مغایرت ندارند چهارم ی برنامه قانون با که کل
 طول در چه قوانین از دست این. است حکم فاقد موضوع این چهارم ی برنامه قانون در

 اعتبار برنامه قانون اجرای سال پنجمدت  انقضای از بعد چه و چهارم ی برنامه قانون اجرای
 و نشده آنها متعرض چهارم ی برنامه قانون چراکه ،بود خواهند الرعایهالزم و رنددا حقوقی
 .است منتفی چهارم ی برنامه قانون با آنها مغایرت فرض
. است مغایر توسعه مچهار ی برنامه قانون مفاد با آنها مفاد که هستند قوانینی دیگر ی دسته

 ی ماده اساسبر کل، رئیس انتصاب ی نحوه همچون مواردی قوانین، از گروه این مورد در
 قوانین این برنامه، قانون اجرای طول در که گفت باید توسعه چهارم ی برنامه قانون 131

 قابلیت دیگر بار برنامه، قانون اجرای زمان مدت انقضای از بعد ولی رند،ندا اجرایی قابلیت
 اجرای سال پنج شدن سپری از بعد کل رئیس انتخاب اساس این بر. کنندمی پیدا اجرا

 انتصاب به مربوط مقررات و قوانین در «همایونی فرمان حذف» قانون براساس برنامه قانون
 .بود خواهد کشوری مقامات بعضی به افراد
ی چهارم با  قانون برنامهی دولت در انتصاب رئیس کل بعد از انقضای مدت اجرای  رویه

این قانون، حاکی از تمسك دولت به قانون حذف فرمان همایونی  131ی  ماده توجه به
این  «حذف فرمان همایونی»است. بر این اساس هیأت دولت مستند به بند اول از قانون 

ها و در و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانك یانتصاب را به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد
 (21)نهایت تصویب آن در هیأت وزیران انجام داده است.

 پنجم توسعه ي انتخاب رئيس كل بانك مركزي و قانون برنامه. 2
ر سیر مراحل تصویب د ی پنجم توسعه ی انتخاب رئیس کل در قانون برنامه در مورد نحوه

عنوان  به از دولت این قانون، شاهد اختالف نظرهای نهادهای مسئول در نظام تقنینی کشور
 ناظر برعنوان نهاد  کننده و شورای نگهبان به تصویب نهاد عنوان الیحه تا مجلس به ی هکنند تهیه

که هریك با  صورتی به ایم.مصوبات مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده
ب ی انتخا ای متفاوت از دیگر نهادها در مورد نحوههای گوناگون، شیوهمستندات و استدالل
 اند.رئیس کل ارائه کرده

 م توسعهپنج ی برنامه ی اليحهدر  انتخاب رئيس كل. 2-1
ی پنجم توسعه که دولت در تاریخ  ی برنامه الیحه 81ی  ماده 1ی  براساس تبصره

 مجمع تأیید و جمهوررئیس پیشنهاد از پس کل رئیسبه مجلس تقدیم کرد،  21/11/1388
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 که گونه همانشد. تعیین می جمهوررئیس سوی از وی حکم صدور اب مرکزی بانك عمومی
 در اتخاذشده روش همان دقیقاً کل رئیس انتصاب ی نحوه ،دولت ی الیحه دراست،  مشخص

این تبصره و ترکیب مجمع عمومی بانك مرکزی  براساس. است توسعه چهارم ی برنامه قانون
 هیچ با کل رئیس انتصاب در مجریه ی قوه عمل بتکارا ،(22)این الیحه 81ی  در صدر ماده

 انتصاب حکم صدور و تأیید و پیشنهاد مراحل ی همه چراکه بود،ن رو به رو محدودیتی
 .گرفتمی انجام وزرا و جمهوررئیس یعنی مجریه ی قوه ارکان ی وسیله به

 و الفاظ از که گونه آنجمهور در صدور حکم انتصاب رئیس کل،  مورد صالحیت رئیس در
 در تام صورت به کل رئیس انتصاب گفت باید ،شودمی استفاده نیز تبصره این تنظیم ی نحوه
کل با  تسایاینکه پیشنهاد فرد متصدی ربر  چراکه عالوه ،دبو جمهوررئیس اختیار و تیحصال

مع شده توسط مجکه باید پس از تأیید فردِ پیشنهاداست  جمهورشخص رئیس ،این مقام است
به این سمت فرد تأییدشده، صورت . در غیر این دوی کن عمومی، اقدام به صدور حکم

 منصوب نخواهد شد.

 (22)شورای نگهبانديدگاه مجلس و  ی . انتخاب رئيس كل در مصوبه2-2
مجلس ) دو رکن اساسی نظام تقنینی کشور هایدر این قسمت به بحث و بررسی نظر

در مورد  (صوبات مجلسم ناظرعنوان  به ی نگهبانب قوانین و شورایصومرجع تعنوان  به
نجا که این مصوبه ی پنجم خواهیم پرداخت. از آ برنامه انتخاب رئیس کل در قانون ی نحوه

صورت  به ،پنجم( چندین بار میان مجلس و شورا رفت و برگشت داشته است ی )برنامه
 .شودجداگانه هر مرحله بررسی می

 اول تصويب مجلس و نظر شورای نگهبان ی مرحله. 2-2-1
ای در ی انتخاب رئیس کل با تغییرات عدیده ی پنجم در مورد نحوه ی برنامه فاد الیحهم

مجلس،  ی تصویب و در کمیسیون برنامه و بودجه ی در اولین مرحلهمجلس همراه شد. 
جمهور و پس از تأیید مجمع پیشنهادی مطرح شد که به موجب آن رئیس کل به پیشنهاد رئیس

 .(13، 11113، رسمی ی شود )روزنامهعمومی بانك مرکزی منصوب 
ی مهم در این پیشنهاد، ترکیب مجمع عمومی بود که از ترکیب رؤسای سه قوه، معاون  نکته

جمهور، دادستان کل کشور، نایب رئیس اول مجلس و ریزی و نظارت راهبردی رئیسبرنامه
جمهور  رئیس شد. از سوی دیگر براساس این پیشنهاد،وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل می

دالیل موافقان برای توجیه این پیشنهاد بدین  (24)عنوان رئیس مجمع عمومی پیشنهاد شده بود. به
 شود:صورت خالصه می
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ی  ای بوده و محدود کردن مدیریت این نهاد به ارکان قوهالف( بانك مرکزی نهادی فراقوه
 مجریه موجه نیست؛

 دارد، این نهاد باید امور پولی و بانکی برعهده های مهمی که بانك مرکزی درب( با مسئولیت
نحوی  ی این نهاد به ی اداره رو باید نحوه باشد. ازایندر اقدامات خود استقالل عمل داشته 

 تنظیم شود که استقالل بانك مرکزی محصول آن باشد؛
 ی مجریه، سبب تغییر و تحوالت ج( قرار دادن صالحیت انتصاب رئیس کل در صالحیت قوه

دار ها به این مقام خواهد شد که این امر ثبات اقتصادی کشور را خدشهمکرر در انتصاب
 کند.می

قانون  37در مقابل، مخالفانِ این پیشنهاد با استناد به اصل استقالل قوای مذکور در اصل 
اصل داند، پیشنهاد مذکور را مغایر با این ی کشور را مستقل از هم می گانهاساسی، که قوای سه

دانستند. با این توضیح که این گروه از نمایندگان، امور بانك مرکزی را داخل در امور اجرایی می
کردند. در نهایت  ی مجریه تعریف می دانستند و در نتیجه جایگاه این نهاد را در ساختار قوه می

 (.31-33، 11131ی  ی رسمی، شماره این پیشنهاد در مجلس رأی الزم را کسب نکرد )روزنامه

بینی چنین ترکیبی برای مجمع در مورد این پیشنهاد مطرح است آنکه با پیش پرسشی که
عنوان مرجع اصلی انتخاب رئیس کل، کدام مرجع در برابر اعمال  عمومی بانك مرکزی به

رئیس کل مسئول و پاسخگو خواهد بود؟ و بانك مرکزی در برابر کدام مرجع پاسخگو خواهد 
دخالت مستقیم داشته باشد. توضیح « مسئول»پرسشگر و ناظر، نباید در امور بود؟ چراکه نهاد 

در اختیارات مجری است و اجرای کارکردهای در حقیقت دخالت  ناظر در اجرا دخالت»آنکه 
را برای انجام  ت، نه عامل، اختیار و ابتکار الزمکشاند. در این صورحکومتی را به انحراف می

پردازد. بسیار مهم خود مبنی بر بازبینی اقدام عامل می ی ناظر به وظیفه وظایف قانونی دارد و نه
طور  ناقض اصل مسئولیت است. اگر مقام مجری نتواند به ،تر اینکه، دخالت ناظر در اجرا مهم

توان او کار گیرد، دیگر نمی خود را به یمستقل و دور از دخالت اشخاص دیگر اختیارات قانون
الزم است مقام ناظر، بدون مداخله در امر اجرا و پس از تکمیل آن، دانست.  «مسئول»را 

(. براساس این ترکیب و امکان دخالت مستقیم 17: 1311)راسخ،« نظارت خود را اعمال کند
ی نهادهای نظارتی از جمله  سران قوا در انتصاب رئیس کل، این امر سبب خواهد شد که همه

شور به نوعی با احتیاط و بدون آزادی کامل به نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل ک
اند. بر این نهاد بپردازند، چراکه براساس این پیشنهاد هر سه قوه در این انتصاب دخالت داشته

ی قضائیه بر این  ترین تالی فاسد این پیشنهاد تضعیف بعد نظارتی مجلس و قوه رو مهم ازاین
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 نهاد خواهد بود.
با عدم تأیید این پیشنهاد توسط نمایندگان، پیشنهاد دیگری مطرح شد که براساس آن با 

انتخاب رئیس کل به اعضای مجمع عمومی بانك مرکزی  (23)الیحه، 81 ی ماده «  ه»اصالح بند 
سپرده شود؛ بدین صورت که بعد از انتخاب رئیس کل توسط مجمع عمومی، رئیس مجمع 

 د.کنجمهور تنفیذ حکم او را صادر و رئیس
افزون بر این، مجلس ترکیب مجمع عمومی بانك مرکزی را، که براساس این مصوبه نقش 

ای تعیین کرد که هر سه قوه )قضائیه، مقننه و کلیدی در تعیین رئیس کل داشت، نیز به گونه
و  وزیر امور اقتصادیی مجریه  مجریه( نقش تأثیرگذار داشته باشند. بدین صورت که از قوه

از جمله اعضای این ترکیب  جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاون برنامه و دارایی
ی قضائیه به عضویت مجمع  ی قوه عنوان نماینده بودند. از سوی دیگر دادستان کل کشور نیز به

ی تشکیل این هیأت چنین بود که هفت عضو  ی مقننه در نحوه عمومی درآمد. نقش قوه
عنوان عضو مجمع عمومی  جمهور در صورتی بهمع بعد از پیشنهاد رئیساقتصاددان این مج

کردند. از شدند که رأی موافق اکثریت نمایندگان ملت را کسب میبانك مرکزی منصوب می
 دیگر اعضای مجمع در این مصوبه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود.

جریه در تعیین رئیس کل نسبت به قوانین ی م نتیجه آنکه براساس این مصوبه، نقش قوه
به  این الیحه، تعیین رئیس کل 81 ی ماده «  ه»صراحت بند   به تر شد؛ چراکهسابق کمرنگ

حکم رئیس کل نیز  عمومی، توسط مجمع رئیس کل از تعیین دو بع عمومی سپرده شد مجمع
براساس  د.کرمی جمهور این حکم را تنفیذ و صرفاً رئیس شد میتوسط رئیس مجمع صادر 

نظر برسد با صدور حکم رئیس کل از سوی  ی تدوین آن ممکن است به ظاهر این متن و نحوه
که با توجه  کند، درحالیرئیس مجمع، فرد مورد نظر سمت ریاست بانك مرکزی را کسب می

« تنفیذ»به مفهوم اصطالح تنفیذ در این ماده، چنین برداشتی صحیح نیست، زیرا اثر حقوقی 
جمهور، نفوذ بخشیدن به حکم صادرشده است و این حکم بدون تنفیذ  وسط رئیست

 جمهور فاقد اثر حقوقی است. رئیس
همراه شد، بدین ترتیب  هایی مشابه پیشنهاد پیشینها و مخالفتپیشنهاد یادشده با موافقت

کردند  مداد میای قلهایش، اوالً نهادی فراقوه که موافقان بانك مرکزی را، با توجه به صالحیت
ی آن بود و ثانیاً استقالل عمل الزم این نهاد را  که مستلزم نقش تأثیرگذار هر سه قوه در اداره

ی مجریه نباشد. افزون بر  دانستند که انتصاب رئیس کل در انحصار قوه در گرو این مهم می
ای پولی در هاین گروه از نمایندگان با این استدالل که در وضع فعلی جامعه سیاستاین، 

از راه استقراض و کسب اعتبار از  در عملو دولت  های مالی دولت قرار گرفته یاستخدمت س
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بر لزوم استقالل بانك مرکزی از دولت  ،کندخود را تأمین می ی بانك مرکزی کسری بودجه
 کردند.می تأکید

ریت بانك ی پیشین، بر اجرایی بودن امر مدی مخالفان این پیشنهاد نیز، همچون مرحله
ی مجریه در این زمینه اصرار داشتند و بر لزوم پایبندی به  مرکزی و در نتیجه صالحیت تام قوه

 کردند.استقالل قوا تأکید می
ترتیب زیر از تصویب  های موافقان و مخالفان بهسرانجام پیشنهاد ذکرشده با وجود استدالل

قانون  14ای نگهبان براساس اصل برای اظهار نظر شور 3/11/1381مجلس گذشت و در تاریخ 
 اساسی، به شورا ارسال شد.

انتخاب مجمع عمومی بانك مرکزی جمهوری اسالمی  ی ترکیب و نحوه - 81 ی ماده»
 :شود ایران به شرح زیر تعیین می

طول مدت انتصـاب هـر کـدام از     .شود ه عضو تشکیل میمجمع عمومی بانك از یازد (الف
وزیـر امـور اقتصـادی و     .شـود  دوره با ترکیب زیر انتخـاب مـی    كسال و فقط برای ی  ده اعضا

جمهور، دادستان کـل کشـور، رئـیس اتـاق      ریزی و نظارت راهبردی رئیس دارایی، معاون برنامه
بازرگانی و صنایع و معادن ایران، هفت نفر اقتصاددان که حداقل پانزده سال سابقه و تخصـص  

 .فعالیت پولی و بانکی داشته باشند
کنـد و   می  جمهور هفت نفر اقتصاددان را همزمان به مجلس معرفی در دوره اول رئیس (ب

 .شوند آنها با رأی اکثریت مجلس انتخاب می
تواند فقط یك نفر از هفت نفر اقتصاددان را با رأی  جمهور می بار رئیس هر دو سال یك (ج

 .اعتماد مجلس تغییر دهد
 .کنند عنوان رئیس مجمع انتخاب می را به اعضای مجمع عمومی از بین خود، فردی( د
رئیس کل بانك مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع عمومی بانك تعیـین و بـا    ( ه

حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسالمی ایران برای مدت هفت سال به این 
م وی فقـط بـرای   شوند. انتخاب مجدد رئیس کل بانك مرکزی و قائم مقـا  ها منصوب می سِمت

توانند فردی را از بین خود برای این دو سـمت انتخـاب    بار مجاز است. اعضای مجمع نمی یك
 «.کنند

بانکداری از جمله  ،قانون اساسی 44با این استدالل که براساس اصل  ی نگهبانشورا
 سهیم کردن افرادی ،صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت باشد مواردی است که باید به

خارج از دولت )رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و هفت اقتصاددان( در تعیین مدیریت 
 (23).مغایر اصل مذکور دانست را بانك مرکزی
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بود که آیا  پرسشاین  پاسخ بهشورای نگهبان در این مرحله  بررسیدر  ی شایان توجه  نکته
ی  ت اجرایی و وابسته به قوهی اسیا صرفاً نهادکزی نهادی وابسته به حاکمیت است بانك مر
 مجریه؟

که براساس وظایف مقرر برای این نهاد در  بودگروهی را رأی بر آن  ی نگهباندر شورا
 رو ازاین اند و اموری با ماهیت اجرایی ، این مواردقوانین از جمله تنظیم بازار پولی و مالی و...

بر حاکمیتی بودن برخی از  ، خودن گروهای البته. استمجریه  ی جایگاه این نهاد در درون قوه
 ند.ای نظارتی این نهاد توجه داشته ن وظیفهچوهموظایف بانك مرکزی 

همچون  ،در صالحیت بانك مرکزی ر این استدالل که امورگروهی دیگر با ذک در مقابل،
ها و نشر اسکناس و... از جمله اموری هستند که به حاکمیت یك جامعه نظارت بر بانك

  (27).کردندتعریف نمیمجریه  ی این نهاد را تماماً در ذیل قوهکارکرد  شوند،ط میمربو
متعدد در شورای نگهبان، در نهایت شورا صرفاً از این نظر که  هایبه هر روی با وجود نظر

وچهارم از جمله امور داخل در مالکیت عمومی و در اختیار  امور بانکداری براساس اصل چهل
بانك مرکزی را مغایر با  ی اداره ی ت دادن افرادی خارج از دولت در نحوه، دخالاستدولت 

 وچهارم اعالم کرد. اصل چهل

 آن در مورددوم اصالح مصوبه توسط مجلس و نظر شورا  ی مرحله. 2-2-2
منظور اصالح به مجلس  مجلس به ی مصوبه 11/11/1381در تاریخ  مذکورنظر به مراتب 

راستای تأمین نظر شورا، از یك سو اقدام به اعمال تغییراتی در بازگردانده شد. مجلس، در 
این اصالح، مجمع عمومی از ترکیب  ی ترکیب مجمع عمومی بانك مرکزی نمود. در نتیجه

ریزی و  عنوان رئیس مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه جمهور بهرئیس
شد. از سوی دیگر تخاب هیأت وزرا تشکیل میجمهور و دو نفر از وزرا به انراهبردی رئیس
جمهور و کسب  مقرر شد رئیس کل، بعد از پیشنهاد رئیس 81 ی یك ماده ی براساس تبصره

جمهور  تأیید مجمع عمومی و رأی موافق اکثریت مطلق نمایندگان مجلس، با حکم رئیس
کل برای  تر در انتخاب رئیسمنصوب شود. مجلس، براساس این تغییر، نقشی مستقیم

 .نمایندگان مجلس تعریف کرد
کردند. موافقان در مخالفان این اصالح، بر مغایرت این تبصره با اصل استقالل قوا تأکید می

ی نخستین مجلس استناد  ی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه پاسخ به این ایراد به نحوه
ایرادی را متوجه عضویت طورکه شورای نگهبان  کردند همانجستند. این گروه استدالل می

دادستان کل کشور در مجمع عمومی بانك مرکزی ندانسته است، دخالت مجلس در انتخاب 



 
 
 

  معضل انتخاب رئيس كل بانك مركزي در نظام حقوق اساسی ایران
 

 

 

121 

عبارت دیگر  (. به17-11، 11113ی رسمی، رئیس کل نیز با ایرادی مواجه نخواهد شد )روزنامه
کشور نیز ی اول، دادستان کل  مرحله ی استدالل این گروه از نمایندگان این بود که در مصوبه

این،  ی قضائیه در ترکیب مجمع عمومی عضویت داشت و با وجود ی قوه عنوان نماینده به
رو در این مورد نیز  شورای نگهبان ایرادی از نظر مغایرت با اصل استقالل قوا اعالم نکرد. ازاین

 این ایراد وارد نخواهد بود.
یشنهاد متصدی مقام براساس این تغییرات، صالحیت پ از سوی دیگر اگرچه مجلس،

ی  نحوی اراده این ماده، به 3ی  جمهور واگذار کرد، طبق تبصرهریاست کل را به رئیس
جمهور را در اعمال این صالحیت محدود کرد، چراکه براساس این تبصره رئیس کل باید  رئیس

ی ی کاری و دارا از میان متخصصان پولی و بانکی و اقتصادی و دارای حداقل ده سال سابقه
های مرتبط و حسن شهرت انتخاب شود. پس از تحصیالت حداقل کارشناسی ارشد در رشته

برای اظهار نظر شورای نگهبان ارسال  14/11/1381در تاریخ  اصالحات یادشده، این مصوبه
 شد. 

مبنی بر دخالت افرادی خارج از دولت )حکومت( در  شورا با وجود برطرف شدن ایراد
 ناظر بریك این ماده  ی گرفته در تبصره تغییر صورتدر این مرحله  انتخاب رئیس کل، شورا

دگان ناکثریت مطلق نمای اعتماد رأی آن به کسب شدنانتخاب رئیس کل و موکول  ی نحوه
با این استدالل که مقاماتی که از سوی مجلس  (28)مغایر قانون اساسی دانست؛ مجلس را

 است، در قانون اساسی احصا شدهأی اعتماد مجلس شوند یا انتصاب آنها نیازمند رانتخاب می
ی  ی شماره رو براساس نامه ازاین. رکزی در شمار این مقامات نیستو رئیس کل بانك م

به کسب  شورای نگهبان موکول کردن انتصاب رئیس کل 13/11/1381مورخ  81/31/41114
 سی شناخته شد.ول متعددی از قانون اسارأی اکثریت مطلق نمایندگان مجلس مغایر اص

منظور اصالح به مجلس بازگردانده شد. در این  به 13/11/1381ی یادشده در تاریخ  مصوبه
ی  مرحله مجلس بر نظر خود مبنی بر ایفای نقش در انتخاب رئیس کل اصرار کرد و مصوبه

 را بدون تغییر به شورا ارسال کرد و این مصوبه با 81ی  ی یك ماده خود در مورد مفاد تبصره
 رو شد. ی پیشین شورای نگهبان روبه همان ایراد مرحله

تواند در پاسخ به بسیاری از ایرادات موجود در  ای که ذکر آن میدر پایان این مبحث نکته
ی  ی نحوه مورد جایگاه رئیس کل از جمله ایراد عدم استقالل این مقام راهگشا باشد، مسئله

گرفته در مجلس شورای اسالمی  های انجامرسیعزل این مقام است. اگرچه این موضوع در بر
رسد  نظر می بندی جایگاه رئیس کل چندان مورد توجه قرار نگرفته است، به و در چارچوب

ی  صورت تام و بدون نیاز به هرگونه پاسخگویی در صالحیت قوه هرگاه عزل رئیس کل به
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و اقدامات رئیس کل تابعی اجرایی باشد، هر آینه پیداست که در بسیاری از موارد، تصمیمات 
توان از استقالل  ی مجریه خواهد بود. در نتیجه در چنین وضعیتی نمی های قوه از سیاست

عملکرد رئیس کل، در رأس بانکداری کشور سخن گفت، چراکه هر تصمیم و اقدام این مقام 
ات یا های دولت دارد )همسو یا مخالف(، ممکن است به ثب ای که با سیاستبه نسبت رابطه

بر  منظور تضمین استقالل رئیس کل عالوه تزلزل این جایگاه بینجامد. بر این اساس به
ی عزل این مقام است که باید  تر از آن، شیوه ی انتخاب این مقام، مهم گذاری نحوه چارچوب

ای تنظیم شود که به استقالل این جایگاه کمك کند. در غیر این صورت حتی اگر در گونه به
ی عزل ی جوانب استقالل این مقام مورد توجه قرار گیرد، این نحوه رئیس کل همهانتخاب 

 کند.  دار می خواهد بود که استقالل این مقام را خدشه

 مجمع تشخيص مصلحت نظام و انتخاب رئيس كل بانك مركزی. 2-2
له از جم ،پنجم توسعه ی در مورد برنامه خویش ی از مفاد مصوبهاصرار مجلس بر برخی  با
منظور  و بهقانون اساسی  112موضوع براساس اصل  ،انتخاب رئیس کل ی نحوه ی درباره

از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت  13/11/1381تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 
 نظام ارجاع شد.

طرح و  نظام مصلحت تشخیص مجمع در ،مرکزی بانك کل رئیس انتخاب ی نحوه اگرچه
 صورت به این بار موضوع ی اینرهبر معظم مقام دستور با ،شد مهمختو مجلس نظر تأیید با

 (.18/11/12) گرفت قرار مجمع کار دستور در 111اصل  8و در چارچوب بند  معضل

(http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920602000407) 
تشخیص  عنوان معضل در مجمع شده در مورد بانك مرکزی به موضوع مطرح ی درباره

 27/11/1381رئیس مجمع در تاریخ  1111/33331 ی شماره ی نامه با توجه به مصلحت نظام،
 آنچه رهبری معظم مقام آن است که براساس دستور ی مهم ، نکتهبه رئیس مجلسخطاب 

 طور به نهو  است «مرکزی بانك ی اداره ی نحوه»شود،  مطرح باید مجمع در معضل عنوان به
 .«کل رئیس انتخاب ی نحوه» خاص

 گيرينتيجه
های مهم بانك مرکزی رسد که با توجه به صالحیتنظر می یند این پژوهش بهاعنوان بر به

کل ویژه بعد نظارتی این نهاد و جایگاه خاص و بالمعارض رئیس  در ابعاد مختلف اقتصاد و به
در تعیین فرایند انتخاب رئیس کل این نهاد طرحی اندیشیده شود که از یك  بایددر این نهاد، 

منظور ایجاد  ای به استقالل رئیس کل بانك مرکزی وارد نشود و از سوی دیگر بهسو خدشه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920602000407تاريخ
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. بر این اساس عمل آید بهثبات مدیریتی در این نهاد از تحوالت سریع و شتابزده جلوگیری 
-های ضروری در این فرایند تضمین استقالل رئیس کل بانك مرکزی در تصمیمویژگی یکی از

های این مقام، نظام حقوقی حاکم بر عزل و  عبارت دیگر با توجه به صالحیت گیری است. به
ای طراحی شود که تصمیمات و اقدامات رئیس کل تحت تأثیر بیم از نصب او باید به گونه

 عزل نباشد.
خصوص این ینکه تا زمان نگارش این مقاله، مجمع تشخیص مصلحت نظام در با توجه به ا

القاعده از طرق و با عنایت به اینکه مجمع در حل معضل، که علیتصمیمی نگرفته  معضل
حل این برای  ییراهکارهاهای قانون اساسی نیست، شدنی نبوده و مقید به چارچوب عادی حل

 :شود بیان میمعضل 
شود که نامزدهای صالح برای تصدی این  انتصاب رئیس کل پیشنهاد میی  در مورد نحوه

سمت از سوی کارگروهی مرکب از نمایندگان هر سه قوه پیشنهاد شوند و در نهایت  تصویب 
ی شایان  این پیشنهاد بعد از تأیید مجمع عمومی بانك مرکزی با هیأت وزیران باشد. مسئله

مجریه  ی خارج از تأثیر قوه افراد صالح سو پیشنهادك از ی توجه در این پیشنهاد آن است که
که  درصورتی رو ازاینگیرد که این امر منتج به پیشنهاد افرادی متخصص خواهد شد. انجام می

این امر مانع از انتصاب افراد  ،درستی و صرفاً بر مبنای کارایی فرد انجام گیرد عمل پیشنهاد به
 تا حدود زیادی مانع از شده نجام این مهم با روش مطرحا .غیرمتخصص به این مقام خواهد شد

 گیری سیاسی در انتخاب رئیس کل خواهد شد. جهت
منظور  بهی مجریه،  برای قوهانتصاب رئیس کل  شود ضمن پذیرش حق میپیشنهاد همچنین 

جمهور خارج شود،  وی از صالحیت مستقیم رئیس یبرکنار ،رئیس کل عملکردتأمین استقالل 
رتیب که عزل رئیس کل منوط به احراز تخلف یا سلب صالحیت و اثبات ناکارامدی بدین ت

 ی مجریه گردد. ای کارشناسی در دل قوه وی توسط بدنه
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 ها یادداشت
 شود. بسنده می «رئیس کل»از این پس برای رعایت اختصار در کالم، به عنوان . 2

یس ئر قانون پولی و بانکی کشور 11ی  جزء ب ماده 3و  2برای نمونه به موجب بندهای . 1
امور بانك و موظف به اجرای این قانون و  ی کل بانك مرکزی ایران مسئول حسن اداره

مراجع رسمی داخلی و خارجی  ی بانك در کلیه ی نماینده بوده وهای مربوط به آن  نامه آیین
 .استبا حق توکیل 

 .18/4/1331بانکی کشور مصوب قانون پولی و  11ی  بند ب ماده 3همچنین ن.ک: جزء . 9

 -... سیّم شود:سه شعبه تجزیه میه قوای مملکت ب متمم قانون اساسی مشروطه: 27اصل . 4
قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مامورین 

 کند.شود به ترتیبی که قانون معین میدولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می

رییس کل بانك مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و  - 11ی  بند ب ماده 3قسمت . 5
 شود و تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می

 انتصاب مجدد او بالمانع است.

های قانون  در تمام مواد و تبصره - ی اصالح قانون پولی و بانکی الیحه« ب»بند  3قسمت . 6
وزیر امور اقتصادی و   شود: صورت زیر تبدیل و اصالح می پولی و بانکی کشور کلمات به

جای وزارت  وزارت امور اقتصادی و دارایی به، وزیر دارایی و وزیر اقتصاد جای  دارایی به
مجلس شورای ملی  ، جای فرمان همایونی جمهوری به یسئحکم ر...  دارایی یا اقتصاد

 .جلس سنا یا مجلسینجای م به
مجمع  -شورای انقالب 2/7/1338ی امور بانکی مصوب  ی قانونی اداره الیحه 3 ی ماده . 7

وزیر بازرگانی  ،ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن عمومی بانك
یس ئمسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و ر  معادن، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر

ها با وزیر امور اقتصادی و  ریاست مجمع بانك شود. ازمان برنامه و بودجه تشکیل میس
 .ی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی استیدارا

رئیس کل بانك مرکزی و قائم مقام او به  :«حذف عنوان همایونی»واحده  قسمت یك ماده. 8
ها و تصویب هیأت  كپیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بان

روز حکم  3شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت  می  دولت تعیین
 .وی را صادر و ابالغ نماید

و بعد از تأیید   جمهور رئیس کل بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران به پیشنهاد رئیس. 3
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 گردد.  منصوب می  مهورج    مجمع عمومی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران با حکم رئیس

ی چهارم توسعه ترکیب مجمع عمومی بانك  قانون برنامه 11ی  ماده«   ه»به موجب بند . 21
ریاست مجمع(، وزیر امور اقتصادی و  جمهور ) رئیس  مرکزی بدین ترتیب تعیین شد:

از وزرا به  کیریزی کشور، وزیر بازرگانی و ی مدیریت و برنامه  دارایی، رئیس سازمان
 وزیران.  انتخاب هیأت

شود این است که با توجه به اینکه قوانین برنامه، از سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می. 22
- 83ی چهارم  ساله )قانون برنامه ی زمانی پنج ی چهارم توسعه برای بازه جمله قانون برنامه

ان همچنان در توشوند، آیا بعد از انقضای مدت اجرای این قانون می( تصویب می88
ی توسعه،  عبارت دیگر اعتبار قوانین برنامه انتخاب رئیس کل به مفاد آن استناد کرد؟ به

ی فعلی انتخاب رئیس کل در ادامه به  منظور مشخص شدن شیوه دائمی است یا موقت؟ به
ی  پردازیم. شایان ذکر است که با توجه به تأخیر دولت وقت در تقدیم الیحهاین مهم می

ی  نیز جاری بود و عمالً برنامه 88ی چهارم در سال  ی پنجم به مجلس، احکام برنامه هبرنام
 ساله شد. چهارم شش

های ذیل مدیریت سیاسی سمت قانون مدیریت خدمات کشوری 71 ی مادهبراساس . 21
نواب  جمهور،رئیس انمعاون ،رؤسای سه قو :نددعنوان مقام شناخته ش محسوب شده و به

 ،استانداران، نمایندگان مجلس ،وزرا، شورای نگهبان یاعضاورای اسالمی، رئیس مجلس ش
 .ن وزراامعاونو  سفرا

مصوب  3343/213ی  ی شورای عالی اداری به شماره .ک: مصوبه برای نمونه ن. 29
ی هیأت وزیران  نامهای و آییندر مورد شرایط انتخاب و انتصاب مدیران حرفه 23/3/1311

ی  قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نحوه 34ی  ماده 2ی  و تبصره« ج»راجع به بند 
 (. 8و 7ویژه مواد  )به 31/1/1311ای مصوب تغییر سمت مدیران حرفه

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این »ی چهارم مقرر کرده بود:  قانون برنامه 131ی  ماده. 24
 .«باشد االثر می آن ملغی یقانون در طول اجرا

 استمرار خصوصیت سو یك از قوانین، سایر با قیاس در قوانین دست این ماهیت مورد در .25
 نشود، ابطال یا نسخ دیگر قانونی ی وسیله به تا قانون یك که است این بیانگر که قوانین،
 سوی از و نیست جاری برنامه قوانین مورد در ،(43:1384 راسخ،) دارد ادامه آن اجرای
 قانون 121 ی ماده «د» بند 3 قسمت براساس برنامه، قانون همیتا ی واسطه به دیگر
 اکثریت موافق رأی نیازمند مجلس در آن اصالح و تصویب مجلس، داخلی ی نامه  آیین
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 رسمی است. ی جلسه در حاضر نمایندگان دوسوم

به  11/11/38ی اول توسعه مصوب  ی قانون برنامه واحده ماده 11ی  برای نمونه تبصره. 26
صنعتی  –ولت اجازه داد حداکثر در سه منطقه از نقاط مرزی کشور مناطق آزاد تجاری د

 تأسیس کند.

شود با هدف تبدیل  ملی که در این ماده صندوق نامیده می ی ـ صندوق توسعه 84ی  ماده. 27
های نفتی به  بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده

های آینده  اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل ی های زاینده گار، مولد و سرمایههای ماند ثروت
 شود. های نفتی تشکیل می از منابع نفت و گاز و فرآورده

هاى شبانه و  توانند دوره ها و مؤسسات آموزش عالى و تحقیقاتى مى دانشگاه -41 ی تبصره. 28
تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش  شبانه را با ی هاى سرانه هاى خاص، تأسیس و هزینه دوره

عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و 
هاى  ساله معادل آن را صرف هزینه دارى کل واریز نمایند و همه وجوه حاصله را به خزانه

 مربوطه دانشگاه نمایند.

مورخ  1133ـ 1133ی  ی شماره همفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنام. 23
 ساله آن است: ی پنج ی سوم حتی پس از اتمام دوره حاکی از اعتبار قانون برنامه 23/12/12
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  31با توجه به اینکه مطابق بند الف ماده »... 

عنوان  تی کشور به، سازمان امور مالیا1371فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 
مؤسسه دولتی، زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم شده است و در مصوبه شماره 

العاده ویژه مشاغل  هیأت وزیران، پرداخت فوق 21/3/1311-هـ47122/ت124321
حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو اطالق  ذی

ق عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل سازمان امور مالیاتی تجویز شده است و اطال
شود و مآالً دارندگان مشاغل مذکور در  کشور که زیرمجموعه آن وزارت است نیز می

مصوبه هیأت وزیران که در سازمان امور مالیاتی کشور اشتغال دارند، استحقاق دریافت 
ی شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج العاده ویژه مزبور را خواهند داشت و آرا فوق

در گردش کار که مبتنی بر این استدالل بر وارد دانستن شکایات صادر شده است صحیح و 
 21188ی  ی رسمی شماره منتشرشده در روزنامه...«)شود.  موافق مقررات تشخیص می

 (.8/4/13مورخ 

ام بانك مرکزی جمهوری اسالمی مق ی پنجم توسعه ـ قائم برنامه 88ی  ی یك ماده تبصره. 11
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ایران به پیشنهاد رئیس کل بانك مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانك مرکزی 
 شود. جمهور منصوب می جمهوری اسالمی ایران با حکم رئیس

 هیأت وزیران. 4/3/1312مورخ  41314/ت21/1131ی  ی شماره تصویب نامه. 12

 جمهوری مرکزی بانك عمومی مجمع ترکیب :وسعهی پنجم ت ی برنامه الیحه 81ی  ماده. 11

 :از است عبارت ایران اسالمی

 نظارت و ریزی برنامه معاون دارایی، و اقتصادی امور وزیر، (مجمع ریاست) جمهور یسئر

 .وزیران تأهی انتخاب به وزرا از ییک و بازرگانی وزیر جمهور، یسئر راهبردی

 از منبع اینترنتی زیر است:ی مراحل مستخرج  نظرهای شورا در همه. 19
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a 
-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=6a7107cd-b292-4aa6-9ddb-d2db3a8da809 
&ID=ff8ac30e-2bdb-4f02-a5d2-d96630ccfdc 

 شود:انك مرکزی به شرح زیر تعیین می: ترکیب مجمع عمومی ب81ی  ماده. 14
. 4ی قضائیه،  . رئیس قوه3. رئیس مجلس شورای اسالمی، 2جمهور )رئیس مجمع(،  رئیس

ریزی و نظارت راهبردی  . معاون برنامه3. دادستان کل کشور، 3نایب اول رئیس مجلس، 
 . وزیر اقتصاد و دارایی.7جمهور و  رئیس
جمهوری اسالمی ایران از بین افراد دارای حداقل  ی یك: رئیس کل بانك مرکزی تبصره

جمهور و تصویب  ی مدیریت بانکی به مدت پنج سال با پیشنهاد رئیس سال سابقه 11
 شود.جمهور منصوب می مجمع عمومی بانك مرکزی انتخاب و با حکم رئیس

 ی دولت با متن مصوب مجلس در مواردی متفاوت است. ی مواد الیحه شماره. 15

از آنجا که وظایف مربوط به شورای نگهبان:  41138/31/81ی  شماره 3/11/81ظر مورخ ن. 16
مغایر با اصل  81 ی شوند، بنابراین بند الف ماده بانك مرکزی، امور حاکمیتی محسوب می

 د.قانون اساسی شناخته ش 44
27. http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a 

-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=6a7107cd-b292-4aa6-9ddb-d2db3a8da809 
&ID=ff8ac30e-2bdb-4f02-a5d2-d96630ccfdc9 

ی تنظیم مفاد مربوط به انتخاب رئیس کل، به این  ی اول با توجه به نحوه شورا در مرحله. 18
 مورد ایراد قرار داده بود. تبصره ایراد نگرفته بود و تنها ترکیب مجمع را
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 منابع و مآخذ

 فارسي و عربيالف( 
های ، تهران: مرکز پژوهشبنياد نظري اصالح نظام قانونگذاري ،(1384) راسخ، محمد

  .مجلس، چ اول

 ، تهران: انتشارات دراک، چ دوم.نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی(، 1311راسخ، محمد )

پولی و بانکی بانك مرکزی  ی ، تهران: پژوهشکدهوق بانك مركزيحق ،(1312السان، مصطفی )
 .جمهوری اسالمی ایران، چ اول

 شرکت :تهران ،ایران حقوقی نظام در مطالعه و حقوق علم ي مقدمه ،(1372) ناصر کاتوزیان،
 .شانزدهم چ انتشار، سهامی

ورد مصوبات مجموعه نظرات شوراي نگهبان در م ،(1383) مرکز تحقیقات شورای نگهبان
نشر  تهران: ،(2972تا خرداد  2967سوم )خرداد  ي مجلس شوراي اسالمی دوره

 .دادگستر، چ اول
 ،بیستم چ میزان،نشر  :تهران ایران، اسالمی جمهوري اساسی حقوق ،(1378)محمد هاشمی،

 .دوم ج

 ب( قوانين
کشوری،  قانون مدیریت خدمات 34 ی دوم ماده ی نامه راجع به بند ج و تبصره آیین

 .هیأت وزیران 31/1/1311
 .با اصالحات بعدی ،21/1/1371داخلی مجلس مصوب  ی نامه آیین

در مورد انتصاب  4/3/1312، هیأت وزیران،   ه41314/ت21/1131 ی شماره ی تصویب نامه
 .رئیس کل فعلی بانك مرکزی

 .23/8/1381 مورخ 11131 ی رسمی جمهوری اسالمی ایران، شماره ی روزنامه
 .14/11/1381مورخ  11113 ی شماره رسمی جمهوری اسالمی ایران، ی وزنامهر

 .13/11/1381مورخ  11117ی  شماره رسمی جمهوری اسالمی ایران، ی روزنامه
 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

  .، مجلسین )سنا و ملی(7/3/1331قانون بانکی و پولی کشور، 
  .مجلسین )سنا و ملی( ،11/12/1331قانون برنامه و بودجه، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،  ی پنجم توسعه ی قانون برنامه
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  .مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس و13/11/1381
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،  ی چهارم توسعه ی قانون برنامه

 .ظاممصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت ن ،11/3/1383
  .، مجلسین )سنا و ملی(18/4/1331 قانون پولی و بانکی کشور

قانون حذف فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات 
  .، مجلس شورای اسالمی14/3/1331کشوری، 

ن، هیأت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرا ی پنجم توسعه ی برنامه ی الیحه
 .وزیران

  .، شورای انقالب2/7/1338امور بانکی، ی قانونی اداره ی الیحه
 .، شورای انقالب18/12/1338قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور، ی الیحه

 ،23/3/1311 مورخ 3343/213 ی ای، شمارهشرایط انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ی مصوبه
 .شورای عالی اداری

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس مجلس  1111/33331 ی شماره ی نامه
 ی جمهوری اسالمی. ی پنجم توسعه ی برنامه ، در خصوص الیحه27/11/1381 شورای اسالمی،

 های اينترنتي ج( پايگاه
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Dilemma of Appointment of The Governor 
of Central Bank in Iranian Constitutional 

System; Adventure and Outlook 
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2
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3* 

1- Associate Professor, Tehran University 
2- Ph.D student Of Public Law, Shahid Beheshti University 

3- MA student Of Public Law, Tehran University 

Abstract 
Despite long antecedent of establishment of the central bank in the 

Iranian legal system, the governing laws and regulations relating to 
appointment of the Governor of Central Bank has changed in various 
periods  . Nevertheless the joint part of these regulations represents the 

initiative of executive in appointment or dismissal of the governor. 
The subject of central bank management in process of ratifying the 

fifth development plan law, made a serious controversy between 
constitutional institutions ( the executive, Majlis(the parliament) and 
Guardian Council); in a way that Majlis, in order to guarantee the 
independence of central bank performance, persisted in contribution in 
appointment or dismissal of the governor and against, the executive 
recognized this subject as substantively administrative matter and put it in 
its exclusive competence. The leader, Because this problem didn’t resolve 
through usual ways, according to principle 110(8) of the constitution, 
referred the dilemma to the Nation’s Exigency Council.  

In this article, this issue has been studied in an analytical and case-
study method. In the author's opinion, in appointing the governor, in 
addition to preserving the independence of this office, the manner of 
reviewing on this institution should be provided in a way that doesn’t 
cause to interfere in the administration of the central bank and exercising 
the executive power. 

Key words 
the Governor of Central Bank, independence of Central Bank, 

dilemma, fifth development plan law, independence of powers. 

                                                                                                                                        
* E-mail: Hosseinayene69@gmail.com 



 

 

7 

Duties and Powers of The Federal Supreme 
Court of The Republic of Iraq 
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 & Mostafa Mansourian

2* 

1- Assistant Professor, Imam Sadeq University 
2- PhD student of Public Law, Imam Sadeq University (p.b.u.h) 

Abstract 
The Constitution contains the highest and the most fundamental rules 

and principles clarifying the structures, policies and values of a society in 
which the political power is settled, fulfilled and transferred. This issue 
requires the consistence of the laws with the Constitution, as the national 
covenant and legal document of the country, to be an absolutely 
important and essential matter and therefore in all legal systems pursuant 
to this purpose, there have been measures considered. 

The Federal Supreme Court (The FSC) is also the fledgling institution 
of the Iraqi legal system that has been established according to the new 
Constitution (2005) and following the recent developments of Iraq with a 
vast scope of duties and powers to attain these objectives. This article 
while examining the system of Iraqi Constitution, verifies the functions 
and competences of the Federal Supreme Court. 

Key words 
Constitutional review, the Federal Supreme Court, Constitutionality of 

the Laws, Settling disputes between the Federal powers and Decisions of 
the Federal Supreme Court. 
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Public Participation's Methods In 
Administrating Islamic Government 

 

Mohammad Javad Javid
1
 & Ali Fattahi Zafarghandi

2* 

1- Associate Professor, Tehran University 
2- MA Student Of Public Law, Tehran University 

Abstract 
No government without public participation is able to continue and 

promote its goals and Islamic government isn`t an exception. For this 
reason, studying the status and role of public participation in 
administrating Islamic government and methods of that participation is 
necessary. 

Given this necessity, in this article we want studying the concept of 
participation and investigating religious sources on the role of people in 
Islamic governance, whether is a right only or both right and obligation to 
participate in administration of the Islamic system, and to analyze 
methods of Islamic community participation in government. 

In this regard, it seems methods for fulfillment of participation can be 
divided in two general categories: methods for “governmental 
participation” in which Islamic government designed arrangement of 
public participation and “Public participation” in which people initiates 
Fields of participation. 

Accordingly although Islamic government is the main responsible for 
realization of the objectives but role of people in this field either as an 
initiator or either as government assistant is not negligible. 

Key words 
Spread of corruption, Discretionary punishment(Taa’zir) of Islamic 

state, Obligatory Hijab and expediencies and Mischiefs of ordinances. 
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The Theoretical Foundations of State’s 
Interference In The Issue of Hijab 

 

Ali Gholami
* 

Associate Professor, Imam Sadeq University 

Abstract 
About the relation of the religious government and the issue of Hijab, 

There are two viewpoints: The first based on the absence of historical 
report in clashing with the phenomena of bad veiling in the era of the 
Prophet Mohammad and Imam Ali (p.b.u.t), is the unentitlement of of the 
religious government to interfere in the issue of Hijab.  

The second viewpoint signifies the power end even the obligation of 
the religious government in confronting the issue of Hijab, based on the 
reasons that criticizes the first viewpoint like the non-influence of the 
absence of historical report in the fulfillment of the Islamic ordinances 
and presence of reports against this claim and proving foundations such 
as the necessity of paying attention to the differences between the first era 
of Islamic society and the actual society, the real expediencies and 
mischiefs of ordinances and their influences in different tenses, clarifying 
the relation of bad veiling and the spread of corruption and the way Islam 
confronts that and non-exclusivity of the meaning of government’s 
interference in legal clashing. 

In accordance to the importance of the role of the government’s 
interference in the issue of Hijab, this article has preliminary considered 
the first viewpoint and its foundations and then has clarified the second so 
as to answer to this question that what is the place and role of the 
government in confronting the phenomena of bad veiling. 

Key words 
Spread of corruption, Discretionary punishment(Taa’zir) of Islamic 

state, Obligatory Hijab and expediencies and Mischiefs of ordinances. 
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In Islamic Legal System 
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2* 

1- Assistant Professor, University Of Judicial Sciences and Administrative Services 
2- Ph.D Student Of Public Law, Allameh Tabatabaei University 

Abstract 
The planning of civil rights' dimensions, especially in terms of its 

relation with government, severely depends on theoretical bases and our 
conception of people place. Islamic approach has major differences with 
other legal schools in this point. The goal of this article is approving that 
in Islamic approach, the interrelation between the government and people 
and the nature of citizenship rights are not a mere bilateral relation, but 
itself is one Side of the triangle that god is the head. Therefore, besides 
rights, individual and social duties and tasks of responsible person is 
concomitant and effective to its relation with government. Therefore, this 
point exists, not only in government establishing, but also continuously 
after that and religious duties before God has social effects and regulate 
their social relation between each other and government basically. 
Therefore constitutional law and citizenship rights create. 

Key words 
Citizenship rights, People's place, Right and duties, Democracy. 
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The Investigation of Nature of Guardian 
Council's Decisions 

 

Akbar Talabaki1 & Mohammad Amin Abrishamirad2* 

1- Assistant Professor, Center Of High Studies on Islamic Revolution, Tehran University 
2- Public law master, Tarbiat Modarres University 

Abstract 
Given the special role of the Guardian Council in the Islamic republic 

of Iran, a correct understanding of the nature of the function and decisions 
of this council is an important step in explaining the characteristics of this 
institution and what is expected from this institution in its legal duties, 
and leads to remove deficiencies and efforts to improve its functions will 
be established. 

Through examining the nature of the function of the Council based on 
analytical - exploring research will be determined that the decisions of the 
Council in all cases that the main function is adapting subject to statute is 
judicial, and in the cases that the council intends to provide advisory and 
interpretive opinions it's function is based on a special type of interpretive 
functions. About the inquiries of Administrative Justice Court it seems 
that Guardian Council's Juris consults, work as experts. Also, the general 
jurisdiction of Guardian Council in the elections in rare cases represents a 
political function of the Council. 

Key words 
Guardian Council, judicial function, political function, Guardian 

Council's function, Guardian Council's decisions, Guardian Council 
institution. 
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