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 ده یکچ
در حکومت   یگذارقانون  حدود و قلمرو و شرايط و  تنظیم رابطه فقه و قانون، تبیین ماهیت 

  یتمهاز امختلف قانون اساسی ايران در حوزه حقوق عمومی    یهات یظرفسالمی و استفاده از  ا
   .ار است برخوردخاصی 

يا   است  تقنین  اينکه  و  شريعت  مورد  در  مجلس  کار  ماهیت  چیستی  از  فارغ  نوشتار  اين 
به   ازتدوين،  شريعت  احکام  به  ورود  در  مجلس  صالحیت  حقوقی    بررسی  و  فقهی  ديدگاه 

ل ابه دناين تحقیق ب  .نه تمام احکام بلکه صرفاً احکام مصرح و مسلم شريعت   همآن ؛  پردازدیم
ب اين  پاسخ  اجباری    کهاست    سؤاله  و  اختیاری  به  و    گذارقانونصالحیت  نسبت  مجلس 

احکام    یگذارقانون و    ازلحاظاين  حقوقی  منطقی  نظام  چگو طبق  ايران  اسالمی    نه جمهوری 
کند حقوقی و فقهی به روشی تحلیلی توصیفی اثبات میبا بررسی    اين نوشتار؟  شودیمارزيابی  

 . مجلس نیست اختیاری صالحیت در ريعت مسلم شصرح و و م ثابت احکام وضع  که 
شريعت،  :  یدیکل  هایواژه  اختیاریتقنین  ثابت ،  صالحیت  مجلس،  احکام  صالحیت   ،

 . یگذارقانون، ماحکام مسل

 
 ره(، قم، ایران. ) ی نیخمهشی امام گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژو ت علمیأعضو هی .1

 Email:abbaskaabi@gmail.com 
 ؛ ول(ئ نده مسنویس) م، ایران)ره(، قگروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  استادیار .2

 Email: Rbnmw@yahoo.com 
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 قدمه م
 ومطلوب  د ما را برای رسیدن به نظام  توانام تقنین کشور میرسی نقاط قوت و ضعف نظرب

 اسالمی کمک نمايد.  لائديا
شود؛ و  از جهتی به احکام ثابت و متغیر تقسیم می  ،اسالم  بخش احکامِ دين  مثابه بهت  يعشر

به  از جهتی می اين احکام را  »  دودستهتوان  از    میسق« ترمسلمیغاحکام »مسلم« و  کرد؛ منظور 
که  احک است  احکامی  مسلم  ب ام  روشن  و  اسالم  منصوصات  اجزو  در  معتنیالف  تخوده،  بهی 

 فقهای عظام وجود ندارد.مورد آن بین 
گفته شود    اگرچه ، رمسلمیغ  احکامحوزه  ر  د  یگذارقانونو    »تقنین شريعت«ممکن است 

اختالفی فتاوای  دو    مانند  مردم و دولت  تکلیف   ی گذارقانون  واسطهبه  ردیموا  چنین  ر تعیین 
ندارد،    تنهانه ممنوعیتی  و  محذور  است ر  کامالًبلکه  هیچ  ي  اجح  صحت  از  فارغ  عدم  ولی  ا 

نیازمند بررسی  صحت آن، احکام مصرح و و موضوع نوشتار حاضر است    آنچه بیش از همه 
شريعت   شريعت و  مسلم  و  تقنین  است   رابطه  اين خصوص  اين    کهنيا  . در    ر شتا و ن موضوع 

تقنین  خ مساحکاصوص  مفهومی  م  قلمرو  که  نیست  معنا  بدين  است،  قلم شرعی  ون  نااصول 
 ست. نیز منحصر به همین مفهوم اساسی در مورد تقنین شريعت ا

يا   است  تقنین  اينکه  و  شريعت  مورد  در  مجلس  کار  ماهیت  چیستی  از  فارغ  نوشتار  اين 
يدگاه فقهی و  کام شريعت از داح  به  دوتدوين يا چیز ديگر، به بررسی صالحیت مجلس در ور

 حکام مصرح و مسلم شريعت. صرفاً ا کام بلکهنه تمام اح همآن؛ پردازدیم حقوقی
 سه سطح بحث مطرح است: 

 است؟ آورالزامآيا حکم شرعی بدون تقنین يا تدوين  -1
 و مجلس صالحیت تقنین احکام شرع را دارد؟  گذارقانونآيا  -2
بودن   -3 مثبت  مج  گذارقانون  ت یحصال  دوم  سؤالدر صورت  دو  احکام  لس  تقنین  ر 

 شرع اختیاری است يا اجباری؟ 
که باشد برای   هرکداماختیاری يا اجباری مثبت باشد صالحیت مجلس  اول سؤالگر پاسخ ا

اول منفی باشد   سؤالاحکام اسالم مفید خواهد بود، ولی اگر پاسخ    اجراشدناتقان کار و بهتر  
بیشتر  سؤال قوت  سوم  و  ص  ردیگ یم  یدوم  اين  در  بدون  چون  شرعی  حکم  يا  ورت  تقنین 

کم  اعث متروک شدن حاختیاری باشد ب  مجلس   صالحیت اگر    ارد، حالتدوين مجلس الزام ند
اين منطق را در نظام حقوقی بعد بايد    به خالف اينکه صالحیتش اجباری باشد.  شودی ماسالم  

 ايران جستجو کرد. 
 . باشدیم اين نوشتار  موردنظرسوم  سؤال
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اختیاری(  اختیار  نایمع  به  گاه  صالحیت، گاه  )صالحیت  و  و  معنی  ت یح)صال  ظیفهبه 
مجلس از نوع صالحیت اختیاری    ی گذارقانونت  ثال اگر صالحی م   طوربهيعنی  ؛  است   اجباری( 

که   دارد  اختیار  و  مجلس حق  يعنی  نوع    یگذارقانونباشد  از  اگر  اما  اجباری    صالحیت کند 
 از آن شانه خالی کند.  تواندینمو کند  یگذارقانون هد ک راباشد مجلس وظیفه د

ت  گذارقانون  صالحیت  شرعین  نقدر  ديگررا    احکام  جهت  نوعبه    توانیم   از    تقنین   دو 
کرد  تفصیلیتقنین    و  اجمالی يعنی  تقنین  . صالحیت  تقسیم  وظیفه   گذارقانوناجمالی  يا   حق 

کل احکام اسالم   واحده مادهبا يک    مثالً  دناجمالی احکام شرع را تقنین ک   صورت بهداشته باشد  
صیه دولت متبوع فرد  وانین مربوط به احوال شخريز ق  ی نقانون مد  7ن کند. چنانکه ماده  قنیرا ت

از ريز آن    يا قاضی يا طرفین،  گذارقانون  کهآنساخته است، بدون  االجراالزمی را معتبر و خارج
 د. نقوانین مطلع باش

تقنین   صالحیت  داشته  يا  حق    گذارقانونيعنی    یلیتفصاما  را  وظیفه  اسالم  احکام  باشد 
يعنی  ؛  است حداقلی    اجمالی  تقنین  صالحیت   يل به قانون کند.ئی تبدزج  صورتبهو    کيبهکي

يک ماده تمام احکام اسالم را تقنین  حداقل در قانون اساسی يا قانون عادی با آوردن  گذارقانون
 .کندیم

نوشتار   اين  ا در  اجباری    نینهمچ  و  گذارقانونیاری  تخصالحیت  از   آنصالحیت  اعم 
 . ردیگیمقرار  یموردبررسمصرح و مسلم شريعت احکام  نرای تقنیب اجمالی يا تفصیلی

ماهیت   دقیقاً  که  سؤال  اين  به  پاسخ  نوشتار   یگذارقانونبنابراين  در  بايد  مجلس چیست 
قنین باشد رد احکام شريعت چه تو م  اما ماهیت کار مجلس در؛  قرار بگیرد  یموردبررسديگری  

تدوين،   که    مسئلهچه  است  ا  تقنینآيا  اين  ايران    ماحکاين  حقوقی  نظام  صالح طبق  یت  در 
 است؟ گذارقانون اری يا اجباریاختی

برخی رهبران مذهبی مشروطه و از آن جمله مرحوم نائینی، حوزه اختیارات مجلس    ازنظر
  متفاوت است نه منصوصات   بود که تابع شرايط  یعرشو شور و مشورت آنان، غیر منصوصات  

ناظر   هاینفين نوع  ممکن است گفته شود ا  .(135-133  ،1424نائینی،  )  عت يشر و احکام ثابت  
شرع   احکام  مورد  در  بخواهند  نمايندگان  که  است  اين  احکام   اظهارنظربه  تدوين  اما  کنند، 

 . شودیم هاآنای اجر  کنندهنیتضم هکلب داشکال شرعی ندار تنها نهشرعی در قالب مواد قانونی 
»تدوين« جلس در چنین مواردی  مماهیت کار    بر فرضی که  فت گ   توانی ماما در اين مورد  

مطرح است که اگر حکمی از احکام اجتماعی الزامی و مسلم اسالم توسط    سؤالن  باشد باز اي
  گونه تحلیل چ  ق و قفقه و ح  ازنظرامعه اسالمی  مجلس »تدوين« نشد وضعیت آن حکم در ج

اگر  ؟  ست ا  االجراالزم  یگفت چنین حکم  توان یمآيا  با توجه به اصل حاکمیت قانون  ؟  شودیم
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منف فرپاسخ  در  باشد  متروک  ی  اسالم  الزامی  احکام  از  برخی  مجلس،  اختیاری  ض صالحیت 
صالحیت    اساساً  ؟در اين حوزه چه تبیینی داردمجلس  ورود    و اگر پاسخ مثبت باشد  ماندیم
 است.  سؤال بودن آن مورد ا اجباری اری ياختی  در اين خصوص و سلجم

حقوق  ا منظر  چهارم    167اصل    باوجودز  اصل  ضروری  ف  سؤالبررسی  و  همچنان  وق 
شود    .دينمایم گفته  است  نوشتار  167اصل    باوجودممکن  برای  احساس    حاضر  ضرورتی 

رشودینم احکام شريعت  تقنین  اگر مجلس صالحیت  زيرا حتی    که یدرصورتباشد،    هتشداا  ؛ 
  شرع   حکمبه  167طبق اصل    ی ضانجام نگیرد قا  سم شريعت توسط مجلتقنین حکمی از احکا

در قانون اجمالی تمام احکام اسالم را    صورتبه  گذارقانون  گر يدعبارتبهو  ؛  دينمایمه  مراجع
نموده است اساسی   نوشتار  اما  ؛  تقنین  اين  از  ر اف  فتگ   بايد  167اصل    باوجود در ضرورت  غ 
کم و تعیین ح  یومنحصر به دعا  167  ، اصل167گستره اصل    موجود در مورد  ینظرهااختالف

اين اصل در مورد نظارت قضايی   است،  قانون موضوعهدر صورت فقدان  توسط قاضی    مسئله
.  شودینم  167مشمول اصل  حقوق عمومی    یها عرصهبرخی    در  يی قضا  ریغنظارت  ولی    است 

نظا اينکه  و    ود  به  رتتوضیح  قضايی   ی قضائ  ریغنظارت  ؛  شودیم تقسیم    يیقضا  ریغنوع 
دار مستقل،  اجر  یانظارتی  مانضمانت  استیضسؤالند  ا  است  ،  عزل  و  به    کهاح  منجر  لزوماً 

مواجه شود که    یامسئلهمثال اگر قوه مجريه در مورد خاصی با    طوربه  .شودی نمنظارت قضايی  
د؟ آيا  را در آن مورد رعايت کنبايد قوانین شرع    ايآد  قانون موضوعه در مورد آن وجود ندار

نیامده را  ی که در قانون  عايت احکام شرعنند رتوامی  یقضائ  ریغ نظارتی مختلف    ی هات یظرف
می مجريه،  قوه  بر  خود  نظارت  در  مجلس  نمايندگان  آيا  نمايند؟  رعايت  مطالبه  عدم  توانند 

  معیار از ابزار قانونی  داده و بر اساس اين  راراحکام شرعی که در قانون نیامده را مورد لحاظ ق 
کار مجلس  ر مردم از طرز  اده نمايند؟ اگ استف  اين راستا  ردو استیضاح و عزل    سؤالخود مانند  

موضوعه   قانون  در  که  شرعی  احکام  رعايت  عدم  خصوص  در  قضائیه  قوه  يا  مجريه  قوه  يا 
را به مجلس  ن اساسی شکايت خود  و ناق توانند بر اساس اصل نود  نیامده، شکايت داشتند آيا می

پاسخ به  برای    167اصل    اد بهاستن  براينانبه رسیدگی باشد؟ ب مجلس نیز موظف    عرضه کرده و
 . نیست  کافیين نوشتار ا سؤال

کفايت  اصل   مورد  اين  در  نیز  اصل    کندینمچهارم  اين  ايران    ديگو یمزيرا  در  آنچه  هر 
بايد است  اما    قانون  نباشد  اسالم  گزاره    نياخالف  آنچه»با  اسال  هر  آمده  در  ايران  م  در 

نداردست ا  االجراالزم  تالزمی  معیار    گريدعبارتبه  .«  چهارم  ماصل  را  قوانین  طرح ارزيابی 
يعنی اگر قانونی وجود دارد بايد اسالمی باشد ؛  نه اينکه احکام اسالم را يکجا وضع کند  کندیم
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ينکه از راه ديگری  ر ا مگ  .چهارم ساکت است   لاصاما اگر قانونی وجود نداشت چطور؟ اينجا  
 ود. ی بايد بررسی شديگر که در جای در بودن را اثبات ک  االجراالزمن بتوا

دارند؛   زمینه  اين  در  عامی  مباحث  که  عام حقوق عمومی  کتب  از  »تحلیل    یهاکتابغیر 
و   »فقه  کعبی،  عباس  از  ايران«  اسالمی  جمهوری  نظام    ی س اشنب یآس   یگذارقانونمبانی 

جم  یگذارقانون ابراهیدر  از  اسالمی«  سروستان هوری  شفیعی  »  ی،م  قانونو  و  ، هاده يا  فقه 
و  شنهادپی مقا  روشی«،  یهاحلراهها  تحرير  و  رشته  به  زمینه  اين  در  که  انددرآمدهالتی چند  ؛ 

قانون  یتأمل»  مقاالت تفسیر  از  نگهبان  شورای  تفسیر  مهرپور،    «در  حسین  ماهیت  »از 
اسی بر عموم و چهارم قانون اس  حکومت اصل»محمد يزدی،    از  « در نظام اسالمی  یارگذقانون
و آثار فقهی    یگذارقانونمبانی کالمی  »ين،  از خیراهلل پرو  «نین و مقررات، قواساير اصول  قاطال

و    عباس کعبی  از  «و حقوقی آن در حکومت اسالمی )مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر(
ارتقای کیفیت ق   : دریگذارقانون  هسففلر  ب  یامقدمه » رکز مالمیری از  از احمد م  «انون تکاپوی 

اسالمی و غالباً اصل چهارم را محور    یگذارقانونانی کالمی  برخی مب   هانوشتهين  اند. اجمله  آن
ثابت و مصرح و    تقنینی  اختیاری  صالحیت ولی بررسی    اندقرار داده به احکام  مجلس نسبت 

 شود. له حاضر محسوب میقام نوآوریور در آن کذم هو ادلمسلم شريعت 
س به  توجه  فوق  با  نوشت  اصلی  سؤالوابق  استروشن    طوربهار  اين    صالحیتکه    اين 

نسبت به احکام ثابت مصرح و مسلم شريعت چگونه ارزيابی    مجلستقنینی اجباری و اختیاری 
 ؟ شودیم

 ادله صالحیت مجلس  -1
  ی گذارقانونمورد  جلس در  نسبت به صالحیت م  یاساسغالب حقوقدانان بر اساس قانون  

اح مورد  ندادر  ترديدی  شريعت  انرکام  به  توجه  با  ولی  معنای  یگذارقانونينکه  د  واقعی    به 
کلمه از آن خداست، ماهیت تقنین مجلس را مورد مداقه قرار داده و تفاسیر مختلفی از آن ارائه  

، کندیماعالم    صرفاًکه  بل  کندینما تقنین  ر  ت عيمجلس احکام شر   ندي گو یمبرخی    مثالً؛  اندکرده
ت از وض  است؛ و  کنندهاعالم  طبلکه فق  کندینمشريع  يعنی مجلس  بیان منظور  قانون  احکام   ع 

  ی گذار قانون. برخی ديگر برای ماهیت  (187/  1،  13۹5)اردبیلی،  است   ی الهشرع يعنی قوانین  
تا   متعددی  معانی  برخ  اندشمردهد  ورم   10مجلس  از  که  واق  هاآنی  معنای  تقنبه  کلمه  ین عی 

ديگر  (107،  1387زنجانی،  دی)عم  شودینممحسوب   برخی  مجلس  ،  سه  مصوبات  تحت  را 
تشخیص موضوع    -2تبیین حکم شرعی    -1از:    اندعبارتکه    اندکرده  یبنددستهعنوان اصلی  

 (. 116-114، 13۹3ارسطا، )  یاله امبرای حسن اجرای احک  یزيربرنامه  -3 حکم شرعی و
يا    طورهمان اين حوزه در عبارات  به    عدم صالحیت ورود مجلسکه ذکر شد صالحیت 
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مطرح   اصل  فوق  و  است  بهمجلس    صالحیت نشده  مفروض   نسبت  را  احکام شرع  تصويب 
 . اندپرداختهگرفته و به تبیین ماهیت آن 

ختیاری  ، فارغ از ام شريعت سلم  امکحا  يا تدوين  اما برای اثبات صالحیت مجلس در تقنین
 د: رک به ادله ذيل استناد  توانمیجباری بودن آن، يا ا

 71عموم اصل  .1-1
. اين اصل کندی مرا مطرح    یگذارقانونی صالحیت عام مجلس در  انون اساسق  71  اصل 

 ون ن اق  در حدود مقرر در  مسائل  در عموم  اسالمی  شورای  کند که »مجلسبیان می  صراحتبه
مسائل« و با    تفاده از عبارت »عمومتوجه به اس  وضع کند«. اين اصل با  تواند قانونمی  سیساا

ب کلمهعنايت  اينکه  ا  ه  از  شمول  »عموم«  بر  دال  و  عموم  عام    باشدیم دات  بیانگر صالحیت 
  است؛ و با عنايت به اطالق اين اصل نسبت به قلمرو   هانهیزممجلس در وضع قانون در تمام  

قید   مجلس  یگذارنوناق فقدان  اين  و  منافی شمولیت  که  بهی  نسبت  يا    اصل  احکام شريعت 
باشد،    برخی آن  م   توانیماز  احکام  نیگفت  اين اصل  سلم شريعت  اطالق  ز مشمول عموم و 

 . باشدمی
صالحیت    ینهیدرزم اساسی    یگذارقانونقلمرو  قانون  اساس  بر  اسالمی  شورای  مجلس 

 ومیت تاميک ديدگاه به عم   ازجملهختلفی وجود دارد؛  م  ایهدگاهيدجمهوری اسالمی ايران  
ارد منصوص قانون اساسی  ديگری آن را منحصر در مو  است و   دقمجلس معت تقنینی  حیت صال

در حدود مقرر در قانون اساسی( دو ديدگاه وجود دارد.  )  دی ق. توضیح اينکه در مورد  داندیم
عموم مسائل  است يعنی مجلس در    یتحضوع صالو م ديدگاه اول اين است که قید مذکور قید  

دارد موا  صالحیت  در  از صالاال  اساسی.یحرد خروج تخصصی  قانون  زنجانت طبق  ی، )عمید 
( اما طبق ديدگاه ديگر، 24،  13۹3گرجی به نقل از: جواهری طهرانی،    اکبریعلو    نیفیروز اصال

)عمید  است   ی گذارقانوناعمال    اين قید، قید موضوع صالحیت نیست بلکه قید کیفیت و نحوه
  نتیجه اينکه   (. 20،  13۹3طهرانی،    رجی به نقل از جواهریگ   اکبر یعل  و  نجانی، فیروز اصالنیز

ديدگاه    ولی بر اساس  مواجه است   يیها ت يمحدودصالحیت مجلس با  طبق ديدگاه اول    اگرچه
 .دوم صالحیت تقنینی مجلس فاقد هرگونه محدوديت تخصصی خواهد بود

اس  72اصل  ود  ش  تهگف  است   ممکن میقانون  مقرر  که  مجلساسی    اسالمی   شورای  دارد 
  مغايرت   اساسی  قانونکشور يا    رسمی  مذهب   کامو اح  با اصول  وضع کند که  ینیناواند قو تینم

عنه گرفته و با توجه به وجود  باشد، وجود اصول و احکام مذهبی رسمی کشور را مفروغ  داشته
اساسی در    گذارقانوناينکه    ژهيوبه  کرده است.را موظف به تقنین    لسمجکام،  حا اين اصول و  
اساسی« ذکر کرده و وجود هر  ن با »قانون  سمی« را مقاراصول و احکام مذهب ر»اصل مذکور  
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اساس   اين  بر  است؛  گرفته  مفروض  را  آن    یگذارقانوندو  وجود  که  معیار    عنوانبهچیزی 
ين نبوده است  اساسی ا   گذارقانونبنابراين مراد  ؛  ت اس  معنایب   هدشگرفتهمفروض    یگذارقانون

خو   که يا  اساسی  قانون  رس  دخود  مذهب  احکام  و  مجاصول  کشور  توسط  می  مجلس،  دداً 
شو  تک  طور هماننابراين  ب؛  دتصويب  مجدد  تقنین  به  نسبت  مجلس  اصول که صالحیت  تک 

تک تک  يب صو نسبت به ت  سلاست صالحیت مج  72و    71قانون اساسی، خالف ظاهر اصول  
مذهب   )احکام  کشور  واحک  ازجملهرسمی  مصرح  ا  ام  ظاهر  خالف  نیز  اصول   نيمسلم( 

 باشد. می
اشک پاسخ  در  فوق  اما  گفت    توانیمال  تصو   معنایب  آنچهچنین  اصول    يب است  دوباره 

  هنوگرحکم شرع است    عنوانبهاحکام شرع،    يب تصو   ياو    یقانون اساس   عنوانبه  یقانون اساس
ضمن    ردمواد قانون اساسی    دائماً   چنانکه  است   بامعنا  کامالً  ی،اد قانون ع   عنوانبه  هاآن  يب تصو 

عادی ش  ،شودیمتصويب    قوانین  احکام  نیز    رعتصويب  قانون  قالب  نیست، حکم    معنایبدر 
کافی  اختالف طرفین  داد  نشان  برای  انسان و همین  قانون موضوع  شرع، موضوع خداست و 

 هاآنصويب  تمطلب ديگری است و مانع    ز تقنینع قبل ادن احکام شربو   آورالزام  اگرچهاست.  
 . شودینمتوسط مجلس 

 اصل حاکمیت قانون   .1-2
قانون   صلا  و  اقتضا می  1حاکمیت  کلی  قواعد  قوانین و  بر طبق  امور جامعه  تمام  که  کند 

از حقوق و تکالیف برخوردار شون آن، همه مردم  امور    دعامی باشد که بر اساس  و  تی  دولو 
نیز از   شود و از    نیتأم  مين طريق امنیت خاطر مردتا از ا  مجرای قانون اعمال گرددحکومتی 

 (133/ 3، 13۹3عمل آيد. )هاشمی،  جلوگیری بهی و تجاوز خودسر
آن اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که قانون    تبعبهاصل حاکمیت قانون و   

تصويب  صالح  مقام  ب  توسط  و  و  ظ  حف  رایشود  اجرای  یهای آزادحقوق  و  صحیح   مردم 
؛ که  نیست   مستثنالم شريعت نیز از اين قاعده  م مساک؛ و احقوانین ضروری است د  عدالت وجو 

 شود.  یگذارقانونبايد  اجمالبهو يا  لیتفصبهيا 
  ی در واژه »قانون« موجود در اصل حاکمیت قانون و اصل قانون   مسئلهبرخی برای حل اين  

و    اندگرفتهقانون و شرع    عم ازآن را به معنای واسعی ازات تصرف کرده و  مجاو    بودن جرم
قانونی    اندنوشتهن  ینچ ن»اصل  بهبودن  اصل    سبت  اين  بايستی  که  تحقق   واسطهبهقانونی  آن 

یان  اعم است از ب  "معتبربیان  "و  منظور از » (۹1/  1،  13۹5)الهام و برهانی،  يابد، ساکت است«
از اصل قانونی بودن اين ان  شد؛ مرا(۹3/  1،  13۹5رهانی،  )الهام و بشرعی و بیان قانونی است«

الزامات مختلف اعم از جرماست   و مجازات بايد در قانون مصوب يا احکام مدون شرع    که 
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باشد. اما اينکه اين احکام شرع بايد توسط مجلس شورای اسالمی تدوين يابد از اصل    ذکرشده
 شود. قانونی بودن استنباط نمی

ول توجه  ين اصگاه ادر اصول فوق بايد به خاست  نو برای تبیین واژه قان  رسدیم  اما به نظر
ابتدا   دارد، پس  اين اصول رواج  بین حقوقدانان  در  اين اصول حقوق است و  کنیم؛ خاستگاه 
بايد ديد حقوقدانان از اين اصل چه برداشتی دارند سپس نسبت به پذيرش يا عدم پذيرش آن  

 گیريم؛ب یمبر اساس مبانی اسالم تصم
منظور از کلمه قانون رد همچنین  ه شکلی و ماهوی دادو برداشت عمد  ناصل حاکمیت قانو 

حقوقدانان بین  عام  در  مفهوم  به  گاه  عمده  که  است  مختلفی  معانی  قاعده   دارای  معنای  به 
کار    حقوقی به  مفهوم خاص  به  گاه  معنای خاصرودیمو  به  قانون    قوانین موضوعه بشری   ؛ 

که   زاست  ون  بابه  روان  و  کشور  هر  اختیار  صورتبهگويا    مردم  در  قرار    گانهم  مکتوب 
که  ردیگ یم احکام شرعی  نه  و    اًبعض،  نیست  فارسی  زبان  به  و جملگی  است  اختالف  دارای 

 همگان توان اطالع از آن را ندارند.
  ا ي که آبا مفهوم عام قانون و به معنی قاعده حقوقی باز بايد ديد  اصل حاکمیت قانون  طبق  

م خاص قانون  اصل با مفهو   اما طبق اين  ؟شوندیمتقل محسوب  سمحکام شرع قاعده حقوقی  ا
موضوعه«  يعنی   توسط  »قانون  بايد  مجدداً  شريعت  يا    صورتبه  گذارقانوناحکام  اجمالی 

 .به تصويب رسیده و تقنین شوند تفصیلی
 رویه شورای نگهبان.  1-3
عم  توانیم  ديمؤ   عنوانبه رويه  شوربه  ق  عنوانبهبان  نگه   یالی  توجه  نامفسر  اساسی  ون 

شورای اگر  شريعت    نمود.  مسلم  و  ثابت  احکام  به  ورود  برای  صالح  را  مجلس  نگهبان، 
در  نمی مجلس  مصوبات  بايد  می  گونهنيادانست  اعالم  اساسی  قانون  خالف  را  کرد،  موارد 

وبات مکرر از مص  کيچیه  پس از تصويب قانون اساسی شورای نگهبان  هاسالطی    کهیدرحال
 خالف قانون اساسی اعالم نکرده است.   جهت نيازارا  شريعت توسط مجلس ماحکام مسل

ادله فوقبناب نیز   ر  ثابت مصرح و مسلم شريعت  احکام  به  نسبت  اسالمی  مجلس شورای 
دارد اينکه  اما  ؛  صالحیت  به  توجه  با  شود  گفته  است  اصل    گذارقانونممکن  قانون   167در 

جمهو اسا اسالسالا   ریسی  احکام  ايران  است،    یگذارقانوناجمالی    صورتبهرا    ممی  کرده 
شريعت  مسلم  و  مصرح  ثابت  احکام  به  ورود  به  نسبت  اسالمی  شورای  مجلس    ، صالحیت 

 صالحیت تفصیلی اختیاری است. 
پاسخ   در  اصل    توانیماما  گذشت    167گفت  چنانکه  مواردق.ا  برخی    ر ی غ)امور    شامل 

ررات بايد  اين است که قوانین و مقدر مورد    زل چهارم قانون اساسی نیصا  و  شودینم  (يیقضا
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ب اسالم  بیان  و    اشدبر اساس  اينکه کل شريعت را  در مقام  نه  با شريعت است  تقنین  مطابقت 
صالحیت مجلس  ، پس بايد ديد  است   نشدهانجام  قبالًتقنین کند؛ بنابراين تقنین اجمالی کامل  

اجباری اعم از اختیاری است يا    مسلم شريعت صالحیت   ح وصرم  ام ثابت احک   تقنیننسبت به  
 مالی يا تفصیلی. اج

 مجلس   اختیاریادله عدم صالحیت   -2
صالحیت مجلس در تقنین احکام ثابت و مسلم شريعت اکنون بايد ديد    ادلهتبیین  پس از  

 . قامه کردمجلس در امر مذکور ااختیاری بر عدم صالحیت  یاادلهتوان آيا می
 :باشدیم توجهقابلفقها  ز اخصوص عبارات برخی  نايدر 

آن را منحصر در احکام    یگذارقانونداند حق  ئینی هم که مجلس را مشروع میم نامرحو 
اينکه رأی اکثريت را از باب مقدمه واجب در آن شرايط خاص    رغمیعلايشان    داند.متغیر می

رت  و شرای صالحیت شور و م دا  لس راريعت، مجداند ولی در مورد احکام ثابت شحجت می
 .2داندینمبرای تقنین 

مؤسس جمهوری اسالمی در پاسخ به اظهار نگرانی يکی    عنوان بهره(  )  ینیخممام  ت احضر
را   مجلس  اختیارات  شريعت،  تقنین  به  نسبت  شورا  مجلس  اختیار  به  نسبت  تقلید  مراجع  از 

/  15خمینی،    )موسوی   ت عي ام شر خود احک  داند نهصرفاً در حد تشخیص موضوع احکام می
311). 

عام  احکام  است:  معتقد  اساسی  قانون  نهايی  بررسی  مجلس  فقهای عضو  از  يکی  چنانکه 
و مقررات مجلس شورای اسالمی   و لوايح  هاطرحالهی از طهارت و حتی ديات از زمینه کاری  

، 1417)سبحانی،  مستقیم مرتبط است   صورتبهبه فقیهان    اين احکام عادتاً  چراکهج است؛  خار
252).  *** 

دارای صالحیت  را  مجلس  اساسی،  قانون  آيا  ايران  انقالب  از  پس  ديد  بايد    اری تیاخ   اما 
 تقنین احکام ثابت و مسلم شريعت دانسته است؟

توان يعت میرشمجلس در تدوين احکام ثابت و مسلم    اختیاری  برای اثبات عدم صالحیت 
 رد: ک   به ادله ذيل اشاره

 نظر نویسندگان قانون اساسی   .2-1
  نن در تفسیر قانون اساسی رويه معمول حقوقدانان و رويکرد شورای نگهبان کشف مراد مق

 گیرد. يافتن و فهم صحیح نظر نويسندگان قانون اساسی در اين راستا قرار می ؛ وست ا
سبت به  صالحیت اختیاری مجلس ندر خصوص    ی برای فهم نظر نويسندگان قانون اساس
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مذاکرات اعضای مجلس بررسی نهايی قانون اساسی در  ،  تدوين احکام مسلم و مشخص اسالم
 است:  همالحظقابلخصوص اصل هشتم قانون اساسی 

اشکال بر اصل هشتم که   عنوانبه را  اين مقاله    موردبحث دقیقاً موضوع  يکی از نمايندگان  
 معروف امربهويد شرايط گ مطرح نموده و می را به قانون محول کرده، معروفامربهتعیین شرايط 

دوب نیست  الزم  است  معلوم  شرع  در  که  چیزی  و  است  معلوم  شرع  در  منکر  از  نهی  ه  ارو 
می  سیرئب ي ناشود.    یگذارننو قا پاسخ  ننوشتهمجلس  را  شرايط  »فقط  که  نوشتهدهد  ايم ايم، 

ابر مردم و  که دولت در بر  کیفیت کاری را   .کندی مون معین  نا ق  هاآنشرايط و حدود و کیفیت  
کارهای دولت   با  رابطه  در  کندکنندیممردم  معین  بايد  قانون  معین   .،  آينده  در  قانون    بنابراين 

آن قسمتی را که قبالً  واخ آن  بدون تصرف می   شدهنیمعهد کرد، قانون که معین کرد  آورد و 
 هاآند شکل اجرائی  يعنی کلی بوده است و حاال باي  ت سا  هات یفیک قسمتی هم که مربوط به  

کند معین  کل«.هم  اسالمی،    )اداره  شورای  مجلس  عمومی  روابط  و  فرهنگی  /  1،  1364امور 
اين  .  (40۹ اين است که احکامی که در شرع    نکه مفروض طرفی  ديآیبرم و جواب    سؤالاز 

آن   بودونبوددر صالحیت اختیاری مجلس باشد و    تواندینمو مشخص است    علوم و مسلمم
خواست   به  بسته  د  گذارقانوناحکام  چنانکه  که    شدهحيتصر  سیرئب ي ناپاسخ  ر  باشد،  است 

 .آوردیمرا بدون تصرف عیناً در قانون  شدهنیی تعدر شرع  آنچهدقیقاً  گذارقانون
صافی  همچنین   اهلل  فقیه  عنوانبهآيه  اشکال   يک  اساسی  قانون  نهايی  بررسی  مجلس  در 

وقتی شرايط  می که  ر  معروفامربهکند  آن  تعیین  نبايد  است  معلوم  به  در شرع  محول    قانونا 
در شرع   نال فرمايد: »مطلبی که  و دوباره می  شودینمنیز قانع    سیرئب يناکنیم و بعد از پاسخ  

نیسسه آن صحیح  کردن  معین  ديگر  روابط عمومی مجت«ت،  و  فرهنگی  امور  کل  لس  )اداره 
و برخی فقهای ديگر حاضر در جلسه نیز بعد از شنیدن اين   (40۹/  1،  1364سالمی،  رای اشو 

 ی آبادخرمطاهری    اهللت يآمثال    طوربهکنند؛  ین اشکال را مطرح می مهاشکال و پاسخ مجدداً  
می  گويد:می پس    مانفقهگويیم  »ما  است  اسالمی  فقه  طبق  هم  ما  اساسی  قانون  و  ندارد  خأل 

ب  شرايط ررا  که  ايد  چیزی  اين  اال  و  کنیم  است«   اندنوشتهها  زدن  جمالت  3گول  اين    فقها. 
مورد    اگرچه از    معروفامربهدر  استدالل، حاکی  نحوه  کلی،  است ولی  قاعده   دهنده نشانيک 

اين است که برخی از فقهای حاضر در آن مجلس با تعیین مجدد احکامی که در شرع وجود  
يعن بودند  مخالف  بهشتی    مخالف ی  دارد  بودند. حتی شهید  مسلم  احکام    س یرئب يناتصويب 

است؛   داشته  تفتن  مطلب  همین  به  نیز  اهلل ايش  چراکهمجلس  آيه  اشکال  به  پاسخ  ذيل  در    ان 
شرايط   تقنین  مورد  در  شر  معروفامربهصافی  اين  بودن  معلوم  دلیل  چنین  به  فقه،  در  ايط 

را که احتیاج به تعیین ندارد، در برابر   يیهاقسمت کند  فرمايد: »آن قانونی که بعداً معین میمی
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می معین  است،  نامعین  که  اصل  اکند«اين  کل  فره)اداره  مجلس  نمور  عمومی  روابط  و  گی 
 شده مشخصيعنی ايشان هم قبول دارد که چیزی که در شرع    (40۹/  1،  1364شورای اسالمی،  

 . ردیگ ینمقرار   گذارقانونبنابراين در صالحیت اختیاری  نیازمند تقنین نیست ديگر 
 روک شدن برخی احکام شرع سکوت عامل مت  .2-2
 حکم  اگر که نمود توجه بايد اسالمی ایورش مجلس نیتقنی صالحیت  قلمرو تحلیل در
 یگذارقانون مجلس در اختیاری صالحیت  به تصريح بر ناظر اساسی قانون 71 اصل در مندرج

اين صورت مجلس    باشد امور    تواندیمدر  برخی  تقنین  به  اسالم   ازجملهنسبت  ثابت  احکام 
برخس چنانکه  دارد.  تبعاتی  سکوت  اين  و  کند  اختیار  نويسای  کوت  امر  ندز  اين  به  گان 

 مجاز اليحه  يا طرح ابتکار از نمايد پس ضرورت احراز مجلس که موضوعاتی در  :اندکردهاشاره
 تخییری یهات یصالح جزء صالحیت  اين  .بود خواهد هنجاری سازی قاعده و یگذارقانوندر  

در تکلیف االصل علی و بوده  مجلس  نخواهد وجود صالحیتی چنین  اعمال حقوقی 
طهرانی،  شت اد اصل  .  (2۹-1۹،  13۹3)جواهری  از  برداشت  اين  اساس  حق مجلس    71بر 

برای بررسی و ارزيابی اين مطلب الزم   ، اما اين امر نیازمند بررسی است. کندسکوت پیدا می
 مختلف سکوت بررسی نمايیم.   یهاحالت است آن را در 

 سکوت مجلس  یهاحالت  . 2-2-1
 :از اندعبارتدارد که س انواعی جلکوت مس
 بر اساس مصالح  یا  زی آممصلحت الف. سکوت  . 2-2-1

مجلس مصالح و مفاسد تقنین يک حکم شرع را در نظر بگیرد و در اوضاع و    کهیدرصورت
ند سکوت کند يعنی آن حکم را تصويب  تواشرايط خاص وضع قانون را به مصلحت نداند می

مصلح تشخیص  مرحت  نکند.  با  لدر  مجلس  اختالف  صورت  در  و  است  مجلس  با  اول  ه 
در   چنانکه  دارد؛  قرار  تشخیص  مجمع  عهده  به  مصلحت  تشخیص  که  است  نگهبان  شورای 

دوازدهم    صدکياصل   »مجلس  شده است   ح يتصرو  اگر  گرفتن  که  نظر  در   نظام  مصلحت   با 
تأمین  نگهبان  راینظر شو  نوبت به مجمع تشخیص  را  بنابراين ؛  رسدمی  امنظ  لحت مص   نکند« 

در   را  مصالح  اساسی  قانون  می   یگذارقانونطبق  نظر  به در  را  حکم  يک  تقنین  اگر  و  گیرد 
رسد اين سکوت اگر بر تواند سکوت کند. با عنايت به مطلب فوق به نظر میمصلحت نبیند می 

واقعی مصالح  اينکه    اساس  به  توجه  با  در    یگذارقانونباشد  الزام  ات  مباحزه  حو )جعل 
 با اشکالی مواجه نیست.   جهت نيازااست  واگذارشدهبه مجلس   71االعم( طبق اصل بالمعنی

می ذهن  به  که  اشکالی  ديگر  از جهت  بر  اما  نظارت  اينکه  به  توجه  با  که  است  اين  رسد 
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فق با  اولیه  احکام  حیث  از  مجلس  با  مصوبات  ثانويه  احکام  حیث  از  و  نگهبان  شورای  های 
و با عنايت به اينکه مجلس يا هر نهاد ديگر در صورتی    نظام است   حت ص مصلخیمجمع تش

الزامی شريعت سکوت کند که اجرای آن را در شرايط زمانی و می تواند نسبت به يک حکم 
کام حکومتی شود و از اين وارد حوزه احکام ثانويه يا اح   درواقعمکانی به مصلحت نداند و  

نسب    صورتبهحیث   کند،  اولیه    حکمبهموقت  نه   کهیدرحال سکوت  مجلس  سکوت  اين 
، بنابراين بر  ردیگ ینمتوسط مجمع تشخیص و نه هیچ نهاد ديگری مورد ارزيابی و نظارت قرار  

 . ردیگ ینمنظارتی صورت  گونهچیهاين کار مجلس 
 
 ز ی آممصلحت سکوت غیر    .ب  . 2-2-1
که    طور همانشد.  ارعمدی بیغ  تواند آگاهانه و عمدی ياخود می  ز یآممصلحت ت غیر  کو س

مواجه نیست  )با شرايطی(    آمیز نسبت به يک حکم شرعیگفتیم سکوت مصلحت  اشکالی  با 
 مجلس، مستلزم تفويت حکمی از احکام اسالم است. زیآممصلحت  ری غولی سکوت 

اند به دلیل عواملی چون غفلت، جهل،  تو مجلس که می  «سکوت غیرعمدیِ »اما در صورت  
کنترل    هیفقیولفقهای شورای نگهبان که منصوب از طرف  رد  ت بگیرصو نسیان يا خطا   برای 

بايد    «قوانین»گويد کلیه  می  4ندارند زيرا اصل    نظراعمالقوانین هستند طبق قانون اساسی حق  
گويد کلیه مصوبات مجلس  ی هم م  71؛ و اصل  سکوت، قانون نیست بر اساس اسالم باشد ولی  

 . شودینممحسوب  «مصوبه »سکوت، اده شود ولی رستبان ف ه نگبه شورای  دیتائبايد برای 
و حزبی   گروهی  و  مصالح شخصی  يا  و هوس  هوا  از  پیروی  به خاطر  مجلس  اگر  حتی 

سکوت يعنی  کند  سکوت  اسالم  الزامی  احکام  از  برخی  تصويب  به   صورت   عامدانه  نسبت 
 .لت نداردادخشورای نگهبان به همان داليل فوق، حق  بازهمگیرد ب

د قانونی بنابراين  خأل  مجلس،  آمیزِ  غیرمصلحت  سکوت  و  غیرعمدی  سکوت  صورت  ر 
 توانندینموجود دارد و هیچ نهادی اعم از شورای نگهبان و مجمع تشخیص و نهادهای ديگر  

ت و مسلم شريعت به دست غیر فقیه )مجلس(  ابدر اين امر ورود کنند. اگر بود و نبود احکام ث 
و نه از روی   و يا از روی جهل، غفلت، خطا يا نسیان  ه داليل واهیکن است بمم  سپرده شود

ترک    ساننيبدمصلحت، احکام الزامی شريعت و واجبات و محرمات شارع را فروگذار کنند و  
 مرده شود. ش واجب يا ارتکاب حرام در جامعه اسالمی تسهیل و عمالً مجاز

  تواند ینم  دست نياازعد و اصولی  حت و قواصبر    اينکه اصل برائت و حمل  ذکرقابلنکته  
غیر   کند    ز یآممصلحت مشکل سکوت  را حل  الزامی شرع  احکام  مقابل  در  مجلس  نمايندگان 

زيرا همان داليلی که لزوم وجود فقهای شورای نگهبان برای کنترل شرعی قوانین و لزوم وجود  



 
 

 
 

 احکام شرع  نیدر تقن  یاسالم  یمجلس شورا تیصالح یبررس
 

 

 

 
83 

ود  کند لزوم وجمیی اثبات  س اسا  نگهبان را برای کنترل مصوبات مجلس از حیث قانونی  شورا
 کند.ناظر بر سکوت مجلس را نیز اثبات می

احکام   هایکاستاين   از  برخی  متروک شدن  به  قوانین،  اين  در  بازنگری  لزوم  اثبات  ضمن 
 : شودیماسالم اشاره دارد که در سطور بعد توضیح داده 

 شدن احکام شرعی الزامی غیر مصوب ک مترو. 2-2-2
مجلس شورای اسالمی باشد در اختیاری  يعت در صالحیت  احکام شر  دويناگر تقنین يا ت

داشته باشد و    زیآممصلحت سکوت غیر    گذارقانونمواردی از احکام الزامی اجتماعی شرعی که  
اجمالی و نه   صورتبه و آن حکم نه    عدم فرصت کافی، ورود پیدا نکند  ازجملهبه هر دلیلی  

ی مشهور( يا اصل حاکمیت  به معنا بودن )ی  صل قانونا  حکمبه  تفصیلی به قانون تبديل نشود
چنانکه در ابتدای مقاله ذکر    البته  .حقوقی، الزامی نخواهند بود  ازنظرقانون، اين احکام شرعی  

با اصول  ع  شرتقنین اجمالی کل احکام  اثبات  شد فرض نگارنده اين است که در قانون اساسی،  
ثال اگر رفتار اجتماعی  م  طوربه  .ررسی است بمند  و نیاز  همراه است   يیپوش نوارهابا    4و    167

به   رسیدگی  برای  کافی  فرصت  دلیل عدم  به  مجلس  ولی  باشد  حرام  ديد شريعت  از  خاصی 
و لوايح و ديگر وظايف يا به داليل واهی مانند فراموشی يا ... آن را تقنین نکند انجام   هاطرح

اسالمی،    ينا جامعه  در  حقوقی  ديد  از  اهللحک  برخالفعمل  مجاز  م  خواه،  شد؛  شناخته  د 
در جامعه اسالمی برخی از احکام اسالم    جهیدرنتاقتضای اصل قانونی بودن همین است.    چراکه

می پذيرفته  پذيرفته  برخی  و  خداوند  شودینمشود  وَ »أَ  ديفرمایم؛  الْکِتابِ  بِبَعْضِ    فَتُؤْمِنُونَ 
  یٌ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ يَْومَ الْقِیامَةِ يُرَدُّونَ إِلى مْ إِالَّ خِزْکَ مِنْکُ ذلِتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ 

ورزيد؟ پس جزاى  اى کفر مىو به پاره  آوريداى از کتاب ايمان مىأَشَدِّ الْعَذابِ؛ آيا شما به پاره
ز  ز رستاخی وو ر  کند، جز خوارى در زندگى دنیا چیزى نخواهد بود  ینهر کس از شما که چن

 (. 85باز برند«)بقره/  هاعذابترين ت ايشان را به سخ 
شورای نگهبان برای اعالم نظر   روزهدهقانون اساسی در صورت اتمام مهلت    ۹4طبق اصل  

نگ  شورای  سوی  از  مصوبه  ارجاع  عدم  و  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  به  به  هبنسبت  ان 
مصوبه   آن  مفه  اجرا قابلمجلس،  طبق  ايناست؛  قبل   وم  آن    اصل،  مهلت  اتمام  مصوبه از 

حکم واجب يا حرام الهی باشد؛ يعنی وقتی يک حکم شرعی در جريان   اگرچهنیست    اجراقابل
گیرد تا مراحل عملیات مجلس و شورای نگهبان به اتمام نرسد آن مجلس قرار می  یگذارقانون

ين با مبانی دينی  ا  کهیدرحالت.  نیس  االجراالزملو حکم شرعی الزامی اجتماعی( )وحکم شرعی 
 زگار نیست. سا
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رسد اين است که لزومی ندارد که تمام احکام اسالم به  اشکالی که در اين زمینه به ذهن می
ل  عم : مستفاد از اصل چهارم آن است که معیار  اندنوشتهبرخی از حقوقدانان    . تبديل شودقانون  

اسالمی احکام شرعی است ول نظام جمهوری  »استفادر  ی  مکه همه احکام اسال  شودینمه  د ی 
اسالمی   صورتبهبايد   آن  حکم  بايد  شد  مطرح  قانون  در  موضوعی  اگر  بلکه  درآيد  قانون 

 .(160، 13۹2)وحدتی شبیری، باشد.«
 رسد:ظر میننکات ذيل ضروری به  فوق ذکر لاسخ اشکابرای توضیح پ

استناد    -1 هر    قاعده بهبا  تکلیف  در  خدا    یافهیوظاشتراک  رسول  زمان  در  که 
و هر حکمی که خداوند بیان کرده، برای گروهی که در   شدهوضعبرای امت    (وآلهعلیهاهللصلی)

 است.  جاری هازمانر همه گیرند، بدون هیچ تفاوتی دوضوع حکم قرار میم ذيل عنوان
ويژگی    -2 و  م دو  اجرا  برای  که  است  اين  الهی  قانون  چه  و  بشری  قانون  چه  قانون  هم 

توان گفت اصل اين است که قانون برای اجرا  می  گريدعبارتبهشود،  دائمی وضع می  صورتبه
ی اين  داوند از وضع احکام و قوانین اسالم را اجراخ  شود و دائمی است؛ اگر هدفوضع می

 اجراشدنبنابراين تمام احکام قرآن و اسالم برای  ؛  آمد  م نقض غرض پیش خواهدام ندانیکاح
 . اندشدهنازلدائمی  صورتبهو 

شرع اهلل است؛ بدين   دولت و عموم امت اسالمی وجوب اقامه  يکی از واجبات بر ذمه  -3
 صورت کامل اقامه کنند.ت اسالمی را بهيعمعنا که بايد شر

عنوان يک واجب حتمی برای مسلمانان هبآن کريم عمل به شريعت  دی در قردمتع   اتيآ  در
آن نهی  و به روش  شدهانیب از  از تخلف  از 18مانند جاثیه/  شده )های مختلف  ( و در بعضی 

به تبعیض شريعت  بدون  و  کامل  تبعیت  بر  تأک آيات شريفه  اين    یدصورت خاص  است.  شده 
آن حکم به اقامه دين و    مستند دانست که در  4ی ارکه شوربم  سوره  13ی  توان به آيه ادعا را می

همه بر  که  معناست  اين  به  دين  در  نینداختن  تفرقه  است.  شده  آن  در  نینداختن  مردم    تفرقه 
ام الهی تبعیض  حکو در انجام اين وظیفه بین ا  پادارند  طور کامل بهواجب است دين خدا را به

رها کنند. اقامه کردن دين    اپا دارند و برخی ربه  م دين راای از احکاقائل نشوند، نه اينکه پاره
آنچه خدا نازل کرده و عمل بدان را واجب کرده است ايمان    ی تمامبهعبارت از اين است که  

از   (30-2۹/  18،  13۹0)طباطبايی،  بیاورند. ديگری  آيات  به  ق  در  مفهوم،  اين  ذکر  با  نیز  رآن 
الهی  يکپارچگی احک به بعضی    کم شده وحام  آناايمان و عمل  از برخی ز  تبعیت  ها و عدم 

میان  يعنی دين مجموعه  5است؛   شده  ینفديگر   گزينش  امکان  که  دانسته شده است  ای واحد 
عه اجرا گردد. از  امصورت تام و تمام در جدستورهای آن وجود ندارد و بايد تمامی اوامر آن به

مفهوم چنین  که  آياتی  بهديگر  را  داردی  اثباتنبال  و  و   ز نیا  کنندهد  قوانین  تطبیق  به  جامعه 
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آيه است،  دين  تمام  اجرای  تضمین  برای  اسالمی  موازين  با  است.   سوره  4۹  مقررات   6مائده 
ها عمل و به آن  ددخداوند در اين آيه پیامبر را نسبت به اينکه از بعضی از احکام الهی بازگر

 به کرده است. ل الهی را از ايشان مطاستورهای د به همهنکند، بر حذر داشته و عمل  
شود که آنچه تحت عنوان شريعت برای سعادت دنیا و  گونه حاصل میاز مجموع ادله، اين

به   مردم،  ائمه  شدهنازل(  وآلهعلیهاهللصلی)  امبراکرمیپآخرت  و  ايشان  و  اطهار    است 
به   السالم( وظیفهمعلیه) مردم  برای  را  آن  داشتعتبیین  قواعد وموعهاند، مج ههده  از  مسائل    ای 

کنار هم  است که به به    اندقرارگرفتهصورت يکپارچه در  از طريق عمل  نیل به سعادت جز  و 
 پذير نخواهد بود.ها امکانی آن همه

اسالم الزم است ولی    میممکن است گفته شود درست است که اجرای تمام احکام الزا  -4
درآيد بلکه برخی احکام را    نقانو   صورتبهاسالم    ام احکامم ارد که تبرای اين کار لزومی ند

گفت    توانیم؛ اما در پاسخ  درآوردديگری مانند فعالیت فرهنگی به اجرا    یهاروشتوان با  می
ی الزامی  اعدر صورت وجود مصلحت يا مفسده برخی احکام اجتم  تواندیمحکومت اسالمی  

را   اين  یگذارقانوناسالم  ولی  غف  نکند  توسط  ل جواز  اثبات  گذارقانونت  ؛ کندینم  را 
غفلت    گر يدعبارتبه جواز  بر  دلیل  بدانیم  جايز  را  تغافل  همان  شودینماگر  اينکه  ضمن  ؛ 

نیازمند   نیز  فرهنگی  را    یگذارقانونفعالیت  مردم  و  دولت  تا  هدف    دنیرس  دراست  آن  به 
 يد.مان مندنظام 

اصول    -5 کن  72و    71اگر  تفسیر  طوری  مجرا  که  شورای  لیم  سکوت  س  حق  اسالمی 
يا محرمات الهی به مرحله اجرا  بنس ت به شريعت داشته باشد ممکن است برخی از واجبات 

اسالمی   به دست مجلس شورای  اگر تصويب شريعت صرفاً  است.  اين خالف شرع  نرسد و 
ات الهی  ی شورای نگهبان باشد ممکن است برخی از واجب هايا رد آن با فق  دیتائباشد و فقط  

و برای همیشه متروک بماند   ديایدرنبه مرحله اجرا    گاهچیه  صحن مجلس نشود و   وارد  اصالً
است.    کهیدرحال محرمات.    طور نیهمترک واجب خالف شرع  از  به جلوگیری  نسبت  است 
و   71اصول    ازجملهر قانون اساسی،  يگما با توجه به ذيل اصل چهارم، بايد اصول د  کهیدرحال

 . مخالف با شرع نباشد کنیم که روری تفسیرا ط 72
معیار    جا همهبنابراين با توجه به ذيل اصل چهارم که بر کلیه اصول ديگر حاکم است و در  

مانند فعالیت    يیهاراه و با عنايت به اينکه اجرای احکام اسالم از    اصلی موازين شريعت است 
دانیم دلیل بر جواز  ا جايز برسط مجلس  و اينکه اگر تغافل تو   ز نیازمند قانون است نیفرهنگی  

شرع  لغف احکام  از  اينکه    شودینمت  به  توجه  با  بعض   ازنظرو  ترک  و  بعض  به  اخذ  اسالم 
توان دارد نه غیر الزامی، می  سروکار و از طرفی حقوق صرفاً با قواعد الزامی    احکام جايز نیست
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نت )واجبات  یجچنین  شريعت  الزامی  قواعد  ترک  که  گرفت  محرماته  جايز    ازنظر  (و  شرعی 
 . نیست 

به  ،  لس شورای اسالمیجمبنابراين   صالحیت اختیاری  تقنین احکام مسلم شريعت  نسبت 
اساسی    .ندارد قانون  توسط  اسالم  احکام  کلیه  اجمالی  تقنین  شود  اثبات  اينکه    شده انجاممگر 
 . ی است قلکه اين خود بحث مست است 

 گیری نتیجه 
در ورود مجلس  احکام    صالحیت  مسلمصرمبه  و  و حق  ح  فقهی  ديدگاه  از  قی  و شريعت 

احکام مسلم و مصرح احکامی است که جزو منصوصات و مسلمات    مورد ارزيابی قرار گرفت.
 بهی در مورد آن بین فقهای عظام وجود ندارد. اسالم است و اختالف معتنی

اشکال متروک شدن برخی    مخصوصاً   مبانی و منطقی  ازلحاظ به  اسبا توجه  م الاز احکام 
اجمالی و يا    صورتبهنیست يا  احکام شرع اختیاری    نو مجلس در تقنی  گذارقانون  صالحیت 

دهد.  صورتبه انجام  تقنین  بايد  اما    منطقاً  جهیدرنت  تفصیلی  ندارد  اختیاری  مجلس صالحیت 
 د.اجمالی و تفصیلی دار صالحیت اجباری اعم از

ری تصريح نشده است و  حیت اجباالسی به اين صاما در نظام حقوقی ايران در قانون اسا
تقنین اجمالی    گذارقانونالحیت اجباری برای  صاثبات   اثبات  و مجلس متوقف است بر عدم 

اساسی.   قانون  در  شرع  احکام  شريعت    گذار قانوناگر    گريدعبارتبهکل  کل  تقنین  اساسی 
ا  صورتبه را  نیازی  نجااجمالی  باشد  داده  صال  دهيدینمم  که  دراست  مجلس  قنین  ت  حیت 

نمايشري اجباری  را صالحیت  اين    دعت  در غیر  داده است؛  به مجلس  اختیاری  لذا صالحیت 
صالحی اين  غیر    تواندینمت  صورت  سکوت  صورت  در  زيرا  باشد  اختیاری  صالحیت 

و اين امر    شودیممتروک  کم  مجلس نسبت به حکمی از احکام الزامی شرع آن ح   زیآممصلحت 
و از طرفی    يز نیست ابه بعض و ترک بعض احکام ج  سالم اخذا  ازنظر  زيرا؛  خالف شرع است 

الزامی  حقوق صرفچون   قواعد  با  قواعد می  دارد  سروکاراً  ترک  که  گرفت  نتیجه  چنین  توان 
شريعت   نیست.  ازنظرالزامی  جايز  تفسیر    72اصل    توانی نمپس    شرعی  طوری  که کنیرا  م 

 ريعت باشد. و مصرح ش م رد احکام مسلمجلس دارای صالحیت اختیاری در مو 
به  ،  ی اسالمیا مجلس شوربنابراين   صالحیت اختیاری  تقنین احکام مسلم شريعت  نسبت 

اساسی    .ندارد قانون  توسط  اسالم  احکام  کلیه  اجمالی  تقنین  شود  اثبات  اينکه    شده انجاممگر 
 . است است که اين خود بحث مستقلی  
انون اساسی و قوانین در قشد  با  ر صالحیت اجباریاگ   مجلسنکته ديگر اينکه صالحیت  

ک  با  آمیزسکوت غیر    درصورت  مثالًهايی همراه است  ستیا عادی  ناظری   ،مصلحت  نهاد  هیچ 
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قانونی وجود    ندارد. آمیزِ مجلس، خأل  در صورت سکوت غیرعمدی و سکوت غیرمصلحت 
  اين در    توانندینم  گهبان و مجمع تشخیص و نهادهای ديگری نو هیچ نهادی اعم از شورا  دارد

ام ثابت و مسلم شريعت به دست غیر فقیه )مجلس( سپرده  کود کنند. اگر بود و نبود اح امر ور
نسیان يا  خطا  غفلت،  جهل،  روی  از  يا  و  واهی  داليل  به  است  ممکن  روی    شود  از  نه  و 

ار  محرمات شارع در اين زمینه را فروگذو   مصلحت، احکام اجتماعی الزامی شريعت و واجبات 
سالمی تسهیل و عمالً مجاز شمرده  اجب يا ارتکاب حرام در جامعه  ترک وا  ساننيبدکنند و  

 . شود
بوده است و با عنايت به اهمیت    موردتوجه با توجه به اينکه مباحث مربوط به تقنین کمتر  

و معطوف به   یارشتهانیم  صورتبه  شود که سازوکار تقنین شريعت تقنین شريعت پیشنهاد می
طرح جامعی در اين زمینه    و  قرارگرفتهو بررسی    قیموردتحقمستقل    قیقيک تح  صورتبها  اجر

 ارائه شود. 
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 ها یادداشت 

 و  پارلمان وتوسط بشری تجربه طريق  از که  قوقیح  عد اوق حاکمیت به معنای ونقان  »کامن ال« حاکمیت  مدر نظا  1
از موظف حکومت،  و  میباشد است،  آمده به دست قضايی محاکم  نظام عرفی و تجربی پذيرفته شده قواعد است 
 تقرير چارچوب  در قانون حاکمیت ل اص .باشد پذيرش قابل نظام، در آن حاکمیت  از  سخن تا  کند  تبعیت  حقوقی
نقل از فريد محسنی و   به  Tamanaha, 2004,p47 است.)  ديار آن رنسانس دوران به گرای تجر  ه فاز فلس  متأثر مزبور، 

 هجدهم سالندی، اصل حاکمیت قانون در نظام قضايی ايران، مجله حکومت اسالمی، علی اصغر فرجپور اصل مر
 (۹4 / ص13۹2 تابستان /68 پیاپی /شمارةدوم  /
 .(13–133، 1424نائینی،)چنانکه در پاورقی صفحات قبل گذشت.  2
تبريزیآيه اهلل طاهر    3 انواری، حجتی کرمانی و موسوی  آبادی،  اين مطلب اشکال    ی خرم  به  بودند که  کسانی 

 . 410 /1 ،1364 می،الشورای اس اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس ر.ک:  .داشتند
ی وَعِیسَی أَنْ أَقِیمُوا الدِّينَ نِ مَا وَصَّی ِبهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْک وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِْبرَاهِیمَ وَمُوسَيلدِّا»شَرَعَ لَکم مِّنَ    .4

ی إِلَیْهِ مَن يُنِیبُ؛ برايتان از دين هْدِيَلَیْهِ مَن يَشَاء وَ اللَّهُ يَجْتَبِی إِهِ إِلَیْوَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ کبُرَ عَلَی الْمُشْرِکینَ مَا تَدْعُوهُمْ
به ت به ابراهیم و موسی و عیسی  همان را تشريع کرد که نوح را بدان توصیه فرمود و آنچه ما  و وحی کرديم و 
يش دعوت که شما مشرکین را به سو  يد. آنچهتوصیه نموديم اين بود که دين را بپا بداريد و در آن تفرقه نینداز

گزيند و کسانی آيد و اين خداست که هر کس را بخواهد برای تقرب به درگاه خود برمیان میران گنکنید بر آمی
 (.13 /کند که همواره در امور به او مراجعه نمايند«)شوریدايت میسوی خود ه را به

ا جز  یر دندداش کسی که چنین کند  کنید؟ پار را انکار میگو بعض ديآوريد  . »آيا به بعضی از کتاب ايمان می5
 (.85 /شود«)بقرهترين وجهی شکنجه میخواری نیست و در روز قیامت به سخت

َبیْنَهُ. »6 أَنزَ وَأَنِ احْکم  بَعْضِ مَا  يَفْتِنُوک عَن  أَن  أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ  تَتَّبِعْ  اللّهُ واَلَ  أَنزَلَ  ِبمَآ  اللّ م  تَوَلَّ  هُلَ  فَإِن  وْاْ  إِلَیْک 
أَنَّ لَفَاسِقُونَ؛ و م يُمَا  فَاعْلَمْ  ِببَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ کثِیرًا مِّنَ النَّاسِ  یان ايشان به آنچه خدا فرستاده  رِيدُ اللّهُ أَن يُصِیبَهُم 

انند از برخی از آنچه  رد د و بازگهای آنان پیروی مکن و بپرهیز از اينکه تو را گمراه سازن حکم کن و از خواهش
بهک به برخی از س اگر اعراض نموده و رو گردانیدند بدان که خدا میپ  اده،ت سوی تو فرسه خدا  خواهد آنان را 

 (. 4۹ /اند.« )مائدهروندگان و تبهکارانمحقّقاً بیشتر مردم از راه حّق و شايسته بیرون گناهانشان گرفتار نمايد و
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 و مآخذابع  من

 رآن کريمق
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، )1364(،  صورت مشروح  -1

 مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بیجا، ج1.

اردبیلی، محمد علی )13۹5(، حقوق جزای  عمومی، ويرايش 3، تهران: نشر میزان، چهل و   -2
 هشتم، ج 1.

محمد -3 قانون«(،  13۹3)  ،وادج  ارسطا،  و  حکومتی  اسالمی  »حکم  تحقیقات  مرکز  در   ،
ی، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد  مجلس شورای اسالمی، تامالت فقهی در حوزه قانونگذار

 . 1ج  ،مجلس شورای اسالمی

لد اول  ر حقوق جزای عمومی جب  در آمدی  (،13۹5و محسن برهانی، )  الهام، غالمحسین -4
 .1ج ، چ دوم، میزان نشر ان:هرت، جرم و مجرم

نشر   -5 اداری.  سیزدهم.  تهران:  )138۹(،  حقوق  سنگری،  استوار  کورش  و  محمد    امامی، 
 میزان، چ دوم.

، زير  «71اصل  گزارش شرح مبسوط قانون اساسی  »(،  13۹3جواهری طهرانی، محمد، ) -6
 .ژوهشکده شورای نگهبانده شورای نگهبان: پشکايت پژوهنظر دکتر کدخدايی، س

حسینی، سید ابراهیم، )13۹1(،  »محدودیتهای مجلس شورای اسالمی در قانونگذاری   -7
 )موضوع اصل 71 قانون اساسی(«، فصلنامه حکومت اسالمی، ش 66، 186-171.

8- ( الحکومة االسالمیة، ح  (،1417سبحانی، جعفر،  فی  االجتهاد و  الووار علی  التقنین  رق، 
 .سوم ، چت االسالمیةراسادلل دير، بیجا، مرکز الغحیاةال

طباطبايی، سید محمد حسین، )13۹0(،  المیزان فی تفسیر القرآن، لبنان-  بیروت: مؤسسة    -۹
 األعلمی للمطبوعات، چ دوم، ج 18.

 .سوم ، چمجد: تهران ،حقوق اساسی ایران ات یکل  (،1387) ،یعباسعل عمید زنجانی، -10

 موسوی خمینی، روح اهلل، )بیتا(،  صحیفه امام، بیجا، ج 15.  -11

نائینی، میرزا محمد حسین غروى، )1424(،  تنبیه األمة و تنزیه الملة، قم: انتشارات دفتر   -12
 تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم.
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نشر   -13 تهران:  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  )13۹3(،  حقوق  محمد،  سید  هاشمی، 

 میزان، چ بیست و پنجم، ج 3.

 تهران: خرسندی. ،اصول حقوق اداری (،138۹)  هدی،علی مشو  هداوند، مهدی -14

وحدتی شبیری، سید حسن، )13۹2(، »تعامل قانون و فقه در جمهوری اسالمی ایران.«   -15
در فقه و قانون ایده ها، پیشنهادها و راه حلهای روشی، قم: مرکز تحقیقات اسالمی مجلس  

   شو رای اسالمی.
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