
 
 

 
 

 
 

  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 8شماره ، 9313 تابستان، مسوسال 

 
 
 

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 عمومیبررسیبررسی»»  ةةعنوان فصلنامعنوان فصلنام

  ةةفصلنامفصلنام  44تا تا   66های های مه اعطا شد. این درجه شامل شمارهمه اعطا شد. این درجه شامل شمارهپژوهشی به این فصلناپژوهشی به این فصلنا  --علمیعلمی

 شود.شود.های حقوق عمومی نیز میهای حقوق عمومی نیز میبررسیبررسی
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  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 8شماره ، 9313 تابستان ،ومسسال 
 شوراي نگهبان پژوهشكده صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيكسيامك ره :سردبير
 

 )به ترتيب حروف الفبا( يهاعضاي هيأت تحرير

 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 انشيار د ،ـ سيدمحمد حسيني

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

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

 بان و عضو پژوهشكده شوراي نگه 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

 

 ،نيا )خسرو سابق(شهيد دهقانيكوچه  ،قرني بدسپه شهيد خيابان ،تهران آدرس:
 پژوهشكده شوراي نگهبان ،21پالك روبروي مسجد الرحمن،

 812ـ  00111808فكس:  812ـ  00111861 :نتلف 21261 -2641تهران  صندوق پستي:
 mag.shora-gc.ir E-mail: mag@shora-rc.ir :سامانه فصلنامهآدرس 

مكاتبات با دفتر فصلنامه  ةآن و همچنين كلي ارسال مقاله و پيگيري روند داوري
 گيرد.صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام مي

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

محفوظ است و آن دسته از « قوق عموميدانش ح»كليه حقوق مادي براي فصلنامة  -
نويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقالة منتشرة خود در مجموعه مقاالت، يا بخشي 

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

 

 حقوق عمومي دانشمشي فصلنامه خط

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

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 ميعلمي از رئوس اين خط با حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد

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

 سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانـ مطالعة نظام

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

 بررسي نهادهاي مشابه

 ـ مطالعة مباني، نظريات، ساختار و كاركرد دولت

 ـ مطالعة ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت، بازنگري و ارتقاء آن

 ـ مطالعة فقه حكومتي

 ساالري دينيـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردم

 گذاري و نظارت بر عملكرد دولتـ مقررات

 

 مقاالت راهنماي نگارش

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

 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 بهنام 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

 ان نوشته شود.آدرس ايميل نويسنده / نويسندگ. 1-3

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

 كليدواژه( باشد. 8تا  5فهرستي از واژگان كليدي )

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

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

 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 استفادهدر 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.citلمات همان، پيشين و... )شود و از كاربرد كتكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  .1

 خودداري شود.

 )داخل قالب( سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبااي در يك چنانچه از نويسنده .3

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

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

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

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

 اهد بود(.[ خو5متني ]بندروش درون

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

 ارسي و عربي و سپس منابع التين.ابتدا 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(،  : نامرج در مجالتمقاله مند. 9-3

 دوره نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

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

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

معادل  اًتمام سندگان،نام و مشخصات نويسنده/نويها، 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.عناوين )تيترها( با روش شماره .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  7500كلمه كمتر و از  4500حجم مقاله، از   .13

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

 يد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.مقاله ارسالي نبا .15
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رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن 
 شورای نگهبان یدر رویه

 
 **2مصطفي منصوريان، *1زادهابراهيم موسي

 

 ی حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، تهران، ايراندانشيار دانشکده. 1

 تهران، ايران ،امام صادق)ع(دانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه . 2
 

 11/6/1313: رشيپذ  8/3/1313: افتيدر

 چکیده
مند و در عين حال پويای قانون اساسي که بتواند با هدف و روح قانون اساسي در تفسير دقيق، نظام

کند و مانع تطابق باشد، امر بسيار مهمي است که از اختالفات بين قوا و معضالت جلوگيری مي
های متعدد و البته متفاوتي ابراز شده که شود. در اين زمينه رويکردتغييرات سريع قانون اساسي مي

گذرد و همچنان ترين آنها، رويکرد منشأگرايي است که حدود نيم قرن از ابداع آن مياز جمله مهم
 رود. شمار ميهای موجود در اين زمينه بهترين نظريهی اصليدر زمره

ی قانونگذار کند که ارادهت ميی تفسيری شورای نگهبان نيز بر اين مسئله داللامعان نظر به رويه 
دهند و اين های اصلي تفسير قانون اساسي را تشکيل ميهای شرعي، پايهاساسي و نيز ضابطه

دهد که مشي تفسيری شورای نگهبان با رويکرد تحليلي نشان مي -پژوهش با رويکردی توصيفي
 تفسيری منشأگرايي همخواني نزديکي دارد.

يي، معنای اصلي، معنای عرفي اساسي، شورای نگهبان، منشأگرا تفسير قانون :هادواژهیکل
 .تأويل اصلي،

                                                                                                                                                       
* E-mail: e.mousazadeh@ut.ac.ir 

 E-mail: mansourian@isu.ac.ir نويسندة مسئول **
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 مقدمه
ی از جمله مباحث مهمي بوده که توجه فالسفه« تفسير قانون اساسي»های اخير در دهه 

ی فرايندی است که منزلهحقوق و انديشمندان حقوق اساسي را به خود جلب کرده است و به
انون هويت بخشيده و از انحرافات و معضالت جلوگيری کرده است. های مختلف به قدر زمان

های حقوقي مختلف نيز از همين رهگذر با توجه به رويکرد و مشي تفسيری خود، نظريه نظام
و اسلوبي خاص را در اين زمينه شناسايي کرده و قدرت تفسير قانون اساسي را در چارچوبي 

 اند.دی شکلي و ماهوی کردهاند و آن را تابع قواعمشخص قرار داده
رود شمار ميترين نظريات تفسير قانون اساسي بهاز مهم« منشأگرايي»در اين راستا رويکرد 

ای از نظريات تفسير که مورد توجه بسياری از حقوقدانان قرار گرفته است. منشأگرايي، مجموعه
نون در حال تطور و ميالدی تاک 1791قانون اساسي را در خود جای داده و از حدود سال 
های با ابتنا بر آموزه« منشأگرايي جديد»پيشرفت بوده است؛ چنانکه در حال حاضر نيز رويکرد 

ی ظهور رسيده ی تفسير قانون اساسي به منصهطور چشمگيری در عرصهاصلي منشأگرايي به
ن رويکرد ی شايان توجه در اين خصوص فهم دقيق و البته مقرون به صواب اياست. اما مسئله

پذير ی اين مهم با امعان نظر به نظريات مبدعان و شارحان اصلي آن امکاناست که تحقق شايسته
آيد؛ ی اين رويکرد فراهم مياست و در چنين صورتي امکان ارزيابي و اظهار نظر محققانه درباره

 ست.بر همين اساس نيز يکي از اهداف اين نوشتار، نيل به تبيين دقيق اين رويکرد ا
عنوان مفسر رسمي قانون اساسي جمهوری توان بهرويکرد تفسيری شورای نگهبان را نيز مي

اسالمي ايران در پرتو رويکرد منشأگرايي بررسي کرد. مقصود از اين تحقيق تطبيقي عبارت است 
از مشخص کردن نسبت رويکرد تفسيری منشأگرايي با آنچه شورای نگهبان در تفسير قانون 

مح نظر قرار داده است؛ همچنين فراهم آوردن امکان نقد علمي و عملي نظريات شورا اساسي مط
 ی تبيين اصول و قواعد تفسيری حاکم بر تفسير شورای نگهبان.واسطهدر چارچوبي مشخص به

در واقع استخراج و مشخص کردن اصول و قواعد تفسير قانون اساسي در حقوق اساسي 
سو چارچوب هنجاری تفسير قانون اساسي را شکل  از يك رسد؛ چنانکهنظر ميضروری به

ی مانعي جدی در مقابل تفاسير خودسرانه و نادرست از قانون مثابهدهد و از سوی ديگر بهمي
تواند نادرستي تفاسير را با اتکا به اصول بنيادين تفسير منبعث از قانون اساسي است، چراکه مي

ترتيب در ابتدای اين نوشتار سعي شده است بدين  (.921 :1971)مزارعي، اساسي نمايان کند 
های تأثيرگذار در آن تبييني صحيح که در خصوص رويکرد تفسيری منشأگرايي و البته نظريه

صورت پذيرد و در ادامه نيز تحليل رويکرد تفسيری شورای نگهبان در پرتو اين نظريه مطمح 
 نظر قرار خواهد گرفت. 
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 ییمنشأگرا یپیشینه. 1

گردد که طي آن، برخي ميالدی برمي 1791و  1791های پيدايش رويکرد منشأگرايي به دهه
ی آمريکا در تفسير قانون ی ديوان عالي اياالت متحدهانديشمندان حقوق اساسي در مورد رويه

ترتيب، قضات را ملزم کردند که درصدد اِعمال معنای پردازی پرداختند و بدين اساسي به نظريه
 .(Kay, 2009: 703) لي يعني آنچه مدنظر واضعان قانون اساسي بوده است، برآينداص

اصول خنثي و برخي از »ای با عنوان مقاله (1)«رابرت بورك»ميالدی،  1791در سال 
تحرير  یرا به رشته (2)«ی آمريکا[اياالت متحده ی ]قانون اساسيمشکالت اولين اصالحيه

 ی خود عنوان داشت:ی رويکرد منشأگرايي شد. وی در مقالههدرآورد که موجب رشد و توسع
طريق نخست، استنباط از  دو روش مناسب در استنتاج حقوق از قانون اساسي وجود دارد:»

دهد واضعان های خاصي است که متن يا تاريخچه نشان ميمتن قانون اساسي و بلکه ارزش
. )حقوق خاص( و دومين روش، استنباط حقوق اند ..قانون اساسي در واقع به آنها نظر داشته

از فرآيندهای حکومتي است که قانون اساسي تأسيس نموده ... اين طريق استنتاج برای تفسير 
 (Bork, 1971: 17)« های جنايي و ... حائز اهميت است.اولين اصالحيه، حق رأی، رويه

طور مشخصي اند، بههالبته هرچند تأکيد بر آنچه واضعان قانون اساسي در نظر داشت
وضوح بر معنای اصلي يا حال برداشت بورك از حقوق استنتاجي به منشأگرايي است، در عين
ای با ميالدی نيز مستشار ديوان عالي آمريکا مقاله 1791کند. در سال مقاصد اصلي داللت نمي

کرد حمايت کرد. ی تحرير درآورد و از اين رويبه رشته (9)«مفهوم قانون اساسي زنده»عنوان 
را نگاشت و  (4)قضاييه یقوه حکومتکتاب « رائول برگر»ميالدی  1799بر اين، در سال عالوه

ی چهاردهم قانون در آن استدالل کرد که تفاسير ديوان عالي آمريکا در خصوص اصالحيه
 .(Solum, 2011: 7) ی واضعان آن بوده استاساسي، خالف مقاصد اوليه

 نشأگرایيم شناسيمفهوم .2
 پل» از ایمقاله به حقوق یرشته آکادميك یعرصه در «منشأگرايي» اصطالح ظهور اولين

 شرح به که( Boyce, 1998: 910; Solum, 2013: 459) گرددمي باز ميالدی 1791 سال در «بِرِست
 : پرداخت آن تعريف به ذيل

 آوریالزام قدرت که است اساسي ونقان تفسير با رابطه در آشنايي رويکرد منشأگرايي، از منظور»
 .(Brest, 1980: 234« )آوردمي ارمغان به آن کنندگانتصويب مقاصد يا اساسي قانون متن برای را

منظور پر کردن خأل فضای نظری ابداع شد و از در واقع، منشأگرايي مفهومي است که به
حاضر نيز اين واژه توسط و در حال  (5)کارگيری آن با ابهام همراه بوده استابتدای به
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رود. اين اختالفات و ابهامات کار ميحقوقدانان، وکال، قضات و مردم با معاني مختلفي به
ی واحد، منسجم منشأگرايي يك نظريه»حدی است که موجب شده برخي استدالل کنند که به

 ...«ون اساسي است های متمايز تفسير قانی مجزايي از نظريهباشد و بلکه مجموعهو يکپارچه نمي
(Colby and Smith, 2009: 244). پردازاني که خود را منشأگرا معرفي از همين روی نيز نظريه

کنند، درصددند تا مرزهای منشأگرايي را مشخص کنند و تبييني عقالني و صحيح از آن مي
 ارائه دهند.

قرار دارند که  (1)سيگرای تفسير قانون اساهای اثباتنظريات تفسيری منشأگرا جزء نظريه
دست آوردن معنای قانون اساسي فارغ از مطلوب بودن يا نبودن آن هستند و بر اين درصدد به

اند که معنای قانون اساسي در زمان تصويب آن مقرر شده است و لذا قانون باور شکل گرفته
 .(Boyce, 1998: 910) که در زمان تصويب ادراك شده است، تفسير شودگونهسي بايد هماناسا

ای از نظريات مبتني بر قانون اساسي است که البته منشأگرايي معاصر مشتمل بر مجموعه
و بر همين اساس هر رويکردی که از اين  محوريت اين نظريات بر دو ايده بنا نهاده شده است

 شود: دو محور حمايت کند، منشأگرا قلمداد مي
ان تدوين و تصويب آن تثبيت شده است معنای اصلي مندرجات قانون اساسي در زم -1

 (9))اصل تثبيت(؛
اند که در اِعمال تابعان قانون اساسي از جمله قضات، مقامات رسمي و شهروندان ملزم -2

 (Solum, 2013: 456). (9)قانون اساسي به همان معنای اصلي محدود شوند )اصل محدوديت(
ذکور توافق دارند، در پاسخ به برخي بنابراين هرچند تمام منشأگراها در قبول دو اصل م

برای مثال، منشأگراها . های مهم و نيز حدود و ثغور اين محورها با يکديگر اختالف دارندپرسش
پردازان بايد لحاظ شود، اختالف دارند. برخي از اين نظريه« چه کسي»در اينکه ادراك يا قصدِ 

اند و برخي ديگر صرفاً به پرداخته (7)«يکنندگان قانون اساسمعنای اصلي تدوين»تفصيل به به
واحد از قانون  یی ديگر آنکه در خصوص يك مادهاند. مسئلهتأکيد کرده (11)«درك عرفي اوليه»

ی افراد مزبور محل اساسي ادراکات متفاوتي وجود دارد و چگونگي معتبر دانستن نظر مجموعه
ی ديگری از از متن قانون اساسي نيز نمونهی تفسير موسع يا مضيق تأمل و اختالف است. ارائه

 شود: که در ادامه به اين موارد پرداخته مي (Boyce, 1998: 915)اين مسائل است 

 (11)معناي اصلي یا قصد اصلي .2-1
پردازان منشأگرا بر اين باورند که معنای قانون اساسي را بايد در مقاصد برخي از نظريه

استقبال ؛ اين مسئله چنان مورد (Berger, 1977: 401)کرد جو وکنندگان آن جستذهني تدوين
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آنچه را که مدنظر واضعان قانون اساسي بوده « فهم»قرار گرفته که موافقان اين رويکرد، 
ی . نظريهPerry, 1994: 44)-(45اند ناميده (12)«قصدگرا»دانسته و خود را « قصد اوليه»ی منزلهبه

دارد: زبان و معنای آن است که بيان مي ی جامع در خصوصقصد اصلي بخشي از يك نظريه
بر همين  .(McGinnis and Rappaport, 2009: 751) «کندقصد مؤلف، معنای الفاظ را تعيين مي»

اند که قضات بايد اَحکام قانون اساسي را متناسب با همان معنايي اساس نيز برخي بر اين عقيده
 (Kay, 1988: 230). (19)ه است، اِعمال کنندکنندگان آن فهم شدکه توسط تصويب

دانند، مي (14)گراهای متنی قصد اصلي را در مقابل نظريهپردازان، نظريهاين دسته از نظريه
بنابراين، متن قانون صرفاً طريقي برای ادراك معنايي است که قانونگذار مدنظر داشته و فاقد 

وجه هيچخوانندگان به»دارد که زان اظهار ميپرداموضوعيت است؛ چنانکه يکي از اين نظريه
های توانند متوجه شوند و الفاظ صرفاً نشانهمتون را بدون مقاصد انساني مسلّم يا واقعي آن نمي

 .(Kay, 1988: 230)« عنايي بر روی کاغذ هستند ... مبي
ن بيش از کنندگان متهايي مواجه است؛ از جمله آنکه چنانچه تنظيماين رويکرد با چالش

ترين مشکل آن شود؛ نخستين و مهميك نفر باشند، تعيين قصد اصلي با مشکالتي مواجه مي
کنندگان اصل را تعيين توان قصد جمعيِ گروهي از تنظيماست که مشخص نيست چگونه مي

و اين در حالي است که حتي مقاصد فردی هر يك از اعضا نيز ممکن است متفاوت باشد کرد 
(Kay, 2009: 712). 

چالش ديگر، چگونگي تعيين قصدی است که ورای متن وجود دارد، چراکه بسياری از 
دهند. در نهايت نيز ی قانوني را توضيح نميقانونگذاران، علت رأی خود به يك مقرره

شود؛ رود و به خود قانونگذاران مربوط ميمشکل تعيين قصد اصلي از مفسران فراتر مي
دهند تعيين آن رأی مي سادگي معنای متني را که بهگذاران نتوانند بهسان که اگر قانونبدين

کنند، احتمال کمتری وجود خواهد داشت که ايشان در يك قصد مشترك با يکديگر سهيم 
 .(McGinnis and Rappaport, 2009: 760) باشند

 تفسير موسع یا مضيق .2-2
عتبار تفسير موسع يا مضيق به بحث ای در خصوص اطور گستردهپردازان منشأگرا بهنظريه
 نحو بسيار مضيق تمايل داشته واند. در اين زمينه برخي به تفسير قانون اساسي بهپرداخته

 اندکنندگان قانون اساسي تأکيد کردهی مقاصد يا انتظارات تصويببررسي موشکافانهبر 
427)-(Berger, 1977: 401شود و نيز خوانده مي (15)«گيرانهقصدگرايي سخت»رويکردی که  ؛

کنندگان مستلزم آن است که مقام مفسر، متن قانون اساسي را بررسي و تعيين کند که تصويب
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اند و بر همان اساس نيز به تفسير به چه صورت و نسبت به چه شرايطي آن را تصويب کرده
 اساسي بايد بهترتيب در اين رويکرد، قانون  بدين (Brest, 1980: 222).مزبور بپردازند متن 
کنندگان قانون نيز باشد انتظار تصويب ای تفسير شود که نتايج حاصل از آن، موردگونه

(Boyce, 1998: 919). 

در مقابل برخي ديگر از منشأگراها به تفسير کامالً موسع از قانون اساسي گرايش دارند؛ 
ه مقام مفسر، قانون خوانده شده و مستلزم آن است ک (11)«قصدگرايي معتدل»رويکردی که 

تفسير کند؛  (19)کنندگان آن در سطح نسبتاً بااليي از انتزاعاساسي را مطابق با قصد تصويب
. بسياری از (Brest, 1980: 223)در تطابق است  (19)«هدف قانون اساسي»تفسيری که با 

 اند.اين نوع تفسير از قانون اساسي را پذيرفته (17)منشأگرايان جديد

يب، هرچند طرفداران تفسير موسع و مضيق هر کدام به نتايج کامالً متمايزی به هر ترت
شناختي است؛ چراکه هر دو اند، اين نزاع بيش از آنکه بحثي نظری باشد، روشدست يافته

اند که يك بدون ترديد نيز تمام منشأگراها بر اين عقيدهو اند تفسير درصدد يافتن فهم اصلي
ود از قانون اساسي را به ميزاني توسعه يا تضييق دهد که متن، قاضي بايد سطح تفسير خ

. برای نمونه يکي از (Boyce, 1998: 923)کند و شواهد تاريخي بر آن داللت ميساختار 
 پردازان منشأگرا که به تفسير موسع گرايش دارد، در اين زمينه اظهار داشته است:نظريه

گيری در خصوص ه چه معناست: نخست، تصميممسئله اين است که متن در دو مقام ب»... 
نمايد و دوم، که اصالتاً درك شده است، ايفاد ميگونهاينکه متن چه داللت و معنايي را همان

گيری در مورد اينکه داللت مزبور به چه معناست... . يك قاضي منشأگرا و در واقع تصميم
کرده و داللتي را « کشف»عنای متن را ی قضات چه منشأگرا و چه غير آن، بايد در ابتدا مهمه

آيد تبيين ی بعد بايد معنای داللتي را که از متن برميدهد تعيين کنند و در وهلهکه متن ارائه مي
 .(Perry, 1996: 41)...« نمايند

  منشأگرایی مبانی بررسی و نقد .3

 شود:طرح و بررسي ميی منشأگرايي داليلي مطرح شده است که در زير اهمّ اين موارد در زمينه

 . دالیل موافقان منشأگرایي3-1
مربوط  (21)عنوان فرمان حاکماولين استدالل در اين زمينه به مفهوم پوزيتيويستي قانون به

ترتيب که قانون اساسي مانند ديگر قوانين، فرمان حاکمي است که از اقتدار  شود؛ بدينمي
دارای اقتدار وضع قاعده است، اين قواعد مشروع برخوردار است. حال از آنجا که حاکم 

پذيری انتظار تفسير آنها را داشته است، طور توجيهای بايد تفسير شوند که حاکم بهگونهبه
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 اند، تفسير شوندکه در اصل ادراك شدهگونهبنابراين اين احکام و قواعد بايد همان
(Boyce, 1998: 925)شأگرايي بر يك اصل بديهي استوار ترين دفاع از منديگر، مهم عبارت. به

منظور اخذ تصميمات سياسي کنندگان قانون اساسي از اقتدار مشروع بهاست؛ اينکه تدوين
سازان حکومتي را حتي در آينده محدود و ملزم کنند، مگر آنکه توانند تصميمبرخوردارند و مي

 .(Maltz, 1994: 20)در خود قانون اساسي لغو شوند شده از طريق فرايند تصريح
ی نقش مناسب قضات دليل دوم که هم از لحاظ نظری و هم عملي قابل دفاع است، بر پايه

ی نظری اين استدالل آن است که صرفاً در دموکراسي مبتني بر قانون اساسي استوار است. جنبه
ت سازگار است، يعني در نظار (21)منشأگرايي با اصل نظارت قضايي مبتني بر قانون اساسي

رو قضايي، امکان لغو قوانين مصوب پارلمان از نظر مغايرت با قانون اساسي وجود دارد و ازاين
های مستنبَط خود از قانون اساسي را جايگزين قصد چنانچه قضات بتوانند مفاهيم و ارزش

کنندگان و معنای اصلي متن قانون اساسي کنند، اصل دموکراسي دچار خدشه شده و تصويب
 شود. ت با تهديد مواجه مينظر اکثري
سان که است؛ بدين (22)«شرّ کمتر»ی عملي اين استدالل نيز آن است که منشأگرايي جنبه

وجود دارد و اين در حالي است که  (29)«معنای اصلي»ميان منشأگراها اجماعي در خصوص 
ی د که نقيصهی جايگزين معنای اصلي وجود ندارهيچ اجماعي در زمينه (24)ميان غيرمنشأگراها

ديگر، به عبارت  (Scalia: 1989: 862-863).ناپذير رويکردهای غيرمنشأگراست اصلي و جبران
اند و با عنوان قصد اصلي يا معنای عرفي اصلي را پذيرفتهتمامي منشأگراها وجود يك معنا به

مسئله های تفسيری منشأگرايانه درصدد کشف آن هستند؛ اين در حالي است که اگر اين روش
ی اکثريت وجود نخواهد ی واحدی در کشف ارادهبه نظر قضات واگذار شود، نظر و رويه

 ی قضات منوط شده است.داشت و در واقع اين اراده به صالحديد و سليقه

 . نقد و بررسي3-2

در خصوص تفسير قوانين موضوعه )و نه قانون اساسي( در حکومت دموکراتيك، استدالل 
ی اقتدار حاکميت تا حدودی بدون مشکل است؛ در واقع چنانچه ارادهی نخست در زمينه

اند، توسط اکثريت حال حاضر که ای را به تصويب رساندهاکثريت سابقي که قانون موضوعه
تواند تحت حکومت قانون مزبور قرار دارند در معرض تغيير قرار گيرد، اکثريت موجود مي

ترتيب در  ی فعلي خود مطابق سازد. بدينو با اراده سادگي قانون موضوعه را اصالح کردهبه
يابد که مردم بايد از طريق قوانيني اداره شوند که درستي معنا مي اين سياق، منشأگرايي به

اند. اما در مورد تفسير قانون اساسي، منشأگرايي با توسط اکثريت درك و تفسير شده
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يتِ حال حاضر بر تغيير قانوني که توسط ی اکثرروست؛ چراکه اگر ارادههايي روبهچالش
تواند مواد قانون آساني نمياکثريت سابق به تصويب رسيده است قرار گيرد، اکثريت حاضر به
فرسا، دشوار و طوالني از اساسي را اصالح کند و در واقع صرفاً از طريق فرايندهای طاقت

طور کلي قانون اساسي نيز بهچنين امکاني برخوردارند، اين در حالي است که برخي مواد 
مشروعيت ». از همين روی برخي بر اين باورند که (Boyce, 1998: 931) شدني نيستندحاصال

عبارت به (Maltz, 1994: 31).« ی دموکراسي قابل دفاع نيستقانون اساسي ... از طريق نظريه
برخوردار باشد، چراکه « مردم»عنوان فرمان تواند از اقتدار دموکراتيك بهديگر قانون اساسي نمي

و اگر فرض بر آن است که منشأگرايي بر  اند، مردم امروز نيستندمردمي که آن را تصويب کرده
طريقي پيمان بايد به « حق تعيين سرنوشت»ی پيمان مردم شکل بگيرد، هر نسلي براساس پايه

 خود با قانون اساسي را اعالم کند.
منشأگرايانه موجب پيشبرد دموکراسي است نيز ضعيف همچنين اين استدالل که تفسير 

رسد، چراکه در تفاسير منشأگرايانه چنانچه قوانين موضوعه يا اَعمال اجرايي با معنای نظر ميبه
شوند، اين مسئله مستلزم کنار گذاشتن متعارض باشند، کنار گذاشته مي (25)ی قانون اساسياوليه

 .(McGinnis and Rappaport, 2007: 1)ی يك فرايند دموکراتيك است هنتيج

اند که کلمات و عبارات قانون اساسي در مورد استدالل دوم نيز غيرِمنشأگرايان بر اين عقيده
و نظاير اينها، مفاهيمي عام هستند که هر نسلي « طي تشريفات قانوني»، «حاکميت قانون»نظير 

د، بدون آنکه با وفاداری با قانون اساسي تواند برداشت خاص خود را از اين مفاهيم داشته باشمي
خوانده شده  (21)«قانون اساسي زنده»ای که ناسازگار باشد و به تفسيری نادرست منجر شود؛ ايده

های جديد را است. در واقع ايشان بر اين باورند که در تفسير قانون اساسي بايد نيازها و برداشت
عنا از متن يا قصد قانونگذار محدود کرد؛ رويکردی در نظر گرفت و نبايد خود را به استخراج م

کند. ناپذير ميکه عدم قطعيت قواعد و مفاهيم حقوقي مندرج در قانون اساسي نيز آن را اجتناب

کنند که گاه وفاداری به قصد نويسندگان اوليه يا درك آنها از بر اين غيرمنشأگرايان ادعا ميعالوه
اش تفسير شود. برای مثال نون اساسي بر خالف اهداف عينيشود که قاقانون اساسي موجب مي

را تفسير کنيم، اين تفسير به « برابری»اگر براساس ديدگاه زمان تصويب قانون اساسي آمريکا 

پوستان، شود زنان و سياهشود؛ برداشتي که موجب ميرجحان تفسير نادرست برابری منجر مي
باشند، حال آنکه اين تفسير با هدف عيني قانون اساسي  حقوقي برابر با مردان سفيدپوست نداشته

 .(59-51: 1971)مزارعي،  (29)سازگار نيست
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 منشأگرایی جدید. 4
 کاربه ميالدی 1771 سال در (29)«نادِل اِوان» توسط بار نخستين «منشأگرايي جديد»اصطالح 

 (91)«بارنت رندی» و (27)«ويتينگتن کيت» توسط بعد، هایسال در آن متعاقب و گرفته شد
 :بردارد در را ايده دو حداقل و شد مشهور

 و است تصويب زمان در آن «عرفي معنای» اساسي، قانون اصلي معنای که ادعا اين الف(
 معنای کشف اساسي قانون تفسير که ترتيببدين  اساسي؛ قانون تأويل و تفسير بين تمايز ب(
 يافتهاختصاص حقوقي اثر تعيين اساسي، قانون لتأوي و است اساسي قانون متن یشناسانهزبان

 خصوص در متخذه تصميمات و اساسي قانون( دکترين) هایآموزه بر مشتمل و متن به
 پردازان. از همين روی يکي از اين نظريه(Solum, 2013: 1-2) است مرتبط با قانون اساسي هایپرونده

آن است که مفسر قانون اساسي، احکام اصلي دارد که وفاداری به معنای اصلي مستلزم ابراز مي
 . (Lessig, 1997: 1372) کند که در چارچوب مدرن معنا پيدا کند« ترجمه»را به احکامي 

 . معناي عرفي اصلي4-1
ی قصد اصلي، قانون اساسي را مطابق با بر خالف نظريه (91)«معنای عرفي اصلي»ی نظريه

کند. اين نظر در ويب متن ادراك شود، تفسير ميای زمان تصآنچه ممکن است توسط گوينده
پردازان حال حاضر رويکرد غالب منشأگرايي )نه فقط منشأگرايان جديد( است و بيشتر نظريه

 (92)اندعنوان مالك پذيرفتهی منطقي را بهمعتقد به اين رويکرد نيز، فهم يك خواننده يا گوينده
(McGinnis and Rappaport, 2009: 761)مراجعه به فهم  به لزوم« رابرت بورك»ای نمونه، . بر

و توضيح خود را در خصوص اين رويکرد بدين  عرفي اوليه از مواد قانون اساسي اشاره کرده
 کند:ترتيب تبيين مي

چراکه واضعان قانون اساسي آن  –ام اگرچه من به فهم واضعان قانون اساسي معتقد بوده»
ی منزله، ]امّا[ فهم واضعان قانون اساسي بايد به-اندديل نمودهرا تصويب نموده و به قانون تب

 . (Bork: 1991: 144)« عرفي زمان تصويب قانون تلقي شود فهم

طور کلي ی قابل تأمل آن است که چرا فهم واضعان قانون اساسي بايد بهالبته مسئله
لحاظ ، اتقان اين نظر بهمردم قلمداد شود و از همين روی نيز ی فهم عرفي و عموميمنزلهبه

 .(Boyce, 1998: 917)با ترديد مواجه است  نظری
لحاظ عملي مقبول طور نظری پذيرفته شود و چه صرفاً بههر ترتيب، اين مسئله چه بهبه 

واقع شود، اغلب منشأگراها بر اين باورند که معيار فهم عرفي، نظر افرادی است که تدوين و 
از عبارت ديگر پس . به(McConnell, 1997: 1278-1279)ست ی ايشان ابر عهدهتصويب 
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 منشأگراها بايد طريقي را برای تجميع ادراکات متفاوت اخذ کنند، شدن معيار فهم عرفي، مشخص
نهايي  نظر ی قانون اساسي وجود ندارد. در همين راستا،چراکه اساساً فهم واحدی از يك ماده

 .(Boyce, 1998: 918)ان مالك فهم عرفي پذيرفته شده است عنوکنندگان قانون اساسي بهتصويب
ای کشف شود که اين بنابراين در منشأگرايي اوليه، مقصود آن است که قصد اصلي به شيوه

دست آيد، اما کنندگان قانون اساسي بهمسئله ممکن است با در نظر گرفتن نظر نهايي تصويب
طور خاص نيز مالك آن را هم عرفي اوليه است و بهی منشأگرايان جديد در اين زمينه بر فتکيه

 اند.  کنندگان دانستهنظر نهايي تصويب

 . تفسير و تأویل قانون اساسي4-2
اند که اين تمايز مبتني بر دو تمايز قائل شده (99)«تأويل»و « تفسير»منشأگرايان جديد ميان 

شناسانه يا معنای اصلي متن قانون ، کشف معنای زبان«تفسير قانون اساسي»نوع معنايابي است. 
ی دکترين قانون واسطهيافته به متن به، تعيين اثر حقوقي اختصاص«تأويل»اساسي است و 

اساسي است. در واقع در هر مرتبه از اِعمال قانون اساسي، هم با تفسير و هم با تأويل مواجهيم 
طور رسد اثر حقوقي متن بهظر مينو ميزان ظهور و بروز اين دو مفهوم متفاوت است که گاه به

شود و ترتيب واقع نمي يابد و گاه اين انتقال معنا بدينخودکار از معنای اصلي آن جريان مي
گيرد؛ يعني چنانچه معنای متن قانون در چنين صورتي است که تأويل محل توجه قرار مي

عبارت ديگر، شد و بههای موجود از آن معنا محل مناقشه بااساسي مشخص نباشد يا داللت
معنای اصلي متن قانون اساسي به داليلي چون ابهام، اجمال، تناقضات و خأل قانوني نامشخص 

گيرد و غيرقطعي باشد، تأويل قانون اساسي با توجه به سياق تصويب آن مطمح نظر قرار مي
(Solum, 2013: 469) . 

عنای اصلي متن هستيم و اين وجوی متوضيح بيشتر آنکه در تفسير قانون اساسي در جست
اند، اما در تبيين مفهوم عبارتي های عرفي زباني و سياق متن قابل کشفی داللتواسطهمعنا به
ی چگونگي تأويل نيز نظريات مختلفي ابراز نياز به تأويل داريم و در زمينه« آزادی بيان»چون 

ي )اصول تثبيت و محدوديت( را شده است که البته اين نظريات قدر متيقّنِ رويکرد منشأگراي
است که بر مالحظات  (94)های اخالقيی قرائتدارند. برای نمونه يکي از اين موارد، نظريه

ترين نظريه ی مفهوم تساوی، بر اخذ اخالقيورزد و برای مثال در زمينهاخالق سياسي تأکيد مي
ورزد. ی سابق تأکيد ميه رويهاست که بر توجه ب (95)الی ديگر روش کامنکند. نمونهتوجه مي

بنابراين چنانچه در تفسير قانون اساسي به فراتر از معنای اصلي متن رجوع کنيم، تأويل قانون 
 .(Solum, 2008: 70)يافته است  اساسي تحقق
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شدت ی معنايي مفاهيم بهقابل تأمل در اين زمينه آن است که در تأويل، گستره یالبته نکته
ترتيب اينکه در چنين رويکردی از معنای اصلي اوليه و قصد اصلي ت و بدين قابل افزايش اس

کنندگان قانون اساسي دور شويم، کامالً محتمل است. بنابراين ضروری است که در تصويب
تأويل مفاهيم، اصول محوری مورد وفاق منشأگرايي را کامالً مدنظر قرار دهيم و با معيارها و 

 ای نامربوط در اين رويکرد جلوگيری کنيم.ضوابطي مشخص، از تفسيره

 ی آن با رویکرد منشأگراییاصول تفسیری شورای نگهبان و مقایسه. 5
مفسر رسمي قانون اساسي معرفي شده و در  79سو مطابق با اصل شورای نگهبان از يك 

 (91)تاين زمينه به فراخور نياز، نظريات تفسيری متعددی را ذيل اصول مختلف ابراز داشته اس
و بر همين اساس نيز آرا و نظريات تفسيری شورای نگهبان همانند خود قانون اساسي دارای 

، شورای نگهبان 74بر اين وفق اصل توان بر خالف آن عمل کرد. عالوهاعتبار است و نمي
ی مصوبات مجلس را از نظر انطباق با موازين اسالم و قانون اساسي بررسي موظف است کليه

راستای اجرای اين مهم نيز رويکرد و برداشت خود از اصول قانون اساسي را تنها  کند و در
دارد که البته از اعتبار آرا و نظريات ی تفسير رسمي بپردازد، بيان ميه ارائهبدون اينکه ب

اند، برخوردار نيستند. از قانون اساسي بيان شده 79طور رسمي و وفق اصل تفسيری شورا که به
ی شورا در بررسي مصوبات بر نظريات تفسيری شورا، تحليل رويههمين روی نيز عالوه

 رسد. نظر ميرويکرد تفسيری شورا کامالً ضروری به مجلس در درك صحيح از
صراحت مورد اشاره قرار نداده شورای نگهبان در تفسير قانون اساسي رويکرد خاصي را به

گيری قرار داده ی استدالل و نتيجهو صرفاً در نظريات تفسيری خود، اصول و قواعدی را پايه
 توان دو اصل تفسيری مهم ذيل را استخراج کرد:است که با بررسي و تحليل اهم اين نظريات، مي

 . كشف مراد قانونگذار اساسي5-1
شرح بيان ی تفسيری خود را بدين قانون اساسي نظريه 99شورای نگهبان در ذيل اصل 

 )مرکز تحقيقات شورای نگهبان، (99)«است ننمراد مق مقصود از تفسير، بيان»داشته است که 
را « نفس تفسير»رسد شورای نگهبان در اين نظريه نظر ميه آنکه، بهشايان توج .(171 :1997

بر قانون عادی، برای تفسير قانون اساسي لحاظ کرده مدنظر قرار داده و مناط مزبور را عالوه
 عادی قانون تفسير بيان مقام در تفسير، از مقصود و تعريف عبارت ديگر، هرچند ايناست؛ به

است و رويکرد شورای  اخذ قابل نيز اساسي قانون تفسير مقام در آن، مناط و مالك است،
  (.ز: 1997 )مرکز تحقيقات شورای نگهبان،دهد نگهبان از تفسير را نشان مي

ی ی تفسيری شورای نگهبان در زمينهاز جمله مؤيدات موجود در اين خصوص، نظريه
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است که در يکي از  (99)قانون اساسي 91و حدود آن در اصل « مصونيت پارلماني»مفهوم 
استدالالت به مشروح مذاکرات قانون اساسي استناد شده است. شورای نگهبان در اين نظريه 

 با عنايت به مشروح»در مقام کشف مراد مقنن به مشروح مذاکرات اشاره و بيان کرده است که 
 مصونيت نکهاي از حاکي ،91 اصل خصوص در اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاکرات

 در که فردی هر و برابرند و يکسان الهي قانون و حق برابر در مردم تمام و ندارد اسالمي ريشة
 قضائي دستگاه گيرد انجام او عليه شکايتي اگر و است تعقيب قابل گيرد قرار جرم يا گناه مظنّة
 اظهار نظر و دادن رأی با رابطه در نماينده زادیآ بيان مقام در 91 کند، اصل تعقيب را او بايد

 از مجرمانه عناوين و اعمال ارتکاب و است مجلس در نمايندگي وظائف ايفای در جهت
)مرکز  (97)«باشدنمي جرم مرتکب مسئوليت منافي آزادی اين و است خارج اصل اين شمول

 .(299 :1997 تحقيقات شورای نگهبان،
ی تفسيری در راستای کشف مراد قانونگذار بر اين، شورای نگهبان در همين نظريهعالوه

 بر داير اساسي قانون تدوين راهنمای و ناظر عنوانبه»( ره)خميني امام حضرت اساسي به نظر
 یهقو توسط رسيدگي و مجلس در آن جبران لزوم و اشخاص حرمت هتك از پرهيز ضرورت

 ی مذکور را بيان داشته است.اشاره کرده و نتيجه« قضاييه
 عموم بر شرعي احکام حاکميت ی شورا در کشف مراد مقنن،ی ديگر در مورد رويهمسئله

و  ردجمهوری اسالمي ايران که دين نقش بنيادين دا در .است اساسي قانون اصول اطالق و
 اساسيو در واقع، قانون  داردشارع اهميت وااليي  ی، ارادهاستالهي  یقانون نيز مظهر اراده

 اساسي قانون وضع به ایاراده چنين با نيز قانونگذار و کرده اتخاذ شرع از را خود مشروعيت
 و قوانين کليه»کند که قانون اساسي تصريح مي 4 بر همين اساس نيز اصل .است پرداخته
 قانون اصول همه عموم يا اطالق بر اصل اين. باشد اسالمي موازين براساس بايد ... مقررات
ی و از همين روی شورای نگهبان در رويه .«است.. حاکم ديگر مقررات و قوانين و اساسي
چنانکه يکي از ديگر استدالالتي  است. طور جدی به اجرای اين حکومت همت گماردهخود به

پارلماني بدان استناد ی تفسيری خود در تبيين مفهوم مصونيت که شورای نگهبان در نظريه
سان اظهار نظر است و بدين « مجرم توقيف يا تعقيب منع شرعي توجيه عدم»کرده است، 

 مطلق نمايندگان مجلس را داخل در مفهوم مصونيت پارلماني در نظر نگرفته است.
است.  1911 سال در خارجي بازرگاني یاليحه خصوص در شورا اظهار نظر ی ديگرنمونه

 تعريف دولت انحصار در مطلقاً را «خارجي بازرگاني» قانون اساسي، 44هرچند اصل  واقعدر 
اند و دليل آن عنوان کرده شرعي موازين خالف را اطالق نگهبان اين شورای فقهای کرده است،

 عبارت ديگر،به. انددانسته خارجي تجارت و بازرگاني در اشخاص مشروع حق را جلوگيری از
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 فقهای کرده است، اعالم دولتي االطالقرا علي خارجي بازرگاني که 44اصل  يحتصر با وجود
 اشخاص که اندداده اجازه و کرده مقيد را اصل یدامنه شرع، با اطالق مغايرت اين دليلشورا به

 کنار در دارند، را خارجي تجارت و بازرگاني یاجازه شرعي حق حيث از چون نيز غيردولتي
 (.ط: 1997)مرکز تحقيقات شورای نگهبان،  شوند مندهبهر خود مشروع وقحق اين از دولت

منظور نيل به مراد مقنن که در رويکرد تفسيری منشأگرايي، مقام مفسر بهگونهبنابراين همان
آيد، درصدد کشف معنای اصلي يا معنای عرفي متن در زمان تصويب قانون اساسي بر مي

 ه در نظريات تفسيری خود توجه کرده است. شورای نگهبان نيز به اين مسئل

 الفاظ قانون اساسيظاهر  وبه متن  . توجه5-2
شورای نگهبان در بسياری از نظريات تفسيری خود، بر ظاهر الفاظ و واژگان قانون اساسي 

قانون  17ی تفسيری خود ذيل اصل تمرکز داشته است. برای مثال شورای نگهبان در نظريه
صراحت دارد که بايد گزارش کامل  قانون اساسي 17اصل »اشته است که بيان د (41)اساسي

و از همين  (41)«مذاکرات مجلس شورای اسالمي از طريق راديو و روزنامه رسمي منتشر شود
 یروزنامه در فشرده قالب در و محدود صورتبه مجلس مذاکرات مشروح انتشار بهاکتفا  روی،

. (11: 1997)مرکز تحقيقات شورای نگهبان،  کرده است قلمدادخالف قانون اساسي  رسمي را
است که در آن شورای  (42)قانون اساسي 145ی تفسيری شورا ذيل اصل ی ديگر، نظريهنمونه

خالف اصل  ارتش در خارجي نيروهای موقت کارگيریبه نگهبان در پاسخ به اين پرسش که آيا
 و خدمات از استفاده»و با تفکيك بين  است يا خير، با تکيه بر الفاظ موجود در متن اصل

مرکز ) «انتظامي نيروهای و ارتش در او عضويت و ارتش در خارجي کارشناس يك تخصص
 و خارجي کارشناسان گرفتن کاربه»دارد که ، بيان مي(292 :1991 نگهبان، شورای تحقيقات

قانون  145 لاص در که ارتش در عضويت ارتش، در موقت طوربه آنان تخصص از استفاده
 . (25: 1997)مرکز تحقيقات شورای نگهبان،  (49)«گرددنمي محسوب شده اساسي ممنوع

و... در مشروح مذاکرات « ظاهر بودن مطلب»، «نص قانون اساسي»استناد به عباراتي چون 
، 5: 1991 نگهبان، شورای مرکز تحقيقات)زند شورای نگهبان نيز بر اين برداشت مهر تأييد مي

در واقع شورای نگهبان با تکيه بر معاني اصلي يا عرفي عبارات مندرج در اصول به  (.12 و 91
تفسير پرداخته است، البته اين توجه را در راستای مراد قانونگذار اساسي مدنظر داشته و نه 

 ی آنها مدنظر قرار دهد.اينکه صِرف متن و ظاهر الفاظ را بدون پيشينه
صرف شورای نگهبان در « گراييمتن»ی مذکور را دليلي بر ظريهتوان نديگر نمي عبارتبه

 متداول گرايي، رويکردی است که تنها بر معانيتفسير اصول قانون اساسي دانست، چراکه متن
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 کنندگانکه تدوين تأمالتي يا ضمير مکنونات برای چنداني دارد و اهميت تکيه کلمات معمول و

  (44)نيستند. اند، قائلداشته تعبارا تصويب زمان در اساسي قانون
سو معاني الفاظ و اين در حالي است که شورای نگهبان همانند رويکرد منشأگرايي، از يك 

ی قانونگذار اساسي لحاظ کرده و از سوی ديگر منظور کشف ارادهواژگان قانون اساسي را به
طور جدی و شرع اسالم به نيز با توجه به اينکه در تدوين قانون اساسي و نظريات واضعان آن،

نوعي موجب کشف مراد مقنن بنيادين مدنظر بوده، محقق ساختن حاکميت شرع را نيز به 
 دهد.که اين مسئله نيز تطابق مشي تفسيری شورا را با رويکرد منشأگرايي نشان مي (45)دانسته است

ر مواردی به يك گرايي و منشأگرايي دتوان گفت که هر دو رويکرد متندر واقع هرچند مي
 شوند، توجه به اين نکته ضروری است که در رويکرد منشأگرايي، متنپاسخ منجر مي

قلمداد  قانون آن وضع از قانونگذار منظور و معنا فهم برای طريقي صرفاً و ندارد موضوعيت
 وجهانتشار ت زمان در قانون عبارات از متداول و عمومي معنای به گراهامتن کهشود؛ درحاليمي

 قائل مالحظات ايشان اساسي و قانون واضعان مذاکرات برای مشروح چنداني اهميت و داشته
 افراد نه و دارد حاکميت قانون و دارد الزام که است قانون متن اين اينان، زعمبه چراکه نيستند،

 که يقانون بلکه نبوده و آورالزام قانونگذار عبارت ديگر، قصدبه قانونگذار. نهاد اعضای و
. برای نمونه (14: 1979رضايي و منصوريان، )خلف (41)است آورالزام کند،مي وضع قانونگذار

)مرکز ی بازرگاني خارجي اشاره کرد توان به اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص اليحهمي
که با وجود تصريح متن قانون اساسي به دولتي  (519-511: 1971تحقيقات شورای نگهبان، 

ترتيب  سازد که بدينشورای نگهبان از اطالق مزبور صرف نظر کرده و آن را مقيد ميبودن، 
ی شورای نگهبان استنباط کرد؛ يعني هرچند ظاهر توان وجود رويکرد منشأگرايي را در رويهمي

اصل بازرگاني خارجي را به دولت واگذار کرده است، شورای نگهبان با استناد به مغايرت آن 
اين ظهور دست کشيده و امری را مغاير با متن قانون برداشت کرده است که با شرع، از 

 پذير است.گرايي صِرف، همخواني نداشته و تنها با رويکرد منشأگرايي توجيهوجه با متنهيچبه
ی ی ديگر در راستای تبيين هرچه بهتر رويکرد منشأگرايي در نظريات شورا، نظريهنمونه

و  اساسي قانون 91 اصل»دارد قانون اساسي است که تصريح مي 91تفسيری شورا ذيل اصل 
 دولت که است مقصود ايننمايد و مي تعيين را نظام کلي مسير سياست آن مشابه اصول يبعض

 طور متعادلبه پيشنهاد شده اساسي در قانون که هاييرشته کل در اختيار دارد در را که امکاناتي
« شود بعضاً بايد فراهم کالً يا در حد امکان رايگان آموزش بنابراين .نمايد توزيع قانون طبق

شود، شورای نگهبان با طورکه مشاهده ميهمان (.112: 1997)مرکز تحقيقات شورای نگهبان، 
ی قانونگذار اصلي فراتر از متن را مطمح نظر قرار داده است؛ يعني شورا« قصد»امعان نظر به 
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اکتفا نکرده و از همين روی نيز از اطالق اصل دست کشيده است که اين مسئله  نگهبان به متن
 پذير است. با رويکرد منشأگرايي کامالً توجيه

رسد شورای نگهبان در برخي از معدود نظريات نظر ميی پاياني قابل تأمل نيز آنکه، بهنکته
که گونههمان ات زمان را ملحوظ داشته است؛تفسيری خود توجه به مسائل مستحدثه و مقتضي

مند اين مسئله در رويکردهای جديد منشأگرايي مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم تأويل نظام
منظور اثبات اصلِ چنين گرايشي در تأويل قانون اساسي تأکيد شده است. در اين زمينه تنها به

 91ذيل اصل  11/2/1915مورخ  5599ی تفسيری شمارهی توان به نظريهقانون اساسي مي
 آموزش بودن دولتي اصلاين از  اينکه به توجه با»دارد: قانون اساسي اشاره کرد که تصريح مي

 تأسيس شود، چنانچهنمي استفاده يملّ هایو دانشگاه مدارس تأسيس و ممنوعيت و پرورش
 مرتفع شهريه دريافت به شود اضطرار دولت عالمدر کشور آزاد ا ملي هایو آموزشگاه مدارس

 بررسي قابل اساسي تفسير قانون ،اضطرار نشود رفع ملي مدارس با تأسيس گردد و چنانچهمي
صراحت بر توجه .  اين مسئله به(199: 1997، مرکز تحقيقات شورای نگهبان« )خواهد بود

لت دارد و چنين گرايشي در پرتو اصول مذکور و مفسر قانون اساسي بر اقتضائات جامعه دال
 ذيل رويکرد منشأگرايي قابل تحليل است. 

 گیرینتیجه
دهد که ای از نظريات تفسير قانون اساسي را تشکيل ميرويکرد منشأگرايي مجموعه

استوار شده است؛ بدين معنا « محدوديت»و « تثبيت»ها بر دو اصل ی مشترك اين نظريهنقطه
معنای اصلي متن قانون اساسي در زمان تدوين و تصويب آن شکل گرفته است و ثانياً  که اوالً

ی معنای مذکور صورت پذيرد. رويکرد تفسير قانون اساسي بايد در چارچوب حيطه
ی اختيارات قضات و مقام مفسر ايجاد کرده و در هايي را در زمينهمنشأگرايي، محدوديت

يری، وفاداری بيشتری را نسبت به قانون اساسي تضمين کرده مقايسه با ديگر رويکردهای تفس
 کند.و از تغيير و تحول سريع قانون اساسي نيز جلوگيری مي

منظور پيشرفت اين نظريه و جلوگيری از طرد آن، به پردازان منشأگرا بهبسياری از نظريه
بر پذيرش نقاط وهاند و از همين روی نيز عالرويکردهای نويني از منشأگرايي دست يازيده

« تمايز بين تفسير و تأويل قانون اساسي»و « معنای عرفي اصلي»مشترك مزبور، بر پذيرش 
سو در ارتباط با  سان از يكاند. بدين عنوان ارکان محوری اين رويکرد نوين تأکيد ورزيدهبه

از سوی ديگر  اند ويافتن معنای اصلي، فهم عرف زمان تصويب را معيار مورد قبول قرار داده
برای خروج از جمود و توجه به روح قانون اساسي در پرتو نظرهای واضعان قانون اساسي، به 
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اند که البته اين مسئله با توجه به مشي و رويکردهای تأويل قانون اساسي نيز توجه کرده
رتيب اين پردازان منشأگرا، از تعدد و تکثر معتنابهي برخوردار است. اما به هر تمختلف نظريه

نظريات نيز به بايد به قانون اساسي وفادار باشند و بر خالف نظريات غيرمنشأگرا به اصول 
 تثبيت و محدوديت، توجه کافي و وافي کنند. 

عنوان مفسر رسمي قانون اساسي هرچند رويکرد خود را در اين زمينه شورای نگهبان نيز به
ت خود در تفسير رسمي قانون اساسي يا در ی نظرياصراحت بيان نکرده است، ضمن ارائهبه

ی اصول و قواعد بنيادين منزلهمقام نهاد دادرس اساسي به مواردی اشاره کرده است که به
يابيم که ی نظريات تفسيری شورای نگهبان درميشوند. با مطالعهتفسير از سوی شورا تلقي مي

طرف و توجه به قنن از يك امعان نظر به مشروح مذاکرات قانون اساسي و کشف مراد م
 ی چنين قواعدی هستند. مثابهحکومت شرع از طرف ديگر به

ی رسد که مشي تفسيری شورا تا حدود بسيار زيادی در پرتو آموزهنظر ميترتيب بهبدين 
پذير است، چراکه در رويکرد منشأگرايي با توجه به سياق و ساختار اصول منشأگرايي توجيه

شود و عاني عرفي واژگان و الفاظ قانون اساسي در زمان تصويب آن لحاظ ميقانون اساسي، م
گيرد. شورای نگهبان اين مهم نيز در راستای کشف نظر قانونگذار اساسي مطمح نظر قرار مي

نيز همانند رويکرد منشأگرايي عمل کرده و در ابتدا به متن قانون اساسي و ظاهر آن توجه 
های ديگر مانند توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسي و بته روشکند و از اين روش و المي

 آيد.موازين شرعي، درصدد نيل به مراد مقنن در زمان تصويب قانون اساسي برمي
ی تفسيری شورای نگهبان در خصوص البته از برخي نظرهای شورای نگهبان )مانند نظريه

آيد که اين گرايش در عه نيز برميقانون اساسي( توجه به اقتضائات و شرايط جام 91اصل 
چارچوب رويکرد منشأگرايي قابل تحليل است. البته تعيين معيارهای مورد پذيرش شورای 

 است. نگهبان در تأويل قانون اساسي مقتضي پژوهشي جداگانه
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 79پذير است و حد نصاب تصويب تفسير مزبور نيز طبق اصل ضای شورای نگهبان امکاناع

 چهارم آرای کل اعضاست. قانون اساسي سه
 .11/9/1991 تاريخ 599/21/91 یی تفسيری شورای نگهبان به شمارهنظريه. 32

 کامالً خود یرأ و نظر اظهار در نمايندگي وظايف ايفای مقام در مجلس : نمايندگان91 اصل. 38

 آزادند ... .
 .21/11/1991تاريخ  9191/21/91 یشمارهی تفسيری نظريه. 31

مذاکرات مجلس شورای اسالمي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از  قانون اساسي: 17اصل . 04

  .. .. رسمي برای اطالع عموم منتشر شود طريق راديو و روزنامه
 .9/11/57مورخ  54م/ یتفسيری شماره ینظريه. 09

 کشور انتظامي نيروهای و ارتش در عضويت به خارجي فرد قانون اساسي: هيچ 145 اصل. 02

 .شودنمي پذيرفته
 .14/12/1957 تاريخ 1994 یی تفسيری شمارهنظريه. 03

 .11 -4: 1979رضايي و منصوريان، برای توضيحات بيشتر ر.ك: خلف. 00

ی قانونگذار اساسي داللت دارد که شواهد حاکميت شرع و اراده اين مسئله بر همگرايي شديد. 05

کند؛ تأکيد بر اينکه و قرائن بسياری در مشروح مذاکرات قانون اساسي، اين مسئله را تأييد مي
موازين اسالمي در قانون اساسي تنها هنجار برتر است، نسبت قوانين و مقررات مصوب با 

آنها يا مطابقت و عدم مخالفت، زيربنا بودن اسالم در موازين اسالمي از حيث رعايت کامل 
ی کل امور فرهنگي و و روابط عمومي مجلس شورای طراحي نظام اقتصادی و... )اداره

 ی اين مواردند. ( از جمله1549-1545: 9و ج 921-914: 1، ج 1914اسالمي، 
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د و نه در عرض آن؛ اما اين گرايي ذيل منشأگرايي قرار دارالبته ممکن است ادعا شود که متن. 03

گرايي، کشف مراد مقنن تواند صحيح باشد که بر اين باور باشيم مُراد از متنادعا در صورتي مي
ادبي نيز  و منطق زبان دستور ی قانونگذار است، قواعداز آنجا که قانون مظهر ارادهاست، يعني 

فته شوند. البته چنين رويکردی کار گری واقعي قانونگذار بهصرفاً طريقي برای کشف اراده
چيزی غير از منشأگرايي نيست و تعبير بهتر با توجه به توضيحاتي که ارائه شده همان 

ی قانونگذار اصلي هستيم و منشأگرايي است؛ چراکه در منشأگرايي نيز درصدد کشف اراده
رويکردی است اولين طريق برای نيل به اين مهم، ظاهر الفاظ و واژگان است و اين بر خالف 

 که در آن متن موضوعيت دارد.
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در خصوص  ياسيس يدر باب شرط رجل مذهب يتأمل
 جمهورسيرئ

 
 **2زعيماميرحسين اصل، *1زادهتوكل حبيب

 

 رانيا و حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، يمعارف اسالم يار دانشکدهياستاد. 1

 رانيدانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ا يكارشناس ارشد حقوق عموم. 2
 

 21/4/1212: رشيپذ  32/11/1213: افتيدر

 چکيده
است و  ياسالم ين مناصب در جمهوريترمؤثرن و يرترياز خط ياست جمهوريگاه ريد جايترديب

رو قانونگذار نياست. ازا يص متعدديها و خصاين سمت، دارا بودن توانمنديا يتصد يالزمه
ضرورت رجل از  111آن، در اصل  يهاتيگاه و مسئولين جايت اياهم منظور انعکاسبه ياساس
 يخبرگان قانون اساسنمايندگان مجلس جمهور سخن گفته است. سيبودن رئ ياسيو س يمذهب

ه يفق يابت و وكالت از وليا به نيپردازد يت ميا رأساً به اعمال واليجمهور سيند رئبود معتقد
همان  ينيگزستهيد براساس اصل شايبا ين فردين چنيكند. بنابرايرا اعمال م ييارات اجراياخت
 يدر حکومت اسالم يو كارگزاران باالدست يمنصب توسط ول يط تصدين شرايترکيا نزديط يشرا

 يياستخراج احکام(، آشنا ييو توانا )فقاهت يشناسسه شرط اسالم يرا دارا باشد. منصوصات فقه
 يااز اجر يو عدم انحراف عمد يالمللنيو ب يروز جوامع داخل ياسيل در مسائل سيو قدرت تحل

ق با استفاده ين تحقيداند. ايم يضرور يحاكم و كارگزار حکومت ي)عدالت( را برا ينيد يدستورها
انگر يب ييو روا ياز منظر حقوق« ياسيس يرجل مذهب»ن عبارت ييبا تب يليتحل-يفياز روش توص

ط هم ن شروياز ا يتر باشد، برخوردارعيرف ياسالم يدر جامعه ين است كه به هر اندازه منصبيا
ط در قالب مفهوم ين شرايع ايجم ياست جمهوريتر خواهد بود كه در خصوص مقام ريضرور

 افته است. يمذكور تبلور 

 .يجمهور، مناصب حکومتسيط رئيشرا ،111اصل ، ي سياسيرجل مذهب :هادواژهيکل

                                                                                                                                                       
* E-mail: Thabibzadeh@gmail.com 

 E-mail: Amirhossein.zaeim@gmail.com نويسندة مسئول **



 

 
 8شماره  / يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

34 

 مقدمه
مقام  پس از ت:اس اشاره شده جمهورسيرئ گاهيجا به ياساساز قانون  يمتعدددر اصول 

و  ياساسقانون  ياجرا تيمسئولاست و  كشور يرسممقام  نيتريعال جمهورسيرئ، يرهبر
 ، بر عهده داردشوديممربوط  يرهبربه  ماًيمستق كه ياموررا، جز در  هيمجر يقوه استير

با  رانيوز أتيه استيرو ( 111)اصل  شونديم نييتع جمهورسيرئوزرا توسط  .(111)اصل 
امور  تيمسئول جمهورسيرئ(. 111)اصل  نظارت دارد رانيوز كاربر  كهست ا جمهورسيرئ

 (.121)اصل  بر عهده دارد ماًيمستقرا  كشور ياستخدامو  ياداربرنامه و بودجه و امور 
 يتصد يداللت دارند و الزمه جمهورسيرئ تيمسئولبودن  ريخطبر  مذكوراصول  يتمام

 يجمهور ياساسقانون  111اصل  ليدل نيهماست. به  يددمتع يهايژگيودارا بودن  گاهيجا نيا
 طيشراواجد  كه ياسيسو  يمذهبرجال  انيماز  ديبا جمهورسيرئ: »دارديم انيب رانيا ياسالم

حسن سابقه و امانت و  يداراو مدبّر،  ريمد، رانيااالصل، تابع يرانياباشند انتخاب گردد:  ريز
 «.كشور يرسمو مذهب  رانيا ياسالم يجمهور يمبان، مؤمن و معتقد به يتقو

بودن « ياسيسو  يمذهبرجل » يشاخصه ،اصل نيادر  مذكور يهايژگيو نيتربرجستهاز 
چندان واضح  كه ريتعب نيا. استشروط  ريسابوده و مقدم بر  ييابتداشرط  ينوعبه  كهست ا

از  يبررسو  قيتعم ازمندين، ستينشفاف مشخص  طوربهاز آن  ياساسنبوده و مراد قانونگذار 
عبارت در مقاالت مختلف  نيا. در خصوص است ييرواو  يعرف، يحقوقمختلف  يايزوا

 نيا. اندپرداختهبدان  يلفظ يمعناشناخت کرديروبا  يهمگ كهصورت گرفته است  ييهايبررس
 ياسيسو  يمذهب يهابه بانوان و مالک يق آن و امکان تسريرجل، مصاد يهبر فهم واژ ريتفاس

 انيب ييهالالاستدرا با ذكر  نهيزم نيامختلف در  يهابرداشتو  هادگاهيدد و ندار ديتأكبودن 
 .ميبپردازاصطالح  نيامفهوم  يواكاومتفاوت به  يکرديروبا  ميبرآنمقاله  نيادر  (1).كننديم

 ؛است ينيگزستهيشابر مدار  ياسالم حکومتمناصب در  يتصد، ياسالم ميمفاهبراساس 
آن  يتصد يبراافراد  نيتوانمندترو  نيترستهيشا ديبا يكارگزارو هر  حاكم ،سخن گريدبه 

 انيب ينيددر متون  ستگانيشا نشيگزشناخت و  يبرا يمتعددو ضوابط  ارهايمعپست باشد. 
و  ترقيدقضوابط  نيا، يگاهيجابودن هر  عيرفو  تياهم زانيماست و با توجه به  دهش

 :ميكنيماشاره  ريز مواردبه  ييآشنا ورمنظبه. دشويمدشوارتر 
 ان شده است: يگونه بنين موضوع ايت اياهم امام صادق)ع(از  يثيدر حد

ان ياهلش، پس هر كس مردم را به خود بخواند و در م يست مگر برايسته نياست شاير»
 ،ينيكل) (2)«امت به او نظر نخواهد كرديمردم داناتر از او وجود داشته باشد، خداوند در روز ق

 .(14: 1 ، جق1121
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 ا من را بهيآ»ارانش كه عرض كرد: ياز  يکيامبر اكرم)ص( خطاب به ين موضوع پيدر هم
 : فرمودند و زدند او يشانه بر دست حضرت «؟يگمارينم مهم يكارها از يکي

امت ين است و روز قيسنگ يها امانت است و امانت الهن پستيو ا (1)يهست فيضع تو»
 را خود يفهيوظ و رديبگ حق به را آن كه يكس مگر گردد،يم يو پشيمان ييسوار يهيما

 (1).(121 :2 جتا، يب ،يشابورين) «كند ادا آن يدرباره
اقتضا  ينيگزستهياصل شا ز،ين رانيا يدر نظام اسالم يجمهور استير گاهيجابا توجه به 

بدان توجه داشته و با  يدرستبه يباشد كه قانونگذار اساسداشته  يصيخصاآن  يمتصد كنديم
 نياست. برونداد ا دهيورزمنصب مهم اهتمام  نيا يالزامات تصد نييتب يبرا يطيشرا انيب

مفهوم  نياست. ا افتهينمود  «ياسيو س يرجل مذهب» يبا ترجمان حقوق يتالش در قالب عبارت
 شانير اشتيب كه ،دارد شهير يكنندگان قانون اساسنيتدو ينيد يو باورها ديدر عقا

 نيبه مراد ا ليشک نيب (1)محور بودند.عتيشر يبرجسته و متخصصان يشناساناسالم
ط يشرا استخراج و آنو با غور در منابع  ياسالم ميمفاه ياز رهگذر بررس جز قانونگذاران،

رو بر اهم نيممکن نخواهد بود. ازا ياعم از حاكم و كارگزار در حکومت اسالم يمتصد
 نيا انطباق ميدرصدد و ميشويممتمركز  يكارگزاران در نظام اسالم ريكم و ساص حايخصا
 در يحکومت يهاگاهيجا نيترمهم ازكه  را يجمهور استير سمت با ارهايها و معمالک
: دشويم انيدر دو بعد نما يفحص نيچن يثمره. ميكن يبررس رود،يشمار مبه ياسالم يجامعه
كنندگان نيمراد تدو ريو تنو ياسيو س يمختلف مفهوم رجل مذهب يايواز ميبا ترس نکهيابتدا ا

كه  ديآيدست مهب ياريمالک و مع ،ينيد يبا پشتوانه يعبارت نياز گنجاندن چن يقانون اساس
سنجش و مطابقت  قيعرصه از طر نياز ورود به ا شيسمت، پ نيا يو راغبان تصد داوطلبان

و سپس  هندد انجام يو درون ينيشيپ يو نظارت يبررس ،مورد نظر يارهايص خود با معيخصا
و  يمطابقت توانمند يو بررس يابيارز يمتول ينهادها اًيثان ؛شوند يداوطلب يوارد عرصه

 .ندكن فهياعمال وظ يكمتر يروين صرفو  شتريب ليتر و با تسهشفاف تر،قيدق ها،تيصالح
عبارت توسط  نيا شنهاديو روند وضع و پل يدال ينوشتار ابتدا به بررس نيا دررو نيااز

آن  حيصح ريتفس يهاضرورت يبررسبا  سپس پرداخته،مورد نظر  اهداف و يقانونگذار اساس
 يمبنا نيو همچن يمشروح مذاكرات قانون اساس منظر دو ازعبارت  نيمقصود از ذكر ا نييبه تب
شروط و  يو احصا ينيمنابع د يبا مطالعه يريتعب به. ميپردازيم يمتون اسالم يعنيآن  ياصل

مهم  گاهيجا يآن در داوطلبان تصد يريكارگهبو  يمنصب در حکومت اسالم يلوازم تصد
 ياسيو س يرجل مذهب مفهوم قتيحق نييبه تب ،ينيگزستهيبراساس اصل شا يجمهور استير
 پرداخت. ميخواه يجمهور استير گاهيجا يشرط و مناط تصدشيعنوان پبه
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    آن از مقصود و ياسيس و يمذهب رجل عبارت نشيگز يبنام يواکاو. 1
در  تيمسئول رشيبودن پذ ليو ثق رينظر به خط ،يقانون اساس يينها يمجلس بررس ياعضا

 بهمهم  امر نياهتمام خود را بر انتقال ا يتمام ،آن يباالدست يهارده ژهيوو به ينظام اسالم
 استياند و چون سمت رمصروف داشته يماسال يجامعه يو اعضا يمخاطبان قانون اساس

 يريخط تياهم نيچن از( ي)پس از مقام رهبر ييمقام اجرا نيباالتر يمنزلهبه يجمهور
و آن را در  برآمدهنکته  نيا انيب درصدد ،يبا گنجاندن الفاظ و عبارات شانيا است،برخوردار 

كه  ندكنياشاره م يت به نکاترو در مشروح مذاكرانياند. ازادهكرمنعکس  يمتن قانون اساس
 است. يجمهور استيدر مورد منصب ر شانيا يهادگاهيد انگريب

 يينها يمجلس بررس ياعضا نيدر ب يجمهور استيدر خصوص منصب ر يطور كلبه
... درباره مسئله حکومت و » نکهيا انيب بااول  دگاهيد ؛وجود دارد دگاهيدو د يقانون اساس

مشروح  صورت« )است... نيسنگ يبار تياست و مسئول تيو مسئول فهيمسئله وظ ني... اتيوال
 استيكه ر است نيبه ا قائل( 1411: 1111 ،ياساس قانوننهايي  بررسيمذاكرات مجلس 

 اراتياخت ه،يفق يجمهور مأذون از جانب ولسيو رئ است تياعمال وال يبه نوع يجمهور
 يبخش اي تيرا همان وال يجمهور استيررو نيااز. كنديم يرا عمل يشده از جانب وضيتفو

بار  کي نياست و ا تيبحث از مسئول: »... كننديم انيدانسته و ب يدر حکومت اسالم تياز وال
 ستين يمطلب نيچن «وكالت»فرمودند  نکهيكرده است ... ا تياست كه اسالم همواره رعا ينيسنگ
نهايي  بررسيرات مجلس مشروح مذاك صورت« )حکومت و قضاوت است نيجمهور عسيو رئ

و حاكم  يوال يكه برارا  يو دشوار دهيعد طيشرا همان جهينت در .(1441: 1111 ،ياساس قانون
 . داننديجمهور هم صادق مسيرئ ورداست در م يضرور ياسالم
 تيريمد يو صرفاً نوع است جمهورسيرئتوسط  تيبه عدم اعمال وال قائلدوم  دگاهيد
 نجايدر ا: »... رديگينظر م در جمهورسيرئ يرا برا هيفق يول يسو ازو شأن وكالت  يياجرا
 کيو  ييقدرت اجرا کيامر است و  ذياست و فقط تنف يبا رهبر تيو وال ستين تيوال

 يعنيرا داشته باشند،  اقتشيرهبر، اگر ل قياست كه از طر ييقدرت اجرا کيوكالت است... 
« احراز كنند... توانندياسالم باشند، م يبه مبانو حسن سابقه و مؤمن  يامانت و تقو يدارا

 طيشرا جهينت در .(1441: 1111 ،ياساس قانوننهايي  بررسيمشروح مذاكرات مجلس  صورت)
نکته اذعان دارد كه سمت  نياما به ا ،دانديالزم نم جمهورسيرئ يحاكم را برا اتيو ضرور

 يضرور طيکه شرانيابا  جهيدر نت است و ميعظ و تيپرمسئول اريبس يمنصب ،يجمهور استير
 طيشرا ،يبعد از رهبر يجمهور استيمنصب بودن ر نيعلت باالتربه ،طلبديحاكم را نم

 دارد.  ازيرا ن يريكث ودشوار 



 
 
 

 جمهوردر باب شرط رجل مذهبي سياسي در خصوص رئيس تأملي
 

 

 

32 

 از خبرگان مراد كه ميشويم رهنمون نکته نيا به مذاكرات مشروح يبررس با نيهمچن
 شانيا بلکه است، نبوده يمذهب و ينيد ائلمس با آشنا اي نيمتد يتيشخص صرفاً ،جمهورسيرئ
 گاهيجا رأس در ،يرهبر مقام ذيتنف يواسطهبه و يرهبر ينازله يمرتبه را جمهورسيرئ

 به يحکومتدار و يتيوال اراتياخت از يبخش واقع در معتقدند و دانسته كشور يياجرا
. شوديم امور نيا ياجرا دارعهده يو هيفق يول اذن با اي است شده ضيتفو جمهورسيرئ
 در و شده ياسالم حاكم يياجرا بعد اعمال مأمور جمهورسيرئ صورت دو هر در رونيازا
 طيشرا نيا از يقبول قابل زانيم اي لوازم و طيشرا همان ت،يوال از قسم نيا اعمال يبرا جهينت

 خبرگان يبرخ ليدل نيهم به. است يضرور و الزم هم يجمهور استير پست يتصد يبرا
 مقام در جمهورسيرئ يعني ؛اندكرده مطرح را جمهورسيرئ بودن هيفق شرط ،ياساس قانون
 ،يمذهب مسائل به يآگاه برعالوه ،(تيوال اعمال به نقائال دگاهيد با) يضيتفو تيوال اعمال

 آن در خود و باشد داشته ينيد مسائل از يقيعم فهم كه يشناساسالم يعني ؛باشد هيفق ديبا
 مسلمان صرف كه است شده انيب گونهنيا خبرگان لسان در مفهوم نيا. باشد نظراحبص حوزه
 دييتأ مورد حداقل نکهيا اي باشد هيفق ديبا جمهورسيرئ بلکه. ستين يكاف جمهورسيرئ بودن

 نيا يتصد يواسطهبه جمهورسيرئ يبرا كه ياگسترده اراتياخت رايز ،رديگ قرار هيفق کي
 ارتباط امر نيا و است كالن سطوح در يريگميتصم ازمندين شکيب است، متصور پست

 يهايريگميتصم كه است يهيبد جهينت در. دارد مردم ييايدن و ينيد امور با ياگسترده
 صورت نظرصاحب و شناساسالم يتيشخص يعني صالحيذ فرد يسو از ديبا سازسرنوشت

 .(1111: 1111 ،ياساس قانوني نهاي بررسي مجلسمشروح مذاكرات  صورت) (1)رديگ
 ،يجمهور استير منصب بودن وكالت به نقائال دگاهيد با گفت ديبا هم سو گريد از

 است، ياسالم يجامعه رهبر اي حاكم اراتياخت از يبخش يمتول ينوع به هم باز جمهورسيرئ
 در كه يكس يابر شکيب جهينت در. كنديم اراتياخت اعمال رهبر از ابتين به كه تفاوت نيا با
 ياعضا ريتعب به اي است متصور حاكم طيشرا همان ميينگو اگر گرفت، خواهد قرار گاهيجا نيا

 را يادهيعد و دشوار طيشرا وجود ضرورت گمانيب است، شرط بودن هيفق خبرگان مجلس
 انيب به. رديگيم بر در ،است آن به طيشرا نيترکينزد اما تر،نازل حاكم طيشرا از ياندك كه
 شخص خصوص در ديبا شکيب رد،يگيم صورت كه وكالت و ضيتفو نيا گريد

 و است ياسالم نظام در يحکومت مقامات يتصد طيشرا نيشتريب يدارا كه باشد يتداريصالح
 .دارد يكامل مطابقت هم ياسالم ميمفاه در ينيگزستهيشا اصل ياقتضا با نکته نيا قطعاً

 استير بودن وكالت اي بودن تيوال اعمال يعني مطروحه، دگاهيد دو از فارغ حال
 رشيپذ شکيب آن، ضرورت عدم اي جمهورسيرئ بودن هيفق لزوم از فارغ باز و ،يجمهور
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و مستلزم وجود بوده  تيو پرمسئول ريخط يامر يدر مملکت اسالم يجمهور استيسمت ر
از  يجمهور استير و قانون انتخابات يقانون اساس 111است كه قانونگذار در اصل  طيشرا
 انيب طيشرا نيكه در رأس ا «ياسيو س يرجل مذهب»كرده و مراد قانونگذار از عبارت  اديآن 
نظر در برجسته و صاحب يتيشخص اجمال طوربهمركب است كه مفهوم آن  يلفظ ،شده

و  يفکر ،ينياز رشد و بلوغ د يقبول قابل ياست كه به مرحله ياسيو س ينيد يهاعرصه
مشروح مذاكرات و  يبا مطالعه يريباشد. به تعب دهيپست مهم رس نيا يتصد منظوربه ياسيس

 يآنها و نگاه ينيد يهادغدغه و يقانون اساس يينها يمجلس بررس ياعضا بيترك با ييآشنا
 مراد ميابييدر م ،يمناصب حکومت يتصد طيموجود در خصوص شرا ينيد يهابه دستور

 ييتنهابودن به ياسيس ايبودن  يمذهب رجل، ،«ياسيو س يذهبرجال م» عبارتقانونگذار از 
 طيشرا انيمقاصد قانونگذار و در رأس آن ب عيجم يكنندهالفاظ منعکس نياز ا کيهرو  نبوده

 عبارت ريتفس در ياساس حقوق يهاباكت در هم حقوقدانان .ستين گاهيجا نيا يدشوار تصد
 :انددهكر انيب را طلبم دسته سه يكل نحوبه ياسيس و يمذهب رجل

 و آن ياصطالح و يعرف يمعان يواكاو و رجل عبارت از يشناختواژه يلهئمس طرح (الف
، يلطف ؛111-111 :1111، يدزنجاني)عم (4)عبارت نيا قيمصاد جزء بانوان شمول عدم عموماً
1111 :111). 
 ملزومات به يبنديپا به ريتعب را آن كه جمهورسيرئ بودن يمذهب يهامالک شناخت (ب

 :1111 ،يزنجان ديعم) داننديم ينيد جامع اطالعات از يبرخوردار و بودن سرشناس و ينيد
 .(241: 1111 ،يهاشم ؛112

 يهاتيفعال داشتن يمعنا به يبرخ هم را جمهورسيرئ ياسيس تيشخص عبارت (ج
 و ييتوانا مه ياعده و( 111: 1111 ،يارشد) كننديم ريتفس ياسيس يهانهيزم در گسترده
   .(111: 1111 ،يدزنجانيعم) دهنديم قرار مدنظر را حيصح ياسيس برخورد و ليتحل قدرت
 يطرف از كه است ذكر انيشا ياساس حقوق يهاباكت در حقوقدانان ريتفاس خصوص در
 هر خصوص در و اندداده قرار مدنظرشده کيو تفک مجزا نحوبه را عبارت نيا شانيا يجملگ
، يلطف ؛241: 1111 ،يهاشم ؛111 :1111، يزنجان ديعم) اندپرداخته حيتوض و نييبت به يبخش

 يرا به سه جزء رجل، مذهب« ياسيس يرجل مذهب»شان اصطالح يگر اير دي(. به تعب111: 1111
ن يا يقيانگر مفهوم حقير بين تفسياند كه اح كردهيک را تشريک كرده، هريتفک ياسيو س

 مقنن مراد از يبه بخش ،يجزئ ريتفاس لحاظ با ن حقوقدانانيهم ا گريد يطرف ازست. يعبارت ن
گاه ين جايع بودن ايو رف يعلت دشوارن سمت بهيا يتصد يژه برايو يطيذكر شرا كه همان

ن مراد مقنن ذكر شده ييمنظور تبر حقوقدانان كه بهين تفاسياز ا ياند. آن بخشاست، اشاره كرده
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ن سمت است، با مقاصد يا يتصد يبرا يادهيط عدياز شرا ياز ضرورت برخوردار يو حاك
و  ينگريعلت جزئان بهيص متقاضيق و خصايان مصادين مقاله همسوست، اما بيا يريتفس
 اصطالح محل نقد است.   يکير تفکيتفس

 اصطالحات نييتب و ريتفس در ينيد يمبان دادن قرار مبنا لزوم .2
  ياساس قانون
 نيا شدن مشخص و ياساس قانون يينها يبررس مجلس اكراتمذ مشروح يبررس از پس
 يدشوار ت،ياهم انعکاس ،ياسيس يمذهب رجل عبارت گنجاندن از مدونان مقصود كه موضوع

 ديبا است، آن يمتصد شخص در متعدد يصيخصا احراز لزوم و منصب نيا بودن نيسنگ و
 است، دهكر اشاره بدان يحقوق ممفهو کي انيب با و گذرا ياساس قانونگذار كه طيشرا نيا گفت

 قانون مدونان چراكه ،ندارد احصا و ييشناسا تيقابل آن ينيد يمبان يبررس رهگذر از جز
 قانون نيتدو به نيد از مستخرج و ياسالم کرديرو با كه اندبوده يشناساناسالم اغلب ياساس
 جووجست ينيد يمبان در ديبا را آنان مقصود ريتفس يهاهيپا رونيازا و اندپرداخته ياساس

 اسالم، بر يمبتن ياساس قانون ريتفس يوهيش نيترحيصح و نيبهتر ديترديب ،گريد يسو از. دكر
 نيفرورد ازدهمي و دهم يپرسهمه از پس نيا برعالوه. بود خواهد ياسالم متون به مراجعه
 قانون كنندگاننيتدو ران،يا در حکومت نوع يبرا «ياسالم يجمهور» عنوان انتخاب و 1111
 تيصالح و سو کي از اسالم يهاآموزه و يمبان بر يمبتن يمنشور نيتدو به مکلف ياساس

 در موضوع نيا به كه اندبوده ياسالم مسائل در نظر اظهار در شناساناسالم و فقها يانحصار
 اتمذاكر مشروح صورت) (1)است شده ديتأك زين مجلس نيا ياعضا به انقالب يرهبر ينامه

 نظام يمحتوا و مبنا اسالم جهينت در .(1: 1111 ،ياساس قانون نهايي بررسي مجلس
 منبع نيترمهم تبعاً و است شده نمودار ياساس قانون در آن ساختار كه است يساالرمردم
 ديبا ياساس قانون ريتفس و نييتب در ،گريد انيب به. رفت خواهد شماربه زين آن يريتفس

 . بازگرداند ياسالم ناب و ياصل متون همان به را اسالم از تخرجمس يحقوق يهاقالب
 كه «ياسيس و يمذهب رجل» عبارت استعمال از قانونگذار مقصود شناخت از پس نيبنابرا

 آن فهم يبرا ريناگز است، ياسالم نظام در سمت يتصد دشوار طيشرا همان برونداد و نماد
 ينيد منابع در كه يطيشرا نيترياصل ابتدا رونيااز. ميكنيم رجوع ياسالم ميمفاه به طيشرا
 تياهم براساس سپس و شوديان ميب است شده نييتع ياسالم نظام در كارگزار و حاكم يبرا
 نظر مورد گاهيجا تياهم با طيشرا نيا تناسب به ران،يا ياسالم نظام در مناصب گاهيجا و

 يتصد طيشرا باشد، رتريخط و ترعيرف تيمسئول و سمت هرچه ،گريد انيب به. ديرس ميخواه
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 .بود خواهد ترکينزد احصاشده يهامالک ياعال حد به و شتريب و ترگسترده هم آن داوطلب

  ياسالم حکومت در مناصب يتصد طيشرا. 3
در شخص  نيسنگ يطيو شرا ارهايمنوط به وجود مع يحکومت اسالم در تياعمال حاكم

ز همواره ين ينيشمندان ديمسئله در لسان بزرگان و اند نيا .است تيحاكم نيا يكنندهاعمال
 يو تصد يندگينما منظوربه صالح را ياشخاصشان هم يرو انيد بوده است و ازايمورد تأك
همچون اجتهاد،  يريكث طيو شرا هايژگياند كه واجد ودهكر يمعرف بتيغ يدر دورهمناصب 

زمان و  اتيو آگاه به مقتض ياسالم يجامعه تيريمد ييشجاعت، توانا ر،يحسن تدب ،اتقو
با حال  .(41تا: بي )عالمه طباطبايي، دنجامعه باش ياسيس تيريو مد ليتحل ييتوانا يدارا

 ياز آنجا كه ول ،يدر قانون اساس مقرر طيشرا مطلقه به شخص واجد تيوال يواگذار وجود
 يدد و متنوع حکومت اسالممتع فيو وظا ستين يحکومت اسالم يقادر به اداره ييتنهابه امر

 يحکمران نوع نياعمال ا منظوربهمناسب، منظم و هدفمند  يساختار و نظام يطراح ازمندين
در  ينظام اجتماع تيريو مد تيمنظور اعمال مناسب حاكمبه يمذهب ياسي، نخبگان ساست
انون ق يقالب فعل درخود را  نظر موردساختار  ،ياسالم يوصول به اهداف جامعه يراستا
حاكم  فياز وظا يبخش ياز كارگزاران حکومت کيراستا، هر نياند. در ادهكر انيب ياساس
 از ابتيساالرانه و به نمردم يمطابق روند اياز مردم  يندگيدار شده و به نماعهده را ياسالم

 ،يي، قضاينيمختلف تقن يهااز جنبه يکيدر  ياسالم تياقدام به اعمال حاكم يحاكم اسالم
كه  ياراتيو اخت تيصالح زانيبه تناسب م ديبا زين اشخاص نيا جهي. در نتندكني... م اي ييااجر

 يبرا ازيمورد ن يهاتياز صالح ي، سطحاست شدهواگذار  شانيبه ا يدر حکومت اسالم
 استيمنصب ر انيم ني. در اباشندرا دارا  يدر حکومت اسالم تيمقام اعمال حاكم يتصد

كشور و  يياجرا اصبآن در من عيرف گاهيعلت جابه است، حاضر يالهمقكه موضوع  يجمهور
 شروط از زانيم نيشتريب ،هيفق يكشور بعد از ول ييو اجرا يمقام رسم نيتريعال يريبه تعب
 از يبرخ بخش نيا در. شتدا خواهد ازين را ياسالم يجامعه در كارگزاران و حاكم

 . شوديم انيب ،دارد يشتريب ارتباط همقال موضوع با كه طيشرا نيا نيتربرجسته

 (1)(قانون و حکم به علم) يشناساسالم .3-1
 كنديم يمعرف قانون حکومت را ياسالم حکومت( ره)ينيخم امام حضرت كهگونههمان

 خداست قانون يقت اجراكنندهيدر حق ياسالم يحاكم جامعه (11)،(21و 22: 1141 ،ينيخم)
 در يمقام هر يتصد يبرا رونيازا. است شده وضع مردم يراب عتيشر نيمواز قالب در كه
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 داشته يآگاه خود فيوظا رب ناظر ياله نيقوان از يمتصد شخص است يضرور ياسالم نظام
 (11).باشد داشته زين را مختلف موضوعات بر ناظر يشرع فيتکال از يآگاه اي كشف ييتوانا و

 و ترمهم تيمسئول كه زانيم هر به و است نيانقو از قيعم يازمند شناختين ين زمامداريبنابرا
 نهيزم نيا در( ع)يعل حضرت .دشويم افزون تفقه و تعمق نيا لزوم شود،يم ترگسترده

 به عالم كه است يكس ازآن فقط يزمامدار و حکومت رايز د،يزيبپره حکومت از: نديفرمايم
 يثين در حديهمچن (12)امبر.يپ يوص اي امبريپ مانند باشد، مسلمانان انيم در عادل و نيد احکام

 به آنها نيداناتر نکهيا مگر باشد ياسالم امت يفهيخل يكس ستين سزاوار: نديفرمايگر ميد
 .(211: 1141 ،يسبحان) باشد امبرشيپ سنت و خدا كتاب

 را ياسالم حکومت در تيمسئول و منصب يتصد شرطشيپ ،ياسالم يهاآموزه رونيازا
 انحصار ن دست بريهم از ا يگريد ريتعاب. ندكنيم يمعرف ياسالم نيقوان بر تسلط و يآگاه

 :شوديذكر م يانمونه كه دارد داللت شناسانحکم و عالمان يبرا يزمامدار
 خود حرام و حالل نانيام و نيد عالمان دست به خداوند را احکام ياجرا و امور ياجرا

 (11).(142 :ق1111 ،يحران) است داده
 نيا و است يزمامدار شرطشيپ نياول ،يعلم به احکام اسالم يعني يشناساسالم نيبنابرا

ت و يضرورت و موضوع ياسالم احکام يمجر و كارگزار يبرابر زمامداران، عالوه مسئله
 تيرعا و ياسالم نيقوان و احکام بر منطبق يحکومت ييبرپا رايز دارد، ريناپذكتمان يتيقيطر

 نيچن از ما ينيد اتيادب در و ستين ممکن نيد از جامع يشناخت اب جز ينيد ضوابط و حدود
 رأس در كه حاكم و زمامدار يبرا يشناسحکم (11).شوديم ريتعب مجتهد عنوان با يتيشخص

 لزوم البته. باشد اجتهاد زانيم به يانيب به و يعال يادرجه در ديبا شکيب اند،يحکومت مناصب
 و نبوده ازينيب يكلبه ستهيبا نيا از زين كارگزاران ريسا اما ت،اس يضرور حاكم مورد در اجتهاد

 ييآشنا ازمندين ند،اتيحاكم از يابعاد اي بخش اعمال حال در ينحوبه عمالً نکهيا به توجه با
 هرچه خصوص نيا در شکيب. بود خواهند اجتهاد از يادرجه گريد انيب به اي ياله نيقوان به

 تقدم ط،يشرا ريسا در يتساو فرض در باشد، داشته وجود يباالتر يسشنااسالم زانيم و سطح
 و تياهم زانيم و گاهيجا هرچه نيهمچن. بود خواهد شتريب يحکومت مناصب يتصد در
 ياله نيقوان بر تسلط و يشناسحکم به ازين باشد، باالتر و شتريب ياسالم نظام كارگزار اراتياخت

 نيقوان بر تسلط و يشناسحکم ضرورت. بود خواهد ترافزون آن يريكارگبه و صيتشخ و
 صورت آن بر يداتيتأك و نبوده مغفول هم معاصر يفقها و ياسالم بزرگان نظر از ياسالم
 .(11: 1111 ،يني)خم (11)است گرفته
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 (11)(موضوع به علم) بودن ياسيس نشيب يدارا و اسيس .3-2
 وجود بلکه ،ستين يكاف يشناسماسال صرفاً كارگزار و حاكم مورد در اسالم منطق در

 در امور ياداره. است ريناپذاجتناب يضرورت هم موضوع به علم يريتعب به و ياسيس نشيب
 يط را يتعال و كمال روند بتوانند جامعه و مردم آن يهيسا در كهينحوبه ياسالم يجامعه

 حاكم ياجتماع و ياسيس قيمع ريتدب و نشيب ازمندين ند،يآ فائق هابحران و مشکالت بر و كنند
 از مدبرانه كنترل و ليتحل ييتوانا ر،يتدب حسن. بود خواهد مناصب صاحبان و كارگزاران و
 اي ياجتماع و ياسيس مسائل به يآگاه و شناخت گرو در نهايا يهمه و است صدارت اتيهيبد

 در صهيخص نيا از. بود خواهد احکام با موضوعات قيتطب ييتوانا و يشناسموضوع همان
 امام نمونه يبرا. شوديم ادي زمانه اتيمقتض و مسائل به يآگاه عنوان با اغلب ينيد اتيادب

 : نديفرمايم خصوص نيا در يتيروا در( ع)صادق
 واقع نشدهينيبشيپ و يناگهان امور هجوم مورد باشد آگاه شيخو زمان اوضاع به كه يكس

  .(24: 1 ج ،ق1121 ،ينيكل) (14)شودينم
 به نسبت ريتدب حسن و تيريمد تينها در و ليتحل ييتوانا ،يآگاه و شناخت است يهيدب

 نيترمهم از يکي اما ،باشد مطرح است ممکن جامعه آن ياعضا يهمه يبرا جامعه اوضاع
 : نديفرمايم يگريد ثيحد در حضرت نيهمچن. هستند زمامداران اتيروا گونهنيا مخاطبان
 ريس راههيب از كه است يكس بسان دهديم انجام را يكار ياهآگ و رتيبص بدون كه يكس

 .(11: 1 ج ،ق1121 ،ينيكل) (11)شوديم دورتر هدف از روديم ترعيسر قدر هر كه كنديم
 دست به ياسالم يجامعه امور از يبخش ميتسل كه اندگرفته بهره گونهنيا ثيحد نيا از فقها

 افراد توسط كشور ياداره همچون باشد، نداشته را ياجتماع مسائل ليتحل بر قدرت كه يكس
 يابتال از شدن مانع زين شروط نيا بر اسالم ديتأك علت .(211: 1141 ،يسبحان) بود خواهد نابالغ

 كارگزاران و حکام يناتوان و ضعف اثر در كه است ييهايگرفتار و خطرها به ياسالم يجامعه
 .ديآيم شيپ زمانه از آنان اطالع عدم اي زمان اتيمقتض از آنان غفلت اي ،ياسيس امور در

 (11)(قانون از يتعمد انحراف عدم) عدالت. 3-3
 در ژهيوبه يزمامدار اتيهيبد و لوازم از كه يشناسموضوع و يشناسحکمبعد از ضرورت 

 آن از ياسالم كارگزار و حاكم ديبا كه يصفات نيترمهم از ،است يحکومت يباال يهارده
 يعمد انحراف اي فساد ارتکاب از يخوددار يمعنا در ژهيوبه عدالت صفت ،باشد ربرخوردا

 احکام و ياله نيقوان با ييآشنا برعالوه ديبا يكارگزاران نظام اسالم ،گريان ديبه ب (21).است
 در بتوانند تا باشند داشته زين را ياجتماع ياسيس مختلف موضوعات صيتشخ ييتوانا عت،يشر
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 ديبايم ياسالم كارگزار مرحله، نيا از پس. ندكن اتخاذ يدرست ماتيتصم فمختل موضوعات
 ماتيتصم ياجرا از انحراف اي اجرا عدم در يتعمد و بوده عادل زين قانون ياجرا يمرحله در

 . باشد نداشته شدهداده تشخص فيتکال اي
 يبررس قابل گرانيد و خود با رابطه در يريتعب به و ياجتماع و يفرد يهانهيزم در عدالت

 وجود از يناش و ياخالق و ينيد ملکات وجود به ناظر يفرد عدالت مختصر، طوربه. است
 ملکات و اتيدرون كردن يعمل قالب در ياجتماع يهانهيزم در و است فرد در اتقو صفت
 صفت از ياسالم نظام كارگزار اي حاكم اگر (21).ابدييم يتجل نيريسا با رابطه در ينفسان

 و ياسالم امت مقدرات يريارگياخت در ييتوانا وجود بر ينيتضم نباشد، برخوردار التعد
 ليدل نيترروشن (22).داشت نخواهد وجود يو در امت مصالح مراعات و ينيد ميتعال به عمل

 نيا يمالحظه و مراعات بر را مردم كه است ياهيآ ،ياسالم حاكم در صفت نيا لزوم بر
 :ديفرمايم امر او انتخاب هنگامبه حاكم در صفت
« تنصرون ال ثم اءياول من اهلل دون من لکم ما و النار فتمسکم ظلموا نيالذ يال تركنوا وال»

 خداوند جز و شوديم شما ريدامنگ آتش كه دينکن ليتما كردند، ستم كه آنان به) (111 :هود)
  .(ديشوينم ياري آنگاه ستين يدوستان شما يبرا

 سپردن و او تيوال رشيپذ و فاسق حاكم كردن مسلط از تربزرگ ستمگر هب يليتما و
 يجار زين يحکومت كارگزاران ريسا انتخاب در مالک نيا. ستين او دست به مردم مقدرات
  .(211: 1141 ،يسبحان) بود خواهد
 :  نديفرمايم نهيزم نيا در نيمنؤرالميام
گران بپردازد يم ديش از آنکه به تعليد پيهد باديشوا و امام مردم قرار ميكه خود را پ يكس»
ب كردن به زبانش باشد، يدأش از تيب كردن او به عملش پيدأد تيش بپردازد و بايم خويبه تعل

 يكه معلم و مرب يشتن است به احترام سزاوارتر است از كسيكننده خوكه معلم و ادب يكس
 (21).(41 يشماره ي، كلمات قصار، كلمهالبالغهنهج) «است

د. كرر يتوان تفسيهم م يمتصد يو زمامدار يحکمران يگر عدالت را در نحوهيد ياز سو
 را صفت نيا يو حکومت روش نيهمچن و قدرت و تيمسئول به زمامدار نگرش نوع نيبنابرا
كارگزاران  اريكه در اخت است امانت يدر واقع نوع يحکومت اسالم درصب امن. دكنيم يمتجل

 ني. در ابنگرند ياله يعهيعنوان ودخود به يهابه سمت ديبا نيو دولتمردان ام دريگيقرار م
بود، در  جانيكه فرماندار آن حضرت در آذربا سيبن قبه اشعث يادر نامه )ع(مؤمنان ريام نهيزم

كه به  ياستير مطمئناً»: دهنديهشدار م نيپست و مقام چن ،المالتيناروا از ب يبرداربهرهمورد 
 يدر گردن توست كه در پاسدار يبلکه بار امانت ست،يچرب ن ياتو لقمه يسپرده شده برا تو
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 . )1 ينامه :البالغهنهج( (21)«يرا پاسخگو باش شيمافوق خو دياز آن با
 نيمضام و دارد اشاره امور يتصد يبرا افراد رغبت عدم به عدالت هم ياخالق يايزوا از

 زين ياسالم يعال اخالق به ادشدهي اوصاف برعالوه است بواج حاكم بر كه است نيا انگريب
 امور يتصد به راغب و مشتاق و باشد، داشته يدلبستگ و عالقه مقام نيا به اگر رايز باشد، متصف

 در اكرم)ص( امبريپ. است يزمامدار يبرا يو تيصالح عدم بر يليدل خود نيا باشد، جامعه در
 صيحر كه يكس اي و باشد مقام داوطلب خود كه را يكس ما گندسو خدا به»: نديفرمايم نهيزم نيا

 (21).(112: ق1124، يعجاج كرم) «ميكنينم نصب كار نيا بر باشد، مقام يتصد بر
ند كه اياشخاص سرشناس شود،يبرداشت م يمذهب از اصطالح رجل زين ياز منظر عرف آنچه

 تيفن به شخص اهلو عرف مسلمانان و  شده باشند شناخته يمذهب يبرجسته يچهره کيعنوان به
شناس، اسالم، در عرف متشرعه و فقها يفرد نيباشند. چن داشته اذعانباور و  شانيبودن ا يمذهب

و عمل به  يشناسدر اسالم يكه از سطح قابل قبول ندشويم يطبقه تلق نيدر ا ياشخاص اي هيفق
ت به مشروح مذاكرات يبا عنا يون اساسن آنچه در قانيبنابرا اسالم )عدالت( برخوردار باشند.

شناس از ت اسالمياكثر يعنيآن  يدهندهليتشک يز اعضايو ن يين نهايو تدو يمجلس بررس
 همان مفهوم مستعمل در لسان متشرعه است.  شود،ين اصطالح برداشت ميا يريكارگبه

 يحکومت مناصب يتصد طيشرا پرتو در ياسيس يمذهب رجل مفهوم .4
 ياسالم يهجامع در

 زمانه اتيمقتض و ياسيس امور به يآگاه ،يشناساسالم شد، انيب كنون تا آنچه به تيعنا با
 .رونديم شماربه ياسالم نظام در يحکومت مناصب يتصد طيشرا نيترمهم از عدالت و

 يحکومت مهم مناصب يبرخ يتصد يبرا زين رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون در
 يمبان به مراجعه بدون را آنها توانينم كه است شده انيب و گرفته شده نظر در يطيشرا و ارهايمع
 قانون كنندگاننيتدو شد، انيب كهگونههمان گريد عبارتبه. كرد نييتب و ريتفس آن يفقه و ينيد

 قواعد انيب اي ياسالم حکومت ياجرا و اعمال منظوربه يحقوق يساختار نيتدو درصدد ياساس
 و نييتب منظوربه منبع نيترمهم جهينت در. بودند نينو يحقوق يهاگزاره قالب در ينيد نيمواز و

 روشن مقدمه نيا با. بود خواهد ياسالم منابع آن، جوانب ليتحل و ياساس قانون الفاظ ريتفس
 نييتب منظوربه ياساس قانون 111 اصل در كه «ياسيس يمذهب رجل» مجمل مفهوم شد خواهد

 شروط تبلور قتيحق در شده، برده كاربه يجمهور استير مهم منصب يتصد شرطشيپ
 .است عدالت و زمانه اتيمقتض به يآگاه اي استيس ،يشناسنيد اي فقاهت يگانهسه

 يتصد منظوربه يستگيشا يهاحداقل وجود بودن يضرور به تيعنا با سو کي از چراكه
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 مهم پست يتصد طيشرا در نآ ذكر عدم احتمال ،ياسالم حکومت در يحکومت مناصب
 مقام از پس كشور يياجرا مقام نيتريعال و كشور يرسم مقام نيدوم كه يجمهور استير

 از يذكر 111 اصل در مذكور طيشرا در گريد يسو از. داشت نخواهد وجود است، يرهبر
 مقصود دكر برداشت توانيم جهينت در. است امدهين يضرور و مهم يژگيو سه نيا از کيچيه
 يتصد در مذكور يگانهسه طيشرا وجود لزوم بر ديتأك همان «ياسيس يمذهب رجل» عبارت از
 لزوم ياساس قانون يينها يبررس مجلس ياعضا نکهيا به تيعنا با كه است بوده مهم پست نيا

 ياسالم نظام سأر در مجتهد يرهبر مقام وجود به تيعنا با را جمهورسيرئ مطلق اجتهاد
 و اجتهاد نيمواز با ييآشنا از يسطح وجود لزوم شينما يبرا انستند،ديم يرضروريغ

به  .اندكرده استفاده عنوان نيا از يجمهور استير عيرف گاهيجا در قبول قابل يشناساسالم
ق از ينسبتاً عم ينشيب يد دارايجمهور باسيگونه بوده است كه رئنيگر مراد خبرگان ايد يريتعب

نش ين بيزان ايكند، بلکه ميت نميو تشرع كفا يبه احکام اسالم يندبياسالم باشد و صرف پا
ه و مجتهد در صدر نظام يفق يل وجود رهبريدلتر باشد بهتر است، اما بهکيهرچه به اجتهاد نزد

ان ذكر است با يبودن هم شا ياسيس يست. در خصوص شاخصهين يوجود آن ضرور ياسالم
و اتخاذ  يشناسل، مصلحتيتحل ييجود تواناشده، مقصود و ت به مباحث مطرحيعنا

 يق مستحدثه با احکام اسالميق موضوعات و مصاديو تطب ياسيمات مدبرانه در امور سيتصم
. هرچند وجود ياسيمناصب س يا تصدي ياسيس يهاتيفعال ياست و نه صرفاً داشتن سابقه

 كند. ين عرصه ميستگان ايبه شناخت شا يانين سوابق كمک شايا
 ياعضا نظر اتفاق و اصل نيا بيتصو و يبررس هنگام ياساس قانون مذاكرات وحمشر

 نظر نيا ديمؤ زين پست نيا يتصد يبرا ازين مورد طيشرا وجود لزوم بر مجلس نيا محترم
 دستگاه استير تيبااهم گاهيجا يتصد لوازم و طيشرا اسيق قيطر از نيهمچن. بود خواهد

 ريخط و تيپرمسئول مناصب از هم سمت نيا چراكه م،يوشيم رهنمون نکته نيبد هم ييقضا
 استير بودن هيفق ضرورت به ياساس قانونگذار رونيازا. شوديم محسوب ياسالم نظام در
  .است كرده اشاره منصب نيا نفکيال شرط عنوانبه 114 اصل در هييقضا يقوه

 يريگجهينت
 يمقام رسم نيتريعال جمهورسيرئ ،يپس از مقام رهبر» يقانون اساس 111براساس اصل 

 يفرد رونيازاباشد.  ياسالم كشور کيدر  يو قانون ياحکام اسالم يمجر ديو با «كشور است
، شودياسالم اداره م يكه بر مبنا يدر حکومت را ينيسنگ فيگسترده و وظا اراتيكه بناست اخت

 ياسيس ريو تدب نشيب يدارا ،احکام(اسالم )عالم به  ياله نيآشنا به قوان يفرد ديبا ،رديعهده بگ بر
در  ميمفاه نيا تبلورقانون( باشد.  ياز اجرا ي)عدم انحراف تعمد عادل و( موضوع به)عالم 
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 و شنهاديپ با ،جمهورسيرئ بودن ياسيس و يمذهب رجل لزوم عبارت با ياساس قانون 111 اصل
 اصل مفهوم و منطوقاز كه گونه. هماناست شده گنجانده ياساس قانون خبرگان مجلس نظر

 يبودن متصد که لزوم مجتهدنيا با يكنندگان قانون اساسني، تدوديآيبر م يقانون اساس 111
 ضرورتبه  تيو با عنا رفتنديمجلس بود نپذ نيا ياز اعضا يبرخ شنهاديپست را كه پ نيا

همچنان  ،اندهمقام شد نياز ا جمهورسيرئ، قائل به تنزل ياجتهاد در مقام رهبر يوجود ملکه
س أدر ر ستيبايم جمهورسيرئ ،گريد انيكردند. به ب ديتأكبودن آن  يبر لزوم رجل مذهب

 نيو در ع يرجل مذهب کيشاره شده است، ابه آنها  111كه در قسمت دوم اصل  يطيشرا
 . ديشمار آبه زين ياسيرجل س کيحال 

 ياسيس رتيو بص نشيب يگر و داراليتحل اس،يهم به فرد س ياسياز رجل س مقصود
صرف  يتصد اي ياسيآن را به صرف داشتن سابقه در امور س توانيو نم شودياطالق م

از  يريگهبهربا  ،يوجود اجمال در نصوص قانون باآنکه  تينها درد. كراطالق  ياسيمناصب س
 مشخص يقانون اساس يينها يمجلس بررس يمشروح مذاكرات اعضا ليو تحل ينيمتون د

وجود  ازمندياست كه ن نيو سنگ ريبس خط يامر يدر نظام اسالم تيمسئول رشيپذكه  است
 آن خواهد بود.  يداوطلب تصد اي يدر شخص متقاض يمهم طيشرا

به  ،گريد انيب بهو منصب دارد.  گاهيبودن جا عيو رف تيبا اهم ميمستق يارابطه طيشرا نيا
 ترنيآن هم دشوارتر و سنگ يتصد طيمنصب، شرا يگذارريثأو ت تياهم زانيم شيافزا تناسب
و  افتهيدوچندان  يتياهم يجمهور استيموضوع در خصوص پست مهم ر ني. ابود خواهد
داوطلبان  ست،يسزاوار ن ستگانيشا يجز برا يدر حکومت اسالم يمقام چيه يكه تصدگونههمان
ناصب م يتصد طياز شرا ياز سطح قابل قبول ديبايم زين يجمهور استيپست ر يتصد

كشور پس از  يمقام رسم نياول يدرصدد تصد نکهيبه ا تيو با عنا اشندبرخوردار ب يحکومت
در سطوح مختلف  زيمقام ن نيا طيبه شرا کينزد يطيدارا بودن شرا ازمنديهستند، ن يمقام رهبر

ها از آن يزمانه و عدالت خواهند بود كه در قانون اساس اتيبا مسائل و مقتض يآگاه ،يشناساسالم
 يبودن به معنا پس برجسته شده است. ادي داهايبودن كاند «ياسيس يرجل مذهب»عنوان لزوم  با

ن عبارت است كه در خصوص يده و دشوار، مراد از ايص عديو دارا بودن خصا يتوانمند
مالک است.  ياسيو س يدر دو بعد مذهب ياسالم يدر جامعه ياست جمهوريسمت ر يتصد

با  رد.يگيافراد صورت م ياسيو س ينيسوابق د يق بررسيمسئله هم از طر نيا احراز ايمشاهده 
ن عبارت مستور يا يط مذكور در ورايا احراز شرايتوان گفت كه ضرورت وجود ير مين تفاسيا

 د بدان توجه داشته باشند.يص امر بايتشخ ياست و مراجع صالح در مرحله
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 هايادداشت
 ،«سياسي و مذهبي رجال مفهوم در كاوشي» (،1111احمد ) سيد مير،: ک.ر نظرها اين براي آگاهي از. 9

 اصل حقوقي تحليل» (،1111ميثم ) پور،موسي و ولي رستمي، ؛سيـزدهم، سـال ،معرفت يماهنامه
 ،حقوق يفصلنامه ،«جمهوررئيس شرائط خصوص در ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 111
 .1 ش ،11 يدوره ياسي،س علوم و حقوق يدانشکده يمجله

إن الرئاسة ال تصلح إال ألهلها، فمن دعا الناس الي نفسه و فيهم من هو أعلم منه، لم ينظر اهلل اليه يوم ». 3
 «.القيامه

اند و آن را هر گونه توانايي در مديريت فقها اين ضعف را جداي از نيرو و توان جسمي تعبير كرده. 3
 (.111: 1141ني، دانند )سبحابه تناسب امور مي

اال من اخذها بحقها و ادّي  ةو انها يوم القيامه خزي و ندام -ةثقيل ةو االمان -ةنک ضعيف و انها امانا». 3
: فرمايندمي حضرت در جايي ديگر در مورد انتخاب افراد صالح از سوي كارگزاران«. الذي عليه فيها

اعلم منه  و بذلک ياول هو من هميف ان علميهو  و رجالً هميعل فاستعمل ئاًيش نيمن امر المسلم يمن تول»
هر كس  (121: 2تا، ج )نيشابوري، بي نيالمؤمن عيبکتاب اهلل و سنة رسوله فقد خان اهلل و رسوله وجم

داند وليتي را بر عهده بگيرد و سپس فردي را بر آنان به كار گمارد كه ميئاز امور مسلمانان مس
براي تصدي اين مقام در  )ص(و داناتر از او به كتاب خدا و سنت پيامبرتر از او به اين كار شايسته

جامعه وجود دارد و با اين حال فرد غيرشايسته را انتخاب كند به خدا و رسول او و به تمام مؤمنان 
 «خيانت كرده است.

كند كه در انتخاب كارگزاران حکومتي حضرت علي)ع( مالک را سفارش ميهمچنين در اين زمينه 
نت اكارهاي كارگزار در»فرمايد: نظر استفاده كند. حضرت علي)ع( مياز افراد باتجربه و صاحب

 (.11 ينامه :البالغهنهج ) «انديشه كن... و افراد باتجربه و باحيا را از ميان آنان برگزين
اند كه اين فقها با استفاده از اين روايات بر اصل انتخاب اصلح در اسالم تأكيد كرده و بيان داشته

ترين شرايط براي انتخاب عادالن و كارگزاران است و طبق همين اصل در اسالم يکي از اصولي
اصل امام و حاكم اسالمي موظف است در انتخاب افراد در همه جا اولويت لياقت و آگاهي را 

 .(114: 1141دقيقاً مراعات نمايد )سبحاني، 
 مجلس مذاكرات مشروح صورتي قانون اساسي ر.ک: براي آشنايي با اعضاي مجلس بررسي نهاي. 5

 .111-111ص ، ج چهارم، اساسي قانون نهايي بررسي
خواستيم جمهور را يک نفر فقيه معين كنيم، ولي ما وقتي ميجناب آقاي مکارم فرمودند كه ما رئيس». 6

دن و مسلمان بودن االصل بوو غير از ايرانيااي گفتند شرايط جمهور را معين كنيم عدهشرايط رئيس
جمهور بايد فقيه باشد. ما در اينجا اصرار چيز ديگري نبايد باشد، و ما جرأت نکرديم بگوييم رئيس

ايم كساني كه يعني ما گفته .شودجمهور از طرف يک فقيه كانديد ميايم كه الاقل رئيسكرده
ولي متأسفانه شما در شرايط جمهوري بشوند از طرف فقيه تأييد شوند. ....خواهند كانديد رئيسمي
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آن  ،ايد كه الاقل يک نفر فقيه او را تأييد كندايد و حتي نگفتهجمهور شرط فقاهت را نگذاشتهرئيس
گانه مملکت را به دست يک آدم الدنگ بدهيم كه از قدرتش سوء وقت ما بياييم قدرت قواي سه

 .(1111 :1111، اساسى نقانو نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت). استفاده كند
ي شوراي نگهبان در تأييد صالحيت صرفاً مردان قائل به امکان در اين خصوص برخي با نقد رويه. 7

 (. 211-211: 1114تسري مفهوم رجل به مصاديق بانوان هم هستند )مهرپور، 
و اگر يک ماده  قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صددرصد براساس اسالم باشد ».... 8

هم بر خالف احکام اسالم باشد، تخلف از جمهوري و آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است... 
تشخيص مخالفت و موافقت با احکام اسالم منحصراً در صالحيت فقهاي عظام است كه الحمدهلل 
گروهي از آنان در مجلس حضور دارند و چون يک امر تخصصي است، دخالت وكالي محترم 

يگر در اين اجتهاد و تشخيص احکام شرعي از كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون د
 .«داشتن صالحيت و تخصص الزم است...

شناسي و فهم اجتهادي از دين اسالم در خصوص والي و حاكم روايات متعددي بر لزوم اسالم. 1
اند و اجتهادي تعبير كرده نظران اين حوزه فهم دين را فهمي اسالمي داللت دارد. صاحبجامعه

 (.111: 1141دانند )احمدي، فهم تقليدي را كافي نمي
اسالم حکومتش حکومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنت است و حکومت »... . 91

 «تابع قانون است... اسالم دين قانون است...غير از قانون الهي كسي حکومت ندارد...
خصوص تصدي منصب واليت بيان شده است: فقاهت اولين شرط احراز مقام براي نمونه در . 99

يک از علما به واليت غير فقيه معتقد نيستند و به واليت در حکومت اسالمي است، زيرا هيچ
 (.214: 1111شمارند )ممدوحي كرمانشاهي، ي مکتب الهي اسالم ميتعبيري آن را خارج از ذائقه

 «.هي لالمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين کنبي أو وصي نبيفأنما  ةاتقوا الحکوم». 93

مجاري االمور و االحکام علي ايدي العلماء باهلل و االمناء علي »السالم: بن علي عليهعن حسين. 93
 «.حالله و حرامه

 (211: 1141)نيشابوري، « ولعمري ما االمام اال الحاكم بالکتاب القائم بالقسط و الدائن بدين اهلل...»
دارد امام كسي است كه كتاب خدا را حکم نمايد و به عدالت رفتار كند و پايبند دين كه بيان مي

باشد و نفس خود را در مقابل خدا مسئول شمارد. بديهي است كه قيام به قسط و حکم به كتاب 
 پذير نيست.خدا بدون اطالع از قانون اسالم از روي تقليد يا اجتهاد امکان

شناسي كه توانايي كشف احکام شريعت را در موضوعات مختلف دارا باشد، در ادبيات ديني اسالم. 93
هاي اصول شود. بنابراين مجتهد كسي است كه عالم به احکام اسالمي و پايهمجتهد خوانده مي

 مرتبط علوم بر كوشش، و جهد با كه كسي به نحو كامل و تفصيلي باشد. همچنيناسالمي به
 بوده سنت و كتاب با آشنا و باشد داشته وقوف... و رجال علم و فقه اصول عرب، دبياتا همچون

 (.111ق: 1112شود )خميني، باشد، مجتهد گفته مي دين اصول از فروع استنباط يقوه داراي و
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ي حاكم و خليفه اوالً بايد احکام اسالم را بداند، يعن»فرمايند: امام خميني)ره( در اين زمينه مي. 95
قانوندان باشد و ثانياً عدالت داشته و از كمال اعتقادي و اخالقي برخوردار باشد. عقل همين اقتضاء 

« را دارد زيرا حکومت اسالمي حکومت قانون است نه خودسري و نه حکومت اشخاص بر مردم
 (.11: 1111)خميني، 

ح و حيريت صمدي حسن تدبير ووجود هاي مهم يک حکومت شايسته از شرايط و شاخص. 96

شود خوانده مي «حسن مديريت»يا « السياسة حسن» ،«حسن التدبير»است كه گاه  در آن مطلوب
 .(211: 1141)جمشيدي، 

 «والعالم بزمانه التهجم عليه اللوابس». 97

 «السير اال بعداً ةکالسائر علي غير الطريق اليزيده سرع ةالعامل علي غير البصير». 98

اهلل جوادي آملي هم به قرار ذيل آيت فقيه واليتي مذكور در كتاب گانهسه بنديمشابه تقسيم. 91
 صورت گرفته است:

الشرائط بايد سه ويژگي داشته باشد: اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قدرت مديريت و فقيه جامع»
يک يچاستعداد رهبري. به تعبيري بايد اسالم را بشناسد، حدود و ضوابط الهي را رعايت كند و از ه

تخطي نکند و استعداد و توانايي مديريت كشور را دارا باشد. ايشان در باب عدالت فقيه بيان 
بر جناح عقل نظري، در جناح عقل عملي نيز به الشرائط كسي است كه عالوهدارند كه فقيه جامعمي

علم را در بر اينکه الزم است علم دين را درست بفهمد بايد آن مقدار ممکن كامل باشد. عالوه
درستي اجراء كند. الزم است همه وظايف ديني خودش و محدوده حياتش و در جامعه اسالمي به

خود را انجام دهد و آنچه از دين بايد به مردم ابالغ كند، ابالغ نمايد و چيزي را كتمان نکند. فقيه 
ويژگي فقيه عادل بايد به ميل و هوس كاري نکند و مطيع هواهاي نفساني نگردد. بنابراين 

الشرايط ترک هوي و هوس و تابعيت عملي محض نسبت به احکام و دستورات دين است. جامع
دهد بايد خود نيز به آن عمل نمايد و اگر حکم قضايي صادر نمود بايد فقيه حاكم اگر فتوا مي

ادي )جو« بپذيرد و اگر حکم حکومتي و واليي داد، خود نيز به آن گردن نهد و آن را نقض نکند
 (.114: 1111آملي، 

بر وجوب شرايط عمومي همچون امام خميني)ره( در خصوص سرپرست حکومت اسالمي عالوه
. 2. علم به قانون و 1اند از: اند كه عبارتعقل و تدبير، دو شرط خاص و اساسي را ضروري دانسته

ر با عنوان تدبير و از دو ويژگي عمومي مذكو البيع(. همچنين در كتاب 11: 1111عدالت )خميني، 
ي علم به معناي وسيع آن مندرج اند كه اين دو ويژگي در شاخصهكفايت ياد كرده و بيان داشته

 عنوان شرط سوم زمامدار مطرح كند نيز بسزاستبه اگر كسي كفايت رااست و معتقدند كه 
ها قابل مشاهده خصهاين شا البالغهنهج(. با توجه به كالم اميرالمؤمنين)ع( در 21: 1141)خميني، 

 اند منشأ نظرهاي فقهي امام خميني)ره( هم اين شواهد نقلي بوده است:است كه برخي قائل
 فِي فَتَکُونَ البَخيلُ المُسلِمينَ امامَةِ ِو االحکام وَ المَغانِمِ ِوَ الدِّماء ِوَ الفُروج عَلَي الوالِيَ يَکُونَ اَن يَنبَغِي ال»
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 قَوماً ِفَيَتَّخِذَ لِلدُّوَل الخائِفُ ِوَال بِجَفائِه فَيَقطَعَهُم الجافِي ال وَ بِجَهلِهِ فَيُضِلَّهُم الجاهِلُ ال وَ نَهمَتُهُ، اموالِهِم
 ِفَيُهلِکَ لِلسُّنَّة المُعَطِّلُ ال وَ المَقاطِعِ دُونَ بِها وَيَقِفَ بِالحُقُوقِ ِفَيَذهَبَ الحُکم فِي المُرتَشِي واَل قَومٍ، دُونَ
شود و زمامداري كه بر جان و مال و ناموس مسلمانان مسلط مي» .(1ي خطبه :البالغهنهج) «ةَاالمَّ

 ،ستمکار ،نادان ،سزاوار نيست كه بخيل ،گيرداجراي احکام الهي و رهبري مسلمانان را به عهده مي
م طمع نسبت به اموال مرد زيرا بخيل ،سنّت پيامبر)ص( باشد يذارندهگخوار و وارشوه ،بزدل

كشاند. خويش مردمان را به گمراهي مي سبب جهلكند. نادان بهورزد و آنها را غارت ميمي
جهت بي ر،گروهي را بر گروهي ديگ شود. بزدلمردم مي ستمکار با ستمگري خود موجب كشتار

ت برد. و باالخره آن كس كه سنّمي خوار حقوق مردم را پايمال كرده از بيندهد. رشوهترجيح مي
 .(11: 1141 االسالمي،)شيخ« شودامت مي سبب هالک ،گذاردپيامبر)ص( را معطّل مي

توان آن را عدالت فقهي و شود كه ميدر فقه شيعه براي عدالت معناي خاصي در نظر گرفته مي. 31
ي نفساني كه سبب مالزمت تقواست. اخالقي تعبير كرد. تعبير فقهي عدالت عبارت است از: ملکه

صورت مطلق و پرهيز از گناهان ي واجبات و ترک گناهان كبيره بهي اقامهي كه در برگيرندهتقواي
كه به آن اصرار شود و نيز مالزمت با مروت و جوانمردي است كه عبارت است صغيره درصورتي

انگيز )الجبلي از پيروي و انجام عادات نيکو و همچنين دوري از عادات زشت و مباحات نفرت
 (.411ق: 1111، العاملي

ملکه اتيان الواجبات و ترک المحرمات و ....عدالت »اند: گونه تعريف كردهبرخي فقها عدالت را اين
عبارت است از نيروي باطني كه شخص را وادار كند كه به تکاليف واجب عمل كند و از كارهاي 

امام صادق)ع( نقل شده (. در حديثي از 11: 1ق، ج 1111)يزدي، « طور كلي اجتناب نمايدحرام به
نمايند و با هواي فقهاي عادل فقهايي هستند كه از گناه خودداري و دينشان را حفظ مي»است كه 

اين حديث بيانگر اين است كه مقام رهبري «. كنند...نفس مخالفت و امر مواليشان را اطاعت مي
شد و از گناه دوري مخصوص آن فقيهي است كه خود را ساخته باشد و بر نفس تسلط داشته با

كند. بديهي است مقام رهبري مقامي اجتماعي و سياسي است. بنابراين منظور از حفظ دين كه در 
دار اين حديث جزء شرايط عدالت رهبر ذكر شده حفظ آن در سطح جامعه است، زيرا رهبر عهده

پس ضرورت  ي او فردي نيست بلکه اجتماعي است.و نگهبان دين عموم مردم است؛ يعني وظيفه
دهد كه اختيار عدالت در فقاهت و رهبر اين است كه مؤسس دين مقدس اسالم هرگز رضايت نمي

مسلمين به دست كسي كه عمالً با اسالم مخالف است و اعتنايي به آن ندارد داده شود )موسوي 
حکام ترين مصاديق فسق و انحراف عمدي، عدم التزام به اشک از اصلي(. بي221: 1111خلخالي، 

 و قوانين اسالمي است.
منظور از عدالت اجتماعي اين است كه در رفتار و منش انسان با ديگران، اصل عدالت حاكم باشد، . 39

هاي تعامالت اجتماعي، هواها و اميال شخصي دخالت داده نشود و ي عرصهكه در همهايگونهبه
 .(111: 1111خواهي بينديشد )نصيري، تنها به حقيقت و حق
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اند، شخصي ( بيان داشته21)جاثيه: « افرأيت من اتخذ الهه هواه»ي در اين زمينه فقها با استناد به آيه. 33
گاه صالحيت واليت و هدايت مسلمين را ندارد. بنابراين ترک هوا و كه مطيع هوس است، هيچ

ح هوس و تابعيت عملي محض نسبت به احکام و دستورهاي دين، در بعد عدالت فقيه مطر
 (.111: 1111شود )جوادي آملي، مي

 و بلسانه تاديبه قبل بسيرته تاديبه وليکن غيره تعليم قبل نفسه بتعليم فليبدأ اماماً للناس نفسه نصب من». 33
 «مؤدبهم و الناس معلم من باالجالل احق مؤدبها و نفسه معلم

 «فوقک لمن يمسترع وانت امانة عنقک يف ولکنه بطعمة لک سيوان عملک ل». 33

 «انا واهلل ال نولي هذا العمل احداً ساله او احداً حرص عليه». 35
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 منابع و مآخذ

 يو عرب يفارسالف( 
 م.يقرآن كر

 البالغه.نهج

صورت مشروح  (،1111)ياسالم يمجلس شورا يو روابط عموم يكل امور فرهنگ ياداره
كل  ي، تهران: ادارهرانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس يينها يمذاکرات مجلس بررس

   .ياسالم يمجلس شورا يو روابط عموم يامور فرهنگ
 .ي، تهران: سرمديو شرح و نقد قانون اساس يحقوق اساس(، 1112ار )يي، عليارشد

، (ره)ينيخم امام منظر از مطلوب حکومت يهايژگي(، و1141ن )ي، محمدحسيديجمش
 .211-141، ص 11، ش ياسالم حکومت

 الجزء ، ،(ق1111()يدثانيشه)ن يالدنيز ،ياملالعيالجبل
 .هيالثان الطبعه ،يالداور مکتبه منشورات: قم االول،

 ، قم: اسراء، چ چهاردهم.ت فقاهت و عدالتيه، واليت فقيوال(، 1111، عبداهلل )يآمل يجواد

 ن.يمدرس ي، قم: جامعهلالعقوتحفق(، 1111بن شعبه ) يبن عل، حسنيحران

)ره(، ينيم و نشر آثار امام خميتنظ ي، تهران: مؤسسهامام يفهيصح(، 1141اهلل )، روحينيخم
 .11ج 

 ان.يليقم: اسماعاالصول، بيتهذق(، 1112اهلل )، روحينيخم

 )ره(،ينيامام خم يشهيه در انديت فقيو وال يحکومت اسالم( 1111اهلل )، روحينيخم
 )ره(.ينيم و نشر آثار امام خميتنظ يؤسسهتهران: م

 كتاب از هيفق تيوال مبحث يترجمه)ه يفق يول اراتياخت و شئون ،(1141)اهلل روح ،ينيخم

 ، تهران: كنگره.بيشک يعيشف يمرتض و يوانيجعفر ك يترجمه ،(عيالب

 دالشهداء.يس يو فرهنگ يعلم ي، قم: مؤسسهيحکومت اسالم يمبان(، 1141، جعفر )يسبحان

 ،«(ره)ينيمخ امام نظر از آن يرهبر و ياسالم حکومت»(، 1141د محسن )ي، سياالسالمخيش
 .11-21، ص 12، ش ياسالم حکومت

 ع.ي، قم: تشعيت تشيمعنوتا(، ين )بي، محمدحسييطباطبا

و  يف و حقوق رهبريان ادله، شرائط، وظايم يسهيمقا(، 1141ن )ي، حسياحمديعل
 ، تهران: برهمند.تيمرجع

http://book.xvx.ir/?Book%20206227%201%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%B9
http://book.xvx.ir/?Book%20206227%201%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%B9
http://book.xvx.ir/?BookS_Writer%2067196%201%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%20%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://book.xvx.ir/?BookS_Writer%2048249%201%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A8
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 قاهره: داراالسالم.، ق(، 1124، احمد )يعجاج كرم

انتشارات و چاپ  يتهران: مؤسسه ،حقوق اساسي ايران(، 1111د زنجاني، عباسعلي )عمي
 دانشگاه تهران.

 ث.ي، قم: دارالحديکافق(، 1121عقوب بن اسحاق )ي، محمدبن ينيكل

، تهران: ايران ياسالم يو ساختار نظام جمهور يحقوق اساس (،1111اسداهلل ) ،يلطف
 جاودانه.

 بوستان كتاب. ي، قم: مؤسسههيحکمت حکومت فق(، 1111ن )، حسيكرمانشاه يممدوح

، قم: دفتر انتشارات هيت فقيا واليت در اسالم ي(، حاکم1111) يد مهدي، سيخلخال يموسو
 .ياسالم

 ، تهران: دادگستر.مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران(، 1114ن )يمهرپور، حس

 (ينيد يهاگاه عدالت در آموزهيو جا ياسعدالت در اسالم )معناشن(، 1111) ي، عليرينص
 .ينيو د يمطالعات فرهنگ يتهران: پژوهشکده

 روت: دارالفکر.ي، بح مسلميصحتا(، ي، ابوالحسن بن حجاج )بيشابورين

 .ي، قم: رض(، 1141، محمدبن احمد بن فتال )يشابورين

 زان، ج دوم.ي، تهران: مايران ياسالم يجمهور يحقوق اساس( 1111د محمد )ي، سيهاشم

 .للمطبوعات ياالعلم يمؤسسه: روتيب، ق(، 1111د محمدكاظم )ي، سيزدي
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از منظر شهید صدر)ره(  ی تأملی در نظریه
 های آنو نقدها و نقص

 

 ***3رضا رشیدی، **2محمدرضا اصغری شورستانی، *1محسن اسماعیلی
 

 ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشیار دانشکده. 1

 ایران تهران، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق)ع(،. 2

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران. 3
  

 11/4/1313: رشيپذ  4/1/1313: افتيدر

 چکیده
های دینی نیز رود و حکومتشمار میهای حکمرانی خوب بهامروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه

نحوی سازگار با اند تا شریعت را بهدانند، در تالشکه هدف اصلی خود را اجرای شریعت می
وجود آمدن مسائلی است که اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به

حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه  یحکم آنها در شریعت به عهده
اسالمی است. به اعتقاد در حکومت  ستحدثهشهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل م

به  -ی مباحات)قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسالمی( تنها در حوزه شهید صدر 
است و به هیچ عنوان  -معنای عام )شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص(

ر شریعت بوده مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص د
اند. این مقاله در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته ی و نیز مشابه نظریه

 یاوالً نظریه آنها، بر این اعتقاد است که  اثبات غیروارد بودناین نقدها و  ضمن بررسی
هر چند که در ) عیت دین استجام یجدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه

ی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ایراداتی، ثانیاً (قالب تقریری جدید بیان شده است
 رفعیعنی  ،ریزی شده استمنظور آن پایهبه به همین جهت در تأمین غایتی کهعملی دارد. 

 خوردار نیست. دنیای جدید، از مطلوبیت الزم بر حکومت اسالمی در مناسبات مشکالت

، فقه حکومتی، جامعیت دین، ثابتات و متغیرات، مسائل مستحدثه،  :هادواژهیکل
 .شهید محمدباقر صدر

                                                                                                                                                       
 E-mail: esmaeili1344@ut.ac.ir نويسندة مسئول *

** E-mail: m.asghary@isu.ac.ir 

*** E-mail: rashidi.reza13@yahoo.com 
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 مقدمه
 همواره مردم اجتماعی امور ساماندهی برای قانونگذاری یمسئله اجتماع، گیریشکل با
سامان رسیدن مناسبات میان افراد ترین موجبات به از مهم اینکه چه است؛ بوده اهتمام مورد

 برای طیبه حیات تأمین صدد در که نیز الهی دین میان این در انسانی، قانونگذاری مطلوب است.
 پیامبر تا نوح)ع( حضرت یدوره از گوناگون (2)هایشریعت قالب در را اصولی (1)است، انسان

 طور کامل برایبه دین تعالیماسالم،  شریعت آمدن با. است کرده عرضه مردم برای اسالم)ص(
خاتم)ص( صورت  پیامبر جانشینان نصب با نیز نعمت اتمام و دین اکمال و شد بیان مردم

 در بشر برای متعددی نیازهای پیامبر، معصوم جانشین آخرین غیبتِ از وجود این، بعد با. گرفت
ضور حداکثری ی حکه زمینه -در زمان برپایی حکومت اسالمی خصوصبه مختلف هایعرصه

 یافت اسالم تعالیم در موردی و جزئی نحوبه آن حکم که آیدمی وجودبه -دین فراهم است
جویی برای مواجهه با این معضالت افتادند. اسالمی به فکر چاره رو اندیشمندانازاین. شودنمی

رو شدن تبع آن روبهدست گرفتن حکومت و بهی تاریخی در بهسبب سابقهدر فقه اهل سنت به
گیری از قیاس و استحسان و امثال آن ی بهرهداری، ایدهی اجرایی و حکومتبا مشکالت عرصه

نضج گرفت، چراکه معتقد بودند نصوص قرآن و احادیث نبوی محدود و متناهی، اما نیازهای 
الوقوع نامحدود و نامتناهی است. بدین علت راهی برای شناخت حکم بشر و حوادث محتمل

این حوادث و وقایع در فقه اسالمی نیست، جز با اجتهاد از راه رأی که در رأس آن ی همه
ی مقابل فقهای امامیه معتقد بودند (. در نقطه22: 1331ی قیاس وجود دارد )جناتی، مسئله

کند که در هرچند نیازهای بشر نامتناهی است، این نیازهای متعدد از اصول و قواعدی پیروی می
ای که اهل سنت خود را از آن محروم کرده گنجینه-ی معصومین)ع(وی و سیرهقرآن، سنت نب

دلیل تأخر تاریخی در تشکیل حکومت، اندیشیدن بیان شده است. با وجود این اعتقاد به -بودند
برای مواجهه  ها در فقه امامیهحلراه جمله از های اخیر اتفاق افتاد.جدی در این عرصه در سال

و برخی دیگر از  (3)صدر محمدباقر اهلل سیدآیت که بود الفراغمنطقة ینظریه با مسائل جدید،
 و نقد مورد اسالمی متفکران و علما میان در نظریه این. آن را مطرح کردند (4)اندیشمندان

 شریعت تضعیف برای موجبی را آن برخی. آورد پدید را آرا از ایو معرکه گرفت قرار ارزیابی
 .کردند تمجید آن از نیز برخی مقابل در و دانستند آن در نقص مستلزم و

سبب و نقد و بررسی آن است. در این راستا به الفراغمنطقةی این مقاله در پی تبیین نظریه

با  الفراغمنطقةی ارتباط موضوعی، ابتدا به بحث در مورد معنای جامعیت دین و سپس نظریه
ای که در پاسخ به پرسش جمعی از شاگردانشان هی اصلی شهید صدر )رسالتوجه به دو نوشته
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( اقتصادنا و کتاب (5)ی تحریر درآوردنددر مورد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به رشته
تبیین شده است. بعد از تبیین نظریه، نقدهای اندیشمندان اسالمی به آن بررسی و تحلیل شده 

 ظری و عملی ارزیابی شده است.ن یو در پایان کارامدی این نظریه در دو عرصه

 جامعیت دین. 1
جانبه بودن آن است که نه های شریعت اسالم، گستردگی، جامعیت و همهیکی از ویژگی

های مختلف زندگی قابل استدالل است، که در تنها از راه کاوش در قوانین اسالمی در زمینه
(. در قرآن 172: 1351است )صدر، خوبی نمایان منابع اصیل اسالمی مثل قرآن و روایات نیز به

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کریم آیات متعددی بر جامعیت دین داللت دارد. برای نمونه می
 هر بیانگر که کردیم نازل تو بر را کتاب این و. «ءٍشَیْ لِکُلِّ تِبْیَاناً الْکِتَابَ عَلَیْكَ نَزَّلْنَا وَ» ـ1

 ؛(18)نحل:  چیزى است
 جریانات ثبت نظر از تکوین] کتاب در را چیزى ما«. ءٍالْکِتَابِ مِنْ شَیْفِی رَّطْنَافَ مَا» ـ2
 (؛31 ایم )انعام:نکرده فروگذار[ آفرینش هاىبرنامه و هستى
 و است خود از پیش آسمانى هاىکتاب یکنندهتصدیق [قرآن]«. ءٍوَ تَفْصِیلَ کُلِّ شَیْ» ـ3
 (.111 است )یوسف: چیز هر بیانگر

است،  «شیء لکل تبیان»براساس آیات مذکور، قرآنی که بر نبی مکرم)ص( نازل شده، 
( و 247: 1، ج1313کند )مظفر، افاده عموم می« کل»یعنی همه چیز در آن بیان شده است، زیرا 

شود )موسوی است و بر همه چیز اطالق می« المفاهیمأوسع»نیز به تعبیر فقها « شیء»
 (3)(. در روایات نیز بر جامعیت دین اشاره و تأکید شده است.231: 1، ج 1378بجنوردی، 

 بخشی را برای تمام انسانی حیاتهای دین اسالم، جاودانگی است و برنامهیکی از ویژگی
دهد. بر این اساس یکی از دالیل جامعیت اسالم، جاودانگی آن است؛ زیرا اگر دلیلی ارائه می

میشه سند هدایت است، باید آنچه را که به هدایت بشریت وابستگی اثبات کرد اسالم برای ه
آید و این برخالف دارد، آورده باشد، وگرنه در این زمینه مراجعه به راهنمای دیگر الزم می

 (.3: 1313جاودانگی است )شکوهی، 
اند که دلیل دیگر برای اثبات جامعیت، خاتمیت اسالم است. مسلمانان همگی بر این عقیده

یقین نبوت ختم گردید و به یبا وفات پیامبر اسالم)ص( ارسال رسل و انزال کتاب و سلسله
توان (. بر مبنای این عقیده می177: 1377پیامبر دیگری بعد از او نخواهد آمد )مصباح یزدی، 

ه ی فرستادن پیامبران این بوده کجامعیت دین اسالم و قرآن را ثابت کرد، با این بیان که فلسفه
ی خود، مردم را هدایت کند و با بیان عقاید و راهنمایی خداوند از طریق وحی توسط فرستاده
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به احکام و مقررات، آنها را در مسیر سعادت و رشد و معنویت قرار دهد. از طرفی چون 
ها همواره در حال دگرگونی و تکامل است و نیاز است که با رشد و تکامل آنها زندگی انسان
آمدند تا قوانین مورد نیاز هر زمان را ارائه دهند و یدی ارائه شود، پیامبران میمقررات جد

های آنان تناسب نداشت، نسخ گردانند. البته عوامل متعددی قوانین قبلی را که با شرایط و نیاز
در ارسال رسل دخالت داشتند و ظهور پیاپی پیامبران، تنها معلول تغییر و تکامل شرایط زندگی 

ها و تحریف و زمندی بشر به پیام نوین و راهنمایی نوین نیست، بلکه معلول نابودیو نیا
ی کنندهعبارت دیگر اغلب پیامبران احیاها و تعلیمات آسمانی بوده است. بههای کتابتبدیل

سبب اند. اما بهی پیشینیان خود بودهیافتهی تعلیمات تحریفکنندهشده و اصالحسنن فراموش
همیشه از تحریف و تغییر مصون و  (7)ی حجر،ی مبارکهسوره 8 یقرآن براساس آیه اینکه

(. 13: 1382گردد )مطهری، ترین علل تجدید نبوت منتفی میماند، یکی از مهممحفوظ می
بنابراین اگر کسی بگوید اسالم نسبت به رهنمودها و دستورها، جامع و کامل نیست، الزم 

انین و مقرراتی بیاید که قوانین پیش را نسخ یا تکمیل کند و این با آید که پس از آن قومی
 (.23: 1313خاتمیت منافات دارد )شکوهی، 

را تأمین کرده  خالصه آنکه جامعیت دین به این معنا که دین اسالم تمامی نیازهای انسان
ر بین ی گسترده و گاه متناقضی از آرا را داست، با وجود معنای روشن اجمالی، دامنه

ترین وجود آورده است. گروهی قلمرو جامعیت دین را تا جزئیاندیشمندان اسالمی به
اند و معتقدند که همه چیز در متن قرآن کریم گنجانده موضوعات زندگی انسان نیز تعمیم داده

 (8)و زرکشی (1)توان به سیوطی(. از میان اهل سنت می512 :1ج ق،1415شده است )آلوسی، 
های علوم قرآن است. سیوطی در ترین کتابترین و مهمهایشان از قدیمیرد که کتاباشاره ک
ی علوم گوید این همهعدد برشمرده و می 12، علوم قرآن را تا القرآن علومفی االتقانکتاب 

قرآن نیست، بلکه تمام علوم در قرآن وجود دارد، ولی از درک ما خارج است )سیوطی، 
بر این اعتقاد است که حتی  القرآن علومفی البرهانکشی نیز در کتاب (. زر51: 1ق، ج1421

ها و مسائلی نظیر این در قرآن کریم وجود دارد تاریخ وفات پیامبر)ص( یا وقوع زلزله
 در هاانسان آنچه را دین جامعیت (. در مقابل گروهی دیگر قلمرو322: 2ق، ج1412)زرکشی، 

اند کرده بیان( للناس هدیً)هاست انسان هدایت مانه که دارند احتیاج آن به دین امر
(. البته باید دقت کرد که این بیان به معنای عدم امکان 222: 2ق، ج1425)سیدمرتضی، 

ها و وقایع از قرآن کریم نیست، بلکه به این معناست که جامعیت قرآن به برداشت برخی پدیده
در راستای هدفش جامع است. کوتاه سخن  وجود یا عدم این امکان بستگی ندارد، چراکه قرآن

تبع، قرآن به این معناست که تمام قواعد و قوانین الزم برای زندگی در اینکه جامعیت دین و به
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آن وجود دارد، اما نه به این معنا که جزئیات وقایع نیز در آن آمده باشد؛ بلکه منظور این است 
در غیر  (12)بتال به بشر در آن عرضه شده است.که قواعد کلی مورد نیاز برای پاسخ به مسائل م

رفت و عقلِ ماألهَمَه اهلل در کنار نقلِ ما از بین می مکانو  این صورت تناسب آن با شرایط زمان
داشت. عنوان منبعی برای استنباط احکام، نمی( جایگاهی به13: 1313اهلل )جوادی آملی، أنزله

باید با در نظر گرفتن اختیارات قانونگذاری که از شایان ذکر است که جامعیت و شمول دین 
 (11)ی حاکم و ولی امر نهاده شده است، فهم و تبیین شود.سوی خداوند بر عهده

 صدر شهید آثار در الفراغمنطقة مفهوم. 2

 یی نظریهدهد که ایشان بحث در زمینهمانده از شهید صدر نشان میبررسی آثار برجای
 عن ةتمهیدی فقهیة لمحة»ای با عنوان اند؛ یك مورد در رسالهدو جا مطرح کردهرا در  الفراغمنطقة

که  اقتصادناو دیگری در جلد دوم کتاب « فی ایران االسالمیة الجمهوریة الدستور مشروع
اند. در این بخش ی کارکرد آن پرداختهتفصیل به مفهوم این نظریه و مبانی شرعی آن و حوزهبه

 ، این دو اثر بررسی خواهد شد.الفراغمنطقةصود شهید صدر از برای فهم دقیق مق

ی قانون اساسی شهید صدر در زمینه یدر رساله الفراغمنطقةی نظریه. 2-1
 جمهوری اسالمی ایران

ی یادشده در پاسخ به این پرسش که معنای ابتنای یك حکومت بر شهید صدر در رساله
ی اسالم باشد یعنی قانون اساسی آن بر حکومتی بر پایهاند اینکه قوانین اسالم چیست، نوشته

 شود:ی قانون اساسی به شرح زیر وضع ی تعالیم اسالم نوشته شده و سایر قوانین نیز در سایهپایه
دهد، چه در اوالً احکام شرعی مسلم و اجماعی بخش ثابت قانون اساسی را تشکیل می

در مورد احکامی که مورد اختالف  (12)شود.صراحت ذکر شود و چه نمتن قانون اساسی به
تواند رأی هر یك از فقها را مبنای است نیز تمام آرای اجتهادی معتبر است و مجلس می

عنوان قانون به کند، بهقانونگذاری قرار دهد و نظری که بیشتر منافع عموم مردم را تأمین می
حله مجلس قانونگذاری (؛ دقت شود که در این مر17ق: 1423تصویب برساند )صدر، 

کند. بر مبنای آور میی قانون الزاممنزلهکند، بلکه تنها از میان فتاوای موجود یك فتوا را بهنمی
عنوان قانون به تصویب برساند، مقام این نظر چنانچه مجلس نمایندگان، فتوای غیرمشهور را به

کند شهید صدر در ادامه بیان می (13)ناظر تقنین، حق رد آن را به استناد خالف شرع بودن ندارد.
 ی مقننهآوری مبنی بر وجوب یا حرمت نداشته باشد، قوهدر مواردی که شریعت حکم الزام

(. در بیان 11-17ق: 1423تواند هر قانونی را که به مصلحت مردم است وضع کند )صدر، می
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ی مواردی است که شریعت شود که شامل همهیاد می« الفراغمنطقة»شهید صدر از این حوزه به 
به مردم حق انتخاب داده است. ناگفته پیداست که در این بخش، مجلس حق تصویب قانونی 
برخالف مسلمات شریعت را که ممکن است در قانون اساسی تصریح شده یا نشده باشد، 

 نخواهد داشت.

 «اقتصادنا» کتاب در الفراغمنطقة ینظریه. 2-2
تری صورت مبسوط و مفصلرا به الفراغمنطقةدر بحث در مورد طورکه گفتیم شهید صهمان

مطرح کرده است. شایان ذکر است که در این  اقتصادنای یادشده، در کتاب نسبت به رساله
 کرده بیان آن در مؤلف که قواعدی با و بررسی شده مثال یك عنوانبه اقتصاد موضوع کتاب
 ستخراج کرد.را نیز ا شریعت دیگر توان نظاماتمی است،

ای باشد و از اولین نکته از منظر مؤلف آن است که نگاه به اسالم باید نگاه منظومه
ی جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود. برای مثال برای فهم احکام اسالمی در حوزه

ای، ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسالم بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این اقتصاد در هر دوره
کنند، با ظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف، احکامی که به تحقق آنها کمك مین

 در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا درآید.
موضوع نظام اقتصادی اسالم را مورد مطالعه قرار  اقتصادناایشان با همین ساختار در کتاب 

ی دهندهی دارد؛ یك بخش که تشکیلداده و معتقد است نظام اقتصادی اسالم دو بخش اصل
اهداف اسالم است، بخش ثابت و تغییرناپذیر آن است و بخش دیگر، بخش منعطف این نظام 

امر قرار داده است. این منطقه همان است ی ولی است که اسالم قانونگذاری در آن را به عهده
که منظور از فارغ بودن این نامیده است. ایشان تأکید کرده است  الفراغمنطقةکه مؤلف آن را 

منطقه، به نسبت نصوص تشریعی موجود در دست ماست؛ نه اینکه در واقع نزد خداوند هیچ 
اسالم در نظام اگر شهید صدر،  یه عقیدهحکمی برای این موضوع مقرر نشده باشد. ب

 ،را خالی از حکم الزامی )وجوب و حرمت( قرار داده است منطقه این قانونگذاری خود،
منشأ این ، بلکه شریعت شودنقص در  نبوده است، تا آنکه مستلزم اهمالتصادفی یا ناشی از 

گیرد. این کار با عنایت و از روی حکمت انجام از ماهیت متغیر این منطقه سرچشمه میامر 
اسالم  شارع مقدس به کمك آن در پی جاودانه کردن شریعت اسالم بوده است.ه است و گرفت

خالی را در اختیار ولی امر نهاده است تا آن را براساس مصالح و مقتضیات زمان و  یاین منطقه
ی اسالمی د. چنانکه پیامبر اکرم)ص( نیز در زمان تصدی حاکمیت جامعهکن اهداف شریعت پر

قانونگذاری نموده و از آنجا که این قانونگذاری با شأن  در این حوزه با اختیارات حکومتی
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 اندتوانستهاالتباع نبوده و ایشان میه بود، برای جانشینان آن حضرت الزمحکومتی صورت گرفت
 (.312ق: 1417دهند )صدر،  تغییر را( ص)اکرم پیامبر حکومتی حکم

با روایاتی که احکام دین خاتم را تا قیامت  الفراغمنطقةاعتقاد به دیدگاه شهید صدر در 
بوده درصدد نفی اجتهاد به رأی و قیاس  اتروای منافات ندارد، چراکه این (14)داندپایدار می

ت، ضابطه و ااز سوی دیگر، این روای .ندشدت جریان داشتای از تاریخ فقه، بهکه در دوره است
کند که نیز ادعا نمی الفراغمنطقة یدهد. نظریهمعیار درست اجتهاد را در کتاب و سنت قرار می

کند، بلکه مدعی است تهاد به رأی عمل میصورت اجخارج از چارچوب کتاب و سنت و به
صالحیت  (15)«اْألَمْرِ مِنْکُمْالرَّسُولَ وَ أُولِی أَطیعُوااللّهَ وَ  أَطیعُوا»که خداوند در کتاب، به مقتضای 

امر  ای که ولیاالتباع دانسته است. حال منطقهرا الزم های ویفرمانو  ولی امر دادهخاصی به 
قانونگذاری  یکه یکی از آنها عرصه های گوناگونی داردیت کند، حوزهتواند اعمال صالحمی

د بسیاری در سنت نیز دار اتبر کتاب مبتنی است و مؤید الفراغةمنطقرو است و ازاین
 (.117: 1314)جعفری، 

ی خالصه آنکه اوالً حکومت اسالمی تنها مجری بخش ثابت شریعت نیست، بلکه در حوزه
(؛ 312ق: 1417کند )صدر، نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان قانونگذاری میبا در الفراغمنطقة

آوری مبنی بر ( نیز در جایی است که حکم الزامالفراغمنطقةثانیاً قلمرو این قانونگذاری )
ی مباحات بالمعنی االعم )که شامل رو حوزهوجوب و حرمت وجود نداشته باشد و ازاین

)صدر،  (13)گیرد، نه تنها مباح بالمعنی األخصا در برمیشود( رمکروه و مستحب نیز می
(؛ ثالثاً وجود این قلمرو به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست، چراکه 318ق: 1417

اسالم برای آنکه بتواند در تمامی عصرها پایدار بماند، نیازمند آن است که اصول اصلی را بیان 
واگذار کند و این انعطاف نه تنها به معنای نقص یك  ی اجرای آن را به مکلفانکرده و نحوه

کند و موجب کارامدی آن خواهد شد. پذیری آن داللت میمکتب نیست، بلکه بر انعطاف
ی ولی امر است، وی ی اجتماعی تکلیف بر عهدهسخن پایانی نیز اینکه، از آنجا که در عرصه

ماً یا از طریق مجلس نمایندگان ی اجرایی کردن این اصول کلی را مستقیحق دارد نحوه
 (.312ق: 1417)صدر،  (17)ی قانونگذاری عملیاتی کندواسطهبه

 الفراغمنطقة ینظریه منتقدان یادله. 2-3
طورکه گفتیم، به این علت است که ها با شهید صدر در این نظریه همانی مخالفتعمده

در میان  (11)العفومنطقةی شابه با نظریهاین نظریه اوالً مستلزم نقص در شریعت است و ثانیاً م
و مردود دانستن  (18)که مشهور امامیه معتقد به عدم خلو وقایع از حکماهل سنت. درحالی
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ی ما ال نص فیه است. با این وصف برای بررسی این ایرادات، ذکر دو نمونه از آنها و حوزه
 از خواهد کرد.نیپاسخ به آن، ما را از پاسخ به سایر موارد مشابه بی

برخی فقها ضمن بحث در مورد اختیارات قانونگذاری حکومت اسالمی معتقدند که ولی 
فقیه در موارد جزئی که از سنخ اجراییات و از قبیل تطبیق کبریات بر مصادیق است، حق 
قانونگذاری دارد، اما در موارد کلی به وی چنین حقی داده نشده است. برای مثال حفظ نفوس 

ن که در شریعت مقرر شده، یك قانون کلی است و قوانین راهنمایی و رانندگی چون در مسلمی
ای برای حفظ دماء و نفوس مسلمین عبارت دیگر مقدمهی کلی است یا بهراستای این قاعده

که حق قانونگذاری را در اختیار حاکم  الفراغمنطقةی است، پذیرفته شده است. بنابراین نظریه
تواند صحیح باشد، زیرا مستلزم نقص در شریعت است. همچنین در جایی که میگذاشته است ن

نصی در دست ما نیست، اهل تسنن با تمسك به قیاس و استحسان و اجتهاد به معنای خاص، 
« ما ال نص فیه»کنند و بر این پندارند که در حکم مسئله را پیدا کرده و اقدام به قانونگذاری می

ای نیست مگر اینکه در مورد ود ندارد، اما امامیه معتقدند که هیچ مسئلهدر واقع هیچ حکمی وج
آن حکمی در شرع مقدس مشخص شده است. چون احکام گاهی به موجب نصوص خاصی 

شوند که این نصوص شرعیه و قواعد مقرر شده و گاهی در ضمن احکام و قواعد کلی بیان می
آنها از طریق کتاب، سنت، عقل و اجماع به  کلیه نزد امامان معصوم)ع( محفوظ است و اکثر

ی مجتهدان رسد؛ اما اگر به هر دلیلی این نصوص و قواعد به دست ما نرسد، وظیفهدست ما می
است که حکم هر مسئله را با تمسك به اصول عملیه پیدا کنند یا کبریات و قواعد کلی را بر 

ماند )مکارم ذاری و تشریع حکم باقی نمیمصادیق آن تطبیق دهند و لذا دیگر جایی برای قانونگ
ی علمای امامیه معتقد به تخطئه بر این برخالف اهل سنت، همه(. عالوه514ق: 1422شیرازی، 

ای حکمی نزد خداوند و این نظر مستلزم آن است که قبالً پذیرفته باشیم هر واقعه (22)هستند
ی پذیرش که الزمهه است. درحالیدست نیاورد، به خطا رفتدارد که اگر مجتهد آن را به

این است که در برخی موارد حکمی نداشته باشیم تا بتوانیم حکمی در آن حوزه  الفراغمنطقة
وضع کنیم و این با مبنای فقهای امامیه که معتقدند همه چیز حکم دارد و مجتهد یا به آن دست 

(. خالصه اینکه این 522ق: 1422یابد و یا به خطا خواهد رفت، در تناقض است )مکارم، می
 نظریه اوالً مستلزم نقص در شریعت است و دیگر اینکه با مبانی شیعه سازگار نیست.

در پاسخ به این ایرادات پرسش اول این است که قانونگذاری با چه معیاری به کلی و 
ی حقوقی را کلی جزئی تقسیم شده است، چراکه علمای علم حقوق یکی از اوصاف قاعده

(. کلی بودن نیز به این معناست که قابلیت انطباق 57: 1315اند )کاتوزیان، آن عنوان کرده بودن
اند، به این بر موارد متعدد را داشته باشد. البته باید توجه داشت که کلی و جزئی مفاهیمی نسبی
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مفهوم شود، اما در مقایسه با معنا که یك مفهوم گاهی در مقایسه با مفهومی دیگر کلی تلقی می
حساب خواهد آمد. در این بحث مؤلف وضع مقررات راهنمایی و رانندگی را ثالثی جزئی به

نیز همین مثال را  الفراغمنطقةی که طرفداران نظریهداند، درحالیامری جزئی و بالاشکال می
رسد نظر نمیدانند. با این توضیح بهکنند و آن را کلی میبرای اثبات این بحث مطرح می

 فاوتی از این لحاظ بین این دو نظر وجود داشته باشد.ت
نیز به تخطئه معتقدند.  الفراغمنطقة یدر مورد ایراد دوم نیز باید گفت طرفداران نظریه

ای حکمی داریم، اما نصوص مربوطه گاهی ایشان معتقدند در شریعت اسالم در مورد هر واقعه
ی الضرر یکی از قواعد کلی است برای مثال قاعده اند.کلی و گاهی جزئی مطلبی را بیان کرده
توان حل کرد و کار مجتهد و فقیه، تطبیق نصوص کلی که به کمك آن بسیاری از مسائل را می

رو این نظریه نه تنها خروج از قواعد فقه امامیه نیست، بلکه در بر موارد جزئی است. ازاین
تبع است و آنچه موجب این گمان و بهی جامعیت دین واقع بیان دیگری از همان نظریه

به ذهن متبادر « الفراغمنطقة»شده گردیده است، مفهومی است که اصطالح ایرادات مطرح

در اهل سنت وجود « العفومنطقة»ی علت تشابه لفظی که میان این نظریه و نظریهسازد؛ بهمی
عنه  سکت و ما حرام فهو فیه حرم و ما حالل فهو فیه أحل ما»دارد که آن را بر مبنای حدیث 

اند، ها قرار دادهاند و مبنای برخی از قانونگذاری( ساخته535: 8تا، جحجر، بی)ابن« عفو فهو
« قلمرو ترخیص»از اصطالح « الفراغمنطقة»جای اصطالح برخی برای رفع این ابهامات به

 (.134: 1317اسالمی،  فقه دایرۀالمعارف یکنند )مؤسسهاستفاده می
دانند که معتقدند در حکومت برخی دیگر از فقها این نظریه را از این نظر دارای اشکال می

اسالمى در واقع اساس، ضوابط اسالم و احکام خداوند تبارک و تعالى است که بر پیامبر 
اگرچه به حد  -کساکرم)ص( در مسائل گوناگون زندگى و در ابعاد مختلف نازل شده و هیچ

تواند از سوى خود حکمى را تشریع یا نمى -ى و فرهنگ و توانایى نیز برسدباالیى از آگاه
قانونى در برابر قانون خداوند وضع کند. حتى پیامبر اکرم)ص( با آن همه مقام واال و تقربى که 

حکومت  به خداوند تبارک و تعالى داشت، باز تابع دستور خداوند بود و بر آن اساس بر جامعه
حکم ]قانون و  (21)؛«لِلّهِ إِلّا الْحُکْمُ إِنِ» فرماید:د تبارک و تعالى در این زمینه مىخداون فرمود.مى

که پیامبر)ص( « احکام الهى»یا حکومت[ تنها از آن خداوند است. چون احکام دو گونه است: 
ابالغ آن است که در این صورت  یهکند و واسطاز جانب خداوند مردم را بدان دعوت مى

که این اوامر از « احکام حکومتى»ن حضرت در بیان این احکام، ارشادى محض است؛ و اوامر آ
شود و از قبیل صغریات و مصادیق عنوان ولى امر و حاکم مسلمانان صادر میآن حضرت به
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آن حضرت نازل شده  احکام کلى و فراگیری است که از سوى خداوند متعال بر قلب شریف
شورا در حکومت اسالمى چیزى جز مشاوره در ترسیم پس در واقع عمل مجلس  است.

مجریه  یویژه تدوین قانون براى قوههاى صحیح و عادالنه براى مردم و کشور، بهخطوط برنامه
 .(122ق: 1428)منتظری، نیست  -که با اجتهاد فقها استخراج شده -براساس ضوابط اسالم

 رحله است:اند براى حکم شرعى سه مایشان در ادامه بیان کرده
افراد و  یاول: تشریع و آن حق خداوند تبارک و تعالى است، خداوندى که مالك همه

یك از ها و آگاه به مصالح و مفاسد و سود و زیان مردم است و در این جهت هیچسرزمین
 ؛مخلوقات شریك او نیست

و اجماع[  دوم: استنباط، استنباط احکام و استخراج آن از منابع صحیح ]کتاب، سنت، عقل
 ؛و صدور فتوا براساس آن، که انجام آن از فقهاى عادل ساخته است

ریزى و ترسیم خطوط، در این مرحله بر مبناى فتواهاى مستخرجه از سوى سوم: برنامه
 .(121ق: 1428)منتظری،  شوداسالمى تنظیم مى یهاى اساسى و خطوط کلى جامعهفقها برنامه

 یانین و مقررات اسالم است و مسلمانان در همهپس در حکومت اسالمى اساس، قو
مسائل عبادى، فرهنگى، اقتصادى، سیاسى و ... پیرو دستورهای اسالم هستند و مجلس شورا 

البته در این راه به مشکل الینحل برخورد نخواهد کرد و به  تواند از آن تخلف ورزد.نمى
جوانب  یجامعیت و خاتمیت خود به همه سبببست نخواهد رسید، چراکه اسالم بهبن

هاى جامعه حتى نسبت به موارد ضرر و ضرورت و عسر و حرج و تزاحم زندگى و نیازمندى
صراحت در هاى مشابه، توجه داشته است. همچنان که رسول امین بهها و موضوعمالک

به خدا سوگند  اى مردم!»فرمودند:  الوداعحجةواپسین روزهای عمر شریف خود و در مراسم 
هیچ چیز که شما را به بهشت نزدیك و از آتش دور سازد فرو نمانْد مگر اینکه شما را به انجام 
آن مأمور کردم و هیچ چیز که شما را به آتش نزدیك و از بهشت دور گرداند فرو نمانْد مگر 

نیز مشابه این (. برخی دیگر از فقها 123ق: 1428)منتظری، (22)«اینکه شما را از آن نهى کردم
 (23)اند.نظرها را بیان کرده

 منطقةالفراغ یاشکاالت وارد بر نظریه. 3
ی طورکه بیان شد این نظریه سخن جدیدی نیست، بلکه بیان دیگری از نظریههمان

جامعیت دین است. اما این سخن به معنای ایراد نداشتن این نظریه نیست، به این دلیل که هم 
ی عمل، قدرت حل مشکالت حکومت اسالمی را دارد و هم در عرصه در مبانی نظری اشکال

روست، در انجام محرمات و ی مشکالتی که حکومت اسالمی با آن روبهندارد، چراکه عمده
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که در تقریر این گونهترک واجبات در مقام تزاحم است و نه مباحات حتی به معنی اعم )آن
 نظریه بیان شد(.

ی جامعیت دین است، به این در حقیقت قرائتی دیگر از نظریه فراغالمنطقةاینکه گفته شد 
ی جامعیت دین )حتی در معنای حداکثری آن( نیز معتقد نبودند دلیل است که معتقدان به نظریه

اند. نصوص متناهی برای هر چیز نص جزئی داریم، چون نصوص متناهی و موضوعات نامتناهی
توانند موضوعات نامتناهی را جواب دهند. اگر گفته شود نمیاند، و محدود که بیانگر حکم جزئی

معنا تبع آن اجتهاد بیو به (24)نحو جزئی بیان شده است، اساساً مسائل مستحدثهحکم هر چیزی به
عالوه طرفداران جامعیت دین نیز به وجود اختیارات قانونگذاری برای حاکم خواهد شد. به

ن نظریه تالش کرده است تا این حق را برای حاکم محفوظ اند که شهید صدر نیز در ایقائل
رو این نظریه بدارد. البته ممکن است در قلمرو اختیارات با یکدیگر تفاوت داشته باشند. ازاین

ی جامعیت دین ندارد و در واقع هر دو نظر یك سخن را در دو قالب تفاوت ماهوی با نظریه
 شود.این نظریه در دو عرصه توضیح داده میاند. با وجود این، اشکاالت مطرح کرده

 نظری مبانی یزمینه در الفراغمنطقة ینظریه اشکاالت. 3-1
توان به حاکم اختیار قانونگذاری در احکام الزامی داد، چون گوید نمیشهید صدر می

 ی اختیارات الهی خواهد بود. اولین نکته این است که آیا تعارض بامستلزم تعارض با دایره
ی احکام الزامی ممنوع است یا با احکام غیرالزامی هم ممنوع است؟ مگر خداوند در سه حوزه

نکرده است؟ اگر قرار است  (25)مستحب و مکروه و مباح نیز حکم به استحباب و اکراه و اباحه
دلیل معارض بودن مانع از اختیار حاکم باشد، چه فرقی بین معارضت با حکم واجب الهی با 

وه وجود دارد؟ وقتی خداوند متعال حکمی را مکروه، مستحب و مباح دانسته است، حکم مکر
ی احکام الهی را ارج نهیم مخالفت با آن، مصداق مخالفت با حکم الهی است و لذا ما باید همه

عبارت دیگر خداوند متعال همان مصلحتی که در وجوب و و حرمت آنها را پاس داریم. به
ی آن این احکام الزامی را به آن بخشیده و جعل فرموده است، در اباحهحرمت بوده و به خاطر 

بر اینکه برخی از ی آن اباحه را وضع فرموده است. افزوناشیا نیز وجود داشته و با مالحظه
 أَیُّهَا یا»فرماید: کند. خداوند در قرآن میها نهی میصراحت از حرام کردن حاللآیات قرآن به

 اهل اى« الْمُعْتَدین یُحِبُّ ال اللَّهَإِنَّ تَعْتَدُوا ال وَ لَکُمْ اللَّهُ أَحَلَّ ما طَیِّباتِ تُحَرِّمُوا ال اآمَنُو الَّذینَ
[ خدا حدود از] و نکنید، حرام خود بر کرده حالل شما براى خدا که را اىپاکیزه چیزهاى! ایمان

ها را ی شریفه حرام دانستن حاللاین آیه (23)ندارد. دوست را متجاوزان خدا یقیناً ننمایید تجاوز
سان که هرچه را خداوند حالل کرده، داند. بدینکند و آن را تجاوز از حدود الهی مینهی می
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رو به همان اندازه که عبارت دیگر مصلحتی در آن نهفته است. ازاینطیب و پاکیزه است یا به
مور پاکیزه و طیب نیز انسان را از ارتکاب حرام برای انسان مفسده دارد، اجتناب از ا

 (.7: 1311آید )حسینی، شمار میسازد و تجاوز به حدود الهی بههای آنها محروم میسودمندی
شود، تعارضی واقع امر آن است که اساساً در مواردی که حکومت اسالمی دچار معضل می

در حکم واجب و حرام، وجود ندارد. به این معنا که حاکم نه در حکم مکروه و مستحب و نه 
برد تا موجبی برای تعارض پدید آید. بلکه وی بنا به مصالحی موقتاً حکم الهی را از بین نمی

شود یا اجرای انجام عمل مکروه یا حرام را صادر مانع از اجرای حکم مباح و واجب می
حکم خود را « یومال»ی قرارداد تنباکو با قید برای نمونه میرزای شیرازی در قضیه (27)کند.می

بر این، در این موارد، بحث بر سر (. عالوه25ق: 1425مقید به زمان محدود کرد )آشتیانی، 
 تنافی تعارض»تعارض نیست، بلکه در مورد تزاحم است، چراکه به تعبیر علمای علم اصول 

و از  (547 ق:1428 مظفر،)« اجرا مقام در دلیلین تنافی تزاحم و است تشریع مقام در دلیلین
های مذکور بحث در مقام اجرا بود، باید گفت این تنافی از سنخ تزاحم بوده آنجا که در مثال

عالوه چنانچه میان دو دلیل تعارض وجود داشته باشد، موجب سقوط هر است و نه تعارض. به
پذیرد و این خود شود. اما در این بحث ترجیح اهم بر مهم صورت میی اعتبار میدو از درجه

 دهد که بحث در مقام تزاحم است نه تعارض.نشان می
ای که شارع مباح اعالم معتقدند اختیارات حاکم شرع فقط در محدودهبرخی دیگر از فقها 

را  مباحاتجلوی اجرای فقط بتواند اسالمی،  یجامعهگونه نیست که حاکم کرده نیست و این
ره است و از یاز این داتر وسیعو جعل او حکم  یاختیار حاکم و محدوده یرهیبلکه دا بگیرد،

در واقع حکم  نظر شهید صدرطبق . باید توجه داشت که مباحات هم فراتر است یمحدوده
به این معنا که شارع یك حکم اولی و جعل اولی  شده است،حاکم یك حکم ثانوی فرض 

دهد که از آن یهایی آن حکم اولی را تغییر مها و مصلحتاما حاکم به حسب ضرورت ،دارد
 ،حکم حاکم، ثانوی نیست اعتقاد این گروه از فقها آن است کهاما  ،شودبه حکم ثانوی تعبیر می

نظر ایشان  براساس، مقدم بر احکام اولیه است. حتی در مواردیبلکه در ردیف احکام اولیه و 
ا به شارع توان آن رشود و میاز احکام شرعیه محسوب می ،کندحکمی را که حاکم جعل می

 (21)«.هذا حکمٌ شرعیٌ» نسبت داد و گفت:

 عمل یعرصه در الفراغمنطقة ینظریه اشکاالت. 3-2
با تقریر شهید صدر)ره( عدم توانایی حل مشکالت اصلی  الفراغمنطقةی اشکال دوم نظریه

 ها وی زمانی پیدایش این نظریه اثبات کارامدی اسالم در همهنظام اسالمی است. فلسفه
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دنبال این نظریه به (28)عنوان الگویی کامل و پاسخگو به نیازهای بشر است.ها بهی مکانهمه
ترین ی عمل را از بین ببرد. اما باید گفت وقوع اصلیهای حوزهبستاین بوده است که بن

ی محرمات قطعی است، نه مباحات و مکروهات. مشکالت حکومت اسالمی، در حوزه
 رسد این نظریه کارامدی چندانی برای حل معضالت نظام نداشته باشد.ینظر مبنابراین به

 ،نیاورده استهمراه بهاستیعاب و شمولى براى شریعت  الفراغمنطقةباید توجه داشت که 
 اسالمى حاکم به شرع و عقل که است اىاجازه شود،شمول و استیعاب مى موجببلکه آنچه 

 و اجتماعى و فردى مشکالت رفع براى مهم و اهم یقاعده مانند ثانویه عناوین از که دهدمى
ولى امر است تشخیص و تعیین  یهاده کند. بنابراین آنچه بر عهداستف آن از هابستبن شکستن

مصداق براى عناوین اولیه )اعم از موارد احکام الزامى و غیرالزامى( و تشخیص عناوین ثانویه 
 ست.و عروض و عدم عروض آن بر موضوعات ا

 گیرینتیجه
ی دیگری باید با رجوع به متون اصلی که آن همانند هر نظریه الفراغمنطقةی بررسی نظریه

نظریه در آن تشریح و تبیین شده است، صورت گیرد. در این نوشتار تالش شد برای فهم 
اول مراجعه شود. ی شهید صدر و نقدهای وارد بر آن به منابع اصیل و دست درست نظریه

ی این نظریه انداخته، مشکالتی است که برای حکومت چه شهید صدر را به فکر ارائهآن
ی نظریه الفراغمنطقةی آید. نظریهاسالمی در اثر اقتضائات گوناگون زمان و مکان پدید می
ی جامعیت دین است، اگرچه در جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه

تی وجود دارد. بر این نظریه به تصور اینکه مستلزم نقص در شریعت مبانی نظری آن اشکاال
اهل سنت دارد، ایرادات ناصحیحی وارد شده که  العفومنطقةی هایی با نظریهاست و مشابهت

ناشی از فهم نادرست این نظریه است. اما واقعیت آن است که این نظریه هم در مبانی نظری 
ی عمل کارایی الزم را ندارد، چراکه نیست و هم در عرصهخود از استحکام الزم برخوردار 

االتباع است، سایر احکام مانند مستحبات و که واجبات و محرمات شریعت الزمگونهاوالً همان
االتباع است و ثانیاً اقتضائات حکومت اسالمی تنها در مکروهات و حتی مباحات نیز الزم

ی مستحبات و مکروهات و مباحات بالمعنی االخص هی مباحات بالمعنی االعم یعنی حوزدایره
ی نیست، بلکه مشکالت اصلی در ترک موقتی احکام واجب و حرام است که نظریه

 از حل آنها ناتوان است. الفراغمنطقة
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 هایادداشت
 كانُوا ما بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ لَنَجْزِیَنَّهُمْ وَ یِّبَةًطَ حَیاۀً فَلَنُحْیِیَنَّهُ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ أُنْثى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ صالِحاً عَمِلَ مَنْ». 9

 به را او مسلماً است، مؤمن کهدرحالى دهد انجام شایسته کار کس هر زن، و مرد از «.یَعْمَلُونَ
 انجام همواره که عملى بهترین یپایه بر را پاداششان و داریممى زنده اىپاکیزه و پاک زندگى

 (.87نحل:) هیمدمى اند،دادهمى
)آل عمران: « االسالم عنداهلل الدین ان» واحد دهد که دین خداوندبررسی آیات قرآن کریم نشان می. 2

کار رفته صورت مفرد بهبه« دین»رو در این مقاله (، ازاین41ها متعددند )مائده: ( اما شریعت18
 شود.صورت جمع استفاده میبه« شرایع»است، در مقابل 

 در صدر محمدباقر سید العظمى اهللآیت حضرت نستوه، مجاهد اسالمى، بزرگ متفکر و ففیلسو. 3
 کاظمین، شهر در هجری شمسی 1311فروردین  13قمرى برابر با  هجرى 1352 یذیقعده 25 روز
 و استنباط به صدر اهللآیت .گشود جهان به چشم روحانى و مبارز و اصیل و نامدار یخانواده در

. بود مکتب صاحب جهاد و اقتصادى و سیاسى مختلف هاىزمینه در و بخشید اىتازه عاداب اجتهاد
 هاىزمینه در ایشان. است مشهور او مبارزاتى و دیپلماسى یشیوه نیز و اقتصادى و فکرى مکتب

 و تاریخ بر او یاحاطه و داشت تخصص شناسىجامعه و اقتصاد اصول، فقه، از اعم گوناگون،
. ایشان اوست علمى نبوغ بر صادقى گواه ربا، بدون بانکدارى یزمینه در او نظرهای و قانونگذارى

 1358فروردین  18های علمی و سیاسی سرانجام در شامگاه پس از مجاهدت بسیار در عرصه
 -الهدی صدرهمراه خواهرش بنتسالگی به دست مزدوران حزب بعث به 41شمسی و در 

هادت رسید. امام خمینی)ره( در بخشی از پیام خویش به مناسبت به ش -ی معروف عراقنویسنده
 خود موالیان از عزیز هاىشخصیت این امثال که است ارثى شهادت»شهادت ایشان فرمودند: 

 خود پیشهستم اسالف از تاریخ، جنایتکاران این امثال که است میراثى ستمکارى و جنایت و اندبرده
 دست به اندگذرانده اسالم اهداف راه در مجاهدت به را عمرى که بزرگواران این شهادت. برندمى

 آن عجیب. نیست عجیب اندگذرانده پیشگىستم و خونخوارى به عمرى که جنایتکارى اشخاص
 خون به را خود خبیث دست پیشهجنایت ستمگران و بمیرند بستر در حق راه مجاهدان که است
 (.253 :12، ج1371)خمینی، « نکنند آغشته آنان

 احکام میان تفکیك با الدین نیز مطرح شده است. ایشاناین نظریه از سوی عالمه محمدمهدی شمس. 5
 و امر ولی عنوانبه بلکه شرع، مبلّغ عنوانبه نه معصوم، از که احکامی) تدبیری احکام و تشریعی

 یهحوز از را حکومت و مدیریت و سیاست یحوزه( است شده صادر دولت رئیس و حاکم
 الفراغمنطقة مفهوم اساس، این بر وی. داندمی «تدبیرات» یمقوله از و کندمی خارج تشریعیات

 امر ولی توسط بایدو  ندارد تغییرناپذیر الزامی حکم آن در مقدس شارع که دین مسائل از ایحوزه)
 ایگونهبه را( شود تنظیم مکان و زمان مقتضیات و نیازها حسب بر شرعی، قواعد و اصول یپایه بر

 روزه و نماز مانند عبادی امور استثنای به اجتماعی زندگی هایحوزه یهمه شامل که دهدمی توسعه
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 نصی که شودمی شامل را جدیدی وضع هر تشریعی، فراغ یحوزه: »است معتقد و شودمی حج و
 برداشتی چنین یالزمه .(18 :1375 الدین،شمس) «است نیامده آن یدرباره کلی ایقاعده یا مستقیم

 و حقیقت با نه که است الهی تشریع یحوزه از دین احکام از بسیاری کردن خارج قلمرو دین، از
 یحوزه بر ناظر را که آیاتی تمامی توانمی چگونه. آن جامعیت با نه است سازگار دین ماهیت

 وارد تدبیرات یوزهح به و کرده خارج دین تشریع یحوزه از است حکومت و مدیریت و سیاست
 در آن اصلی خطوط کهدرحالی دین داشت؛ جامعیت یداعیه توانمی چگونه ساخت؟ با این وصف

 تنها و شده خارج تشریعات یدایره از جامعه کالن سطح و حکومت و مدیریت سیاست، یحوزه
 در حکومت و سیاست کلی خطوط و قواعد کهدرحالی باشد؟ داشته قرار دایره این در عبادی احکام
 اسالمی احکام در مسئله این اساسی قواعد و هاچارچوب به توجه بیانگر خوبیبه روایات و آیات
 بینیجهان و توحیدی اعتقاد چنین با تشریعیات یحوزه از حکومت کردن خارج بنابراین .است

 الهی و نظریه این ردّ بر دلیل خود اسالم، دستورهای و قوانین ماهیت اینکه برعالوه. نیست سازگار
 فروگذار نیز جزئی و فردی مسائل بیان از که آیینی عنوانبه اسالم جامعیت زیرا است. حکومت بودن

 او زندگی اساسی مسائل و بشر هدایت که را حکومت چون مهمی یمسئله که کندمی اقتضا نکرده،
 که است آن بیانگر اسالم، نینقوا و احکام به اجمالی نگاهی. نگذارد پاسخ بدون دارد، بستگی آن به

 پذیرامکان حکومت ایجاد یسایه در تنها آنها اعمال و اجرا که است ایگونهبه احکام این ماهیت
 احقاق قضاوت، داخلی، امنیت تأمین اسالمی، یجامعه کیان از دفاع خدا راه در جهاد. بود خواهد
 آنها اعمال که هستند مسائلی از... و المالتبی ساماندهی منکر، از نهی و معروف به امر مردم، حقوق
 سیاسی حیات به مرتبط که موضوعات این برای اسالم است ممکن آیا. است حکومت وجود مستلزم

 احکام، آن اجرای چگونگی و مجری مورد در اما باشد، داشته قانون اند،اسالمی یجامعه اجتماعی و
 دارد، جهاد و منکر از نهی و معروف به امر و ارشاد و نظارت اسالم اگر بنابراین باشد؟ نگفته سخنی

 تشکیالت اسالم که دهدمی نشان این دارد، جامع و اجتماعی قوانین و مقررات و حدود اگر
و  کامل که جهت آن از و است الهی دین که جهت آن از اسالم و است حکومت یك و جانبههمه

 دولت و حکومت جامعه، در عدل و قسط یجادا و احکامش اجرای برای هاست،مکتب یهمه خاتم
 خواهدمی حاکم و حکومت طاغوتیان، تعدی و ظلم با ستیز و طاغوت با نبرد برای خواهد،می

کنیم و تنها به نقد و بررسی . در این مجال به همین مختصر بسنده می(75 :1378 آملی، جوادی)
 ت.از منظر شهید صدر خواهیم پرداخ الفراغمنطقةی نظریه

همراه با چند « اإلیرانیة اإلسالمیة الجمهوریة الدستور مشروع عن تمهیدیة فقهیة لمحة»این رساله با عنوان . 4

 (. 25-11ق: 1423به چاپ رسیده است )صدر،  یقود الحیاۀ االسالمی دیگر در کتابی با عنوان مقاله

 و الحالل من شیء لیس أنه و ةالسن و الکتاب الی الرد باب»شیخ کلینی در کتاب کافی بابی با عنوان . 4
آورده و این روایات را در آنجا « ةسن أو كتاب قد جاء فیه و اال الیه الناس یحتاج ما جمیع و الحرام
 .(58 :1ق، ج 1427کلینی، ) آوری کرده استجمع
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 تحریف از] آن نگهبان ما یقیناً و کردیم، نازل را قرآن ما همانا«. لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ الذِّکْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا». 7
 .هستیم[ زوال و

 ه.ق. 811الدین سیوطی، متوفای جالل. 8

 ه.ق. 784محمدبن عبداهلل زرکشی، متوفای . 1

کردند و پس از بیان اصول و قواعد کلی امامان معصوم نیز این موضوع را با ادبیات مختلفی بیان می. 91
؛ جزائری، 314: 2ق، ج 1311کردند )اربلی، فروعات آن دعوت می یارانشان را به استخراج

بابویه، ؛ ابن352: 3ق، ج 1427ی عدم نقض یقین با شك )کلینی، (. قاعده228: 1ق، ج 1421
( که باب استصحاب را در اصول فقه باز کرده، از دیگر 1: 1ق، ج 1427؛ طوسی، 318: 2، ج 1332

جای بیان پاسخ مسائلی که مردم مطرح ی اطهار)ع( بهائمه مؤیدات این بحث است. توضیح اینکه
ای از این قبیل با مسئله کردند تا چنانچه مردم مجدداًکردند، قواعدی مثل استصحاب را بیان میمی

 برخورد کردند به این قواعد رجوع کنند.
« فَانتَهُواْ عَنْهُ کُمْنهَا مَا وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ کُمُءَاتا مَا»به این استناد که در خود قرآن کریم آمده است: . 99

 .گیردقرار می دین جامعیت یدایره در هم حکومتی مقررات پس (.7)حشر: 
 است. اجتماعی مسائل حقوق قلمرو اساساً چراکه اجتماعی، زندگی به مربوط مسلم احکام. 92

مبنایی  11/12/1333مورخ  2437ی ی تفسیری شمارهشایان ذکر است که شورای نگهبان در نظریه. 93
طور تشخیص مغایرت با انطباق قوانین با موازین اسالمی به»متفاوت را پذیرفته و مقرر کرده است: 

(. با این مبنا فتوای 147: 1313)مجموعه قانون اساسی، « نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است
 ست.فقهای شورای نگهبان معیار انطباق یا مغایرت با شرع ا

 .(183: 32ج ق،1428 عاملی، حر)«القیامة یوم الی حرام حرامه و القیامة یوم الی حالل محمد، حالل». 95

 .58نساء: . 94

 وجوبه، أو حرمته على یدل تشریعی نص یرد لم عمل و نشاط فأي بطبیعته؛ تشریعیاً مباح فعل كل. 94
. عدم توجه به همین قید برخی را به به مراأل أو عنه بالمنع ثانویة، صفة بإعطائه األمر لولی یسمح

اشتباه انداخته است که گمان کنند شهید صدر معتقد به جواز خلو وقایع از حکم بوده است که در 
 به آن اشاره خواهد شد. الفراغمنطقةی بحث در مورد نقد نظریه

گان ولی امر و حاکم رسد که مجلس قانونگذاری در حکومت اسالمی نمایندنظر میبا این مبنا به. 97
 ی مردم.اند و نه نمایندهحکومت اسالمی

 .172-133: 1381برای بحث در مورد این نظریه ر.ک: باغسنگانی و متانکالیی، . 98
 .221-131ق: 1421برای دیدن مباحث مفصل در مورد این نظریه ر.ک: الریجانی، . 91

دارد و مجتهد در اثر تالش خود یا به حکم  به این معنا که همه چیز در نزد خداوند متعال حکمی. 21
روست که رسد یا آنکه خطا کرده و به حکم واقعی دست نخواهد یافت. ازاینصواب و درست می
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 (.222: 1ق، ج 1424اند: للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد )مجلسی، گفته
 .57انعام: . 29

 ءشی من ما و به امرتکم قد و اال النار من یباعدكم و نةالج من یقرّبکم ءشی من ما اللّه و الناس أیها یا». 22
 (.74: 2ق، ج 1427کافی،  )اصول« عنه نهیتکم قد و اال الجنة من یباعدكم و النار من یقرّبکم

ق(، بیروت: مرکز الرسول االعظم للتحقیق و 1418برای نمونه ر.ک: حسینی شیرازی، سید محمد ). 23
امام  یکالم، قم: مؤسسه علم در جدید (، مدخل مسائل1313النشر، چ دوم؛ سبحانی، جعفر )

 (.3صادق)ع(، چ اول، ج 

آید است و در هر عصری بنا به اقتضائات آن پدید می نداشته سابقه شارع زمان در که مسائلی .25
 .(52: 2ج  ق،1427 مرعشی،)

ه است. به بیان دیگر دقت شود که در اباحه نیز اباحه حکم نشده است، بلکه حکم به اباحه شد. 24
 السویه است و به معنای عدم وجود هر گونه حکم نیست.اباحه، حکم به علی

 .17مائده: . 24

ی دوم نیز قائل به این مبنا هستند. برای برخی از علمای امامیه در مورد تحریم متعه از سوی خلیفه. 27
صادق)ع(،  امام یمدرسه: مق الخالف، فیه دام مسائل فی نمونه ر.ک: جعفر سبحانی، االنصاف

که معتقد است این کار منع حکومتی بوده است و نه دینی. نیز ر.ک:  552: 1ق، ج 1423
 البیت أهل لمذهب وفقاً البیتأهل مذهب و األربعة المذاهب على عبدالرحمن جزیري و دیگران، الفقه

 مسائل فی فقهیة دراساتبسی، الدین ط؛ نجم121: 4ق، ج 1418دارالثقلین، : بیروت ،السالمعلیهم
که اعتقادی مشابه  13ق: 1428 قم، یعلمیه یحوزه اسالمى تبلیغات دفتر انتشارات: قم ،خالفیة
 دارند.

مبانی »درس خارج  یششمین جلسهی حکم حاکم به نقل از تقریر دیدگاه امام خمینی)ره( در زمینه. 28
 رسانی فرهنگستان علوم اسالمی(.)پایگاه اطالعاالسالم سید مهدی میرباقری حجت «فقه حکومتی

شود، در زبان یاد می« اسالم و مقتضیات زمان»این موضوع که در ادبیات فارسی با لفظ مشهور . 21

 شناخته شده است. (74ق: 1428)خلیل رزق، (شریعت پذیریانعطاف)« الشریعة مرونة»عربی با لفظ 
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 منابع و مآخذ

 ی و عربیفارسالف(

 ی حسین انصاریان.کریم با ترجمهقرآن 

 ی مدرسین.اکبر غفاری، قم: جامعه، تحقیق علیالخصال(، 1332بابویه، محمدبن علی)ابن

 دوم. چ ،والنشر للطباعة دارالمعرفة: ، بیروتالباریفتحتا(، حجر عسقالنی )بیابن

سولی محالتی، ، تحقیق هاشم رق(، 1311بن عیسی )اربلی، علی

 هاشمی، چ اول.تبریز: بنی

 در دین نقش و کارکرد بررسی) قانون و دین(، 1381اسماعیلی، محسن و همکاران )
 ، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.و قانونگذاری( قانون یحوزه

 .آشتیانى عالمه یکنگره زهیر، ، قم:التسع الرسائلق(، 1425آشتیانی، میرزا محمدحسن بن جعفر )

 عبدالبارى تحقیق على ،العظیم القرآن تفسیر فی المعانیروحق(، 1415آلوسی، سیدمحمود )
 .العلمیة دارالکتب، بیروت: عطیة

، تحقیق طیب االستبصار شرح فی االسرارکشفق(، 1421اهلل بن عبداهلل )جزائری، سید نعمت
 دارالکتاب.  یموسوی جزائری، قم: مؤسسه

ق(، 1418ن )جزیری، عبدالرحمن و دیگرا

 ، بیروت: دارالثقلین.

قم: مرکز  ،(صدر محمدباقر شهید ینامهزندگی) شهادت صدر(، 1314جعفری، علی )
 های صدا و سیما.پژوهش

، ص 23، ش اندیشه کیهان، «جایگاه قیاس در منابع اجتهاد»(، 1331جناتی، محمدابراهیم )
38-88. 

 اسراء.: قم ،عدالت و فقاهت والیت: فقیه والیت(، 1378جوادی آملی، عبداهلل )

 ، قم: اسراء.دینی معرفت یهندسه در عقل منزلت(، 1313جوادی آملی، عبداهلل )

مرکز الرسول االعظم للتحقیق و النشر، : ، بیروتالقانون ،(ق1418) محمد سید شیرازی، حسینی
 م.چ دو

 حقوق یپژوهشنامه، «الفراغةمنطق یبازشناسی، تحلیل و نقد نظریه»(، 1311حسینی، سیدعلی )



 
 
 

  های آنمنظر شهید صدر)ره( و نقدها و نقصاز  ی تأملی در نظریه
 

 

43 

 .87-82، ص 7و  3، ش اسالمی

 دارفراقد، قم: الحیدری کمال السید بحث تقریر الفقهی التجدید معالمق(، 1428) خلیلرزق، 
 .و النشر للطباعة

 ، بیروت: دارالمعرفه.القرآن علوم فی البرهانق(، 1412زرکشی، محمدبن عبداهلل )

، بیروت: دارالکتاب العربی، التنزیل غوامض حقائق عن الكشافق(، 1427زمخشری، محمود )
 چ سوم.

ی امام ، قم: مدرسهالخالف فیه دام مسائل فی االنصافق(، 1423سبحانی تبریزی، جعفر )
 صادق)ع(. 

ی امام صادق)ع(، چ قم: مؤسسه ،کالم علم در جدید مسائل مدخل(، 1313سبحانی، جعفر )
 .3اول، ج 

 ، تحقیق سید مهدی رجائی، قم: دارالقرآن الکریم.رسائل ،(ق1425) مرتضی سید

 ، بیروت: دارالکتاب العربی، چ دوم.القرآن علوم فی االتقانق(، 1421الدین )سیوطی، جالل

، ص 34ش  ،اسالمی اجتماعی هایپژوهش، «جامعیت دین اسالم»(، 1313شکوهی، علی )
17-43. 

، المنهاج ینشریه، «التشریعی الفراغ مناطق و االجتهادمجال»(، 1375الدین، محمدمهدی )شمس
 .123-11، ص4ش 

، تحقیق عباس حقوق در نو هایدیدگاهق(، 1427شوشتری مرعشی، سید محمدحسن )
 شیری، تهران: میزان، چ دوم.

 محمد سید ناجى، اکبرضیاء، على بدالحکیم، تحقیق عاقتصادناق(، 1417صدر، سید محمدباقر )
 ، قم: دفتر تبلیغات اسالمی.اکبرى صابر حسینى و

 تبلیغات دفتر ، قم: انتشاراتق(، 1428الدین )طبسی، نجم

 .قم یعلمیه یحوزه اسالمى

 سالمیه، چ چهارم.، ، تهران: دارالکتب اإلاألحكامتهذیبق(، 1427طوسی، محمدبن حسن )

 ونهم.، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهلحقوق علم یمقدمه(، 1315کاتوزیان، ناصر )

 .چ چهارم ،االسالمیة دارالکتبتهران،  ،الكافیق(، 1427) بن اسحاق عقوبیمحمدبن  ،ینیکل
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 هایمجله پژوهش القمی، محمدحسن تقریر ،«الخلو نفی قاعدۀ» ،(ق1421الریجانی، صادق )

 .131-227 ، ص7، ش 1313پاییز  ،اصولی

، تحقیق سید هاشم رسولی ق(، 1424مجلسی، محمدباقر )

 محالتی، تهران: دارالکتب اإلسالمیه، چ دوم.

(، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و 1313) ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون مجموعه
 ت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، چ ششم.تنقیح قوانین و مقررا

 ویکم.، تهران: صدرا، چ بیستنبوت ختم(، 1382مطهری، مرتضی )

علی زارعی سبزواری، قم: بوستان ، تحقیق عباسالفقه اصولق(، 1428مظفر، محمدرضا )

 .الخامسة الطبعةکتاب، 

  .طالب)ع( أبی بن علی اإلمام ةمدرسقم:  ، ق(،1422) ناصر مکارم شیرازى،

ی محمود ، ترجمهاسالمی حكومت فقهی مبانیق(، 1428آبادی، حسینعلی )منتظری نجف
 ی کیهان، چ اول.قم: مؤسسه صلواتی، و ابوالفضل شکوری،

 اینترنتی هایپایگاه( ب
http://www.imam-khomeini.ir 

http://tohid.ir/fa/persia 

 http://www.isaq.ir 

http://www.imam-khomeini.ir/
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حكومت اسالمي؛  يمشاركت عمومي در اداره
 حق يا تكليف؟

 
 **2، علي فتاحي زفرقندي*1فيروز اصالني

 

 رانيدانشگاه تهران، تهران، ا ياسيحقوق و علوم س يار دانشکدهياستاد. 1

 رانيا تهران، تهران، دانشگاه يکارشناس ارشد حقوق عموم. 2
 

 26/6/9313: رشيپذ  91/9/9312: افتيدر

 چكيده
امور اجتماع نيازمند  يمنظور ادارهاز آنجا که از يك سو هر حکومتي فارغ از نوع و محتوا به

امور خويش نخواهد  يمشارکت عمومي است و هيچ حکومتي بدون مشارکت مردم قادر به اداره
امور کشور است. از سوي ديگر، يکي  يبود، حکومت اسالمي نيز نيازمند مشارکت مردم در اداره

سازد، اجراي احکام آن را نيز نمودار مي يترين اهداف حکومت اسالمي که ضرورت ادارههماز م
 رسد. نظر ميشريعت الهي است که بدون مشارکت مردم اين امر نيز غيرممکن به

دنبال مشخص کردن ماهيت مشارکت عمومي در حکومت حاضر به يقالهمدر اين راستا،    
توان آن را رکت صرفاً حقي همگاني در برابر حکومت است يا مياسالمي است تا روشن شود مشا

نوعي تکليف شرعي نيز قلمداد کرد. به همين منظور ابتدا تعريف و اقسام مشارکت و سپس مباني 
م تا جايگاه آن در حکومت اسالمي مشخص و نقش مردم در يکنمي يديني مشارکت را بررس

رسد با توجه به منابع نظر ميت اسالمي روشن شود. بهامور اجتماعي و همکاري با حکوم ياداره
ست و وظيفه و تکليف يحکومت اسالمي صرفاً حق ن يمردم در اداره يديني، مشارکت فعاالنه
 شود.آحاد امت محسوب مي

 حکومت اسالمي، حق، مشارکت. حکومت، تکليف، ياداره :هادواژهيكل
 

                                                                                                                                                       
* E-mail: faslani@kayhannews.ir 

 E-mail: afattahi@mihanmail.ir نويسندة مسئول **
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 مقدمه
 ،آن است ياداره ينحوه و شيوه ،هر حکومتي اولين موضوع مورد بحث پس از تشکيل

گيري نظام سياسي جديد مبتني بر تحقق اهدافي شکل منظوربهگرفته چراکه اقدامات صورت
حکومت دستيابي به آن  يادارهريزي و تعيين ساختارهايي در راستاي است که بدون برنامه

نيست و حرکت  اکلي مستثن يرسد. حکومت اسالمي نيز از اين قاعدهنظر ميغيرممکن به
نتيجه خواهد حکومت بي يادارههاي سوي اهداف واالي اين نظام بدون در نظر گرفتن شيوهبه

لزوم تشکيل  ينهيدر زمتوان گفت از آنجا که يکي از داليل مورد استناد عبارت ديگر ميبود. به
ي فردي و هاعرصهحکومت اسالمي، ماهيت احکام اسالم و ضرورت اجراي کامل دين در 

و استمرار نظام سياسي  ادارهبلکه  کند،تنهايي کفايت نميتشکيل حکومت به ،اجتماعي است
حکومت اسالمي خود  ياداره. بنابراين استساز تحقق اين امر مبتني بر احکام اسالمي زمينه

 .داردموضوعيت 
قابل  رگون غيي گوناهاحکومت بدون مشارکت مردم در عرصه يادارهاز طرف ديگر 

ي عمومي است. هاامور خود نيازمند مشارکت يادارهرسد و هر حکومتي براي نظر ميتصور به
شده است و اين قاعده منوط به نوع و امري پذيرفته هابنابراين حق مشارکت مردم در حکومت

اعم از  هاحکومت يو ضرورت نياز به مشارکت عمومي در همه ستيحکومت ن ينحوه
بندي اي از انواع مشارکت فعال تا منفعل قابل دستهگسترده يدامنهساالر در ادي و مردماستبد

 خواهد بود.
 ،حکومت اسالمي يادارهو ابعاد مشارکت مردم در  هاي مباني، شيوهبر همين مبنا مطالعه

م د که مفهوم مشارکت چيست و انواع آن کداکررسد. بنابراين بايد بررسي نظر ميضروري به
بررسي لزوم مشارکت مردم در حکومت اسالمي به تعاليم ديني  منظوربهتوان است؟ آيا مي

توان عبارت ديگر مباني ديني مشارکت در حکومت اسالمي چيست و آيا مي د؟ بهکراستناد 
امور حکومت اسالمي  يادارهپذيرش مسئوليت و سهيم شدن در  يگفت مردم در عرصه
؟ ابعاد مشارکت مردم در روديشمار مبهيا مشارکت تنها حقي براي آنها تکليفي بر عهده دارند 

د؟ بنابراين کننتوانند نظام را ياري يي ميهاحکومت اسالمي چيست و مردم در چه زمينه
حق است يا  اصلي اين مقاله آن است که مشارکت مردم در حکومت اسالمي صرفاً پرسش
 باشد؟ بر حق تکليف نيز ميعالوه
سپس  ،از اين دست، ابتدا مفهوم مشارکت و انواع آن ييهاپرسشپاسخگويي به  نظورمبه

شود و بخش آخر نيز به بيان ابعاد و مي يبررسمباني مشارکت مردم در حکومت اسالمي 
 .داردي گوناگون مشارکت مردم در نظام اسالمي اختصاص هازمينه
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 مفهوم و انواع مشاركت .1
وزن مفاعله است که در ادبيات عرب به معناي معاشرت و اي عربي بر مشارکت کلمه
شرکت ( و در زبان فارسي در معاني 101 :تاصينى، بي کار رفته )اسماعيلهمراهي در کار به

 يهان در زمانيمع يهاهيا چند تن که با سرمايان دو يا زين سود ييکردن و تع يدادن، انباز
معادل مشارکت  .مشارکت( :1431)معين،  ده استشاستعمال  ،اندپرداخته يمشخص به بازرگان

در مفهوم با يکديگر عمل کردن، سهمي از  است که participation يدر زبان انگليسي نيز واژه
 (.1431: 2 ، ج1431، يمنوچهرکار رفته است )چيزي بردن و عمل متقابل اجتماعي در يك گروه به

رويکردهاي متنوع و گوناگوني به  نظران در بيان مفهوم اصطالحي مشارکت باصاحب
اند. به همين منظور دستيابي به تعريف واحد تعاريف متنوع پرداخته يبررسي اين مقوله و ارائه

عناصر مشترك در اين تعاريف است.  ينيازمند دقت و بررسي در تعاريف گوناگون و مطالعه
ي هاخاص در موقعيتبر همين مبنا از بعد اجتماعي مشارکت درگيري ذهني و عاطفي اش

يکديگر را  ،دستيابي به اهداف مشترك منظوربهد کنکه آنان را وادار مينحويبه ،گوناگون است
هر کنش  ،از منظر ديگر .(13 :1412تبار، )علوي ندشوند و در مسئوليت آن امر شريك کنياري 

ند اتيابي به اهداف معينيدنبال دسيافته بهي سازمانهااجتماعي که از طريق آن افراد با فعاليت
علماي علم مديريت نيز مشارکت را درگير  .(141 :1430)ساروخاني،  گيردمشارکت نام مي

ثر بر روند ؤي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مهاينداشدن بسيار نزديك مردم در فر
ومتي و فقه حک يانديشه ينظران حوزهصاحب .(13: 1431)طوسي،  دانندزندگي آنان مي

 توسطجامعه  يادارهدر اسالم نيز مشارکت را دخالت مردم در امور اجتماعي و  يحقوق عموم
با  ،ندزيتمايکديگر م ازشده هرچند تعاريف ارائه. (113 :1413)جوادي آملي،  دانندآنان مي

به ارکان واحدي در بيان مفهوم مشارکت دست  ،توان با استخراج وجوه مشتركمي هابررسي آن
 ند از:ايافت که اين ارکان عبارت

 ؛پذيريمسئوليتـ 1

 ؛حرکت به سمت اهداف مشتركـ 2

 .همکاري و ياري دادن به يکديگر در اين مسيرـ 4
حقوق و  يدر حوزه مذکوربندي تعاريف با استفاده از ارکان مفهوم مشارکت، در مقام جمع

افراد جامعه و پذيرش  مشارکت سهيم و شريك شدن که توان گفتدر عبارتي ساده مي
دستيابي به اهداف مشخص  يبراو وجوه گوناگون زندگي اجتماعي  هامسئوليت در فعاليت

پذيري مردم سهيم و شريك شدن و مسئوليت ،بر اين اساس مفهوم مورد نظر از مشارکت .است
 .استحکومت اسالمي و دستيابي به اهداف واالي آن  يادارهدر 
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در کنار فهم دقيق تعريف مشارکت،  بايد اجتماعي نظام در مشارکت سنجش منظوربه
يي مانند هاتوان معيارزمينه مي نيادر  کرد. يبررسثيرگذار را نيز أي مشارکت تهاويژگي

مندي، همسويي ن مشارکت، خودجوشي و داوطلبانه بودن آن، آگاهانه بودن، عالقهددوسويه بو
ي مشارکت هاترين معيارها و ويژگيمهمرا . ، داشتن هدف مشترك و..هابا عقايد و ارزش

 .(33 :1433)متين، برشمرد 
به کارگيري آن را و به داننديمدموکراسي  يرا جوهره مذکوربرخي مشارکت در مفهوم 

رسد مشارکت مفهومي است که با زندگي بشر گره نظر مي، اما بهدهندينسبت مي اخير هادهه
ي هامشارکت آنان در عرصه کنند،يمدر کنار يکديگر زندگي يي هاخورده است و هر جا انسان

(. نبايد از نظر دور داشت که اشکال 11 :1411)فرهادي،  دشوگوناگون زندگي نيز مشاهده مي
بندي گوناگوني قابل دسته يهابه شکلي سياسي مختلف بوده و هامشارکت بسته به نوع رژيم

 ندکنبندي ميثي دستهنفعال و خ گروه دورا در نظران مشارکت صاحب سبب،است و به همين 
ي سياسي برحسب هاتوان گفت از آنجا که رژيمتر ميعبارت دقيقبه .(23 :1411)اردستاني، 
مشارکت  شوند،ساالر تقسيم ميي استبدادي و مردمهاگيري حکومت به حکومتمبناي شکل

 د. شوميدر طيفي از فعال تا منفعل تقسيم  هامنيز در اين نظا
گيرد و فرد به معناي واقعي کلمه مشارکت فعال براساس آگاهي و اطالع فرد صورت مي

يد و ضمن جوشرکت ميو...  ي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعياسيمختلف سي هادر عرصه
، کولن) داردخود در راستاي تحقق اهداف گام بر مي يپذيرش مسئوليت با اعمال فعاالنه

يي همچون تشکيل احزاب، هاهاي سياسي مردم در عرصهرسد مشارکتمي نظربه .(31 :1431
، اجتماعات يا تصدي امور خيريه و امثال آن در کشورهاي دموکراتيك از اين قبيل هاجمعيت

 مشارکت است.
شود و مشارکت منفعل مشارکتي است که در آن اقدامي براي پذيرش مسئوالنه ديده نمي

اما در زمان الزم حمايت خود را اعالم  کنند،د تقاضايي نميافراد براي تحقق اهداف خو
که فرد بدون عالقه و  گفتدر تبيين اين نوع مشارکت بايد  .(23 :1411)اردستاني، دارند مي

کند. بدون پذيرش کمترين مسئوليتي يا در اثر فشار و اجبار در امور جامعه مشارکت مي
اين قسم بر  اجاليي هاهي استبدادي را از نمونهانظران مشارکت سياسي مردم در نظامصاحب

 .(11 :1411)فرهادي،  شمرندمي
ي سياسي، نوع و ميزان هادر جوامع مختلف و با توجه به نوع رژيم ميگفتکه گونههمان

که در حکومت  شود يد بررسيباي گوناگون اجتماع متفاوت است. هامشارکت در عرصه
 يگيرد و اينکه وظيفهقرار مي منفعلاز مشارکت فعال تا  امنهداسالمي، مشارکت مردم در کدام 
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ند يا مشارکت در امور حکومت هستمردم در اين زمينه چيست؟ آيا مردم موظف به مشارکت 
به بيان و بررسي  نخستد؟ بنابراين شواسالمي تنها حق و اختياري براي مردم محسوب مي

مباني ذکرشده  يداخته و پس از آن بر پايهمباني ديني مشارکت مردم در حکومت اسالمي پر
در حکومت اسالمي فعال يا منفعل است و فارغ  مردمکه مشارکت  ميپردازيمبه اين موضوع 

 ست؟هاد يا حق آنشومردم تلقي مي ياز نوع مشارکت آيا اين امر وظيفه

  مشاركت ديني مباني .2
و  هارش مسئوليت در فعاليتمشارکت در مفهوم سهيم و شريك شدن افراد جامعه و پذي

در منابع  ،حرکت به سمت اهداف مقدس نظام اسالمي يبراوجوه گوناگون زندگي اجتماعي 
وضوح جايگاه مشارکت در حکومت اسالمي را به هاکه بررسي آن داردديني مباني متعددي 

مي در اسال يبر اين اساس با رويکرد درك جايگاه و حدود مشارکت در جامعه .کندروشن مي
 شود.بررسي مي مذکوراين بخش مباني 

 واجب يمشارکت فعال از باب وجوب مقدمه .2-1
انگر آن است که تشکيل حکومت اسالمي در يباحکام دين مبين اسالم  مجموعهبررسي 

خداوند متعال در جامعه ضرورتي انکارناپذير است و تشکيل هر  يهاراستاي تحقق دستور
 استبخش به نظام سياسي عنوان عنصر عينيتآفريني مردم بهشحکومتي نيازمند حضور و نق

اي براي از آنجا که تشکيل حکومت اسالمي خود مقدمه .(14و  12 :1431جوادي آملي، )
بر عموم  ،اجتماع است يساز اجراي احکام شرعي در عرصهتحقق اوامر خداوند متعال و زمينه

و مقدمات اجراي احکام اسالمي را فراهم مقدمات تشکيل حکومت  کهمسلمانان واجب است 
الهي در شئون  يهاناگفته پيداست که اجراي دستور (1)(.442-113 ق:1301)منتظرى،  نندک

يکي از مباني تشکيل حکومت ديني تنها  يمنزلهمختلف زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان به
 توسطکومت اسالمي گيري حسازي شرايط شکلدن مقدمات و آمادهکرفراهم  يواسطهبه

امور براساس شريعت  يادارهبلکه اين امر نيازمند ايجاد تشکيالت و  شود،مسلمانان محقق نمي
 ،گيردکه حکومتي بر مبناي تعاليم ديني شکل ميتر هنگاميعبارت دقيقمقدس اسالم است. به

هايي موجب اجراي تناما اين امر به ،شودگام اول در راستاي اجراي احکام شريعت برداشته مي
بعدي  يصحيح حکومت در مرحله يادارهو اجرايي شدن اين احکام مستلزم  شوداحکام نمي

 .(230 :1411)مقيمي،  دکرخواهد بود تا از اين طريق بتوان اجراي قوانين الهي را تضمين 
پذير است شئون مختلف حکومت صرفاً در صورت حضور و مشارکت مردم امکان ياداره
بلکه بقا و دوام حکومت مبتني  ،ندشوتنها چرخ محرك حکومت اسالمي محسوب نمي و مردم
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گفت که از باب توان مي رونيازا(، 113 :1413)جوادي آملي،  بر حضور فعال آنان است
 يعنوان مقدمهحکومت اسالمي به ياداره يمشارکت فعال در عرصه واجب يمقدمه وجوب

و آنان بايد ضمن کسب  استامت اسالمي  يي( وظيفه)اجراي احکام اسالم تحقق واجب
و  هامبنايي ديني ريشه در دستور يمثابهي الزم در اين مسير گام بردارند. اين امر بههاآمادگي

 اوامر خداوند متعال دارد. 

 پايبندي به بيعت و لزوم وفاداري .2-2
حکومتي  هراست و  ها وابستهتوده يرش فرمانبرداريبه استمرار پذ يدوام هر حکومت
امور جامعه را خواهد داشت که مورد پذيرش و  يادارهگيري و توانايي زماني قابليت شکل
چراکه شئون مختلف حکومت نيازمند حضور مردم از يك سو و پذيرش  ،قبول مردم قرار گيرد

ي توان گفت حکومتي توانايتر ميعبارت دقيقو فرمانبرداري از آن از سوي ديگر است. به
و دستيابي به اهداف خويش را دارد که همواره اعالم  هاحرکت به سمت و سوي خواسته

همراه داشته باشد. به صورت مستمر و دائم وفاداري نسبت به حکومت از جانب مردم را به
ساالري مردم يعمومي بر مبناي انديشه يبراي نمونه فارغ از محتوا و مبناي رجوع به آرا

خواست عمومي و اعالم رضايت نسبت به حکومت محسوب بزار و قالب اکشف  ،يأغربي، ر
و مورد  شوديماجتماع نمايان  يدر عرصه هاآن يو از طريق مشارکت مردمي اراده شودمي

خشنودي و  هاگونه نظامي به يك فرد يا حزب در اينأر ،عبارت ديگرگيرد. بهپذيرش قرار مي
مروري  .(23 :1414، صالحى) استشان ي پيشنهادياهرضايت فرد نسبت به آنان و سياست

تشکيل  يانگر آن است که اعالم وفاداري نسبت به حکومت در مرحلهيباجمالي بر منابع ديني 
 به کيد شريعت اسالمي قرار گرفته است. بيعت أمورد ت« بيعت»عنوان  تحتو استمرار آن 

بندد و به اطاعت، اکم يا امير جامعه ميکننده با امام، حمفهوم تعهد يا پيماني است که بيعت
 گران،يد و شاهروديهاشمي د )شوفرمانبرداري و سر سپردن به اوامر و نواهي او متعهد مي

توان گفت بيعت اعالم تعهد شخص يا گروهي تر ميعبارت روشن(. به131: 2 ج ق،1323
ه از نيزم. در اين دشويرفته ميپذنسبت به امام و خليفه است که به موجب آن حکومت وي 

نند و از سوي ديگر حاکم کسو لزوم اطاعت خود از اوامر حکومت اسالمي را اعالن مي يك
(. با آنکه بر 13 :1431)دلشاد تهراني،  دکنکه براساس عدل و قسط حکمراني  شودتعهد ميم

تنها مبناي تعاليم ديني در حکومت اسالمي مشروعيت و حاکميت از آن خداوند متعال است و 
او داراي اذن نباشد مشروعيت  يکه از ناحيه کسو هر  داوست که حق تعيين حاکم را دار

انگر يب )ع(معصومين يو ائمه )ص(پيامبر اعظم ي(، بررسي سيره213 :1411طاهري، ) (2)داردن
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 ق:1301)منتظري،  انددهکراست که آنان نيز حکومت خود را بر وفاداري مردم استوار  آن
حکومت اسالمي در زمان  يادارهدهد در تشکيل و رسي تاريخ اسالم نشان ميبر .(424

بخشي به حکومت آن بيعت مسلمانان نقش عينيت )ع(منينؤو اميرالم (ص)حکومت پيامبر
ثانيه ميان پيامبر  يبراي مثال بيعت عقبه .(122-121 :1431)ارسطا،  ده استکربزرگواران ايفا 

ريزي حکومت د و موجبات پايهشمدينه که در مکه منعقد و تعدادي از مردم  (ص)اکرم
ي هااز نمونه ،اسالمي در مدينه را فراهم آورد و مورد رضايت خداوند متعال نيز قرار گرفت

 (.101 :1413ن، يحکومت اسالمي است )پورحس يادارهتشکيل و  يبرابارز بيعت مردمي 
گر اهميت امر بيعت و لزوم انيبنيز بعد از هر مسافرت  )ص(تجديد بيعت با پيامبر اکرم
 (ع)منينؤاميرالم ،تاريخ يبه گواه .(424 :2 ، جق1301)منتظري،  پايداري و وفاي به آن است

( و پس از آن 433 ق:1313، يرض ديس) دکرنيز حکومت خود را بر بيعت با مسلمانان استوار 
ود بيعت بايد آشکارا و و فرم هپايداري بر بيعت را از حقوق خويش و وظايف امت بر شمرد

وجوب انگر يب مسئلهاين  .(131 م:1131األثير، ابن) با رضايت شهروندان جامعه اسالمي باشد
 . استاسالمي  يجامعه يدخالت و مشارکت مردم در اداره

عهد و »و « شودکسي که با وي بيعت مي»، «کنندهبيعت»از آنجا که بيعت داراي سه رکن 
ثيرگذاري در تحقق حکومت أعنوان يکي از ارکان بيعت نقش ت، مردم بهاست« ميثاق بر اطاعت

لزوم  ،آيدبر مي )ع(اطهار يائمه يطورکه از سيرههمان .(31 :1433، يآصف)دارند اسالمي 
کم در عمل منوط به خواست و پذيرش مردم و حکومت اسالمي دست يادارهتشکيل و 

وجوب دخالت و ا امام مسلمين است. بنابراين استواري و پايبندي آنان بر بيعت ب وجوب
عبارت ديگر مقام تولي امور امر حاکميت يا به يمردم در تحقق و حفظ و ادامه مشارکت

 (.20 :1431)جوادي آملي،  است ريناپذمسلمين در نظام اسالمي انکار
 يوظيفه تکليف و ،حکومت اسالمي يادارهساز تشکيل و عنوان زمينهدر نتيجه امر بيعت به

عنوان مبنايي بيعت بهوجوب (، و پذيرش 122 :1411آحاد مردم خواهد بود )جوان آراسته، 
چراکه بيعت  است،مردم در حکومت اسالمي  يمشارکت فعال و سازنده به مفهومديني، 

تعيين )ترين وجه زندگي اجتماعي مهم استقرار درمردم  يالزاممشارکت و فعاليت  مصداق بارز
و  ياسيس يدر عرصه توانندينم تنها نهن رو مردم ياست. از ا (ياسي افراد جامعهسرنوشت س

 نهيزمبايد با مشارکتي آگاهانه و فعال در اين  ت باشند، بلکهيتفاوت و فاقد مسئوليب ياجتماع
 يعنوان وظيفهند و با اطاعت از اوامر و نواهي حاکم الهي و وفاداري به تعهد با وي بهکناقدام 

 ند.رساناو را در تحقق اهداف حکومت اسالمي ياري  ،يدين
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 مسئوليت همگاني .2-3
موضوع مسئوليت همگاني مسلمانان يکي ديگر از مباني مشارکت مردم در حکومت 

 يسرپرستو  ف، اعماليوظاشدن  دارعهدهمعاني  بهدر زبان فارسي « مسئوليت» است.اسالمي 
از همين رو مسئوليت همگاني مسلمانان در امور  .مسئوليت( :1432)عميد،  رودکار ميبه

دار شدن وظايف اجتماعي نسبت به ديگر مسلمانان است. علت اجتماعي نيز به معناي عهده
 يسو روابط افراد در محدوده اي در احکام اسالمي آن است که از يكوضع چنين قاعده

سوي ديگر روابط مسلمانان در و از  داردي کالن اجتماعي هاثيرات فراواني در عرصهأجامعه ت
اعمال فردي امت بر رفتار ديگران و تعهد آنان در  ريتأث، هاعملکرد آن يحکومت اسالمي، نحوه

 يامور يي اجتماعي مستلزم مشارکت، نظارت و مراقبت افراد در همههاپذيرش مسئوليت
 (.140: 2ج  ق،1321زنجاني، دهد )عميددر حکومت اسالمي رخ مياست که در اطراف وي و 

از آنجا که روابط اجتماعي مسلمانان بر مبناي برادري، مسئوليت متقابل و  ،عبارت ديگربه
اصالح امور و رفع مشکالت  يراستاند تا در اامت مسئول يهمه ،گيردخيرخواهي شکل مي

 (. 44 :1414، صالحى) نندکحکومت اسالمي مشارکت 
ي افراد در جامعه را به هامسئوليت ين مجموعهتوادر تبيين موضوع مسئوليت اجتماعي مي

در اين بين مسئوليت اجتماعي  .دکرمسئوليت فردي، خانوادگي و اجتماعي تقسيم  يسه دسته
 مسلمان به ترين نوع مسئوليت انسان ريشه در اصل فطري عدالت دارد و انسانعنوان عاليبه

 و يي مانند آگاهىهانعمت شکر احساس يقدرت، طريقه و قوّت و روين يموجب مشاهده
، هات، را در انجام مسئوليت خود در رفع فقرها، جهالتيهدا و سالمت و ىيدارا و ىيتوانا

 (.13 -30: 3، ج 1431داند )مطهري، هاي ساير بندگان خدا ميها، انحرافات و گرسنگيگمراهي
 يت اجتماعيوان مسئولعنهاي اجتماعي و مشارکت آنان بهآفريني مردم در عرصهنقش يمبنا

عبارت امت اسالمي نسبت به يکديگر است؛ به يت عرضيهاي اسالمي، سلسله والدر حکومت
ريزي را پايه يت اجتماعين مسئوليگر، ايکدين نسبت به يت مسلميتوان گفت که والديگر مي

د عهدي است که ميان خداون يمؤمنان نسبت به يکديگر خود نتيجه يت عرضيکند و والمي
 رات درس خارج فقه(.يتقر :1411رد )اراکي، يگيمتعال و بندگان او از زمان خلقت انسان شکل م

براي  (.234 :1431)جوادي آملي، است يدات قرآني و روايي نيز ؤاين مسئوليت داراي م
منان را ولي و سرپرست ؤم ،نمونه يکي از آيات قرآن با اشاره به موضوع مسئوليت همگاني

واليت  ياين آيه که بر مبناي آن قاعده (4).(140 :ق1321زنجاني، )عميد اندديکديگر مي
منان نيز ؤمني متولي امور ديگر مؤدارد هر مبيان مي شود،منان نسبت به يکديگر استنباط ميؤم

 .(213 :1412 ،قراملکى قدردان) و مقصود از واليت نيز سرپرستي امور يکديگر است است
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مانند که اگر عضوي در دوستي، عطوفت و مهرباني همچون پيکري مي مؤمنان»رواياتي مانند 
ها را نيز قراري نخواهد بود و آنها نيز دچار از آن دچار درد و بيماري گردد دگر عضو

د و يشما حافظ و سرپرست يکه همه يراستبه»يا « ناشکيبايي و بيداري در شب خواهند گرديد
هر کس صبح کند و به امور مسلمانان »و« ديهست ردست خوديمردم ز يشما جوابگو يهمه

خواهى کسى را بشنود و به کمکش نشتابد،  همّت نورزد، از آنان نيست و هر کس فرياد کمك
 ، همگي بيانگر مسئوليت اجتماعي مسلمانان در حکومت اسالمي است«مسلمان نيست

تبرعي و  وظايفي صرفاًي اجتماعي، هاذکر است که مسئوليت انيشا( 34 :3 ، ج1431)مطهري، 
سياسي اسالم، فريضه و  يعنوان يکي از مباني انديشهاخالقي نيست. اصل مسئوليت همگاني به

اعضاي  يعبارت ديگر همهبه .(141 ق:1321زنجاني، )عميد شودواجبي اجتماعي محسوب مي
را محقق  ند تکاليف و وظايف اجتماعي خود نسبت به ساير مسلمانانااسالمي موظف يجامعه

ن يلزوم اهتمام مؤمنان به اصالح جامعه و تأم(. براساس اين قاعده که 44 :1414، صالحىنند )ک
 ج، 1414، قرائتى) کندرا امر مي ف عبادى و فردىيشتى آنان، همپاى اهتمام به تکاليازهاى معين

امعه و مشارکت مردم در امور حکومت اسالمي، سهيم و شريك شدن آنان در امور ج ،(103 :1
مسئوليت اجتماعي مسلمانان  يتحقق وظيفه يراستاي ناشي از آن در هاپذيرش مسئوليت

 . شودنسبت به يکديگر تکليف شرعي محسوب مي
دين نيز خود مؤيد و دليلي براي  ياز طرف ديگر امر اجتماعي خداوند متعال به اقامه

ت. در تبيين اين قاعده بايد گفت هاي مسئوليت اجتماعي فرد مسلمان اسمشارکت فعال بر پايه
ديني تنها به امور شخصي آنها محدود نيست و بسياري از  يکه نقش مردم در جامعه

صورت فردي قابل اجرا نيست و نيازمند شود که بههاي ديني امت شامل احکامي ميمسئوليت
حکومت اسالمي عبارت ديگر يکي از اهداف بنيادين تشکيل مسلمانان است. به ياجتماع جامعه

 ياعضاي جامعه ياجراي احکام شريعت اسالم است و اجراي احکام منوط به انجام وظيفه
(. در تبيين اين قاعده عالمه طباطبايي 43: 1414، صالحىاسالمي در تحقق اين امر است )

توان معتقدند از مجموع آيات مربوط به مسئوليت اجتماعي مردم در حکومت اسالمي مي
، اثر تکويني «وجوب تشکيل حکومت»د که خداوند متعال در بيان حکم تشريعي برداشت کر

 يکند که در امر به اقامهاختيار انسان را از نظر دور نداشته است و بر همين اساس استدالل مي
مورد خطاب قرار  (ص)ن سبب تنها پيامبريعبادات، اجراي حدود و قصاص و مانند اين موارد بد

 يتوان گفت که ادارهمسلمانان است. به همين دليل مي يهمه يراي آن بر عهدهاند که اجنگرفته
خود آنان است و از مجموع آيات اجتماعي و اوامر مربوط به  يامور اجتماعي مسلمانان بر عهده

 يواجب اقامه يمقدمه يمنزلهحکومت به يشود که ادارهدين در قرآن کريم استفاده مي ياقامه
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 (.211-203 :3ج ، 1431طباطبائي، عموم مسلمانان قرار دارد. ) يهدهدين بر ع
دين امري اجتماعي است و خداوند  يتوان گفت از آنجا که امر به اقامهمي يطور کلبه

امور  يادارهده و کري فردي و اجتماعي را مطالبه هاعرصه يمتعال اجراي کامل دين در همه
امل دين است، بر عموم مسلمانان واجب است تا حد امکان اي براي تحقق کجامعه نيز مقدمه

دين تحت هدايت رهبري  يند. از سوي ديگر نيز بيان شد که اقامهکنمقدمات اين امر را فراهم 
 يرسد و اين نيز خود دليلي براي مشارکت فعاالنهنظر ميالهي بدون حضور مردم غيرممکن به

 .استي گوناگون هامردم در عرصه

 مشورت يجوب دوسويهو .2-4
عقال و خردمندان در يافتن مسير  يگيري از آرامشورت در مفهوم نظرخواهي و بهره

ي و نظر از طريق مراجعه به ديگران أ( و استخراج ر1443 :2 ، ج1410، يصحيح )خرمشاه
عنوان يکي از اصول اجتماعي و سياسي اسالم در منابع اسالمي و به ،(330 :1432)راغب، 

، داردجايگاه بسيار بااهميتي  (ع)و اهل بيت عصمت و طهارت( ص)سنت پيامبر اعظم سيره و
حکومت و ستون فقرات نظام اسالمي  يادارهناپذير در اصلي اجتناب يمنزلهکه بهنحويبه

عنوان يکي از مباني فقهي لزوم (. مشورت به332 :1 ، جق1323زنجاني، )عميد شودشناخته مي
کشور داراي مستندات شرعي فراواني است؛  ياداره يال مردم در صحنهحضور فع مشارکت و

عقلي و  ي، ادله)ع(معصومين يکه لزوم مشورت در قرآن کريم، سيره و سنت نبوي و ائمه
 آيد.شمار ميبه هاآن ياز جمله اننااجماع مسلم

هي که )حاکم مسلمين( و گرو کنندهفقهاي شيعه با بيان دو رکن مشورت يعني مشورت
در بيان حکم شرعي مشورت در عصر غيبت ضمن  ،)مردم( گيرندمورد مشورت قرار مي

عبارت ديگر در عصر غيبت، دانند؛ بهاين امر را براي هر دو رکن واجب مي ،بررسي منابع ديني
و اين خود  کندوفصل ل عمومي خويش را از طريق امر شورا حلئکه مسا موظف استامت 

 مردم است توسطنظر  يمردم و وجوب ارائه يهادر جهت رجوع به نظر مستلزم تکليف حاکم
حاکم اسالمي موظف به  «االمر في شاورهم و»آنان معتقدند که بر مبناي  .(13 :1411علي، )مير

بر مردم واجب است تا در مشورت  «بينهم شورا امرهم و» يرجوع به مشورت است و بر پايه
(. اين وجوب دوسويه 101و  103ق: 1313الدين، ند )شمسيبا امام مسلمين شرکت جو

دارد. علت اين امر آن هاي مختلف اجتماعي را الزم ميمردم در حيطه يمشارکت فعال و آگاهانه
توان گفت مشورت در دو حيطه ي مشورت ميفقهاي شيعه در زمينه ياست که با بررسي آرا

دانند )حسيني شيرازي، ق حکم مشورت ميبندي است؛ برخي فقها عموم مردم را متعلقابل تقسيم
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دهند و معتقدند ( و برخي حکم مشورت را تنها به متخصصان امر تسري مي13-13: 1430
حاکمان غيرمعصوم در مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، دفاعي و... که نيازمند نظر کارشناسي 

 (. 43ق: 1301ري، است، بايد به افراد خبره رجوع کرده و با آنان مشورت کنند )منتظ
عموم مردم بر آنان واجب است که با  يسو در زمان رجوع حاکم به آرا بنابراين از يك

شرکت آگاهانه، مسئوالنه و فعالي داشته باشند و از سوي  نهيزمي الزم در اين هاکسب آمادگي
ديگر نيز مشورت در امور تخصصي مستلزم کسب آمادگي در موضوعات مرتبط است تا هنگام 

حاکم به مردم، افرادي با خصوصيات الزم در ميان امت اسالمي موجود باشند تا  يمراجعه
عنوان مشاوران متخصص و امين مورد مشورت حکومت اسالمي قرار گيرند. در نتيجه اين به

 (3)آيد.حساب ميخود مبنايي براي مشارکت فعال و مسئوالنه در قبال نظام اسالمي به

 حت امام مسلمينخيرخواهي و نصي .2-5
دن حاکم از وضعيت روزمره و جلوگيري از خطاها و کرنظارت بر قدرت حکومت، آگاه 

. اين امر شوديکي از حقوق مردم محسوب مي ،ساالري مردمهاي نظاماشتباهات حاکم در همه
مورد توجه قرار گرفته « المسلمين الئمۀ النصيحۀ» يدر حکومت اسالمي تحت عنوان قاعده

ي عملي مشارکت شهروندان در نظام اسالمي هاهتوان آن را يکي ديگر از نمونمي است و
 . شمار آوردبه

 يدر مفهوم خيرخواهي خالصانه براي حکومت اسالمي در منابع ديني و سيره« نصيحت»
عدم  (ص)مورد توجه قرار گرفته است. وجود پيامبر اعظم( ع)اهل بيت عصمت و طهارت

موجب خروج و طرد مسلمان از  داردآثار فراوان اجتماعي  أتي را که منشتوجه به اين اصل حيا
در بيان حقوق  (ع)منينؤ( يا اميرالم110-141 :2 ، ج1431، المنذريدانند )اسالمي مي يجامعه

نسبت به حکومت اسالمي، خيرخواهي و نصيحت  هاديني و تکاليف آن يمردم در جامعه
 ،عبارت ديگر از منظر حضرتداند. بهومت بر مردم مينسبت به حاکم را از جمله حقوق حک

ند، نسبت به شومند مياسالمي بهره يحقوقي که از آن در جامعه يمردم در کنار مجموعه
)مکارم  (1)نصيحت خالصانه نسبت به امام جامعه است هاکه يکي از آن دارندحکومت وظايفي 

عنوان  بافقهي خود با اختصاص بابي  يهابا(. فقهاي شيعه در کت431 :1431شيرازي، 
، زنجاني)عميد اندآوري روايات مرتبط با موضوع پرداختهبه جمع« المسلمين الئمۀ النصيحه»

و  (ع)ؤمنينو اميرالم (ص)عملي پيامبر اعظم يبر اين موارد، سيره(. عالوه221 :1 ، جق1323
يد اين مدعاست. ؤي نيز محکومت اسالم يادارهدر مشارکت در ( ص)رسول خدا يصحابه

( ع)معصومين يائمه يبنابر اين روايات متعدد که موجب اطمينان به صدور آن از ناحيه



 

 
 8/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

65 

اي که که هر عمل خيرخواهانه گرفتتوان نتيجه مي ،(141 :1431)سروش محالتي،  گرددمي
ي ييد شريعت مقدس اسالمأمورد ت ،با قصد خالصانه نسبت به حکومت اسالمي صورت گيرد

 )ع(اهل بيت يگيرد که منابع شرعي و سيرهقرار مي المسلمين الئمۀ النصيحۀاست و ذيل عنوان 
حساب مشارکت امت اسالمي در امور حکومت به يمؤيد همين اصل است و اين امر مبنانيز 
 آيد. مي

ند از اخيرخواهي براي حاکمان در حکومت اسالمي فريضه است و عموم مسلمانان موظف
ند و از کنيق امور کارگزاران حکومت را در نظر داشته باشند، براي آن خيرخواهي اين طر
در  (.401 :1 ، جق1301)منتظري، عمل آورند بهي احتمالي کارگزاران جلوگيري هالغزش

 يتنها يك حکم ديني اخالقي مربوط به حوزه« نصيحت»که گفت توان له ميئتبيين اين مس
شمار تا جايي که از مستثنيات غيبت به استواجب و ضروري  بلکه امري ،امور فردي نيست

 آورندشمار ميکوتاهي از آن را ظلم در حق حاکم اسالمي به (ع)ؤمنينآيد و اميرالممي
(. در نتيجه نصيحت و خيرخواهي نسبت به کارگزاران حکومت 114 :1431)سروش محالتي، 

آيد و از طرف ديگر شمار ميالمي بهاسالمي از طرفي يکي از حقوق شهروندان در نظام اس
 يامور جامعه يادارهشرعي بر امت واجب است و مبنايي براي مشارکت در  يعنوان وظيفهبه

 (. 34 :1411)مصباح يزدي،  دشومي محسوباسالمي 
طورکه نصيحت و خيرخواهي براي امام مسلمين از يك سو حق مردم در نظام همان

تر خيرخواهي و عبارت دقيقبه شود؛آنان نيز محسوب مي شرعي ياسالمي است، وظيفه
 :1410نصيحت حاکمان در حکومت اسالمي هم حق مردم است و هم تکليف آنان )ايزدهي، 

( و انجام صحيح اين وظيفه نيازمند آگاهي از وضعيت نظام سياسي، اجتماعي، فرهنگي و 212
يك شدن افراد جامعه و ايجاد است، برهمين مبناست که سهيم و شر اننااقتصادي مسلم

ماع مسلمين و همچنين آگاهي از مسائل روز و وضعيت امور تپذيري در اجمسئوليت يروحيه
، سازوکاري مشارکتي در حکومت المسلمين الئمۀ النصيحۀتحقق امر  منظوربهاسالمي،  يجامعه

 يمسلمانان در کليهچراکه تحقق کامل اين امر نيازمند مشارکت فعال  ،آورداسالمي پديد مي
 امور اجتماعي و سياسي اعم از حکومتي و غيرحکومتي خواهد بود. 

 منكر از ونهي معروف به امر .2-6
 ستهاامر به معروف و نهي از منکر به معناي واداشتن به خوبي و بازداشتن از بدي

وناگون ي گهاهرچند در اصطالح فقهي با توجه به برداشت .(311 :1 ، جق1323)شاهرودي، 
 آبادي،دهده است )حاجي ش انيبتعاريف متعددي از آن « منکر»و « معروف» يفقها از واژه
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توان گفت مراد فقها از امر و نهي برانگيختن بر انجام عمل يا در مجموع مي ،(31و  31 :1414
رع بازداشتن از کار است و مفهوم معروف و منکر بر هر کار پسنديده و ناپسند از نظر عقل و ش

. هرچند امر به معروف و نهي از دارداز واجبات، مستحبات، کارهاي حرام و مکروه داللت 
)شاهرودي، است منکر در واجبات و محرمات، واجب و در مستحبات و مکروهات، مستحب 

 يکه واژگان معروف و منکر در قاعده گفتدر تبيين اين عبارت بايد . (330 :1 ، جق1323
ده است. شي گوناگوني از جانب فقها مواجه هابا برداشت« از منکر امر به معروف و نهي»

: 2تا، ج ي، بي)تفتازاندانند برخي معروف و منکر را تنها شامل واجبات و محرمات الهي مي
بر واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات را نيز مشمول معروف و عالوه ياعدهو  (110

. راغب اصفهاني در بيان معيار و مالك معروف و (11و  13 :1431)فاضل مقداد،  دانندمنکر مي
عالمه طباطبايي  .(441ق:  1303، يراغب اصفهان) ندکبر شرع به عقل نيز اشاره ميمنکر عالوه

اما از  .(243: 2ج ، 1431، يي)طباطبا دانداسالمي را نيز از مصاديق معروف مي يعرف جامعه
که قدر متيقن از معروف و منکر در تعريف فقهي از توان دريافت مجموع اقوال فقها مي

بر اين گيرد. عالوهامر به معروف و نهي از منکر؛ واجبات و محرمات الهي را در بر مي يقاعده
توان گفت که بنابر فتواي فقها، امر به معروف بودن وجوب آن مي« عيني»يا « کفايي»فارغ از 

در  .(213 :2 ، جق1321)خميني، است واجب  ،براي اعمال واجب و نهي از کارهاي حرام
مصداق معروف و  ،مطلوب نظر خداوند متعال و از اوامر وي باشد هانتيجه اموري که تحقق آن

ي هاباشد و امر و نهي در حيطهمصداق منکر مي ،الهي است ياموري که ترك آنها خواسته
 .استعموم امت اسالمي  يمذکور وظيفه

عنوان يکي از اوامر خداوند متعال در به معروف و نهي از منکر به ذکر است که امر انيشا
 يکه تعاليم اسالمي دو جنبه گفتگيرد. در تبيين اين عبارت بايد فروع دين قرار مي يزمره

 يو جنبه شوديماعتقادي تحت عنوان اصول دين بررسي  يجنبه دارند؛ عملي و اعتقادي
 است،کاليف ناشي از وحي براي سعادت دنيا و آخرت اي از وظايف و تعملي که مجموعه
گيرد و از نظر وجوب پايبندي به آن تفاوتي ميان اصول و فرع دين وجوب فروع دين نام مي

ده مورد از واجبات  ،گيرندفروعات دين جاي مي يندارد. هرچند تمام واجبات الهي در زمره
 آيندشمار ميبارزترين فروعات دين به ،علت اهميتمانند امر به معروف و نهي از منکر به

توجه به جايگاه واالي امر به معروف و نهي از منکر در  .(332 :4 ، ج1434)سجادي، 
تا جايي که آن را از  شود؛وضوح مالحظه ميعبادات الهي در آيات و روايات به يمجموعه

را در صورت توجه به اند و منکر آن ترين ضروريات دين و ضامن بقاي اسالم بر شمردهمهم
 .(213-211، ق1321)خميني،  دانندانکار و ملتزم شدن به آن، از دين خارج مي يالزمه
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امر به معروف و نهي از منکر از واجباتي است که حکم شرعي وجوب آن در آيات 
بر آن روايات فراواني بر لزوم تحقق امر به ده است و عالوهشمتعددي از قرآن کريم تصريح 

عالوه بر  .(413 :2 ، جق1301)منتظري، دارند ي فردي و اجتماعي داللت هادر عرصه معروف
عنوان يکي از عقلي نيز بر تکليف امر به معروف و نهي از منکر به يکتاب و سنت، ادله
امر به معروف و  يدر تبيين قاعده .(11-31 :1411سروش محالتي، دارد )واجبات الهي داللت 

روابط خصوصي و فردي  يذکر است که وجوب اين عمل تنها به عرصه انيشانهي از منکر 
عنوان دليلي مستقل در اثبات و وجوب امر به معروف و نهي از منکر خود به شودمحدود نمي

امر به  در مورددر همين راستا  .(413 :1 ، جق1301)منتظري،  رودکار ميحکومت اسالمي به
ي اجتماعي و هاو تکاليف مردم در مشارکت در عرصه معروف و نهي از منکر و بيان وظايف

ده شکشور در حکومت اسالمي، مباني متعدد فقهي و حقوقي بيان  يادارهدر سطوح گوناگون 
ت، مصلحت حفظ يمعص از يريجلوگ لطف، لزوم يند از: قاعدهاترعبا آنهااست که برخي از 

مسلمانان در قبال يکديگر،  يعاجتما تيجامعه، مسئول حکومت، طغيانگري انسان، مصلحت
 يعيطب ازي، نياجتماع يزندگ يعنوان مباني فقهي و نياز و الزمهو عدوان به اثم بر اعانه حرمت

مباني حقوقي لزوم حضور  يمنزلهمردم به تيي اجتماعي و حاکمهاانسان به حضور در عرصه
جام امور اجتماعي در ي مختلف اجتماعي اعم از تولي يا مشارکت در انهامردم در عرصه

ي مختلفي همچون موضوعات فرهنگي، اقتصادي، سياسي، مذهبي و همچنين همکاري هاحوزه
ي با حکومت از طرق مختلفي همچون پذيرش مناصب حکومتي و حضور فعاالنه در همه

، امر به مذکورشرعي و حقوقي  يبر مبناي امر به معروف ونهي از منکر. بنابر ادله هازمينه
حکومت اسالمي تلقي  يادارهوف و نهي از منکر مبنايي براي مشارکت مردم در امور معر
 .(103-31 :1412)رجايي، شود مي

توان دو بعد از مشارکت در حکومت امر به معروف و نهي از منکر مي يبر مبناي قاعده
بر حکومت اسالمي بنا يادارهاز يك سو ضرورت شرعي تشکيل و  ؛دکراسالمي را تعريف 

است و از همين رو مشارکت در  ريناپذعنوان يکي از واجبات شرعي ترديدداليل متعددي به
مشورت از باب امر به معروف  يشئون حکومت اسالمي از جمله پذيرش مسئوليت و ارائه

و ثبات و پايداري حکومت اسالمي نيازمند  ادارهعبارت ديگر د. بهشوتکليف امت تلقي مي
ي گوناگون فردي و اجتماعي است و بدون حضور مردم استمرار هاعرصهمشارکت مردم در 

تر از آنجا که عبارت دقيقبه .(143 :1431)مقيمي،  رسدنظر ميحکومت اسالمي غيرممکن به
مشارکت و حضور مردم در  منداز باب امر به معروف و نهي از منکر اجراي احکام اسالم نياز

حکومت اسالمي و سهيم  يادارهرفتن مناصب حکومت، عهده گ ، براستاجتماعي  يصحنه
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 ياقامه يراستاند در او مردم موظف شوديمشدن در امر اجراي دين خود امري معروف تلقي 
ي الزم هاو آمادگي داشته باشندحکومت اسالمي مشارکت آگاه و فعاالنه  يادارهامر الهي، در 

معروف و جلوگيري از منکر نيازمند  ند. از سوي ديگر در مواردي که تحققکنرا کسب 
اقدامات گروهي و مشارکت خودجوش مردمي است، بر مبناي اين واجب الهي مشارکت 

آيد. بنابراين امر به حساب مي فعاالنه در تحقق آن وظيفه و تکليف آحاد امت اسالمي به
مبنايي براي در احکام شريعت اسالمي،  ريناپذعنوان واجبي ترديدمعروف و نهي از منکر به

 .استمردم در حکومت اسالمي  يمشارکت آگاهانه و مسئوالنه

 اسالمي نظام حفظ .2-7
است. « حفظ نظام» يمردم در نظام ديني قاعده ييکي ديگر از مباني مشارکت فعاالنه
حفظ نظام شامل سازمان، موجوديت و استقرار  يمنظور نظام اسالمي در بيان مفهوم قاعده

شود. به مي خوانده« االسالمبيضۀ»که در عبارات فقهي  شودمي ر يك جامعهحاکميت دين د
دار دين در نظام اجتماعي، ي عهدههانظام اسالمي عبارت است از محتوا و سازمان ،تعبير ديگر

 :1 ، ج1413)عميد زنجاني،  موجوديت آن و حالت استيال و حاکميت اسالم در ميان مسلمانان
د: نظام کرخرد و کالن تقسيم  يتوان نظام اسالمي را به دو دستهيف مياين تعر (. بنابر41

اسالمي و سر و  يکالن در مفهوم نظام عام اجتماعي که به استقرار نظم و عدالت در جامعه
و نظام خرد که شامل نظامات سياسي، فرهنگي و  شودسامان يافتن زندگي مردم منجر مي

نظام کالن اجتماعي را با مخاطره مواجه  هادر هريك از آنکه خلل ايگونهبه است،اقتصادي 
رود. کار مينيز به معناي پاسداري و نگهداري به« حفظ(. »111 :1411)ملك افضلي،  دکنمي

 يبخشي به دين در عرصهبدين ترتيب حفاظت از استقرار حکومت عادالنه اسالمي يا عينيت
 حفظ نظام قابل بررسي است.  ياعدهترين هدف از بيان قمهم يمنزلهاجتماع به

حفظ  يحفظ نظام داراي ارکان زير است: اول آنکه قاعده يتوان گفت قاعدهبر اين مبنا مي
دوم  ؛دکري را استنباط ئتوان حکم شرعي امور جزنظام حکمي کلي است که بر مبناي آن مي

نه  شود،مت ديني ميآنکه هر عملي که انجام آن در نظام اسالمي موجب حفظ و تقويت حکو
که تحقق هر امري را عاملي براي بلکه عموم مردم هنگامي ،تنها متوقف بر تشخيص فقها نيست

 ؛بر آنان واجب است که اقدامات الزم را در آن زمينه صورت دهند ،تقويت نظام اسالمي ديدند
طور مستقيم بهواسطه و حفظ نظام آن است که اين قاعده بي يقاعده ينهيدر زمسوم  ينکته

بنابراين  .(113 :1411)ملك افضلي، د نکلوازم آن داللت مي يبر وجوب حفظ نظام و همه
ي فراوان ئمنظور از حفظ نظام حفظ کليت نظام اجتماعي مسلمانان و حکمي کلي با آثار جز
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دانند که ذکر است فقهاي شيعه حفظ نظام اسالمي را از واجبات قطعي مي انيشااست. 
 ي(، و ادله101 ق:1312ن، يالدشمس) ساز سعادت و کمال انسان در پيشگاه ربوبي استزمينه

اجماع و عقل( نيز بر وجوب و لزوم آن بر عموم  ،سنت ،)اعم از قرآن شرعي يچهارگانه
توان گفت حفظ تر مي(. به تعبير دقيق330 ق:1321، يرازيمکارم ش) دکنمسلمانان داللت مي

اين حکم، حفظ حکومت اسالمي يکي از  بنابر است،مافوق تمام فرايض  والهي  ينظام فريضه
 .(421 :11 ، ج1433)خميني، شود وظايف آحاد امت محسوب مي

موجب تقويت و ثبات و که د هر امري کرباط نتوان استبراساس اين قاعده و لوازم آن مي
اين  ياز جمله ؛گيردميحفظ نظام قرار  يتحت شمول حکم قاعده شود،دوام نظام اسالمي مي

عبارت به .(143 :1411)ملك افضلي،  موارد مشارکت مردم در امور حکومت اسالمي است
مردم در امور حکومت و پذيرش  يديگر از آنجا که حضور فعال و سهيم شدن آگاهانه

ي مرتبط يا مشارکت در امور حکومت اسالمي موجب دوام و ثبات نظام اسالمي هامسئوليت
د، تحقق اين امر فارغ از آنکه امکان مشارکت از طريق همراهي مردم با يکديگر فراهم شومي

بر عموم مسلمانان واجب و ضروري  ،دکني مشارکت را هموار هايا نظام اسالمي زمينه شود
 .شوداست و تکليف آنان محسوب مي

 مشارکت ينيد ير مبانيسا .2-8
ژه قرآن يوبه يعت اسالميمنابع شر يبا مطالعهشد،  يکه تا کنون بررس يايبر مبانعالوه

افت که ي يگريد يمبان يدر حکومت اسالم يف مشارکت مردمياثبات تکل يتوان برايم ميکر
 شود:ين آن اکتفا ميان عناويبه ب

 (3)(؛11)نساء:  ياله يايت اوليرش حاکمياالمر و پذيوجوب اطاعت از اول .1
 (3)(؛43)نحل:  ير اسالميغ يهاکومتطاغوت و مقابله با ح يوجوب نف .2
 (1)(.2اثم و عدوان )مائده:  در مشارکت حرمت و تقوا و بر در . وجوب تعاون4

که داراي ريشه و پايه در منابع شريعت  مذکورمباني و راهکارهاي مجموعه براساس 
که گونه پاسخ داد شده در ابتداي اين بخش اينمطرح يهاپرسشتوان به مي ،ندااسالمي

مشارکت فعال  گروهو در  ستزامشارکت در حکومت اسالمي مشارکتي آگاهانه و مسئوليت
مشارکت در پيشبرد اهداف حکومت اسالمي هم حق مردم و  ،است. از سوي ديگر يبررسقابل 

پذيري آنان بر حضور فعال و منسجم مردم که ناشي از مسئوليت رونيازاست. هاآن يهم وظيفه
آن  يدستيابي حکومت اسالمي به اهداف عاليه يراستاو در  استديني مبناي اعتقادات 

و مشارکت نيز محدود به  شودشرعي عموم مسلمانان تلقي مي يوظيفه ،پذيردصورت مي
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بلکه آنان به استناد امر به معروف و نهي از  ست،ينحکومت  يوسيلهشده بهي تعريفهاعرصه
ي گوناگون هاند در عرصهات به يکديگر و... مکلفمنکر، مسئوليت اجتماعي مسلمانان نسب

ند که اين امر کنسوي اهداف را فراهم ي پيشبرد اهداف حکومت اسالمي بههااجتماعي زمينه
 پذيرد.در چارچوب قواعد حاکم در حکومت و تحت نظارت حاکم اسالمي صورت مي

 گيرينتيجه
آيد حساب ميکام شريعت الهي بهحکومت اسالمي گام مهمي در راستاي اجراي اح ياداره

نظامي  يادارهي فردي و اجتماعي منوط به تشکيل، استمرار و هاو اجراي کامل دين در عرصه
هر حکومتي فارغ از نوع و محتواي  يادارهخداوند است. از سوي ديگر  يهامبتني بر دستور

زمند مشارکت مردم بر آن نياو عالوه شودآن مشارکت مردمي در آن حق همگاني محسوب مي
امور خود  يادارهو هيچ حکومتي بدون مشارکت مردم قادر به  استي گوناگون هادر حيطه

حکومت اسالمي  يادارهاي براي توان گفت مشارکت مردم خود مقدمهنيست. بنابراين مي
توسط  شدهارائه ي گوناگونهالفهؤرا با توجه به تعاريف و م« مشارکت. »شودمحسوب مي

توان به مفهوم سهيم و شريك شدن افراد جامعه از طرق مختلفي همچون مي ،نظرانبصاح
دستيابي به اهداف  منظوربهو وجوه گوناگون زندگي اجتماعي  هاپذيرش مسئوليت در فعاليت

ي هايبنددستهي گوناگون را در هاتوان نظاممشخص دانست. به استناد اين تعريف مي
 . قرار دادي اعم از مشارکت فعال تا مشارکت منفعالنه گوناگوني از مشارکت مردم

امور خويش  يادارهحکومت اسالمي نيز از اين حکم کلي که نياز به مشارکت مردم در 
واجب، بيعت،  ي. اما بررسي منابع ديني و احکام شرعي از جمله مقدمهستين امستثن ،است

ديگر، امر به معروف و نهي از منکر منان نسبت به يکؤمسئوليت همگاني مسلمانان و واليت م
حکومت  يادارهمشارکت مردم در  ينهيدر زماساسي  يانگر دو نکتهيب ،حفظ نظام يو قاعده

ي هاشده از ميزان مشارکت مردم در حکومتبندي ارائهدستهاسالمي است: اول مطابق با 
 ،دشوبندي ميگوناگون، مشارکت در امور حکومت اسالمي در طيف مشارکت فعال دسته

پذير و فعاالنه در عبارت ديگر در حکومت اسالمي افراد با حضور آگاهانه، منسجم، مسئوليتبه
دوم آنکه  ينند. نکتهکند و حاکم اسالمي را ياري ميشوو پيشبرد اهداف سهيم مي اداره

 مشارکت در امور حکومت اسالمي بر مبناي مباني ديني بر عموم مسلمانان واجب است و
امور حکومت اسالمي  يادارهند در امکلف ،اداره در مشارکت حق کنار در آنان ديگر عبارتبه

ي هاذکر است که مشارکت حکومت اسالمي به حيطه انيشاد. کنننيز مشارکت فعال 
ي گوناگون اعم از هاند تا در عرصهاشود و مردم موظفشده از سوي نظام محدود نميمشخص
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ي هاياسي، اقتصادي و... تحت نظارت حاکم اسالمي و در چارچوباجتماعي، فرهنگي، س
و از هر طريق ممکن به ايفاي اين بپردازند ي فعاليت هاقانوني به ايجاد راهکار و طراحي زمينه

تصدي امور  يبراحق و تکليف شهروندي خود در موضوعات مختلف يا ايجاد آمادگي 
ند. بنابراين در پاسخ به ورزتلف مبادرت ي مخهااجتماعي يا سياسي مسلمانان در عرصه

بر آنکه حق که مشارکت مردمي در امور حکومت اسالمي عالوه گفتاصلي مقاله بايد  پرسش
 .شودمردم است، تکليف شرعي آنان نيز محسوب مي
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 هايادداشت
ر منظوبيشتر در خصوص لزوم اجراي احکام اسالمي و ضرورت تشکيل حکومت به يبراي مطالعه. 9

 تحقق آن ر.ك:
تنظيم و نشر آثار امام خمينى)ره(،  يفقيه، مؤسسه ق(، واليت1324اهلل)موسوى خمينى، سيد روحـ 

 به بعد؛ 21ص 
 به بعد؛ 231کيهان، ، ص  ي، مؤسسه1اسالمي، ج  حکومت فقهى ق(، مبانى1301منتظري، حسينعلى)ـ 
 به بعد.  111رات اميرکبير، ، ص ، انتشا2سياسي، ج  ق(، فقه1321عميد زنجانى، عباسعلى)ـ 

 .103-11ص   کتاب، بوستان ،ياسالم حکومت يمبان (1411)آراسته ر.ك: جوان. 2

 وَ الصَّالَةَ يُقِيمُونَ وَ الْمُنكَرِ عَنِ يَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ». 3
مردان و زنان  )و« حَكِيم عَزِيزٌ اللّهَ إِنَّ اللّهُ سَيَرْحَمُهُمُ أُوْلَـئِكَ رَسُولَهُ وَ اللّهَ يُطِيعُونَ وَ الزَّكَاةَ تُونَيُؤْ

دارند، دارند، و از کارهاى ناپسند باز مىيکديگرند، که به کارهاى پسنديده وا مى سرپرستباايمان، 
زودى برند. آنانند که خدا بهدهند، و از خدا و پيامبرش فرمان مىىکنند و زکات مو نماز را بر پا مى

 (.مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدا توانا و حکيم است
فقهي و حقوقي مباحثي  يهاان ذکر است که در مورد موضوع مشورت و حدود آن در کتابيشا. 4

 بيشتر ر.ك:  يمطالعهاين متن خارج است. براي  يمطرح است که طرح آن از محدوده
 ؛ 112  قرآن، پيام (،1410شيرازي) مکارم ـ
 ؛10، 4اسالمي،  ج  حکومت فقهي ق(، مباني1301منتظري) ـ
 .333، 1سياسي،  ج  ق(، فقه1323عميد زنجاني) ـ

 وَ عَلَيْكُمْ فَيْئِكُمْ تَوْفِيرُ وَ لَكُمْ فَالنَّصِيحَۀُ عَلَيَّ حَقُّكُمْ فَأَمَّا حَقٌّ عَلَيَّ لَكُمْ وَ حَقّاً عَلَيْكُمْ لِي إِنَّ اَلنَّاسُ أَيُّهَا». 6
 وَ اَلْمَشْهَدِ فِي اَلنَّصِيحَۀُ وَ بِالْبَيْعَۀِ فَالْوَفَاءُ عَلَيْكُمْ حَقِّي أَمَّا وَ تَعَلَمُوا كَيْمَا تَأْدِيبُكُمْ وَ تَجْهَلُوا كَياْلَ تَعْلِيمُكُمْ
 .«آمُرُكُمْ حِينَ اَلطَّاعَۀُ وَ أَدْعُوكُمْ نَحِي اَلْإِجَابَۀُ وَ اَلْمَغِيبِ

 اللّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِن مِنکُمْ األَمْرِ وَأُوْلِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ أَطِيعُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا». 5
ى کسانى که ايمان ا :«تَأْوِيالً وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ اآلخِرِ الْيَوْمِوَ بِاللّهِ تُؤْمِنُونَ کُنتُمْ إِن وَالرَّسُولِ

ايد، خداى را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر را، که از شمايند، فرمان بريد، پس اگر آورده
باز گردانيد اگر  )ص(و پيامبر -کتاب خدا -چيزى ستيزه و کشمکش کرديد آن را به خدا يدرباره

 .و روز بازپسين ايمان داريد، که اين بهتر است و سرانجام آن نيکوتربه خدا 

 عَلَيْهِ حَقَّتْ مَنْ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ هَدَى مَنْ فَمِنْهُمْ الطَّاغُوتَ اجْتَنِبُوا وَ اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ رَسُوالً أُمَّۀٍ كُلِّ في بَعَثْنا لَقَدْ وَ». 8
م که: يختيبرانگ يرسول يما در هر امت :«الْمُكَذِّبينَ عاقِبَۀُ كانَ كَيْفَ فَانْظُرُوا أَرْضِالْ فِي فَسيرُوا الضَّاللَۀُ

ضاللت  يت کرد و گروهيرا هدا يخداوند گروه« د!يد و از طاغوت اجتناب کنيکتا را بپرستي يخدا»
 !چگونه بودکنندگان بيد عاقبت تکذينيد و ببين بگرديزم يدامانشان را گرفت پس در رو يو گمراه
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و « الْعِقَابِ شَدِيدُ اللّهَإِنَّ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَالْعُدْوَانِ اإلِثْمِ عَلَى الَتَعَاوَنُواْ وَ وَالتَّقْوَى الْبرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُواْ»..... 8
ارى يارى دهيد، و يکديگر را به گناهکارى و ستم بر ديگران يار کيکديگر را بر نيکوکارى و پرهيز

 .شيد و از خدا پروا کنيد، که خدا سخت کيفر استمبا
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 خذآم و منابع

 قرآن کريم.

 .ناشرون لبنان مكتبۀ: بيروت ،المعاصر العربي المكنز ،(تابي) محمود صينى، اسماعيل

 .13 - 33 ، ص32 ش ،شهياند هانيك ،«يقيتطب فقه منظر از عتيب» ،(1433) يمحمدمهد ،يآصف
 .صادر دار: روتيب ،التاريخ في الكامل ،(م1131)،(الکرم ابى بنعلى) األثيرابن
 .اسالم ياسيس نظام فقه فقهِ خارج درس راتيتقر ،(1411) محسن ،ياراک

 .31–23 ،  ص3 ش ،سياسي علوم يهينشر ،«شورا يفقه يمبان به ينگاه» ،(1431) محمدجواد ارسطا،

 حكومت، («ع)على نگاه در مردم ديد و عمومي آراى اهتمام به» ،(1431) محمدجواد ارسطا،
 .244 – 213ص  ،13 ش ،اسالمي

 .عروج: تهران ،قدرت بر نظارت فقهي مباني ،(1410) سجاد ايزدهي،

 ،ياسيس علوم ينشريه ،«اسالمي نظام در انتخابات و بيعت جايگاه» ،(1413) احسان ن،يپورحس
 .122 - 11ص  ،41 ش
 . 2  ج ،يالرض فيالشر منشورات: قم ،المقاصدشرح ]تابي[عمر، بن مسعود ،يتفتازان

 .اسالمي فرهنگ نشر دفتر: تهران ،مسئوليت و شوري ،(1431) محمدتقي ،يجعفر

  .اسراء: قم ،دنيا و دين نسبت ،(1413) عبداهلل آملي، جوادي
 . اسراء: قم ،عدالت و فقه واليت قيه،ف واليت ،(1431) عبداهلل آملي، جوادي

 .کتاب بوستان: قم ،اسالمي حكومت مباني ،(1411) نيحس آراسته، جوان

 ،«جناحي سياست در منکر از نهي و معروف به امر» ،(1414) محمدعلي آبادي،ده حاجي
 .101 -33ص   ،1 ش ،حقوق و فقه يمجله

 (. ره)خميني امام آثار نشر و تنظيم يمؤسسه: انتهر ،امام يفهيصح ،(1433) اهللروح سيد خميني،

 انتشارات دفتر: قم اسالمى، على يترجمه تحريرالوسيله، ،(ق1321) اهللروح سيد خمينى،
 .علميه يحوزه مدرسين يجامعه به وابسته اسالمى

 .ايدر: تهران ،(ع)علي حكومتي يسيره و سياسي يانديشه ،(1431) مصطفي تهراني، دلشاد

 ،13 ش حوزه، يشهياند ،«غرب و اسالم يانديشه در سياسي مشارکت» ،(1431) احمد مي،ديل
 .113-10 ص

 .14-11 ص، 1 ش ،اسالمي حكومت ،«شيعه حديث منظر از بيعت ماهيت» ،(1433) احمد ديلمي،

 .نييامال دارالعلم: روتيب ،ميالكر القرآن الفاظ يف مفردات ،(1432) ياصفهان راغب
 راهكارهاي و اساسي قانون هشتم اصل حقوقي و فقهي مباني ،(1412) مهدي رجايي،

 .قم پرديس تهران دانشگاه ،آن اجرايي

file:///Y:/Hokumat%20Eslami/017/05.pdf
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 .هانيک: قم ،ياجتماع علوم المعارفريدا ،(1430) باقر ،يساروخان

 ،«سياسي مشارکت جلب فرايند در هارسانه نقش» ،(1411) حسن اردستاني، سبيالن
 تشخيص مجمع استراتژيك تحقيقات مرکز ،سياسي مشاركت و رسانه يپژوهشنامه

 .نظام مصلحت
 .4 ج کومش،: تهران ،اسالمي معارف فرهنگ ،(1434) جعفر سجادي،

  ،1 ش ،ياسالم حكومت يهينشر ،«نيمسلم يائمه حتينص» ،(1431) محمد ،يمحالت سروش
 . 111 - 141 ص

 .هجرت: قم ،(صالح يللصبح)البالغهنهج ،(ق1313) يرض ديس

 دارالثقافۀ: روتيب ،االسالم يف االدار و الحكم نظام ،(ق1312) يمحمدمهد ن،يالدشمس
 .النشر و للطباعۀ

 مرکز: قم ،اسالم در اكثريت رأى اعتبار و دموكراسى ،(1414) محمدجواد صالحى،
 .سيما و صدا اسالمى هاىپژوهش

 .يماسال انتشارات دفتر: قم ،هيفق تيوال ،(1411) اهللبيحب ،يطاهر

 محمدباقر سيد يترجمه الميزان، تفسير يترجمه ،(1431) محمدحسين سيد طباطبايي،
 . اميرکبير: تهران همداني، موسوي

 .11 – 14 ص  ،11 ش ،دولتي مديريت يمجله مردم، مشارکت ،(1431) محمدعلي طوسي،
 ،شهرها امور ياداره در شهروندان مشاركت يالگو يبررس ،(1431) عليرضا علوي تبار،

 .کشور هاييشهردار سازمان: تهران
 مشاركت يالگو بررسي شهرها، امور ياداره در مشاركت ،(1412) عليرضا تبار، علوي

 .1 ج کشور، هايشهرداري سازمان انتشارات: تهران ،شهرها امور ياداره در شهروندان

 .اميرکبير: ،تهرانسياسى فقه ،(ق1321) عباسعلى زنجانى، عميد

 .اميرکبير: تهران ،سياسي فقه قواعد ،(1413) عباسعلي نجاني،ز عميد

  .1ج  عالمه، يکتابفروش: قم ،عشر يالحاد باب شرح يف الحشر وميل النافع ،(1431) مقداد فاضل،

 ،ياوري) يگرياري ييمعنا هم نا و ييمعنا هم مشارکت يمفهوم يفضا»( 1411) مرتضي فرهادي،
 . 43 - 3، ص 11 ش ،اجتماعي علوم يفصلنامه ،«يمکاره و( يانباز) مشارکت با( تعاون

 .قرآن از هايىدرس فرهنگى مرکز: تهران ،نور تفسير ،(1414) محسن قرائتى،

 يهاد يترجمه ،مشاركت يتوسعه در مردم مشاركت كردن ينهاد ،(1431) روالن کولن،

 .روش :تهران ،ييطبا داوود و ييرايغ



 
 
 

 حكومت اسالمي؛ حق يا تكليف؟ يمشاركت عمومي در اداره
 

 

 

66 

 و 213 ش جهاد، يمجله ،«آن هايضرورت و مشارکت نظري نيمبا» ،(1433) اهللنعمت متين،
 .113 - 111 و 31 - 33ص  ،211

 ،«آن زانيم سنجش يبرا يطرح و توسعه نديفرا در مردم مشارکت» ،(1434) ديزيبا ،يمردوخ
 .13 - 31 ص ،3 ش ،توسعه و يكشاورز اقتصاد يفصلنامه

 و آموزشى يمؤسسه انتشارات: قم ،هاپاسخ و هاپرسش ،(1411) محمدتقي يزدي، مصباح
 .خمينى امام پژوهشى

 ش ،اسالم پاسدار ينشريه ،«اسالمي منابع در شورا قلمرو» ،(1411) محمدرضا پور،مصطفي
 .10–3 ص ،401

 .صدرا: تهران ،يمطهر استاد يهاادداشتي ،(1431) يمرتض ،يمطهر

 .اميرکبير: تهران ،نيمع فارسي فرهنگ ،(1411) محمد معين،

  ،3 ش ،سياسي علوم يفصلنامه ،«تيمشروع مبانى بر درآمدى» ،(1431) غالمحسين مقيمي،
 . 133 -121ص 

 دومين مقاالت مجموعه ،«ديني ساالريمردم در رأي حق جايگاه»( 1411)غالمحسين، مقيمي
 .معارف و فرهنگ پژوهشگاه: تهران ،ديني ساالري مردم همايش

 .(ع)طالبياب بن يعل االمام مدرسۀ: قم ،أنواراالصول ،(ق1321) ناصر ،يرازيش مکارم

 .االسالميه دارالکتب: تهران ،قرآن پيام( 1410) ناصر شيرازي، مکارم

 .ابيطالب بن علي االمام مدرسه: قم ،الفقاهه انوار( 1414) ناصر شيرازي، مکارم

 ،اسالمي حكومت ينشريه ،«نظام حفظ يقاعده آثار» (،1411) محسن ،ياردکان يافضل ملك
 .133-101 ص ،11 ش

 و صلواتى محمود يترجمه ،اسالمى حكومت فقهى مبانى ،(1301) حسينعلى منتظرى
 .کيهان يمؤسسه: قم شکورى، ابوالفضل

: روتيب ،الشريف الحديث من ترهيبال و الترغيب ،(1431) عبدالقوي بن عبدالعظيم المنذري،
 .2 ج العربي، التراث احياء دار

 .ريرکبيام: تهران ،يدانشگاه فرهنگ ،(1431) عباس ،يمنوچهر

 و آموزشي يمؤسسه ،ديني ساالريمردم نظام در شورا جايگاه ،(1411) محمدعلي علي، مير
 .خميني امام پژوهشي

 بيت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ ،(ق1323) گرانيد و سيدمحمود شاهرودي، هاشمى
 .السالمعليهم بيت اهل مذهب بر اسالمى فقه المعارفةدائر يمؤسسه: قم ،السالمعليهم

http://www.ensani.ir/fa/91085/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/91085/profile.aspx
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ی اقدام مشترک تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه
 با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی

 
 **2علیرضا نصرالهی نصرآباد، *1سید محمدمهدی غمامی

 

 ی معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایراناستادیار دانشکده. 1

 ه امام صادق)ع(، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی معارف اسالمی و حقوق دانشگا. 2
 

 5/6/8383: رشيپذ  89/8/8383: افتيدر

 چکیده
« برنامۀ اقدام مشترک»( سندی را با عنوان 2119نوامبر  22) 1932در تاریخ سوم آذر  5+1ایران و 

های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در امضا کردند که موجب اصالحاتی در برنامه
ی حقوق را در حوزه ی جدیشده بر ایران شد. این توافق سؤاالتعمالهای اخصوص تحریم

االجرا برای ایران در قالب نامه تعهدی الزمعمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت
ها در خصوص ماهیت کند؟ پاسخ به این پرسش در خالل بررسیالمللی ایجاد مییک قرارداد بین

اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، تواند این سند، می
المللی شده و یک قرارداد بین 5+1نامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و این توافق

قانون  125و  77شود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول محسوب می
، به موجب «حاکمیت قانون»را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل  ی مربوطاساسی و قوانین عاد

به موجب « حاکمیت قانون اساسی»تر از آن ی مصوب مجلس شورای اسالمی و مهمگانهقوانین سه
تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین  ، هر125و  77اصول 

باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود  سرنوشت مستقل منع کند،
  مقید به مالحظات قانون اساسی است. 

ی نامهالمللی، موافقتاقدام مشترک، تعهد بین یه، برنام125، اصل 77اصل  :هادواژهیکل
 .5+1 المللی،بین

 

                                                                                                                                                       
 E-mail: ghamamy@isu.ac.ir نويسندة مسئول *

** E-mail: nasr.alireza73@chmail.ir 
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 مقدمه
در گو وها بحث و گفتسالای و هسته مذاکرات از شروع سال دهبعد از گذشت حدود 

نوامبر  22مطابق با  1932آذر  9طرفین، در  حلی جامع و مورد توافقهار به رسیدن یزمینه
می الو جمهوری اس (2)5+1 ین کشورهایب (1)رکتاقدام مش یبرنامهعنوان قراردادی به ،2119

طرفین  تیکدیپلما هایتالش و کوشش تیم یها همهدر واقع طی این سال د.شایران منعقد 
برای رسیدن به چارچوب مورد توافق طرفین بود تا ضمن انجام برخی اقدامات از طرف ایران 

ی این مهم در این توافق برای یک دوره .، مبنای اقدامات آینده قرار گیرد5+1و کشورهای 
 وقوع پیوست وبه -سال نیز تمدید شد بیش از یک – شدنیو البته تمدید هماهموقت شش

برای تبیین  2115در دوم آوریل  (9)،لوزان یهمانند بیانیهگوهای بعدی وواضح است که گفت
این  .پذیردصورت میحل نهایی و دستیابی به راه راهکارهای عملیاتی کردن این توافق

جامع مورد  یحلهدف این مذاکرات رسیدن به راه ،که در مقدمه داردنامه سه محور توافق
ای ایران کامال ی هستهکه تضمین کند برنامهنحویبهاست، ت بیان شده توافق و بلندمد

وهفت مورد آمیز باقی خواهد ماند. سپس در گام اول جمهوری اسالمی ایران باید بیستًصلح
، «درصد 5به اکسید و ترقیق مابقی به  درصد 21تبدیل نیمی از اورانیوم »اقدام داوطلبانه شامل 

 نطنز، ایهسته سوخت سیساتأعدم گسترش ت»، «درصد 5وم بیش از سازی اورانیعدم غنی»
عدم انجام تحقیق و »، «سازیسیسات جدید غنیأعدم احداث ت»، «اراک راکتور یا و فوردو
 توانایی که سیساتیأت ساخت یا وریابازفر عدم»، «شدهمعطوف به انباشت اورانیوم غنی توسعه
 دسترسی» ،«اتمی انرژی المللیبین آژانس به مشخص اطالعات یارائه»، «وریابازفر

 آژانس بازرسان یروزانه دسترسی» ،«اتمی انرژی المللیبین آژانس بازرسان یشدههدایت
 در هادوربین یشدهضبط هایفایل بررسی هدف با نطنز و فردو به اتمی انرژی المللیبین

 در سرزده هایسیبازر» و «DIV  ،IIV ،PIV به موسوم ایدوره بازرسی برای آنها که مواقعی
 توقف»متعهد به انجام یازده مورد فعالیت داوطلبانه شامل  5+1انجام دهد و در مقابل « سایت
 یاتحادیه ها و خدمات مرتبطتعلیق اصل تحریم ،«ایران خام نفت خرید کاهش برای تالش
 فلزات و طال»، «میپتروشی صادرات» ،«مرتبط ونقلحمل خدمات و بیمه» بر آمریکا و اروپا

 پرواز ایمنی برای یدکی قطعات نصب و عرضه گواهی صدور» ،«خودرو صنعت» ،«گرانبها
، «ایران در تعمیرات و ایمنی با مرتبط هایبازرسی گواهی صدور»، «ایران غیرنظامی هواپیماهای

متحد،  ملل سازمان امنیت شورای توسط ایهسته تحریم جدید هایقطعنامه صدور عدم»
 تجارت تسهیالت منظوربه مالی کانال یک» ایجادو « آمریکا یاروپا و دولت و کنگره یتحادیها

 در ایران نفتی درآمدهای از استفاده با ایران داخلی نیازهای تأمین برای دوستانهانسان امور
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 با مرتبط تجاری مراودات شامل نهدوستاانسان امور تجارت .شد خواهد ایجاد کشور از خارج
 کشور از خارج بیماران پزشکی مخارج و دارویی تجهیزات دارو، کشاورزی، و غذایی ولیداتت

 . است شدهغیرتحریم ایرانی هایبانک و مشخص خارجی هایبانک طریق از
قانون اساسی جمهوری اسالمی بر روابط  125و  77با توجه به اهمیت حکومت اصول 

الملل، و حاکمیت قوانین عادی بر اقدامات وق بینالمللی دولت ایران با دیگر تابعان حقبین
منظور کشف مراد دولت و همچنین وجود برخی ابهامات نسبت به داللت الفاظ و عبارات و به

 پردازیم.اقدام مشترک می یبرنامهیند تحلیل ابه تبیین و تشریح آنها در فر ،قانونگذار
المللی منعقده بین تعریف اسناد بین یهدر زمیندر ابتدا باید به این نکته اذعان داشت که 

در  روازایندارد.  دالملل، در میان اندیشمندان حقوق اختالف نظر وجوبین یاعضای جامعه
در اصول قانون اساسی سعی شده ابتدا به تعاریف  شدهالمللی ذکرتبیین تعاریف اسناد بین

م مشترک ژنو دقت بیشتری مصروف اقدا یبرنامهیابیم تا بدین وسیله در تحلیل  مختار دست
( طرف ایرانی fact sheetبرگ ) یخصوص گزارههکه چون سایر اسناد ب گفتیم. البته باید کن
توان با برداشت مقامات نمی ،صورت رسمی توسط وزارت خارجه منتشر نشده استبه

 است حالی در اینآن را تحلیل کرد.  یژنو و اسناد ضمیمه ینامهایرانی توافق یکنندهمذاکره
 خصوص در ایران تعهدات یمجموعه از را تریدقیق اطالعات آمریکا یو کنگره دولت که

یکسانی بین  تفسیر اقدام یبرنامه عبارات ازعالوه به (2).است کرده منتشر ایهسته یبرنامه
از اسناد در  المللی و نوع تعهد هریکطرفین وجود ندارد. به این ترتیب ابتدا مفهوم اسناد بین

اقدام  یبرنامهو در ادامه دالیل قابل طرح مبنی بر لزوم یا عدم لزوم تصویب 125و  77اصول 
 .شودتبیین و تحلیل میمشترک توسط مجلس شورای اسالمی 

 121 و 77 اصول یاشاره مورد المللیبین اسناد .1
های نامها، قراردادها و موافقتهنامهها، مقاولهعهدنامه»دارد: اساسی مقرر می قانون 77اصل 

همین عناوین مورد حکم اصل  .«المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسدبین
به این ترتیب  (6)است. 77نیز قرار گرفته و به تصریح شورای نگهبان، هم موضوع اصل  (5)125

تا بررسی کنیم  تحلیل و ،که مورد حکم اصل مذکور استرا المللی باید مفاهیم اسناد بین
 .اقدام مشترک را دارد یبرنامهآیا از این موارد، سندی قابلیت صدق بر  مشخص شود که

 عهدنامه .1-1
شده است.  تعریفگوناگونی های به شکلالملل های حقوق بیندر کتاب (7)«نامهعهد»
ای یین ضابطهدو یا چند کشور در تع یالمللی را بیانگر هماهنگی ارادهبین یای معاهدهعده
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همچنین پروفسور شارل  (8)الملل حل کند.دانند که بتواند مشکلی را در چارچوب روابط بینمی
الملل، هر نوع توافق بین تابعان حقوق بینحقوق  در»کند: روسو در تعریف عهدنامه بیان می

پرهیز از تفصیل و دلیل به .(Rousseu, 1944, t1: 143« )عمومی را باید عهدنامه نامیدالملل بین
کنیم که در وین اشاره می 1363کنوانسیون  2 یماده 1دستیابی به تعریف مورد نظر به بند 

صورت کتبی بین شود که بهبه توافقی گفته می»دارد: مورد ماهیت و معنای عهدنامه اشعار می
 (3)..«.المللی باشد صرف نظر از عنوان خاص آن.ها منعقد شده و مشمول حقوق بیندولت

 ،تواند عناوین مختلفی داشته باشدهرچند در تعریف عهدنامه آمده است که این نوع سند می
کار رود که عهدنامه باید برای اسنادی به یآید که واژهدست میبا این حال، این نتیجه به

ذکر هایی که برای معاهده الملل باشد. در تبیین ویژگیالدولی، کتبی و مشمول حقوق بینبین
توان به داشتن نتایج حقوقی برای اطراف آن معاهده اشاره کرد که این تعهدات ، میاست شده

بر عهدنامه  مترتب ترین آثاراز جمله مهمرو ازاین. (Das, 1995: 146آورند )دارای قدرت الزام
این است که هر گونه تخلف و نقض مفاد آن سند، از جانب هریک از دو  ،بودن یک سند

المللی آن دولت در برابر دولت دیگر است و دیگر اینکه بینموجب مسئولیت  ،متعاهد دولت
اینکه بعض یا تمام تعهدات او در سند، خالف  یتواند به بهانهیک از دو دولت نمیهیچ

از اجرای چنین تعهدی سر باز زند، مگر اینکه متضمن  ،موازین و اصول حقوقی داخلی اوست
 (.23: 1978سی و مهم حقوق داخلی آن کشور باشد )محبی، نقض آشکار قواعد اسا

 نامهمقاوله .1-2

 (11)«نامهمقاوله»ند که کنمیاز جمله دکتر ضیایی بیگدلی به این نکته اشاره  تادانبرخی اس
رود و کار میالملل عام بهی مشترک کشورها در قبول قواعد حقوق بینمعموالً برای بیان اراده

 المللی که در چارچوب سازمان ملل متحد صورت گرفتههای بینی توافقکلیهتقریباً برای 
(. همچنین برخی دیگر 15، الف: 1989 شود )ضیایی بیگدلی،از این اصطالح می است

معمول در مراحل مقدماتی طور بهاند که گوهایی اطالق کردهونویس گفتنامه را به پیشمقاوله
یاسی، اقتصادی، نظامی و ... تنظیم شوند و به امضا برسند ایجاد رابطه یا تحکیم روابط س

مقنن اساسی و رفع تعارض ظاهری  (. برای دستیابی به معنای مورد نظر258ِ: 1975)یزدی، 
 65شده، باید به صورت مشروح مذاکرات مجلس رجوع کرد. در پایان طرح اصل تعاریف بیان

 المللیبینصورت قراردادهایی که به» :ازعبارت است نویس( آنچه موقت پذیرفته شده پیش)
عبارت دیگر، به (11)«.پیوندندشود و دیگران بتدریج به آن مینه میان دو دولت( منعقد می)

شود، مانند منعقد می الملل عامدر قبول قواعد حقوق بینالدولی ندارد و نامه منشأ بینمقاوله
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 ،نامه باشدتواند مقاولهاقدام نمی یبرنامهین ترتیب به ا المللی کار.های سازمان بیننامهمقاوله
  است.(  5+1دوجانبه )ایران و  یالملل عام، بلکه قراردادچراکه مفاد آن نه قواعد حقوق بین

 المللیقرارداد بین .1-3
المللی یا میان که میان اشخاص حقوق خصوصی بین استتوافقی  (12)،«المللیقرارداد بین»

د. هرچند شومنعقد می در طرف دیگر های خصوصی خارجیشرکت با طرف یک از کشورها
های ایر توافقتری دارد و حتی سگسترده المللی بعضاً مفهوم بسیارقرارداد با پسوند بین یواژه
طرح و  یبا دقت در جلسه، (17: )الف(1989 شود )ضیایی بیگدلی،المللی را شامل میبین

رسد مراد مقنن اساسی از قرارداد نظر میورت مشروح مذاکرات، بهتدوین این اصل در ص
الدولی است و قراردادهای خاص را که حداقل یکی از عام و بینهمان مفهوم  ،المللیبین

 9319 یبر همین اساس، نظر تفسیری شماره (19)گیرد.اطراف آن غیردولتی است، در بر نمی
قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا »دارد: شورای نگهبان اشعار می 7/8/1961مورخ 

خارجی هست، قرارداد  سسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصیؤم
به این ترتیب «. گیردقانون اساسی قرار نمی 77شود و مشمول اصل المللی محسوب نمیبین

 ،اندها بودهرفین قرارداد دولتچون ط ،المللی را مدنظر قرار دهیماگر مفهوم خاص قرارداد بین
المللی بر سند اقدام مشترک، حتمی است. اما در مفهوم احتمال عدم صدق عنوان قرارداد بین

 5+1 المللی بین ایران و کشورهایاقدام یک توافق بین یبرنامهالمللی، عام قرارداد بین
 د. شومحسوب می

 نامهموافقت .1-4
خاص سندی است دوجانبه یا چندجانبه بین اشخاص تابع به معنای  (12)«نامهموافقت»

ست که این ادوم  یهای دولتی( که حاوی مقررات درجهالملل )کشورها یا سازمانحقوق بین
های دولتی، علمی، اقتصادی یا حاوی مقررات تواند شامل امور فنی، اداری سازمانمقررات می

؛ 29: 1988 زاده،جاد نظامی موقت باشد )موسیهای موجود یا ایی اجرای توافقمربوط به نحوه
توان معنای عامی را در نظر همچنین برای این اصطالح می .(15: )الف(1989 ضیایی بیگدلی،

 (.258: 1975 آید اطالق کرد )یزدی،عمل میمنظور اقدامات مشخص بههایی که بهگرفت و به توافق
یند ادر فر 5+1دلیل توافقاتی که میان ایران و ک را بهاقدام مشتر یبرنامهبدین معنا باید  روازاین

چراکه  ،نامید« نامهموافقت» است، گذار تا حصول به چارچوب مشترک نهایی صورت گرفته
اند و در پذیرفته -دوران گذار -نهایی  یتعهداتی را طرفین در مدت مذاکرات منتج به نتیجه

  .انداند به آن عمل کردهه دادهئهای خود ارابرگ یعمل نیز با توجه به تفاسیری که از گزاره
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 المللی بودنبین»های که واجد خصیصه «اقدام مشترک یبرنامه»در مجموع با توجه به مفاد 
 یلهئناظر به یک مس»و « حاوی مقررات و سازوکار طرفینی بودن»، «المللی(بین)بین بازیگران 

المللی های بیننامه، قراردادها و موافقتعهدنامهان توان هر سه عنومی ،است« المللی بودنبین
که ناظر « نامهموافقت»طور دقیق با توجه به تعریف هالبته ب ؛را با برداشت موسع بر آن بار کرد

نامه دانست. در مقابل باید این برنامه را موافقت ،المللی استبینهای حقوقی موقت بر رژیم
بر این « نامهمقاوله»عنوان  ،نیست« الملل عامقبول قواعد حقوق بین» رنامه ناظر بچون این توافق
 کند.سند صدق نمی

 های مختلف در خصوص لزوم و عدم لزوم تصویب مجلسدیدگاه .2
در نظام حقوق عمومی ایران دو فرض  5+1ایران و گروه  ینامهاعتبار موافقت مورددر 
نامه از طریق شورای عالی امنیت ین توافقآیا ا ابل طرح و بررسی است؛ نخست اینکهکلی ق

در صورت عدم حصول از طریق شورای عالی امنیت و مبادرت  (15)ملی حاصل شده است؟
دو فرض  ،اینامهدولت جمهوری اسالمی ایران )وزارت امور خارجه( به انعقاد چنین توافق

در ابتدای امر، رو ازاین. استلزوم و عدم لزوم تصویب مجلس شورای اسالمی نیز قابل طرح 
فرض تصویب شورای عالی امنیت ملی و سپس جایگاه اصلی اختالف میان دو دیدگاه در 

قابل طرح  یو ادلهبررسی خصوص لزوم یا عدم لزوم تصویب توسط مجلس شورای اسالمی 
 .خواهد شدهر دیدگاه بیان 

 کفایت تصویب شورای عالی امنیت ملی .2-1
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل قانون اساسی  176طبق اصل 

اجراست که بدین ترتیب در اجرای این مصوبات، نیازی به تصویب مجلس شورای اسالمی 
نامه از مجرای شورای عالی امنیت ملی حال، برای تحقق این فرض که توافق نیست. در عین

ی مزبور نامهرا بر توافق« مصوبه»عنوان . بتوان 1حاصل شده، احراز دو شرط ضروری است: 
. مقام معظم رهبری 2المللی طرفینی است؛ ی مذکور یک سند بیننامهاطالق کرد، چراکه توافق

دلیل عدم دسترسی به متن مصوبات شورای عالی امنیت ملی و بهسند مذکور را تأیید کنند. 
کنم اما خطوط قرمزی رات مداخله نمیدر جزییات مذاک»تصریح مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 

 (16)،«وجود دارد که باید رعایت شوند و مسئوالن هم موظف به رعایت این خطوط قرمز هستند
ی جدی ی اقدام مشترک توسط شورای عالی امنیت ملی، محل مناقشهی تصویب برنامهمسئله

  دال بر آن موجود نیست. _اعم از کتبی یا شفاهی  _است و مدرکی
های شورای عالی امنیت ملی را قانون اساسی صالحیت 176یل دیگر اینکه اصل دل
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 :شماردبرمیترتیب ذیل به
شده از های کلی تعیینامنیتی کشور در محدوده سیاست -های دفاعیتعیین سیاست -1»

 سوی مقام رهبری. 

ی در رابطه اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادهای سیاسی، هماهنگ نمودن فعالیت -2
 امنیتی. -با تدابیر کلی دفاعی

 .«گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجیبهره -9

قرار  مذکور شورا یگانههای سهیک از مفاد صالحیتژنو ذیل هیچ ینامهتوافق بنابراین
این مذاکرات دستیابی به هدف  ،شدهنامه بیان توافق یطورکه در مقدمهبلکه همان ،گیردنمی
 بخشی آن بانامه و مشروعیتاین توافق روازاین .جامع مورد توافق و بلندمدت است یحلراه

عالوه آنکه در مقام بیان به خارج است. تخصصاًو  یمنتف موضوعاًقانون اساسی  176 اصل
الدولی را در للی و بینالمقانون اساسی، رسیدگی به توافقات بین 125و  77صالحیت، اصول 

 اند.ی اختیارات انحصاری و نظارتی مجلس شورای اسالمی قرار دادهزمره

 لزوم تصویب مجلس شورای اسالمی  .2-2
المللی، همواره احتمال در معرض خطر قرار گرفتن منافع ملی و در انعقاد معاهدات بین

شود، باید طریق معاهدات تنظیم می رو در سیاست خارجی که ازاستقالل کشور وجود دارد، ازاین
 19/2/1971 مورخ یجلسه در وزیران سعی و دقت کافی را مبذول داشت و به همین دلیل هیأت

 قانون 125 و 77 اصول مفاد اجرای در و ایران اسالمی جمهوری اساسی 198 اصل استناد به
المللی را بین هایوافقت انعقاد و تنظیم چگونگی ینامهآیین ایران، اسالمی جمهوری اساسی

تصویب کرده و همچنان با تذکر به پذیرش حاکمیت قانون اساسی، روال معینی را در اجرای آن 
 (. 3/9/1971 مورخ هـ 31ت/12619 یشماره ینامهی تصویبداند )مقدمهالرعایه میالزم

اسالمی اقدام مشترک باید به تصویب مجلس شورای  یبرنامهبرای اثبات این مدعا که 
 قابل طرح است: به شرح زیر شش استدالل  ،برسد

 اقتضای اصل حاکمیت قانون اساسی  .2-2-1
چون و نخستین استدالل قابل طرح، الزام اقتضای اصل حاکمیت قانون اساسی است که بی

چرا بر نظارت تام ملت بر رفتار سیاسی دولت حکم کرده و با توجه به قراردادها و اسناد ننگینی 
کند که در تاریخ ایران بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد شده است، دولت را متعهد میکه 

ها( بدهد. ها و سازمانالمللی )دولتبا کسب اجازه از مجلس بتواند تعهدی را به سایر تابعان بین
 نشان 77صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی در مورد طرح و تصویب اصل  یمطالعه
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 رعایت و بر داشته مدنظر را کشور یمتعهدکننده سند هر عام طوربه اساسی قانونگذار که هددمی
حدی بوده است که مقنن در پی راهکار و و شدت این نگرانی به (17)است تصریح کرده «احتیاط»

رو روح قانون در اصل ازاین (18)المللی بوده است.تر برای تصویب قراردادهای بینشرایطی سخت
المال یا شئون ملت قرارداد درصدد عنوان این مطلب است که اگر روی اموال عمومی و بیت 77

ی انعقاد ی ملت است، از آن آگاه باشد و اجازهو تعهدی بسته شود، باید مجلس که نماینده
با توجه به اصالت محتوا در معاهدات، هر گونه تعهد (. 253: 1975قرارداد را بدهد )یزدی، 

للی که به هر عنوانی کشور را متعهد کند، مشمول این اصول قرار داده شده است که باید المبین
 65)اصل  77بر این، بررسی اصل (. عالوه33: 1931به تصویب مجلس برسد )مهرپور، 

دهد که نمایندگان نویس( در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشان میپیش
ایند تاریخی به این مسئله توجه داشتند و سعی کردند با آوردن کلماتی علت سوابق ناخوشآن به

هر گونه توافق  125و  77المللی در اصول نامه، قرارداد و موافقت بینهمچون عهدنامه، مقاوله
شود، نیازمند تأیید نمایندگان اسالمی می دولت با مرجع خارجی را که سبب تعهد برای جمهوری

تمامی اسنادی که  125و  77قرار دهند. در واقع اطالق و عمومیت اصول مجلس شورای اسالمی 
 گیرد.کند، در بر میالمللی متعهد میکشور را از نظر بین

االتباع را وضع المللی فرایندی الزمبه این ترتیب قانونگذار برای تنظیم و انعقاد معاهدات بین
 الملل منوط به رعایت آن است. ابعان حقوق بینالمللی ایران با سایر تکرده که اعتبار اسناد بین

 اقتضای 8/3/1962 تاریخ 3339 یشماره 77 اصل ذیل تفسیری ینظریه در نگهبان شورای
 تعهد ایجاد چنانچه تفاهم یادداشت» :دانسته و اشعار داشته است مجلس تصویب را مذکور اصل
به  .«شود رعایت آن به نسبت اساسی قانون در مذکور ضوابط بایستی و است قرارداد مثل نماید

ای که ایجاد تعهد کند، فارغ از نامش ملزم به تبعیت ضوابط این ترتیب هر تفاهم و سند و وعده
در  «المللیبین هایتوافق انعقاد و تنظیم چگونگی ینامهآیین» 1ی است. ماده 125و  77اصول 

را چنین « توافق حقوقی»قائل شدن برای عنوان سند،  تأیید این گزاره و بدون توجه و اعتبار
 مقابل در دولتی دستگاه آن، موجب به که المللیبین روابط از ناشی است توافقی»کند: تعریف می

 به ملتزم المللی،بین هایسازمان و شوراها مجامع، یا خارجی دولتی شرکت و مؤسسه دولت،
های متعددی به این ترتیب وقتی دستگاه«. باشد وقیحق اجرای ضمانت و آثار دارای و شود امری

سازی و ی تولید و غنیاز جمله سازمان انرژی اتمی ملزم به کاهش بسیاری از اعمال حوزه
های شایان توجهی را برای آژانس پژوهش شده و باید با کمک نهادهای متعدد دیگر دسترسی

شود. االتباع میالزم« اساسی قانون در رمذکو ضوابط»فراهم کند، تفسیر شورا مبنی بر رعایت 
 و دهد که آثاررا قرار می« نزاکتی توافق»نویس در مقابل توافق مذکور، نامهبر این آیینعالوه
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نامه در خصوص هر دو نوع توافق آیین 6ی حقوقی ندارد، ولی مطابق ماده اجرای ضمانت
 طبیعی، منابع بر بیگانگان یسلطه و باجان نفوذ»نباید متضمن « مذاکره»کند که تصریح می

 باشد.« گرسلطه هایقدرت برابر در کشور و تعهد امور دیگر و نظامی فرهنگی، اقتصادی،
المللی که به هر عنوانی کشور را گونه تعهد بین با توجه به اصالت محتوا در معاهدات، هر

 ویب مجلس برسد )مهرپور،که باید به تص است د، مشمول این اصول قرار داده شدهکنمتعهد 
نویس( در مشروح مذاکرات مجلس پیش 65)اصل  77بر این، بررسی اصل(. عالوه33: 1931

علت سوابق ناخوشایند تاریخی به این که نمایندگان آن به نشان دادبررسی نهایی قانون اساسی 
مه، قرارداد و ناو سعی کردند با آوردن کلماتی همچون عهدنامه، مقاوله تندمسئله توجه داش

که سبب  را گونه توافق دولت با مرجع خارجی هر 125و  77المللی در اصول موافقت بین
نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار  ،شوداسالمی می تعهد برای جمهوری

 المللیتمامی اسنادی که کشور را از نظر بین 125و  77دهند. در واقع اطالق و عمومیت اصول 
 گیرد.کند در بر میمتعهد می

 حاکمیت قانون عادی .2-2-2
فارغ از حاکمیت قانون اساسی و با توجه به سلسله مراتب قوانین و اصل صالحیت در حقوق 

المللی حق انجام عملی را به نام جمهوری ی بینعمومی باید در نظر داشت که دولت در عرصه
 یشماره ینظریه 1 بندجوز آن را از مجلس گرفته باشد. اسالمی ایران ندارد، مگر آنکه پیشاپیش م

 در مذکور ی مالک لزوم طی ضوابطشورای نگهبان که در مقام ارائه 1962 /8/3 تاریخ 3339
 دولت عمل مورد هر در: »کندالمللی است، این گزاره را تأیید میدر قراردادهای بین اساسی قانون

 در محدوده فقط .شودمی انجام اسالمی شورای مجلس تصویب اداستن به مسئولی مقام هر یا
نیاز  اسالمی شورای مجلس تصویب جزئاً و کالّ به محدوده از آن دارد و خارج قانونیت مصوبه

ای را تصویب کرده که بدون نسخ یا گانهعالوه در مقابل مجلس شورای اسالمی سه. به«رددا
های کاهش سطح فعالیتی اقدام مشترک وجود ندارد. در واقع رای مفاد برنامهاصالح آن امکان اج

 ایهسته آمیزصلح دستاوردهای از صیانت قانون»ای توسط دولت تا زمان عدم نسخ هسته
 آژانس با همکاری در تجدید نظر به دولت الزام قانون»( و 1983« )ایران اسالمی جمهوری

 به دولت الزام قانون»( و همچنین اجرای پروتکل به موجب 1985) (13)«اتمی انرژی المللیبین
 (21)«امنیت شورای به ایهسته یپرونده گزارش یا و ارجاع صورت در داوطلبانه اقدامات تعلیق

( غیرقانونی است. به این ترتیب اجرای بیانیه در واقع نقض سلسله مراتب هنجاری در نظام 1982)
 است. -ترین اقتضای حاکمیت قانون حداقلی -قانون حقوقی ایران و حاکمیت شکلی 
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 اصالت محتوا در معاهدات  .2-2-3

قضایی  یدومین استدالل قابل طرح بر لزوم تصویب مجلس این است که دکترین و رویه
کنند: اشاره می ،المللی بدانندبین ینامهبرای اینکه متنی را مشمول عنوان موافقت المللیبین

ها و ا توجه داشته باشیم و محتوا مالک و معیار هست نه عنوان متن. بنابراین واژهباید به محتو»
نامه، تبادل یادداشت و... همگی نامه، تفاهماصطالحات حقوقی مختلفی مانند عهدنامه، موافقت

کار روند و از اعتبار همانندی ترین تفاوتی برای عمل حقوقی خاصی بهتوانند بدون کوچکمی
 (.23: 1977 )میرعباسی،« باشندبرخوردار 

هر عنوانی که محتوای آن تعهدآور باشد، روند تصویب یکسانی دارد که مستند این 
ها]ی عنوان[ در واژه»قرار گرفته است:  المللی دادگستری نیز مورد اشارهکالم در دیوان بین

 «ه ندارندکنندالمللی نقش تعیینتبیین خصوصیت الزامی یک قرارداد یا یک تعهد بین
(Permanent Court of International Justice, 1931,  para. 35.) 

وین به آن اشاره شد، معاهده، توافق  1363کنوانسیون  1بند  2ی که در مادهگونههمان
 3339ی نظر از عنوان خاص آن. همچنین نظر شمارهالمللی است بین کشورها، صرف بین

ر عدم خصوصیت عنوان قرارداد صراحت دارد و مفاد را که ب 8/3/1962شورای نگهبان مورخ 
ی عمل ایران و مبتنی بر مفهوم تعهد باشد، مالک قرار داده است. با این دقت ابتدا و انتهای برنامه

کننده است؛ اصلی که مبین قرارداد و را اگر مالحظه کنیم، صحبت از اصلی بسیار تعیین 1+5
چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل  د همهتا در مور»تعهدی دوجانبه است: 

 برد.نام می (22)ی اقدام مشترک از این اصل تحت عنوان اصل قانونیبرنامه (21)«.نشده است
برای مثال در  .دهدطور خاص دقت بر روی عبارات معنای تعهد را کامالً نشان میبه

 اتخاذ این اقدامات مذکور ظرف سه ماه ازاطالعات »هشتمین بند از تعهدات ایران آمده است: 

ایران  یفارسی وزارت خارجه یاین عبارت فارغ از اینکه در ترجمه (29).«شد ارایه خواهد
برگ  یآمرانه و الزامی دارد. این تعهد طرفین مطابق گزاره یکامالً جنبه (22)است، نیامده

اروپا باید  یو اتحادیه 5+1آنچه »و  (25)«دآنچه ایران باید انجام ده»ها ذیل دو عبارت آمریکایی
است. برای آنها ضمانت اجرا نیز  شدهتصریح  (27)در سایت رسمی کاخ سفید (26)«انجام دهند

 در نظر گرفته شده است.  (23)«شفافیت و رصد کردن مداوم»و  (28)«آزماییمکانیزم راستی»با عنوان 
 ی، در مقدمهشودمیژنو برداشت  ینامهتوافقکه از خود الفاظ متن  (91)بر تعهداتیعالوه
از جمله تعهداتی  است.نامه نکاتی آمده که مبین تعهدات متعدد طرفین در این سند این توافق

های اولیه و گام ی میان گامدر فاصله»ها به آن متعهد شده است: که ایران در قالب قطعنامه
بخش های شورای امنیت با هدف رضایتامههای دیگری از جمله پرداختن به قطعنآخر، گام
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عالوه ایران با به .«بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت
اقدام مشترک عمالً تعهدات مربوط به پروتکل الحاقی را که از تعهدات  یبرنامهتعهد به 

واهد گرفت. همچنین گردد بر عهده خالمللی فیمابین کشورها و آژانس محسوب میبین
و ایران  5+1یک کمیسیون مرکب از »تضمین اجرای تعهدات طرفین، مقرر شده است:  منظوربه

وفصل مدت )این کمیسیون مشترک برای تسهیل حلبرای نظارت بر اجرای اقدامات میان
مسائل مورد نگرانی گذشته و حال با آژانس همکاری خواهد کرد( و بررسی مسائلی که ممکن 

آزمایی اقدامات مربوط به که آژانس مسئول راستیدرحالی ،ت پدید آیند، تشکیل خواهد شداس
انگر حقوقی بودن این سند و داشتن بیاین خود  .«ای را بر عهده خواهد داشتموضوع هسته

 ضمانت اجرای حقوقی است.
ه این ید این نکته است کؤبه نوعی م مذکوربر این اساس موارد متعددی از جمله موارد 

چراکه از یک طرف دولت ایران خود را  ،ستای سیاسی نامهتر از یک تعهدنوشته، سندی فرا
کند که اجرای آنها در حقیقت محدود کردن یک سری اقداماتی می برخیموظف به انجام 

دید تعهد بستن بر سر حقوق ملت به تصویب و صالحرو ازاین ،حقوق ملت ایران است
( و از جانب دیگر دولت خود را Allen & Thompson, 2011: 230نیاز دارد )نمایندگان ملت 

کند و هم اینکه کمیسیون مشترک و آژانس موظف به گرفتن رضایت شورای امنیت می
نامه به گام اول این توافق عالوه، ایران دردهد. بهالمللی را ناظر بر اقدامات خود قرار میبین

آور بوده و کشور ایران باید به انجام این موارد این موارد الزام یداده که همه مواردی تعهد
مشترک برای بیان فعل  اقدام یبرنامه انگلیسی در متن« undertake» یداللت کلمهد. کناقدام 

چراکه در ترم  (91)،اقدامات طرفین، مبین اصرار سند بر تعهد بودن این توافق حقوقی است
 (92)یاد شده است. شدن ملتزم متعهد و معنای به از آن های لغت،حقوقی تمامی فرهنگ

 وجود معیارهای شکلی و ماهوی  .2-2-4

به امضا  5+1ای که در مذاکرات ژنو میان ایران و گروه با توجه به آنچه گفته شد، بیانیه
المللی( و همچنین وجود معیار ماهوی )تعهداتی علت داشتن معیار شکلی )وصف بینرسید، به

ر آن برای ایران ایجاد شده است( جدای از هر عنوانی که به آن بیانیه داده شود، سندی که د
و به تصویب مجلس شورای اسالمی نیاز دارد.  استقانون اساسی  77است که مشمول اصل 

توجه » ،جرا بودن یا نبودن تفسیر کنیماالرا برای دریافت الزم در واقع اگر هم بخواهیم مفاد آن
« است ایارات معاهده یکی از اصول بسیار مهم و اساسی در تفسیر هر معاهدهبه سیاق عب

 (.113: )ب(1989)ضیایی بیگدلی، 
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عمل ذیل دو تیتر مجزا اشاره  یبرنامهذکر است که در سند مزبور به دوجانبه بودن شایان 
قبل از  (99)«در مقابل»بر عبارت  تأکیدقبل از بیان عناوین اقدامات طرف مذاکره با شده و 

عنوان وصف طرفینی بودن تعهدات است بر حقوقی بودن این سند ، به«شودمتعهد می» یکلمه
ای شکلی بر حقوقی بودن این تعهد این خود قرینه ؛المللی صحه گذاشته شده استبین

رعایت تعهدات متقابل از سوی هریک  توان به وجود الزام حقوقیمی روازایندوجانبه است. 
قانون اساسی و مستلزم  125و  77ل ود که این مسئله موجب شمول اصکرن نیز اشاره از طرفی

 ،ست و اگر فرض کنیم که این برنامه موجد تعهد نیستاتصویب مجلس شورای اسالمی 
بدین معنا که چرا طرفین به یکدیگر امتیاز بدهند ولی  ،بدون هیچ تردیدی لغو خواهد بود
امتیاز دادن بدون تعهد عملی صحیح و معقول نیست و با  تعهدی از طرف دیگر طلب نکنند.

 (.Katzman & Kerr, 2013: 11شود )ها رعایت مینامهگونه عملی در توافققطع یقین این
ست و الزم است به اقدم بهیند متقابل و قدمااقدام مشترک شامل فر یبرنامهعالوه این به

های ملی مربوط به های چندجانبه و تحریمتحریمهای شورای امنیت، ی تحریمجانبهرفع همه
ای ایران بینجامد. با توجه به این مطلب هر گام دارای عوض و متقابالً معوضی ی هستهبرنامه

 شوند.اقدام به آن متعهد می یبرنامهها در قالب این است که دولت

 المللی بودن معاهدات روح اصول بر انحصار قید بین تأکید  .2-2-5
حقوقی  یبر این بود که با توجه به مباحث موجود در میان جامعه مستدلینا اکنون سعی ت

اما در این مرحله از  ،اقدام مشترک ذکر کنند یبرنامهکشور، دالیلی بر حقوقی بودن تعهدات 

تر و را واضح 125و  77 ای ذکر خواهد شد که مراد جدی قانونگذار از اصولاستدالل، نکته
المللی با هر بینهای نامهتوافق ،المللکند. در ادبیات حقوق بینیح بیان میصورت صحبه

معاهدات رسمی )تشریفاتی(  یاساس تشریفات انعقاد به دو دستهکار گرفته شوند، برعنوانی به

های تشریفاتی، نامههای ساده به خالف موافقتنامهموافقت. پذیرندیا اجرایی )ساده( تقسیم

گونه تشریفاتی نیست و بدون دخالت صریح رئیس ند که انعقاد آنها تابع هیچهست هاییپیمان
تصویب را بگذرانند با امضای دولتمردان یا نمایندگان دیپلماتیک  یهکشور و بدون آنکه مرحل

های ساده، نامهموافقت. یابندنامه و غیره اعتبار مییادداشت، تفاهمی هنامه، مبادلهصورت مبادلبه

د شوکه بین کشورها منعقد می پردازندفنی، اجرایی، فنی و خدماتی می یلب به مسائل سادهاغ

ارتباطی با حاکمیت  ها ذاتاً. این توافقستی کاالصورت خرید و فروش و مبادلهو بیشتر به

 ترتیب این به (.,t1: 287) Rousseu, 1944 باشند هاها ندارد، هرچند طرفین آن دولتدولت

 یمرحله آنکه بدون و کشور رئیس صریح دخالت بدون آنها انعقاد کهرا  هایینامهموافقت
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 ،نامهمبادله صورتبه دیپلماتیک نمایندگان یا خارجه وزیر امضای با د،نبگذران را تصویب

 انعقاد تشریفات کردن ساده یفایده. نامیممی ساده یمعاهده ،یابندمی اعتبار... و نامهتفاهم

 عقد یپیچیده تشریفات با طبعاً که است المللیبین معاهدات درنگبی اجرای معاهده،
 ، معاهداتیالمللیبینمعاهدات رسمی . اما (119: 1973 فلسفی،)دارد  منافات رسمی معاهدات

الملل از طریق مقامات صالح تدوین بیناست که با انجام تشریفات کامل بین تابعان حقوق 
این  گردد.حقوق و تکالیف قانونی برای کشورها می أشود و منشد میمعاهدات، تنظیم و منعق

ها و تعیین اصول کلی و معاهدات مربوط به روابط بنیانی و اساسی کشورها، حاکمیت دولت

المللی است و آثار حقوقی، سیاسی و اقتصادی مشی اساسی روابط مادی و سازمانی بینخط
معاهدات، با گونه اینتنظیم و انعقاد  (.82: 1965 شایان توجهی در هر کشور دارد )عنایت،

 عموماً زمانی و تصویب پارلمانی است های نوعاًرایج نظام یمقننه و مجریه شیوه ایهمکاری قو

 (.72 :1977زاده، موسی)باشد  امضا کرده را معاهده دولت یک آن از قبل که گیردمی صورت
، نامهعهد» با ذکر مطلق عناوین قانون اساسی، 77اصل که در اینجا باید اشعار داشت 

 به منوط را آنها یهمه مذکور بندیدسته به اعتنا بدون «نامه، قرارداد و موافقتنامهمقاوله

ه بین معاهد نوع هر تصویب ضرورت بیشتر، تصریح با 125 اصل. است دانسته مجلس تصویب
 عبارت دیگرگونه استثنا بسته است. به هرراه را برای  ها در مجلس،سایر دولت دولت ایران و

 و بوده رسمی ،المللیهای بینتوافق ید که کلیهکرکور چنین استنباط ذتوان از صراحت ممی
 .(182: 1983نیست )هاشمی،  متصور ایساده توافق

یید این نظر بیان أشورای نگهبان نیز در ت 8/3/62مورخ  3339 یشمارهتفسیری  ینظریه
یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و باید ضوابط مقرر در » :داردمی

عمومیت قائل شده  77واقع برای حاکمیت اصل در این نظر «. قانون اساسی در آن رعایت شود

با دقت  روازاینهای استثنا را از نظر موضوعی )رسمی و ساده( بسته است. و تمام جهات و راه

که رفت توان نتیجه گاقدام مشترک می یبرنامهدر لزوم تصویب  شدهیل طرحمطالب و دال در

 (92)حه در لزوم تصویب مجلس قابل خدشه باشند، با توجه به روح قانونوحتی اگر دالیل مطر

المللی در حکم های بینتوافق یکنندگان، این مطلب که کلیههای ذهنی تدوینزمینهو پیش
و دلیلی  استند، قابل استنباط ابدون استثنا نیازمند تصویب مجلسهای رسمی بوده و توافق

ها به معاهدات حقوقی نامهقابل ارائه در برابر نظر مقنن اساسی، بر انصراف از مطلق موافقت

 (.231: 1989ندارد )وکیل و عسکری،  دوجو
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 عدم لزوم تصویب مجلس شورای اسالمی .2-3
توان برای ای نیز میویب مجلس شورای اسالمی، ادلهی قابل طرح برای تصدر مقابل ادله

 عدم لزوم تصویب مجلس آورد که شامل شش محور کلی به شرح زیر است:   

 عدم داللت مستقیم بر تعهد  .2-3-1

بلکه هریک  ،شودای است که الزام مستقیمی از آن ناشی نمیگونهعمل ژنو به یبرنامهمفاد 
نهایی  یانعقاد معاهده ید که زمینهکناوطلبانه تعهداتی را قبول میاز طرفین با اختیار خود و د

 آورد.گام نهایی فراهم می را در
کارگیری الفاظ و عباراتی خاص اقدام مشترک در به یبرنامهعبارت دیگر، تعمد سند به

یست و ن« ها در انعقاد قراردادآزادی اراده»به معنای اصطالحی « اختیار»دهد که این نشان می
متضمن این مفهوم است که هریک از طرفین با انجام این اقدامات اختیاری زمینه را برای انعقاد 

د و به لحاظ حقوقی عدم اجرای این تعهدات اثری را پدید کننهایی آماده می یمعاهده
ست تبع آن ممکن ادهد و بهآورد. البته آثار سیاسی این نقض تعهد الزاماً خود را نشان مینمی

عدم ایفای تعهدات مندرج در  ،صورت اولیهاما به هر ترتیب به ،وجود آیندآثار حقوقی نیز به
 شود. قرارداد به پدیداری آثار حقوقی منجر نمی

مشترک اقدامات، دو طرف به داوطلبانه بودن  یبرنامهکه در این  گفتدر ادامه باید 
عدم تعاقب مسئولیت حقوقی »سیاق به معنای  اند. داوطلبانه بودن در اینکرده تأکیداقدامات 

توان از تعهد حقوقی بر است و در چنین فرضی نمی« در صورت استنکاف از اجرای تعهدات
کشور سخن به میان آورد که همان معیار شورای نگهبان برای احراز یک توافق یا قرارداد 

ی که مبین عدم تعهدآوری از جمله دالیل (95)قانون اساسی است. 77المللی مشمول اصل بین
و  (96)اقدامات داوطلبانه ماننداستفاده از الفاظی  ،ستاصورت مستقیم عمل به یبرنامهاین 

کار بردن الفاظ و افعالی که دال بر لزوم انجام اقدامات مورد بحث است و همچنین پرهیز از به
توان بیش از یک سند ا نمیاین سند ر روازاینست. اآور همراه با قطعیت فقدان عبارات الزام

اینکه  (97)پردازد.ریزی اقدامات و چارچوب یک همکاری میسیاسی تلقی کرد که به برنامه
ای های ویژهای که جنبهلهئمس یزمینهند یا اینکه توافق کتبی است و در اها طرفین توافقدولت

المللی معاهدات حقوقی بینتواند موجب اشتباه در تمییز آن از ای دارد، نمیدر حقوق هسته
گاه الملل بر توافق مذکور است. در این زمینه، طرفین هیچشود. معیار مهم اعمال حقوق بین

و نه منافع و مصالح مشترک در یک بازی الملل )اند که حقوق بینز نداشتهرضایت خود را ابرا
توان ادبیات حقوقی می ورمذکرو در کمترین جایی از توافق ینابرد( بر آن حاکم باشد. از-برد
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عکس، طرفین ر)نه در عنوان و مفاد و نه در تنظیم بندهای آن(. بلکه ب را مشاهده کرد
 .(92: 1932 )ساعد، نیستحقوقی  یاند که سند مذکور یک معاهدهصراحت اعالم کردهبه

 (98)تفکیک تعهد سیاسی از تعهد حقوقی .2-3-2
دهند یا به آن به عقد معاهده تن می زمانیها ا دولتزیر ،ای سیاسی داردهر معاهده جنبه

د یا متضمن منافعی برای آنها کنپیوندند که معاهده بتواند حاجات سیاسی آنها را برآورده می
ند. با این وصف هر معاهده در مفهوم االمللی، سیاسیباشد. در این مفهوم تمام معاهدات بین

المللی الملل برای ایجاد حقوق و تکالیف بینبین ای که به موجب حقوق)معاهده عام کلمه
 ها بسته شده باشد( سندی حقوقی است. میان دولت

در  .ی سیاسی دارندخوریم که کامالً جنبههایی بر میالملل به پیمانگو اینکه در روابط بین
قوقی نبوده گونه تعهد حاند که متضمن هیچهایی بستهها میان خود پیماندولت ،موارد گونهاین 

هایی بوده است ها اعالم قواعد یا بیان تعهدات متقابل دولتخصوصیت این قبیل پیماناست. 
المللی از بین یرویه (. در33: 1973 اند )فلسفی،ها مشارکت داشتهکه در انعقاد این پیمان

کنند نزاکتی یاد می ی شرافتمندانه یانامهآور، توافقی غیرالزامنامهعنوان توافقتعهدات سیاسی به
که البته این امر نافی آثار حقوقی چنین یستند آور نگونه تعهدات الزامو از نظر حقوقی این

رسد نظر میمنظور از تعهد بر کشور نیز به 125و  77در اصول  که آنجا اقداماتی نیست. از
اقدام  یبرنامه ،تالملل قابل احراز اسحقوق بین براساسالمللی است که تحقق یک تعهد بین

 (.115: 1931زاده و خلف رضایی، )حبیباست مشترک یک تعهد سیاسی 
دارد: نیز تصریح می« المللیهای بینچگونگی تنظیم و انعقاد توافق ینامهآیین» 1 یماده

المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم توافق نزاکتی، توافقی است ناشی از روابط بین»
االجرایی بر آن نماید، بدون آنکه اثر حقوقی الزمهای معینی اعالم میتعقیب سیاستخود را 

مثال یکی از آثار حقوقی چنین توافقاتی این است که امضای آنها به معنای  برای .«مترتب باشد
 خواهد بود و مآالً (93)گوییول اصل عدم تناقضماعالم موضع کشور بوده و در نتیجه مش

حد واسطی  ،أخوذ به موازین پیشین خود است. در نتیجه این توافق سیاسیشخص یا دولت م
 آمیز( و تعهدات حقوق خاصصلح یای و عام )توسعهسیاسی است که بین حقوق معاهده

از مسیر حقوق های شورای حکام و شورای امنیت( قرار گرفته است تا مانع اخیر را )قطعنامه
به معنای  ،المللی نیستبین ید ژنو هرچند یک معاهدهدر نهایت سن ای ایران بردارد.هسته

ها بلکه پیامدها و آثار حقوقی آن نخواهد بود. فارغ از اینکه خاستگاه این سند را فقدان جنبه
برخی مفاهیم مندرج در مقدمه و  دانست، (21)نیتشورای ام 1323 یقطعنامه 99باید بند 
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 یمندی کشور از حق توسعهز جمله شرایط بهره)ا همچنین عناصر اساسی گام آخر متن مذکور
ای مرتبط با مبانی و اصول حقوق هستهان.پی.تی(، دقیقاً  2 یمادهای مقرر در آمیز هستهصلح

للی الممحدود، ابعاد و پیامدهای حقوقی بین یاین سند سیاسی چندجانبه رواست. ازاین
 .داردالملل( مفهوم در منابع حقوق بینها و جایگاه این ی دولتعنوان نمادی از رویه)به

 عمل توسط پارلمان دیگر کشورها  یبرنامهعدم تصویب  .2-3-3

آمریکا انعقاد معاهدات  یمتحده قانون اساسی ایاالت 2در اصل  ماینکه بخش دو با
در نظر حقوقدانان  ،(Garcia, 2013: 2تشریفاتی را موکول به موافقت مجلس سنا کرده است )

 ینامهعنوان یک موافقتو به نیستآور ایی این برنامه عمل از نظر حقوقی الزامآمریک
از آنجا که در  روازاین (21)آید.حساب نمیالمللی نیازمند تأیید مجلس قانونگذار آمریکا بهبین

های سند مورد بحث بر الزام حقوقی اجرای مفاد ی طرفاقدام مشترک، اراده یبرنامه یزمینه
المللی نبوده و به همین دلیل متضمن بین یگرفته معاهدهند واقع نشده، توافق صورتاین س

 قانون اساسی نخواهد بود.  77تعهدی بر کشور ایران نیست و در نتیجه مشمول اصل 
چراکه  ،تواند درست باشدسایر کشورها نمی یاین دیدگاه با توجه به قیاس گرفتن از رویه

اقدام مشترک را به دو بخش تعهدات ایران و  یبرنامهصراحت به فارغ از اینکه کاخ سفید
و کند میهر نظام حقوقی از قواعد خاص خود تبعیت  (22)،است تقسیم کرده 5+1تعهدات 

ویژه اینکه در نظام حقوقی ایران، هب ؛االجرا باشدتواند برای دیگری الزمسنت هیچ کشوری نمی
قانون اساسی  2اصل  معالوه با دقت در بخش دوصراحت قانون اساسی وجود دارد. به

« موافقت»بلکه شرط مورد نظر  ،که نظر قانون اساسی آمریکا تصویب مجلس نبوده یابیمدرمی
در »عالوه به .«به شرط آنکه دوسوم سناتورهای حاضر در مجلس با این امر موافق باشند»است: 

منظور احتراز از مشکالت ناشی از کسب بههای اجرایی، دولت ایاالت متحده نامهمورد موافقت
ای را معمول داشته دوسوم آرای سنا و با استعانت از تفسیر موسع قانون اساسی فدرال، رویه

تواند رأساً آنها را به تصویب برساند. این نوع معاهدات، از همان جمهور میکه بنابر آن، رییس
ری است که دیوان عالی نیز بر آن صحه اعتبار حقوقی معاهدات رسمی برخوردارند و این ام

تواند به این ترتیب سازوکارهای متفاوت نمی .(37: )ب(1989بیگدلی، )ضیایی « نهاده است
 مبین ماهیت یکسان باشد.

 ی الجزایر دولت در بیانیه یرویه .2-3-4
براساس این بیانیه که تحت سه سند به امضا رسیده است، دعاوی بین ایران و آمریکا 

های بانکی ایران در ها و حسابی داراییوفصل شده و سازوکار مشخصی برای حل مسئلهلح



 
 
 

 ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسیتحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه
 

 

895 

هفده بند و شامل  ماده و چهار ی کلی شامل یک مقدمه،آمریکا باید به تصویب برسد. بیانیه
های ایرانی در آمریکا، گذشت آمریکا از دعاوی خود پیرامون سفارت آن کشور در آزادی گروگان

عدم مداخله در امور داخلی ایران، لغو دعاوی  های آمریکایی،ستگیری دیپلماتتهران و د
های ایران، لغو مطروحه در ایران در محاکم آمریکایی و سایر کشورها و آزادی و استرداد دارایی

وفصل ی حلبیانیه»های بازرگانی علیه ایران و موارد دیگر است. سند دوم این بیانیه، تحریم
خصوص تشکیل یک دادگاه داوری بین ایران و آمریکاست که به دعاوی ایران و  ، در«دعاوی

که در واقع سازوکار اجرایی « سند تعهدات» کند. سند سوم نیز مربوط است بهآمریکا رسیدگی می
ای از تعهدات مالی آمریکا و ایران است که در ضمن آن به اقداماتی که پس از آزادی وجوه پاره

 (. 272-263: 1987شده است )محبی،  بینیان باید صورت گیرد، پیشهای ایردارایی
با اینکه این  یابیمدرمیالجزایر  ینظام جمهوری اسالمی ایران در بیانیه یبا توجه به رویه

به تصویب مجلس نرسید و اگر در مقام مقایسه قرار  ،بیانیه تعهدات مهمی در خود داشت
 .به تصویب مجلس نیاز ندارد مشترک ژنو نیز یبرنامه ،بگیریم

ی سابق استوار شده است. به این ترتیب باید ابتدا به این این دلیل نیز مبتنی بر قیاس از رویه
تواند برای اقدامات آتی، موجبات ی سابق میسؤال جواب داد که آیا در نظام حقوقی ایران، رویه

وجو کرد. در ی حقوق داخلی جستلزوم را فراهم کند؟ پاسخ به این پرسش را باید در عرصه
ها و های حقوقی موضوعه است که عرفی نظامواقع با این پاسخ که نظام حقوقی ما، از جمله

ی یک تنهایی صرفاً جنبه( و بهOrebech, 2005: 192ها در مقابل نصوص هیچ اعتباری ندارند )رویه
ی الجزایر از این نظر که مغایر نص یهتوانند بازی کنند، باید گفت بیانی مورد بحث را میقرینه

بوده، از نظر حقوقی غیرنافذ و فاقد اعتبار است و به این  193و  125، 81، 77صریح اصول 
تواند سنت ایجاد کند. هرچند اساساً حتی نمی -غیرقانونی -ترتیب عرف و رویه فاقد اعتبار 

 توانند مستند قرار گیرند.یهای موضوعه در مقابل نص قانون، نمی معتبر، در نظامرویه

 نامهتطبیق با متن موافقت .2-3-5
ی ی یک برنامهدربرگیرنده این متن آمده است، نامهاین توافقی طورکه در مقدمههمان

منظور ساز بهشفاف ها و اقداماتسازی مورد توافق دو طرف است که با اِعمال محدودیتغنی
بنابراین دست طرفین را برای  (29)، همراه خواهد بود.آمیز آنحصول اطمینان از ماهیت صلح

گونه از این جمالت این .سازی باز گذاشته استزدن از پذیرش یا عدم پذیرش غنی باز سر
مذاکرات  یشدهنویس یک معاهده و مکتوبشود که این توافقات صرف پیشاستفاده می

ده شگام اول این برنامه اشاره  ان عناصردر ذیل عنو ،المللی. از سوی دیگرنه توافق بین ،هستند
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شود که از این متن استفاده می .«به انجام خواهد رساند زیر را یایران اقدامات داوطلبانه»است: 
چون در  .امور آمده است برخیانجام  منظوربهاین اقدامات تعهد نیست و صرفاً عالمت میل 

کار ه شده و در نگارش متن سعی شده است از بهنامه به داوطلبانه بودن اقدامات اشارمتن توافق
  (22)کننده خودداری شود.گرفتن عبارات ملزم

نافی  ،نامهچراکه موقت یا داوطلبانه بودن یک توافق ،رسدنظر نمیبهاستدالل صحیح  ینا
عبارت دیگر دولت ایران در این نیست. به ،شودطرفین توافق گذاشته می یعهده تکالیفی که بر

و این تکالیف در حال « پذیرفته»صورت موقت و داوطلبانه نامه تکالیف بزرگی را ولو بهفقتوا
بنابراین صرف موقت و داوطلبانه بودن یک  ،و در حال اجرا هم هستند رندحاضر موجودیت دا

قانون  125و 77 چراکه اطالق اصول ،نامه دلیلی بر عدم نیاز تصویب مجلس نیستتوافق
چگونگی تنظیم و انعقاد  ینامهفسیری شورای نگهبان و حتی آییناساسی، نظریات ت

مدیر « یوکیا آمانو» در ادامه، به سخنان تابند.المللی چنین استنباطی را برنمیبینهای نامهتوافق
که  شودمی، اشاره 16/8/1939المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی در تاریخ کل آژانس بین

مشترک اقدام که سال گذشته در شهر ژنو سوئیس میان  یبرنامهمفاد دارد تهران به بیان می
 (25)طور کامل پایبند بوده است.دست آمد و در پایان تیرماه تمدید شد، بهبه 5+1ایران و گروه 

در  ،ی حقوقی باشداقدام مشترک، اقدامات داوطلبانه و فاقد جنبه یبرنامهبه فرض اینکه 
را  تواند مفاد آناست. در این صورت هریک هر زمان که بخواهد میی الزام نتیجه فاقد جنبه

 تأکیداالجرا بودن این برنامه بر الزم ،ی ایران در عملکه وزارت خارجهدرحالی ؛دکننقض 
در خصوص لزوم اجرای این برنامه  -سخنگوی وزارت خارجه  -دارد. خانم مرضیه افخم 

 یبرنامه در مقابل هایطرف تعهدات عنوانبه که یهایبحث ترینکلیدی از»دارد: اظهار می
 گونه هر که کردیم اعالم قبالً. است جدید تحریم به مبادرت عدم شده، برده نام مشترک اقدام
 هاطرف امیدواریم و است مشترک اقدام یبرنامه مرگ یمنزلهبه جدید تحریم اعمال به اقدام

 کرده حفظ را برنامه بر حاکم روح و باشند جدی کمشتر اقدام یبرنامه به پایبندی و حفظ در
این مسئله بعد از وضع برخی  (26).«بگیرند پیش در آن شدن اجرایی برای را سازنده اقدامات و

اقدام مشترک صورت  یهای حقوق بشری آمریکا علیه ایران که پس از امضای برنامهتحریم
ی و حتی وزارت خارجه (اس عراقچیعب)ی ارشد ایران کنندهمورد اعتراض مذاکره ،گرفت
 جدی پیشرفت خواهان اگر 5+1 کشورهای»کند که گرفت. عراقچی بیان می قرار (27)روسیه

 که کنند رعایت را ژنو توافق الزامات باید هستند ایران با جامع حلراه به رسیدن و مذاکرات
دقت در بیان عراقچی  (82).«آنهاست یجمله از همکاری و تفاهم یروحیه و نیت حسن داشتن

چراکه  ،دهد که این برنامه یک معاهده استبیش از پیش نشان می« حسن نیت»و عبارت 
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عنصر اساسی یک معاهده  ،های حقوق معاهداتنامهعهد 91 یمادهمطابق « اصل حسن نیت»
 (.113: )ب(1989)ضیایی بیگدلی، « ر شودییک معاهده باید با حسن نیت ... تفس»است و 

چراکه به تصریح پایگاه  ،االجرا بودن برنامه استی ارشد ایران مبین الزمکنندهبیر مذاکرهتع
اقدام مشترک،  یبرنامهایران از  یرسانی رسمی وزارت خارجه، تفسیر وزارت خارجهاطالع

 و چین بریتانیا، فرانسه، انگلیس، روسیه، آمریکا، و ایران»گویای تعهد بودن این برنامه است: 
 دست ایران ایهسته یبرنامه یمناقشه حل برای ماهه شش توافق به ژنو مذاکرات در آلمان،
 خود ایهسته هایفعالیت برخی پذیرفت ایران ،«مشترک اقدام یبرنامه» توافق براساس. یافتند

 و نشده تصویب اسالمی جمهوری علیه تازه هایتحریم مقابل در و کند متوقف و محدود را
« قدرت حقوقی»این تعهدات دوجانبه باید به معنای  (23).«شود آزاد ایران هایدارایی از برخی

« کشور»که لزوم اجرای یک معاهده و اجرای آن با عنوان یک درحالی ،داشتن این برنامه باشد
موجب قانون اساسی ممکن است )ضیایی بیگدلی، ه ترین مقام و بصرفاً با تصویب عالی

 و -این حال این برنامه با اینکه با نام کشور ایران، برای ایران تعهداتی عمده (. با 32: )ب(1989
چراکه توافقی  است،قانون اساسی  125و  77در تعارض با اصول  ،همراه داشتهرا به -نه جزئی

 (.181: 1983است که از قبل مجوز انعقاد نداشته و توسط مجلس تصویب نشده است )هاشمی، 
 (51).یستی یا مربوط به خریدوفروش نئزهمچنین موضوع آن ج

 گیرینتیجه

 روح و همچنین تأکید ماهوی و شکلی معیارهایی اقدام مشترک و با دقت بر الفاظ بیانیه
و در ادامه اقدامات و اظهارات طرفین مذاکره و  معاهدات بودن المللیبین قید انحصار بر اصول

ای که بر برخی الفاظ نون اساسی در مقابل ادلهتر از همه اقتضای اصل حاکمیت قانون و قامهم
ی خطای هایشان، نزاکتی بودن سند و رویهموردی، اقدام سایر کشورها در مراجعه به پارلمان

کند، ناگزیر از رعایت ضوابط قانون اساسی در ی الجزایر تأکید میگذشته در خصوص بیانیه
و مشروح مذاکرات  قانون اساسی حاکمیت اصل اقتضای واقع درمقابل این سند حقوقی هستیم. 

 کشور برای را تعهد ایجاد صالحیت اوالً مجریه یقوه که کندمی بیان را این الزام قانون اساسی
 نگاه که است ذکر شایان .آیدمی وجودبه مجلس تصویب با صرفاً کشور برای تعهد ثانیاً و ندارد

 اساسی قانون 127و  77کرات اصول مذا مشروح در که مطلقی و جامع رویکرد و تاریخی

مجریه و  یقوه یکه جلوگیری از انجام اقدامات خودسرانه کندمی نشان خاطر شود،می مالحظه
عدم کسب اجازه از نمایندگان ملت در متعهد کردن ملت به قراردادهای استعماری تاریخ ایران، 

تواند که هیچ مرجعی نمی استشایان یادآوری  غایت قانونگذار در وضع این اصول بوده است.
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اعطای  ،در مقام بیان صالحیت اساسی چراکه قانونگذار شود،جایگزین مجلس شورای اسالمی 
و سایر نهادها فاقد چنین صالحیتی است االجرا شدن معاهدات را به مجلس داده مجوز الزم

ی در حوزه اختیاراتی 176طور خاص شورای عالی امنیت ملی که مطابق اصل هب ؛باشندمی
با این . برخوردار نیستالمللی صالحیتی ناظر به نظارت بر معاهدات بینو از امور امنیتی دارد 

اقدام  یبرنامه مجلس فاقد اعتبار حقوقی و اجرایی است. یگونه تعهدی بدون اجازه هر حال
ماهیتی جز  و استفاده از عبارات مفید تعهد، 5+1مشترک با تصریح به تعهدات طرفینی ایران و 

کند ی مجلس را با هر تفسیر و تعبیری نقض میگانهو در هر صورت، قوانین سه معاهده ندارد
احترامی قرار داده و این به معنای توافقی است که اصل حاکمیت قانون شکلی را مورد بی

 است.
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 اداری گیریتصمیم هایبایسته از برخی بر تأملی
 اداری عدالت دیوان شعب یآرا پرتو در شخصی
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 تهران، ايران دانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه تهران،. 2
 

 12/4/1313: رشيپذ  11/11/1311: افتيدر

 چکیده
 مقررات و نیقوان چارچوب در اندمکلف یادار مراجع قانون، تیحاکم اصل به توجه با

 گرفته نظر در ييهاستهيبا یادار مراجع یریگمیتصم یبرا مقررات و نیقوان در. کنند یریگمیتصم
 ران،يا يحقوق نظام در. شد خواهد تمایتصم نيا نقض موجب آنها،نکردن  تيرعا که است شده

 و است یادار مراجع توسط مذکور یهاستهيبا تيرعا بر نظارت ييقضا مرجع یادار عدالت وانيد
 نيا. دارد قرار یادار عدالت وانيد شعب تیصالح در ،يشخص یادار ماتیتصم بر ييقضا نظارت

 یبرا را ييهاستهيبا چه یادار عدالت وانيد شعب که است پرسش نيا به پاسخ يپ در مقاله
 -يفیتوص يبررس با است شده يسع نیهمچن. انددانسته یضرور يشخص یادار یریگمیتصم
 شعب که ييهاستهيبا و شده داده پاسخ پرسش نيا به ،یادار عدالت وانيد شعب یآرا يلیتحل

 عدالت وانيد شعب. شود استخراج اند،دانسته یضرور ،یادار مراجع یهایریگمیتصم در وان،يد
 یادار مرجع که را ييهاستهيبا خود، یصادره یآرا در مذکور، یفهیوظ انجام یراستا در یادار

 مستند ض،یتبع عدم و یبرابر بودن، يقانون جمله از است، خود ماتیتصم در آنها تيرعا به ملزم
 تيرعا رتصو در را یادار ماتیتصم و داده قرار توجه مورد ،یادار ماتیتصم بودن مستدل و

 .اندکرده نقض آنهانکردن 

 وانيد شعب قانون، تیحاکم ،يشخص یادار ماتیتصم ،یریگمیتصم یهاستهيبا :هادواژهیکل
 .ييقضا نظارت ،یادار عدالت

                                                                                                                                                       
* E-mail: Mj.rezaiezadeh@gmail.com 

 E-mail: a.darvishvand@gmail.com نويسندة مسئول **
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 مقدمه
به شهروندان  خدمات یارائهمراجع اداری در راستای تأمین منافع و نظم عمومي و 

با پذيرش است.  مؤثرحقوق و تکالیف شهروندان  در تصمیمات اين که گیرندمي تصمیماتي
کارگیری اين صالحیت نظارت بر به است شده زمینه، سعي اينضرورت اقدام مراجع اداری در 

 .(22: 1731 ،)دومیشل شود از اين طريق حقوق شهروندان تأمین و شده
که  ون است، اصل حاکمیت قانمراجع اداریترين ابزار کنترل اعمال اقتدارات يکي از مهم

، ی تصمیمات مراجع اداری بايد مبنای قانوني داشته باشد )طباطبايي مؤتمنيبه موجب آن کلیه
 .(251تا: سنجابي، بي ؛13: 1731

از الزامات اصل حاکمیت قانون اين است که شهروندان در مواردی که معتقدند مرجع 
بتوانند به کند، نوني خود عمل نمياداری، برخالف قانون اقدام کرده است يا اينکه به تکالیف قا

( و با ابطال تصمیمات 12: 1725)خادم، کنند طرف رجوع و احقاق حق مراجع مستقل و بي
و ملزم کردن مراجع اداری به انجام وظايف قانوني، به حق خود دست يابند خالف قانون يا 

 .(22: 1732درالحفاظي، )ص درخواست کنندجبران آن را  باشد، چنانچه زياني به آنها وارد آمده
های حقوقي مختلف در نظامی تصمیمات اداری، هدف تأمین حقوق شهروندان در زمینه با

در نظر گرفته شده است. در اين  مراجع اداریمراجعي برای نظارت بر قانوني بودن تصمیمات 
يعني  ،اييبه نهادی مستقل از نهادهای اداری و اجر مراجع اداریسعي شده که نظارت بر  زمینه

 شود. واگذار ی قضايیه قوه
مراجع قانونگذار اساسي با پذيرش اصل نظارت قضايي بر  ،نظام جمهوری اسالمي ايران در
قانون  137ديوان عدالت اداری نهاده است. به موجب اصل  یاين وظیفه را بر عهده اداری

 به نسبت مردم راضاتاعت و تظلمات، شکايات به ديوان عدالت اداری، مرجع رسیدگي ،اساسي
مأموران و واحدهای دولتي صالحیت خود را  .لتي استدو هاینامهآيین يا احدهاو يا نامورمأ

اين اصل موجب به کنند. بر اين اساس از طريق اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات، اعمال مي
ديوان عدالت اداری از تصمیمات و اقدامات مأموران و واحدهای اداری به  توانندمي شهروندان

 شکايت کنند. 
شوند: گیرند به دو قسم تقسیم ميی وظايف خود ميتصمیماتي که مراجع اداری در زمینه

نامه، بخشنامه و مواردی از اين صورت آيینو به هستند« نوعي»تصمیمات اداری برخي از 
 و تشکیالت قانون 12ی به موجب مادهد که رسیدگي به شکايات علیه آنها نشومياتخاذ  دست
 نوع در صالحیت هیأت عمومي ديوان قرار گرفته است.، اداری عدالت ديوان دادرسي آيین

ناظر بر شخص يا اشخاصي معین  «شخصيتصمیمات اداری » ديگری از تصمیمات اداری،
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ها از جمله تصمیمات شخصي اداری ها و گواهینامههستند. احکام استخدامي، مجوزها، پروانه
برای افراد حق و تکلیف ايجاد اين نوع تصمیمات  .(712: 1731طباطبايي مؤتمني، )هستند 

کنند و صرفاً نسبت به موضوعات و اشخاص در کرده يا وضعیت خاصي را به آنها اعالم مي
توانند متضمن احکام کلي و عام باشند )امامي و موارد خاص قابلیت اجرايي دارند و نمي

 . (23: 1731استوار سنگری، 
نظارت بر  ،اداری عدالت ديوان دادرسي آيین و تشکیالت قانون 11 یبه موجب ماده

 شعب ديوان یالبته آرا در صالحیت شعب ديوان است.مراجع اداری تصمیمات شخصي 
به همان  مفاد آنهاند و دارهیأت عمومي نی وحدت رويه یارزشي همانند آرا عدالت اداری

مراجع  اما با توجه به اينکه .آن صادر شده است موردی در دارند که رأ اختصاصای پرونده
دهند و اين اداری، بسیاری از وظايف خود را از طريق تصمیمات اداری شخصي انجام مي

تصمیمات بر حقوق شهروندان تأثیر بسیار زيادی دارد، بررسي آرای شعب ديوان عدالت اداری 
آرای شعب ديوان  باشد. نوع تصمیمات اداری اين یزمینهديوان در  یرويهتواند بیانگر مي

تواند بیانگر میزان توجه اين نهاد به رعايت ی تصمیمات اداری ميعدالت اداری در زمینه
 گیری توسط مراجع اداری باشد.های تصمیمبايسته

ی آرای شعب ديوان عدالت اداری در دسترس نیست و تا کنون تنها بخشي از آنها کلیه
)در حدی که منتشر  ديوان بررسي آرای شعبر اين نوشتار سعي شده با . دمنتشر شده است

های اداری شخصي رعايت آنها گیریي که ديوان عدالت اداری در تصمیمهايبايسته شده است(
شايان ذکر است که هدف اين نوشتار بررسي تمامي  را ضروری دانسته است، استخراج شود.

هايي که شعب ديوان عدالت اداری در ت و صرفاً بايستهگیری اداری نیسهای تصمیمبايسته
اند، موضوع بررسي مقاله است. البته حسب مورد به اتخاذ تصمیمات اداری ضروری دانسته

 است.  آرای هیأت عمومي نیز که در مقام رفع تعارض بین آرای شعب صادر شده، استناد شده
ی مربوط داده شده و سپس آرايي که در هر قسمت ابتدا توضیح مختصری در مورد بايسته

اند، دلیل عدم رعايت آن بايسته نقض کردهدر آنها شعب ديوان عدالت اداری تصمیم اداره را به
 بیان شده است. 

 عمل مطابق قانون. 1

اند، به اصل قانوني بودن و غالب مستندات شعب ديوان عدالت اداری در آرايي که صادر کرده
. به موجب اصل قانوني بودن، مراجع اداری صرفاً مجازند در چارچوب گرددتوابع آن باز مي

 شود.های اين اصل در آرای شعب ديوان بررسي ميهای قانوني عمل کنند. در ادامه مؤلفهصالحیت
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 گیری در صورت وجود شرایط قانونیتصمیم. 1-1

 بايد ابتدا داریمرجع ا شده، گرفته نظر در اداری عمل انجام برای شرايطي قانون در اگر
بر . است قانوني وظايف انجام به مکلف شرايط، وجود صورت در و کند احراز را شرايط وجود

صرفاً  ،در نظر گرفته است کارکنانخاص به  ييايمزا یاعطا یبرا شرايطي قانون وقتي اين اساس،
 یشماره رأی) دارند را ايمزاآن  افتيدر تیمذکور صالح طيشرا یکارکنان دارا

 ؛53: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره13/11/1731 مورخ 3113331317711333
 رأی ؛33: 1731 آبان کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،3113331312712752 یشماره رأی

 بهمن کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره23/11/1731 مورخ 3113331311712513 یشماره
در اين زمینه بیان داشته  27/11/1732 مورخ 323 یشماره هیأت عمومي در رأی (1).(11: 1731
هیأت وزيران، يکي از  21/11/1737هـ ـ 23377/ت2552نظر به اين که در مصوبه شماره »است: 

العاده ويژه به معلمان، اشتغال به تدريس تمام وقت اعالم شده است و شرايط پرداخت فوق
العاده ويژه تعارض، برای مدتي که خود را مستحق دريافت فوقهای موضوع شکات پرونده

اند، بنابراين استحقاق دريافت وقت به امر تدريس اشتغال نداشتهصورت تمامدانند، بهمي
 یدر قانون برا مقرر طيشراکه  یموارد درهمچنین ديوان، «. العاده ويژه در آن ايام را ندارندفوق
را رد کرده است. مقرر در قانون  یفهیانجام وظ بهلزام مرجع اداری نداشته، تقاضای اوجود  یامر

شرط الزام اداره به تغییر وضعیت استخدامي  بر اين اساس يکي از شعب ديوان عدالت اداری،
 ياستخدام تیوضع ليتبدکارکنان خود را وجود شرايط قانوني دانسته و درخواست الزام اداره به 

 3113331317712131 یشماره است )رأی قانون رد کرده درقرر م طيشرا نداشتن لیدلبه را
 (. 37: 1731 ید کشور، ييقضا یهيرو انتشار یاداره ،23/11/1731 مورخ

نسبت به انجام وظیفه  ،که شرايط مقرر در قانون محقق استبايد درصورتي مراجع اداری
را به امری غیر از آنچه  يف قانوني خودتواند انجام وظا، اداره نميگونه موارددر اين. کنند اقدام

 و آموزشي معاونت، 13/5/33مورخ  23ی رأی شعبه قانون مقرر داشته است، مشروط کند )
 323-323ی شماره رأیهیأت عمومي در  .(113-111: 1731 اداری، عدالت ديوان پژوهشي

 قانون (2)(55) ماده (22) بند مطابق» :در اين زمینه اعالم کرده است، 5/12/1732 مورخ
 انجام شهرداری و است شهرداری ذاتي وظايف جمله از ساختماني پروانه صدور... شهرداری

 مذکور تعهد ايفای و پروانه صدور متقاضي مالک سوی از تعهدی به تواندنمي را مذکور وظیفه
  .«کند مشروط و منوط

خالف قانون رر در قانون را، اقدام مراجع اداری در افزايش شرايط مق عدالت اداری ديوان
 پژوهشي و آموزشي معاونت، 23/7/31 مورخ ديوان 72 یشعبه یأر) استتشخیص داده 
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، 11/13/1731 مورخ 3113331311711331 یشماره رأی ؛37: 1732 اداری، عدالت ديوان
 ،ديوان شعبدر اين راستا، يکي از  (.11: 1731 آذر کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره

ی ارتقای اعضای هیأت علمي را افزايش شرايط مقرر در قانون و مقررات مربوطه در زمینه
 آموزشي معاونت ،71/2/33رأی مورخ )خارج از صالحیت مراجع اداری مربوطه دانسته است 

 (. 53-55: 1731اداری،  عدالت ديوان پژوهشي و

را ي از موارد از حکم قانونگذار استثنا کردن برخ مراجع اداری دراقدام ديوان عدالت اداری 
يکي از شعب ديوان  و مغاير قانون تشخیص داده است.مرجع اداری  ارج از حدود صالحیتخ
 صاحبان فعالیت بودن مجاز بر را اصل قانونگذار اينکه به توجه با »...دارد: اين زمینه بیان مي در

 مستثني موارد و دانسته مجاز يمسکون و تجاری از اعم امالک در پزشکي امور به وابسته حرف
 و سساتؤم از مصاديقي تواندنمي و نموده جاری را اصل است ملزم شهرداری ننموده ذکر را

 و پزشکي ملزومات و پزشکي تجهیزات عرضه و توزيع واردات، تولید، در که پزشکي مراکز
 که است قانوني نص محتاج استثناء اعمال زيرا نمايد استثناء را کنندمي فعالیت دندانپزشکي

 یانتشار رويه یاداره، 3113331315111571 یشماره رأی) ...«نبوده بین در نصي چنین
 .(72: 1731قضايي کشور، آبان 

 باشد، کرده اجرايي ینامهآيین تصويب به منوط را قانوني اجرای قانونگذار اگرهمچنین 
 تا و( 713: 1737 هاشمي،) است آن اجرايي ینامهآيین تصويب به منوط مذکور قانون اجرای
 قانون آن اجرای به ملزم را مراجع اداری تواننمي ،نشود تصويب اجرايي ینامهآيین کهزماني

 موجب به کهرا  تکالیفي انجام به مرجع اداری الزام خود آرای در عدالت اداری ديوان. دکر
 یشماره رأی) است کرده رد، هبود اجرايي ینامهآيین تصويب به کولوم آنها انجام قانون

: 1731 آذر کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره، 11/13/1731 مورخ 3113331311712313
 قضايي یرويه انتشار یاداره، 21/11/1731 مورخ 3113331311317221 یشماره رأی ؛33

ی مینهدر ز 2/11/1731 مورخ 1123 یشماره یأر. هیأت عمومي در (33: 1731 بهمن کشور،
 کل 1735 سال یبودجه قانون 75 یتبصره( الف) بنددرخواست پرداخت کمک موضوع 

 وراث و آنها تکفل تحت یعائله و موظف و بازنشسته و شاغل کارکنان به دولت کشور
 بود شده تصريح مزبور تبصره( الف) بند آخر قسمت در»اعالم کرده است:  ،متوفي کارمندان

 وزارتین همکاری با کشور استخدامي و اداری امور سازمان توسط ربوطم اجرايي نامهآيین که
 اجرايي نامهآيین اينکه به نظر. برسد وزيران هیأت تصويب به و شود تهیه تعاون و بازرگاني

 اجابت ... است، نگرديده فراهم قانون اجرای موجبات و نشده تصويب و تنظیم الذکرفوق
 .«ندارد قانوني یتموقع خصوص اين در شاکیان خواسته
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 و نیست جاری ،است نشده نامهآيین ابالغ به منوط قانون اجرای که مواردی در امر اين
 اينکه دلیلبه ،است کرده آنها متوجه را تکلیفي قانون که مواردی در دنتواننميمراجع اداری 

کنند  تنکافاس قانوني تکالیف انجام از ،است نشده ابالغ مذکور قانون اجرايي ینامهآيین
  .(37: 1731 بهمن کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره)

ی شرايط مدنظر قانونگذار را شرط براساس آرای مذکور، ديوان عدالت اداری وجود کلیه
انجام وظیفه توسط مراجع اداری دانسته است و در مواردی که تمامي شرايط قانوني کامل 

 داند.ظیفه نمينیست، مراجع اداری را مکلف به انجام و

 رعایت تشریفات مقرر در قانون لزوم . 1-2
بايد در  مرجع اداریاگر در قانون برای انجام امری تشريفاتي در نظر گرفته شده است، 

د. عدم رعايت تشريفات کنتشريفات مقرر در قانون را رعايت  ،آن امور مورداتخاذ تصمیم در 
تصمیم  عدالت اداری و ديوانکند شه وارد ميخدمقرر در قوانین به اعتبار تصمیم اخذشده 

 یاداره، 13/13/1731 مورخ 3113331311111131 یشماره رأیکند )را ابطال مي مذکور
 مورخ 3113331311212312 یشماره رأی؛ 32: 1731 آذر کشور، قضايي یرويه انتشار

 یمارهش رأی؛ 73: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره، 11/11/1731
: 1731 بهمن کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره، 13/11/1731 مورخ 3113331311212311

تصمیم به برکناری شهردار بدون رعايت تشريفات قانوني را نافذ  يکي از شعب ديوان (.53
ی شماره رأی)شده از سوی شورای شهر داده است ندانسته و حکم به ابطال تصمیم گرفته

: 1731قضايي کشور، اسفند  یرويهانتشار  ی، اداره22/12/1731 مورخ 3113331311117115
ای ديگر نیز تعیین و وصول عوارض بدون رعايت تشريفات قانوني را مجاز و شعبه (35

 ديوان پژوهشي و آموزشي معاونت، 21/11/33ديوان رأی مورخ  23ی شعبه)ندانسته است 
در مواردی که در قانون برای  عدالت اداری يوانهمچنین د .(11-11: 1732اداری،  عدالت
نفع بدون تشريفات مذکور و فرد ذی شدهتشريفاتي تعیین ی موضوعي درباره گیریتصمیم

، درخواست را فاقد وجاهت قانوني شدهبه اتخاذ تصمیم مورد نظر  مرجع اداریخواستار الزام 
 یرويه انتشار یاداره ،22/11/1731 مورخ 3113331311112221یشماره رأی) دانسته است

 ،13/13/1731 مورخ 3113331311111131 یشماره رأی ؛33: 1731 دی کشور، قضايي
 (.32: 1731 آذر کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره

به تبديل وضعیت استخدامي و ارتقای  برای مثال يکي از شعب ديوان درخواست الزام اداره
ی است )رأی شمارهفات مقرر در قانون رد کرده دلیل عدم طي تشريرتبه را به
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  (.35: 1731ی قضايي کشور، آذر ی انتشار رويه، اداره23/13/1731 مورخ 3113331315111137

 عدم جواز اجرای قوانین خارج از زمان اعتبار آنها. 1-3
نند ما ،ولي در برخي موارد طبیعت قوانین موقتي است ،ندداراعتبار دائمي  اغلبقوانین 

در برخي موارد نیز قانونگذار قوانین را برای مدتي محدود تصويب  ،قوانین برنامه و بودجه
تواند با استناد به قوانیني که مهلت اعتبار آنها به گونه موارد مرجع اداری نميدر اينکند. مي

نوني که انجام دهد. بر اين اساس اگر در قا يد يا اقدامکنپايان رسیده است، تصمیماتي اتخاذ 
توان اداره را به اعتبار آن به پايان رسیده مزايايي برای شهروندان در نظر گرفته شده است، نمي

مگر اينکه قانون مذکور حقي را برای شهروندان در  کرد،مزايای موضوع آن قانون ملزم  یارائه
رای قانون، اعتبار خود ايجاد کرده باشد که در اين صورت اين حق با اتمام مهلت اج یدوره

يکي از شعب ديوان عدالت اداری با توجه به اين موضوع  شود و قابل مطالبه است.ساقط نمي
 ساالنه اصل اين و...  داشته ساالنه و موقتي جنبه بودجه در مقرر احکام»...بیان داشته است: 

 از و تاس گرفته قرار تصريح مورد محاسبات قانون و (7)اساسي قانون 52 اصل در بودجه بودن
 بوده 35 سال بودجه قانون خاص ،35 سال بودجه قانون 1 تبصره الف بند معافیت که آنجايي

 و نسخ لحاظ به و داشته آن ساالنه و موقتي بر داللت نشده، لحاظ 31 سال بودجه قانون در و
أی ر)« ...ندارد را اعمال و استناد قابلیت اساساً ،1731 سال بودجه قانون وضع با اعتباریبي

  .(31: 1731قضايي کشور، آبان  یرويهانتشار  یاداره ،3113331315111115 یشماره
، جاری باشد شدهارائه  قانون اعتبار زمان در معافیت تقاضایالبته اين حکم در مواردی که 

 شود.مي ايجاد مشمول برای قانوني یمکتسبه حق اعمال قانون هنگام اعتبار آن، عدم با نیست و

 بدون وجود مجوز قانونی مراجع اداریدم جواز دریافت وجه توسط ع. 1-4
دريافت هر گونه وجه از شهروندان توسط اداره، نیازمند مجوز قانون است و مراجع اداری در 

ی وجه کنند که قانون اين اجازه را داده باشد )رستمي، کنندگان مطالبهصورتي مجازند از مراجعه
اخذ وجه توسط مراجع اداری بدون وجود مجوز قانوني، مغاير قانون  بر اينکه(. عالوه112: 1731

، در پاسخ 17/11/32مورخ  321و  1711ی است، فقهای شورای نگهبان در اعالم نظرهای شماره
به استعالم ديوان عدالت اداری، اخذ وجه توسط مراجع اداری بدون وجود مجوز قانوني را مغاير 

(. ديوان در 721و 711: 1732 نگهبان، شورای تحقیقات مرکزاند )موازين شرع تشخیص داده
ی آرای متعدد خود اخذ هر گونه وجه از افراد يا الزام اشخاص به پرداخت وجه را نیازمند اجازه

قانونگذار يا مأذون از قِبل او دانسته است و در مواردی که چنین اذني وجود ندارد، اقدام به ابطال 
 مورخ 532یشماره ريافت وجه از شهروندان کرده است )رأیتصمیم مراجع اداری در د
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 مورخ 3113331311111131 یشماره رأی اداری؛ عدالت ديوان عمومي هیأت 17/13/1733
 .(21: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره13/13/1731

 توسط مراجع اداری عدم تعیین و اعمال مجازات. 1-5
 دادگاه طريق از تنها بايد آن اجرای و مجازات به حکم»ساسي قانون ا 71به موجب اصل 

بر اين اساس هیچ مقام اداری حق ندارد در مواردی که  .«باشد قانون موجب به و صالح
  مجازات تعیین کند.قانونگذار برای امری مجازات در نظر نگرفته است، برای افراد 

ا در مواردی که با تصويب مقررات ر مراجع اداریخود عمل  آرایدر  عدالت اداری ديوان
خالف قانون و خارج از حدود  ،ده استکريا بدون آن، اقدام به تعیین يا اعمال مجازات 

مراجع ديوان همچنین ابطال پروانه توسط  است. کردهتشخیص داده و ابطال  آنهااختیارات 
مال مجازات است، بدون تصريح قانونگذار را با توجه به اينکه ماهیت آن تعیین و اع اداری

 مورخ 3113331311112723ی رأی شمارهتشخیص داده است ) آنهاخارج از حدود اختیار 
  .(57: 1731قضايي کشور، بهمن  یرويهانتشار  ی، اداره17/11/1731

 عدم الزام در اعمال صالحیت اختیاری . 2
 توجه با وظايف انجام راستای دهد که دراجازه مي اداری به مراجع موارد در برخي قانونگذار

های مختلف انتخاب کنند از بین گزينه را مناسب تصمیم مورد هر احوال و اوضاع و شرايط به
 مأمور به را گیریتصمیم مطلق طوربه قانونگذار موارد اين در .(112: 1733 مشهدی، و هداوند)

 خواست که یميتصم هر ایضابطه و قاعده هیچ رعايت بدون وی بتواند تا کندنمي تفويض
 از قانونگذار هدف به توجه با و معقول طوربه است ملزم وی بلکه ،(Wade, 2004:350)بگیرد 
  .( Molan, 1997: 257؛217: 1731 مؤتمني، طباطبايي) کند گیریتصمیم وی، به اختیار اعطای

 یزمینه در اختیاری صالحیت اداره، به مقررات که مواردی در اداری عدالت ديوان
رد  را موضوع مورد در معین تصمیمي اتخاذ به اداره الزام دعوای است، کرده اعطا موضوعي

 یرويه انتشار یاداره ،3/12/1731 مورخ 3113331311517737 یشمارهرأی کرده است )
، 23/11/1731 مورخ 3113331315111377 یشمارهرأی  ؛31: 1731 آذر کشور، قضايي

 3113331317112533 یشمارهرأی  ؛17: 1731 دی کشور، اييقض یرويه انتشار یاداره
(. هیأت عمومي 31: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره، 12/11/1731 مورخ

، درخواست الزام سازمان تأمین اجتماعي به 2/5/1731 مورخ 225 یشماره یأرديوان، در 
براساس مقررات مربوطه،  سازماناينکه دلیل وری( را بهپرداخت مزايای مورد درخواست )بهره

 اهداف به نیل راستای در کارکنان عملکرد از رضايت براساس اين مزايا پرداخت به مجاز
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بر همین اساس  بوده است و در اين زمینه الزام قانوني وجود نداشته، رد کرده است. سازماني
 یدلیل اينکه ادارهرا به ديوان عدالت اداری درخواست الزام مرجع اداری به استخدام رسمي

 قانوناً الزامي و بوده مخیر رسمي صورتبه پیماني پرسنل استخدام در ،)ارتش( شکايت طرف
 مورخ 3113331311517513 یشماره رأی)کرده است  رد یست،ن شکايت طرف متوجه

 .(121: 1731 اسفند کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،27/12/1731

 انجام وظایف قانونی  عدم تأخیر در. 3
عدم انجام وظیفه در مهلت مقرر قانوني يا به تعويق انداختن امور شهروندان بدون داليل 

 شودترين اموری است که موجب نارضايتي شهروندان از ادارات ميموجه يکي از مهم
رهای قانوني، يکي از معیا وظايف انجام عدم تأخیر در بر اين اساس، .(522: 1731)ابوالحمد، 

قانوني،  وظايف انجام عدم تأخیر درمدی اداره است. در مقابل تکلیف مراجع اداری به اکار
شهروندان نیز حق دارند که به درخواست آنها بدون تأخیر رسیدگي شود. بر اين اساس 

که مراجع اداری بدون دلیل موجه انجام وظايف خود را به تأخیر بیندازند و اين درصورتي
رود خسارت به شهروندان و زيان به منافع آنها شود، مرجع اداری مربوطه تأخیر موجب و

  .(133: 1733)هداوند و مشهدی، مکلف به جبران زيان وارده است 
، در مواردی که قصور اداره در انجام وظیفه و مسئلهبا تأکید بر اين عدالت اداری  ديوان

اره را به پرداخت خسارت وارده عدم سرعت الزم در اقدامات اداری موجب خسارت شده، اد
 و آموزشي معاونت ،21/2/33 مورخ اداری عدالت ديوان 7 یشعبه رأی) ده استکرملزم 

 مورخ 3113331312312311 یشماره رأی ؛21-27: 1731 اداری، عدالت ديوان پژوهشي
 . (13: 1731 اسفند کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،3/12/1731

ی ثبت اسناد و امالک داشته اکي درخواست بازداشت ملکي را از ادارهای، شدر پرونده
 است که با وجود کامل بودن مدارک، سازمان مذکور در زمان مقتضي ملک را بازداشت

کند و اين امر موجب خسارت به شاکي کند. مالک اقدام به فروش ملک مورد نظر مينمي
 اقدامات»در مورد اين پرونده با اعالم اينکه  71/3/33ديوان در رأی مورخ  22ی شود. شعبهمي

 مسئولیت قانون 11 ماده مشمول و وظیفه انجام در قصور از ناشي خسارت مصاديق از خوانده
 یمطالبه مورد در شاکي استحقاق تصديق و شکايت ورود به حکم ،«...گرددمي تلقي (2)مدني

 ديوان پژوهشي و آموزشي ونت)معاکرده است  صادر خوانده اقدامات از وارده خسارت
 (.135-132: 1731اداری،  عدالت

دلیل اينکه مسئوالن آن در موقع مقتضي و در رأی ديگری، يکي از شعب ديوان، بانک را به
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با وجود کامل بودن مدارک و دستور مقام قضايي، اقدام به صدور دستور عدم پرداخت 
 از امتناع و فعل ترک و فاکس ارسال در خیرتأ با بانک مسئولین»اند و های مسروقه نکردهچک
 موجبات نموده فراهم قضايي مراجع دستورات و قانون را آن موجبات که اداری وظايف انجام

مسئول تشخیص داده و حکم به تصديق خسارات وارده « نمودند ايجاد را شاکي حقوق تضییع
 (.123: 1733محمدی همداني، به شاکي داده است )

 عدم تبعیض. 4
به يک شکل رفتار کرد و  دارند، بايدشرايط مشابه  براساس اصل عدم تبعیض با افرادی که

اين به معنای نفي هر گونه تبعیض نیست، چراکه در  البتهدر اين موارد نبايد تبعیض قائل شد. 
گونه موارد که در اين. گیردمي صورت موجه و مشخص مبنايي بر تبعیض برخي موارد،

شود و خود قانونگذار موجب تبعیض مي که دارد وجود موجهي داليل ،ندتبعیضات روا هست
: 1735مرکز مالمیری، )آمیز را داده است ی برخورد تبعیضدلیل وجود عوامل مذکور، اجازهبه

 جمهوری دولت وظايف از اساسي قانون 7 اصل 3 بند حکم به ناروا تبعیضات رفع .(111
را در مواردی  مراجع اداریعمل  عدالت اداری، یز ديواناست، بر همین اساس ن ايران اسالمي

اين موارد  یده است. از جملهکرل ابطا اند،افراد تبعیض قائل شده ، میانکه در شرايط برابر
افرادی که مدرک دانشگاهي از  مورددر  مراجع اداریتبعیض قائل شدن به توان مي

های ض قائل شدن بین مدارک دانشگاه. ديوان، تبعیاشاره کردند دارهای مختلف دانشگاه
 یشماره رأی) مختلف را تبعیض ناروا و خالف قانون اساسي دانسته است

هیأت عمومي  (.33: 1731 آبان کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره3113331311312713
 شرايط تعیین ...»در اين زمینه بیان داشته است:  ،22/2/1733 مورخ 37 یشماره یأرديوان در 

 طوربه آنان استخدام حیث از دولتي هایدانشگاه التحصیالنفارغ به خاص امتیازات اعطاء و
 و مذکور امتیازات از مشابه شرايط با اسالمي آزاد دانشگاه التحصیالنفارغ محرومیت و پیماني
 حکم فخال و ناروا تبعیض اعمال مقوله از پیماني صورتبه آنان استخدام از محرومیت نتیجتاً
 اداری، عدالت ديوان همچنین .«است اسالمي جمهوری اساسي قانون سوم اصل 3 بند و مقنن

 رأی) اندبوده کار مشابه شرايط دارای افراد که مواردی در مزايا تعلق یزمینه در تبعیض اعمال
 کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،23/12/1731 مورخ 3113331311311131 یشماره
 انتشار یاداره ،12/11/1731 مورخ 3113331311315212 یشماره رأی ؛21: 1731 اسفند
 مورخ 3113331312711335 یشماره رأی، 72: 1731 بهمن کشور، قضايي یرويه

 یشماره رأی ؛121: 1731 اسفند کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره21/12/1731
 محمدی و 57: 1731 آبان کشور، اييقض یرويه انتشار ی، اداره3113331311712737
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ساختماني برای امالکي را که شرايط و اعمال تبعیض در صدور پروانه (722: 1733 همداني،
  (722: 1733محمدی همداني، مشابه دارند مصداق تبعیض ناروا تشخیص داده است )

 رعایت حقوق مکتسبلزوم . 5
های اداری برای مقررات و رويهاثر قوانین،  در که است حقوقي مجموعه مکتسب حقوق

)هداوند و حقوق را مورد تعدی قرار دهد تواند اين افراد ايجاد شده است و تصمیم اداری نمي
مراجع اداری مجاز نیستند تصمیمات خود را  مذکوربا توجه به مطالب  .(157: 1733مشهدی، 

(. 135تا: ند )مازن، بيو به اين وسیله به حقوق مکتسب افراد تعرض کن به گذشته تسری دهند
ديوان عدالت اداری در آرای خود مراجع اداری را فاقد صالحیت تعرض به حقوق مکتسب 

بر اين اساس نیز حکم به الزام اداره به رعايت حقوق مکتسب افراد داده  اشخاص دانسته و
به هیأت عمومي ديوان عدالت اداری(. با توجه  15/11/1732مورخ  311ی رأی شمارهاست )

تواند حقوقي را که برای افراد ايجاد شده است ناديده بگیرد، مگر نمي مطالب باال، مرجع اداری
هیأت عمومي ديوان  اينکه قانونگذار چنین صالحیتي را برای وی به رسمیت شناخته باشد.

با تأکید بر اين امر عنوان داشته است:  23/11/1737مورخ  522 یدر رأی شماره عدالت اداری
 با مطابق شهرداری سوی از شهروندان درخواست براساس ساختماني پروانه که اين به ظرن»

 که گرددمي صادر موجود وضعیت و عمومي معابر ثغور و}حدود{حدوث و شهرسازی اصول
 اجازه بدون آن تغییر يا و حق سلب است اشخاص برای ایمکتسبه حقوق موجد مآالً

 .«باشدمي اعتبار و وجاهت فاقد قانونگذار
اداره  باشد،اگر قانونگذار نیز مجوز سلب يا محدوديت مالکیت افراد را در مواردی داده 

د و کنمکلف است با پرداخت حقوق قانوني افراد نسبت به انجام وظايف قانوني خود اقدام 
تواند مسقط منافع عمومي نمي راستایمتعارف از امالک اشخاص ولو در  یمحدوديت استفاده

 3113331311311351ی شماره رأی) باشد به آنها وارده خسارات جبرانوني آنان در حق قان
 . (3: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار ی، اداره25/11/1731 مورخ

 نظر مورد اجرايي دستگاههای»يکي از شعب ديوان در اين زمینه بیان کرده است: 
 متعارف استفاده يا مالکیت سلب وجبم مصوب هایطرح اجرای در کهدرصورتي قانونگذار،

 رعايت با و قانونگذار اجازه با است الزم شوند، عمومي منافع جهت در ولو اشخاص امالک از
کنند  اقدام وظیفه انجام به نسبت« ...وارده خسارت يا قیمت پرداخت مقابل در قانوني تشريفات

 قضايي یرويه انتشار یاداره ،21/12/1731 مورخ 3113331311312221یشماره رأی)
 .(13: 1731 اسفند کشور،
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ند به حقوقي که به موجب مصوبات آنها برای شهروندان ايجاد شده ای مکلفمراجع ادار
ی قبلي خود آن مرجع برای شهروندان ي را که مصوبهتوانند حقوقاحترام بگذارند و نمي ،است

. يکي از شعب (Brown, 1998: 215) ديگری نقض کنند یمصوبهبه موجب  ايجاد کرده است،
 مقرر مزايای از مندیبهره شرايط شاکيديوان در اين زمینه بیان کرده است، با توجه به اينکه 

 تواندنمي وزيران تأهی بعدی مصوباتاست و  داشته را زمین دريافت جمله از و مصوبه در
 هیأت یمصوبه در ندرجم مزايای و تسهیالت بايستمي ،ردبب بین از را شاکي یمکتسبه حقوق
 مورخ 3113331311311337 یشماره رأی)شود  اعطا شاکي به قانوني مقررات وفق وزيران

 . (33: 1731 دی کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،13/11/1731
عدم ی ديگری که در آرای ديوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته اين است که نکته

. شودناديده گرفتن حقوق مکتسب افراد  سببتواند مقرر توسط اداره نمي انجام وظیفه در زمان
اين امر موجب زوال حقوقي که ايجاد  ،خود را در زمان مقتضي انجام ندهد یاگر اداره وظیفه

 ابالغيکي از شعب ديوان در رأی خود اعالم کرده است با توجه به اينکه  شود.نمي است شده
 دلیلبه آن برای کارمند حکم صدور در تأخیر، است اداره هاییتصالح یحوزه در استخدامي

 دريافت کارمند مستحق و شودنمي وی یمکتسبه حقوق تضییع موجب اعتبارتأمین  عدم
  .(51: 1733)محمدی همداني،  است مذکور مدت مزايای و حقوق

، 12/12/1731 مورخ 3113331311517221ی رأی شماره) اشتباهالبته اگر مرجع اداری به
اطالعات خالف واقع  یدلیل ارائه(، يا به71: 1731قضايي کشور، اسفند  یرويهانتشار  یاداره

 انتشار یاداره ،17/12/1731 مورخ 3113331311112321 ی)رأی شماره توسط متقاضي
 یديوان، اداره 17ی )رأی شعبه، يا با تخطي از قانون (23: 1731 اسفند کشور، قضايي یرويه

رأی يا خارج از حدود صالحیت خود ) (72: 1731 مهرقضايي کشور،  یرويهانتشار 
 ،(113: 1731 اسفند کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،21/12/1731 مورخ 3113331311717327

 کند.ده است اين امر برای افراد حق مکتسبي ايجاد نميکرتصمیمي اتخاذ 
شود. هیأت عمومي د موجب اسقاط حقوق مکتسب افراد توانعدم تأمین اعتبار نیز نمي

 اعتبار، نداشتن» در اين زمینه بیان کرده است: 21/2/1731 مورخ 112ی شماره یأر ديوان در
بر اين اساس  .«بردنمي بین از را مستخدمین ثابته حقوق و نبوده شاکیان مسلم حق مسقط

حقوق شهروندان  ،دنبار مورد نیاز را در اختیار نداربا استناد به اينکه اعت توانندمراجع اداری نمي
انتشار  یاداره، 3/12/1731 مورخ 3113331312512111 یشمارهرأی ) دنرا ناديده بگیر

 مورخ 3113331317712111 یشمارهرأی  ؛23: 1731قضايي کشور، اسفند  یرويه
 یشمارهرأی  ؛17: 1731قضايي کشور، اسفند  یرويهانتشار  ی، اداره5/12/1731
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 یشمارهرأی  ؛33: 1731قضايي کشور، آبان  یرويهانتشار  یاداره، 3113331312112173
: 1731قضايي کشور، آذر  یرويهانتشار  ی، اداره21/13/1731 مورخ 3113331311712317

قضايي  یرويهانتشار  یاداره ،23/11/1731 مورخ 3113331312317131 یشمارهرأی  ؛31
. يکي از شعب ديوان عدالت اداری در اين زمینه بیان داشته است: (33: 1731من کشور، به

  (.212: 1731)شعبانلو،  «بود نخواهد مالک مکتسبه حقوق مسقط... اعتبار تأمین عدم صرف»

 افراد و اصل تسلیط  یرعایت حقوق مالکانه. 6
 517یشماره رفته است )آرایی افراد در آرای ديوان مورد استناد قرار گرعايت حقوق مالکانه

و  اداری( عدالت ديوان عمومي هیأت 23/11/1733 مورخ 231 یشماره و 3/12/1731 مورخ
 الناس» یقاعده نقض آن به اذن قانونگذار و موارد مصرح در قانون محدود شده است. براساس

آنکه خالف هر کس حق دارد در اموال خود هر گونه تصرفي کند، مگر  «اموالهم على مسلطون
ی افراد، مطلق البته اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه (.271: 1735آن ثابت شود )محقق داماد، 

تواند با وضع قانون به تعیین ضابطه برای ( و قانونگذار مي123: 1731نیست )عمید زنجاني، 
 (5)مدني نقانو 71 و 71 اعمال حقوق مالکانه و تحديد اين حقوق بپردازد. بر اين اساس مواد

ضمن شناسايي اصل تسلیط، امکان منع افراد از اعمال حقوق مالکانه به موجب قانون را بیان 
ممنوع  (. اين نکته نیز بايد مورد توجه قرار گیرد که235: 1733داشته است )محمدی همداني، 

 تصرف جواز شرعي حکم خالف تصرف در ملک خود بدون تجويز قانونگذار کردن مالک از
 (1)است. شرع موازين خالف خويش و امالک در نمالکا
 داده، را افراد ملک تصرف یاجازه قانونگذار که یموارد در مذکور، مطالب به توجه با

 .کند افراد امالک تصرف به اقدام ،است داده اجازه قانونگذار که یحدود در ديبا مرجع اداری
 یاجرا در يشاک ملک چنانچه»: است داشته انیب مسئله نيا بر دیتأک با وانيد شعب از يکي

 باشد شده تملک طرح یاجرا ازین بر مازاد آن از يقسمت اي و باشد نشده تملک مصوب طرح
 اقامه به نسبت ملک کل تملک و طرح یاجرا به توجه با که است محفوظ حق نيا يشاک یبرا

 یشماره یرأ) «دينما اقدام طرح بر مازاد به نسبت آن وجه اي ملک استرداد یدعوا
: 1731 بهمن کشور، ييقضا یهيرو انتشار یاداره ،22/11/1731 مورخ 3113331315211117

 از تروسیع اشخاص اراضي تملک زین نگهبان یشورا یفقهاشايان ذکر است که در اين زمینه، (. 21

  (3).اندتشخیص داده و باطل اعالم کرده شرع موازين خالفرا  مالک رضايت بدون احتیاج موارد

 مستدل و مستند بودن تصمیم اداری. 7
ي است که تصمیمات اداری لزوم بیان مباني تصمیم مورديکي از الزامات مراجع اداری در 
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ند از داليل اتخاذ تصمیم ا. بر اين اساس مخاطبان تصمیم محقتوسط اداره گرفته شده است
 .(217: 1733)هداوند و مشهدی، يابند توسط مقام عمومي و اداری اطالع 

د کن گیریبیشتری تصمیم دقت و توجهمقام اداری با شود داليل موجب مي یالزام به ارائه
بیان بر اين، عالوهد. سازتصمیمات اداری را فراهم ميشدن ارزيابي  ات قابلموجبهمچنین و 

م اعتماد الز ،آگاهي از مبنای اتخاذ تصمیم سببشود که مخاطبان بهداليل تصمیمات موجب مي
ديوان عدالت اداری،  .(555: 1733)هداوند،  را نسبت به عملکرد نظام اداری پیدا کنند

اداره  است کهده و اعالم داشته کراند ابطال را که بدون دلیل اتخاذ شدهمرجع اداری  اتتصمیم
. (711: 1733)محمدی همداني، کند دلیل مبتني بر قانون اعالم  گیرد،تصمیمي که ميبايد برای 

ی قضايیه با وجود شرايط قانوني و قوه مشاوران امور مرکزدر موردی که ديوان ي از شعب يک
ی وکالت برای متقاضي استنکاف کرده است، حکم به گونه استداللي از صدور پروانهبدون هیچ

 یشماره رأی)ی وکالت برای متقاضي داده است الزام مرکز امور مشاوران به صدور پروانه
 ،اداری عدالت ديوان هجدهم یعبهش 37/2152 یکالسه یپرونده 2/12/1732 مورخ 2731

 . (211: 1733 مشهدی، و هداوند
 کسب یپروانه دريافت تقاضای انتظامي نیروی که مواردی در عدالت اداری ديوان شعب

ی بدون ارائه انتظامي نیروی عمومي اماکن بر نظارت پلیس، اعالم نظر است کرده رد را افراد
اند. بر اين اساس شعب ديوان اعالم ی کسب ندانستهرا مانع صدور پروانه دلیل و مستند قانوني

 صنفي نظام قانون 12 یماده اجرايي ینامهآيین 7 یماده 11 بند موجب به هرچنداند: کرده
 ايران اسالمي جمهوری انتظامي نیروی عمومي اماکن بر نظارت پلیس موافقت (3)1732 مصوب

 نبوده مطلق صورتبه اماکن اداره اختیارات...» ولي است ضروری کسب یپروانه دريافت برای
ی مذکور، و با توجه به اينکه اداره «باشندمي نظر اظهار به مجاز قانوني مقررات حدود در بلکه

 باشد شاکي کسبي فعالیت صالحیت عدم بر داللت که ایادله و اسناد و مدرک گونههیچ...»
 اداری، عدالت ديوان 5 یشعبه آرای)اقدام آن اداره پذيرفتني نیست  «...است نمودهن ارائه
 3113331311512773 یشماره رأی ؛7 و 2: 1731 مهر کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره

 یشماره رأی؛ 1: 1731 آذر کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،13/3/1731 مورخ
  .(31: 1731 آبان کشور، قضايي یرويه انتشار یاداره ،3113331311212112

 رعایت تناسب . 8
شده توسط اداره و هدفي که قانونگذار از اعطای بین تصمیم گرفته بايد تناسب براساس اصل

( و اقدام Brown, 1998: 233صالحیت مورد نظر به اداره داشته است، تعادل وجود داشته باشد)
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 (.Alder, 2002: 385باشد که برای تأمین منافع عمومي ضروری است )ای اداره نبايد بیش از اندازه
بر تأمین ای را انتخاب کند که عالوههای موجود گزينهبر اين اساس اداره بايد از میان گزينه

. در نتیجه (32: 1732، برلیانمرادی )هدف قانون، کمترين صدمه را به حقوق افراد وارد آورد 
 و دهدمي قرار تأثیر تحت کمتر را افراد منافع که دارد وجود م ادارهتصمی از غیرتصمیمي  اگر

د ولي اداره تصمیم ديگری گرفته است، تصمیم کنمي تأمین را قانونگذار مقصود و هدف
 .(21: 1732، برلیانمرادی ) است غیرمتناسب شدهگرفته

 نمايشگاه ریبرگزا مجوز صالحه مراجع يکي از شعب ديوان عدالت اداری، در موردی که
 برگزاری از قبل هفته يک هم آن مزبور مجوز غو...ل»اند سپس آن را لغو کرده وصادر کرده  را

 برگزاری امکان کهدرحالي»...دلیل عدم رعايت مقررات و شئونات اسالمي را به...« نمايشگاه
 حدود زا خارج ،«...داشته وجود اسالمي شئونات رعايت با و مقررات چارچوب در نمايشگاه
 مجوز لغو حق»دانسته و اعالم کرده است که مقامات مربوطه  مربوطه مقامات قانوني اختیارات

 و برگزاری ینحوه خصوص در نمايشگاه متصديان به بايستمي بلکه اندنداشته را صادره
 قواعد از تخطي صورت در و دادندمي تذکر صادره مجوز حدود در اسالمي شئونات رعايت
ی مربوطه در . شعبهآوردندمي عملبه ممانعت نمايشگاه برگزاری از آنها پذيرش عدم يا مزبور

اين پرونده با توجه به اينکه اقدام اداره غیرمتناسب با موضوع بوده، مرجع اداری را مکلف به 
 آموزشي معاونت ديوان، 25 یشعبه ،13/3/33 مورخ رأی)ه است کردپرداخت خسارت وارده 

 .(133-131: 1731 اداری، عدالت ديوان پژوهشي و

  یریگجهینت
در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران، نظارت قضايي بر تصمیمات اداری شخصي بر 

ديوان  آرای شعبمقاله سعي شد اين در ی شعب ديوان عدالت اداری نهاده شده است. عهده
ی اتخاذ تصمیم اداره ای که ديوان برابايستهو شده  تصمیمات بررسياين نوع در نظارت بر 

 استخراج شود. ،ضروری دانسته است
شعب ديوان عدالت اداری در آرای خود افزودن به شرايط مقرر در قانون را خارج از 

ی شرايط مدنظر قانونگذار را اند. شعب ديوان وجود کلیهحدود صالحیت مراجع اداری دانسته
ی شرايط قانوني کامل اردی که کلیهشرط انجام وظیفه توسط مراجع اداری دانسته و در مو

 دانند.نیست مراجع اداری را مکلف به انجام وظیفه نمي
تشريفاتي در نظر  ،اگر در قانون برای انجام امریبراساس آرای شعب ديوان عدالت اداری، 

تشريفات مقرر در قانون  ،آن امور موردبايد در اتخاذ تصمیم در  مرجع اداریگرفته شده است، 
 د.کنيت را رعا



 

 
 8/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

132 

تواند با استناد به قوانیني که مهلت اعتبار نمي به موجب آرای مورد بررسي، مرجع اداری
وجه هر گونه اخذ و  د يا اقداماتي انجام دهدکنآنها به پايان رسیده است، تصمیماتي اتخاذ 

 مغاير قانون است. ،بدون وجود مجوز قانوني توسط مراجع اداری
یچ مقام اداری حق ندارد در مواردی که قانونگذار برای امری هبراساس آرای مورد بررسي، 

 مجازات تعیین کند.مجازات در نظر نگرفته است، 
موضوعي  موردصالحیت اختیاری در  اداره،در مواردی که مقررات به عدالت اداری ديوان 

کرده رد موضوع را  یزمینهاعطا کرده است، دعوای الزام اداره به اتخاذ تصمیمي معین در 
با تأکید بر اين داند و مي گیریدر تصمیم است. ديوان مرجع اداری را ملزم به عدم تأخیر

به در انجام وظیفه موجب خسارت  مرجع اداری و تأخیر، در مواردی که قصور مسئله
 ده است.کررا ملزم به پرداخت خسارت وارده مرجع اداری شده، شهروندان 

ت به شرايط يکسان، تصمیم مشابه بگیرند و بر اين اند در موضوعامراجع اداری مکلف
را در مواردی که با افراد در شرايط برابر  تصمیم مراجع اداری عدالت اداری ديواناساس 

 ده است.کرل ابطا اند،تبعیض قائل شده
مکتسب شهروندان احترام بگذارند  اند به حقوقمکلف یبراساس آرای ديوان، مراجع ادار

ی آنها را رعايت کنند. بر اين اساس در مواردی که مرجع اداری به موجب و حقوق مالکانه
ی افراد شده است، بايد خسارات قانون مجاز به تعدی به حقوق مکتسب يا حقوق مالکانه

 وارده به آنها را جبران کند.
اند گیری مستدل و مستند دانستهشعب ديوان عدالت اداری مراجع اداری را مکلف به تصمیم

اند. براساس صمیمات مراجع اداری را در مواردی که بدون دلیل اتخاذ شده است، ابطال کردهو ت
شده توسط مرجع اداری و تأمین منافع عمومي تناسب وجود بین تصمیم گرفته آرای ديوان بايد

داشته باشد و ديوان در مواردی که تصمیم اداری نامتناسب بوده و موجب ورود زيان به 
 است، مرجع اداری را مکلف به جبران خسارت وارده دانسته است. شهروندان شده

گیری توسط مراجع اداری، نبود قوانین های تصمیمی مهم در مورد رعايت بايستهنکته
های مورد نیاز در اين زمینه است. امری که کننده در روند اتخاذ تصمیم اداری و بايستهتعیین

با استناد به عمومات و قواعد کلي حقوقي  موجب شده است شعب ديوان عدالت اداری
تصمیمات اداری را مورد نظارت قرار دهند. اين امر ضرورت وجود قانون يا قوانیني را که 

های اتخاذ تصمیم اداری را بیان گیری اداری و بايستهصورت شفاف و مشخص آيین تصمیمبه
 سازد.کنند روشن مي
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 هایادداشت
 دلیل عدم دسترسي به اطالعات کامل آراست. العات آرای استنادی بهشايان ذکر است تشتت اط. 9
  :است زير به شرح شهرداری وظايف -55 یماده. 2

... 
  شود.مي}ساخته{ ي که در شهر يهاساختمان یصدور پروانه برای کلیه -22

 طرف از شودمي مقرر قانون در که ترتیبيبه کشور کل یساالنه یقانون اساسي: بودجه 52اصل . 3
 .گرددمي تسلیم اسالمي شورای مجلس به تصويب و رسیدگي برای و تهیه لتدو

 به که آنها به وابسته مؤسسات و هاشهرداری و دولت کارمندان -مدني مسئولیت قانون 11 یماده. 1
 اًشخص نمايند وارداشخاص  به خساراتي احتیاطيبي ینتیجه در يا عمداً انجام وظیفه مناسبت
 و نبوده آنان عمل به مستند وارده خسارات گاه هر ولي باشند،مي وارده جبران خسارت مسئول
 بر خسارت جبران صورت اين در باشد مزبور مؤسساتيا  و ادارات وسايل به نقص مربوط
 که اقداماتي گاه هر دولت حاکمیت اعمال مورد در ولي است مربوطه یمؤسسه اداره يا یعهده

 شود ديگری ضرر موجب و آيد عملبه قانون طبق اجتماعي منافع تأمین برای رورتحسب ضبر
 .بود نخواهد خسارات پرداخت به دولت مجبور

 مواردی در مگر دارد انتفاع و تصرف گونه همه حق خود به مايملک نسبت مالکي هر -71 یماده. 1
 مگر کرد بیرون تواننمي آن صاحب تصرف از را مالي هیچ -71 یماده .باشد کرده استثنا قانون که

 .قانون به حکم
 یفقهای شورای نگهبان مذکور در رای شماره 15/2/1733مورخ  73211/71/33 یشماره ینظريه. 6

 مورد که شهر شورای مصوبه»...هیأت عمومي ديوان عدالت اداری:  21/11/1733 مورخ 253
 برای مالک مراجعه هنگام است نموده الزام اریشهرد اينکه دلیلبه است، گرفته قرار شاکي اعتراض

 هزينه بر پرداختعالوه ـ متر زمین هر ایمنطقه قیمت (P) 21 پرداخت بدون ساختماني پروانه اخذ
 حکم خالف منع اين و ندهد زمین قانوني و شرعي مالک به را ساختمان اجازه ـ پروانه معمولي
 شرع موازين خالف مذکور مصوبه روازاين است، خويش امالک در مالکین تصرف جواز شرعي
 .«گرددمي اعالم باطل و شده شناخته

 22 یفقهای شورای نگهبان در مورد ماده 21/11/1733مورخ  21523/71/33 یشمارهی نظريه. 7
 .3/3/1723 مصوب شهری عمران و نوسازی قانون

 صنفي: نظام قانون 12 یماده 1 یتبصره اجرايي ینامهآيین. 8
 ... :شهرها در کسب یپروانه تحصیل جهت الزم مدارک و شرايط -7ی ماده

 .ايران اسالمي جمهوری انتظامي نیروی عمومي بر اماکن نظارت یاداره موافقت – 11
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 منابع و مآخذ

 الف( فارسی و عربی
 هفتم. چ توس، تهران: ،(سیاسی شناسیجامعه) سیاست مبانی ،(1731) عبدالحمید ابوالحمد،

 عدالت دیوان شعب قضایی آرای مجموعه ،(1732کشور) قضايي یرويهانتشار  یاداره
 اول. چ قضايیه، یقوه پژوهشگاه تهران: ،9319 مهر اداری

 عدالت دیوان شعب قضایی آرای مجموعه ،(1732کشور) قضايي یرويهانتشار  یاداره
  اول. چ قضايیه، یقوه پژوهشگاه تهران: ،9319 آبان اداری

 عدالت دیوان شعب قضایی آرای مجموعه ،(1737) کشور قضايي یرويهانتشار  یاداره
  اول. چ قضايیه، یقوه پژوهشگاه تهران: ،9319 آذر اداری

 عدالت دیوان شعب قضایی آرای مجموعه ،(1737کشور) قضايي یرويهانتشار  یاداره
 اول. چ قضايیه، یقوه پژوهشگاه تهران: ،9319 دی اداری

 عدالت دیوان شعب قضایی آرای مجموعه ،(1737کشور) قضايي یرويهانتشار  یاداره
  اول. چ قضايیه، یقوه پژوهشگاه تهران: ،9319 اسفند اداری

 عدالت دیوان شعب قضایی آرای مجموعه ،(1737) کشور قضايي یرويهانتشار  یاداره
 ل.او چ قضايیه، یقوه پژوهشگاه تهران: ،9319 بهمن اداری

 . 2 ، تهران: میزان، چ دوم، جحقوق اداری ،(1731) کوروش ،استوار سنگری ؛امامي، محمد

 بانک ملي. یچاپخانه :، تهرانعدالت در انگلستان ،(1725) ادم، عليخ

 تهران: پناهي،شريعت قاضي ابوالفضل یترجمه ،عمومیحقوق (،1731آندره ) دومیشل،
 .اول چ دادگستر،

  ، تهران: میزان، چ اول.عمومی یمالیه ،(1731) رستمي، ولي

 .1 ج ،سوم چ نا،بي ،اداری حقوق ،تا()بي کريم سنجابي،

 ،شهرداری دعاوی به مربوط اداری عدالت دیوان شعب آرای گزیده ،(1731) داود شعبانلو،
 .اول چ جاودانه، جنگل، تهران:

 ،اداری عدالت دیواندر  دولت براعمال قضائی نظارت ،(1732) نصراهلل صدرالحفاظي،
 .اول چ شهريار، تهران:

 ، تهران: میزان، چ هفتم.حقوق اساسی ،(1731) منوچهر تمني،ؤم طباطبائي

 .هفدهم چ سمت، تهران: ،اداری حقوق ،(1731) منوچهر تمني،ؤم طباطبائي
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 سمت، چ اول. ، تهران:قواعد فقه )بخش حقوق خصوصی( (،1731) عباسعلي عمید زنجاني،

 الثالثه. نا، الطبعه، بياإلداری القانونتا(، اضي لیلو )بيمازن، ر

 چ چهاردهم. مرکز نشر علوم اسالمي، ، تهران:قواعد فقه )بخش مدنی((، 1735محقق داماد، مصطفي )

 .اول چ جنگل، تهران: ،اداری عدالت دیوان شعب آراء نمونه (،1733اصغر ) همداني، محمدی

ی اروپایی با نگاهی به اصل تناسب )در نظام حقوقی اتحادیه(، 1732) مرادی برلیان، مهدی
 ، تهران: خرسندی، چ اول.آرای دیوان عدالت اداری ایران(

مجموعه نظريات فقهي شورای نگهبان؛ در پاسخ به  ،(1732) مرکز تحقیقات شورای نگهبان
 (، تهران: دادگستر، چ اول.1737-1711)استعالمات ديوان عدالت اداری

 ، تهران: دفترهابرداشت و مبانی مفاهیم، قانون، حاکمیت ،(1735) احمد المیری،م مرکز
 .دوم چ اسالمي، شورای مجلس هایپژوهش مرکز حقوقي مطالعات

 دیوان شعب در قضایی یرویه ،(1731) اداری عدالت ديوان پژوهشي و آموزشي معاونت
 نخست. دفتر اول، چ قضا، نشر :قم ،اداری عدالت

 دیوان شعب در قضایی یرویه ،(1732) اداری عدالت ديوان پژوهشي و موزشيآ معاونت
  دوم. اول، دفتر چ جاودانه، جنگل، تهران: ،اداری عدالت

 ،، حاکمیت و نهادهای سیاسيحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،(1737) هاشمي، محمد
 .2 ج ،چ نهم تهران: میزان،

 علوم کتب تدوين و مطالعه سازمان تهران: ،بیقیتط اداری حقوق ،(1733) مهدی هداوند،
 .اول چ ،(سمت)ها دانشگاه انساني

 عدالت دیوان آراء پرتو در) اداری حقوق اصول ،(1733) علي مشهدی، ؛مهدی هداوند،
 لبنان، مصر، آلمان، سوئیس، فرانسه، حقوق در تطبیقی یمطالعه با همراه( اداری

 قضايي یتوسعه و حقوقي معاونت قضايي یوسعهت مطالعات مرکز ،آمریكا و انگلیس
 .اول چ خرسندی، تهران: یه،يقضا یقوه
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 :رساني معاونت حقوقي و امور مجلس سپاه پاسداران انقالب اسالميپايگاه اطالع
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 رسمي جمهوری اسالمي ايران یرساني روزنامهپايگاه اطالع

http://www.rooznamehrasmi.ir 
 های مجلس شورای اسالميمرکز پژوهشرساني اطالع پايگاه

http:// rc.majlis.ir 
 رساني ديوان عدالت اداریپايگاه اطالع

http://www.divan-edalat.ir 
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Reflections on some Individual 
Administrative Decision-making 

Requirements in the light of Judgments of 
Administrative Justice Court Branches 
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1-Associate Professor, Tehran University 
2- Ph.D. student of Public Law, Tehran University 

Abstract 
According to the rule of law principle, administrative authorities 

should decide within the framework of the laws and regulations. In this 
framework, some requirements are considered for decision-making of 
administrative authorities so that non-compliance of them will lead to 
quash these decisions. In the legal system of Iran, the Administrative 
Justice Court is the judicial authority for supervising the compliance of 
the above requirements by administrative authorities and judicial review 
on individual administrative decisions is within the jurisdiction of the 
branches of the Administrative Justice Court. This article seeks to answer 
the question that what requirements are considered essential for 
individual administrative decision-making in the Administrative Justice 
Court branches. In this paper an attempt has been made to answer to this 
question through a descriptive-analytical study and to deduct the 
requirements deemed necessary in decision-makings of administrative 
authorities. In order to perform this task, the branches of the 
Administrative Justice Court in the judgments issued have regarded some 
requirements such as legality, equality and non-discrimination, being 
documented and well-reasoned,  which the administrative authorities are 
obliged to  abide them in their decisions and have quashed administrative 
decisions  if they are not observed. 

Key words 
The rule of law, judicial review, requirements of decision-making, 

Administrative Justice Court branches, individual administrative decisions. 
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 & Alireza Nasrollahi Nasrabad2 

1- Assistant Professor, Imam Sadiq University 

2- Undergraduate Student of Law, Imam Sadiq University  

Abstract 
Iran and “G 5+1” signed a document entitled «joint plan of action» on 

November 24th 2013 that modified Iran's nuclear program and caused the 
actions by the six countries about the sanctions imposed on Iran. This 
agreement has made serious questions in the field of Iranian public law 
such as: whether this agreement provides a binding commitment for Iran 
in the form of an international agreement? Answering to this question  
through scrutiny of this document’ nature would determine the validity 
and  enforcement of this obligation for Iran.   For authors, this agreement 
resulted in a mutual commitment between Iran and “G 5+1” and could be 
considered as an international agreement. Therefore, this commitment 
will be valid if  the regulation of principles (77) and (125) of Iranian 
constitution and related ordinary laws  are met. In fact, according to the 
"rule of law" under the three laws passed by Iranian Parliament and more 
importantly, the "rule of the constitution" under principles (77) and 
(125) every commitment which bans country and the nation   from the 
exercise of the sovereignty and self-determination independent must be 
approved by the people's representatives in Parliament. However, The 
Parliament itself is bound to constitutional considerations. 

Key words 
Principle (77), principle (125) , joint plan of action, international 

obligation, international agreement, G 5+1 
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Public Participation in administration of 
Islamic government; Right or duty? 

 

Firouz Aslani1 & Ali Fattahi Zafarghandi2* 

1- Assistant Professor, Tehran university 
2- Public Law Master, Tehran university 

Abstract 
Since each government, regardless of the type and its content, to 

manage public affairs need public participation and any government 
without public participation would not be able to manage their own 
affairs,  similarly Islamic government requires public participation. On 
the other hand, one of the main goals of the Islamic government that also 
shows its necessity of administration, is implementation of Divine law 
(Islamic sharia) that without public participation seems impossible. 

In this regard, this article seeks to specify the nature of public 
participation in Islamic government in order to become clear that if 
participation is only a public right versus government or it can be 
considered as a religious duty too. For this purpose, first, we will study 
the definition of participation and its forms. Then we study the religious 
bases of participation  so as to specify the position of participation in 
Islamic government and to clarify the role of people in administration of 
social affairs and cooperation with the Islamic government. 

It seems that according to religious sources, active participation of 
people in  administrating islamic government isn`t a right only but it is 
considered as responsibility and duty of all people (Ummah) too. 

Key words 
Participation, Islamic government,  administration of government, 

right, duty. 
 

                                                                                                                                        
* E-mail: afattahi@mihanmail.ir 



 

 

5 

Reflections on the Theory of Manteghah 
Al-Feragh in the View of Martyr Sadr 

and its Critiques and Defects 
 

Mohsen Esmaeili1*
, MohammadRaza Asghari Shourestani2 & Reza Rashidi3

 

1- Associate Professor, Tehran University 
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Abstract 
nowadays Rule of law is  inter alia, oneof the characteristics of good 

governance, and religious governments which consider the 
implementation of Sharia as their central goal also seek to implement the 
Sharia somehow in consistent with the requirements of the new era, 
including the realization of some issues in which their rule in Sharia is in 
jurisdiction of the ruler. 

This article seeks to clarify the approach of Martyr Sadr regarding the 
legislation about the new arising issues of Islamic government. Martyr 
Sadr believes Manteghah Al-Feragh (the realm in which Islamic 
government  legislate) includes only  the scope of Mubahat including 
Mustahabbat, Macruhat and Mubahat in its specific meaning, and this 
issue nowise demands defect in Sharia; however some has opposed this 
theory due to the reason that this theory demands defect in Sharia and 
resembles the Manteghah Al-Afv theory in the Sunni jurisprudence. 

This  article through considering these critiques and proving their 
inaccuracy, believes that firstly the Manteghah Al-Feragh is not a new 
theory in the Shi'ite jurisprudence, but is another reading of the theory of 
the religion comprehensiveness (albeit, stated in a modern format) and 
secondly, has fundamental defects  in its theoretical and practical 
foundations. This theory therefore has not necessary desirability in 
providing the ultimate goal for which it is founded in solving the 
problems of Islamic government in the new world ties.  

Key words 
Manteghah Al-Feragh, Governmental Jurisprudence, Comprehensiveness 

of the Religion, Constants and Variables, New Arising Issues, Martyr 
Mohammad Bagher Sadr. 
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Abstract 
The position of the president certainly  is one of the most serious and 

effective role in the Islamic Republic of Iran and The incumbency of this 
post needs several capabilities and characteristics. Hence the 
constitutional legislator to reflect the importance of the position and its 
responsibilities, in the Article 115 has spoken about the necessity of 
president in being a religious-political man. 

The representatives of the Experts Majlis  believed that the president 
is either directly exercise Velayat (to rule) or  apply the executive 
authority on behalf of the supreme leader(Vali-e-Faghih). 

So in any case, such a person should, according to the principle of 
meritocracy, have the same incumbency terms to the Vali-e-Faghih and 
other supreme officials in Islamic government or some terms close to 
them. 

The Islamic jurisprudence texts consider the three conditions 
(Fighahat and the ability to extract rulings), the ability to analyze the 
quotidian political  matters about the internal and international societies 
and not to deviate intentionally from religious orders (Justice). This 
article using descriptive-analytical method and through explain the phrase 
“Religious and political man” states that,  as much as the position is 
higher in Islamic society, Compliance with these terms will be more 
necessary. About the presidency all of this conditions gathered by the 
term “Religious and political  man”. 

Key words 
Religious and political  man, Article 115, Presidents Conditions, 

Governmental posts. 
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Abstract 
A precise, regular and also living constitutional interpretation being 

compatible with the goal and spirit of the Constitution is an essential 
issue which prevents conflicts of powers, difficulties and rapid 
constitutional changes. In this respect, there are various and of course, 
different approaches including the approach of originalism which is 
coined in half a century ago and is already among the most important 
theories regarding constitutional interpretation. 

Noting the interpretive procedure of the Guardian Council implies that 
the  intent of constitution-makers and also jurisprudential (Islamic) 
criteria constitute the main pillars of constitutional interpretation. This 
study through a descriptive- analytical approach suggests that the 
interpretive procedure of the Guardian Council is in close consistent with 
the approach of originalism. 

Key words 
Constitutional Interpretation, Guardian Council, Originalism, Original 

Meaning, Original Public Meaning, Construction. 
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