فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال سوم ،تابستان  ،9313شماره 8

به موجب نامة شماره  /3/61/13736مورخ  6333/4/61وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
عنوان فصلنامة «بررسیهای حقوق عمومی» به «دانش حقوق عمومی» تغییر یافته و درجة
علمی -پژوهشی به این فصلنامه اعطا شد .این درجه شامل شمارههای  6تا  4فصلنامة
بررسیهای حقوق عمومی نیز میشود.
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نقل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز است.
آدرس :تهران ،خيابان شهيد سپهبد قرني ،كوچه شهيد دهقانينيا (خسرو سابق)،
روبروي مسجد الرحمن ،پالك ،21پژوهشكده شوراي نگهبان
فكس 00111808 :ـ 812
صندوق پستي :تهران  21261 -2641تلفن 00111861 :ـ 812
E-mail: mag@shora-rc.ir
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 اين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  mag.shora-gc.irو پايگاه استناديعلوم جهان اسالم ( )ISCنمايه ميگردد.
 كليه حقوق مادي براي فصلنامة «دانش حقوق عمومي» محفوظ است و آن دسته ازنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقالة منتشرة خود در مجموعه مقاالت ،يا بخشي
از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواستكتبي ،موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

خطمشي فصلنامه دانش حقوق عمومي
خطمشي فصلنامة دانش حقوق عمومي ،انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق عمومي
مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است .الزم است مقاالت در
جهت پيشرفت مطالعات مربوط به «حقوق عمومي» باشد .تحليل نظرات و تجارب حقوقي مرتبط
با حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطمشي ميباشد.
محورهاي اين فصلنامه (اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور) عبارتند از:
ـ مطالعة نظامسازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
ـ مطالعة نقش و جايگاه كارويژههاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران و
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
ـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردمساالري ديني
ـ مقرراتگذاري و نظارت بر عملكرد دولت

راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محترم ،با رعايت نكات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه ()mag.shora-gc.ir
ارسال نمايند .صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار ميگيرند كه موارد زير در آنها مراعات شده باشد:
 .1نام و نامخانوادگي و مشخصات نويسنده  /نويسندگان بهطور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:
 .1-1در صورت تعدد نويسندگان ،حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.
 .2-1رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور
 .3-1آدرس ايميل نويسنده  /نويسندگان نوشته شود.
 .2چكيده مقاله داراي 222واژه و در بردارندة موضوع مقاله ،سؤال و روش تحقيق و مهمترين نتايج و
فهرستي از واژگان كليدي ( 5تا  8كليدواژه) باشد.
 .3مقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئلة پژوهش ،سؤال تحقيق ،داليل ضرورت تحقيق ،تبيين روش تحقيق،
ارائة پيشينة موضوع و ادبيات تحقيق و مرور ساختار مقاله باشد.
 .4نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد.
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 .5ارجاع به منابع و مآخذ ،در متن مقاله و در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده به شكل زير آورده شود:
 .1-5قرآن كريم( :نام سوره ،شماره آيه) .مثال( :حديد.)25 :
 .2-5منابع فارسي( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد :صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال:
(حسيني ،1331 ،ج.)83 :2
 .3-5منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, vol 2: 71( :
 .1تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كاربرد كلمات همان ،پيشين و)Ibid, op.cit( ...
خودداري شود.
 .3چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا (داخل قالب)
پس از سال انتشار ،از يكديگر متمايز شوند .مثال( :حسيني[1331 ،الف] ،ج .)85 :2در چنين مواردي،
در فهرست منابع نيز حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميگردد.
 .8تمام توضيحات اضافي و همچنين معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات (در صورت لزوم) با
عنوان «يادداشتها» ،در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله ،به
روش درونمتني [بند ]5خواهد بود).
 .9در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به صورت زير ارائه شود:
 .1-9ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين.
 .2-9كتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام كتاب ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر،
نوبت چاپ ،جلد.
 .3-9مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي ،نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه،
دوره نشريه ،شماره نشريه ،صفحات مقاله.
 .4-9مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهالمعارفها :نامخانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ):
«عنوان مقاله» ،نام كتاب ،نام ويراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،نوبت چاپ ،شماره جلد ،صفحات مقاله.
 .12ترجمة انگليسي عنوان مقاله ،چكيده و كليدواژهها ،نام و مشخصات نويسنده/نويسندگان ،تماماً معادل
فارسي آنها همراه مقاله ارسال گردد.
 .11مقاله در محيط  ،Word2223متن مقاله با قلم ( BLotus12التين  ،(TimesNewRoman11كتابنامه
( BLotus11التين  (TimesNewRoman10و يادداشتها ( BLotus10التين(TimesNewRoman9

حروفچيني شود.
 .12عناوين (تيترها) با روش شمارهگذاري عددي باشد .ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از
راست به چپ تنظيم شود (تيترهاي اصلي با  2 ،1و ...ـ تيترهاي فرعي با  2-1 ،1-1و ...ـ تيترهاي
فرعيتر با  2-1-1 ،1-1-1و ...ـ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 .13حجم مقاله ،از  4500كلمه كمتر و از  7500كلمه بيشتر نباشد (از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع).
 .14مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .15مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
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رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن
در رویهی شورای نگهبان
ابراهيم موسيزاده ،*1مصطفي منصوريان

**2

 .1دانشيار دانشکدهی حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ايران
پذيرش1313/6/11 :

دريافت1313/3/8 :

چکیده
تفسير دقيق ،نظاممند و در عين حال پويای قانون اساسي که بتواند با هدف و روح قانون اساسي در
تطابق باشد ،امر بسيار مهمي است که از اختالفات بين قوا و معضالت جلوگيری ميکند و مانع
تغييرات سريع قانون اساسي ميشود .در اين زمينه رويکردهای متعدد و البته متفاوتي ابراز شده که
از جمله مهمترين آنها ،رويکرد منشأگرايي است که حدود نيم قرن از ابداع آن ميگذرد و همچنان
در زمرهی اصليترين نظريههای موجود در اين زمينه بهشمار ميرود.
امعان نظر به رويهی تفسيری شورای نگهبان نيز بر اين مسئله داللت ميکند که ارادهی قانونگذار
اساسي و نيز ضابطههای شرعي ،پايههای اصلي تفسير قانون اساسي را تشکيل ميدهند و اين
پژوهش با رويکردی توصيفي -تحليلي نشان ميدهد که مشي تفسيری شورای نگهبان با رويکرد
تفسيری منشأگرايي همخواني نزديکي دارد.

کلیدواژهها :تفسير قانون اساسي ،شورای نگهبان ،منشأگرايي ،معنای اصلي ،معنای عرفي
اصلي ،تأويل.

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

E-mail: mansourian@isu.ac.ir
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مقدمه
در دهههای اخير «تفسير قانون اساسي» از جمله مباحث مهمي بوده که توجه فالسفهی
حقوق و انديشمندان حقوق اساسي را به خود جلب کرده است و بهمنزلهی فرايندی است که
در زمانهای مختلف به قانون هويت بخشيده و از انحرافات و معضالت جلوگيری کرده است.
نظامهای حقوقي مختلف نيز از همين رهگذر با توجه به رويکرد و مشي تفسيری خود ،نظريه
و اسلوبي خاص را در اين زمينه شناسايي کرده و قدرت تفسير قانون اساسي را در چارچوبي
مشخص قرار دادهاند و آن را تابع قواعدی شکلي و ماهوی کردهاند.
در اين راستا رويکرد «منشأگرايي» از مهمترين نظريات تفسير قانون اساسي بهشمار ميرود
که مورد توجه بسياری از حقوقدانان قرار گرفته است .منشأگرايي ،مجموعهای از نظريات تفسير
قانون اساسي را در خود جای داده و از حدود سال  1791ميالدی تاکنون در حال تطور و
پيشرفت بوده است؛ چنانکه در حال حاضر نيز رويکرد «منشأگرايي جديد» با ابتنا بر آموزههای
اصلي منشأگرايي بهطور چشمگيری در عرصهی تفسير قانون اساسي به منصهی ظهور رسيده
است .اما مسئلهی شايان توجه در اين خصوص فهم دقيق و البته مقرون به صواب اين رويکرد
است که تحقق شايستهی اين مهم با امعان نظر به نظريات مبدعان و شارحان اصلي آن امکانپذير
است و در چنين صورتي امکان ارزيابي و اظهار نظر محققانه دربارهی اين رويکرد فراهم ميآيد؛
بر همين اساس نيز يکي از اهداف اين نوشتار ،نيل به تبيين دقيق اين رويکرد است.
رويکرد تفسيری شورای نگهبان را نيز ميتوان بهعنوان مفسر رسمي قانون اساسي جمهوری
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
اساسي مطمح نظر قرار داده است؛ همچنين فراهم آوردن امکان نقد علمي و عملي نظريات شورا
در چارچوبي مشخص بهواسطهی تبيين اصول و قواعد تفسيری حاکم بر تفسير شورای نگهبان.
در واقع استخراج و مشخص کردن اصول و قواعد تفسير قانون اساسي در حقوق اساسي
ضروری بهنظر ميرسد؛ چنانکه از يك سو چارچوب هنجاری تفسير قانون اساسي را شکل
ميدهد و از سوی ديگر بهمثابه ی مانعي جدی در مقابل تفاسير خودسرانه و نادرست از قانون
اساسي است ،چراکه مي تواند نادرستي تفاسير را با اتکا به اصول بنيادين تفسير منبعث از قانون
اساسي نمايان کند (مزارعي .)921 :1971 ،بدين ترتيب در ابتدای اين نوشتار سعي شده است
که در خصوص رويکرد تفسيری منشأگرايي و البته نظريههای تأثيرگذار در آن تبييني صحيح
صورت پذيرد و در ادامه نيز تحليل رويکرد تفسيری شورای نگهبان در پرتو اين نظريه مطمح
نظر قرار خواهد گرفت.
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رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویهی شورای نگهبان

 .1پیشینهی منشأگرایی
پيدايش رويکرد منشأگرايي به دهههای  1791و  1791ميالدی برميگردد که طي آن ،برخي
انديشمندان حقوق اساسي در مورد رويهی ديوان عالي اياالت متحدهی آمريکا در تفسير قانون
اساسي به نظريهپردازی پرداختند و بدين ترتيب ،قضات را ملزم کردند که درصدد اِعمال معنای
اصلي يعني آنچه مدنظر واضعان قانون اساسي بوده است ،برآيند ).(Kay, 2009: 703
در سال  1791ميالدی« ،رابرت بورك»( )1مقالهای با عنوان «اصول خنثي و برخي از
مشکالت اولين اصالحيهی [قانون اساسي اياالت متحدهی آمريکا]»( )2را به رشتهی تحرير
درآورد که موجب رشد و توسعهی رويکرد منشأگرايي شد .وی در مقالهی خود عنوان داشت:
«دو روش مناسب در استنتاج حقوق از قانون اساسي وجود دارد :طريق نخست ،استنباط از
متن قانون اساسي و بلکه ارزشهای خاصي است که متن يا تاريخچه نشان ميدهد واضعان
قانون اساسي در واقع به آنها نظر داشتهاند ( ...حقوق خاص) و دومين روش ،استنباط حقوق
از فرآيندهای حکومتي است که قانون اساسي تأسيس نموده  ...اين طريق استنتاج برای تفسير
اولين اصالحيه ،حق رأی ،رويههای جنايي و  ...حائز اهميت است».

)(Bork, 1971: 17

البته هرچند تأکيد بر آنچه واضعان قانون اساسي در نظر داشتهاند ،بهطور مشخصي
منشأگرايي است ،در عين حال برداشت بورك از حقوق استنتاجي بهوضوح بر معنای اصلي يا
مقاصد اصلي داللت نميکند .در سال  1791ميالدی نيز مستشار ديوان عالي آمريکا مقالهای با
عنوان «مفهوم قانون اساسي

زنده»()9

به رشتهی تحرير درآورد و از اين رويکرد حمايت کرد.

عالوهبر اين ،در سال  1799ميالدی «رائول برگر» کتاب حکومت قوهی

قضاييه()4

را نگاشت و

در آن استدالل کرد که تفاسير ديوان عالي آمريکا در خصوص اصالحيهی چهاردهم قانون

اساسي ،خالف مقاصد اوليهی واضعان آن بوده است ).(Solum, 2011: 7

 .2مفهومشناسي منشأگرایي
اولين ظهور اصطالح «منشأگرايي» در عرصهی آکادميك رشتهی حقوق به مقالهای از «پل
بِرِست» در سال  1791ميالدی باز ميگردد ( )Boyce, 1998: 910; Solum, 2013: 459که به شرح
ذيل به تعريف آن پرداخت:
«منظور از منشأگرايي ،رويکرد آشنايي در رابطه با تفسير قانون اساسي است که قدرت الزامآوری
را برای متن قانون اساسي يا مقاصد تصويبکنندگان آن به ارمغان ميآورد» (.)Brest, 1980: 234
در واقع ،منشأگرايي مفهومي است که بهمنظور پر کردن خأل فضای نظری ابداع شد و از
ابتدای بهکارگيری آن با ابهام همراه بوده

است()5

و در حال حاضر نيز اين واژه توسط
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حقوقدانان ،وکال ،قضات و مردم با معاني مختلفي بهکار ميرود .اين اختالفات و ابهامات
بهحدی است که موجب شده برخي استدالل کنند که «منشأگرايي يك نظريهی واحد ،منسجم
و يکپارچه نميباشد و بلکه مجموعهی مجزايي از نظريههای متمايز تفسير قانون اساسي است »...
) .(Colby and Smith, 2009: 244از همين روی نيز نظريهپردازاني که خود را منشأگرا معرفي
ميکنند ،درصددند تا مرزهای منشأگرايي را مشخص کنند و تبييني عقالني و صحيح از آن
ارائه دهند.
نظريات تفسيری منشأگرا جزء نظريههای اثباتگرای تفسير قانون

اساسي()1

قرار دارند که

درصدد به دست آوردن معنای قانون اساسي فارغ از مطلوب بودن يا نبودن آن هستند و بر اين
باور شکل گرفتهاند که معنای قانون اساسي در زمان تصويب آن مقرر شده است و لذا قانون
اساسي بايد همانگونهکه در زمان تصويب ادراك شده است ،تفسير شود ).(Boyce, 1998: 910
البته منشأگرايي معاصر مشتمل بر مجموعهای از نظريات مبتني بر قانون اساسي است که
محوريت اين نظريات بر دو ايده بنا نهاده شده است و بر همين اساس هر رويکردی که از اين
دو محور حمايت کند ،منشأگرا قلمداد ميشود:
 -1معنای اصلي مندرجات قانون اساسي در زمان تدوين و تصويب آن تثبيت شده است
(اصل تثبيت)؛()9
 -2تابعان قانون اساسي از جمله قضات ،مقامات رسمي و شهروندان ملزماند که در اِعمال
قانون اساسي به همان معنای اصلي محدود شوند (اصل

محدوديت)(.(Solum, 2013: 456) )9

بنابراين هرچند تمام منشأگراها در قبول دو اصل مذکور توافق دارند ،در پاسخ به برخي
پرسشهای مهم و نيز حدود و ثغور اين محورها با يکديگر اختالف دارند .برای مثال ،منشأگراها
در اينکه ادراك يا قصدِ «چه کسي» بايد لحاظ شود ،اختالف دارند .برخي از اين نظريهپردازان
بهتفصيل به «معنای اصلي تدوينکنندگان قانون

اساسي»()7

پرداختهاند و برخي ديگر صرفاً به

«درك عرفي اوليه»( )11تأکيد کردهاند .مسئلهی ديگر آنکه در خصوص يك مادهی واحد از قانون
اساسي ادراکات متفاوتي وجود دارد و چگونگي معتبر دانستن نظر مجموعهی افراد مزبور محل
تأمل و اختالف است .ارائهی تفسير موسع يا مضيق از متن قانون اساسي نيز نمونهی ديگری از
اين مسائل است ) (Boyce, 1998: 915که در ادامه به اين موارد پرداخته ميشود:

 .1-2معناي اصلي یا قصد اصلي

()11

برخي از نظريهپردازان منشأگرا بر اين باورند که معنای قانون اساسي را بايد در مقاصد
ذهني تدوينکنندگان آن جستوجو کرد )(Berger, 1977: 401؛ اين مسئله چنان مورد استقبال
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قرار گرفته که موافقان اين رويکرد« ،فهم» آنچه را که مدنظر واضعان قانون اساسي بوده
بهمنزلهی «قصد اوليه» دانسته و خود را «قصدگرا»( )12ناميدهاند ) .(Perry, 1994: 44-45نظريهی
قصد اصلي بخشي از يك نظريهی جامع در خصوص زبان و معنای آن است که بيان ميدارد:
«قصد مؤلف ،معنای الفاظ را تعيين ميکند» ( .)McGinnis and Rappaport, 2009: 751بر همين
اساس نيز برخي بر اين عقيدهاند که قضات بايد اَحکام قانون اساسي را متناسب با همان معنايي
که توسط تصويبکنندگان آن فهم شده است ،اِعمال کنند(.(Kay, 1988: 230) )19
اين دسته از نظريهپردازان ،نظريهی قصد اصلي را در مقابل نظريههای متنگرا( )14ميدانند،
بنابراين ،متن قانون صرفاً طريقي برای ادراك معنايي است که قانونگذار مدنظر داشته و فاقد
موضوعيت است؛ چنانکه يکي از اين نظريهپردازان اظهار ميدارد که «خوانندگان بههيچوجه
متون را بدون مقاصد انساني مسلّم يا واقعي آن نميتوانند متوجه شوند و الفاظ صرفاً نشانههای
بيمعنايي بر روی کاغذ هستند .(Kay, 1988: 230) » ...
اين رويکرد با چالشهايي مواجه است؛ از جمله آنکه چنانچه تنظيمکنندگان متن بيش از
يك نفر باشند ،تعيين قصد اصلي با مشکالتي مواجه ميشود؛ نخستين و مهمترين مشکل آن
است که مشخص نيست چگونه ميتوان قصد جمعيِ گروهي از تنظيمکنندگان اصل را تعيين
کرد و اين در حالي است که حتي مقاصد فردی هر يك از اعضا نيز ممکن است متفاوت باشد
).(Kay, 2009: 712
چالش ديگر ،چگونگي تعيين قصدی است که ورای متن وجود دارد ،چراکه بسياری از
قانونگذاران ،علت رأی خود به يك مقرره ی قانوني را توضيح نمي دهند .در نهايت نيز
مشکل تعيين قصد اصلي از مفسران فراتر مي رود و به خود قانونگذاران مربوط ميشود؛
بدين سان که اگر قانونگذاران نتوانند به سادگي معنای متني را که به آن رأی ميدهند تعيين
کنند ،احتمال کمتری وجود خواهد داشت که ايشان در يك قصد مشترك با يکديگر سهيم
باشند (.)McGinnis and Rappaport, 2009: 760

 .2-2تفسير موسع یا مضيق
نظريهپردازان منشأگرا بهطور گستردهای در خصوص اعتبار تفسير موسع يا مضيق به بحث
پرداخته اند .در اين زمينه برخي به تفسير قانون اساسي به نحو بسيار مضيق تمايل داشته و
بر بررسي موشکافانه ی مقاصد يا انتظارات تصويب کنندگان قانون اساسي تأکيد کردهاند
)1977: 401-427

(Berger,؛ رويکردی که «قصدگرايي

سختگيرانه»()15

نيز خوانده ميشود و

مستلزم آن است که مقام مفسر ،متن قانون اساسي را بررسي و تعيين کند که تصويبکنندگان
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به چه صورت و نسبت به چه شرايطي آن را تصويب کردهاند و بر همان اساس نيز به تفسير
متن مزبور بپردازند ) .(Brest, 1980: 222بدين ترتيب در اين رويکرد ،قانون اساسي بايد به
گونهای تفسير شود که نتايج حاصل از آن ،مورد انتظار تصويبکنندگان قانون نيز باشد
(.)Boyce, 1998: 919
در مقابل برخي ديگر از منشأگراها به تفسير کامالً موسع از قانون اساسي گرايش دارند؛
رويکردی که «قصدگرايي معتدل»( )11خوانده شده و مستلزم آن است که مقام مفسر ،قانون
اساسي را مطابق با قصد تصويبکنندگان آن در سطح نسبتاً بااليي از
تفسيری که با «هدف قانون

اساسي»()19

در تطابق است

)1980: 223

انتزاع()19

تفسير کند؛

 .(Brest,بسياری از

منشأگرايان جديد( )17اين نوع تفسير از قانون اساسي را پذيرفتهاند.
به هر ترتيب ،هرچند طرفداران تفسير موسع و مضيق هر کدام به نتايج کامالً متمايزی
دست يافتهاند ،اين نزاع بيش از آنکه بحثي نظری باشد ،روششناختي است؛ چراکه هر دو
تفسير درصدد يافتن فهم اصلياند و بدون ترديد نيز تمام منشأگراها بر اين عقيدهاند که يك
قاضي بايد سطح تفسير خود از قانون اساسي را به ميزاني توسعه يا تضييق دهد که متن،
ساختار و شواهد تاريخي بر آن داللت ميکند ( .)Boyce, 1998: 923برای نمونه يکي از
نظريهپردازان منشأگرا که به تفسير موسع گرايش دارد ،در اين زمينه اظهار داشته است:
« ...مسئله اين است که متن در دو مقام به چه معناست :نخست ،تصميمگيری در خصوص
اينکه متن چه داللت و معنايي را همانگونهکه اصالتاً درك شده است ،ايفاد مينمايد و دوم،
تصميمگيری در مورد اينکه داللت مزبور به چه معناست . ...يك قاضي منشأگرا و در واقع
همهی قضات چه منشأگرا و چه غير آن ،بايد در ابتدا معنای متن را «کشف» کرده و داللتي را
که متن ارائه ميدهد تعيين کنند و در وهلهی بعد بايد معنای داللتي را که از متن برميآيد تبيين
نمايند.(Perry, 1996: 41) »...

 .3نقد و بررسی مبانی منشأگرایی
در زمينهی منشأگرايي داليلي مطرح شده است که در زير اهمّ اين موارد طرح و بررسي ميشود:

 .1-3دالیل موافقان منشأگرایي
اولين استدالل در اين زمينه به مفهوم پوزيتيويستي قانون بهعنوان فرمان

حاکم()21

مربوط

ميشود؛ بدين ترتيب که قانون اساسي مانند ديگر قوانين ،فرمان حاکمي است که از اقتدار
مشروع برخوردار است .حال از آنجا که حاکم دارای اقتدار وضع قاعده است ،اين قواعد
بهگونهای بايد تفسير شوند که حاکم بهطور توجيهپذيری انتظار تفسير آنها را داشته است،
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بنابراين اين احکام و قواعد بايد همان گونه که در اصل ادراك شده اند ،تفسير شوند
( .)Boyce, 1998: 925بهعبارت ديگر ،مهمترين دفاع از منشأگرايي بر يك اصل بديهي استوار
است؛ اينکه تدوينکنندگان قانون اساسي از اقتدار مشروع بهمنظور اخذ تصميمات سياسي
برخوردارند و ميتوانند تصميمسازان حکومتي را حتي در آينده محدود و ملزم کنند ،مگر آنکه
از طريق فرايند تصريحشده در خود قانون اساسي لغو شوند ).(Maltz, 1994: 20
دليل دوم که هم از لحاظ نظری و هم عملي قابل دفاع است ،بر پايهی نقش مناسب قضات
در دموکراسي مبتني بر قانون اساسي استوار است .جنبهی نظری اين استدالل آن است که صرفاً
منشأگرايي با اصل نظارت قضايي مبتني بر قانون

اساسي()21

سازگار است ،يعني در نظارت

قضايي ،امکان لغو قوانين مصوب پارلمان از نظر مغايرت با قانون اساسي وجود دارد و ازاينرو
چنانچه قضات بتوانند مفاهيم و ارزشهای مستنبَط خود از قانون اساسي را جايگزين قصد
تصويبکنندگان و معنای اصلي متن قانون اساسي کنند ،اصل دموکراسي دچار خدشه شده و
نظر اکثريت با تهديد مواجه ميشود.
جنبهی عملي اين استدالل نيز آن است که منشأگرايي «شرّ

کمتر»()22

است؛ بدينسان که

ميان منشأگراها اجماعي در خصوص «معنای اصلي»( )29وجود دارد و اين در حالي است که
ميان غيرمنشأگراها( )24هيچ اجماعي در زمينهی جايگزين معنای اصلي وجود ندارد که نقيصهی
اصلي و جبرانناپذير رويکردهای غيرمنشأگراست

).(Scalia: 1989: 862-863

به عبارت ديگر،

تمامي منشأگراها وجود يك معنا بهعنوان قصد اصلي يا معنای عرفي اصلي را پذيرفتهاند و با
روش های تفسيری منشأگرايانه درصدد کشف آن هستند؛ اين در حالي است که اگر اين مسئله
به نظر قضات واگذار شود ،نظر و رويهی واحدی در کشف ارادهی اکثريت وجود نخواهد
داشت و در واقع اين اراده به صالحديد و سليقهی قضات منوط شده است.

 .2-3نقد و بررسي
در خصوص تفسير قوانين موضوعه (و نه قانون اساسي) در حکومت دموکراتيك ،استدالل
نخست در زمينهی اقتدار حاکميت تا حدودی بدون مشکل است؛ در واقع چنانچه ارادهی
اکثريت سابقي که قانون موضوعهای را به تصويب رساندهاند ،توسط اکثريت حال حاضر که
تحت حکومت قانون مزبور قرار دارند در معرض تغيير قرار گيرد ،اکثريت موجود ميتواند
بهسادگي قانون موضوعه را اصالح کرده و با ارادهی فعلي خود مطابق سازد .بدين ترتيب در
اين سياق ،منشأگرايي به درستي معنا مييابد که مردم بايد از طريق قوانيني اداره شوند که
توسط اکثريت درك و تفسير شدهاند .اما در مورد تفسير قانون اساسي ،منشأگرايي با
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چالشهايي روبهروست؛ چراکه اگر ارادهی اکثريتِ حال حاضر بر تغيير قانوني که توسط
اکثريت سابق به تصويب رسيده است قرار گيرد ،اکثريت حاضر بهآساني نميتواند مواد قانون
اساسي را اصالح کند و در واقع صرفاً از طريق فرايندهای طاقتفرسا ،دشوار و طوالني از
چنين امکاني برخوردارند ،اين در حالي است که برخي مواد قانون اساسي نيز بهطور کلي
اصالحشدني نيستند ( .)Boyce, 1998: 931از همين روی برخي بر اين باورند که «مشروعيت
قانون اساسي  ...از طريق نظريهی دموکراسي قابل دفاع نيست» ) .(Maltz, 1994: 31بهعبارت
ديگر قانون اساسي نميتواند از اقتدار دموکراتيك بهعنوان فرمان «مردم» برخوردار باشد ،چراکه
مردمي که آن را تصويب کردهاند ،مردم امروز نيستند و اگر فرض بر آن است که منشأگرايي بر
پايهی پيمان مردم شکل بگيرد ،هر نسلي براساس «حق تعيين سرنوشت» بايد به طريقي پيمان
خود با قانون اساسي را اعالم کند.
همچنين اين استدالل که تفسير منشأگرايانه موجب پيشبرد دموکراسي است نيز ضعيف
بهنظر ميرسد ،چراکه در تفاسير منشأگرايانه چنانچه قوانين موضوعه يا اَعمال اجرايي با معنای
اوليهی قانون اساسي( )25متعارض باشند ،کنار گذاشته ميشوند ،اين مسئله مستلزم کنار گذاشتن
نتيجهی يك فرايند دموکراتيك است ).(McGinnis and Rappaport, 2007: 1
در مورد استدالل دوم نيز غيرِمنشأگرايان بر اين عقيدهاند که کلمات و عبارات قانون اساسي
نظير «حاکميت قانون»« ،طي تشريفات قانوني» و نظاير اينها ،مفاهيمي عام هستند که هر نسلي
ميتواند برداشت خاص خود را از اين مفاهيم داشته باشد ،بدون آنکه با وفاداری با قانون اساسي
ناسازگار باشد و به تفسيری نادرست منجر شود؛ ايدهای که «قانون اساسي زنده»( )21خوانده شده
است .در واقع ايشان بر اين باورند که در تفسير قانون اساسي بايد نيازها و برداشتهای جديد را
در نظر گرفت و نبايد خود را به استخراج معنا از متن يا قصد قانونگذار محدود کرد؛ رويکردی
که عدم قطعيت قواعد و مفاهيم حقوقي مندرج در قانون اساسي نيز آن را اجتنابناپذير ميکند.
عالوهبر اين غيرمنشأگرايان ادعا ميکنند که گاه وفاداری به قصد نويسندگان اوليه يا درك آنها از
قانون اساسي موجب ميشود که قانون اساسي بر خالف اهداف عينياش تفسير شود .برای مثال
اگر براساس ديدگاه زمان تصويب قانون اساسي آمريکا «برابری» را تفسير کنيم ،اين تفسير به
رجحان تفسير نادرست برابری منجر ميشود؛ برداشتي که موجب ميشود زنان و سياهپوستان،
حقوقي برابر با مردان سفيدپوست نداشته باشند ،حال آنکه اين تفسير با هدف عيني قانون اساسي
سازگار نيست(( )29مزارعي.)59-51 :1971 ،
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 .4منشأگرایی جدید
اصطالح «منشأگرايي جديد» نخستين بار توسط «اِوان نادِل»( )29در سال  1771ميالدی بهکار
گرفته شد و متعاقب آن در سالهای بعد ،توسط «کيت ويتينگتن»( )27و «رندی بارنت»()91
مشهور شد و حداقل دو ايده را در بردارد:
الف) اين ادعا که معنای اصلي قانون اساسي« ،معنای عرفي» آن در زمان تصويب است و
ب) تمايز بين تفسير و تأويل قانون اساسي؛ بدين ترتيب که تفسير قانون اساسي کشف معنای
زبانشناسانهی متن قانون اساسي است و تأويل قانون اساسي ،تعيين اثر حقوقي اختصاصيافته
به متن و مشتمل بر آموزههای (دکترين) قانون اساسي و تصميمات متخذه در خصوص
پروندههای مرتبط با قانون اساسي است ( .)Solum, 2013: 1-2از همين روی يکي از اين نظريهپردازان
ابراز ميدارد که وفاداری به معنای اصلي مستلزم آن است که مفسر قانون اساسي ،احکام اصلي
را به احکامي «ترجمه» کند که در چارچوب مدرن معنا پيدا کند ).(Lessig, 1997: 1372

 .1-4معناي عرفي اصلي
نظريهی «معنای عرفي

اصلي»()91

بر خالف نظريهی قصد اصلي ،قانون اساسي را مطابق با

آنچه ممکن است توسط گويندهای زمان تصويب متن ادراك شود ،تفسير ميکند .اين نظر در
حال حاضر رويکرد غالب منشأگرايي (نه فقط منشأگرايان جديد) است و بيشتر نظريهپردازان
پذيرفتهاند()92

معتقد به اين رويکرد نيز ،فهم يك خواننده يا گويندهی منطقي را بهعنوان مالك
( .)McGinnis and Rappaport, 2009: 761برای نمونه« ،رابرت بورك» به لزوم مراجعه به فهم
عرفي اوليه از مواد قانون اساسي اشاره کرده و توضيح خود را در خصوص اين رويکرد بدين
ترتيب تبيين ميکند:

«اگرچه من به فهم واضعان قانون اساسي معتقد بودهام – چراکه واضعان قانون اساسي آن
را تصويب نموده و به قانون تبديل نمودهاند[ ،-امّا] فهم واضعان قانون اساسي بايد بهمنزلهی

فهم عرفي زمان تصويب قانون تلقي شود» ).(Bork: 1991: 144
البته مسئله ی قابل تأمل آن است که چرا فهم واضعان قانون اساسي بايد بهطور کلي
بهمنزلهی فهم عرفي و عمومي مردم قلمداد شود و از همين روی نيز ،اتقان اين نظر بهلحاظ
نظری با ترديد مواجه است ).(Boyce, 1998: 917
به هر ترتيب ،اين مسئله چه بهطور نظری پذيرفته شود و چه صرفاً بهلحاظ عملي مقبول
واقع شود ،اغلب منشأگراها بر اين باورند که معيار فهم عرفي ،نظر افرادی است که تدوين و
تصويب بر عهدهی ايشان است

)1997: 1278-1279

 .(McConnell,بهعبارت ديگر پس از
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مشخص شدن معيار فهم عرفي ،منشأگراها بايد طريقي را برای تجميع ادراکات متفاوت اخذ کنند،
چراکه اساساً فهم واحدی از يك مادهی قانون اساسي وجود ندارد .در همين راستا ،نظر نهايي
تصويبکنندگان قانون اساسي بهعنوان مالك فهم عرفي پذيرفته شده است (.)Boyce, 1998: 918
بنابراين در منشأگرايي اوليه ،مقصود آن است که قصد اصلي به شيوهای کشف شود که اين
مسئله ممکن است با در نظر گرفتن نظر نهايي تصويبکنندگان قانون اساسي بهدست آيد ،اما
تکيهی منشأگرايان جديد در اين زمينه بر فهم عرفي اوليه است و بهطور خاص نيز مالك آن را
نظر نهايي تصويبکنندگان دانستهاند.

 .2-4تفسير و تأویل قانون اساسي
منشأگرايان جديد ميان «تفسير» و

«تأويل»()99

تمايز قائل شدهاند که اين تمايز مبتني بر دو

نوع معنايابي است« .تفسير قانون اساسي» ،کشف معنای زبانشناسانه يا معنای اصلي متن قانون
اساسي است و «تأويل» ،تعيين اثر حقوقي اختصاصيافته به متن بهواسطهی دکترين قانون
اساسي است .در واقع در هر مرتبه از اِعمال قانون اساسي ،هم با تفسير و هم با تأويل مواجهيم
و ميزان ظهور و بروز اين دو مفهوم متفاوت است که گاه بهنظر ميرسد اثر حقوقي متن بهطور
خودکار از معنای اصلي آن جريان مييابد و گاه اين انتقال معنا بدين ترتيب واقع نميشود و
در چنين صورتي است که تأويل محل توجه قرار ميگيرد؛ يعني چنانچه معنای متن قانون
اساسي مشخص نباشد يا داللتهای موجود از آن معنا محل مناقشه باشد و بهعبارت ديگر،
معنای اصلي متن قانون اساسي به داليلي چون ابهام ،اجمال ،تناقضات و خأل قانوني نامشخص
و غيرقطعي باشد ،تأويل قانون اساسي با توجه به سياق تصويب آن مطمح نظر قرار ميگيرد
).(Solum, 2013: 469
توضيح بيشتر آنکه در تفسير قانون اساسي در جستوجوی معنای اصلي متن هستيم و اين
معنا بهواسطهی داللتهای عرفي زباني و سياق متن قابل کشفاند ،اما در تبيين مفهوم عبارتي
چون «آزادی بيان» نياز به تأويل داريم و در زمينهی چگونگي تأويل نيز نظريات مختلفي ابراز
شده است که البته اين نظريات قدر متيقّنِ رويکرد منشأگرايي (اصول تثبيت و محدوديت) را
دارند .برای نمونه يکي از اين موارد ،نظريهی قرائتهای اخالقي( )94است که بر مالحظات
اخالق سياسي تأکيد ميورزد و برای مثال در زمينهی مفهوم تساوی ،بر اخذ اخالقيترين نظريه
توجه ميکند .نمونهی ديگر روش کامنال( )95است که بر توجه به رويهی سابق تأکيد ميورزد.
بنابراين چنانچه در تفسير قانون اساسي به فراتر از معنای اصلي متن رجوع کنيم ،تأويل قانون
اساسي تحقق يافته است ).(Solum, 2008: 70
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البته نکتهی قابل تأمل در اين زمينه آن است که در تأويل ،گسترهی معنايي مفاهيم بهشدت
قابل افزايش است و بدين ترتيب اينکه در چنين رويکردی از معنای اصلي اوليه و قصد اصلي
تصويبکنندگان قانون اساسي دور شويم ،کامالً محتمل است .بنابراين ضروری است که در
تأويل مفاهيم ،اصول محوری مورد وفاق منشأگرايي را کامالً مدنظر قرار دهيم و با معيارها و
ضوابطي مشخص ،از تفسيرهای نامربوط در اين رويکرد جلوگيری کنيم.

 .5اصول تفسیری شورای نگهبان و مقایسهی آن با رویکرد منشأگرایی
شورای نگهبان از يك سو مطابق با اصل  79مفسر رسمي قانون اساسي معرفي شده و در
اين زمينه به فراخور نياز ،نظريات تفسيری متعددی را ذيل اصول مختلف ابراز داشته

است()91

و بر همين اساس نيز آرا و نظريات تفسيری شورای نگهبان همانند خود قانون اساسي دارای
اعتبار است و نميتوان بر خالف آن عمل کرد .عالوهبر اين وفق اصل  ،74شورای نگهبان
موظف است کليهی مصوبات مجلس را از نظر انطباق با موازين اسالم و قانون اساسي بررسي
کند و در راستای اجرای اين مهم نيز رويکرد و برداشت خود از اصول قانون اساسي را تنها
بدون اينکه به ارائهی تفسير رسمي بپردازد ،بيان ميدارد که البته از اعتبار آرا و نظريات
تفسيری شورا که بهطور رسمي و وفق اصل  79قانون اساسي بيان شدهاند ،برخوردار نيستند .از
همين روی نيز عالوهبر نظريات تفسيری شورا ،تحليل رويهی شورا در بررسي مصوبات
مجلس در درك صحيح از رويکرد تفسيری شورا کامالً ضروری بهنظر ميرسد.
شورای نگهبان در تفسير قانون اساسي رويکرد خاصي را بهصراحت مورد اشاره قرار نداده
و صرفاً در نظريات تفسيری خود ،اصول و قواعدی را پايهی استدالل و نتيجهگيری قرار داده
است که با بررسي و تحليل اهم اين نظريات ،ميتوان دو اصل تفسيری مهم ذيل را استخراج کرد:

 .1-5كشف مراد قانونگذار اساسي
شورای نگهبان در ذيل اصل  99قانون اساسي نظريهی تفسيری خود را بدين شرح بيان
داشته است که «مقصود از تفسير ،بيان مراد مقنن

است»()99

(مرکز تحقيقات شورای نگهبان،

 .)171 :1997شايان توجه آنکه ،بهنظر ميرسد شورای نگهبان در اين نظريه «نفس تفسير» را
مدنظر قرار داده و مناط مزبور را عالوهبر قانون عادی ،برای تفسير قانون اساسي لحاظ کرده
است؛ بهعبارت ديگر ،هرچند اين تعريف و مقصود از تفسير ،در مقام بيان تفسير قانون عادی
است ،مالك و مناط آن ،در مقام تفسير قانون اساسي نيز قابل اخذ است و رويکرد شورای
نگهبان از تفسير را نشان ميدهد (مرکز تحقيقات شورای نگهبان :1997 ،ز).
از جمله مؤيدات موجود در اين خصوص ،نظريهی تفسيری شورای نگهبان در زمينهی
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مفهوم «مصونيت پارلماني» و حدود آن در اصل  91قانون اساسي( )99است که در يکي از
استدالالت به مشروح مذاکرات قانون اساسي استناد شده است .شورای نگهبان در اين نظريه
در مقام کشف مراد مقنن به مشروح مذاکرات اشاره و بيان کرده است که «با عنايت به مشروح
مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در خصوص اصل  ،91حاکي از اينکه مصونيت
ريشة اسالمي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يکسان و برابرند و هر فردی که در
مظنّة گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شکايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضائي
بايد او را تعقيب کند ،اصل  91در مقام بيان آزادی نماينده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر
در جهت ايفای وظائف نمايندگي در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوين مجرمانه از
شمول اين اصل خارج است و اين آزادی منافي مسئوليت مرتکب جرم

نميباشد»()97

(مرکز

تحقيقات شورای نگهبان.)299 :1997 ،
عالوهبر اين ،شورای نگهبان در همين نظريهی تفسيری در راستای کشف مراد قانونگذار
اساسي به نظر حضرت امام خميني(ره) «بهعنوان ناظر و راهنمای تدوين قانون اساسي داير بر
ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوهی
قضاييه» اشاره کرده و نتيجهی مذکور را بيان داشته است.
مسئلهی ديگر در مورد رويهی شورا در کشف مراد مقنن ،حاکميت احکام شرعي بر عموم
و اطالق اصول قانون اساسي است .در جمهوری اسالمي ايران که دين نقش بنيادين دارد و
قانون نيز مظهر ارادهی الهي است ،ارادهی شارع اهميت وااليي دارد و در واقع ،قانون اساسي
مشروعيت خود را از شرع اتخاذ کرده و قانونگذار نيز با چنين ارادهای به وضع قانون اساسي
پرداخته است .بر همين اساس نيز اصل  4قانون اساسي تصريح ميکند که «کليه قوانين و
مقررات  ...بايد براساس موازين اسالمي باشد .اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون
اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است »...و از همين روی شورای نگهبان در رويهی
خود بهطور جدی به اجرای اين حکومت همت گمارده است .چنانکه يکي از ديگر استدالالتي
که شورای نگهبان در نظريهی تفسيری خود در تبيين مفهوم مصونيت پارلماني بدان استناد
کرده است« ،عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم» است و بدين سان اظهار نظر
مطلق نمايندگان مجلس را داخل در مفهوم مصونيت پارلماني در نظر نگرفته است.
نمونهی ديگر اظهار نظر شورا در خصوص اليحهی بازرگاني خارجي در سال  1911است.
در واقع هرچند اصل  44قانون اساسي« ،بازرگاني خارجي» را مطلقاً در انحصار دولت تعريف
کرده است ،فقهای شورای نگهبان اين اطالق را خالف موازين شرعي عنوان کردهاند و دليل آن
را جلوگيری از حق مشروع اشخاص در بازرگاني و تجارت خارجي دانستهاند .بهعبارت ديگر،
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با وجود تصريح اصل  44که بازرگاني خارجي را علياالطالق دولتي اعالم کرده است ،فقهای
شورا بهدليل مغايرت اين اطالق با شرع ،دامنهی اصل را مقيد کرده و اجازه دادهاند که اشخاص
غيردولتي نيز چون از حيث حق شرعي اجازهی بازرگاني و تجارت خارجي را دارند ،در کنار
دولت از اين حقوق مشروع خود بهرهمند شوند (مرکز تحقيقات شورای نگهبان :1997 ،ط).
بنابراين همانگونهکه در رويکرد تفسيری منشأگرايي ،مقام مفسر بهمنظور نيل به مراد مقنن
درصدد کشف معنای اصلي يا معنای عرفي متن در زمان تصويب قانون اساسي بر ميآيد،
شورای نگهبان نيز به اين مسئله در نظريات تفسيری خود توجه کرده است.

 .2-5توجه به متن و ظاهر الفاظ قانون اساسي
شورای نگهبان در بسياری از نظريات تفسيری خود ،بر ظاهر الفاظ و واژگان قانون اساسي
تمرکز داشته است .برای مثال شورای نگهبان در نظريهی تفسيری خود ذيل اصل  17قانون
اساسي( )41بيان داشته است که «اصل  17قانون اساسي صراحت دارد که بايد گزارش کامل
مذاکرات مجلس شورای اسالمي از طريق راديو و روزنامه رسمي منتشر

شود»()41

و از همين

روی ،اکتفا به انتشار مشروح مذاکرات مجلس بهصورت محدود و در قالب فشرده در روزنامهی
رسمي را خالف قانون اساسي قلمداد کرده است (مرکز تحقيقات شورای نگهبان.)11 :1997 ،
نمونهی ديگر ،نظريهی تفسيری شورا ذيل اصل  145قانون اساسي( )42است که در آن شورای
نگهبان در پاسخ به اين پرسش که آيا بهکارگيری موقت نيروهای خارجي در ارتش خالف اصل
است يا خير ،با تکيه بر الفاظ موجود در متن اصل و با تفکيك بين «استفاده از خدمات و
تخصص يك کارشناس خارجي در ارتش و عضويت او در ارتش و نيروهای انتظامي» (مرکز
تحقيقات شورای نگهبان ،)292 :1991 ،بيان ميدارد که «بهکار گرفتن کارشناسان خارجي و
استفاده از تخصص آنان بهطور موقت در ارتش ،عضويت در ارتش که در اصل  145قانون
اساسي ممنوع شده محسوب نميگردد»(( )49مرکز تحقيقات شورای نگهبان.)25 :1997 ،
استناد به عباراتي چون «نص قانون اساسي»« ،ظاهر بودن مطلب» و ...در مشروح مذاکرات
شورای نگهبان نيز بر اين برداشت مهر تأييد ميزند (مرکز تحقيقات شورای نگهبان،5 :1991 ،
 91و  .)12در واقع شورای نگهبان با تکيه بر معاني اصلي يا عرفي عبارات مندرج در اصول به
تفسير پرداخته است ،البته اين توجه را در راستای مراد قانونگذار اساسي مدنظر داشته و نه
اينکه صِرف متن و ظاهر الفاظ را بدون پيشينهی آنها مدنظر قرار دهد.
بهعبارت ديگر نميتوان نظريهی مذکور را دليلي بر «متنگرايي» صرف شورای نگهبان در
تفسير اصول قانون اساسي دانست ،چراکه متنگرايي ،رويکردی است که تنها بر معاني متداول
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و معمول کلمات تکيه دارد و اهميت چنداني برای مکنونات ضمير يا تأمالتي که تدوينکنندگان
قانون اساسي در زمان تصويب عبارات داشتهاند ،قائل نيستند)44(.
اين در حالي است که شورای نگهبان همانند رويکرد منشأگرايي ،از يك سو معاني الفاظ و
واژگان قانون اساسي را بهمنظور کشف ارادهی قانونگذار اساسي لحاظ کرده و از سوی ديگر
نيز با توجه به اينکه در تدوين قانون اساسي و نظريات واضعان آن ،شرع اسالم بهطور جدی و
بنيادين مدنظر بوده ،محقق ساختن حاکميت شرع را نيز به نوعي موجب کشف مراد مقنن
دانسته است( )45که اين مسئله نيز تطابق مشي تفسيری شورا را با رويکرد منشأگرايي نشان ميدهد.
در واقع هرچند ميتوان گفت که هر دو رويکرد متنگرايي و منشأگرايي در مواردی به يك
پاسخ منجر ميشوند ،توجه به اين نکته ضروری است که در رويکرد منشأگرايي ،متن
موضوعيت ندارد و صرفاً طريقي برای فهم معنا و منظور قانونگذار از وضع آن قانون قلمداد
ميشود؛ درحاليکه متنگراها به معنای عمومي و متداول از عبارات قانون در زمان انتشار توجه
داشته و اهميت چنداني برای مشروح مذاکرات واضعان قانون اساسي و مالحظات ايشان قائل
نيستند ،چراکه بهزعم اينان ،اين متن قانون است که الزام دارد و قانون حاکميت دارد و نه افراد
و اعضای نهاد قانونگذار .بهعبارت ديگر ،قصد قانونگذار الزامآور نبوده و بلکه قانوني که
قانونگذار وضع ميکند ،الزامآور است(( )41خلفرضايي و منصوريان .)14 :1979 ،برای نمونه
ميتوان به اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص اليحهی بازرگاني خارجي اشاره کرد (مرکز
تحقيقات شورای نگهبان )519-511 :1971 ،که با وجود تصريح متن قانون اساسي به دولتي
بودن ،شورای نگهبان از اطالق مزبور صرف نظر کرده و آن را مقيد ميسازد که بدين ترتيب
ميتوان وجود رويکرد منشأگرايي را در رويهی شورای نگهبان استنباط کرد؛ يعني هرچند ظاهر
اصل بازرگاني خارجي را به دولت واگذار کرده است ،شورای نگهبان با استناد به مغايرت آن
با شرع ،از اين ظهور دست کشيده و امری را مغاير با متن قانون برداشت کرده است که
بههيچوجه با متنگرايي صِرف ،همخواني نداشته و تنها با رويکرد منشأگرايي توجيهپذير است.
نمونهی ديگر در راستای تبيين هرچه بهتر رويکرد منشأگرايي در نظريات شورا ،نظريهی
تفسيری شورا ذيل اصل  91قانون اساسي است که تصريح ميدارد «اصل  91قانون اساسي و
بعضي اصول مشابه آن مسير سياست کلي نظام را تعيين مينمايد و مقصود اين است که دولت
امکاناتي را که در اختيار دارد در کل رشتههايي که در قانون اساسي پيشنهاد شده بهطور متعادل
طبق قانون توزيع نمايد .بنابراين آموزش رايگان در حد امکان کالً يا بعضاً بايد فراهم شود»
(مرکز تحقيقات شورای نگهبان .)112 :1997 ،همانطورکه مشاهده ميشود ،شورای نگهبان با
امعان نظر به «قصد» قانونگذار اصلي فراتر از متن را مطمح نظر قرار داده است؛ يعني شورای
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نگهبان به متن اکتفا نکرده و از همين روی نيز از اطالق اصل دست کشيده است که اين مسئله
با رويکرد منشأگرايي کامالً توجيهپذير است.
نکتهی پاياني قابل تأمل نيز آنکه ،بهنظر ميرسد شورای نگهبان در برخي از معدود نظريات
تفسيری خود توجه به مسائل مستحدثه و مقتضيات زمان را ملحوظ داشته است؛ همانگونهکه
اين مسئله در رويکردهای جديد منشأگرايي مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم تأويل نظاممند
قانون اساسي تأکيد شده است .در اين زمينه تنها بهمنظور اثبات اصلِ چنين گرايشي در تأويل
قانون اساسي ميتوان به نظريهی تفسيری شمارهی  5599مورخ  1915/2/11ذيل اصل 91
قانون اساسي اشاره کرد که تصريح ميدارد« :با توجه به اينکه از اين اصل دولتي بودن آموزش
و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاههای ملّي استفاده نميشود ،چنانچه تأسيس
مدارس و آموزشگاههای ملي در کشور آزاد اعالم شود اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع
ميگردد و چنانچه با تأسيس مدارس ملي رفع اضطرار نشود ،تفسير قانون اساسي قابل بررسي
خواهد بود» (مرکز تحقيقات شورای نگهبان .)199 :1997 ،اين مسئله بهصراحت بر توجه
مفسر قانون اساسي بر اقتضائات جامعه داللت دارد و چنين گرايشي در پرتو اصول مذکور و
ذيل رويکرد منشأگرايي قابل تحليل است.

نتیجهگیری
رويکرد منشأگرايي مجموعهای از نظريات تفسير قانون اساسي را تشکيل ميدهد که
نقطهی مشترك اين نظريهها بر دو اصل «تثبيت» و «محدوديت» استوار شده است؛ بدين معنا
که اوالً معنای اصلي متن قانون اساسي در زمان تدوين و تصويب آن شکل گرفته است و ثانياً
تفسير قانون اساسي بايد در چارچوب حيطهی معنای مذکور صورت پذيرد .رويکرد
منشأگرايي ،محدوديتهايي را در زمينهی اختيارات قضات و مقام مفسر ايجاد کرده و در
مقايسه با ديگر رويکردهای تفسيری ،وفاداری بيشتری را نسبت به قانون اساسي تضمين کرده
و از تغيير و تحول سريع قانون اساسي نيز جلوگيری ميکند.
بسياری از نظريهپردازان منشأگرا بهمنظور پيشرفت اين نظريه و جلوگيری از طرد آن ،به
رويکردهای نويني از منشأگرايي دست يازيدهاند و از همين روی نيز عالوهبر پذيرش نقاط
مشترك مزبور ،بر پذيرش «معنای عرفي اصلي» و «تمايز بين تفسير و تأويل قانون اساسي»
بهعنوان ارکان محوری اين رويکرد نوين تأکيد ورزيدهاند .بدين سان از يك سو در ارتباط با
يافتن معنای اصلي ،فهم عرف زمان تصويب را معيار مورد قبول قرار دادهاند و از سوی ديگر
برای خروج از جمود و توجه به روح قانون اساسي در پرتو نظرهای واضعان قانون اساسي ،به
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تأويل قانون اساسي نيز توجه کردهاند که البته اين مسئله با توجه به مشي و رويکردهای
مختلف نظريهپردازان منشأگرا ،از تعدد و تکثر معتنابهي برخوردار است .اما به هر ترتيب اين
نظريات نيز به بايد به قانون اساسي وفادار باشند و بر خالف نظريات غيرمنشأگرا به اصول
تثبيت و محدوديت ،توجه کافي و وافي کنند.
شورای نگهبان نيز بهعنوان مفسر رسمي قانون اساسي هرچند رويکرد خود را در اين زمينه
بهصراحت بيان نکرده است ،ضمن ارائهی نظريات خود در تفسير رسمي قانون اساسي يا در
مقام نهاد دادرس اساسي به مواردی اشاره کرده است که بهمنزلهی اصول و قواعد بنيادين
تفسير از سوی شورا تلقي ميشوند .با مطالعهی نظريات تفسيری شورای نگهبان درمييابيم که
امعان نظر به مشروح مذاکرات قانون اساسي و کشف مراد مقنن از يك طرف و توجه به
حکومت شرع از طرف ديگر بهمثابهی چنين قواعدی هستند.
بدين ترتيب بهنظر ميرسد که مشي تفسيری شورا تا حدود بسيار زيادی در پرتو آموزهی
منشأگرايي توجيهپذير است ،چراکه در رويکرد منشأگرايي با توجه به سياق و ساختار اصول
قانون اساسي ،معاني عرفي واژگان و الفاظ قانون اساسي در زمان تصويب آن لحاظ ميشود و
اين مهم نيز در راستای کشف نظر قانونگذار اساسي مطمح نظر قرار ميگيرد .شورای نگهبان
نيز همانند رويکرد منشأگرايي عمل کرده و در ابتدا به متن قانون اساسي و ظاهر آن توجه
ميکند و از اين روش و البته روشهای ديگر مانند توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسي و
موازين شرعي ،درصدد نيل به مراد مقنن در زمان تصويب قانون اساسي برميآيد.
البته از برخي نظرهای شورای نگهبان (مانند نظريهی تفسيری شورای نگهبان در خصوص
اصل  91قانون اساسي) توجه به اقتضائات و شرايط جامعه نيز برميآيد که اين گرايش در
چارچوب رويکرد منشأگرايي قابل تحليل است .البته تعيين معيارهای مورد پذيرش شورای
نگهبان در تأويل قانون اساسي مقتضي پژوهشي جداگانه است.
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 .00برای توضيحات بيشتر ر.ك :خلفرضايي و منصوريان.11 -4 :1979 ،
 .05اين مسئله بر همگرايي شديد حاکميت شرع و ارادهی قانونگذار اساسي داللت دارد که شواهد
و قرائن بسياری در مشروح مذاکرات قانون اساسي ،اين مسئله را تأييد ميکند؛ تأکيد بر اينکه
موازين اسالمي در قانون اساسي تنها هنجار برتر است ،نسبت قوانين و مقررات مصوب با
موازين اسالمي از حيث رعايت کامل آنها يا مطابقت و عدم مخالفت ،زيربنا بودن اسالم در
طراحي نظام اقتصادی و( ...ادارهی کل امور فرهنگي و و روابط عمومي مجلس شورای
اسالمي ،1914 ،ج  921-914 :1و ج )1549-1545 :9از جملهی اين مواردند.

رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویهی شورای نگهبان
 .03البته ممکن است ادعا شود که متنگرايي ذيل منشأگرايي قرار دارد و نه در عرض آن؛ اما اين
ادعا در صورتي ميتواند صحيح باشد که بر اين باور باشيم مُراد از متنگرايي ،کشف مراد مقنن
است ،يعني از آنجا که قانون مظهر ارادهی قانونگذار است ،قواعد دستور زبان و منطق ادبي نيز
صرفاً طريقي برای کشف ارادهی واقعي قانونگذار بهکار گرفته شوند .البته چنين رويکردی
چيزی غير از منشأگرايي نيست و تعبير بهتر با توجه به توضيحاتي که ارائه شده همان
منشأگرايي است؛ چراکه در منشأگرايي نيز درصدد کشف ارادهی قانونگذار اصلي هستيم و
اولين طريق برای نيل به اين مهم ،ظاهر الفاظ و واژگان است و اين بر خالف رويکردی است
که در آن متن موضوعيت دارد.
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منابع و مآخذ
الف) فارسي و عربي
ادارهی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ( ،)1914صورت مشروح
مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی  ،تهران :ادارهی کل امور فرهنگي و روابط
عمومي مجلس شورای اسالمي ،چاپ اول ،ج 1و .2
خلفرضايي ،حسين؛ منصوريان ،مصطفي ( ،)1979مکاتب و رويکردهای تفسير قانون اساسي،
گزارش پژوهشی پژوهشکدهی شورای نگهبان ،شمارهی مسلسل .19791124
مرکز تحقيقات شورای نگهبان ( ،)1991مشروح مذاكرات شورای نگهبان ،دورهی اول ،سال
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تأملي در باب شرط رجل مذهبي سياسي در خصوص
رئيسجمهور
توكل حبيبزاده ،*1اميرحسين اصلزعيم
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 .1استاديار دانشکدهي معارف اسالمي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ايران
 .2كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ايران
پذيرش1212/4/21 :

دريافت1213/11/32 :

چکيده
بيترديد جايگاه رياست جمهوري از خطيرترين و مؤثرترين مناصب در جمهوري اسالمي است و
الزمهي تصدي اين سمت ،دارا بودن توانمنديها و خصايص متعددي است .ازاينرو قانونگذار
اساسي بهمنظور انعکاس اهميت اين جايگاه و مسئوليتهاي آن ،در اصل  111از ضرورت رجل
مذهبي و سياسي بودن رئيسجمهور سخن گفته است .نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي
معتقد بودند رئيسجمهور يا رأساً به اعمال واليت ميپردازد يا به نيابت و وكالت از ولي فقيه
اختيارات اجرايي را اعمال ميكند .بنابراين چنين فردي بايد براساس اصل شايستهگزيني همان
شرايط يا نزديکترين شرايط تصدي منصب توسط ولي و كارگزاران باالدستي در حکومت اسالمي
را دارا باشد .منصوصات فقهي سه شرط اسالمشناسي (فقاهت و توانايي استخراج احکام) ،آشنايي
و قدرت تحليل در مسائل سياسي روز جوامع داخلي و بينالمللي و عدم انحراف عمدي از اجراي
دستورهاي ديني (عدالت) را براي حاكم و كارگزار حکومتي ضروري ميداند .اين تحقيق با استفاده
از روش توصيفي-تحليلي با تبيين عبارت «رجل مذهبي سياسي» از منظر حقوقي و روايي بيانگر
اين است كه به هر اندازه منصبي در جامعهي اسالمي رفيعتر باشد ،برخورداري از اين شروط هم
ضروريتر خواهد بود كه در خصوص مقام رياست جمهوري جميع اين شرايط در قالب مفهوم
مذكور تبلور يافته است.

کليدواژهها :رجل مذهبي سياسي ،اصل  ،111شرايط رئيسجمهور ،مناصب حکومتي.

* E-mail: Thabibzadeh@gmail.com
** نويسندة مسئول

E-mail: Amirhossein.zaeim@gmail.com
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مقدمه
در اصول متعددي از قانون اساسي به جايگاه رئيسجمهور اشاره شده است :پس از مقام
رهبري ،رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و
رياست قوهي مجريه را ،جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود ،بر عهده دارد
(اصل  .)111وزرا توسط رئيسجمهور تعيين ميشوند (اصل  )111و رياست هيأت وزيران با
رئيسجمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد (اصل  .)111رئيسجمهور مسئوليت امور
برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد (اصل .)121
تمامي اصول مذكور بر خطير بودن مسئوليت رئيسجمهور داللت دارند و الزمهي تصدي
اين جايگاه دارا بودن ويژگيهاي متعددي است .به همين دليل اصل  111قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران بيان ميدارد« :رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط
زير باشند انتخاب گردد :ايرانياالصل ،تابع ايران ،مدير و مدبّر ،داراي حسن سابقه و امانت و
تقوي ،مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور».
از برجستهترين ويژگيهاي مذكور در اين اصل ،شاخصهي «رجل مذهبي و سياسي» بودن
است كه به نوعي شرط ابتدايي بوده و مقدم بر ساير شروط است .اين تعبير كه چندان واضح
نبوده و مراد قانونگذار اساسي از آن بهطور شفاف مشخص نيست ،نيازمند تعميق و بررسي از
زواياي مختلف حقوقي ،عرفي و روايي است .در خصوص اين عبارت در مقاالت مختلف
بررسيهايي صورت گرفته است كه همگي با رويکرد معناشناختي لفظي بدان پرداختهاند .اين
تفاسير بر فهم واژهي رجل ،مصاديق آن و امکان تسري به بانوان و مالکهاي مذهبي و سياسي
بودن تأكيد دارند و ديدگاهها و برداشتهاي مختلف در اين زمينه را با ذكر استداللهايي بيان
ميكنند )1(.در اين مقاله برآنيم با رويکردي متفاوت به واكاوي مفهوم اين اصطالح بپردازيم.
براساس مفاهيم اسالمي ،تصدي مناصب در حکومت اسالمي بر مدار شايستهگزيني است؛
به ديگر سخن ،حاكم و هر كارگزاري بايد شايستهترين و توانمندترين افراد براي تصدي آن
پست باشد .معيارها و ضوابط متعددي براي شناخت و گزينش شايستگان در متون ديني بيان
شده است و با توجه به ميزان اهميت و رفيع بودن هر جايگاهي ،اين ضوابط دقيقتر و
دشوارتر ميشود .بهمنظور آشنايي به موارد زير اشاره ميكنيم:
در حديثي از امام صادق(ع) اهميت اين موضوع اينگونه بيان شده است:
«رياست شايسته نيست مگر براي اهلش ،پس هر كس مردم را به خود بخواند و در ميان
مردم داناتر از او وجود داشته باشد ،خداوند در روز قيامت به او نظر نخواهد كرد»(( )2كليني،
1121ق ،ج .)14 :1
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در همين موضوع پيامبر اكرم(ص) خطاب به يکي از يارانش كه عرض كرد« :آيا من را به
يکي از كارهاي مهم نميگماري؟» حضرت دست بر شانهي او زدند و فرمودند:
«تو ضعيف هستي( )1و اين پستها امانت است و امانت الهي سنگين است و روز قيامت
مايهي رسوايي و پشيماني ميگردد ،مگر كسي كه آن را به حق بگيرد و وظيفهي خود را
)1(.)121 :2

دربارهي آن ادا كند» (نيشابوري ،بيتا ،ج
با توجه به جايگاه رياست جمهوري در نظام اسالمي ايران نيز ،اصل شايستهگزيني اقتضا
ميكند متصدي آن خصايصي داشته باشد كه قانونگذار اساسي بهدرستي بدان توجه داشته و با
بيان شرايطي براي تبيين الزامات تصدي اين منصب مهم اهتمام ورزيده است .برونداد اين
تالش در قالب عبارتي با ترجمان حقوقي «رجل مذهبي و سياسي» نمود يافته است .اين مفهوم
در عقايد و باورهاي ديني تدوينكنندگان قانون اساسي ريشه دارد ،كه بيشتر ايشان
اسالمشناساني برجسته و متخصصاني شريعتمحور بودند )1(.بيشک نيل به مراد اين
قانونگذاران ،جز از رهگذر بررسي مفاهيم اسالمي و با غور در منابع آن و استخراج شرايط
متصدي اعم از حاكم و كارگزار در حکومت اسالمي ممکن نخواهد بود .ازاينرو بر اهم
خصايص حاكم و ساير كارگزاران در نظام اسالمي متمركز ميشويم و درصدديم انطباق اين
مالکها و معيارها با سمت رياست جمهوري را كه از مهمترين جايگاههاي حکومتي در
جامعهي اسالمي بهشمار ميرود ،بررسي كنيم .ثمرهي چنين فحصي در دو بعد نمايان ميشود:
ابتدا اينکه با ترسيم زواياي مختلف مفهوم رجل مذهبي و سياسي و تنوير مراد تدوينكنندگان
قانون اساسي از گنجاندن چنين عبارتي با پشتوانهي ديني ،مالک و معياري بهدست ميآيد كه
داوطلبان و راغبان تصدي اين سمت ،پيش از ورود به اين عرصه از طريق سنجش و مطابقت
خصايص خود با معيارهاي مورد نظر ،بررسي و نظارتي پيشيني و دروني انجام دهند و سپس
وارد عرصهي داوطلبي شوند؛ ثانياً نهادهاي متولي ارزيابي و بررسي مطابقت توانمندي و
صالحيتها ،دقيقتر ،شفافتر و با تسهيل بيشتر و صرف نيروي كمتري اعمال وظيفه كنند.
ازاينرو در اين نوشتار ابتدا به بررسي داليل و روند وضع و پيشنهاد اين عبارت توسط
قانونگذار اساسي و اهداف مورد نظر پرداخته ،سپس با بررسي ضرورتهاي تفسير صحيح آن
به تبيين مقصود از ذكر اين عبارت از دو منظر مشروح مذاكرات قانون اساسي و همچنين مبناي
اصلي آن يعني متون اسالمي ميپردازيم .به تعبيري با مطالعهي منابع ديني و احصاي شروط و
لوازم تصدي منصب در حکومت اسالمي و بهكارگيري آن در داوطلبان تصدي جايگاه مهم
رياست جمهوري براساس اصل شايستهگزيني ،به تبيين حقيقت مفهوم رجل مذهبي و سياسي
بهعنوان پيششرط و مناط تصدي جايگاه رياست جمهوري خواهيم پرداخت.
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 .1واکاوي مبناي گزينش عبارت رجل مذهبي و سياسي و مقصود از آن
اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،نظر به خطير و ثقيل بودن پذيرش مسئوليت در
نظام اسالمي و بهويژه ردههاي باالدستي آن ،تمامي اهتمام خود را بر انتقال اين امر مهم به
مخاطبان قانون اساسي و اعضاي جامعهي اسالمي مصروف داشتهاند و چون سمت رياست
جمهوري بهمنزلهي باالترين مقام اجرايي (پس از مقام رهبري) از چنين اهميت خطيري
برخوردار است ،ايشان با گنجاندن الفاظ و عباراتي ،درصدد بيان اين نکته برآمده و آن را در
متن قانون اساسي منعکس كردهاند .ازاينرو در مشروح مذاكرات به نکاتي اشاره ميكنند كه
بيانگر ديدگاههاي ايشان در مورد منصب رياست جمهوري است.
بهطور كلي در خصوص منصب رياست جمهوري در بين اعضاي مجلس بررسي نهايي
قانون اساسي دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه اول با بيان اينکه « ...درباره مسئله حکومت و

واليت ...اين مسئله وظيفه و مسئوليت است و مسئوليت باري سنگين است( »...صورت مشروح
مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي )1411 :1111 ،قائل به اين است كه رياست
جمهوري به نوعي اعمال واليت است و رئيسجمهور مأذون از جانب ولي فقيه ،اختيارات
تفويضشده از جانب وي را عملي ميكند .ازاينرو رياست جمهوري را همان واليت يا بخشي
از واليت در حکومت اسالمي دانسته و بيان ميكنند ...« :بحث از مسئوليت است و اين يک بار
سنگيني است كه اسالم همواره رعايت كرده است  ...اينکه فرمودند «وكالت» چنين مطلبي نيست

و رئيسجمهور عين حکومت و قضاوت است» (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي
قانون اساسي .)1441 :1111 ،در نتيجه همان شرايط عديده و دشواري را كه براي والي و حاكم
اسالمي ضروري است در مورد رئيسجمهور هم صادق ميدانند.
ديدگاه دوم قائل به عدم اعمال واليت توسط رئيسجمهور است و صرفاً نوعي مديريت
اجرايي و شأن وكالت از سوي ولي فقيه را براي رئيسجمهور در نظر ميگيرد ...« :در اينجا
واليت نيست و واليت با رهبري است و فقط تنفيذ امر است و يک قدرت اجرايي و يک
وكالت است ...يک قدرت اجرايي است كه از طريق رهبر ،اگر لياقتش را داشته باشند ،يعني
داراي امانت و تقوي و حسن سابقه و مؤمن به مباني اسالم باشند ،ميتوانند احراز كنند»...
(صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي .)1441 :1111 ،در نتيجه شرايط
و ضروريات حاكم را براي رئيسجمهور الزم نميداند ،اما به اين نکته اذعان دارد كه سمت
رياست جمهوري ،منصبي بسيار پرمسئوليت و عظيم است و در نتيجه با اينکه شرايط ضروري
حاكم را نميطلبد ،بهعلت باالترين منصب بودن رياست جمهوري بعد از رهبري ،شرايط
دشوار و كثيري را نياز دارد.
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همچنين با بررسي مشروح مذاكرات به اين نکته رهنمون ميشويم كه مراد خبرگان از
رئيسجمهور ،صرفاً شخصيتي متدين يا آشنا با مسائل ديني و مذهبي نبوده است ،بلکه ايشان
رئيسجمهور را مرتبهي نازلهي رهبري و بهواسطهي تنفيذ مقام رهبري ،در رأس جايگاه
اجرايي كشور دانسته و معتقدند در واقع بخشي از اختيارات واليتي و حکومتداري به
رئيسجمهور تفويض شده است يا با اذن ولي فقيه وي عهدهدار اجراي اين امور ميشود.
ازاينرو در هر دو صورت رئيسجمهور مأمور اعمال بعد اجرايي حاكم اسالمي شده و در
نتيجه براي اعمال اين قسم از واليت ،همان شرايط و لوازم يا ميزان قابل قبولي از اين شرايط
براي تصدي پست رياست جمهوري هم الزم و ضروري است .به همين دليل برخي خبرگان
قانون اساسي ،شرط فقيه بودن رئيسجمهور را مطرح كردهاند؛ يعني رئيسجمهور در مقام
اعمال واليت تفويضي (با ديدگاه قائالن به اعمال واليت) ،عالوهبر آگاهي به مسائل مذهبي،
بايد فقيه باشد؛ يعني اسالمشناسي كه فهم عميقي از مسائل ديني داشته باشد و خود در آن
حوزه صاحبنظر باشد .اين مفهوم در لسان خبرگان اينگونه بيان شده است كه صرف مسلمان
بودن رئيسجمهور كافي نيست .بلکه رئيسجمهور بايد فقيه باشد يا اينکه حداقل مورد تأييد
يک فقيه قرار گيرد ،زيرا اختيارات گستردهاي كه براي رئيسجمهور بهواسطهي تصدي اين
پست متصور است ،بيشک نيازمند تصميمگيري در سطوح كالن است و اين امر ارتباط
گستردهاي با امور ديني و دنيايي مردم دارد .در نتيجه بديهي است كه تصميمگيريهاي
سرنوشتساز بايد از سوي فرد ذيصالح يعني شخصيتي اسالمشناس و صاحبنظر صورت
گيرد(( )1صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.)1111 :1111 ،
از ديگر سو هم بايد گفت با ديدگاه قائالن به وكالت بودن منصب رياست جمهوري،
رئيسجمهور باز هم به نوعي متولي بخشي از اختيارات حاكم يا رهبر جامعهي اسالمي است،
با اين تفاوت كه به نيابت از رهبر اعمال اختيارات ميكند .در نتيجه بيشک براي كسي كه در
اين جايگاه قرار خواهد گرفت ،اگر نگوييم همان شرايط حاكم متصور است يا به تعبير اعضاي
مجلس خبرگان فقيه بودن شرط است ،بيگمان ضرورت وجود شرايط دشوار و عديدهاي را
كه اندكي از شرايط حاكم نازلتر ،اما نزديکترين شرايط به آن است ،در بر ميگيرد .به بيان
ديگر اين تفويض و وكالت كه صورت ميگيرد ،بيشک بايد در خصوص شخص
صالحيتداري باشد كه داراي بيشترين شرايط تصدي مقامات حکومتي در نظام اسالمي است و
قطعاً اين نکته با اقتضاي اصل شايستهگزيني در مفاهيم اسالمي هم مطابقت كاملي دارد.
حال فارغ از دو ديدگاه مطروحه ،يعني اعمال واليت بودن يا وكالت بودن رياست
جمهوري ،و باز فارغ از لزوم فقيه بودن رئيسجمهور يا عدم ضرورت آن ،بيشک پذيرش
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سمت رياست جمهوري در مملکت اسالمي امري خطير و پرمسئوليت بوده و مستلزم وجود
شرايط است كه قانونگذار در اصل  111قانون اساسي و قانون انتخابات رياست جمهوري از
آن ياد كرده و مراد قانونگذار از عبارت «رجل مذهبي و سياسي» كه در رأس اين شرايط بيان
شده ،لفظي مركب است كه مفهوم آن بهطور اجمال شخصيتي برجسته و صاحبنظر در
عرصههاي ديني و سياسي است كه به مرحلهي قابل قبولي از رشد و بلوغ ديني ،فکري و
سياسي بهمنظور تصدي اين پست مهم رسيده باشد .به تعبيري با مطالعهي مشروح مذاكرات و
آشنايي با تركيب اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و دغدغههاي ديني آنها و نگاهي
به دستورهاي ديني موجود در خصوص شرايط تصدي مناصب حکومتي ،در مييابيم مراد
قانونگذار از عبارت «رجال مذهبي و سياسي» ،رجل ،مذهبي بودن يا سياسي بودن بهتنهايي
نبوده و هريک از اين الفاظ منعکسكنندهي جميع مقاصد قانونگذار و در رأس آن بيان شرايط
دشوار تصدي اين جايگاه نيست .حقوقدانان هم در كتابهاي حقوق اساسي در تفسير عبارت
رجل مذهبي و سياسي بهنحو كلي سه دسته مطلب را بيان كردهاند:
الف) طرح مسئلهي واژهشناختي از عبارت رجل و واكاوي معاني عرفي و اصطالحي آن و
عموماً عدم شمول بانوان جزء مصاديق اين عبارت(( )4عميدزنجاني111-111 :1111 ،؛ لطفي،
.)111 :1111
ب) شناخت مالکهاي مذهبي بودن رئيسجمهور كه آن را تعبير به پايبندي به ملزومات
ديني و سرشناس بودن و برخورداري از اطالعات جامع ديني ميدانند (عميد زنجاني:1111 ،
112؛ هاشمي.)241 :1111 ،
ج) عبارت شخصيت سياسي رئيسجمهور را هم برخي به معناي داشتن فعاليتهاي
گسترده در زمينههاي سياسي تفسير ميكنند (ارشدي )111 :1111 ،و عدهاي هم توانايي و
قدرت تحليل و برخورد سياسي صحيح را مدنظر قرار ميدهند (عميدزنجاني.)111 :1111 ،
در خصوص تفاسير حقوقدانان در كتابهاي حقوق اساسي شايان ذكر است كه از طرفي
جملگي ايشان اين عبارت را بهنحو مجزا و تفکيکشده مدنظر قرار دادهاند و در خصوص هر
بخشي به تبيين و توضيح پرداختهاند (عميد زنجاني111 :1111 ،؛ هاشمي241 :1111 ،؛ لطفي،
 .)111 :1111به تعبير ديگر ايشان اصطالح «رجل مذهبي سياسي» را به سه جزء رجل ،مذهبي
و سياسي تفکيک كرده ،هريک را تشريح كردهاند كه اين تفسير بيانگر مفهوم حقيقي اين
عبارت نيست .از طرفي ديگر هم اين حقوقدانان با لحاظ تفاسير جزئي ،به بخشي از مراد مقنن
كه همان ذكر شرايطي ويژه براي تصدي اين سمت بهعلت دشواري و رفيع بودن اين جايگاه
است ،اشاره كردهاند .آن بخشي از اين تفاسير حقوقدانان كه بهمنظور تبيين مراد مقنن ذكر شده
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و حاكي از ضرورت برخورداري از شرايط عديدهاي براي تصدي اين سمت است ،با مقاصد
تفسيري اين مقاله همسوست ،اما بيان مصاديق و خصايص متقاضيان بهعلت جزئينگري و
تفسير تفکيکي اصطالح محل نقد است.

 .2لزوم مبنا قرار دادن مباني ديني در تفسير و تبيين اصطالحات
قانون اساسي
پس از بررسي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و مشخص شدن اين
موضوع كه مقصود مدونان از گنجاندن عبارت رجل مذهبي سياسي ،انعکاس اهميت ،دشواري
و سنگين بودن اين منصب و لزوم احراز خصايصي متعدد در شخص متصدي آن است ،بايد
گفت اين شرايط كه قانونگذار اساسي گذرا و با بيان يک مفهوم حقوقي بدان اشاره كرده است،
جز از رهگذر بررسي مباني ديني آن قابليت شناسايي و احصا ندارد ،چراكه مدونان قانون
اساسي اغلب اسالمشناساني بودهاند كه با رويکرد اسالمي و مستخرج از دين به تدوين قانون
اساسي پرداختهاند و ازاينرو پايههاي تفسير مقصود آنان را بايد در مباني ديني جستوجو
كرد .از سوي ديگر ،بيترديد بهترين و صحيحترين شيوهي تفسير قانون اساسي مبتني بر اسالم،
مراجعه به متون اسالمي خواهد بود .عالوهبر اين پس از همهپرسي دهم و يازدهم فروردين
 1111و انتخاب عنوان «جمهوري اسالمي» براي نوع حکومت در ايران ،تدوينكنندگان قانون
اساسي مکلف به تدوين منشوري مبتني بر مباني و آموزههاي اسالم از يک سو و صالحيت
انحصاري فقها و اسالمشناسان در اظهار نظر در مسائل اسالمي بودهاند كه به اين موضوع در

نامهي رهبري انقالب به اعضاي اين مجلس نيز تأكيد شده است(( )1صورت مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي .)1 :1111 ،در نتيجه اسالم مبنا و محتواي نظام
مردمساالري است كه ساختار آن در قانون اساسي نمودار شده است و تبعاً مهمترين منبع
تفسيري آن نيز بهشمار خواهد رفت .به بيان ديگر ،در تبيين و تفسير قانون اساسي بايد
قالبهاي حقوقي مستخرج از اسالم را به همان متون اصلي و ناب اسالمي بازگرداند.
بنابراين پس از شناخت مقصود قانونگذار از استعمال عبارت «رجل مذهبي و سياسي» كه
نماد و برونداد همان شرايط دشوار تصدي سمت در نظام اسالمي است ،ناگزير براي فهم آن
شرايط به مفاهيم اسالمي رجوع ميكنيم .ازاينرو ابتدا اصليترين شرايطي كه در منابع ديني
براي حاكم و كارگزار در نظام اسالمي تعيين شده است بيان ميشود و سپس براساس اهميت
و جايگاه مناصب در نظام اسالمي ايران ،به تناسب اين شرايط با اهميت جايگاه مورد نظر
خواهيم رسيد .به بيان ديگر ،هرچه سمت و مسئوليت رفيعتر و خطيرتر باشد ،شرايط تصدي

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 8

22

داوطلب آن هم گستردهتر و بيشتر و به حد اعالي مالکهاي احصاشده نزديکتر خواهد بود.

 .3شرايط تصدي مناصب در حکومت اسالمي
اعمال حاكميت در حکومت اسالمي منوط به وجود معيارها و شرايطي سنگين در شخص
اعمالكنندهي اين حاكميت است .اين مسئله در لسان بزرگان و انديشمندان ديني نيز همواره
مورد تأكيد بوده است و ازاينرو ايشان هم اشخاصي صالح را بهمنظور نمايندگي و تصدي
مناصب در دورهي غيبت معرفي كردهاند كه واجد ويژگيها و شرايط كثيري همچون اجتهاد،
تقوا ،حسن تدبير ،شجاعت ،توانايي مديريت جامعهي اسالمي و آگاه به مقتضيات زمان و
داراي توانايي تحليل و مديريت سياسي جامعه باشند (عالمه طباطبايي ،بيتا .)41 :حال با
وجود واگذاري واليت مطلقه به شخص واجد شرايط مقرر در قانون اساسي ،از آنجا كه ولي
امر بهتنهايي قادر به ادارهي حکومت اسالمي نيست و وظايف متعدد و متنوع حکومت اسالمي
نيازمند طراحي ساختار و نظامي مناسب ،منظم و هدفمند بهمنظور اعمال اين نوع حکمراني
است ،نخبگان سياسي مذهبي بهمنظور اعمال مناسب حاكميت و مديريت نظام اجتماعي در
راستاي وصول به اهداف جامعهي اسالمي ،ساختار مورد نظر خود را در قالب فعلي قانون
اساسي بيان كردهاند .در اين راستا ،هريک از كارگزاران حکومتي بخشي از وظايف حاكم
اسالمي را عهدهدار شده و به نمايندگي از مردم يا مطابق روندي مردمساالرانه و به نيابت از
حاكم اسالمي اقدام به اعمال حاكميت اسالمي در يکي از جنبههاي مختلف تقنيني ،قضايي،
اجرايي يا  ...ميكنند .در نتيجه اين اشخاص نيز بايد به تناسب ميزان صالحيت و اختياراتي كه
در حکومت اسالمي به ايشان واگذار شده است ،سطحي از صالحيتهاي مورد نياز براي
تصدي مقام اعمال حاكميت در حکومت اسالمي را دارا باشند .در اين ميان منصب رياست
جمهوري كه موضوع مقالهي حاضر است ،بهعلت جايگاه رفيع آن در مناصب اجرايي كشور و
به تعبيري عاليترين مقام رسمي و اجرايي كشور بعد از ولي فقيه ،بيشترين ميزان از شروط
حاكم و كارگزاران در جامعهي اسالمي را نياز خواهد داشت .در اين بخش برخي از
برجستهترين اين شرايط كه با موضوع مقاله ارتباط بيشتري دارد ،بيان ميشود.

 .1-3اسالمشناسي (علم به حکم و قانون)

()1

همانگونهكه حضرت امام خميني(ره) حکومت اسالمي را حکومت قانون معرفي ميكند
(خميني22 :1141 ،

و)11(،)21

حاكم جامعهي اسالمي در حقيقت اجراكنندهي قانون خداست

كه در قالب موازين شريعت براي مردم وضع شده است .ازاينرو براي تصدي هر مقامي در
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نظام اسالمي ضروري است شخص متصدي از قوانين الهي ناظر بر وظايف خود آگاهي داشته
و توانايي كشف يا آگاهي از تکاليف شرعي ناظر بر موضوعات مختلف را نيز داشته باشد)11(.
بنابراين زمامداري نيازمند شناختي عميق از قوانين است و به هر ميزان كه مسئوليت مهمتر و
گستردهتر ميشود ،لزوم اين تعمق و تفقه افزون ميشود .حضرت علي(ع) در اين زمينه
ميفرمايند :از حکومت بپرهيزيد ،زيرا حکومت و زمامداري فقط ازآن كسي است كه عالم به
احکام دين و عادل در ميان مسلمانان باشد ،مانند پيامبر يا وصي پيامبر )12(.همچنين در حديثي
ديگر ميفرمايند :سزاوار نيست كسي خليفهي امت اسالمي باشد مگر اينکه داناترين آنها به
كتاب خدا و سنت پيامبرش باشد (سبحاني.)211 :1141 ،
ازاينرو آموزههاي اسالمي ،پيششرط تصدي منصب و مسئوليت در حکومت اسالمي را
آگاهي و تسلط بر قوانين اسالمي معرفي ميكنند .تعابير ديگري هم از اين دست بر انحصار
زمامداري براي عالمان و حکمشناسان داللت دارد كه نمونهاي ذكر ميشود:
اجراي امور و اجراي احکام را خداوند به دست عالمان دين و امينان حالل و حرام خود
داده است (حراني1111 ،ق:

)11(.)142

بنابراين اسالمشناسي يعني علم به احکام اسالمي ،اولين پيششرط زمامداري است و اين
مسئله عالوهبر زمامداران ،براي كارگزار و مجري احکام اسالمي ضرورت و موضوعيت و
طريقيتي كتمانناپذير دارد ،زيرا برپايي حکومتي منطبق بر احکام و قوانين اسالمي و رعايت
حدود و ضوابط ديني جز با شناختي جامع از دين ممکن نيست و در ادبيات ديني ما از چنين
شخصيتي با عنوان مجتهد تعبير

ميشود)11(.

حکمشناسي براي حاكم و زمامدار كه در رأس

مناصب حکومتياند ،بيشک بايد در درجهاي عالي و به بياني به ميزان اجتهاد باشد .البته لزوم
اجتهاد در مورد حاكم ضروري است ،اما ساير كارگزاران نيز از اين بايسته بهكلي بينياز نبوده و
با توجه به اينکه عمالً بهنحوي در حال اعمال بخش يا ابعادي از حاكميتاند ،نيازمند آشنايي
به قوانين الهي يا به بيان ديگر درجهاي از اجتهاد خواهند بود .بيشک در اين خصوص هرچه
سطح و ميزان اسالمشناسي باالتري وجود داشته باشد ،در فرض تساوي در ساير شرايط ،تقدم
در تصدي مناصب حکومتي بيشتر خواهد بود .همچنين هرچه جايگاه و ميزان اهميت و
اختيارات كارگزار نظام اسالمي بيشتر و باالتر باشد ،نياز به حکمشناسي و تسلط بر قوانين الهي
و تشخيص و بهكارگيري آن افزونتر خواهد بود .ضرورت حکمشناسي و تسلط بر قوانين
اسالمي از نظر بزرگان اسالمي و فقهاي معاصر هم مغفول نبوده و تأكيداتي بر آن صورت
گرفته است(( )11خميني.)11 :1111 ،
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 .2-3سياس و داراي بينش سياسي بودن (علم به موضوع)

()11

در منطق اسالم در مورد حاكم و كارگزار صرفاً اسالمشناسي كافي نيست ،بلکه وجود
بينش سياسي و به تعبيري علم به موضوع هم ضرورتي اجتنابناپذير است .ادارهي امور در
جامعهي اسالمي بهنحويكه در سايهي آن مردم و جامعه بتوانند روند كمال و تعالي را طي
كنند و بر مشکالت و بحرانها فائق آيند ،نيازمند بينش و تدبير عميق سياسي و اجتماعي حاكم
و كارگزاران و صاحبان مناصب خواهد بود .حسن تدبير ،توانايي تحليل و كنترل مدبرانه از
بديهيات صدارت است و همهي اينها در گرو شناخت و آگاهي به مسائل سياسي و اجتماعي يا
همان موضوعشناسي و توانايي تطبيق موضوعات با احکام خواهد بود .از اين خصيصه در
ادبيات ديني اغلب با عنوان آگاهي به مسائل و مقتضيات زمانه ياد ميشود .براي نمونه امام
صادق(ع) در روايتي در اين خصوص ميفرمايند:
كسي كه به اوضاع زمان خويش آگاه باشد مورد هجوم امور ناگهاني و پيشبينينشده واقع
نميشود(( )14كليني1121 ،ق ،ج .)24 :1
بديهي است شناخت و آگاهي ،توانايي تحليل و در نهايت مديريت و حسن تدبير نسبت به
اوضاع جامعه براي همهي اعضاي آن جامعه ممکن است مطرح باشد ،اما يکي از مهمترين
مخاطبان اينگونه روايات زمامداران هستند .همچنين حضرت در حديث ديگري ميفرمايند:
كسي كه بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجام ميدهد بسان كسي است كه از بيراهه سير
ميكند كه هر قدر سريعتر ميرود از هدف دورتر ميشود(( )11كليني1121 ،ق ،ج .)11 :1
فقها از اين حديث اينگونه بهره گرفتهاند كه تسليم بخشي از امور جامعهي اسالمي به دست
كسي كه قدرت بر تحليل مسائل اجتماعي را نداشته باشد ،همچون ادارهي كشور توسط افراد
نابالغ خواهد بود (سبحاني .)211 :1141 ،علت تأكيد اسالم بر اين شروط نيز مانع شدن از ابتالي
جامعهي اسالمي به خطرها و گرفتاريهايي است كه در اثر ضعف و ناتواني حکام و كارگزاران
در امور سياسي ،يا غفلت آنان از مقتضيات زمان يا عدم اطالع آنان از زمانه پيش ميآيد.

 .3-3عدالت (عدم انحراف تعمدي از قانون)

()11

بعد از ضرورت حکمشناسي و موضوعشناسي كه از لوازم و بديهيات زمامداري بهويژه در
ردههاي باالي حکومتي است ،از مهمترين صفاتي كه بايد حاكم و كارگزار اسالمي از آن
برخوردار باشد ،صفت عدالت بهويژه در معناي خودداري از ارتکاب فساد يا انحراف عمدي
است )21(.به بيان ديگر ،كارگزاران نظام اسالمي بايد عالوهبر آشنايي با قوانين الهي و احکام
شريعت ،توانايي تشخيص موضوعات مختلف سياسي اجتماعي را نيز داشته باشند تا بتوانند در
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موضوعات مختلف تصميمات درستي اتخاذ كنند .پس از اين مرحله ،كارگزار اسالمي ميبايد
در مرحلهي اجراي قانون نيز عادل بوده و تعمدي در عدم اجرا يا انحراف از اجراي تصميمات
يا تکاليف تشخص دادهشده نداشته باشد.
عدالت در زمينههاي فردي و اجتماعي و به تعبيري در رابطه با خود و ديگران قابل بررسي
است .بهطور مختصر ،عدالت فردي ناظر به وجود ملکات ديني و اخالقي و ناشي از وجود
صفت تقوا در فرد است و در زمينههاي اجتماعي در قالب عملي كردن درونيات و ملکات
نفساني در رابطه با سايرين تجلي

مييابد)21(.

اگر حاكم يا كارگزار نظام اسالمي از صفت

عدالت برخوردار نباشد ،تضميني بر وجود توانايي در اختيارگيري مقدرات امت اسالمي و
عمل به تعاليم ديني و مراعات مصالح امت در وي وجود نخواهد داشت )22(.روشنترين دليل
بر لزوم اين صفت در حاكم اسالمي ،آيهاي است كه مردم را بر مراعات و مالحظهي اين
صفت در حاكم بههنگام انتخاب او امر ميفرمايد:
«وال تركنوا الي الذين ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون اهلل من اولياء ثم ال تنصرون»
(هود( )111 :به آنان كه ستم كردند ،تمايل نکنيد كه آتش دامنگير شما ميشود و جز خداوند
براي شما دوستاني نيست آنگاه ياري نميشويد).
و تمايلي به ستمگر بزرگتر از مسلط كردن حاكم فاسق و پذيرش واليت او و سپردن
مقدرات مردم به دست او نيست .اين مالک در انتخاب ساير كارگزاران حکومتي نيز جاري
خواهد بود (سبحاني.)211 :1141 ،
اميرالمؤمنين در اين زمينه ميفرمايند:
«كسي كه خود را پيشوا و امام مردم قرار ميدهد بايد پيش از آنکه به تعليم ديگران بپردازد
به تعليم خويش بپردازد و بايد تأديب كردن او به عملش پيش از تأديب كردن به زبانش باشد،
كسي كه معلم و ادبكننده خويشتن است به احترام سزاوارتر است از كسي كه معلم و مربي
است» (نهجالبالغه ،كلمات قصار ،كلمهي شمارهي

)21(.)41

از سوي ديگر عدالت را در نحوهي حکمراني و زمامداري متصدي هم ميتوان تفسير كرد.
بنابراين نوع نگرش زمامدار به مسئوليت و قدرت و همچنين روش حکومت وي اين صفت را
متجلي ميكند .مناصب در حکومت اسالمي در واقع نوعي امانت است كه در اختيار كارگزاران
قرار ميگيرد و دولتمردان امين بايد به سمتهاي خود بهعنوان وديعهي الهي بنگرند .در اين
زمينه امير مؤمنان(ع) در نامهاي به اشعثبن قيس كه فرماندار آن حضرت در آذربايجان بود ،در
مورد بهرهبرداري ناروا از بيتالمال ،پست و مقام چنين هشدار ميدهند« :مطمئناً رياستي كه به
تو سپرده شده براي تو لقمهاي چرب نيست ،بلکه بار امانتي در گردن توست كه در پاسداري
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از آن بايد مافوق خويش را پاسخگو باشي»() )21نهجالبالغه :نامهي . (1
از زواياي اخالقي هم عدالت به عدم رغبت افراد براي تصدي امور اشاره دارد و مضامين
بيانگر اين است كه بر حاكم واجب است عالوهبر اوصاف يادشده به اخالق عالي اسالمي نيز
متصف باشد ،زيرا اگر به اين مقام عالقه و دلبستگي داشته باشد ،و مشتاق و راغب به تصدي امور
در جامعه باشد ،اين خود دليلي بر عدم صالحيت وي براي زمامداري است .پيامبر اكرم(ص) در
اين زمينه ميفرمايند« :به خدا سوگند ما كسي را كه خود داوطلب مقام باشد و يا كسي كه حريص
بر تصدي مقام باشد ،بر اين كار نصب نميكنيم» (عجاج كرمي1124 ،ق:

)21(.)112

آنچه از منظر عرفي نيز از اصطالح رجل مذهبي برداشت ميشود ،اشخاص سرشناسياند كه
بهعنوان يک چهرهي برجستهي مذهبي شناخته شده باشند و عرف مسلمانان و اهل فن به شخصيت
مذهبي بودن ايشان باور و اذعان داشته باشند .چنين فردي در عرف متشرعه و فقها ،اسالمشناس،
فقيه يا اشخاصي در اين طبقه تلقي ميشوند كه از سطح قابل قبولي در اسالمشناسي و عمل به
اسالم (عدالت) برخوردار باشند .بنابراين آنچه در قانون اساسي با عنايت به مشروح مذاكرات
مجلس بررسي و تدوين نهايي و نيز اعضاي تشکيلدهندهي آن يعني اكثريت اسالمشناس از
بهكارگيري اين اصطالح برداشت ميشود ،همان مفهوم مستعمل در لسان متشرعه است.

 .4مفهوم رجل مذهبي سياسي در پرتو شرايط تصدي مناصب حکومتي
در جامعهي اسالمي
با عنايت به آنچه تا كنون بيان شد ،اسالمشناسي ،آگاهي به امور سياسي و مقتضيات زمانه
و عدالت از مهمترين شرايط تصدي مناصب حکومتي در نظام اسالمي بهشمار ميروند.
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز براي تصدي برخي مناصب مهم حکومتي
معيارها و شرايطي در نظر گرفته شده و بيان شده است كه نميتوان آنها را بدون مراجعه به مباني
ديني و فقهي آن تفسير و تبيين كرد .بهعبارت ديگر همانگونهكه بيان شد ،تدوينكنندگان قانون
اساسي درصدد تدوين ساختاري حقوقي بهمنظور اعمال و اجراي حکومت اسالمي يا بيان قواعد
و موازين ديني در قالب گزارههاي حقوقي نوين بودند .در نتيجه مهمترين منبع بهمنظور تبيين و
تفسير الفاظ قانون اساسي و تحليل جوانب آن ،منابع اسالمي خواهد بود .با اين مقدمه روشن
خواهد شد مفهوم مجمل «رجل مذهبي سياسي» كه در اصل  111قانون اساسي بهمنظور تبيين
پيششرط تصدي منصب مهم رياست جمهوري بهكار برده شده ،در حقيقت تبلور شروط
سهگانهي فقاهت يا دينشناسي ،سياست يا آگاهي به مقتضيات زمانه و عدالت است.
چراكه از يک سو با عنايت به ضروري بودن وجود حداقلهاي شايستگي بهمنظور تصدي
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مناصب حکومتي در حکومت اسالمي ،احتمال عدم ذكر آن در شرايط تصدي پست مهم
رياست جمهوري كه دومين مقام رسمي كشور و عاليترين مقام اجرايي كشور پس از مقام
رهبري است ،وجود نخواهد داشت .از سوي ديگر در شرايط مذكور در اصل  111ذكري از
هيچيک از اين سه ويژگي مهم و ضروري نيامده است .در نتيجه ميتوان برداشت كرد مقصود
از عبارت «رجل مذهبي سياسي» همان تأكيد بر لزوم وجود شرايط سهگانهي مذكور در تصدي
اين پست مهم بوده است كه با عنايت به اينکه اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي لزوم
اجتهاد مطلق رئيسجمهور را با عنايت به وجود مقام رهبري مجتهد در رأس نظام اسالمي
غيرضروري ميدانستند ،براي نمايش لزوم وجود سطحي از آشنايي با موازين اجتهاد و
اسالمشناسي قابل قبول در جايگاه رفيع رياست جمهوري از اين عنوان استفاده كردهاند .به
تعبيري ديگر مراد خبرگان اينگونه بوده است كه رئيسجمهور بايد داراي بينشي نسبتاً عميق از
اسالم باشد و صرف پايبندي به احکام اسالمي و تشرع كفايت نميكند ،بلکه ميزان اين بينش
هرچه به اجتهاد نزديکتر باشد بهتر است ،اما بهدليل وجود رهبري فقيه و مجتهد در صدر نظام
اسالمي وجود آن ضروري نيست .در خصوص شاخصهي سياسي بودن هم شايان ذكر است با
عنايت به مباحث مطرح شده ،مقصود وجود توانايي تحليل ،مصلحتشناسي و اتخاذ
تصميمات مدبرانه در امور سياسي و تطبيق موضوعات و مصاديق مستحدثه با احکام اسالمي
است و نه صرفاً داشتن سابقهي فعاليتهاي سياسي يا تصدي مناصب سياسي .هرچند وجود
اين سوابق كمک شاياني به شناخت شايستگان اين عرصه ميكند.
مشروح مذاكرات قانون اساسي هنگام بررسي و تصويب اين اصل و اتفاق نظر اعضاي
محترم اين مجلس بر لزوم وجود شرايط مورد نياز براي تصدي اين پست نيز مؤيد اين نظر
خواهد بود .همچنين از طريق قياس شرايط و لوازم تصدي جايگاه بااهميت رياست دستگاه
قضايي هم بدين نکته رهنمون ميشويم ،چراكه اين سمت هم از مناصب پرمسئوليت و خطير
در نظام اسالمي محسوب ميشود .ازاينرو قانونگذار اساسي به ضرورت فقيه بودن رياست
قوهي قضاييه در اصل  114بهعنوان شرط الينفک اين منصب اشاره كرده است.

نتيجهگيري
براساس اصل  111قانون اساسي «پس از مقام رهبري ،رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي
كشور است» و بايد مجري احکام اسالمي و قانوني در يک كشور اسالمي باشد .ازاينرو فردي
كه بناست اختيارات گسترده و وظايف سنگيني را در حکومتي كه بر مبناي اسالم اداره ميشود،
بر عهده بگيرد ،بايد فردي آشنا به قوانين الهي اسالم (عالم به احکام) ،داراي بينش و تدبير سياسي
(عالم به موضوع) و عادل (عدم انحراف تعمدي از اجراي قانون) باشد .تبلور اين مفاهيم در
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اصل  111قانون اساسي با عبارت لزوم رجل مذهبي و سياسي بودن رئيسجمهور ،با پيشنهاد و
نظر مجلس خبرگان قانون اساسي گنجانده شده است .همانگونهكه از منطوق و مفهوم اصل
 111قانون اساسي بر ميآيد ،تدوينكنندگان قانون اساسي با اينکه لزوم مجتهد بودن متصدي
اين پست را كه پيشنهاد برخي از اعضاي اين مجلس بود نپذيرفتند و با عنايت به ضرورت
وجود ملکهي اجتهاد در مقام رهبري ،قائل به تنزل رئيسجمهور از اين مقام شدهاند ،همچنان
بر لزوم رجل مذهبي بودن آن تأكيد كردند .به بيان ديگر ،رئيسجمهور ميبايست در رأس
شرايطي كه در قسمت دوم اصل  111به آنها اشاره شده است ،يک رجل مذهبي و در عين
حال يک رجل سياسي نيز بهشمار آيد.
مقصود از رجل سياسي هم به فرد سياس ،تحليلگر و داراي بينش و بصيرت سياسي
اطالق ميشود و نميتوان آن را به صرف داشتن سابقه در امور سياسي يا تصدي صرف
مناصب سياسي اطالق كرد .در نهايت آنکه با وجود اجمال در نصوص قانوني ،با بهرهگيري از
متون ديني و تحليل مشروح مذاكرات اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مشخص
است كه پذيرش مسئوليت در نظام اسالمي امري بس خطير و سنگين است كه نيازمند وجود
شرايط مهمي در شخص متقاضي يا داوطلب تصدي آن خواهد بود.
اين شرايط رابطهاي مستقيم با اهميت و رفيع بودن جايگاه و منصب دارد .به بيان ديگر ،به
تناسب افزايش ميزان اهميت و تأثيرگذاري منصب ،شرايط تصدي آن هم دشوارتر و سنگينتر
خواهد بود .اين موضوع در خصوص پست مهم رياست جمهوري اهميتي دوچندان يافته و
همانگونهكه تصدي هيچ مقامي در حکومت اسالمي جز براي شايستگان سزاوار نيست ،داوطلبان
تصدي پست رياست جمهوري نيز ميبايد از سطح قابل قبولي از شرايط تصدي مناصب
حکومتي برخوردار باشند و با عنايت به اينکه درصدد تصدي اولين مقام رسمي كشور پس از
مقام رهبري هستند ،نيازمند دارا بودن شرايطي نزديک به شرايط اين مقام نيز در سطوح مختلف
اسالمشناسي ،آگاهي با مسائل و مقتضيات زمانه و عدالت خواهند بود كه در قانون اساسي از آنها
با عنوان لزوم «رجل مذهبي سياسي» بودن كانديداها ياد شده است .پس برجسته بودن به معناي
توانمندي و دارا بودن خصايص عديده و دشوار ،مراد از اين عبارت است كه در خصوص
تصدي سمت رياست جمهوري در جامعهي اسالمي در دو بعد مذهبي و سياسي مالک است.
مشاهده يا احراز اين مسئله هم از طريق بررسي سوابق ديني و سياسي افراد صورت ميگيرد .با
اين تفاسير ميتوان گفت كه ضرورت وجود يا احراز شرايط مذكور در وراي اين عبارت مستور
است و مراجع صالح در مرحلهي تشخيص امر بايد بدان توجه داشته باشند.
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يادداشتها
 .9براي آگاهي از اين نظرها ر.ک :مير ،سيد احمد (« ،)1111كاوشي در مفهوم رجال مذهبي و سياسي»،
ماهنامهي معرفت ،سـال سيـزدهم،؛ رستمي ،ولي و موسيپور ،ميثم (« ،)1111تحليل حقوقي اصل
 111قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در خصوص شرائط رئيسجمهور» ،فصلنامهي حقوق،
مجلهي دانشکدهي حقوق و علوم سياسي ،دورهي  ،11ش .1
 « .3إن الرئاسة ال تصلح إال ألهلها ،فمن دعا الناس الي نفسه و فيهم من هو أعلم منه ،لم ينظر اهلل اليه يوم
القيامه».
 .3فقها اين ضعف را جداي از نيرو و توان جسمي تعبير كردهاند و آن را هر گونه توانايي در مديريت
به تناسب امور ميدانند (سبحاني.)111 :1141 ،
« .3انک ضعيف و انها امانة -و االمانة ثقيلة -و انها يوم القيامه خزي و ندامة اال من اخذها بحقها و ادّي
الذي عليه فيها» .حضرت در جايي ديگر در مورد انتخاب افراد صالح از سوي كارگزاران ميفرمايند:
«من تولي من امر المسلمين شيئاً فاستعمل عليهم رجالً و هو يعلم ان فيهم من هو اولي بذلک و اعلم منه
بکتاب اهلل و سنة رسوله فقد خان اهلل و رسوله وجميع المؤمنين (نيشابوري ،بيتا ،ج  )121 :2هر كس
از امور مسلمانان مسئوليتي را بر عهده بگيرد و سپس فردي را بر آنان به كار گمارد كه ميداند
شايستهتر از او به اين كار و داناتر از او به كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) براي تصدي اين مقام در
جامعه وجود دارد و با اين حال فرد غيرشايسته را انتخاب كند به خدا و رسول او و به تمام مؤمنان
خيانت كرده است».
همچنين در اين زمينه حضرت علي(ع) مالک را سفارش ميكند كه در انتخاب كارگزاران حکومتي
از افراد باتجربه و صاحبنظر استفاده كند .حضرت علي(ع) ميفرمايد« :در كارهاي كارگزارانت
انديشه كن ...و افراد باتجربه و باحيا را از ميان آنان برگزين» ( نهجالبالغه :نامهي .)11
فقها با استفاده از اين روايات بر اصل انتخاب اصلح در اسالم تأكيد كرده و بيان داشتهاند كه اين
اصل در اسالم يکي از اصوليترين شرايط براي انتخاب عادالن و كارگزاران است و طبق همين
اصل امام و حاكم اسالمي موظف است در انتخاب افراد در همه جا اولويت لياقت و آگاهي را
دقيقاً مراعات نمايد (سبحاني.)114 :1141 ،

 .5براي آشنايي با اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ر.ک :صورت مشروح مذاكرات مجلس
بررسي نهايي قانون اساسي ،ج چهارم ،ص .111-111
« .6جناب آقاي مکارم فرمودند كه ما رئيسجمهور را يک نفر فقيه معين كنيم ،ولي ما وقتي ميخواستيم
شرايط رئيسجمهور را معين كنيم عدهاي گفتند شرايط او غير از ايرانياالصل بودن و مسلمان بودن
چيز ديگري نبايد باشد ،و ما جرأت نکرديم بگوييم رئيسجمهور بايد فقيه باشد .ما در اينجا اصرار
كردهايم كه الاقل رئيسجمهور از طرف يک فقيه كانديد ميشود .يعني ما گفتهايم كساني كه
ميخواهند كانديد رئيسجمهوري بشوند از طرف فقيه تأييد شوند.... .ولي متأسفانه شما در شرايط
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رئيسجمهور شرط فقاهت را نگذاشتهايد و حتي نگفتهايد كه الاقل يک نفر فقيه او را تأييد كند ،آن
وقت ما بياييم قدرت قواي سهگانه مملکت را به دست يک آدم الدنگ بدهيم كه از قدرتش سوء
استفاده كند( .صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسى.)1111 :1111 ،
 .7در اين خصوص برخي با نقد رويهي شوراي نگهبان در تأييد صالحيت صرفاً مردان قائل به امکان
تسري مفهوم رجل به مصاديق بانوان هم هستند (مهرپور.)211-211 :1114 ،
 ...« .8قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صددرصد براساس اسالم باشد و اگر يک ماده
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
ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احکام شرعي از كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون
داشتن صالحيت و تخصص الزم است.»...
 .1روايات متعددي بر لزوم اسالمشناسي و فهم اجتهادي از دين اسالم در خصوص والي و حاكم
جامعهي اسالمي داللت دارد .صاحبنظران اين حوزه فهم دين را فهم اجتهادي تعبير كردهاند و
فهم تقليدي را كافي نميدانند (احمدي.)111 :1141 ،
 ...« .91اسالم حکومتش حکومت قانون است ،يعني قانون الهي ،قانون قرآن و سنت است و حکومت
تابع قانون است ...اسالم دين قانون است...غير از قانون الهي كسي حکومت ندارد»...
 .99براي نمونه در خصوص تصدي منصب واليت بيان شده است :فقاهت اولين شرط احراز مقام
واليت در حکومت اسالمي است ،زيرا هيچيک از علما به واليت غير فقيه معتقد نيستند و به
تعبيري آن را خارج از ذائقهي مکتب الهي اسالم ميشمارند (ممدوحي كرمانشاهي.)214 :1111 ،
« .93اتقوا الحکومة فأنما هي لالمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين کنبي أو وصي نبي».
 .93عن حسينبن علي عليهالسالم« :مجاري االمور و االحکام علي ايدي العلماء باهلل و االمناء علي
حالله و حرامه».
«ولعمري ما االمام اال الحاكم بالکتاب القائم بالقسط و الدائن بدين اهلل( »...نيشابوري)211 :1141 ،
كه بيان ميدارد امام كسي است كه كتاب خدا را حکم نمايد و به عدالت رفتار كند و پايبند دين
باشد و نفس خود را در مقابل خدا مسئول شمارد .بديهي است كه قيام به قسط و حکم به كتاب
خدا بدون اطالع از قانون اسالم از روي تقليد يا اجتهاد امکانپذير نيست.
 .93در ادبيات ديني اسالمشناسي كه توانايي كشف احکام شريعت را در موضوعات مختلف دارا باشد،
مجتهد خوانده ميشود .بنابراين مجتهد كسي است كه عالم به احکام اسالمي و پايههاي اصول
اسالمي بهنحو كامل و تفصيلي باشد .همچنين به كسي كه با جهد و كوشش ،بر علوم مرتبط
همچون ادبيات عرب ،اصول فقه و علم رجال و ...وقوف داشته باشد و آشنا با كتاب و سنت بوده
و داراي قوهي استنباط فروع از اصول دين باشد ،مجتهد گفته ميشود (خميني1112 ،ق.)111 :
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 .95امام خميني(ره) در اين زمينه ميفرمايند« :حاكم و خليفه اوالً بايد احکام اسالم را بداند ،يعني
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»
(خميني.)11 :1111 ،
 .96از شرايط و شاخصهاي مهم يک حکومت شايسته وجود حسن تدبير و مديريت صحيح و
مطلوب در آن است كه گاه «حسن التدبير»« ،حسن السياسة» يا «حسن مديريت» خوانده ميشود
(جمشيدي.)211 :1141 ،
« .97والعالم بزمانه التهجم عليه اللوابس»
« .98العامل علي غير البصيرة کالسائر علي غير الطريق اليزيده سرعة السير اال بعداً»
 .91مشابه تقسيمبندي سهگانهي مذكور در كتاب واليت فقيه آيتاهلل جوادي آملي هم به قرار ذيل
صورت گرفته است:
«فقيه جامعالشرائط بايد سه ويژگي داشته باشد :اجتهاد مطلق ،عدالت مطلق و قدرت مديريت و
استعداد رهبري .به تعبيري بايد اسالم را بشناسد ،حدود و ضوابط الهي را رعايت كند و از هيچيک
تخطي نکند و استعداد و توانايي مديريت كشور را دارا باشد .ايشان در باب عدالت فقيه بيان
ميدارند كه فقيه جامعالشرائط كسي است كه عالوهبر جناح عقل نظري ،در جناح عقل عملي نيز به
مقدار ممکن كامل باشد .عالوهبر اينکه الزم است علم دين را درست بفهمد بايد آن علم را در
خودش و محدوده حياتش و در جامعه اسالمي بهدرستي اجراء كند .الزم است همه وظايف ديني
خود را انجام دهد و آنچه از دين بايد به مردم ابالغ كند ،ابالغ نمايد و چيزي را كتمان نکند .فقيه
عادل بايد به ميل و هوس كاري نکند و مطيع هواهاي نفساني نگردد .بنابراين ويژگي فقيه
جامعالشرايط ترک هوي و هوس و تابعيت عملي محض نسبت به احکام و دستورات دين است.
فقيه حاكم اگر فتوا ميدهد بايد خود نيز به آن عمل نمايد و اگر حکم قضايي صادر نمود بايد
بپذيرد و اگر حکم حکومتي و واليي داد ،خود نيز به آن گردن نهد و آن را نقض نکند» (جوادي
آملي.)114 :1111 ،
امام خميني(ره) در خصوص سرپرست حکومت اسالمي عالوهبر وجوب شرايط عمومي همچون
عقل و تدبير ،دو شرط خاص و اساسي را ضروري دانستهاند كه عبارتاند از .1 :علم به قانون و .2
عدالت (خميني .)11 :1111 ،همچنين در كتاب البيع از دو ويژگي عمومي مذكور با عنوان تدبير و
كفايت ياد كرده و بيان داشتهاند كه اين دو ويژگي در شاخصهي علم به معناي وسيع آن مندرج
است و معتقدند كه اگر كسي كفايت را بهعنوان شرط سوم زمامدار مطرح كند نيز بسزاست
(خميني .)21 :1141 ،با توجه به كالم اميرالمؤمنين(ع) در نهجالبالغه اين شاخصهها قابل مشاهده
است كه برخي قائلاند منشأ نظرهاي فقهي امام خميني(ره) هم اين شواهد نقلي بوده است:
«ال يَنبَغِي اَن يَکُونَ الوالِيَ عَلَي الفُروج ِوَ الدِّماء ِوَ المَغانِمِ وَ االحکام ِو امامَةِ المُسلِمينَ البَخيلُ فَتَکُونَ فِي
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اموالِهِم نَهمَتُهُ ،وَ ال الجاهِلُ فَيُضِلَّهُم بِجَهلِهِ وَ ال الجافِي فَيَقطَعَهُم بِجَفائِه ِوَال الخائِفُ لِلدُّوَل ِفَيَتَّخِذَ قَوماً
دُونَ قَومٍ ،وَال المُرتَشِي فِي الحُکم ِفَيَذهَبَ بِالحُقُوقِ وَيَقِفَ بِها دُونَ المَقاطِعِ وَ ال المُعَطِّلُ لِلسُّنَّة ِفَيُهلِکَ
االمَّةَ» (نهجالبالغه :خطبهي « .)1زمامداري كه بر جان و مال و ناموس مسلمانان مسلط ميشود و
اجراي احکام الهي و رهبري مسلمانان را به عهده ميگيرد ،سزاوار نيست كه بخيل ،نادان ،ستمکار،
بزدل ،رشوهخوار و واگذارندهي سنّت پيامبر(ص) باشد ،زيرا بخيل نسبت به اموال مردم طمع
ميورزد و آنها را غارت ميكند .نادان بهسبب جهل خويش مردمان را به گمراهي ميكشاند.
ستمکار با ستمگري خود موجب كشتار مردم ميشود .بزدل گروهي را بر گروهي ديگر ،بيجهت
ترجيح ميدهد .رشوهخوار حقوق مردم را پايمال كرده از بين ميبرد .و باالخره آن كس كه سنّت
پيامبر(ص) را معطّل ميگذارد ،سبب هالک امت ميشود» (شيخاالسالمي.)11 :1141 ،
 .31در فقه شيعه براي عدالت معناي خاصي در نظر گرفته ميشود كه ميتوان آن را عدالت فقهي و
اخالقي تعبير كرد .تعبير فقهي عدالت عبارت است از :ملکهي نفساني كه سبب مالزمت تقواست.
تقوايي كه در برگيرندهي اقامهي واجبات و ترک گناهان كبيره بهصورت مطلق و پرهيز از گناهان
صغيره درصورتي كه به آن اصرار شود و نيز مالزمت با مروت و جوانمردي است كه عبارت است
از پيروي و انجام عادات نيکو و همچنين دوري از عادات زشت و مباحات نفرتانگيز (الجبلي
العاملي1111 ،ق.)411 :
برخي فقها عدالت را اينگونه تعريف كردهاند« :ملکه اتيان الواجبات و ترک المحرمات و ....عدالت
عبارت است از نيروي باطني كه شخص را وادار كند كه به تکاليف واجب عمل كند و از كارهاي
حرام بهطور كلي اجتناب نمايد» (يزدي1111 ،ق ،ج  .)11 :1در حديثي از امام صادق(ع) نقل شده
است كه «فقهاي عادل فقهايي هستند كه از گناه خودداري و دينشان را حفظ مينمايند و با هواي
نفس مخالفت و امر مواليشان را اطاعت ميكنند .»...اين حديث بيانگر اين است كه مقام رهبري
مخصوص آن فقيهي است كه خود را ساخته باشد و بر نفس تسلط داشته باشد و از گناه دوري
كند .بديهي است مقام رهبري مقامي اجتماعي و سياسي است .بنابراين منظور از حفظ دين كه در
اين حديث جزء شرايط عدالت رهبر ذكر شده حفظ آن در سطح جامعه است ،زيرا رهبر عهدهدار
و نگهبان دين عموم مردم است؛ يعني وظيفهي او فردي نيست بلکه اجتماعي است .پس ضرورت
عدالت در فقاهت و رهبر اين است كه مؤسس دين مقدس اسالم هرگز رضايت نميدهد كه اختيار
مسلمين به دست كسي كه عمالً با اسالم مخالف است و اعتنايي به آن ندارد داده شود (موسوي
خلخالي .)221 :1111 ،بيشک از اصليترين مصاديق فسق و انحراف عمدي ،عدم التزام به احکام
و قوانين اسالمي است.
 .39منظور از عدالت اجتماعي اين است كه در رفتار و منش انسان با ديگران ،اصل عدالت حاكم باشد،
بهگونهايكه در همهي عرصههاي تعامالت اجتماعي ،هواها و اميال شخصي دخالت داده نشود و
تنها به حقيقت و حقخواهي بينديشد (نصيري.)111 :1111 ،
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 .33در اين زمينه فقها با استناد به آيهي «افرأيت من اتخذ الهه هواه» (جاثيه )21 :بيان داشتهاند ،شخصي
كه مطيع هوس است ،هيچگاه صالحيت واليت و هدايت مسلمين را ندارد .بنابراين ترک هوا و
هوس و تابعيت عملي محض نسبت به احکام و دستورهاي دين ،در بعد عدالت فقيه مطرح
ميشود (جوادي آملي.)111 :1111 ،
« .33من نصب نفسه للناس اماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليکن تاديبه بسيرته قبل تاديبه بلسانه و
معلم نفسه و مؤدبها احق باالجالل من معلم الناس و مؤدبهم»
« .33وان عملک ليس لک بطعمة ولکنه في عنقک امانة وانت مسترعي لمن فوقک»
« .35انا واهلل ال نولي هذا العمل احداً ساله او احداً حرص عليه»
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منابع و مآخذ
الف) فارسي و عربي
قرآن كريم.
نهجالبالغه.
ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي( ،)1111صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :ادارهي كل
امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي.
ارشدي ،علييار ( ،)1112حقوق اساسي و شرح و نقد قانون اساسي ،تهران :سرمدي.
جمشيدي ،محمدحسين ( ،)1141ويژگيهاي حکومت مطلوب از منظر امام خميني(ره)،
حکومت اسالمي ،ش  ،11ص .211-141
الجبليالعاملي ،زينالدين (شهيدثاني)(1111ق)،

 ،الجزء

االول ،قم :منشورات مکتبه الداوري ،الطبعه الثانيه.
جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1111واليت فقيه ،واليت فقاهت و عدالت ،قم :اسراء ،چ چهاردهم.
حراني ،حسنبن علي بن شعبه (1111ق) ،تحفالعقول ،قم :جامعهي مدرسين.
خميني ،روحاهلل ( ،)1141صحيفهي امام ،تهران :مؤسسهي تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)،
ج .11
خميني ،روحاهلل (1112ق) ،تهذيباالصول ،قم :اسماعيليان.
خميني ،روحاهلل ( )1111حکومت اسالمي و واليت فقيه در انديشهي امام خميني(ره)،
تهران :مؤسسهي تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
خميني ،روحاهلل ( ،)1141شئون و اختيارات ولي فقيه (ترجمهي مبحث واليت فقيه از كتاب
البيع) ،ترجمهي جعفر كيواني و مرتضي شفيعي شکيب ،تهران :كنگره.
سبحاني ،جعفر ( ،)1141مباني حکومت اسالمي ،قم :مؤسسهي علمي و فرهنگي سيدالشهداء.
شيخاالسالمي ،سيد محسن (« ،)1141حکومت اسالمي و رهبري آن از نظر امام خميني(ره)»،
حکومت اسالمي ،ش  ،12ص .11-21
طباطبايي ،محمدحسين (بيتا) ،معنويت تشيع ،قم :تشيع.
علياحمدي ،حسين ( ،)1141مقايسهي ميان ادله ،شرائط ،وظايف و حقوق رهبري و
مرجعيت ،تهران :برهمند.
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 ،قاهره :داراالسالم.

عجاج كرمي ،احمد (1124ق)،

عميد زنجاني ،عباسعلي ( ،)1111حقوق اساسي ايران ،تهران :مؤسسهي انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران.
كليني ،محمدبن يعقوب بن اسحاق (1121ق) ،کافي ،قم :دارالحديث.
لطفي ،اسداهلل ( ،)1111حقوق اساسي و ساختار نظام جمهوري اسالمي ايران ،تهران:
جاودانه.
ممدوحي كرمانشاهي ،حسن ( ،)1111حکمت حکومت فقيه ،قم :مؤسسهي بوستان كتاب.
موسوي خلخالي ،سيد مهدي ( ،)1111حاکميت در اسالم يا واليت فقيه ،قم :دفتر انتشارات
اسالمي.
مهرپور ،حسين ( ،)1114مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :دادگستر.
نصيري ،علي ( ،)1111عدالت در اسالم (معناشناسي و جايگاه عدالت در آموزههاي ديني)
تهران :پژوهشکدهي مطالعات فرهنگي و ديني.
نيشابوري ،ابوالحسن بن حجاج (بيتا) ،صحيح مسلم ،بيروت :دارالفکر.
نيشابوري ،محمدبن احمد بن فتال (،)1141

 ،قم :رضي.

هاشمي ،سيد محمد ( )1111حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :ميزان ،ج دوم.
يزدي ،سيد محمدكاظم (1111ق)،

 ،بيروت :مؤسسهي االعلمي للمطبوعات.
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از منظر شهید صدر(ره)
تأملی در نظریهی
و نقدها و نقصهای آن
محسن اسماعیلی ،*1محمدرضا اصغری شورستانی ،**2رضا رشیدی

***3

 .1دانشیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران
پذيرش1313/4/11 :

دريافت1313/1/4 :

چکیده
امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفههای حکمرانی خوب بهشمار میرود و حکومتهای دینی نیز
که هدف اصلی خود را اجرای شریعت میدانند ،در تالشاند تا شریعت را بهنحوی سازگار با
اقتضائات عصر جدید اجرا کنند .از جمله اقتضائات عصر جدید ،بهوجود آمدن مسائلی است که
حکم آنها در شریعت به عهدهی حاکم حکومت نهاده شده است .این مقاله در پی تبیین دیدگاه
شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسالمی است .به اعتقاد
شهید صدر

(قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسالمی) تنها در حوزهی مباحات -به

معنای عام (شامل مستحبات ،مکروهات و مباحات در معنای خاص) -است و به هیچ عنوان
مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده
و نیز مشابه نظریهی

در فقه اهل سنت است ،با آن به مخالفت برخاستهاند .این مقاله

ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها ،بر این اعتقاد است که

اوالً نظریهی

جدیدی در فقه شیعه نیست ،بلکه قرائت دیگری از نظریهی جامعیت دین است (هر چند که در
قالب تقریری جدید بیان شده است) ،ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصهی
عملی دارد .به همین جهت در تأمین غایتی که بهمنظور آن پایهریزی شده است ،یعنی رفع
مشکالت حکومت اسالمی در مناسبات دنیای جدید ،از مطلوبیت الزم برخوردار نیست.

کلیدواژهها:

 ،فقه حکومتی ،جامعیت دین ،ثابتات و متغیرات ،مسائل مستحدثه،

شهید محمدباقر صدر.
* نويسندة مسئول

E-mail: esmaeili1344@ut.ac.ir

** E-mail: m.asghary@isu.ac.ir
*** E-mail: rashidi.reza13@yahoo.com
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مقدمه
با شکلگیری اجتماع ،مسئلهی قانونگذاری برای ساماندهی امور اجتماعی مردم همواره
مورد اهتمام بوده است؛ چه اینکه از مهمترین موجبات به سامان رسیدن مناسبات میان افراد
انسانی ،قانونگذاری مطلوب است .در این میان دین الهی نیز که در صدد تأمین حیات طیبه برای
انسان است )1(،اصولی را در قالب شریعتهای( )2گوناگون از دورهی حضرت نوح(ع) تا پیامبر
اسالم(ص) برای مردم عرضه کرده است .با آمدن شریعت اسالم ،تعالیم دین بهطور کامل برای
مردم بیان شد و اکمال دین و اتمام نعمت نیز با نصب جانشینان پیامبر خاتم(ص) صورت
گرفت .با وجود این ،بعد از غیبتِ آخرین جانشین معصوم پیامبر ،نیازهای متعددی برای بشر در
عرصههای مختلف بهخصوص در زمان برپایی حکومت اسالمی -که زمینهی حضور حداکثری
دین فراهم است -بهوجود میآید که حکم آن بهنحو جزئی و موردی در تعالیم اسالم یافت
نمیشود .ازاینرو اندیشمندان اسالمی به فکر چارهجویی برای مواجهه با این معضالت افتادند.
در فقه اهل سنت بهسبب سابقهی تاریخی در بهدست گرفتن حکومت و بهتبع آن روبهرو شدن
با مشکالت عرصهی اجرایی و حکومتداری ،ایدهی بهرهگیری از قیاس و استحسان و امثال آن
نضج گرفت ،چراکه معتقد بودند نصوص قرآن و احادیث نبوی محدود و متناهی ،اما نیازهای
بشر و حوادث محتملالوقوع نامحدود و نامتناهی است .بدین علت راهی برای شناخت حکم
همهی این حوادث و وقایع در فقه اسالمی نیست ،جز با اجتهاد از راه رأی که در رأس آن
مسئلهی قیاس وجود دارد (جناتی .)22 :1331 ،در نقطهی مقابل فقهای امامیه معتقد بودند
هرچند نیازهای بشر نامتناهی است ،این نیازهای متعدد از اصول و قواعدی پیروی میکند که در
قرآن ،سنت نبوی و سیرهی معصومین(ع)-گنجینهای که اهل سنت خود را از آن محروم کرده
بودند -بیان شده است .با وجود این اعتقاد بهدلیل تأخر تاریخی در تشکیل حکومت ،اندیشیدن
جدی در این عرصه در سالهای اخیر اتفاق افتاد .از جمله راهحلها در فقه امامیه برای مواجهه
با مسائل جدید ،نظریهی منطقةالفراغ بود که آیتاهلل سید محمدباقر
اندیشمندان()4

صدر()3

و برخی دیگر از

آن را مطرح کردند .این نظریه در میان علما و متفکران اسالمی مورد نقد و

ارزیابی قرار گرفت و معرکهای از آرا را پدید آورد .برخی آن را موجبی برای تضعیف شریعت
و مستلزم نقص در آن دانستند و در مقابل برخی نیز از آن تمجید کردند.
این مقاله در پی تبیین نظریهی منطقةالفراغ و نقد و بررسی آن است .در این راستا بهسبب
ارتباط موضوعی ،ابتدا به بحث در مورد معنای جامعیت دین و سپس نظریهی منطقةالفراغ با
توجه به دو نوشتهی اصلی شهید صدر (رسالهای که در پاسخ به پرسش جمعی از شاگردانشان
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در مورد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به رشتهی تحریر درآوردند( )5و کتاب اقتصادنا)
تبیین شده است .بعد از تبیین نظریه ،نقدهای اندیشمندان اسالمی به آن بررسی و تحلیل شده
و در پایان کارامدی این نظریه در دو عرصهی نظری و عملی ارزیابی شده است.

 .1جامعیت دین
یکی از ویژگیهای شریعت اسالم ،گستردگی ،جامعیت و همهجانبه بودن آن است که نه
تنها از راه کاوش در قوانین اسالمی در زمینههای مختلف زندگی قابل استدالل است ،که در
منابع اصیل اسالمی مثل قرآن و روایات نیز بهخوبی نمایان است (صدر .)172 :1351 ،در قرآن
کریم آیات متعددی بر جامعیت دین داللت دارد .برای نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ «وَ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ» .و این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر
چیزى است (نحل)18 :؛
2ـ «مَا فَرَّطْنَا فِیالْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ» .ما چیزى را در کتاب [تکوین از نظر ثبت جریانات
هستى و برنامههاى آفرینش] فروگذار نکردهایم (انعام)31 :؛
3ـ «وَ تَفْصِیلَ کُلِّ شَیْءٍ»[ .قرآن] تصدیقکنندهی کتابهاى آسمانى پیش از خود است و
بیانگر هر چیز است (یوسف.)111 :
براساس آیات مذکور ،قرآنی که بر نبی مکرم(ص) نازل شده« ،تبیان لکل شیء» است،
یعنی همه چیز در آن بیان شده است ،زیرا «کل» افاده عموم میکند (مظفر ،1313 ،ج )247 :1و
«شیء» نیز به تعبیر فقها «أوسعالمفاهیم» است و بر همه چیز اطالق میشود (موسوی
است)3(.

بجنوردی ،1378 ،ج  .)231 :1در روایات نیز بر جامعیت دین اشاره و تأکید شده
یکی از ویژگیهای دین اسالم ،جاودانگی است و برنامهی حیاتبخشی را برای تمام انسان
ارائه می دهد .بر این اساس یکی از دالیل جامعیت اسالم ،جاودانگی آن است؛ زیرا اگر دلیلی
اثبات کرد اسالم برای همیشه سند هدایت است ،باید آنچه را که به هدایت بشریت وابستگی
دارد ،آورده باشد ،وگرنه در این زمینه مراجعه به راهنمای دیگر الزم میآید و این برخالف
جاودانگی است (شکوهی.)3 :1313 ،
دلیل دیگر برای اثبات جامعیت ،خاتمیت اسالم است .مسلمانان همگی بر این عقیدهاند که
با وفات پیامبر اسالم(ص) ارسال رسل و انزال کتاب و سلسلهی نبوت ختم گردید و بهیقین
پیامبر دیگری بعد از او نخواهد آمد (مصباح یزدی .)177 :1377 ،بر مبنای این عقیده میتوان
جامعیت دین اسالم و قرآن را ثابت کرد ،با این بیان که فلسفهی فرستادن پیامبران این بوده که
خداوند از طریق وحی توسط فرستادهی خود ،مردم را هدایت کند و با بیان عقاید و راهنمایی
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به احکام و مقررات ،آنها را در مسیر سعادت و رشد و معنویت قرار دهد .از طرفی چون
زندگی انسانها همواره در حال دگرگونی و تکامل است و نیاز است که با رشد و تکامل آنها
مقررات جدیدی ارائه شود ،پیامبران میآمدند تا قوانین مورد نیاز هر زمان را ارائه دهند و
قوانین قبلی را که با شرایط و نیاز های آنان تناسب نداشت ،نسخ گردانند .البته عوامل متعددی
در ارسال رسل دخالت داشتند و ظهور پیاپی پیامبران ،تنها معلول تغییر و تکامل شرایط زندگی
و نیازمندی بشر به پیام نوین و راهنمایی نوین نیست ،بلکه معلول نابودیها و تحریف و
تبدیلهای کتابها و تعلیمات آسمانی بوده است .بهعبارت دیگر اغلب پیامبران احیاکنندهی
سنن فراموششده و اصالحکنندهی تعلیمات تحریفیافتهی پیشینیان خود بودهاند .اما بهسبب
اینکه قرآن براساس آیهی  8سورهی مبارکهی

حجر)7(،

همیشه از تحریف و تغییر مصون و

محفوظ میماند ،یکی از مهمترین علل تجدید نبوت منتفی میگردد (مطهری.)13 :1382 ،
بنابراین اگر کسی بگوید اسالم نسبت به رهنمودها و دستورها ،جامع و کامل نیست ،الزم
میآید که پس از آن قوانین و مقرراتی بیاید که قوانین پیش را نسخ یا تکمیل کند و این با
خاتمیت منافات دارد (شکوهی.)23 :1313 ،
خالصه آنکه جامعیت دین به این معنا که دین اسالم تمامی نیازهای انسان را تأمین کرده
است ،با وجود معنای روشن اجمالی ،دامنهی گسترده و گاه متناقضی از آرا را در بین
اندیشمندان اسالمی بهوجود آورده است .گروهی قلمرو جامعیت دین را تا جزئیترین
موضوعات زندگی انسان نیز تعمیم دادهاند و معتقدند که همه چیز در متن قرآن کریم گنجانده
شده است (آلوسی1415 ،ق ،ج .)125 :1از میان اهل سنت میتوان به سیوطی( )1و

زرکشی()8

اشاره کرد که کتابهایشان از قدیمیترین و مهمترین کتابهای علوم قرآن است .سیوطی در
کتاب االتقان فیعلوم القرآن ،علوم قرآن را تا  12عدد برشمرده و میگوید این همهی علوم
قرآن نیست ،بلکه تمام علوم در قرآن وجود دارد ،ولی از درک ما خارج است (سیوطی،
1421ق ،ج .)51 :1زرکشی نیز در کتاب البرهان فیعلوم القرآن بر این اعتقاد است که حتی
تاریخ وفات پیامبر(ص) یا وقوع زلزلهها و مسائلی نظیر این در قرآن کریم وجود دارد
(زرکشی1412 ،ق ،ج .)322 :2در مقابل گروهی دیگر قلمرو جامعیت دین را آنچه انسانها در
امر دین به آن احتیاج دارند که همان هدایت انسانهاست (هدیً للناس) بیان کردهاند
(سیدمرتضی1425 ،ق ،ج .)222 :2البته باید دقت کرد که این بیان به معنای عدم امکان
برداشت برخی پدیدهها و وقایع از قرآن کریم نیست ،بلکه به این معناست که جامعیت قرآن به
وجود یا عدم این امکان بستگی ندارد ،چراکه قرآن در راستای هدفش جامع است .کوتاه سخن
اینکه جامعیت دین و به تبع ،قرآن به این معناست که تمام قواعد و قوانین الزم برای زندگی در
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آن وجود دارد ،اما نه به این معنا که جزئیات وقایع نیز در آن آمده باشد؛ بلکه منظور این است
که قواعد کلی مورد نیاز برای پاسخ به مسائل مبتال به بشر در آن عرضه شده است )12(.در غیر
این صورت تناسب آن با شرایط زمان و مکان از بین میرفت و عقلِ ماألهَمَه اهلل در کنار نقلِ ما
أنزلهاهلل (جوادی آملی )13 :1313 ،جایگاهی بهعنوان منبعی برای استنباط احکام ،نمیداشت.
شایان ذکر است که جامعیت و شمول دین باید با در نظر گرفتن اختیارات قانونگذاری که از
سوی خداوند بر عهدهی حاکم و ولی امر نهاده شده است ،فهم و تبیین شود)11(.

 .2مفهوم منطقةالفراغ در آثار شهید صدر
بررسی آثار برجایمانده از شهید صدر نشان میدهد که ایشان بحث در زمینهی نظریهی
منطقةالفراغ را در دو جا مطرح کردهاند؛ یك مورد در رسالهای با عنوان «لمحة فقهیة تمهیدیة عن
مشروع الدستور الجمهوریة االسالمیة فی ایران» و دیگری در جلد دوم کتاب اقتصادنا که
بهتفصیل به مفهوم این نظریه و مبانی شرعی آن و حوزهی کارکرد آن پرداختهاند .در این بخش
برای فهم دقیق مقصود شهید صدر از منطقةالفراغ ،این دو اثر بررسی خواهد شد.

 .1-2نظریهی منطقةالفراغ در رسالهی شهید صدر در زمینهی قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران
شهید صدر در رسالهی یادشده در پاسخ به این پرسش که معنای ابتنای یك حکومت بر
قوانین اسالم چیست ،نوشتهاند اینکه حکومتی بر پایهی اسالم باشد یعنی قانون اساسی آن بر
پایهی تعالیم اسالم نوشته شده و سایر قوانین نیز در سایهی قانون اساسی به شرح زیر وضع شود:
اوالً احکام شرعی مسلم و اجماعی بخش ثابت قانون اساسی را تشکیل میدهد ،چه در
متن قانون اساسی بهصراحت ذکر شود و چه

نشود)12(.

در مورد احکامی که مورد اختالف

است نیز تمام آرای اجتهادی معتبر است و مجلس میتواند رأی هر یك از فقها را مبنای
قانونگذاری قرار دهد و نظری که بیشتر منافع عموم مردم را تأمین میکند ،بهعنوان قانون به
تصویب برساند (صدر1423 ،ق)17 :؛ دقت شود که در این مرحله مجلس قانونگذاری
نمیکند ،بلکه تنها از میان فتاوای موجود یك فتوا را بهمنزلهی قانون الزامآور میکند .بر مبنای
این نظر چنانچه مجلس نمایندگان ،فتوای غیرمشهور را بهعنوان قانون به تصویب برساند ،مقام
ناظر تقنین ،حق رد آن را به استناد خالف شرع بودن ندارد )13(.شهید صدر در ادامه بیان میکند
در مواردی که شریعت حکم الزامآوری مبنی بر وجوب یا حرمت نداشته باشد ،قوهی مقننه
می تواند هر قانونی را که به مصلحت مردم است وضع کند (صدر1423 ،ق .)11-17 :در بیان
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شهید صدر از این حوزه به «منطقةالفراغ» یاد میشود که شامل همهی مواردی است که شریعت
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.

 .2-2نظریهی منطقةالفراغ در کتاب «اقتصادنا»
همانطورکه گفتیم شهید صدر بحث در مورد منطقةالفراغ را بهصورت مبسوط و مفصلتری
نسبت به رسالهی یادشده ،در کتاب اقتصادنا مطرح کرده است .شایان ذکر است که در این
کتاب موضوع اقتصاد بهعنوان یك مثال بررسی شده و با قواعدی که مؤلف در آن بیان کرده
است ،میتوان نظامات دیگر شریعت را نیز استخراج کرد.
اولین نکته از منظر مؤلف آن است که نگاه به اسالم باید نگاه منظومهای باشد و از
جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود .برای مثال برای فهم احکام اسالمی در حوزهی
اقتصاد در هر دوره ای ،ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسالم بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این
ن ظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف ،احکامی که به تحقق آنها کمك میکنند ،با
در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا درآید.
ایشان با همین ساختار در کتاب اقتصادنا موضوع نظام اقتصادی اسالم را مورد مطالعه قرار
داده و معتقد است نظام اقتصادی اسالم دو بخش اصلی دارد؛ یك بخش که تشکیلدهندهی
اهداف اسالم است ،بخش ثابت و تغییرناپذیر آن است و بخش دیگر ،بخش منعطف این نظام
است که اسالم قانونگذاری در آن را به عهدهی ولی امر قرار داده است .این منطقه همان است
که مؤلف آن را منطقةالفراغ نامیده است .ایشان تأکید کرده است که منظور از فارغ بودن این
منطقه ،به نسبت نصوص تشریعی موجود در دست ماست؛ نه اینکه در واقع نزد خداوند هیچ
حکمی برای این موضوع مقرر نشده باشد .به عقیدهی شهید صدر ،اگر اسالم در نظام
قانونگذاری خود ،این منطقه را خالی از حکم الزامی (وجوب و حرمت) قرار داده است،
تصادفی یا ناشی از اهمال نبوده است ،تا آنکه مستلزم نقص در شریعت شود ،بلکه منشأ این
امر از ماهیت متغیر این منطقه سرچشمه میگیرد .این کار با عنایت و از روی حکمت انجام
گرفته است و شارع مقدس به کمك آن در پی جاودانه کردن شریعت اسالم بوده است .اسالم
این منطقهی خالی را در اختیار ولی امر نهاده است تا آن را براساس مصالح و مقتضیات زمان و
اهداف شریعت پر کند .چنانکه پیامبر اکرم(ص) نیز در زمان تصدی حاکمیت جامعهی اسالمی
در این حوزه با اختیارات حکومتی قانونگذاری نموده و از آنجا که این قانونگذاری با شأن
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حکومتی صورت گرفته بود ،برای جانشینان آن حضرت الزماالتباع نبوده و ایشان میتوانستهاند
حکم حکومتی پیامبر اکرم(ص) را تغییر دهند (صدر1417 ،ق.)312 :
اعتقاد به دیدگاه شهید صدر در منطقةالفراغ با روایاتی که احکام دین خاتم را تا قیامت
پایدار

میداند()14

منافات ندارد ،چراکه این روایات درصدد نفی اجتهاد به رأی و قیاس بوده

است که در دورهای از تاریخ فقه ،بهشدت جریان داشتند .از سوی دیگر ،این روایات ،ضابطه و
معیار درست اجتهاد را در کتاب و سنت قرار میدهد .نظریهی منطقةالفراغ نیز ادعا نمیکند که
خارج از چارچوب کتاب و سنت و بهصورت اجتهاد به رأی عمل میکند ،بلکه مدعی است
که خداوند در کتاب ،به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِیاْألَمْرِ مِنْکُمْ»( )15صالحیت
خاصی به ولی امر داده و فرمانهای وی را الزماالتباع دانسته است .حال منطقهای که ولی امر
میتواند اعمال صالحیت کند ،حوزههای گوناگونی دارد که یکی از آنها عرصهی قانونگذاری
است و ازاینرو منطقةالفراغ بر کتاب مبتنی است و مؤیدات بسیاری در سنت نیز دارد
(جعفری.)117 :1314 ،
خالصه آنکه اوالً حکومت اسالمی تنها مجری بخش ثابت شریعت نیست ،بلکه در حوزهی
منطقةالفراغ با درنظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان قانونگذاری میکند (صدر1417 ،ق)312 :؛
ثانیاً قلمرو این قانونگذاری (منطقةالفراغ) نیز در جایی است که حکم الزامآوری مبنی بر
وجوب و حرمت وجود نداشته باشد و ازاینرو حوزهی مباحات بالمعنی االعم (که شامل
مکروه و مستحب نیز میشود) را در برمیگیرد ،نه تنها مباح بالمعنی

األخص()13

(صدر،

1417ق)318 :؛ ثالثاً وجود این قلمرو به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست ،چراکه
اسالم برای آنکه بتواند در تمامی عصرها پایدار بماند ،نیازمند آن است که اصول اصلی را بیان
کرده و نحوهی اجرای آن را به مکلفان واگذار کند و این انعطاف نه تنها به معنای نقص یك
مکتب نیست ،بلکه بر انعطافپذیری آن داللت میکند و موجب کارامدی آن خواهد شد.
سخن پایانی نیز اینکه ،از آنجا که در عرصهی اجتماعی تکلیف بر عهدهی ولی امر است ،وی
حق دارد نحوهی اجرایی کردن این اصول کلی را مستقیماً یا از طریق مجلس نمایندگان
بهواسطهی قانونگذاری عملیاتی کند(( )17صدر1417 ،ق.)312 :

 .3-2ادلهی منتقدان نظریهی منطقةالفراغ
عمدهی مخالفتها با شهید صدر در این نظریه همانطورکه گفتیم ،به این علت است که
این نظریه اوالً مستلزم نقص در شریعت است و ثانیاً مشابه با نظریهی
اهل سنت .درحالیکه مشهور امامیه معتقد به عدم خلو وقایع از

منطقةالعفو()11

حکم()18

در میان

و مردود دانستن
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حوزه ی ما ال نص فیه است .با این وصف برای بررسی این ایرادات ،ذکر دو نمونه از آنها و
پاسخ به آن ،ما را از پاسخ به سایر موارد مشابه بینیاز خواهد کرد.
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
مسلمین که در شریعت مقرر شده ،یك قانون کلی است و قوانین راهنمایی و رانندگی چون در
راستای این قاعدهی کلی است یا بهعبارت دیگر مقدمهای برای حفظ دماء و نفوس مسلمین
است ،پذیرفته شده است .بنابراین نظریهی منطقةالفراغ که حق قانونگذاری را در اختیار حاکم
گذاشته است نمیتواند صحیح باشد ،زیرا مستلزم نقص در شریعت است .همچنین در جایی که
نصی در دست ما نیست ،اهل تسنن با تمسك به قیاس و استحسان و اجتهاد به معنای خاص،
حکم مسئله را پیدا کرده و اقدام به قانونگذاری میکنند و بر این پندارند که در «ما ال نص فیه»
در واقع هیچ حکمی وجود ندارد ،اما امامیه معتقدند که هیچ مسئلهای نیست مگر اینکه در مورد
آن حکمی در شرع مقدس مشخص شده است .چون احکام گاهی به موجب نصوص خاصی
مقرر شده و گاهی در ضمن احکام و قواعد کلی بیان میشوند که این نصوص شرعیه و قواعد
کلیه نزد امامان معصوم(ع) محفوظ است و اکثر آنها از طریق کتاب ،سنت ،عقل و اجماع به
دست ما میرسد؛ اما اگر به هر دلیلی این نصوص و قواعد به دست ما نرسد ،وظیفهی مجتهدان
است که حکم هر مسئله را با تمسك به اصول عملیه پیدا کنند یا کبریات و قواعد کلی را بر
مصادیق آن تطبیق دهند و لذا دیگر جایی برای قانونگذاری و تشریع حکم باقی نمیماند (مکارم
شیرازی1422 ،ق .)514 :عالوهبر این برخالف اهل سنت ،همهی علمای امامیه معتقد به تخطئه
هستند()22

و این نظر مستلزم آن است که قبالً پذیرفته باشیم هر واقعهای حکمی نزد خداوند

دارد که اگر مجتهد آن را بهدست نیاورد ،به خطا رفته است .درحالیکه الزمهی پذیرش
منطقةالفراغ این است که در برخی موارد حکمی نداشته باشیم تا بتوانیم حکمی در آن حوزه
وضع کنیم و این با مبنای فقهای امامیه که معتقدند همه چیز حکم دارد و مجتهد یا به آن دست
مییابد و یا به خطا خواهد رفت ،در تناقض است (مکارم1422 ،ق .)522 :خالصه اینکه این
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
جزئی تقسیم شده است ،چراکه علمای علم حقوق یکی از اوصاف قاعدهی حقوقی را کلی
بودن آن عنوان کردهاند (کاتوزیان .)57 :1315 ،کلی بودن نیز به این معناست که قابلیت انطباق
بر موارد متعدد را داشته باشد .البته باید توجه داشت که کلی و جزئی مفاهیمی نسبیاند ،به این
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معنا که یك مفهوم گاهی در مقایسه با مفهومی دیگر کلی تلقی میشود ،اما در مقایسه با مفهوم
ثالثی جزئی بهحساب خواهد آمد .در این بحث مؤلف وضع مقررات راهنمایی و رانندگی را
امری جزئی و بالاشکال میداند ،درحالیکه طرفداران نظریهی منطقةالفراغ نیز همین مثال را
برای اثبات این بحث مطرح میکنند و آن را کلی میدانند .با این توضیح بهنظر نمیرسد
تفاوتی از این لحاظ بین این دو نظر وجود داشته باشد.
در مورد ایراد دوم نیز باید گفت طرفداران نظریهی منطقةالفراغ نیز به تخطئه معتقدند.
ایشان معتقدند در شریعت اسالم در مورد هر واقعهای حکمی داریم ،اما نصوص مربوطه گاهی
کلی و گاهی جزئی مطلبی را بیان کردهاند .برای مثال قاعدهی الضرر یکی از قواعد کلی است
که به کمك آن بسیاری از مسائل را میتوان حل کرد و کار مجتهد و فقیه ،تطبیق نصوص کلی
بر موارد جزئی است .ازاین رو این نظریه نه تنها خروج از قواعد فقه امامیه نیست ،بلکه در
واقع بیان دیگری از همان نظریهی جامعیت دین است و آنچه موجب این گمان و بهتبع
ایرادات مطرحشده گردیده است ،مفهومی است که اصطالح «منطقةالفراغ» به ذهن متبادر
میسازد؛ بهعلت تشابه لفظی که میان این نظریه و نظریهی «منطقةالعفو» در اهل سنت وجود
دارد که آن را بر مبنای حدیث «ما أحل فیه فهو حالل و ما حرم فیه فهو حرام و ما سکت عنه
فهو عفو» (ابنحجر ،بیتا ،ج )535 :8ساختهاند و مبنای برخی از قانونگذاریها قرار دادهاند،
برخی برای رفع این ابهامات بهجای اصطالح «منطقةالفراغ» از اصطالح «قلمرو ترخیص»
استفاده میکنند (مؤسسهی دایرۀالمعارف فقه اسالمی.)134 :1317 ،
برخی دیگر از فقها این نظریه را از این نظر دارای اشکال میدانند که معتقدند در حکومت
اسالمى در واقع اساس ،ضوابط اسالم و احکام خداوند تبارک و تعالى است که بر پیامبر
اکرم(ص) در مسائل گوناگون زندگى و در ابعاد مختلف نازل شده و هیچکس -اگرچه به حد
باالیى از آگاهى و فرهنگ و توانایى نیز برسد -نمىتواند از سوى خود حکمى را تشریع یا
قانونى در برابر قانون خداوند وضع کند .حتى پیامبر اکرم(ص) با آن همه مقام واال و تقربى که
به خداوند تبارک و تعالى داشت ،باز تابع دستور خداوند بود و بر آن اساس بر جامعه حکومت
مىفرمود .خداوند تبارک و تعالى در این زمینه مىفرماید« :إِنِ الْحُکْمُ إِلّا لِلّهِ»؛( )21حکم [قانون و
یا حکومت] تنها از آن خداوند است .چون احکام دو گونه است« :احکام الهى» که پیامبر(ص)
از جانب خداوند مردم را بدان دعوت مىکند و واسطهی ابالغ آن است که در این صورت
اوامر آن حضرت در بیان این احکام ،ارشادى محض است؛ و «احکام حکومتى» که این اوامر از
آن حضرت بهعنوان ولى امر و حاکم مسلمانان صادر میشود و از قبیل صغریات و مصادیق
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احکام کلى و فراگیری است که از سوى خداوند متعال بر قلب شریف آن حضرت نازل شده
است .پس در واقع عمل مجلس شورا در حکومت اسالمى چیزى جز مشاوره در ترسیم
خطوط برنامههاى صحیح و عادالنه براى مردم و کشور ،بهویژه تدوین قانون براى قوهی مجریه
براساس ضوابط اسالم -که با اجتهاد فقها استخراج شده -نیست (منتظری1428 ،ق.)122 :
ایشان در ادامه بیان کردهاند براى حکم شرعى سه مرحله است:
اول :تشریع و آن حق خداوند تبارک و تعالى است ،خداوندى که مالك همهی افراد و
سرزمینها و آگاه به مصالح و مفاسد و سود و زیان مردم است و در این جهت هیچیك از
مخلوقات شریك او نیست؛
دوم :استنباط ،استنباط احکام و استخراج آن از منابع صحیح [کتاب ،سنت ،عقل و اجماع]
و صدور فتوا براساس آن ،که انجام آن از فقهاى عادل ساخته است؛
سوم :برنامهریزى و ترسیم خطوط ،در این مرحله بر مبناى فتواهاى مستخرجه از سوى
فقها برنامههاى اساسى و خطوط کلى جامعهی اسالمى تنظیم مىشود (منتظری1428 ،ق.)121 :
پس در حکومت اسالمى اساس ،قوانین و مقررات اسالم است و مسلمانان در همهی
مسائل عبادى ،فرهنگى ،اقتصادى ،سیاسى و  ...پیرو دستورهای اسالم هستند و مجلس شورا
نمىتواند از آن تخلف ورزد .البته در این راه به مشکل الینحل برخورد نخواهد کرد و به
بنبست نخواهد رسید ،چراکه اسالم بهسبب جامعیت و خاتمیت خود به همهی جوانب
زندگى و نیازمندىهاى جامعه حتى نسبت به موارد ضرر و ضرورت و عسر و حرج و تزاحم
مالکها و موضوعهاى مشابه ،توجه داشته است .همچنان که رسول امین بهصراحت در
واپسین روزهای عمر شریف خود و در مراسم حجةالوداع فرمودند« :اى مردم! به خدا سوگند
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
اینکه شما را از آن نهى کردم»(()22منتظری1428 ،ق .)123 :برخی دیگر از فقها نیز مشابه این
نظرها را بیان

کردهاند)23(.

 .3اشکاالت وارد بر نظریهی منطقةالفراغ
همانطورکه بیان شد این نظریه سخن جدیدی نیست ،بلکه بیان دیگری از نظریهی
جامعیت دین است .اما این سخن به معنای ایراد نداشتن این نظریه نیست ،به این دلیل که هم
در مبانی نظری اشکال دارد و هم در عرصهی عمل ،قدرت حل مشکالت حکومت اسالمی را
ندارد ،چراکه عمدهی مشکالتی که حکومت اسالمی با آن روبهروست ،در انجام محرمات و
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ترک واجبات در مقام تزاحم است و نه مباحات حتی به معنی اعم (آنگونهکه در تقریر این
نظریه بیان شد).
اینکه گفته شد منطقةالفراغ در حقیقت قرائتی دیگر از نظریهی جامعیت دین است ،به این
دلیل است که معتقدان به نظریهی جامعیت دین (حتی در معنای حداکثری آن) نیز معتقد نبودند
برای هر چیز نص جزئی داریم ،چون نصوص متناهی و موضوعات نامتناهیاند .نصوص متناهی
و محدود که بیانگر حکم جزئیاند ،نمیتوانند موضوعات نامتناهی را جواب دهند .اگر گفته شود
حکم هر چیزی بهنحو جزئی بیان شده است ،اساساً مسائل مستحدثه( )24و بهتبع آن اجتهاد بیمعنا
خواهد شد .بهعالوه طرفداران جامعیت دین نیز به وجود اختیارات قانونگذاری برای حاکم
قائلاند که شهید صدر نیز در این نظریه تالش کرده است تا این حق را برای حاکم محفوظ
بدارد .البته ممکن است در قلمرو اختیارات با یکدیگر تفاوت داشته باشند .ازاینرو این نظریه
تفاوت ماهوی با نظریهی جامعیت دین ندارد و در واقع هر دو نظر یك سخن را در دو قالب
مطرح کردهاند .با وجود این ،اشکاالت این نظریه در دو عرصه توضیح داده میشود.

 .1-3اشکاالت نظریهی منطقةالفراغ در زمینهی مبانی نظری
شهید صدر میگوید نمیتوان به حاکم اختیار قانونگذاری در احکام الزامی داد ،چون
مستلزم تعارض با دایرهی اختیارات الهی خواهد بود .اولین نکته این است که آیا تعارض با
احکام الزامی ممنوع است یا با احکام غیرالزامی هم ممنوع است؟ مگر خداوند در سه حوزهی
مستحب و مکروه و مباح نیز حکم به استحباب و اکراه و اباحه( )25نکرده است؟ اگر قرار است
دلیل معارض بودن مانع از اختیار حاکم باشد ،چه فرقی بین معارضت با حکم واجب الهی با
حکم مکروه وجود دارد؟ وقتی خداوند متعال حکمی را مکروه ،مستحب و مباح دانسته است،
مخالفت با آن ،مصداق مخالفت با حکم الهی است و لذا ما باید همهی احکام الهی را ارج نهیم
و حرمت آنها را پاس داریم .بهعبارت دیگر خداوند متعال همان مصلحتی که در وجوب و
حرمت بوده و به خاطر آن این احکام الزامی را به آن بخشیده و جعل فرموده است ،در اباحهی
اشیا نیز وجود داشته و با مالحظهی آن اباحه را وضع فرموده است .افزونبر اینکه برخی از
آیات قرآن بهصراحت از حرام کردن حاللها نهی میکند .خداوند در قرآن میفرماید« :یا أَیُّهَا
الَّذینَ آمَنُوا ال تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّاللَّهَ ال یُحِبُّ الْمُعْتَدین» اى اهل
ایمان! چیزهاى پاکیزهاى را که خدا براى شما حالل کرده بر خود حرام نکنید ،و [از حدود خدا]
تجاوز ننمایید یقیناً خدا متجاوزان را دوست ندارد )23(.این آیهی شریفه حرام دانستن حاللها را
نهی میکند و آن را تجاوز از حدود الهی میداند .بدینسان که هرچه را خداوند حالل کرده،
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طیب و پاکیزه است یا بهعبارت دیگر مصلحتی در آن نهفته است .ازاینرو به همان اندازه که
ارتکاب حرام برای انسان مفسده دارد ،اجتناب از امور پاکیزه و طیب نیز انسان را از
سودمندیهای آنها محروم میسازد و تجاوز به حدود الهی بهشمار میآید (حسینی.)7 :1311 ،
واقع امر آن است که اساساً در مواردی که حکومت اسالمی دچار معضل میشود ،تعارضی
وجود ندارد .به این معنا که حاکم نه در حکم مکروه و مستحب و نه در حکم واجب و حرام،
حکم الهی را از بین نمیبرد تا موجبی برای تعارض پدید آید .بلکه وی بنا به مصالحی موقتاً
مانع از اجرای حکم مباح و واجب میشود یا اجرای انجام عمل مکروه یا حرام را صادر
میکند)27(.

برای نمونه میرزای شیرازی در قضیهی قرارداد تنباکو با قید «الیوم» حکم خود را

مقید به زمان محدود کرد (آشتیانی1425 ،ق .)25 :عالوهبر این ،در این موارد ،بحث بر سر
تعارض نیست ،بلکه در مورد تزاحم است ،چراکه به تعبیر علمای علم اصول «تعارض تنافی
دلیلین در مقام تشریع است و تزاحم تنافی دلیلین در مقام اجرا» (مظفر1428 ،ق )547 :و از
آنجا که در مثالهای مذکور بحث در مقام اجرا بود ،باید گفت این تنافی از سنخ تزاحم بوده
است و نه تعارض .بهعالوه چنانچه میان دو دلیل تعارض وجود داشته باشد ،موجب سقوط هر
دو از درجهی اعتبار میشود .اما در این بحث ترجیح اهم بر مهم صورت میپذیرد و این خود
نشان میدهد که بحث در مقام تزاحم است نه تعارض.
برخی دیگر از فقها معتقدند اختیارات حاکم شرع فقط در محدودهای که شارع مباح اعالم
کرده نیست و اینگونه نیست که حاکم جامعهی اسالمی ،فقط بتواند جلوی اجرای مباحات را
بگیرد ،بلکه دایرهی اختیار حاکم و محدودهی حکم و جعل او وسیعتر از این دایره است و از
محدودهی مباحات هم فراتر است .باید توجه داشت که طبق نظر شهید صدر در واقع حکم
حاکم یك حکم ثانوی فرض شده است ،به این معنا که شارع یك حکم اولی و جعل اولی
دارد ،اما حاکم به حسب ضرورتها و مصلحتهایی آن حکم اولی را تغییر میدهد که از آن
به حکم ثانوی تعبیر میشود ،اما اعتقاد این گروه از فقها آن است که حکم حاکم ،ثانوی نیست،
بلکه در ردیف احکام اولیه و حتی در مواردی ،مقدم بر احکام اولیه است .براساس نظر ایشان
حکمی را که حاکم جعل میکند ،از احکام شرعیه محسوب میشود و میتوان آن را به شارع
نسبت داد و گفت« :هذا حکمٌ شرعیٌ»)21(.

 .2-3اشکاالت نظریهی منطقةالفراغ در عرصهی عمل
اشکال دوم نظریهی منطقةالفراغ با تقریر شهید صدر(ره) عدم توانایی حل مشکالت اصلی
نظام اسالمی است .فلسفهی پیدایش این نظریه اثبات کارامدی اسالم در همهی زمانها و
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همهی مکانها بهعنوان الگویی کامل و پاسخگو به نیازهای بشر است )28(.این نظریه بهدنبال
این بوده است که بنبستهای حوزهی عمل را از بین ببرد .اما باید گفت وقوع اصلیترین
مشکالت حکومت اسالمی ،در حوزهی محرمات قطعی است ،نه مباحات و مکروهات.
بنابراین بهنظر میرسد این نظریه کارامدی چندانی برای حل معضالت نظام نداشته باشد.
باید توجه داشت که منطقةالفراغ استیعاب و شمولى براى شریعت بههمراه نیاورده است،
بلکه آنچه موجب شمول و استیعاب مىشود ،اجازهاى است که عقل و شرع به حاکم اسالمى
مىدهد که از عناوین ثانویه مانند قاعدهی اهم و مهم براى رفع مشکالت فردى و اجتماعى و
شکستن بنبستها از آن استفاده کند .بنابراین آنچه بر عهدهی ولى امر است تشخیص و تعیین
مصداق براى عناوین اولیه (اعم از موارد احکام الزامى و غیرالزامى) و تشخیص عناوین ثانویه
و عروض و عدم عروض آن بر موضوعات است.

نتیجهگیری
بررسی نظریهی منطقةالفراغ همانند هر نظریهی دیگری باید با رجوع به متون اصلی که آن
نظریه در آن تشریح و تبیین شده است ،صورت گیرد .در این نوشتار تالش شد برای فهم
درست نظریهی شهید صدر و نقدهای وارد بر آن به منابع اصیل و دست اول مراجعه شود.
آنچه شهید صدر را به فکر ارائهی این نظریه انداخته ،مشکالتی است که برای حکومت
اسالمی در اثر اقتضائات گوناگون زمان و مکان پدید میآید .نظریهی منطقةالفراغ نظریهی
جدیدی در فقه شیعه نیست ،بلکه قرائت دیگری از نظریهی جامعیت دین است ،اگرچه در
مبانی نظری آن اشکاالتی وجود دارد .بر این نظریه به تصور اینکه مستلزم نقص در شریعت
است و مشابهتهایی با نظریهی منطقةالعفو اهل سنت دارد ،ایرادات ناصحیحی وارد شده که
ناشی از فهم نادرست این نظریه است .اما واقعیت آن است که این نظریه هم در مبانی نظری
خود از استحکام الزم برخوردار نیست و هم در عرصهی عمل کارایی الزم را ندارد ،چراکه
اوالً همانگونهکه واجبات و محرمات شریعت الزماالتباع است ،سایر احکام مانند مستحبات و
مکروهات و حتی مباحات نیز الزماالتباع است و ثانیاً اقتضائات حکومت اسالمی تنها در
دایرهی مباحات بالمعنی االعم یعنی حوزهی مستحبات و مکروهات و مباحات بالمعنی االخص
نیست ،بلکه مشکالت اصلی در ترک موقتی احکام واجب و حرام است که نظریهی
منطقةالفراغ از حل آنها ناتوان است.
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یادداشتها
« .9مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاۀً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا
یَعْمَلُونَ» .از مرد و زن ،هر کس کار شایسته انجام دهد درحالىکه مؤمن است ،مسلماً او را به
زندگى پاک و پاکیزهاى زنده مىداریم و پاداششان را بر پایهی بهترین عملى که همواره انجام
مىدادهاند ،مىدهیم (نحل.)87:
 .2بررسی آیات قرآن کریم نشان میدهد که دین خداوند واحد «ان الدین عنداهلل االسالم» (آل عمران:
 )18اما شریعتها متعددند (مائده ،)41 :ازاینرو در این مقاله «دین» بهصورت مفرد بهکار رفته
است ،در مقابل «شرایع» بهصورت جمع استفاده میشود.
 .3فیلسوف و متفکر بزرگ اسالمى ،مجاهد نستوه ،حضرت آیتاهلل العظمى سید محمدباقر صدر در
روز  25ذیقعدهی  1352هجرى قمرى برابر با  13فروردین  1311هجری شمسی در شهر کاظمین،
در خانوادهی نامدار و اصیل و مبارز و روحانى چشم به جهان گشود .آیتاهلل صدر به استنباط و
اجتهاد ابعاد تازهاى بخشید و در زمینههاى مختلف سیاسى و اقتصادى و جهاد صاحب مکتب بود.
مکتب فکرى و اقتصادى و نیز شیوهی دیپلماسى و مبارزاتى او مشهور است .ایشان در زمینههاى
گوناگون ،اعم از فقه ،اصول ،اقتصاد و جامعهشناسى تخصص داشت و احاطهی او بر تاریخ و
قانونگذارى و نظرهای او در زمینهی بانکدارى بدون ربا ،گواه صادقى بر نبوغ علمى اوست .ایشان
پس از مجاهدت بسیار در عرصههای علمی و سیاسی سرانجام در شامگاه  18فروردین 1358
شمسی و در  41سالگی به دست مزدوران حزب بعث بههمراه خواهرش بنتالهدی صدر-
نویسندهی معروف عراق -به شهادت رسید .امام خمینی(ره) در بخشی از پیام خویش به مناسبت
شهادت ایشان فرمودند« :شهادت ارثى است که امثال این شخصیتهاى عزیز از موالیان خود
بردهاند و جنایت و ستمکارى میراثى است که امثال این جنایتکاران تاریخ ،از اسالف ستمپیشه خود
مىبرند .شهادت این بزرگواران که عمرى را به مجاهدت در راه اهداف اسالم گذراندهاند به دست
اشخاص جنایتکارى که عمرى به خونخوارى و ستمپیشگى گذراندهاند عجیب نیست .عجیب آن
است که مجاهدان راه حق در بستر بمیرند و ستمگران جنایتپیشه دست خبیث خود را به خون
آنان آغشته نکنند» (خمینی ،1371 ،ج.)253 :12
 .5این نظریه از سوی عالمه محمدمهدی شمسالدین نیز مطرح شده است .ایشان با تفکیك میان احکام
تشریعی و احکام تدبیری (احکامی که از معصوم ،نه بهعنوان مبلّغ شرع ،بلکه بهعنوان ولی امر و
حاکم و رئیس دولت صادر شده است) حوزهی سیاست و مدیریت و حکومت را از حوزهی
تشریعیات خارج میکند و از مقولهی «تدبیرات» میداند .وی بر این اساس ،مفهوم منطقةالفراغ
(حوزهای از مسائل دین که شارع مقدس در آن حکم الزامی تغییرناپذیر ندارد و باید توسط ولی امر
بر پایهی اصول و قواعد شرعی ،بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود) را بهگونهای
توسعه میدهد که شامل همهی حوزههای زندگی اجتماعی به استثنای امور عبادی مانند نماز و روزه
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و حج میشود و معتقد است« :حوزهی فراغ تشریعی ،هر وضع جدیدی را شامل میشود که نصی
مستقیم یا قاعدهای کلی دربارهی آن نیامده است» (شمسالدین .)18 :1375 ،الزمهی چنین برداشتی
از قلمرو دین ،خارج کردن بسیاری از احکام دین از حوزهی تشریع الهی است که نه با حقیقت و
ماهیت دین سازگار است نه با جامعیت آن .چگونه میتوان تمامی آیاتی را که ناظر بر حوزهی
سیاست و مدیریت و حکومت است از حوزهی تشریع دین خارج کرده و به حوزهی تدبیرات وارد
ساخت؟ با این وصف چگونه میتوان داعیهی جامعیت دین داشت؛ درحالیکه خطوط اصلی آن در
حوزهی سیاست ،مدیریت و حکومت و سطح کالن جامعه از دایرهی تشریعات خارج شده و تنها
احکام عبادی در این دایره قرار داشته باشد؟ درحالیکه قواعد و خطوط کلی سیاست و حکومت در
آیات و روایات بهخوبی بیانگر توجه به چارچوبها و قواعد اساسی این مسئله در احکام اسالمی
است .بنابراین خارج کردن حکومت از حوزهی تشریعیات با چنین اعتقاد توحیدی و جهانبینی
سازگار نیست .عالوهبر اینکه ماهیت قوانین و دستورهای اسالم ،خود دلیل بر ردّ این نظریه و الهی
بودن حکومت است .زیرا جامعیت اسالم بهعنوان آیینی که از بیان مسائل فردی و جزئی نیز فروگذار
نکرده ،اقتضا میکند که مسئلهی مهمی چون حکومت را که هدایت بشر و مسائل اساسی زندگی او
به آن بستگی دارد ،بدون پاسخ نگذارد .نگاهی اجمالی به احکام و قوانین اسالم ،بیانگر آن است که
ماهیت این احکام بهگونهای است که اجرا و اعمال آنها تنها در سایهی ایجاد حکومت امکانپذیر
خواهد بود .جهاد در راه خدا دفاع از کیان جامعهی اسالمی ،تأمین امنیت داخلی ،قضاوت ،احقاق
حقوق مردم ،امر به معروف و نهی از منکر ،ساماندهی بیتالمال و ...از مسائلی هستند که اعمال آنها
مستلزم وجود حکومت است .آیا ممکن است اسالم برای این موضوعات که مرتبط به حیات سیاسی
و اجتماعی جامعهی اسالمیاند ،قانون داشته باشد ،اما در مورد مجری و چگونگی اجرای آن احکام،
سخنی نگفته باشد؟ بنابراین اگر اسالم نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد دارد،
اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد ،این نشان میدهد که اسالم تشکیالت
همهجانبه و یك حکومت است و اسالم از آن جهت که دین الهی است و از آن جهت که کامل و
خاتم همهی مکتبهاست ،برای اجرای احکامش و ایجاد قسط و عدل در جامعه ،حکومت و دولت
میخواهد ،برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان ،حکومت و حاکم میخواهد
(جوادی آملی .)75 :1378 ،در این مجال به همین مختصر بسنده میکنیم و تنها به نقد و بررسی
نظریهی منطقةالفراغ از منظر شهید صدر خواهیم پرداخت.
 .4این رساله با عنوان «لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع الدستور الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة» همراه با چند
مقالهی دیگر در کتابی با عنوان االسالم یقود الحیاۀ به چاپ رسیده است (صدر1423 ،ق.)25-11 :
 .4شیخ کلینی در کتاب کافی بابی با عنوان «باب الرد الی الکتاب و السنة و أنه لیس شیء من الحالل و
الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه اال و قد جاء فیه كتاب أو سنة» آورده و این روایات را در آنجا
جمعآوری کرده است (کلینی1427 ،ق ،ج .)58 :1
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« .7إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» .همانا ما قرآن را نازل کردیم ،و یقیناً ما نگهبان آن [از تحریف
و زوال] هستیم.
 .8جاللالدین سیوطی ،متوفای  811ه.ق.
 .1محمدبن عبداهلل زرکشی ،متوفای  784ه.ق.
 .91امامان معصوم نیز این موضوع را با ادبیات مختلفی بیان میکردند و پس از بیان اصول و قواعد کلی
یارانشان را به استخراج فروعات آن دعوت میکردند (اربلی1311 ،ق ،ج 314 :2؛ جزائری،
1421ق ،ج  .)228 :1قاعدهی عدم نقض یقین با شك (کلینی1427 ،ق ،ج 352 :3؛ ابنبابویه،
 ،1332ج 318 :2؛ طوسی1427 ،ق ،ج  )1 :1که باب استصحاب را در اصول فقه باز کرده ،از دیگر
مؤیدات این بحث است .توضیح اینکه ائمهی اطهار(ع) بهجای بیان پاسخ مسائلی که مردم مطرح
میکردند ،قواعدی مثل استصحاب را بیان میکردند تا چنانچه مردم مجدداً با مسئلهای از این قبیل
برخورد کردند به این قواعد رجوع کنند.
 .99به این استناد که در خود قرآن کریم آمده است« :مَا ءَاتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ»
(حشر .)7 :پس مقررات حکومتی هم در دایرهی جامعیت دین قرار میگیرد.
 .92احکام مسلم مربوط به زندگی اجتماعی ،چراکه اساساً قلمرو حقوق مسائل اجتماعی است.
 .93شایان ذکر است که شورای نگهبان در نظریهی تفسیری شمارهی  2437مورخ  1333/12/11مبنایی
متفاوت را پذیرفته و مقرر کرده است« :تشخیص مغایرت با انطباق قوانین با موازین اسالمی بهطور
نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است» (مجموعه قانون اساسی .)147 :1313 ،با این مبنا فتوای
فقهای شورای نگهبان معیار انطباق یا مغایرت با شرع است.
« .95حالل محمد ،حالل الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة»(حر عاملی1428 ،ق ،ج.)183 :32
 .94نساء.58 :
 .94كل فعل مباح تشریعیاً بطبیعته؛ فأي نشاط و عمل لم یرد نص تشریعی یدل على حرمته أو وجوبه،
یسمح لولی األمر بإعطائه صفة ثانویة ،بالمنع عنه أو األمر به .عدم توجه به همین قید برخی را به
اشتباه انداخته است که گمان کنند شهید صدر معتقد به جواز خلو وقایع از حکم بوده است که در
بحث در مورد نقد نظریهی منطقةالفراغ به آن اشاره خواهد شد.
 .97با این مبنا بهنظر میرسد که مجلس قانونگذاری در حکومت اسالمی نمایندگان ولی امر و حاکم
حکومت اسالمیاند و نه نمایندهی مردم.
 .98برای بحث در مورد این نظریه ر.ک :باغسنگانی و متانکالیی.172-133 :1381 ،
 .91برای دیدن مباحث مفصل در مورد این نظریه ر.ک :الریجانی1421 ،ق.221-131 :
 .21به این معنا که همه چیز در نزد خداوند متعال حکمی دارد و مجتهد در اثر تالش خود یا به حکم
صواب و درست میرسد یا آنکه خطا کرده و به حکم واقعی دست نخواهد یافت .ازاینروست که
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گفتهاند :للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد (مجلسی1424 ،ق ،ج .)222 :1
 .29انعام.57 :
« .22یا أیها الناس و اللّه ما من شیء یقرّبکم من الجنة و یباعدكم من النار اال و قد امرتکم به و ما من شیء
یقرّبکم من النار و یباعدكم من الجنة اال و قد نهیتکم عنه» (اصول کافی1427 ،ق ،ج .)74 :2
 .23برای نمونه ر.ک :حسینی شیرازی ،سید محمد (1418ق) ،بیروت :مرکز الرسول االعظم للتحقیق و
النشر ،چ دوم؛ سبحانی ،جعفر ( ،)1313مدخل مسائل جدید در علم کالم ،قم :مؤسسهی امام
صادق(ع) ،چ اول ،ج .)3
 .25مسائلی که در زمان شارع سابقه نداشته است و در هر عصری بنا به اقتضائات آن پدید میآید
(مرعشی1427 ،ق ،ج .)52 :2
 .24دقت شود که در اباحه نیز اباحه حکم نشده است ،بلکه حکم به اباحه شده است .به بیان دیگر
اباحه ،حکم به علیالسویه است و به معنای عدم وجود هر گونه حکم نیست.
 .24مائده.17 :
 .27برخی از علمای امامیه در مورد تحریم متعه از سوی خلیفهی دوم نیز قائل به این مبنا هستند .برای
نمونه ر.ک :جعفر سبحانی ،االنصاف فی مسائل دام فیه الخالف ،قم :مدرسهی امام صادق(ع)،
1423ق ،ج  552 :1که معتقد است این کار منع حکومتی بوده است و نه دینی .نیز ر.ک:
عبدالرحمن جزیري و دیگران ،الفقه على المذاهب األربعة و مذهب أهلالبیت وفقاً لمذهب أهل البیت
علیهمالسالم ،بیروت :دارالثقلین1418 ،ق ،ج 121 :4؛ نجمالدین طبسی ،دراسات فقهیة فی مسائل
خالفیة ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزهی علمیهی قم1428 ،ق 13 :که اعتقادی مشابه
دارند.
 .28تقریر دیدگاه امام خمینی(ره) در زمینهی حکم حاکم به نقل از ششمین جلسهی درس خارج «مبانی
فقه حکومتی» حجتاالسالم سید مهدی میرباقری (پایگاه اطالعرسانی فرهنگستان علوم اسالمی).
 .21این موضوع که در ادبیات فارسی با لفظ مشهور «اسالم و مقتضیات زمان» یاد میشود ،در زبان
عربی با لفظ «مرونة الشریعة» (انعطافپذیری شریعت)(خلیل رزق1428 ،ق )74 :شناخته شده است.
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منابع و مآخذ
الف)فارسی و عربی
قرآن کریم با ترجمهی حسین انصاریان.
ابنبابویه ،محمدبن علی( ،)1332الخصال ،تحقیق علیاکبر غفاری ،قم :جامعهی مدرسین.
ابنحجر عسقالنی (بیتا) ،فتحالباری ،بیروت :دارالمعرفة للطباعة والنشر ،چ دوم.
اربلی ،علیبن عیسی (1311ق)،

 ،تحقیق هاشم رسولی محالتی،

تبریز :بنیهاشمی ،چ اول.
اسماعیلی ،محسن و همکاران ( ،)1381دین و قانون (بررسی کارکرد و نقش دین در
حوزهی قانون و قانونگذاری) ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
آشتیانی ،میرزا محمدحسن بن جعفر (1425ق) ،الرسائل التسع ،قم :زهیر ،کنگرهی عالمه آشتیانى.
آلوسی ،سیدمحمود (1415ق) ،روحالمعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق على عبدالبارى
عطیة ،بیروت :دارالکتب العلمیة.
جزائری ،سید نعمتاهلل بن عبداهلل (1421ق) ،کشفاالسرار فی شرح االستبصار ،تحقیق طیب
موسوی جزائری ،قم :مؤسسهی دارالکتاب.
جزیری ،عبدالرحمن و دیگران (1418ق)،
 ،بیروت :دارالثقلین.
جعفری ،علی ( ،)1314صدر شهادت (زندگینامهی شهید محمدباقر صدر) ،قم :مرکز
پژوهشهای صدا و سیما.
جناتی ،محمدابراهیم (« ،)1331جایگاه قیاس در منابع اجتهاد» ،کیهان اندیشه ،ش  ،23ص
.88-38
جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1378والیت فقیه :والیت فقاهت و عدالت ،قم :اسراء.
جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1313منزلت عقل در هندسهی معرفت دینی ،قم :اسراء.
حسینی شیرازی ،سید محمد (1418ق) ،القانون ،بیروت :مرکز الرسول االعظم للتحقیق و النشر،
چ دوم.
حسینی ،سیدعلی (« ،)1311بازشناسی ،تحلیل و نقد نظریهی منطقةالفراغ» ،پژوهشنامهی حقوق
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اسالمی ،ش  3و  ،7ص .87-82
رزق ،خلیل (1428ق) ،معالم التجدید الفقهی تقریر بحث السید کمال الحیدری ،قم :دارفراقد
للطباعة و النشر.
زرکشی ،محمدبن عبداهلل (1412ق) ،البرهان فی علوم القرآن ،بیروت :دارالمعرفه.
زمخشری ،محمود (1427ق) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دارالکتاب العربی،
چ سوم.
سبحانی تبریزی ،جعفر (1423ق) ،االنصاف فی مسائل دام فیه الخالف ،قم :مدرسهی امام
صادق(ع).
سبحانی ،جعفر ( ،)1313مدخل مسائل جدید در علم کالم ،قم :مؤسسهی امام صادق(ع) ،چ
اول ،ج .3
سید مرتضی (1425ق) ،رسائل ،تحقیق سید مهدی رجائی ،قم :دارالقرآن الکریم.
سیوطی ،جاللالدین (1421ق) ،االتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دارالکتاب العربی ،چ دوم.
شکوهی ،علی (« ،)1313جامعیت دین اسالم» ،پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،ش  ،34ص
.43-17
شمسالدین ،محمدمهدی (« ،)1375مجالاالجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی» ،نشریهی المنهاج،
ش  ،4ص.123-11
شوشتری مرعشی ،سید محمدحسن (1427ق) ،دیدگاههای نو در حقوق ،تحقیق عباس
شیری ،تهران :میزان ،چ دوم.
صدر ،سید محمدباقر (1417ق) ،اقتصادنا ،تحقیق عبدالحکیم ضیاء ،علىاکبر ناجى ،سید محمد
حسینى و صابر اکبرى ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
طبسی ،نجمالدین (1428ق)،

 ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات

اسالمى حوزهی علمیهی قم.
طوسی ،محمدبن حسن (1427ق) ،تهذیباألحكام ، ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه ،چ چهارم.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1315مقدمهی علم حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چ چهلونهم.
کلینی ،محمدبن یعقوب بن اسحاق (1427ق) ،الكافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیة ،چ چهارم.
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الریجانی ،صادق (1421ق)« ،قاعدۀ نفی الخلو» ،تقریر محمدحسن القمی ،مجله پژوهشهای
اصولی ،پاییز  ،1313ش  ،7ص .131-227
 ،تحقیق سید هاشم رسولی

مجلسی ،محمدباقر (1424ق)،
محالتی ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه ،چ دوم.

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ( ،)1313تهران :معاونت پژوهش ،تدوین و
تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ،چ ششم.
مطهری ،مرتضی ( ،)1382ختم نبوت ،تهران :صدرا ،چ بیستویکم.
مظفر ،محمدرضا (1428ق) ،اصول الفقه ،تحقیق عباسعلی زارعی سبزواری ،قم :بوستان
کتاب ،الطبعة الخامسة.
مکارم شیرازى ،ناصر (1422ق)،

 ،قم :مدرسة اإلمام علی بن أبی طالب(ع).

منتظری نجفآبادی ،حسینعلی (1428ق) ،مبانی فقهی حكومت اسالمی ،ترجمهی محمود
صلواتی ،و ابوالفضل شکوری ،قم :مؤسسهی کیهان ،چ اول.

ب) پایگاههای اینترنتی
http://www.imam-khomeini.ir
http://tohid.ir/fa/persia
http://www.isaq.ir
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مشاركت عمومي در ادارهي حكومت اسالمي؛
حق يا تكليف؟
فيروز اصالني ،*1علي فتاحي زفرقندي

**2

 .1استاديار دانشکدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2کارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذيرش9313/6/26 :

دريافت9312/9/91 :

چكيده
از آنجا که از يك سو هر حکومتي فارغ از نوع و محتوا بهمنظور ادارهي امور اجتماع نيازمند
مشارکت عمومي است و هيچ حکومتي بدون مشارکت مردم قادر به ادارهي امور خويش نخواهد
بود ،حکومت اسالمي نيز نيازمند مشارکت مردم در ادارهي امور کشور است .از سوي ديگر ،يکي
از مهمترين اهداف حکومت اسالمي که ضرورت ادارهي آن را نيز نمودار ميسازد ،اجراي احکام
شريعت الهي است که بدون مشارکت مردم اين امر نيز غيرممکن بهنظر ميرسد.
در اين راستا ،مقالهي حاضر بهدنبال مشخص کردن ماهيت مشارکت عمومي در حکومت
اسالمي است تا روشن شود مشارکت صرفاً حقي همگاني در برابر حکومت است يا ميتوان آن را
نوعي تکليف شرعي نيز قلمداد کرد .به همين منظور ابتدا تعريف و اقسام مشارکت و سپس مباني
ديني مشارکت را بررسي ميکنيم تا جايگاه آن در حکومت اسالمي مشخص و نقش مردم در
ادارهي امور اجتماعي و همکاري با حکومت اسالمي روشن شود .بهنظر ميرسد با توجه به منابع
ديني ،مشارکت فعاالنهي مردم در ادارهي حکومت اسالمي صرفاً حق نيست و وظيفه و تکليف
آحاد امت محسوب ميشود.

كليدواژهها :ادارهي حکومت ،تکليف ،حکومت اسالمي ،حق ،مشارکت.

* E-mail: faslani@kayhannews.ir
** نويسندة مسئول

E-mail: afattahi@mihanmail.ir
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مقدمه
اولين موضوع مورد بحث پس از تشکيل هر حکومتي ،نحوه و شيوهي ادارهي آن است،
چراکه اقدامات صورتگرفته بهمنظور شکلگيري نظام سياسي جديد مبتني بر تحقق اهدافي
است که بدون برنامهريزي و تعيين ساختارهايي در راستاي ادارهي حکومت دستيابي به آن
غيرممکن بهنظر ميرسد .حکومت اسالمي نيز از اين قاعدهي کلي مستثنا نيست و حرکت
بهسوي اهداف واالي اين نظام بدون در نظر گرفتن شيوههاي ادارهي حکومت بينتيجه خواهد
بود .بهعبارت ديگر ميتوان گفت از آنجا که يکي از داليل مورد استناد در زمينهي لزوم تشکيل
حکومت اسالمي ،ماهيت احکام اسالم و ضرورت اجراي کامل دين در عرصههاي فردي و
اجتماعي است ،تشکيل حکومت بهتنهايي کفايت نميکند ،بلکه اداره و استمرار نظام سياسي
مبتني بر احکام اسالمي زمينهساز تحقق اين امر است .بنابراين ادارهي حکومت اسالمي خود
موضوعيت دارد.
از طرف ديگر ادارهي حکومت بدون مشارکت مردم در عرصههاي گوناگون غير قابل
تصور بهنظر ميرسد و هر حکومتي براي ادارهي امور خود نيازمند مشارکتهاي عمومي است.
بنابراين حق مشارکت مردم در حکومتها امري پذيرفتهشده است و اين قاعده منوط به نوع و
نحوهي حکومت نيست و ضرورت نياز به مشارکت عمومي در همهي حکومتها اعم از
استبدادي و مردمساالر در دامنهي گستردهاي از انواع مشارکت فعال تا منفعل قابل دستهبندي
خواهد بود.
بر همين مبنا مطالعهي مباني ،شيوهها و ابعاد مشارکت مردم در ادارهي حکومت اسالمي،
ضروري بهنظر ميرسد .بنابراين بايد بررسي کرد که مفهوم مشارکت چيست و انواع آن کدام
است؟ آيا ميتوان بهمنظور بررسي لزوم مشارکت مردم در حکومت اسالمي به تعاليم ديني
استناد کرد؟ به عبارت ديگر مباني ديني مشارکت در حکومت اسالمي چيست و آيا ميتوان
گفت مردم در عرصهي پذيرش مسئوليت و سهيم شدن در ادارهي امور حکومت اسالمي
تکليفي بر عهده دارند يا مشارکت تنها حقي براي آنها بهشمار ميرود؟ ابعاد مشارکت مردم در
حکومت اسالمي چيست و مردم در چه زمينههايي ميتوانند نظام را ياري کنند؟ بنابراين
پرسش اصلي اين مقاله آن است که مشارکت مردم در حکومت اسالمي صرفاً حق است يا
عالوهبر حق تکليف نيز ميباشد؟
بهمنظور پاسخگويي به پرسشهايي از اين دست ،ابتدا مفهوم مشارکت و انواع آن ،سپس
مباني مشارکت مردم در حکومت اسالمي بررسي ميشود و بخش آخر نيز به بيان ابعاد و
زمينههاي گوناگون مشارکت مردم در نظام اسالمي اختصاص دارد.
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 .1مفهوم و انواع مشاركت
مشارکت کلمهاي عربي بر وزن مفاعله است که در ادبيات عرب به معناي معاشرت و
همراهي در کار بهکار رفته (اسماعيل صينى ،بيتا )101 :و در زبان فارسي در معاني شرکت
دادن ،انبازي کردن و تعيين سود يا زيان دو يا چند تن که با سرمايههاي معين در زمانهاي
مشخص به بازرگاني پرداختهاند ،استعمال شده است (معين :1431 ،مشارکت) .معادل مشارکت
در زبان انگليسي نيز واژهي  participationاست که در مفهوم با يکديگر عمل کردن ،سهمي از
چيزي بردن و عمل متقابل اجتماعي در يك گروه بهکار رفته است (منوچهري ،1431 ،ج .)1431 :2
صاحبنظران در بيان مفهوم اصطالحي مشارکت با رويکردهاي متنوع و گوناگوني به
بررسي اين مقوله و ارائهي تعاريف متنوع پرداختهاند .به همين منظور دستيابي به تعريف واحد
نيازمند دقت و بررسي در تعاريف گوناگون و مطالعهي عناصر مشترك در اين تعاريف است.
بر همين مبنا از بعد اجتماعي مشارکت درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيتهاي
گوناگون است ،بهنحويکه آنان را وادار ميکند بهمنظور دستيابي به اهداف مشترك ،يکديگر را
ياري کنند و در مسئوليت آن امر شريك شوند (علويتبار .)13 :1412 ،از منظر ديگر ،هر کنش
اجتماعي که از طريق آن افراد با فعاليتهاي سازمانيافته بهدنبال دستيابي به اهداف معينياند
مشارکت نام ميگيرد (ساروخاني .)141 :1430 ،علماي علم مديريت نيز مشارکت را درگير
شدن بسيار نزديك مردم در فرايندهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مؤثر بر روند
زندگي آنان ميدانند (طوسي .)13 :1431 ،صاحبنظران حوزهي انديشهي فقه حکومتي و
حقوق عمومي در اسالم نيز مشارکت را دخالت مردم در امور اجتماعي و ادارهي جامعه توسط
آنان ميدانند (جوادي آملي .)113 :1413 ،هرچند تعاريف ارائهشده از يکديگر متمايزند ،با
بررسي آنها ميتوان با استخراج وجوه مشترك ،به ارکان واحدي در بيان مفهوم مشارکت دست
يافت که اين ارکان عبارتاند از:
1ـ مسئوليتپذيري؛
2ـ حرکت به سمت اهداف مشترك؛
4ـ همکاري و ياري دادن به يکديگر در اين مسير.
با استفاده از ارکان مفهوم مشارکت ،در مقام جمعبندي تعاريف مذکور در حوزهي حقوق و
در عبارتي ساده ميتوان گفت که مشارکت سهيم و شريك شدن افراد جامعه و پذيرش
مسئوليت در فعاليتها و وجوه گوناگون زندگي اجتماعي براي دستيابي به اهداف مشخص
است .بر اين اساس مفهوم مورد نظر از مشارکت ،سهيم و شريك شدن و مسئوليتپذيري مردم
در ادارهي حکومت اسالمي و دستيابي به اهداف واالي آن است.
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بهمنظور سنجش مشارکت در نظام اجتماعي بايد در کنار فهم دقيق تعريف مشارکت،
ويژگيهاي مشارکت تأثيرگذار را نيز بررسي کرد .در اين زمينه ميتوان معيارهايي مانند
دوسويه بودن مشارکت ،خودجوشي و داوطلبانه بودن آن ،آگاهانه بودن ،عالقهمندي ،همسويي
با عقايد و ارزشها ،داشتن هدف مشترك و ...را مهمترين معيارها و ويژگيهاي مشارکت
برشمرد (متين.)33 :1433 ،
برخي مشارکت در مفهوم مذکور را جوهرهي دموکراسي ميدانند و بهکارگيري آن را به
دهههاي اخير نسبت ميدهند ،اما بهنظر ميرسد مشارکت مفهومي است که با زندگي بشر گره
خورده است و هر جا انسانهايي در کنار يکديگر زندگي ميکنند ،مشارکت آنان در عرصههاي
گوناگون زندگي نيز مشاهده ميشود (فرهادي .)11 :1411 ،نبايد از نظر دور داشت که اشکال
مشارکت بسته به نوع رژيمهاي سياسي مختلف بوده و به شکلهاي گوناگوني قابل دستهبندي
است و به همين سبب ،صاحبنظران مشارکت را در دو گروه فعال و خنثي دستهبندي ميکنند

(اردستاني .)23 :1411 ،بهعبارت دقيقتر ميتوان گفت از آنجا که رژيمهاي سياسي برحسب
مبناي شکلگيري حکومت به حکومتهاي استبدادي و مردمساالر تقسيم ميشوند ،مشارکت
نيز در اين نظامها در طيفي از فعال تا منفعل تقسيم ميشود.
مشارکت فعال براساس آگاهي و اطالع فرد صورت ميگيرد و فرد به معناي واقعي کلمه
در عرصههاي مختلف سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و ...شرکت ميجويد و ضمن
پذيرش مسئوليت با اعمال فعاالنهي خود در راستاي تحقق اهداف گام بر ميدارد (کولن،
 .)31 :1431بهنظر ميرسد مشارکتهاي سياسي مردم در عرصههايي همچون تشکيل احزاب،
جمعيتها  ،اجتماعات يا تصدي امور خيريه و امثال آن در کشورهاي دموکراتيك از اين قبيل
مشارکت است.
مشارکت منفعل مشارکتي است که در آن اقدامي براي پذيرش مسئوالنه ديده نميشود و
افراد براي تحقق اهداف خود تقاضايي نميکنند ،اما در زمان الزم حمايت خود را اعالم
ميدارند (اردستاني .)23 :1411 ،در تبيين اين نوع مشارکت بايد گفت که فرد بدون عالقه و
بدون پذيرش کمترين مسئوليتي يا در اثر فشار و اجبار در امور جامعه مشارکت ميکند.
صاحبنظران مشارکت سياسي مردم در نظامهاي استبدادي را از نمونههاي اجالي اين قسم بر
ميشمرند (فرهادي.)11 :1411 ،
همانگونهکه گفتيم در جوامع مختلف و با توجه به نوع رژيمهاي سياسي ،نوع و ميزان
مشارکت در عرصههاي گوناگون اجتماع متفاوت است .بايد بررسي شود که در حکومت
اسالمي ،مشارکت مردم در کدام دامنه از مشارکت فعال تا منفعل قرار ميگيرد و اينکه وظيفهي
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مردم در اين زمينه چيست؟ آيا مردم موظف به مشارکت هستند يا مشارکت در امور حکومت
اسالمي تنها حق و اختياري براي مردم محسوب ميشود؟ بنابراين نخست به بيان و بررسي
مباني ديني مشارکت مردم در حکومت اسالمي پرداخته و پس از آن بر پايهي مباني ذکرشده
به اين موضوع ميپردازيم که مشارکت مردم در حکومت اسالمي فعال يا منفعل است و فارغ
از نوع مشارکت آيا اين امر وظيفهي مردم تلقي ميشود يا حق آنهاست؟

 .2مباني ديني مشاركت
مشارکت در مفهوم سهيم و شريك شدن افراد جامعه و پذيرش مسئوليت در فعاليتها و
وجوه گوناگون زندگي اجتماعي براي حرکت به سمت اهداف مقدس نظام اسالمي ،در منابع
ديني مباني متعددي دارد که بررسي آنها جايگاه مشارکت در حکومت اسالمي را بهوضوح
روشن ميکند .بر اين اساس با رويکرد درك جايگاه و حدود مشارکت در جامعهي اسالمي در
اين بخش مباني مذکور بررسي ميشود.

 .1-2مشارکت فعال از باب وجوب مقدمهي واجب
بررسي مجموعه احکام دين مبين اسالم بيانگر آن است که تشکيل حکومت اسالمي در
راستاي تحقق دستورهاي خداوند متعال در جامعه ضرورتي انکارناپذير است و تشکيل هر
حکومتي نيازمند حضور و نقشآفريني مردم بهعنوان عنصر عينيتبخش به نظام سياسي است
(جوادي آملي 12 :1431 ،و  .)14از آنجا که تشکيل حکومت اسالمي خود مقدمهاي براي
تحقق اوامر خداوند متعال و زمينهساز اجراي احکام شرعي در عرصهي اجتماع است ،بر عموم
مسلمانان واجب است که مقدمات تشکيل حکومت و مقدمات اجراي احکام اسالمي را فراهم
کنند (منتظرى1301 ،ق )1(.)442-113 :ناگفته پيداست که اجراي دستورهاي الهي در شئون
مختلف زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان بهمنزلهي يکي از مباني تشکيل حکومت ديني تنها
بهواسطهي فراهم کردن مقدمات و آمادهسازي شرايط شکلگيري حکومت اسالمي توسط
مسلمانان محقق نميشود ،بلکه اين امر نيازمند ايجاد تشکيالت و ادارهي امور براساس شريعت
مقدس اسالم است .بهعبارت دقيقتر هنگاميکه حکومتي بر مبناي تعاليم ديني شکل ميگيرد،
گام اول در راستاي اجراي احکام شريعت برداشته ميشود ،اما اين امر بهتنهايي موجب اجراي
احکام نميشود و اجرايي شدن اين احکام مستلزم ادارهي صحيح حکومت در مرحلهي بعدي
خواهد بود تا از اين طريق بتوان اجراي قوانين الهي را تضمين کرد (مقيمي.)230 :1411 ،
ادارهي شئون مختلف حکومت صرفاً در صورت حضور و مشارکت مردم امکانپذير است
و مردم تنها چرخ محرك حکومت اسالمي محسوب نميشوند ،بلکه بقا و دوام حکومت مبتني
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بر حضور فعال آنان است (جوادي آملي ،)113 :1413 ،ازاينرو ميتوان گفت که از باب
وجوب مقدمهي واجب مشارکت فعال در عرصهي ادارهي حکومت اسالمي بهعنوان مقدمهي
تحقق واجب (اجراي احکام اسالمي) وظيفهي امت اسالمي است و آنان بايد ضمن کسب
آمادگيهاي الزم در اين مسير گام بردارند .اين امر بهمثابهي مبنايي ديني ريشه در دستورها و
اوامر خداوند متعال دارد.

 .2-2پايبندي به بيعت و لزوم وفاداري
دوام هر حکومتي به استمرار پذيرش فرمانبرداري تودهها وابسته است و هر حکومتي
زماني قابليت شکلگيري و توانايي ادارهي امور جامعه را خواهد داشت که مورد پذيرش و
قبول مردم قرار گيرد ،چراکه شئون مختلف حکومت نيازمند حضور مردم از يك سو و پذيرش
و فرمانبرداري از آن از سوي ديگر است .بهعبارت دقيقتر ميتوان گفت حکومتي توانايي
حرکت به سمت و سوي خواستهها و دستيابي به اهداف خويش را دارد که همواره اعالم
وفاداري نسبت به حکومت از جانب مردم را بهصورت مستمر و دائم به همراه داشته باشد.
براي نمونه فارغ از محتوا و مبناي رجوع به آراي عمومي بر مبناي انديشهي مردمساالري
غربي ،رأي ،کشف ابزار و قالب خواست عمومي و اعالم رضايت نسبت به حکومت محسوب
ميشود و از طريق مشارکت مردمي ارادهي آنها در عرصهي اجتماع نمايان ميشود و مورد
پذيرش قرار ميگيرد .بهعبارت ديگر ،رأي به يك فرد يا حزب در اينگونه نظامها خشنودي و
رضايت فرد نسبت به آنان و سياستهاي پيشنهاديشان است (صالحى .)23 :1414 ،مروري
اجمالي بر منابع ديني بيانگر آن است که اعالم وفاداري نسبت به حکومت در مرحلهي تشکيل
و استمرار آن تحت عنوان «بيعت» مورد تأکيد شريعت اسالمي قرار گرفته است .بيعت به
مفهوم تعهد يا پيماني است که بيعتکننده با امام ،حاکم يا امير جامعه ميبندد و به اطاعت،
فرمانبرداري و سر سپردن به اوامر و نواهي او متعهد ميشود (هاشمي شاهرودي و ديگران،
1323ق ،ج  .)131 :2بهعبارت روشنتر ميتوان گفت بيعت اعالم تعهد شخص يا گروهي
نسبت به امام و خليفه است که به موجب آن حکومت وي پذيرفته ميشود .در اين زمينه از
يك سو لزوم اطاعت خود از اوامر حکومت اسالمي را اعالن ميکنند و از سوي ديگر حاکم
متعهد ميشود که براساس عدل و قسط حکمراني کند (دلشاد تهراني .)13 :1431 ،با آنکه بر
مبناي تعاليم ديني در حکومت اسالمي مشروعيت و حاکميت از آن خداوند متعال است و تنها
اوست که حق تعيين حاکم را دارد و هر کس که از ناحيهي او داراي اذن نباشد مشروعيت
ندارد(( )2طاهري ،)213 :1411 ،بررسي سيرهي پيامبر اعظم(ص) و ائمهي معصومين(ع) بيانگر
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آن است که آنان نيز حکومت خود را بر وفاداري مردم استوار کردهاند (منتظري1301 ،ق:
 .)424بررسي تاريخ اسالم نشان ميدهد در تشکيل و ادارهي حکومت اسالمي در زمان
حکومت پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) بيعت مسلمانان نقش عينيتبخشي به حکومت آن

بزرگواران ايفا کرده است (ارسطا .)122-121 :1431 ،براي مثال بيعت عقبهي ثانيه ميان پيامبر
اکرم(ص) و تعدادي از مردم مدينه که در مکه منعقد شد و موجبات پايهريزي حکومت
اسالمي در مدينه را فراهم آورد و مورد رضايت خداوند متعال نيز قرار گرفت ،از نمونههاي
بارز بيعت مردمي براي تشکيل و ادارهي حکومت اسالمي است (پورحسين.)101 :1413 ،
تجديد بيعت با پيامبر اکرم(ص) بعد از هر مسافرت نيز بيانگر اهميت امر بيعت و لزوم
پايداري و وفاي به آن است (منتظري1301 ،ق ،ج  .)424 :2به گواهي تاريخ ،اميرالمؤمنين(ع)
نيز حکومت خود را بر بيعت با مسلمانان استوار کرد (سيد رضي1313 ،ق )433 :و پس از آن
پايداري بر بيعت را از حقوق خويش و وظايف امت بر شمرده و فرمود بيعت بايد آشکارا و
با رضايت شهروندان جامعه اسالمي باشد (ابناألثير1131 ،م .)131 :اين مسئله بيانگر وجوب
دخالت و مشارکت مردم در ادارهي جامعهي اسالمي است.
از آنجا که بيعت داراي سه رکن «بيعتکننده»« ،کسي که با وي بيعت ميشود» و «عهد و
ميثاق بر اطاعت» است ،مردم بهعنوان يکي از ارکان بيعت نقش تأثيرگذاري در تحقق حکومت
اسالمي دارند (آصفي .)31 :1433 ،همانطورکه از سيرهي ائمهي اطهار(ع) بر ميآيد ،لزوم
تشکيل و ادارهي حکومت اسالمي دستکم در عمل منوط به خواست و پذيرش مردم و
وجوب استواري و پايبندي آنان بر بيعت با امام مسلمين است .بنابراين وجوب دخالت و
مشارکت مردم در تحقق و حفظ و ادامهي امر حاکميت يا بهعبارت ديگر مقام تولي امور
مسلمين در نظام اسالمي انکارناپذير است (جوادي آملي.)20 :1431 ،
در نتيجه امر بيعت بهعنوان زمينهساز تشکيل و ادارهي حکومت اسالمي ،تکليف و وظيفهي
آحاد مردم خواهد بود (جوان آراسته ،)122 :1411 ،و پذيرش وجوب بيعت بهعنوان مبنايي
ديني ،به مفهوم مشارکت فعال و سازندهي مردم در حکومت اسالمي است ،چراکه بيعت
مصداق بارز مشارکت و فعاليت الزامي مردم در استقرار مهمترين وجه زندگي اجتماعي (تعيين
سرنوشت سياسي افراد جامعه) است .از اين رو مردم نه تنها نميتوانند در عرصهي سياسي و
اجتماعي بيتفاوت و فاقد مسئوليت باشند ،بلکه بايد با مشارکتي آگاهانه و فعال در اين زمينه
اقدام کنند و با اطاعت از اوامر و نواهي حاکم الهي و وفاداري به تعهد با وي بهعنوان وظيفهي
ديني ،او را در تحقق اهداف حکومت اسالمي ياري رسانند.
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 .3-2مسئوليت همگاني
موضوع مسئوليت همگاني مسلمانان يکي ديگر از مباني مشارکت مردم در حکومت
اسالمي است« .مسئوليت» در زبان فارسي به معاني عهدهدار شدن وظايف ،اعمال و سرپرستي
بهکار ميرود (عميد :1432 ،مسئوليت) .از همين رو مسئوليت همگاني مسلمانان در امور
اجتماعي نيز به معناي عهدهدار شدن وظايف اجتماعي نسبت به ديگر مسلمانان است .علت
وضع چنين قاعدهاي در احکام اسالمي آن است که از يك سو روابط افراد در محدودهي
جامعه تأثيرات فراواني در عرصههاي کالن اجتماعي دارد و از سوي ديگر روابط مسلمانان در
حکومت اسالمي ،نحوهي عملکرد آنها ،تأثير اعمال فردي امت بر رفتار ديگران و تعهد آنان در
پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي مستلزم مشارکت ،نظارت و مراقبت افراد در همهي اموري
است که در اطراف وي و در حکومت اسالمي رخ ميدهد (عميدزنجاني1321 ،ق ،ج .)140 :2
بهعبارت ديگر ،از آنجا که روابط اجتماعي مسلمانان بر مبناي برادري ،مسئوليت متقابل و
خيرخواهي شکل ميگيرد ،همهي امت مسئولاند تا در راستاي اصالح امور و رفع مشکالت
حکومت اسالمي مشارکت کنند (صالحى.)44 :1414 ،
در تبيين موضوع مسئوليت اجتماعي ميتوان مجموعهي مسئوليتهاي افراد در جامعه را به
سه دستهي مسئوليت فردي ،خانوادگي و اجتماعي تقسيم کرد .در اين بين مسئوليت اجتماعي
بهعنوان عاليترين نوع مسئوليت انسان ريشه در اصل فطري عدالت دارد و انسان مسلمان به
موجب مشاهدهي نيرو و قوّت و قدرت ،طريقهي احساس شکر نعمتهايي مانند آگاهى و
توانايى و دارايى و سالمت و هدايت ،را در انجام مسئوليت خود در رفع فقرها ،جهالتها،
گمراهيها ،انحرافات و گرسنگيهاي ساير بندگان خدا ميداند (مطهري ،1431 ،ج .)13 -30 :3
مبناي نقشآفريني مردم در عرصههاي اجتماعي و مشارکت آنان بهعنوان مسئوليت اجتماعي
در حکومتهاي اسالمي ،سلسله واليت عرضي امت اسالمي نسبت به يکديگر است؛ بهعبارت
ديگر ميتوان گفت که واليت مسلمين نسبت به يکديگر ،اين مسئوليت اجتماعي را پايهريزي
ميکند و واليت عرضي مؤمنان نسبت به يکديگر خود نتيجهي عهدي است که ميان خداوند
متعال و بندگان او از زمان خلقت انسان شکل ميگيرد (اراکي :1411 ،تقريرات درس خارج فقه).
اين مسئوليت داراي مؤيدات قرآني و روايي نيز است (جوادي آملي .)234 :1431 ،براي
نمونه يکي از آيات قرآن با اشاره به موضوع مسئوليت همگاني ،مؤمنان را ولي و سرپرست
يکديگر ميداند (عميدزنجاني1321 ،ق )4(.)140 :اين آيه که بر مبناي آن قاعدهي واليت
مؤمنان نسبت به يکديگر استنباط ميشود ،بيان ميدارد هر مؤمني متولي امور ديگر مؤمنان نيز
است و مقصود از واليت نيز سرپرستي امور يکديگر است (قدردان قراملکى.)213 :1412 ،
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رواياتي مانند «مؤمنان در دوستي ،عطوفت و مهرباني همچون پيکري ميمانند که اگر عضوي
از آن دچار درد و بيماري گردد دگر عضوها را نيز قراري نخواهد بود و آنها نيز دچار
ناشکيبايي و بيداري در شب خواهند گرديد» يا «بهراستي که همهي شما حافظ و سرپرستيد و
همهي شما جوابگوي مردم زيردست خود هستيد» و«هر کس صبح کند و به امور مسلمانان
همّت نورزد ،از آنان نيست و هر کس فرياد کمك خواهى کسى را بشنود و به کمکش نشتابد،
مسلمان نيست» ،همگي بيانگر مسئوليت اجتماعي مسلمانان در حکومت اسالمي است
(مطهري ،1431 ،ج  )34 :3شايان ذکر است که مسئوليتهاي اجتماعي ،وظايفي صرفاً تبرعي و
اخالقي نيست .اصل مسئوليت همگاني بهعنوان يکي از مباني انديشهي سياسي اسالم ،فريضه و
واجبي اجتماعي محسوب ميشود (عميدزنجاني1321 ،ق .)141 :بهعبارت ديگر همهي اعضاي
جامعهي اسالمي موظفاند تکاليف و وظايف اجتماعي خود نسبت به ساير مسلمانان را محقق
کنند (صالحى .)44 :1414 ،براساس اين قاعده که لزوم اهتمام مؤمنان به اصالح جامعه و تأمين
نيازهاى معيشتى آنان ،همپاى اهتمام به تکاليف عبادى و فردى را امر ميکند (قرائتى ،1414 ،ج
 ،)103 :1مشارکت مردم در امور حکومت اسالمي ،سهيم و شريك شدن آنان در امور جامعه و
پذيرش مسئوليتهاي ناشي از آن در راستاي تحقق وظيفهي مسئوليت اجتماعي مسلمانان
نسبت به يکديگر تکليف شرعي محسوب ميشود.
از طرف ديگر امر اجتماعي خداوند متعال به اقامهي دين نيز خود مؤيد و دليلي براي
مشارکت فعال بر پايههاي مسئوليت اجتماعي فرد مسلمان است .در تبيين اين قاعده بايد گفت
که نقش مردم در جامعهي ديني تنها به امور شخصي آنها محدود نيست و بسياري از
مسئوليتهاي ديني امت شامل احکامي ميشود که بهصورت فردي قابل اجرا نيست و نيازمند
اجتماع جامعهي مسلمانان است .بهعبارت ديگر يکي از اهداف بنيادين تشکيل حکومت اسالمي
اجراي احکام شريعت اسالم است و اجراي احکام منوط به انجام وظيفهي اعضاي جامعهي
اسالمي در تحقق اين امر است (صالحى .)43 :1414 ،در تبيين اين قاعده عالمه طباطبايي
معتقدند از مجموع آيات مربوط به مسئوليت اجتماعي مردم در حکومت اسالمي ميتوان
برداشت کرد که خداوند متعال در بيان حکم تشريعي «وجوب تشکيل حکومت» ،اثر تکويني
اختيار انسان را از نظر دور نداشته است و بر همين اساس استدالل ميکند که در امر به اقامهي
عبادات ،اجراي حدود و قصاص و مانند اين موارد بدين سبب تنها پيامبر(ص) مورد خطاب قرار
نگرفتهاند که اجراي آن بر عهدهي همهي مسلمانان است .به همين دليل ميتوان گفت که ادارهي
امور اجتماعي مسلمانان بر عهدهي خود آنان است و از مجموع آيات اجتماعي و اوامر مربوط به
اقامهي دين در قرآن کريم استفاده ميشود که ادارهي حکومت بهمنزلهي مقدمهي واجب اقامهي
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دين بر عهدهي عموم مسلمانان قرار دارد( .طباطبائي ،1431 ،ج .)211-203 :3
بهطور کلي ميتوان گفت از آنجا که امر به اقامهي دين امري اجتماعي است و خداوند
متعال اجراي کامل دين در همهي عرصههاي فردي و اجتماعي را مطالبه کرده و ادارهي امور
جامعه نيز مقدمهاي براي تحقق کامل دين است ،بر عموم مسلمانان واجب است تا حد امکان
مقدمات اين امر را فراهم کنند .از سوي ديگر نيز بيان شد که اقامهي دين تحت هدايت رهبري
الهي بدون حضور مردم غيرممکن بهنظر ميرسد و اين نيز خود دليلي براي مشارکت فعاالنهي
مردم در عرصههاي گوناگون است.

 .4-2وجوب دوسويهي مشورت
مشورت در مفهوم نظرخواهي و بهرهگيري از آراي عقال و خردمندان در يافتن مسير
صحيح (خرمشاهي ،1410 ،ج  )1443 :2و استخراج رأي و نظر از طريق مراجعه به ديگران
(راغب ،)330 :1432 ،بهعنوان يکي از اصول اجتماعي و سياسي اسالم در منابع اسالمي و
سيره و سنت پيامبر اعظم(ص) و اهل بيت عصمت و طهارت(ع) جايگاه بسيار بااهميتي دارد،
بهنحويکه بهمنزلهي اصلي اجتنابناپذير در ادارهي حکومت و ستون فقرات نظام اسالمي
شناخته ميشود (عميدزنجاني1323 ،ق ،ج  .)332 :1مشورت بهعنوان يکي از مباني فقهي لزوم
مشارکت و حضور فعال مردم در صحنهي ادارهي کشور داراي مستندات شرعي فراواني است؛
که لزوم مشورت در قرآن کريم ،سيره و سنت نبوي و ائمهي معصومين(ع) ،ادلهي عقلي و
اجماع مسلمانان از جملهي آنها بهشمار ميآيد.
فقهاي شيعه با بيان دو رکن مشورت يعني مشورتکننده (حاکم مسلمين) و گروهي که
مورد مشورت قرار ميگيرند (مردم) ،در بيان حکم شرعي مشورت در عصر غيبت ضمن
بررسي منابع ديني ،اين امر را براي هر دو رکن واجب ميدانند؛ بهعبارت ديگر در عصر غيبت،
امت موظف است که مسائل عمومي خويش را از طريق امر شورا حلوفصل کند و اين خود
مستلزم تکليف حاکم در جهت رجوع به نظرهاي مردم و وجوب ارائهي نظر توسط مردم است
(ميرعلي .)13 :1411 ،آنان معتقدند که بر مبناي «و شاورهم في االمر» حاکم اسالمي موظف به
رجوع به مشورت است و بر پايهي «و امرهم شورا بينهم» بر مردم واجب است تا در مشورت
با امام مسلمين شرکت جويند (شمسالدين1313 ،ق 103 :و  .)101اين وجوب دوسويه
مشارکت فعال و آگاهانهي مردم در حيطههاي مختلف اجتماعي را الزم ميدارد .علت اين امر آن
است که با بررسي آراي فقهاي شيعه در زمينهي مشورت ميتوان گفت مشورت در دو حيطه
قابل تقسيمبندي است؛ برخي فقها عموم مردم را متعلق حکم مشورت ميدانند (حسيني شيرازي،
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 )13-13 :1430و برخي حکم مشورت را تنها به متخصصان امر تسري ميدهند و معتقدند
حاکمان غيرمعصوم در مسائل اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي ،دفاعي و ...که نيازمند نظر کارشناسي
است ،بايد به افراد خبره رجوع کرده و با آنان مشورت کنند (منتظري1301 ،ق.)43 :
بنابراين از يك سو در زمان رجوع حاکم به آراي عموم مردم بر آنان واجب است که با
کسب آمادگيهاي الزم در اين زمينه شرکت آگاهانه ،مسئوالنه و فعالي داشته باشند و از سوي
ديگر نيز مشورت در امور تخصصي مستلزم کسب آمادگي در موضوعات مرتبط است تا هنگام
مراجعهي حاکم به مردم ،افرادي با خصوصيات الزم در ميان امت اسالمي موجود باشند تا
بهعنوان مشاوران متخصص و امين مورد مشورت حکومت اسالمي قرار گيرند .در نتيجه اين
خود مبنايي براي مشارکت فعال و مسئوالنه در قبال نظام اسالمي بهحساب

ميآيد)3(.

 .5-2خيرخواهي و نصيحت امام مسلمين
نظارت بر قدرت حکومت ،آگاه کردن حاکم از وضعيت روزمره و جلوگيري از خطاها و
اشتباهات حاکم در همهي نظامهاي مردمساالر ،يکي از حقوق مردم محسوب ميشود .اين امر
در حکومت اسالمي تحت عنوان قاعدهي «النصيحۀ الئمۀ المسلمين» مورد توجه قرار گرفته
است و ميتوان آن را يکي ديگر از نمونههاي عملي مشارکت شهروندان در نظام اسالمي
بهشمار آورد.
«نصيحت» در مفهوم خيرخواهي خالصانه براي حکومت اسالمي در منابع ديني و سيرهي
اهل بيت عصمت و طهارت(ع) مورد توجه قرار گرفته است .وجود پيامبر اعظم(ص) عدم
توجه به اين اصل حياتي را که منشأ آثار فراوان اجتماعي دارد موجب خروج و طرد مسلمان از
جامعهي اسالمي ميدانند (المنذري ،1431 ،ج  )110-141 :2يا اميرالمؤمنين(ع) در بيان حقوق
مردم در جامعهي ديني و تکاليف آنها نسبت به حکومت اسالمي ،خيرخواهي و نصيحت
نسبت به حاکم را از جمله حقوق حکومت بر مردم ميداند .بهعبارت ديگر از منظر حضرت،
مردم در کنار مجموعهي حقوقي که از آن در جامعهي اسالمي بهرهمند ميشوند ،نسبت به
حکومت وظايفي دارند که يکي از آنها نصيحت خالصانه نسبت به امام جامعه است(( )1مکارم
شيرازي .)431 :1431 ،فقهاي شيعه در کتابهاي فقهي خود با اختصاص بابي با عنوان
«النصيحه الئمۀ المسلمين» به جمعآوري روايات مرتبط با موضوع پرداختهاند (عميدزنجاني،
1323ق ،ج  .)221 :1عالوهبر اين موارد ،سيرهي عملي پيامبر اعظم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) و
صحابهي رسول خدا(ص) در مشارکت در ادارهي حکومت اسالمي نيز مؤيد اين مدعاست.
بنابر اين روايات متعدد که موجب اطمينان به صدور آن از ناحيهي ائمهي معصومين(ع)
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ميگردد (سروش محالتي ،)141 :1431 ،ميتوان نتيجه گرفت که هر عمل خيرخواهانهاي که
با قصد خالصانه نسبت به حکومت اسالمي صورت گيرد ،مورد تأييد شريعت مقدس اسالمي
است و ذيل عنوان النصيحۀ الئمۀ المسلمين قرار ميگيرد که منابع شرعي و سيرهي اهل بيت(ع)
نيز مؤيد همين اصل است و اين امر مبناي مشارکت امت اسالمي در امور حکومت بهحساب
ميآيد.
خيرخواهي براي حاکمان در حکومت اسالمي فريضه است و عموم مسلمانان موظفاند از
اين طريق امور کارگزاران حکومت را در نظر داشته باشند ،براي آن خيرخواهي کنند و از
لغزشهاي احتمالي کارگزاران جلوگيري بهعمل آورند (منتظري1301 ،ق ،ج  .)401 :1در
تبيين اين مسئله ميتوان گفت که «نصيحت» تنها يك حکم ديني اخالقي مربوط به حوزهي
امور فردي نيست ،بلکه امري واجب و ضروري است تا جايي که از مستثنيات غيبت بهشمار
ميآيد و اميرالمؤمنين(ع) کوتاهي از آن را ظلم در حق حاکم اسالمي بهشمار ميآورند
(سروش محالتي .)114 :1431 ،در نتيجه نصيحت و خيرخواهي نسبت به کارگزاران حکومت
اسالمي از طرفي يکي از حقوق شهروندان در نظام اسالمي بهشمار ميآيد و از طرف ديگر
بهعنوان وظيفهي شرعي بر امت واجب است و مبنايي براي مشارکت در ادارهي امور جامعهي
اسالمي محسوب ميشود (مصباح يزدي.)34 :1411 ،
همانطورکه نصيحت و خيرخواهي براي امام مسلمين از يك سو حق مردم در نظام
اسالمي است ،وظيفهي شرعي آنان نيز محسوب ميشود؛ بهعبارت دقيقتر خيرخواهي و
نصيحت حاکمان در حکومت اسالمي هم حق مردم است و هم تکليف آنان (ايزدهي:1410 ،
 )212و انجام صحيح اين وظيفه نيازمند آگاهي از وضعيت نظام سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و
اقتصادي مسلمانان است ،برهمين مبناست که سهيم و شريك شدن افراد جامعه و ايجاد
روحيهي مسئوليتپذيري در اجتماع مسلمين و همچنين آگاهي از مسائل روز و وضعيت امور
جامعهي اسالمي ،بهمنظور تحقق امر النصيحۀ الئمۀ المسلمين ،سازوکاري مشارکتي در حکومت
اسالمي پديد ميآورد ،چراکه تحقق کامل اين امر نيازمند مشارکت فعال مسلمانان در کليهي
امور اجتماعي و سياسي اعم از حکومتي و غيرحکومتي خواهد بود.

 .6-2امر به معروف ونهي از منكر
امر به معروف و نهي از منکر به معناي واداشتن به خوبي و بازداشتن از بديهاست
(شاهرودي1323 ،ق ،ج  .)311 :1هرچند در اصطالح فقهي با توجه به برداشتهاي گوناگون
فقها از واژهي «معروف» و «منکر» تعاريف متعددي از آن بيان شده است (حاجي دهآبادي،
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 31 :1414و  ،)31در مجموع ميتوان گفت مراد فقها از امر و نهي برانگيختن بر انجام عمل يا
بازداشتن از کار است و مفهوم معروف و منکر بر هر کار پسنديده و ناپسند از نظر عقل و شرع
از واجبات ،مستحبات ،کارهاي حرام و مکروه داللت دارد .هرچند امر به معروف و نهي از
منکر در واجبات و محرمات ،واجب و در مستحبات و مکروهات ،مستحب است (شاهرودي،
1323ق ،ج  .)330 :1در تبيين اين عبارت بايد گفت که واژگان معروف و منکر در قاعدهي
«امر به معروف و نهي از منکر» با برداشتهاي گوناگوني از جانب فقها مواجه شده است.
برخي معروف و منکر را تنها شامل واجبات و محرمات الهي ميدانند (تفتازاني ،بيتا ،ج :2
 )110و عدهاي عالوهبر واجبات و محرمات ،مستحبات و مکروهات را نيز مشمول معروف و
منکر ميدانند (فاضل مقداد 13 :1431 ،و  .)11راغب اصفهاني در بيان معيار و مالك معروف و
منکر عالوهبر شرع به عقل نيز اشاره ميکند (راغب اصفهاني 1303 ،ق .)441 :عالمه طباطبايي
عرف جامعهي اسالمي را نيز از مصاديق معروف ميداند (طباطبايي ،1431 ،ج  .)243 :2اما از
مجموع اقوال فقها ميتوان دريافت که قدر متيقن از معروف و منکر در تعريف فقهي از
قاعدهي امر به معروف و نهي از منکر؛ واجبات و محرمات الهي را در بر ميگيرد .عالوهبر اين
فارغ از «کفايي» يا «عيني» بودن وجوب آن ميتوان گفت که بنابر فتواي فقها ،امر به معروف
براي اعمال واجب و نهي از کارهاي حرام ،واجب است (خميني1321 ،ق ،ج  .)213 :2در
نتيجه اموري که تحقق آنها مطلوب نظر خداوند متعال و از اوامر وي باشد ،مصداق معروف و
اموري که ترك آنها خواستهي الهي است ،مصداق منکر ميباشد و امر و نهي در حيطههاي
مذکور وظيفهي عموم امت اسالمي است.
شايان ذکر است که امر به معروف و نهي از منکر بهعنوان يکي از اوامر خداوند متعال در
زمرهي فروع دين قرار ميگيرد .در تبيين اين عبارت بايد گفت که تعاليم اسالمي دو جنبهي
عملي و اعتقادي دارند؛ جنبهي اعتقادي تحت عنوان اصول دين بررسي ميشود و جنبهي
عملي که مجموعهاي از وظايف و تکاليف ناشي از وحي براي سعادت دنيا و آخرت است،
فروع دين نام ميگيرد و از نظر وجوب پايبندي به آن تفاوتي ميان اصول و فرع دين وجوب
ندارد .هرچند تمام واجبات الهي در زمرهي فروعات دين جاي ميگيرند ،ده مورد از واجبات
مانند امر به معروف و نهي از منکر بهعلت اهميت ،بارزترين فروعات دين بهشمار ميآيند
(سجادي ،1434 ،ج  .)332 :4توجه به جايگاه واالي امر به معروف و نهي از منکر در
مجموعهي عبادات الهي در آيات و روايات بهوضوح مالحظه ميشود؛ تا جايي که آن را از
مهمترين ضروريات دين و ضامن بقاي اسالم بر شمردهاند و منکر آن را در صورت توجه به
الزمهي انکار و ملتزم شدن به آن ،از دين خارج ميدانند (خميني1321 ،ق.)213-211 ،
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امر به معروف و نهي از منکر از واجباتي است که حکم شرعي وجوب آن در آيات
متعددي از قرآن کريم تصريح شده است و عالوهبر آن روايات فراواني بر لزوم تحقق امر به
معروف در عرصههاي فردي و اجتماعي داللت دارند (منتظري1301 ،ق ،ج  .)413 :2عالوه بر
کتاب و سنت ،ادلهي عقلي نيز بر تکليف امر به معروف و نهي از منکر بهعنوان يکي از
واجبات الهي داللت دارد (سروش محالتي .)11-31 :1411 ،در تبيين قاعدهي امر به معروف و
نهي از منکر شايان ذکر است که وجوب اين عمل تنها به عرصهي روابط خصوصي و فردي
محدود نميشود و وجوب امر به معروف و نهي از منکر خود بهعنوان دليلي مستقل در اثبات
حکومت اسالمي بهکار ميرود (منتظري1301 ،ق ،ج  .)413 :1در همين راستا در مورد امر به
معروف و نهي از منکر و بيان وظايف و تکاليف مردم در مشارکت در عرصههاي اجتماعي و
در سطوح گوناگون ادارهي کشور در حکومت اسالمي ،مباني متعدد فقهي و حقوقي بيان شده
است که برخي از آنها عبارتاند از :قاعدهي لطف ،لزوم جلوگيري از معصيت ،مصلحت حفظ
حکومت ،طغيانگري انسان ،مصلحت جامعه ،مسئوليت اجتماعي مسلمانان در قبال يکديگر،
حرمت اعانه بر اثم و عدوان بهعنوان مباني فقهي و نياز و الزمهي زندگي اجتماعي ،نياز طبيعي
انسان به حضور در عرصههاي اجتماعي و حاکميت مردم بهمنزلهي مباني حقوقي لزوم حضور
مردم در عرصههاي مختلف اجتماعي اعم از تولي يا مشارکت در انجام امور اجتماعي در
حوزههاي مختلفي همچون موضوعات فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ،مذهبي و همچنين همکاري
با حکومت از طرق مختلفي همچون پذيرش مناصب حکومتي و حضور فعاالنه در همهي
زمينهها بر مبناي امر به معروف ونهي از منکر .بنابر ادلهي شرعي و حقوقي مذکور ،امر به
معروف و نهي از منکر مبنايي براي مشارکت مردم در امور ادارهي حکومت اسالمي تلقي
ميشود (رجايي.)103-31 :1412 ،
بر مبناي قاعدهي امر به معروف و نهي از منکر ميتوان دو بعد از مشارکت در حکومت
اسالمي را تعريف کرد؛ از يك سو ضرورت شرعي تشکيل و ادارهي حکومت اسالمي بنابر
داليل متعددي بهعنوان يکي از واجبات شرعي ترديدناپذير است و از همين رو مشارکت در
شئون حکومت اسالمي از جمله پذيرش مسئوليت و ارائهي مشورت از باب امر به معروف
تکليف امت تلقي ميشود .بهعبارت ديگر اداره و ثبات و پايداري حکومت اسالمي نيازمند
مشارکت مردم در عرصههاي گوناگون فردي و اجتماعي است و بدون حضور مردم استمرار
حکومت اسالمي غيرممکن بهنظر ميرسد (مقيمي .)143 :1431 ،بهعبارت دقيقتر از آنجا که
از باب امر به معروف و نهي از منکر اجراي احکام اسالم نيازمند مشارکت و حضور مردم در
صحنهي اجتماعي است ،بر عهده گرفتن مناصب حکومت ،ادارهي حکومت اسالمي و سهيم
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شدن در امر اجراي دين خود امري معروف تلقي ميشود و مردم موظفاند در راستاي اقامهي
امر الهي ،در ادارهي حکومت اسالمي مشارکت آگاه و فعاالنه داشته باشند و آمادگيهاي الزم
را کسب کنند .از سوي ديگر در مواردي که تحقق معروف و جلوگيري از منکر نيازمند
اقدامات گروهي و مشارکت خودجوش مردمي است ،بر مبناي اين واجب الهي مشارکت
فعاالنه در تحقق آن وظيفه و تکليف آحاد امت اسالمي به حساب ميآيد .بنابراين امر به
معروف و نهي از منکر بهعنوان واجبي ترديدناپذير در احکام شريعت اسالمي ،مبنايي براي
مشارکت آگاهانه و مسئوالنهي مردم در حکومت اسالمي است.

 .7-2حفظ نظام اسالمي
يکي ديگر از مباني مشارکت فعاالنهي مردم در نظام ديني قاعدهي «حفظ نظام» است.
منظور نظام اسالمي در بيان مفهوم قاعدهي حفظ نظام شامل سازمان ،موجوديت و استقرار
حاکميت دين در يك جامعه ميشود که در عبارات فقهي «بيضۀاالسالم» خوانده ميشود .به
تعبير ديگر ،نظام اسالمي عبارت است از محتوا و سازمانهاي عهدهدار دين در نظام اجتماعي،
موجوديت آن و حالت استيال و حاکميت اسالم در ميان مسلمانان (عميد زنجاني ،1413 ،ج :1
 .)41بنابر اين تعريف ميتوان نظام اسالمي را به دو دستهي خرد و کالن تقسيم کرد :نظام
کالن در مفهوم نظام عام اجتماعي که به استقرار نظم و عدالت در جامعهي اسالمي و سر و
سامان يافتن زندگي مردم منجر ميشود و نظام خرد که شامل نظامات سياسي ،فرهنگي و
اقتصادي است ،بهگونهايکه خلل در هريك از آنها نظام کالن اجتماعي را با مخاطره مواجه
ميکند (ملك افضلي« .)111 :1411 ،حفظ» نيز به معناي پاسداري و نگهداري بهکار ميرود.
بدين ترتيب حفاظت از استقرار حکومت عادالنه اسالمي يا عينيتبخشي به دين در عرصهي
اجتماع بهمنزلهي مهمترين هدف از بيان قاعدهي حفظ نظام قابل بررسي است.
بر اين مبنا ميتوان گفت قاعدهي حفظ نظام داراي ارکان زير است :اول آنکه قاعدهي حفظ
نظام حکمي کلي است که بر مبناي آن ميتوان حکم شرعي امور جزئي را استنباط کرد؛ دوم
آنکه هر عملي که انجام آن در نظام اسالمي موجب حفظ و تقويت حکومت ديني ميشود ،نه
تنها متوقف بر تشخيص فقها نيست ،بلکه عموم مردم هنگاميکه تحقق هر امري را عاملي براي
تقويت نظام اسالمي ديدند ،بر آنان واجب است که اقدامات الزم را در آن زمينه صورت دهند؛
نکتهي سوم در زمينهي قاعدهي حفظ نظام آن است که اين قاعده بيواسطه و بهطور مستقيم
بر وجوب حفظ نظام و همهي لوازم آن داللت ميکند (ملك افضلي .)113 :1411 ،بنابراين
منظور از حفظ نظام حفظ کليت نظام اجتماعي مسلمانان و حکمي کلي با آثار جزئي فراوان
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است .شايان ذکر است فقهاي شيعه حفظ نظام اسالمي را از واجبات قطعي ميدانند که
زمينهساز سعادت و کمال انسان در پيشگاه ربوبي است (شمسالدين1312 ،ق ،)101 :و ادلهي
چهارگانهي شرعي (اعم از قرآن ،سنت ،اجماع و عقل) نيز بر وجوب و لزوم آن بر عموم
مسلمانان داللت ميکند (مکارم شيرازي1321 ،ق .)330 :به تعبير دقيقتر ميتوان گفت حفظ
نظام فريضهي الهي و مافوق تمام فرايض است ،بنابر اين حکم ،حفظ حکومت اسالمي يکي از
وظايف آحاد امت محسوب ميشود (خميني ،1433 ،ج .)421 :11
براساس اين قاعده و لوازم آن ميتوان استنباط کرد هر امري که موجب تقويت و ثبات و
دوام نظام اسالمي ميشود ،تحت شمول حکم قاعدهي حفظ نظام قرار ميگيرد؛ از جملهي اين
موارد مشارکت مردم در امور حکومت اسالمي است (ملك افضلي .)143 :1411 ،بهعبارت
ديگر از آنجا که حضور فعال و سهيم شدن آگاهانهي مردم در امور حکومت و پذيرش
مسئوليتهاي مرتبط يا مشارکت در امور حکومت اسالمي موجب دوام و ثبات نظام اسالمي
ميشود ،تحقق اين امر فارغ از آنکه امکان مشارکت از طريق همراهي مردم با يکديگر فراهم
شود يا نظام اسالمي زمينههاي مشارکت را هموار کند ،بر عموم مسلمانان واجب و ضروري
است و تکليف آنان محسوب ميشود.

 .8-2ساير مباني ديني مشارکت
عالوهبر مبانياي که تا کنون بررسي شد ،با مطالعهي منابع شريعت اسالمي بهويژه قرآن
کريم ميتوان براي اثبات تکليف مشارکت مردمي در حکومت اسالمي مباني ديگري يافت که
به بيان عناوين آن اکتفا ميشود:
 .1وجوب اطاعت از اولياالمر و پذيرش حاکميت اولياي الهي (نساء:
 .2وجوب نفي طاغوت و مقابله با حکومتهاي غير اسالمي (نحل:

)11؛()3

)43؛()3

 .4وجوب تعاون در بر و تقوا و حرمت مشارکت در اثم و عدوان (مائده:

)1(.)2

براساس مجموعه مباني و راهکارهاي مذکور که داراي ريشه و پايه در منابع شريعت
اسالمياند ،ميتوان به پرسشهاي مطرحشده در ابتداي اين بخش اينگونه پاسخ داد که
مشارکت در حکومت اسالمي مشارکتي آگاهانه و مسئوليتزاست و در گروه مشارکت فعال
قابل بررسي است .از سوي ديگر ،مشارکت در پيشبرد اهداف حکومت اسالمي هم حق مردم و
هم وظيفهي آنهاست .ازاينرو حضور فعال و منسجم مردم که ناشي از مسئوليتپذيري آنان بر
مبناي اعتقادات ديني است و در راستاي دستيابي حکومت اسالمي به اهداف عاليهي آن
صورت ميپذيرد ،وظيفهي شرعي عموم مسلمانان تلقي ميشود و مشارکت نيز محدود به
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عرصههاي تعريفشده بهوسيلهي حکومت نيست ،بلکه آنان به استناد امر به معروف و نهي از
منکر ،مسئوليت اجتماعي مسلمانان نسبت به يکديگر و ...مکلفاند در عرصههاي گوناگون
اجتماعي زمينههاي پيشبرد اهداف حکومت اسالمي بهسوي اهداف را فراهم کنند که اين امر
در چارچوب قواعد حاکم در حکومت و تحت نظارت حاکم اسالمي صورت ميپذيرد.

نتيجهگيري
ادارهي حکومت اسالمي گام مهمي در راستاي اجراي احکام شريعت الهي بهحساب ميآيد
و اجراي کامل دين در عرصههاي فردي و اجتماعي منوط به تشکيل ،استمرار و ادارهي نظامي
مبتني بر دستورهاي خداوند است .از سوي ديگر ادارهي هر حکومتي فارغ از نوع و محتواي
آن مشارکت مردمي در آن حق همگاني محسوب ميشود و عالوهبر آن نيازمند مشارکت مردم
در حيطههاي گوناگون است و هيچ حکومتي بدون مشارکت مردم قادر به ادارهي امور خود
نيست .بنابراين ميتوان گفت مشارکت مردم خود مقدمهاي براي ادارهي حکومت اسالمي
محسوب ميشود« .مشارکت» را با توجه به تعاريف و مؤلفههاي گوناگون ارائهشده توسط
صاحبنظران ،ميتوان به مفهوم سهيم و شريك شدن افراد جامعه از طرق مختلفي همچون
پذيرش مسئوليت در فعاليتها و وجوه گوناگون زندگي اجتماعي بهمنظور دستيابي به اهداف
مشخص دانست .به استناد اين تعريف ميتوان نظامهاي گوناگون را در دستهبنديهاي
گوناگوني از مشارکت مردمي اعم از مشارکت فعال تا مشارکت منفعالنه قرار داد.
حکومت اسالمي نيز از اين حکم کلي که نياز به مشارکت مردم در ادارهي امور خويش
است ،مستثنا نيست .اما بررسي منابع ديني و احکام شرعي از جمله مقدمهي واجب ،بيعت،
مسئوليت همگاني مسلمانان و واليت مؤمنان نسبت به يکديگر ،امر به معروف و نهي از منکر
و قاعدهي حفظ نظام ،بيانگر دو نکتهي اساسي در زمينهي مشارکت مردم در ادارهي حکومت
اسالمي است :اول مطابق با دستهبندي ارائهشده از ميزان مشارکت مردم در حکومتهاي
گوناگون ،مشارکت در امور حکومت اسالمي در طيف مشارکت فعال دستهبندي ميشود،
بهعبارت ديگر در حکومت اسالمي افراد با حضور آگاهانه ،منسجم ،مسئوليتپذير و فعاالنه در
اداره و پيشبرد اهداف سهيم ميشوند و حاکم اسالمي را ياري ميکنند .نکتهي دوم آنکه
مشارکت در امور حکومت اسالمي بر مبناي مباني ديني بر عموم مسلمانان واجب است و
بهعبارت ديگر آنان در کنار حق مشارکت در اداره ،مکلفاند در ادارهي امور حکومت اسالمي
نيز مشارکت فعال کنند .شايان ذکر است که مشارکت حکومت اسالمي به حيطههاي
مشخصشده از سوي نظام محدود نميشود و مردم موظفاند تا در عرصههاي گوناگون اعم از

62

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 8

اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و ...تحت نظارت حاکم اسالمي و در چارچوبهاي
قانوني به ايجاد راهکار و طراحي زمينههاي فعاليت بپردازند و از هر طريق ممکن به ايفاي اين
حق و تکليف شهروندي خود در موضوعات مختلف يا ايجاد آمادگي براي تصدي امور
اجتماعي يا سياسي مسلمانان در عرصههاي مختلف مبادرت ورزند .بنابراين در پاسخ به
پرسش اصلي مقاله بايد گفت که مشارکت مردمي در امور حکومت اسالمي عالوهبر آنکه حق
مردم است ،تکليف شرعي آنان نيز محسوب ميشود.
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يادداشتها
 .9براي مطالعهي بيشتر در خصوص لزوم اجراي احکام اسالمي و ضرورت تشکيل حکومت بهمنظور
تحقق آن ر.ك:
ـ موسوى خمينى ،سيد روحاهلل(1324ق) ،واليت فقيه ،مؤسسهي تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)،
ص  21به بعد؛
ـ منتظري ،حسينعلى(1301ق) ،مبانى فقهى حکومت اسالمي ،ج  ،1مؤسسهي کيهان ، ،ص  231به بعد؛
ـ عميد زنجانى ،عباسعلى(1321ق) ،فقه سياسي ،ج  ،2انتشارات اميرکبير ، ،ص  111به بعد.
 .2ر.ك :جوان آراسته( )1411مباني حکومت اسالمي ،بوستان کتاب ،ص .103-11
« .3وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيم» (و مردان و زنان
باايمان ،سرپرست يکديگرند ،که به کارهاى پسنديده وا مىدارند ،و از کارهاى ناپسند باز مىدارند،
و نماز را بر پا مىکنند و زکات مىدهند ،و از خدا و پيامبرش فرمان مىبرند .آنانند که خدا بهزودى
مشمول رحمتشان قرار خواهد داد ،که خدا توانا و حکيم است).
 .4شايان ذکر است که در مورد موضوع مشورت و حدود آن در کتابهاي فقهي و حقوقي مباحثي
مطرح است که طرح آن از محدودهي اين متن خارج است .براي مطالعهي بيشتر ر.ك:
ـ مکارم شيرازي( ،)1410پيام قرآن112 ،؛
ـ منتظري(1301ق) ،مباني فقهي حکومت اسالمي ،ج 10 ،4؛
ـ عميد زنجاني(1323ق) ،فقه سياسي ،ج .333 ،1
« .6أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَۀُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ
تَعْلِيمُكُمْ كَيْالَ تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعَلَمُوا وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَۀِ وَ اَلنَّصِيحَۀُ فِي اَلْمَشْهَدِ وَ
اَلْمَغِيبِ وَ اَلْإِجَابَۀُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ اَلطَّاعَۀُ حِينَ آمُرُكُمْ».
« .5يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ
وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيالً» :اى کسانى که ايمان
آوردهايد ،خداى را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر را ،که از شمايند ،فرمان بريد ،پس اگر
دربارهي چيزى ستيزه و کشمکش کرديد آن را به خدا -کتاب خدا -و پيامبر(ص) باز گردانيد اگر
به خدا و روز بازپسين ايمان داريد ،که اين بهتر است و سرانجام آن

نيکوتر.

« .8وَ لَقَدْ بَعَثْنا في كُلِّ أُمَّۀٍ رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّاللَۀُ فَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَۀُ الْمُكَذِّبينَ» :ما در هر امتي رسولي برانگيختيم که:
«خداي يکتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب کنيد!» خداوند گروهي را هدايت کرد و گروهي ضاللت
و گمراهي دامانشان را گرفت پس در روي زمين بگرديد و ببينيد عاقبت تکذيبکنندگان چگونه

بود!
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....« .8وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَ الَتَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّاللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» و
يکديگر را بر نيکوکارى و پرهيزکارى يارى دهيد ،و يکديگر را به گناهکارى و ستم بر ديگران يار
مباشيد و از خدا پروا کنيد ،که خدا سخت کيفر است.
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تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامهی اقدام مشترک
با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی
سید محمدمهدی غمامی ،*1علیرضا نصرالهی نصرآباد

**2

 .1استادیار دانشکدهی معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران
پذيرش8383/6/5 :

دريافت8383/8/89 :

چکیده
ایران و  5+1در تاریخ سوم آذر  22( 1932نوامبر  )2119سندی را با عنوان «برنامۀ اقدام مشترک»
امضا کردند که موجب اصالحاتی در برنامههای اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در
خصوص تحریمهای اعمالشده بر ایران شد .این توافق سؤاالتی جدی را در حوزهی حقوق
عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقتنامه تعهدی الزماالجرا برای ایران در قالب
یک قرارداد بینالمللی ایجاد میکند؟ پاسخ به این پرسش در خالل بررسیها در خصوص ماهیت
این سند ،میتواند اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند .به نظر نگارندگان،
این توافقنامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و  5+1شده و یک قرارداد بینالمللی
محسوب میشود .به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول  77و  125قانون
اساسی و قوانین عادی مربوط را رعایت کرده باشد .در واقع بنابر اصل «حاکمیت قانون» ،به موجب
قوانین سهگانهی مصوب مجلس شورای اسالمی و مهمتر از آن «حاکمیت قانون اساسی» به موجب
اصول  77و  ،125هر تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین
سرنوشت مستقل منع کند ،باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد ،البته مجلس نیز خود
مقید به مالحظات قانون اساسی است.

کلیدواژهها :اصل  ،77اصل  ،125برنامهی اقدام مشترک ،تعهد بینالمللی ،موافقتنامهی
بینالمللی.5+1 ،

* نويسندة مسئول

E-mail: ghamamy@isu.ac.ir

** E-mail: nasr.alireza73@chmail.ir
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مقدمه
بعد از گذشت حدود ده سال از شروع مذاکرات هستهای و سالها بحث و گفتوگو در
زمینهی رسیدن به راهحلی جامع و مورد توافق طرفین ،در  9آذر  1932مطابق با  22نوامبر
 ،2119قراردادی بهعنوان برنامهی اقدام

مشترک()1

بین کشورهای

)2(5+1

و جمهوری اسالمی

ایران منعقد شد .در واقع طی این سالها همهی تالش و کوشش تیمهای دیپلماتیک طرفین
برای رسیدن به چارچوب مورد توافق طرفین بود تا ضمن انجام برخی اقدامات از طرف ایران
و کشورهای  ،5+1مبنای اقدامات آینده قرار گیرد .این مهم در این توافق برای یک دورهی
موقت ششماهه و البته تمدیدشدنی – بیش از یک سال نیز تمدید شد -بهوقوع پیوست و
واضح است که گفتوگوهای بعدی همانند بیانیهی لوزان )9(،در دوم آوریل  2115برای تبیین
راهکارهای عملیاتی کردن این توافق و دستیابی به راهحل نهایی صورت میپذیرد .این
توافقنامه سه محور دارد که در مقدمه ،هدف این مذاکرات رسیدن به راهحلی جامع مورد
توافق و بلندمدت بیان شده است ،بهنحویکه تضمین کند برنامهی هستهای ایران کامال
ًصلح آمیز باقی خواهد ماند .سپس در گام اول جمهوری اسالمی ایران باید بیستوهفت مورد
اقدام داوطلبانه شامل «تبدیل نیمی از اورانیوم  21درصد به اکسید و ترقیق مابقی به  5درصد»،
«عدم غنیسازی اورانیوم بیش از  5درصد»« ،عدم گسترش تأسیسات سوخت هستهای نطنز،
فوردو و یا راکتور اراک»« ،عدم احداث تأسیسات جدید غنیسازی»« ،عدم انجام تحقیق و
توسعه معطوف به انباشت اورانیوم غنیشده»« ،عدم بازفراوری یا ساخت تأسیساتی که توانایی
بازفراوری»« ،ارائهی اطالعات مشخص به آژانس بینالمللی انرژی اتمی»« ،دسترسی
هدایتشدهی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی»« ،دسترسی روزانهی بازرسان آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به فردو و نطنز با هدف بررسی فایلهای ضبطشدهی دوربینها در
مواقعی که آنها برای بازرسی دورهای موسوم به  »PIV، IIV، DIVو «بازرسیهای سرزده در
سایت» انجام دهد و در مقابل  5+1متعهد به انجام یازده مورد فعالیت داوطلبانه شامل «توقف
تالش برای کاهش خرید نفت خام ایران» ،تعلیق اصل تحریمها و خدمات مرتبط اتحادیهی
اروپا و آمریکا بر «بیمه و خدمات حملونقل مرتبط»« ،صادرات پتروشیمی»« ،طال و فلزات
گرانبها»« ،صنعت خودرو»« ،صدور گواهی عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز
هواپیماهای غیرنظامی ایران»« ،صدور گواهی بازرسیهای مرتبط با ایمنی و تعمیرات در ایران»،
«عدم صدور قطعنامههای جدید تحریم هستهای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد،
اتحادیهی اروپا و دولت و کنگرهی آمریکا» و ایجاد «یک کانال مالی بهمنظور تسهیالت تجارت
امور انساندوستانه برای تأمین نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در
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خارج از کشور ایجاد خواهد شد .تجارت امور انساندوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با
تولیدات غذایی و کشاورزی ،دارو ،تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور
از طریق بانکهای خارجی مشخص و بانکهای ایرانی غیرتحریمشده است.
با توجه به اهمیت حکومت اصول  77و  125قانون اساسی جمهوری اسالمی بر روابط
بینالمللی دولت ایران با دیگر تابعان حقوق بینالملل ،و حاکمیت قوانین عادی بر اقدامات
دولت و همچنین وجود برخی ابهامات نسبت به داللت الفاظ و عبارات و بهمنظور کشف مراد
قانونگذار ،به تبیین و تشریح آنها در فرایند تحلیل برنامهی اقدام مشترک میپردازیم.
در ابتدا باید به این نکته اذعان داشت که در زمینهی تعریف اسناد بینالمللی منعقده بین
اعضای جامعهی بینالملل ،در میان اندیشمندان حقوق اختالف نظر وجود دارد .ازاینرو در
تبیین تعاریف اسناد بینالمللی ذکرشده در اصول قانون اساسی سعی شده ابتدا به تعاریف
مختار دست یابیم تا بدین وسیله در تحلیل برنامهی اقدام مشترک ژنو دقت بیشتری مصروف
کنیم .البته باید گفت که چون سایر اسناد بهخصوص گزارهی برگ ( )fact sheetطرف ایرانی
بهصورت رسمی توسط وزارت خارجه منتشر نشده است ،نمیتوان با برداشت مقامات
مذاکرهکنندهی ایرانی توافقنامهی ژنو و اسناد ضمیمهی آن را تحلیل کرد .این در حالی است
که دولت و کنگرهی آمریکا اطالعات دقیقتری را از مجموعهی تعهدات ایران در خصوص
برنامهی هستهای منتشر کرده

است)2(.

بهعالوه از عبارات برنامهی اقدام تفسیر یکسانی بین

طرفین وجود ندارد .به این ترتیب ابتدا مفهوم اسناد بینالمللی و نوع تعهد هریک از اسناد در
اصول  77و 125و در ادامه دالیل قابل طرح مبنی بر لزوم یا عدم لزوم تصویب برنامهی اقدام
مشترک توسط مجلس شورای اسالمی تبیین و تحلیل میشود.

 .1اسناد بینالمللی مورد اشارهی اصول  77و 121
اصل  77قانون اساسی مقرر میدارد« :عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها و موافقتنامههای
بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد» .همین عناوین مورد حکم اصل
 )5(125نیز قرار گرفته و به تصریح شورای نگهبان ،هم موضوع اصل  77است )6(.به این ترتیب
باید مفاهیم اسناد بینالمللی را که مورد حکم اصل مذکور است ،تحلیل و بررسی کنیم تا
مشخص شود که آیا از این موارد ،سندی قابلیت صدق بر برنامهی اقدام مشترک را دارد.

 .1-1عهدنامه
«عهدنامه»()7

در کتابهای حقوق بینالملل به شکلهای گوناگونی تعریف شده است.

عدهای معاهدهی بینالمللی را بیانگر هماهنگی ارادهی دو یا چند کشور در تعیین ضابطهای
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میدانند که بتواند مشکلی را در چارچوب روابط بینالملل حل کند )8(.همچنین پروفسور شارل
روسو در تعریف عهدنامه بیان میکند« :در حقوق بینالملل ،هر نوع توافق بین تابعان حقوق
بینالملل عمومی را باید عهدنامه نامید» ( .)Rousseu, 1944, t1: 143بهدلیل پرهیز از تفصیل و
دستیابی به تعریف مورد نظر به بند  1مادهی  2کنوانسیون  1363وین اشاره میکنیم که در
مورد ماهیت و معنای عهدنامه اشعار میدارد« :به توافقی گفته میشود که بهصورت کتبی بین
دولتها منعقد شده و مشمول حقوق بینالمللی باشد صرف نظر از عنوان خاص آن)3(.»...
هرچند در تعریف عهدنامه آمده است که این نوع سند میتواند عناوین مختلفی داشته باشد،
با این حال ،این نتیجه بهدست میآید که واژهی عهدنامه باید برای اسنادی بهکار رود که
بینالدولی ،کتبی و مشمول حقوق بینالملل باشد .در تبیین ویژگیهایی که برای معاهده ذکر
شده است ،می توان به داشتن نتایج حقوقی برای اطراف آن معاهده اشاره کرد که این تعهدات
دارای قدرت الزامآورند ( .)Das, 1995: 146ازاینرو از جمله مهمترین آثار مترتب بر عهدنامه
بودن یک سند ،این است که هر گونه تخلف و نقض مفاد آن سند ،از جانب هریک از دو
دولت متعاهد ،موجب مسئولیت بینالمللی آن دولت در برابر دولت دیگر است و دیگر اینکه
هیچیک از دو دولت نمیتواند به بهانهی اینکه بعض یا تمام تعهدات او در سند ،خالف
موازین و اصول حقوقی داخلی اوست ،از اجرای چنین تعهدی سر باز زند ،مگر اینکه متضمن
نقض آشکار قواعد اساسی و مهم حقوق داخلی آن کشور باشد (محبی.)23 :1978 ،

 .2-1مقاولهنامه
برخی استادان از جمله دکتر ضیایی بیگدلی به این نکته اشاره میکنند که

«مقاولهنامه»()11

معموالً برای بیان ارادهی مشترک کشورها در قبول قواعد حقوق بینالملل عام بهکار میرود و
تقریباً برای کلیهی توافقهای بینالمللی که در چارچوب سازمان ملل متحد صورت گرفته
است از این اصطالح میشود (ضیایی بیگدلی ،1989 ،الف .)15 :همچنین برخی دیگر
مقاولهنامه را به پیشنویس گفتوگوهایی اطالق کردهاند که بهطور معمول در مراحل مقدماتی
ایجاد رابطه یا تحکیم روابط سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و  ...تنظیم شوند و به امضا برسند
(یزدی .)258 :1975 ،برای دستیابی به معنای مورد نظرِ مقنن اساسی و رفع تعارض ظاهری
تعاریف بیانشده ،باید به صورت مشروح مذاکرات مجلس رجوع کرد .در پایان طرح اصل 65
(پیشنویس) آنچه موقت پذیرفته شده عبارت است از« :قراردادهایی که بهصورت بینالمللی
(نه میان دو دولت) منعقد میشود و دیگران بتدریج به آن

میپیوندند»)11(.

بهعبارت دیگر،

مقاولهنامه منشأ بینالدولی ندارد و در قبول قواعد حقوق بینالملل عام منعقد میشود ،مانند
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مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار .به این ترتیب برنامهی اقدام نمیتواند مقاولهنامه باشد،
چراکه مفاد آن نه قواعد حقوق بینالملل عام ،بلکه قراردادی دوجانبه (ایران و  ) 5+1است.

 .3-1قرارداد بینالمللی
«قرارداد بینالمللی» )12(،توافقی است که میان اشخاص حقوق خصوصی بینالمللی یا میان
کشورها از یک طرف با شرکتهای خصوصی خارجی در طرف دیگر منعقد میشود .هرچند
واژهی قرارداد با پسوند بینالمللی بعضاً مفهوم بسیار گستردهتری دارد و حتی سایر توافقهای
بینالمللی را شامل میشود (ضیایی بیگدلی)1989 ،الف( ،)17 :با دقت در جلسهی طرح و
تدوین این اصل در صورت مشروح مذاکرات ،بهنظر میرسد مراد مقنن اساسی از قرارداد
بینالمللی ،همان مفهوم عام و بینالدولی است و قراردادهای خاص را که حداقل یکی از
اطراف آن غیردولتی است ،در بر نمیگیرد )19(.بر همین اساس ،نظر تفسیری شمارهی 9319
مورخ  1961/8/7شورای نگهبان اشعار میدارد« :قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا
مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی هست ،قرارداد
بینالمللی محسوب نمیشود و مشمول اصل  77قانون اساسی قرار نمیگیرد» .به این ترتیب
اگر مفهوم خاص قرارداد بینالمللی را مدنظر قرار دهیم ،چون طرفین قرارداد دولتها بودهاند،
احتمال عدم صدق عنوان قرارداد بینالمللی بر سند اقدام مشترک ،حتمی است .اما در مفهوم
عام قرارداد بینالمللی ،برنامهی اقدام یک توافق بینالمللی بین ایران و کشورهای 5+1
محسوب میشود.

 .4-1موافقتنامه
«موافقتنامه»( )12به معنای خاص سندی است دوجانبه یا چندجانبه بین اشخاص تابع
حقوق بینالملل (کشورها یا سازمانهای دولتی) که حاوی مقررات درجهی دوم است که این
مقررات میتواند شامل امور فنی ،اداری سازمانهای دولتی ،علمی ،اقتصادی یا حاوی مقررات
مربوط به نحوهی اجرای توافقهای موجود یا ایجاد نظامی موقت باشد (موسیزاده29 :1988 ،؛
ضیایی بیگدلی)1989 ،الف( .)15 :همچنین برای این اصطالح میتوان معنای عامی را در نظر
گرفت و به توافقهایی که بهمنظور اقدامات مشخص بهعمل میآید اطالق کرد (یزدی.)258 :1975 ،
ازاینرو بدین معنا باید برنامهی اقدام مشترک را بهدلیل توافقاتی که میان ایران و  5+1در فرایند
گذار تا حصول به چارچوب مشترک نهایی صورت گرفته است« ،موافقتنامه» نامید ،چراکه
تعهداتی را طرفین در مدت مذاکرات منتج به نتیجهی نهایی  -دوران گذار -پذیرفتهاند و در
عمل نیز با توجه به تفاسیری که از گزارهی برگهای خود ارائه دادهاند به آن عمل کردهاند.
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در مجموع با توجه به مفاد «برنامهی اقدام مشترک» که واجد خصیصههای «بینالمللی بودن
(بین بازیگران بینالمللی)»« ،حاوی مقررات و سازوکار طرفینی بودن» و «ناظر به یک مسئلهی
بینالمللی بودن» است ،میتوان هر سه عنوان عهدنامه ،قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی
را با برداشت موسع بر آن بار کرد؛ البته بهطور دقیق با توجه به تعریف «موافقتنامه» که ناظر
بر رژیمهای حقوقی موقت بینالمللی است ،باید این برنامه را موافقتنامه دانست .در مقابل
چون این توافقنامه ناظر بر «قبول قواعد حقوق بینالملل عام» نیست ،عنوان «مقاولهنامه» بر این
سند صدق نمیکند.

 .2دیدگاههای مختلف در خصوص لزوم و عدم لزوم تصویب مجلس
در مورد اعتبار موافقتنامهی ایران و گروه  5+1در نظام حقوق عمومی ایران دو فرض
کلی قابل طرح و بررسی است؛ نخست اینکه آیا این توافقنامه از طریق شورای عالی امنیت
ملی حاصل شده

است؟()15

در صورت عدم حصول از طریق شورای عالی امنیت و مبادرت

دولت جمهوری اسالمی ایران (وزارت امور خارجه) به انعقاد چنین توافقنامهای ،دو فرض
لزوم و عدم لزوم تصویب مجلس شورای اسالمی نیز قابل طرح است .ازاینرو در ابتدای امر،
فرض تصویب شورای عالی امنیت ملی و سپس جایگاه اصلی اختالف میان دو دیدگاه در
خصوص لزوم یا عدم لزوم تصویب توسط مجلس شورای اسالمی بررسی و ادلهی قابل طرح
هر دیدگاه بیان خواهد شد.

 .1-2کفایت تصویب شورای عالی امنیت ملی
طبق اصل  176قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل
اجراست که بدین ترتیب در اجرای این مصوبات ،نیازی به تصویب مجلس شورای اسالمی
نیست .در عین حال ،برای تحقق این فرض که توافقنامه از مجرای شورای عالی امنیت ملی
حاصل شده ،احراز دو شرط ضروری است .1 :بتوان عنوان «مصوبه» را بر توافقنامهی مزبور
اطالق کرد ،چراکه توافقنامهی مذکور یک سند بینالمللی طرفینی است؛  .2مقام معظم رهبری
سند مذکور را تأیید کنند .بهدلیل عدم دسترسی به متن مصوبات شورای عالی امنیت ملی و
تصریح مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «در جزییات مذاکرات مداخله نمیکنم اما خطوط قرمزی
وجود دارد که باید رعایت شوند و مسئوالن هم موظف به رعایت این خطوط قرمز

هستند»)16(،

مسئلهی تصویب برنامهی اقدام مشترک توسط شورای عالی امنیت ملی ،محل مناقشهی جدی
است و مدرکی_ اعم از کتبی یا شفاهی _ دال بر آن موجود نیست.

دلیل دیگر اینکه اصل  176قانون اساسی صالحیتهای شورای عالی امنیت ملی را
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بهترتیب ذیل برمیشمارد:
« -1تعیین سیاستهای دفاعی -امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از
سوی مقام رهبری.
 -2هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ،اطالعاتی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در رابطه
با تدابیر کلی دفاعی -امنیتی.
 -9بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی».
بنابراین توافقنامهی ژنو ذیل هیچیک از مفاد صالحیتهای سهگانهی مذکور شورا قرار
نمیگیرد ،بلکه همانطورکه در مقدمهی توافقنامه بیان شده ،هدف این مذاکرات دستیابی به
راهحلی جامع مورد توافق و بلندمدت است .ازاینرو این توافقنامه و مشروعیتبخشی آن با
اصل  176قانون اساسی موضوعاً منتفی و تخصصاً خارج است .بهعالوه آنکه در مقام بیان
صالحیت ،اصول  77و  125قانون اساسی ،رسیدگی به توافقات بینالمللی و بینالدولی را در
زمرهی اختیارات انحصاری و نظارتی مجلس شورای اسالمی قرار دادهاند.

 .2-2لزوم تصویب مجلس شورای اسالمی
در انعقاد معاهدات بینالمللی ،همواره احتمال در معرض خطر قرار گرفتن منافع ملی و
استقالل کشور وجود دارد ،ازاینرو در سیاست خارجی که از طریق معاهدات تنظیم میشود ،باید
سعی و دقت کافی را مبذول داشت و به همین دلیل هیأت وزیران در جلسهی مورخ 1971/2/19
به استناد اصل  198اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای مفاد اصول  77و  125قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،آییننامهی چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی را
تصویب کرده و همچنان با تذکر به پذیرش حاکمیت قانون اساسی ،روال معینی را در اجرای آن
الزمالرعایه میداند (مقدمهی تصویبنامهی شمارهی /12619ت 31هـ مورخ .)1971/9/3
برای اثبات این مدعا که برنامهی اقدام مشترک باید به تصویب مجلس شورای اسالمی
برسد ،شش استدالل به شرح زیر قابل طرح است:

 .1-2-2اقتضای اصل حاکمیت قانون اساسی
نخستین استدالل قابل طرح ،الزام اقتضای اصل حاکمیت قانون اساسی است که بیچون و
چرا بر نظارت تام ملت بر رفتار سیاسی دولت حکم کرده و با توجه به قراردادها و اسناد ننگینی
که در تاریخ ایران بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد شده است ،دولت را متعهد میکند که
با کسب اجازه از مجلس بتواند تعهدی را به سایر تابعان بینالمللی (دولتها و سازمانها) بدهد.
مطالعهی صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی در مورد طرح و تصویب اصل  77نشان
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میدهد که قانونگذار اساسی بهطور عام هر سند متعهدکنندهی کشور را مدنظر داشته و بر رعایت
«احتیاط» تصریح کرده است( )17و شدت این نگرانی بهحدی بوده است که مقنن در پی راهکار و
شرایطی سختتر برای تصویب قراردادهای بینالمللی بوده است )18(.ازاینرو روح قانون در اصل
 77درصدد عنوان این مطلب است که اگر روی اموال عمومی و بیتالمال یا شئون ملت قرارداد
و تعهدی بسته شود ،باید مجلس که نمایندهی ملت است ،از آن آگاه باشد و اجازهی انعقاد
قرارداد را بدهد (یزدی .)253 :1975 ،با توجه به اصالت محتوا در معاهدات ،هر گونه تعهد
بینالمللی که به هر عنوانی کشور را متعهد کند ،مشمول این اصول قرار داده شده است که باید
به تصویب مجلس برسد (مهرپور .)33 :1931 ،عالوهبر این ،بررسی اصل ( 77اصل 65
پیشنویس) در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشان میدهد که نمایندگان
آن بهعلت سوابق ناخوشایند تاریخی به این مسئله توجه داشتند و سعی کردند با آوردن کلماتی
همچون عهدنامه ،مقاولهنامه ،قرارداد و موافقت بینالمللی در اصول  77و  125هر گونه توافق
دولت با مرجع خارجی را که سبب تعهد برای جمهوری اسالمی میشود ،نیازمند تأیید نمایندگان
مجلس شورای اسالمی قرار دهند .در واقع اطالق و عمومیت اصول  77و  125تمامی اسنادی که
کشور را از نظر بینالمللی متعهد میکند ،در بر میگیرد.
به این ترتیب قانونگذار برای تنظیم و انعقاد معاهدات بینالمللی فرایندی الزماالتباع را وضع
کرده که اعتبار اسناد بینالمللی ایران با سایر تابعان حقوق بینالملل منوط به رعایت آن است.
شورای نگهبان در نظریهی تفسیری ذیل اصل  77شمارهی  3339تاریخ  1962/3/8اقتضای
اصل مذکور را تصویب مجلس دانسته و اشعار داشته است« :یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد
نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود» .به
این ترتیب هر تفاهم و سند و وعدهای که ایجاد تعهد کند ،فارغ از نامش ملزم به تبعیت ضوابط
اصول  77و  125است .مادهی « 1آییننامهی چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی» در
تأیید این گزاره و بدون توجه و اعتبار قائل شدن برای عنوان سند« ،توافق حقوقی» را چنین
تعریف میکند« :توافقی است ناشی از روابط بینالمللی که به موجب آن ،دستگاه دولتی در مقابل
دولت ،مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع ،شوراها و سازمانهای بینالمللی ،ملتزم به
امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد» .به این ترتیب وقتی دستگاههای متعددی
از جمله سازمان انرژی اتمی ملزم به کاهش بسیاری از اعمال حوزهی تولید و غنیسازی و
پژوهش شده و باید با کمک نهادهای متعدد دیگر دسترسیهای شایان توجهی را برای آژانس
فراهم کند ،تفسیر شورا مبنی بر رعایت «ضوابط مذکور در قانون اساسی» الزماالتباع میشود.
عالوهبر این آییننامهنویس در مقابل توافق مذکور« ،توافق نزاکتی» را قرار میدهد که آثار و
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ضمانت اجرای حقوقی ندارد ،ولی مطابق مادهی  6آییننامه در خصوص هر دو نوع توافق
تصریح میکند که «مذاکره» نباید متضمن «نفوذ اجانب و سلطهی بیگانگان بر منابع طبیعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی و دیگر امور کشور و تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر» باشد.
با توجه به اصالت محتوا در معاهدات ،هر گونه تعهد بینالمللی که به هر عنوانی کشور را
متعهد کند ،مشمول این اصول قرار داده شده است که باید به تصویب مجلس برسد (مهرپور،
 .)33 :1931عالوهبر این ،بررسی اصل( 77اصل  65پیشنویس) در مشروح مذاکرات مجلس
بررسی نهایی قانون اساسی نشان داد که نمایندگان آن بهعلت سوابق ناخوشایند تاریخی به این
مسئله توجه داشتند و سعی کردند با آوردن کلماتی همچون عهدنامه ،مقاولهنامه ،قرارداد و
موافقت بینالمللی در اصول  77و  125هر گونه توافق دولت با مرجع خارجی را که سبب
تعهد برای جمهوری اسالمی میشود ،نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار
دهند .در واقع اطالق و عمومیت اصول  77و  125تمامی اسنادی که کشور را از نظر بینالمللی
متعهد میکند در بر میگیرد.

 .2-2-2حاکمیت قانون عادی
فارغ از حاکمیت قانون اساسی و با توجه به سلسله مراتب قوانین و اصل صالحیت در حقوق
عمومی باید در نظر داشت که دولت در عرصهی بینالمللی حق انجام عملی را به نام جمهوری
اسالمی ایران ندارد ،مگر آنکه پیشاپیش مجوز آن را از مجلس گرفته باشد .بند  1نظریهی شمارهی
 3339تاریخ  1962 /3/8شورای نگهبان که در مقام ارائهی مالک لزوم طی ضوابط مذکور در
قانون اساسی در قراردادهای بینالمللی است ،این گزاره را تأیید میکند« :در هر مورد عمل دولت
یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسالمی انجام میشود .فقط در محدوده
مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کالّ به تصویب مجلس شورای اسالمی نیاز
دارد» .بهعالوه در مقابل مجلس شورای اسالمی سهگانهای را تصویب کرده که بدون نسخ یا
اصالح آن امکان اجرای مفاد برنامهی اقدام مشترک وجود ندارد .در واقع کاهش سطح فعالیتهای
هستهای توسط دولت تا زمان عدم نسخ «قانون صیانت از دستاوردهای صلحآمیز هستهای
جمهوری اسالمی ایران» ( )1983و «قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس
بینالمللی انرژی اتمی»( )1985( )13و همچنین اجرای پروتکل به موجب «قانون الزام دولت به
تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پروندهی هستهای به شورای امنیت»()21
( )1982غیرقانونی است .به این ترتیب اجرای بیانیه در واقع نقض سلسله مراتب هنجاری در نظام
حقوقی ایران و حاکمیت شکلی قانون  -حداقلیترین اقتضای حاکمیت قانون  -است.
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 .3-2-2اصالت محتوا در معاهدات
دومین استدالل قابل طرح بر لزوم تصویب مجلس این است که دکترین و رویهی قضایی
بینالمللی برای اینکه متنی را مشمول عنوان موافقتنامهی بینالمللی بدانند ،اشاره میکنند:
«باید به محتوا توجه داشته باشیم و محتوا مالک و معیار هست نه عنوان متن .بنابراین واژهها و
اصطالحات حقوقی مختلفی مانند عهدنامه ،موافقتنامه ،تفاهمنامه ،تبادل یادداشت و ...همگی
میتوانند بدون کوچکترین تفاوتی برای عمل حقوقی خاصی بهکار روند و از اعتبار همانندی
برخوردار باشند» (میرعباسی.)23 :1977 ،
هر عنوانی که محتوای آن تعهدآور باشد ،روند تصویب یکسانی دارد که مستند این
کالم در دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد اشاره قرار گرفته است« :واژه ها[ی عنوان] در
تبیین خصوصیت الزامی یک قرارداد یا یک تعهد بین المللی نقش تعیین کننده ندارند»
(para. 35

.)Permanent Court of International Justice, 1931,

همانگونهکه در مادهی  2بند  1کنوانسیون  1363وین به آن اشاره شد ،معاهده ،توافق
بینالمللی است بین کشورها ،صرف نظر از عنوان خاص آن .همچنین نظر شمارهی 3339
شورای نگهبان مورخ  1962/3/8بر عدم خصوصیت عنوان قرارداد صراحت دارد و مفاد را که
مبتنی بر مفهوم تعهد باشد ،مالک قرار داده است .با این دقت ابتدا و انتهای برنامهی عمل ایران و
 5+1را اگر مالحظه کنیم ،صحبت از اصلی بسیار تعیینکننده است؛ اصلی که مبین قرارداد و
تعهدی دوجانبه است« :تا در مورد همه چیز توافق نشود ،در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل
نشده است» )21(.برنامهی اقدام مشترک از این اصل تحت عنوان اصل قانونی( )22نام میبرد.
بهطور خاص دقت بر روی عبارات معنای تعهد را کامالً نشان میدهد .برای مثال در
هشتمین بند از تعهدات ایران آمده است« :اطالعات مذکور ظرف سه ماه از اتخاذ این اقدامات
ارایه خواهد
نیامده

شد»)29(.

است)22(،

این عبارت فارغ از اینکه در ترجمهی فارسی وزارت خارجهی ایران

کامالً جنبهی آمرانه و الزامی دارد .این تعهد طرفین مطابق گزارهی برگ

آمریکاییها ذیل دو عبارت «آنچه ایران باید انجام دهد»( )25و «آنچه  5+1و اتحادیهی اروپا باید
انجام

دهند»()26

در سایت رسمی کاخ

سفید()27

تصریح شده است .برای آنها ضمانت اجرا نیز

با عنوان «مکانیزم راستیآزمایی»( )28و «شفافیت و رصد کردن مداوم»( )23در نظر گرفته شده است.
عالوهبر

تعهداتی()91

که از خود الفاظ متن توافقنامهی ژنو برداشت میشود ،در مقدمهی

این توافقنامه نکاتی آمده که مبین تعهدات متعدد طرفین در این سند است .از جمله تعهداتی
که ایران در قالب قطعنامهها به آن متعهد شده است« :در فاصلهی میان گامهای اولیه و گام
آخر ،گامهای دیگری از جمله پرداختن به قطعنامههای شورای امنیت با هدف رضایتبخش
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بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت» .بهعالوه ایران با
تعهد به برنامهی اقدام مشترک عمالً تعهدات مربوط به پروتکل الحاقی را که از تعهدات
بینالمللی فیمابین کشورها و آژانس محسوب میگردد بر عهده خواهد گرفت .همچنین
بهمنظور تضمین اجرای تعهدات طرفین ،مقرر شده است« :یک کمیسیون مرکب از  5+1و ایران
برای نظارت بر اجرای اقدامات میانمدت (این کمیسیون مشترک برای تسهیل حلوفصل
مسائل مورد نگرانی گذشته و حال با آژانس همکاری خواهد کرد) و بررسی مسائلی که ممکن
است پدید آیند ،تشکیل خواهد شد ،درحالیکه آژانس مسئول راستیآزمایی اقدامات مربوط به
موضوع هستهای را بر عهده خواهد داشت» .این خود بیانگر حقوقی بودن این سند و داشتن
ضمانت اجرای حقوقی است.
بر این اساس موارد متعددی از جمله موارد مذکور به نوعی مؤید این نکته است که این
نوشته ،سندی فراتر از یک تعهدنامهی سیاسی است ،چراکه از یک طرف دولت ایران خود را
موظف به انجام برخی اقداماتی میکند که اجرای آنها در حقیقت محدود کردن یک سری
حقوق ملت ایران است ،ازاینرو تعهد بستن بر سر حقوق ملت به تصویب و صالحدید
نمایندگان ملت نیاز دارد ( )Allen & Thompson, 2011: 230و از جانب دیگر دولت خود را
موظف به گرفتن رضایت شورای امنیت میکند و هم اینکه کمیسیون مشترک و آژانس
بینالمللی را ناظر بر اقدامات خود قرار میدهد .بهعالوه ،ایران در گام اول این توافقنامه به
مواردی تعهد داده که همهی این موارد الزامآور بوده و کشور ایران باید به انجام این موارد
اقدام کند .داللت کلمهی « »undertakeدر متن انگلیسی برنامهی اقدام مشترک برای بیان فعل
اقدامات طرفین ،مبین اصرار سند بر تعهد بودن این توافق حقوقی است )91(،چراکه در ترم
حقوقی تمامی فرهنگهای لغت ،از آن به معنای متعهد و ملتزم شدن یاد شده است)92(.

 .4-2-2وجود معیارهای شکلی و ماهوی
با توجه به آنچه گفته شد ،بیانیهای که در مذاکرات ژنو میان ایران و گروه  5+1به امضا
رسید ،بهعلت داشتن معیار شکلی (وصف بینالمللی) و همچنین وجود معیار ماهوی (تعهداتی
که د ر آن برای ایران ایجاد شده است) جدای از هر عنوانی که به آن بیانیه داده شود ،سندی
است که مشمول اصل  77قانون اساسی است و به تصویب مجلس شورای اسالمی نیاز دارد.
در واقع اگر هم بخواهیم مفاد آن را برای دریافت الزماالجرا بودن یا نبودن تفسیر کنیم« ،توجه
به سیاق عبارات معاهده یکی از اصول بسیار مهم و اساسی در تفسیر هر معاهدهای است»
(ضیایی بیگدلی)1989 ،ب(.)113 :
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شایان ذکر است که در سند مزبور به دوجانبه بودن برنامهی عمل ذیل دو تیتر مجزا اشاره
شده و قبل از بیان عناوین اقدامات طرف مذاکره با تأکید بر عبارت «در مقابل»( )99قبل از
کلمهی «متعهد میشود» ،بهعنوان وصف طرفینی بودن تعهدات است بر حقوقی بودن این سند
بینالمللی صحه گذاشته شده است؛ این خود قرینهای شکلی بر حقوقی بودن این تعهد
دوجانبه است .ازاینرو میتوان به وجود الزام حقوقی رعایت تعهدات متقابل از سوی هریک
از طرفین نیز اشاره کرد که این مسئله موجب شمول اصول  77و  125قانون اساسی و مستلزم
تصویب مجلس شورای اسالمی است و اگر فرض کنیم که این برنامه موجد تعهد نیست،
بدون هیچ تردیدی لغو خواهد بود ،بدین معنا که چرا طرفین به یکدیگر امتیاز بدهند ولی
تعهدی از طرف دیگر طلب نکنند .امتیاز دادن بدون تعهد عملی صحیح و معقول نیست و با
قطع یقین اینگونه عملی در توافقنامهها رعایت میشود (.)Katzman & Kerr, 2013: 11
بهعالوه این برنامهی اقدام مشترک شامل فرایند متقابل و قدمبهقدم است و الزم است به
رفع همهجانبهی تحریمهای شورای امنیت ،تحریمهای چندجانبه و تحریمهای ملی مربوط به
برنامهی هستهای ایران بینجامد .با توجه به این مطلب هر گام دارای عوض و متقابالً معوضی
است که دولتها در قالب این برنامهی اقدام به آن متعهد میشوند.

 .5-2-2تأکید روح اصول بر انحصار قید بینالمللی بودن معاهدات
تا اکنون سعی مستدلین بر این بود که با توجه به مباحث موجود در میان جامعهی حقوقی
کشور ،دالیلی بر حقوقی بودن تعهدات برنامهی اقدام مشترک ذکر کنند ،اما در این مرحله از
استدالل ،نکتهای ذکر خواهد شد که مراد جدی قانونگذار از اصول  77و  125را واضحتر و
بهصورت صحیح بیان میکند .در ادبیات حقوق بینالملل ،توافقنامههای بینالمللی با هر
عنوانی بهکار گرفته شوند ،براساس تشریفات انعقاد به دو دستهی معاهدات رسمی (تشریفاتی)
یا اجرایی (ساده) تقسیمپذیرند .موافقتنامههای ساده به خالف موافقتنامههای تشریفاتی،
پیمانهایی هستند که انعقاد آنها تابع هیچگونه تشریفاتی نیست و بدون دخالت صریح رئیس
کشور و بدون آنکه مرحلهی تصویب را بگذرانند با امضای دولتمردان یا نمایندگان دیپلماتیک
بهصورت مبادلهنامه ،مبادلهی یادداشت ،تفاهمنامه و غیره اعتبار مییابند .موافقتنامههای ساده،
اغلب به مسائل سادهی فنی ،اجرایی ،فنی و خدماتی میپردازند که بین کشورها منعقد میشود
و بیشتر بهصورت خرید و فروش و مبادلهی کاالست .این توافقها ذاتاً ارتباطی با حاکمیت
دولتها ندارد ،هرچند طرفین آن دولتها باشند

)1944, t1: 287

 .)Rousseu,به این ترتیب

موافقتنامههایی را که انعقاد آنها بدون دخالت صریح رئیس کشور و بدون آنکه مرحلهی
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تصویب را بگذرانند ،با امضای وزیر خارجه یا نمایندگان دیپلماتیک بهصورت مبادلهنامه،
تفاهمنامه و ...اعتبار مییابند ،معاهدهی ساده مینامیم .فایدهی ساده کردن تشریفات انعقاد
معاهده ،اجرای بیدرنگ معاهدات بینالمللی است که طبعاً با تشریفات پیچیدهی عقد
معاهدات رسمی منافات دارد (فلسفی .)119 :1973 ،اما معاهدات رسمی بینالمللی ،معاهداتی
است که با انجام تشریفات کامل بین تابعان حقوق بینالملل از طریق مقامات صالح تدوین
معاهدات ،تنظیم و منعقد میشود و منشأ حقوق و تکالیف قانونی برای کشورها میگردد .این
معاهدات مربوط به روابط بنیانی و اساسی کشورها ،حاکمیت دولتها و تعیین اصول کلی و
خطمشی اساسی روابط مادی و سازمانی بینالمللی است و آثار حقوقی ،سیاسی و اقتصادی
شایان توجهی در هر کشور دارد (عنایت .)82 :1965 ،تنظیم و انعقاد اینگونه معاهدات ،با
همکاری قوای مقننه و مجریه شیوهی رایج نظامهای نوعاً پارلمانی است و تصویب عموماً زمانی
صورت میگیرد که قبل از آن یک دولت معاهده را امضا کرده باشد (موسیزاده.)72 :1977 ،
در اینجا باید اشعار داشت که اصل  77قانون اساسی ،با ذکر مطلق عناوین «عهدنامه،
مقاولهنامه ،قرارداد و موافقتنامه» بدون اعتنا به دستهبندی مذکور همهی آنها را منوط به
تصویب مجلس دانسته است .اصل  125با تصریح بیشتر ،ضرورت تصویب هر نوع معاهده بین
دولت ایران و سایر دولتها در مجلس ،راه را برای هر گونه استثنا بسته است .بهعبارت دیگر
میتوان از صراحت مذکور چنین استنباط کرد که کلیهی توافقهای بینالمللی ،رسمی بوده و
توافق سادهای متصور نیست (هاشمی.)182 :1983 ،
نظریهی تفسیری شمارهی  3339مورخ  62/3/8شورای نگهبان نیز در تأیید این نظر بیان
میدارد« :یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و باید ضوابط مقرر در
قانون اساسی در آن رعایت شود» .این نظر در واقع برای حاکمیت اصل  77عمومیت قائل شده
و تمام جهات و راههای استثنا را از نظر موضوعی (رسمی و ساده) بسته است .ازاینرو با دقت
در مطالب و دالیل طرحشده در لزوم تصویب برنامهی اقدام مشترک میتوان نتیجه گرفت که
حتی اگر دالیل مطروحه در لزوم تصویب مجلس قابل خدشه باشند ،با توجه به روح

قانون()92

و پیشزمینههای ذهنی تدوینکنندگان ،این مطلب که کلیهی توافقهای بینالمللی در حکم
توافقهای رسمی بوده و بدون استثنا نیازمند تصویب مجلساند ،قابل استنباط است و دلیلی
قابل ارائه در برابر نظر مقنن اساسی ،بر انصراف از مطلق موافقتنامهها به معاهدات حقوقی
وجود ندارد (وکیل و عسکری.)231 :1989 ،
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 .3-2عدم لزوم تصویب مجلس شورای اسالمی
در مقابل ادلهی قابل طرح برای تصویب مجلس شورای اسالمی ،ادلهای نیز میتوان برای
عدم لزوم تصویب مجلس آورد که شامل شش محور کلی به شرح زیر است:

 .1-3-2عدم داللت مستقیم بر تعهد
مفاد برنامهی عمل ژنو بهگونهای است که الزام مستقیمی از آن ناشی نمیشود ،بلکه هریک
از طرفین با اختیار خود و داوطلبانه تعهداتی را قبول میکند که زمینهی انعقاد معاهدهی نهایی
را در گام نهایی فراهم میآورد.
بهعبارت دیگر ،تعمد سند برنامهی اقدام مشترک در بهکارگیری الفاظ و عباراتی خاص
نشان میدهد که این «اختیار» به معنای اصطالحی «آزادی ارادهها در انعقاد قرارداد» نیست و
متضمن این مفهوم است که هریک از طرفین با انجام این اقدامات اختیاری زمینه را برای انعقاد
معاهدهی نهایی آماده میکن د و به لحاظ حقوقی عدم اجرای این تعهدات اثری را پدید
نمیآورد .البته آثار سیاسی این نقض تعهد الزاماً خود را نشان میدهد و بهتبع آن ممکن است
آثار حقوقی نیز بهوجود آیند ،اما به هر ترتیب بهصورت اولیه ،عدم ایفای تعهدات مندرج در
قرارداد به پدیداری آثار حقوقی منجر نمیشود.
در ادامه باید گفت که در این برنامهی مشترک اقدامات ،دو طرف به داوطلبانه بودن
اقدامات تأکید کردهاند .داوطلبانه بودن در این سیاق به معنای «عدم تعاقب مسئولیت حقوقی
در صورت استنکاف از اجرای تعهدات» است و در چنین فرضی نمیتوان از تعهد حقوقی بر
کشور سخن به میان آورد که همان معیار شورای نگهبان برای احراز یک توافق یا قرارداد
بینالمللی مشمول اصل  77قانون اساسی است )95(.از جمله دالیلی که مبین عدم تعهدآوری
این برنامهی عمل بهصورت مستقیم است ،استفاده از الفاظی مانند اقدامات داوطلبانه( )96و
پرهیز از بهکار بردن الفاظ و افعالی که دال بر لزوم انجام اقدامات مورد بحث است و همچنین
فقدان عبارات الزامآور همراه با قطعیت است .ازاینرو این سند را نمیتوان بیش از یک سند
سیاسی تلقی کرد که به برنامهریزی اقدامات و چارچوب یک همکاری

میپردازد)97(.

اینکه

دولتها طرفین توافقاند یا اینکه توافق کتبی است و در زمینهی مسئلهای که جنبههای ویژهای
در حقوق هستهای دارد ،نمیتواند موجب اشتباه در تمییز آن از معاهدات حقوقی بینالمللی
شود .معیار مهم اعمال حقوق بینالملل بر توافق مذکور است .در این زمینه ،طرفین هیچگاه
رضایت خود را ابراز نداشتهاند که حقوق بینالملل (و نه منافع و مصالح مشترک در یک بازی
برد-برد) بر آن حاکم باشد .ازاینرو در کمترین جایی از توافق مذکور میتوان ادبیات حقوقی
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را مشاهده کرد (نه در عنوان و مفاد و نه در تنظیم بندهای آن) .بلکه برعکس ،طرفین
بهصراحت اعالم کردهاند که سند مذکور یک معاهدهی حقوقی نیست (ساعد.)92 :1932 ،
()98

 .2-3-2تفکیک تعهد سیاسی از تعهد حقوقی

هر معاهده جنبهای سیاسی دارد ،زیرا دولتها زمانی به عقد معاهده تن میدهند یا به آن
میپیوندند که معاهده بتواند حاجات سیاسی آنها را برآورده کند یا متضمن منافعی برای آنها
باشد .در این مفهوم تمام معاهدات بینالمللی ،سیاسیاند .با این وصف هر معاهده در مفهوم
عام کلمه (معاهدهای که به موجب حقوق بینالملل برای ایجاد حقوق و تکالیف بینالمللی
میان دولتها بسته شده باشد) سندی حقوقی است.
گو اینکه در روابط بینالملل به پیمانهایی بر میخوریم که کامالً جنبهی سیاسی دارند .در
این گونه موارد ،دولتها میان خود پیمانهایی بستهاند که متضمن هیچگونه تعهد حقوقی نبوده
است .خصوصیت این قبیل پیمانها اعالم قواعد یا بیان تعهدات متقابل دولتهایی بوده است
که در انعقاد این پیمانها مشارکت داشتهاند (فلسفی .)33 :1973 ،در رویهی بینالمللی از
تعهدات سیاسی بهعنوان توافقنامهی غیرالزامآور ،توافقنامهی شرافتمندانه یا نزاکتی یاد میکنند
و از نظر حقوقی اینگونه تعهدات الزامآور نیستند که البته این امر نافی آثار حقوقی چنین
اقداماتی نیست .از آنجا که در اصول  77و  125منظور از تعهد بر کشور نیز بهنظر میرسد
تحقق یک تعهد بینالمللی است که براساس حقوق بینالملل قابل احراز است ،برنامهی اقدام
مشترک یک تعهد سیاسی است (حبیبزاده و خلف رضایی.)115 :1931 ،
مادهی « 1آییننامهی چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی» نیز تصریح میدارد:
«توافق نزاکتی ،توافقی است ناشی از روابط بینالمللی که به موجب آن ،دستگاه دولتی تصمیم
خود را تعقیب سیاستهای معینی اعالم مینماید ،بدون آنکه اثر حقوقی الزماالجرایی بر آن
مترتب باشد» .برای مثال یکی از آثار حقوقی چنین توافقاتی این است که امضای آنها به معنای
اعالم موضع کشور بوده و در نتیجه مشمول اصل عدم تناقضگویی( )93خواهد بود و مآ ًال
شخص یا دولت مأخوذ به موازین پیشین خود است .در نتیجه این توافق سیاسی ،حد واسطی
سیاسی است که بین حقوق معاهدهای و عام (توسعهی صلحآمیز) و تعهدات حقوق خاص
(قطعنامههای شورای حکام و شورای امنیت) قرار گرفته است تا مانع اخیر را از مسیر حقوق
هستهای ایران بردارد .در نهایت سند ژنو هرچند یک معاهدهی بینالمللی نیست ،به معنای
فقدان جنبه ها بلکه پیامدها و آثار حقوقی آن نخواهد بود .فارغ از اینکه خاستگاه این سند را
باید بند  99قطعنامهی  1323شورای

امنیت()21

دانست ،برخی مفاهیم مندرج در مقدمه و
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همچنین عناصر اساسی گام آخر متن مذکور (از جمله شرایط بهرهمندی کشور از حق توسعهی
صلحآمیز هستهای مقرر در مادهی  2ان.پی.تی) ،دقیقاً مرتبط با مبانی و اصول حقوق هستهای
است .ازاینرو این سند سیاسی چندجانبهی محدود ،ابعاد و پیامدهای حقوقی بینالمللی
(بهعنوان نمادی از رویهی دولتها و جایگاه این مفهوم در منابع حقوق بینالملل) دارد.

 .3-3-2عدم تصویب برنامهی عمل توسط پارلمان دیگر کشورها
با اینکه بخش دوم در اصل  2قانون اساسی ایاالت متحدهی آمریکا انعقاد معاهدات
تشریفاتی را موکول به موافقت مجلس سنا کرده است ( ،)Garcia, 2013: 2در نظر حقوقدانان
آمریکایی این برنامه عمل از نظر حقوقی الزامآور نیست و بهعنوان یک موافقتنامهی
بینالمللی نیازمند تأیید مجلس قانونگذار آمریکا بهحساب

نمیآید)21(.

ازاینرو از آنجا که در

زمینهی برنامهی اقدام مشترک ،ارادهی طرفهای سند مورد بحث بر الزام حقوقی اجرای مفاد
این سند واقع نشده ،توافق صورتگرفته معاهدهی بینالمللی نبوده و به همین دلیل متضمن
تعهدی بر کشور ایران نیست و در نتیجه مشمول اصل  77قانون اساسی نخواهد بود.
این دیدگاه با توجه به قیاس گرفتن از رویهی سایر کشورها نمیتواند درست باشد ،چراکه
فارغ از اینکه کاخ سفید بهصراحت برنامهی اقدام مشترک را به دو بخش تعهدات ایران و
تعهدات  5+1تقسیم کرده

است)22(،

هر نظام حقوقی از قواعد خاص خود تبعیت میکند و

سنت هیچ کشوری نمیتواند برای دیگری الزماالجرا باشد؛ بهویژه اینکه در نظام حقوقی ایران،
صراحت قانون اساسی وجود دارد .بهعالوه با دقت در بخش دوم اصل  2قانون اساسی
درمییابیم که نظر قانون اساسی آمریکا تصویب مجلس نبوده ،بلکه شرط مورد نظر «موافقت»
است« :به شرط آنکه دوسوم سناتورهای حاضر در مجلس با این امر موافق باشند» .بهعالوه «در
مورد موافقتنامههای اجرایی ،دولت ایاالت متحده بهمنظور احتراز از مشکالت ناشی از کسب
دوسوم آرای سنا و با استعانت از تفسیر موسع قانون اساسی فدرال ،رویهای را معمول داشته
که بنابر آن ،رییسجمهور میتواند رأساً آنها را به تصویب برساند .این نوع معاهدات ،از همان
اعتبار حقوقی معاهدات رسمی برخوردارند و این امری است که دیوان عالی نیز بر آن صحه
نهاده است» (ضیایی بیگدلی)1989 ،ب( .)37 :به این ترتیب سازوکارهای متفاوت نمیتواند
مبین ماهیت یکسان باشد.

 .4-3-2رویهی دولت در بیانیهی الجزایر
براساس این بیانیه که تحت سه سند به امضا رسیده است ،دعاوی بین ایران و آمریکا
حلوفصل شده و سازوکار مشخصی برای حل مسئلهی داراییها و حسابهای بانکی ایران در
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آمریکا باید به تصویب برسد .بیانیهی کلی شامل یک مقدمه ،چهار ماده و هفده بند و شامل
آزادی گروگانهای ایرانی در آمریکا ،گذشت آمریکا از دعاوی خود پیرامون سفارت آن کشور در
تهران و دستگیری دیپلماتهای آمریکایی ،عدم مداخله در امور داخلی ایران ،لغو دعاوی
مطروحه در ایران در محاکم آمریکایی و سایر کشورها و آزادی و استرداد داراییهای ایران ،لغو
تحریمهای بازرگانی علیه ایران و موارد دیگر است .سند دوم این بیانیه« ،بیانیهی حلوفصل
دعاوی» ،در خصوص تشکیل یک دادگاه داوری بین ایران و آمریکاست که به دعاوی ایران و
آمریکا رسیدگی میکند .سند سوم نیز مربوط است به« سند تعهدات» که در واقع سازوکار اجرایی
پارهای از تعهدات مالی آمریکا و ایران است که در ضمن آن به اقداماتی که پس از آزادی وجوه
داراییهای ایران باید صورت گیرد ،پیشبینی شده است (محبی.)272-263 :1987 ،
با توجه به رویهی نظام جمهوری اسالمی ایران در بیانیهی الجزایر درمییابیم با اینکه این
بیانیه تعهدات مهمی در خود داشت ،به تصویب مجلس نرسید و اگر در مقام مقایسه قرار
بگیریم ،برنامهی مشترک ژنو نیز به تصویب مجلس نیاز

ندارد.

این دلیل نیز مبتنی بر قیاس از رویهی سابق استوار شده است .به این ترتیب باید ابتدا به این
سؤال جواب داد که آیا در نظام حقوقی ایران ،رویهی سابق میتواند برای اقدامات آتی ،موجبات
لزوم را فراهم کند؟ پاسخ به این پرسش را باید در عرصهی حقوق داخلی جستوجو کرد .در
واقع با این پاسخ که نظام حقوقی ما ،از جملهی نظامهای حقوقی موضوعه است که عرفها و
رویهها در مقابل نصوص هیچ اعتباری ندارند ( )Orebech, 2005: 192و بهتنهایی صرفاً جنبهی یک
قرینهی مورد بحث را میتوانند بازی کنند ،باید گفت بیانیهی الجزایر از این نظر که مغایر نص
صریح اصول  125 ،81 ،77و  193بوده ،از نظر حقوقی غیرنافذ و فاقد اعتبار است و به این
ترتیب عرف و رویه فاقد اعتبار  -غیرقانونی -نمیتواند سنت ایجاد کند .هرچند اساساً حتی
رویهی معتبر ،در نظامهای موضوعه در مقابل نص قانون ،نمیتوانند مستند قرار گیرند.

 .5-3-2تطبیق با متن موافقتنامه
همانطورکه در مقدمهی این توافقنامه آمده است ،این متن دربرگیرندهی یک برنامهی
غنیسازی مورد توافق دو طرف است که با اِعمال محدودیتها و اقدامات شفافساز بهمنظور
حصول اطمینان از ماهیت صلحآمیز آن ،همراه خواهد بود )29(.بنابراین دست طرفین را برای
سر باز زدن از پذیرش یا عدم پذیرش غنیسازی باز گذاشته است .از این جمالت اینگونه
استفاده میشود که این توافقات صرف پیشنویس یک معاهده و مکتوبشدهی مذاکرات
هستند ،نه توافق بینالمللی .از سوی دیگر ،در ذیل عنوان عناصر گام اول این برنامه اشاره شده
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است« :ایران اقدامات داوطلبانهی زیر را به انجام خواهد رساند» .از این متن استفاده میشود که
این اقدامات تعهد نیست و صرفاً عالمت میل بهمنظور انجام برخی امور آمده است .چون در
متن توافقنامه به داوطلبانه بودن اقدامات اشاره شده و در نگارش متن سعی شده است از بهکار
گرفتن عبارات ملزمکننده خودداری

شود)22(.

این استدالل صحیح بهنظر نمیرسد ،چراکه موقت یا داوطلبانه بودن یک توافقنامه ،نافی
تکالیفی که بر عهدهی طرفین توافق گذاشته میشود ،نیست .بهعبارت دیگر دولت ایران در این
توافقنامه تکالیف بزرگی را ولو بهصورت موقت و داوطلبانه «پذیرفته» و این تکالیف در حال
حاضر موجودیت دارند و در حال اجرا هم هستند ،بنابراین صرف موقت و داوطلبانه بودن یک
توافقنامه دلیلی بر عدم نیاز تصویب مجلس نیست ،چراکه اطالق اصول  77و 125قانون
اساسی ،نظریات تفسیری شورای نگهبان و حتی آییننامهی چگونگی تنظیم و انعقاد
توافقنامههای بینالمللی چنین استنباطی را برنمیتابند .در ادامه ،به سخنان «یوکیا آمانو» مدیر
کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش فصلی در تاریخ  ،1939/8/16اشاره میشود که
بیان میدارد تهران به مفاد برنامهی مشترک اقدام که سال گذشته در شهر ژنو سوئیس میان
است)25(.

ایران و گروه  5+1بهدست آمد و در پایان تیرماه تمدید شد ،بهطور کامل پایبند بوده
به فرض اینکه برنامهی اقدام مشترک ،اقدامات داوطلبانه و فاقد جنبهی حقوقی باشد ،در
نتیجه فاقد جنبهی الزام است .در این صورت هریک هر زمان که بخواهد میتواند مفاد آن را
نقض کند؛ درحالیکه وزارت خارجهی ایران در عمل ،بر الزماالجرا بودن این برنامه تأکید
دارد .خانم مرضیه افخم  -سخنگوی وزارت خارجه  -در خصوص لزوم اجرای این برنامه
اظهار میدارد« :از کلیدیترین بحثهایی که بهعنوان تعهدات طرفهای مقابل در برنامهی
اقدام مشترک نام برده شده ،عدم مبادرت به تحریم جدید است .قبالً اعالم کردیم که هر گونه
اقدام به اعمال تحریم جدید بهمنزلهی مرگ برنامهی اقدام مشترک است و امیدواریم طرفها
در حفظ و پایبندی به برنامهی اقدام مشترک جدی باشند و روح حاکم بر برنامه را حفظ کرده
و اقدامات سازنده را برای اجرایی شدن آن در پیش بگیرند» )26(.این مسئله بعد از وضع برخی
تحریمهای حقوق بشری آمریکا علیه ایران که پس از امضای برنامهی اقدام مشترک صورت
گرفت ،مورد اعتراض مذاکرهکنندهی ارشد ایران (عباس عراقچی) و حتی وزارت خارجهی
روسیه()27

قرار گرفت .عراقچی بیان میکند که «کشورهای  5+1اگر خواهان پیشرفت جدی

مذاکرات و رسیدن به راهحل جامع با ایران هستند باید الزامات توافق ژنو را رعایت کنند که
داشتن حسن نیت و روحیهی تفاهم و همکاری از جملهی آنهاست» )28(.دقت در بیان عراقچی
و عبارت «حسن نیت» بیش از پیش نشان میدهد که این برنامه یک معاهده است ،چراکه
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«اصل حسن نیت» مطابق مادهی  91عهدنامههای حقوق معاهدات ،عنصر اساسی یک معاهده
است و «یک معاهده باید با حسن نیت  ...تفسیر شود» (ضیایی بیگدلی)1989 ،ب(.)113 :
تعبیر مذاکرهکنندهی ارشد ایران مبین الزماالجرا بودن برنامه است ،چراکه به تصریح پایگاه
اطالعرسانی رسمی وزارت خارجه ،تفسیر وزارت خارجهی ایران از برنامهی اقدام مشترک،
گویای تعهد بودن این برنامه است« :ایران و آمریکا ،روسیه ،انگلیس ،فرانسه ،بریتانیا ،چین و
آلمان ،در مذاکرات ژنو به توافق شش ماهه برای حل مناقشهی برنامهی هستهای ایران دست
یافتند .براساس توافق «برنامهی اقدام مشترک» ،ایران پذیرفت برخی فعالیتهای هستهای خود
را محدود و متوقف کند و در مقابل تحریمهای تازه علیه جمهوری اسالمی تصویب نشده و
برخی از داراییهای ایران آزاد

شود»)23(.

این تعهدات دوجانبه باید به معنای «قدرت حقوقی»

داشتن این برنامه باشد ،درحالیکه لزوم اجرای یک معاهده و اجرای آن با عنوان یک «کشور»
صرفاً با تصویب عالیترین مقام و به موجب قانون اساسی ممکن است (ضیایی بیگدلی،
)1989ب( .)32 :با این حال این برنامه با اینکه با نام کشور ایران ،برای ایران تعهداتی عمده  -و
نه جزئی -را بههمراه داشته ،در تعارض با اصول  77و  125قانون اساسی است ،چراکه توافقی
است که از قبل مجوز انعقاد نداشته و توسط مجلس تصویب نشده است (هاشمی.)181 :1983 ،
همچنین موضوع آن جزئی یا مربوط به خریدوفروش نیست)51(.

نتیجهگیری
با دقت بر الفاظ بیانیهی اقدام مشترک و معیارهای شکلی و ماهوی و همچنین تأکید روح
اصول بر انحصار قید بینالمللی بودن معاهدات و در ادامه اقدامات و اظهارات طرفین مذاکره و
مهمتر از همه اقتضای اصل حاکمیت قانون و قانون اساسی در مقابل ادلهای که بر برخی الفاظ
موردی ،اقدام سایر کشورها در مراجعه به پارلمانهایشان ،نزاکتی بودن سند و رویهی خطای
گذشته در خصوص بیانیهی الجزایر تأکید میکند ،ناگزیر از رعایت ضوابط قانون اساسی در
مقابل این سند حقوقی هستیم .در واقع اقتضای اصل حاکمیت قانون اساسی و مشروح مذاکرات
قانون اساسی این الزام را بیان میکند که قوهی مجریه اوالً صالحیت ایجاد تعهد را برای کشور
ندارد و ثانیاً تعهد برای کشور صرفاً با تصویب مجلس بهوجود میآید .شایان ذکر است که نگاه
تاریخی و رویکرد جامع و مطلقی که در مشروح مذاکرات اصول  77و  127قانون اساسی
مالحظه میشود ،خاطر نشان میکند که جلوگیری از انجام اقدامات خودسرانهی قوهی مجریه و
عدم کسب اجازه از نمایندگان ملت در متعهد کردن ملت به قراردادهای استعماری تاریخ ایران،
غایت قانونگذار در وضع این اصول بوده است .شایان یادآوری است که هیچ مرجعی نمیتواند
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جایگزین مجلس شورای اسالمی شود ،چراکه قانونگذار اساسی در مقام بیان صالحیت ،اعطای
مجوز الزماالجرا شدن معاهدات را به مجلس داده است و سایر نهادها فاقد چنین صالحیتی
میباشند؛ بهطور خاص شورای عالی امنیت ملی که مطابق اصل  176اختیاراتی در حوزهی
امور امنیتی دارد و از صالحیتی ناظر به نظارت بر معاهدات بینالمللی برخوردار نیست .با این
حال هر گونه تعهدی بدون اجازهی مجلس فاقد اعتبار حقوقی و اجرایی است .برنامهی اقدام
مشترک با تصریح به تعهدات طرفینی ایران و  5+1و استفاده از عبارات مفید تعهد ،ماهیتی جز
معاهده ندارد و در هر صورت ،قوانین سهگانهی مجلس را با هر تفسیر و تعبیری نقض میکند
و این به معنای توافقی است که اصل حاکمیت قانون شکلی را مورد بیاحترامی قرار داده
است.
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یادداشتها
1. Joint Plan of action 24 November 2013, Geneva

 .2گروه پنج بهعالوهی یک ،از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا ،روسیه ،چین،
بریتانیا و فرانسه) و آلمان تشکیل شده است.
3. Parameters for a Joint Comprehensive Plan of Action

 .4برای مطالعهی بیشتر ر.ک :گزارهی برگ اتحادیه و ایاالت متحده:
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131219_02_en.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/220253.pdf

همچنین تحلیل کنگره:
https://fas.org/sgp/crs/nuke/R43333.pdf

 .5اصل  125اشعار میدارد« :امضای عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،موافقتنامهها و قراردادهای دولت
ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از
تصویب مجلس شورای اسالمی با رییسجمهور یا نماینده ی قانونی اوست».
 .6تفسیر شمارهی  3781تاریخ « :1962/8/9موضوع اصول  77و  125قانون اساسی واحد است و تصویب
مجلس شورای اسالمی که به قرارداد رسمیت میدهد ،موخّر از انعقاد قرارداد انجام میشود».
7. Treaty

 .8کلودآلبر کلییار :نهادهای روابط بینالملل .ترجمه و تحقیق دکتر هدایتاهلل فلسفی ،شمارهی .226
 .1ترجمهی عهدنامهی  1363وین در خصوص حقوق معاهدات ،در مجلهی حقوقی دفتر خدمات
حقوقی جمهوری اسالمی ایران ،شمارهی  ،8سال  ،1966ص .226
10. Convention

 .99البته در تعریف مقاولهنامه و اینکه آیا مترادف با عهدنامه است ،میان تدوینکنندگان اختالف
نظر وجود داشته است ،اما مطلبی که در نهایت توسط نایب رئیس بدان اشاره میشود تعریف
مذکور است .برای مطالعهی بیشتر ،ن.ک :صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ص  ،865 _862ج .2
12. Contract

« .93نایب رئیس :قرارداد یک اصطالح عام است که شامل بقیه اسناد نیز میشود» .صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ص  ،869ج .2
14. arrangement

 .95رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی :پروندههایی
که در اختیار شورای عالی امنیت ملی است بهدلیل مأذون بودن از طرف مقام معظم رهبری
نیازی به تصویب مجلس ندارد .روزنامهی جمهوری اسالمی ،ص  ،9تاریخ .1939/12/26
 .96رهبر معظم انقالب در اجتماع بسیجیان کشور

.1932/8/23

 .91برای نمونه ،سخنان رشیدیان« :این عهدنامهها و قراردادها و مقاولهنامههای بینالمللی راه نفوذ
استعمار را در گذشته باز میکرده و خطر این را دارد که اقتصاد مملکت ،سیاست مملکت،
فرهنگ مملکت در دست بیگانه قبض بشود ،بنابراین شرط احتیاط آن است که ما نفوذ و
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 صورت مشروح.»قدرت رئوس این قراردادها را در اشخاص و مراجع مختلف پخش کنیم
.2  ج،861  ص،مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 جلد دوم صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی.98
.862 -861  ص،ایران
 دولت موظف است با توجه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ دوم: مادهواحده.91
 به برنامه هستهای صلحآمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاریهای خود با1985 دیماه سال
.آژانس بینالمللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدیدنظر نماید
 دولت موظف است در صورت هر گونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هستهای: مادهواحده.22
ایران به شورای امنیت کلیه همکاریهای داوطلبانه خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به
.تعلیق درآورد

21. “nothing is agreed until everything is agreed”
22. standard principle
23. This information would be provided within three months of the adoption of these
measures
24. http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=176&newsview=267856
25. What Iran Has Committed To Do
26. What the P 5+1 and EU Have Committed To Do
27. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/16/summary-technical-understandingsrelated-implementation-joint-plan-actio
28. Verification Mechanisms
29. Transparency and Monitoring
30. Cambridge Advanced learner’s dictionary - Obligation : sth that you must do Under
no circumstances – ensure : to make sth certain to happen –undertake:to promise do you
will something _ reaffirm :To give your support to a person ; etc for a second time
31. “Iran would undertake the following voluntary measur es” & “In return, the E3/EU+3
would undertake the followin g voluntary measures”

: «تعهد و التزام» به انجام کار است، معنای غالب فرهنگ لغتهای حقوقی انگلیسیِ زیر.32
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/undertake
http://thelawdictionary.org/undertake/
http://dictionary.findlaw.com/definition/undertaking.html

 کمبریج و النگمن نیز معنای تعهد و و، وبستر،در فرهنگ لغتهای عمومی مانند آکسفورد
:التزام و قول به انجام کاری آمده است
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/undertake
http://www.merriam-webster.com/dictionary/undertake
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/undertake
http://www.ldoceonline.com/dictionary/undertake

... حتی دیکشنری کالینز معادلهای التین این لغت را با کلمات حقوقی تعهد و التزام بر خود و
:به شرح زیر تغلیظ میکند
agree, promise, contract, guarantee, engage, pledge, covenant, commit yourself, take
upon yourself

:به آدرس
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/undertake?showCookiePolicy=true
33. In return
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.253  و258  ص: قانون اساسی برای همه، یزدی:ک. ن، در تأیید این نظر.34

 از گزارش راهبردی در خصوص ماهیت حقوقی11  و3  صفحات:ک. ن، برای مطالعهی بیشتر.35
.»«برنامهی اقدام مشترک ژنو
36. voluntary measures

 بود نیز از2117  «بیانیهی تهران و برنامهی اقدام» که ماحصل نشست جنبش عدم تعهد در سال.31
:ک. ن،عنوان و ماهیتی مشابه این سند برخوردار است
The Tehran Declaration and Programme of Action, adopted at the Non-Aligned
Movement Ministerial Meeting on Human Rights and Cultural Diversity, held in
Tehran on 3 and 4 September 2007.
38. Treaties may also be political or non-political
39. Estoppel

 «شورای امنیت نماینده عالی: شورای امنیت مقرر میدارد1323  قطعنامه شمارهی99  بند.42
اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست خارجی را تشویق به ادامه دادن ارتباط با ایران میکند
 این،که در حمایت از تالشهای سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن یک راهحل مذاکرهای است
، فدراسیون روسیه، آلمان، فرانسه،تالشها عبارتند از پیشنهادهای مرتبط ارائهشده توسط چین
انگلیس و ایاالت متحده با نگاهی برای ایجاد شرایط ضروری بهمنظور از سرگیری گفتوگوها
.»و شورای امنیت ایران را به ارائه پاسخ مثبت به چنین پیشنهاداتی ترغیب میکند

41. See, e.g., Dan Joyner, “The New Deal between the P5+1 and Iran”, November 26,
2013. available at:
http://www.ejiltalk.org/the-new-deal-between-the-p51-and-iran; Duncan Hollis, “The
New Iran Deal Doesn’t Look Legally Binding. Does it Matter?”, November 24th,
2013. available at: http://opiniojuris.org/2013/11/24/new-us-iran-deal-doesnt-looklegally-binding-matter/
42. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/16/summary-technical-understandings related-implementation-joint-plan-actio
43. the goal for this negotiation is to reach a mutually _ agreed long term… .
44. the first step would be time bound … in return the E3/Eu+3 would undertake the
following voluntary measures
45. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930816000580
46. http://london.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=176&newsview=271208
47. http://kampala.mfa.ir/?siteid=31&fkeyid=&siteid=31&pageid=4114&newsview=278322
48. http://mfa.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2018&newsview=270843&pro=nobak
49. http://kampala.mfa.ir/?siteid=31&fkeyid=&siteid=31&pageid=4114&newsview=278322

 این موارد به موجب آییننامهی چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی مصوب.52
. قانون اساسی خارجاند125  و77  از شمول حکم اصول1971/2/19
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منابع و مآخذ
الف) فارسی و عربی
ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ( ،)1962صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :ادارهی کل
امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،چ اول ،ج .2
پژوهشکدهی شورای نگهبان؛ گزارش راهبردی در خصوص ماهیت حقوقی «برنامهی اقدام
مشترک ژنو» ( ،)1932تهران :پژوهشکدهی شورای نگهبان.
ضیایی بیگدلی ،محمدرضا ( 1989الف) ،حقوق معاهدات بینالملل ،تهران :گنج دانش ،چ
اول.
ضیایی بیگدلی ،محمدرضا ( 1989ب) ،حقوق بینالملل عمومی ،تهران :گنج دانش ،چ
نوزدهم.
فلسفی ،هدایتاهلل ( ،)1973حقوق معاهدات بینالمللی ،تهران :فرهنگ نشر نو.
کلییار ،کلود آلبر ( ،)1968نهادهای روابط بینالملل ،ترجمه و تحقیق هدایتاهلل فلسفی ،تهران:
فرهنگ نشر نو.
مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به
انضمام استفساریهها و تذکرات  ،)1981( 9382 -9351تهران :مرکز تحقیقات شورای
نگهبان ،چ اول.
موسیزاده ،رضا ( ،)1977حقوق معاهدات بینالمللی ،تهران :دادگستر ،چ اول.
محبی ،محسن ( ،)1978بیانیهی الجزایر و دیوان داوری دعاوی ایران  -ایاالت متحده،
تهران :نشر خط سوم ،چ اول.
یزدی ،محمد ( ،)1975قانون اساسی برای همه ،تهران :امیرکبیر ،چ اول.
وکیل امیر ساعد ،عسکری پوریا ( ،)1989قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی ،تهران :مجد،
چ اول.
حبیبزاده ،توکل؛ خلف رضایی ،حسین (« ،)1931حدود صالحیت قوای مقننه و مجریه در
تصویب قراردادهای بینالمللی» ،فصلنامهی بررسیهای حقوق عمومی ،ش  ،1ص -119
.199
ساعد ،نادر (« ،)1932جنبههای حقوقی برنامهی عمل مشترک ژنو میان ایران و گروه ،»5+1
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.22

 ش،مجلهی پژوهشهای حقوقی

 «تنظیم معاهدات بینالمللی در حقوق کنونی ایران و مطالعهی،)1965(  سید حسین،عنایت
.111-71  ص، مجلهی حقوقی،»تطبیقی آن با فقه اسالمی و حقوق بینالملل معاصر
 چ، دادگستر: تهران، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران،)1931(  حسین،مهرپور
.سوم
 قانون193  و77  موضوع اصل، «مسئلهی قراردادهای بینالمللی،)1977(  سیدباقر،میرعباسی
.52-25  ص،22  ش، نشریهی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،»اساسی
.2  ج، میزان: تهران، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران،)1987(  سید محمد،هاشمی

ب) التین
Allen, Michael John; Thompson, Brian (2011), Cases and Materials on Constitutional and
Administrative Law, London: Oxford University Press.
Cambridge Advanced learner’s dictionary- 3rd edition
Permanent Court of International Justice (1931), Customs Regime between Germany and
Austria, Advisory Opinion, 1931 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 41 (Sept. 5).
Das, Hari Hara (1995), principles of international law and organization , Vicas publishing
house PVT LTD.
Garcia, Michael John (2013), International law and agreements: Their Effect upon
U.S.law , Congressional Research Service.
Katzman, Kenneth; Kerr, Paul K. (2013), Interim Agreement on Irans Nuclear Program ,
Congressional Research Service.
Orebech, Peter (2005), The Role of Customary Law in Sustainable Development,
Cambridge: Cambridge University Press.
Rousseau, Charles (1944), Principes generaux de droit international public, tome 1, Paris.

ج) پایگاههای اینترنتی
http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/24/iran-nuclear-deal-joint-planaction
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930816000580
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/16/summary-technical-understandingsrelated-implementation-joint-plan-actio
http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=176&newsview=267856
http://www.ejiltalk.org/the-new-deal-between-the-p51-and-iran; Duncan Hollis, “The New
Iran Deal Doesn’t Look Legally Binding. Does it Matter?”, November 24th, 2013.
available at: http://opiniojuris.org/2013/11/24/new-us-iran-deal-doesnt-look-legallybinding-matter
http://www.worldcourts.com
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تأملی بر برخی از بایستههای تصمیمگیری اداری
شخصی در پرتو آرای شعب دیوان عدالت اداری
محمدجواد رضاييزاده ،*1ابوالفضل درويشوند

**2

 .1دانشیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذيرش1313/4/12 :

دريافت1311/11/11 :

چکیده
با توجه به اصل حاکمیت قانون ،مراجع اداری مکلفاند در چارچوب قوانین و مقررات
تصمیمگیری کنند .در قوانین و مقررات برای تصمیمگیری مراجع اداری بايستههايي در نظر گرفته
شده است که رعايت نکردن آنها ،موجب نقض اين تصمیمات خواهد شد .در نظام حقوقي ايران،
ديوان عدالت اداری مرجع قضايي نظارت بر رعايت بايستههای مذکور توسط مراجع اداری است و
نظارت قضايي بر تصمیمات اداری شخصي ،در صالحیت شعب ديوان عدالت اداری قرار دارد .اين
مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است که شعب ديوان عدالت اداری چه بايستههايي را برای
تصمیمگیری اداری شخصي ضروری دانستهاند .همچنین سعي شده است با بررسي توصیفي-
تحلیلي آرای شعب ديوان عدالت اداری ،به اين پرسش پاسخ داده شده و بايستههايي که شعب
ديوان ،در تصمیمگیریهای مراجع اداری ،ضروری دانستهاند ،استخراج شود .شعب ديوان عدالت
اداری در راستای انجام وظیفهی مذکور ،در آرای صادرهی خود ،بايستههايي را که مرجع اداری
ملزم به رعايت آنها در تصمیمات خود است ،از جمله قانوني بودن ،برابری و عدم تبعیض ،مستند
و مستدل بودن تصمیمات اداری ،مورد توجه قرار داده و تصمیمات اداری را در صورت رعايت
نکردن آنها نقض کردهاند.

کلیدواژهها :بايستههای تصمیمگیری ،تصمیمات اداری شخصي ،حاکمیت قانون ،شعب ديوان
عدالت اداری ،نظارت قضايي.

* E-mail: Mj.rezaiezadeh@gmail.com
** نويسندة مسئول

E-mail: a.darvishvand@gmail.com
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مقدمه
مراجع اداری در راستای تأمین منافع و نظم عمومي و ارائهی خدمات به شهروندان
تصمیماتي ميگیرند که اين تصمیمات در حقوق و تکالیف شهروندان مؤثر است .با پذيرش
ضرورت اقدام مراجع اداری در اين زمینه ،سعي شده است بر بهکارگیری اين صالحیت نظارت
شده و از اين طريق حقوق شهروندان تأمین شود (دومیشل.)22 :1731 ،
يکي از مهمترين ابزار کنترل اعمال اقتدارات مراجع اداری ،اصل حاکمیت قانون است که
به موجب آن کلیه ی تصمیمات مراجع اداری بايد مبنای قانوني داشته باشد (طباطبايي مؤتمني،
13 :1731؛ سنجابي ،بيتا.)251 :
از الزامات اصل حاکمیت قانون اين است که شهروندان در مواردی که معتقدند مرجع
اداری ،برخالف قانون اقدام کرده است يا اينکه به تکالیف قانوني خود عمل نميکند ،بتوانند به
مراجع مستقل و بيطرف رجوع و احقاق حق کنند (خادم )12 :1725 ،و با ابطال تصمیمات
خالف قانون يا ملزم کردن مراجع اداری به انجام وظايف قانوني ،به حق خود دست يابند و
چنانچه زياني به آنها وارد آمده باشد ،جبران آن را درخواست کنند (صدرالحفاظي.)22 :1732 ،
با هدف تأمین حقوق شهروندان در زمینهی تصمیمات اداری ،در نظامهای حقوقي مختلف
مراجعي برای نظارت بر قانوني بودن تصمیمات مراجع اداری در نظر گرفته شده است .در اين
زمینه سعي شده که نظارت بر مراجع اداری به نهادی مستقل از نهادهای اداری و اجرايي ،يعني
قوهی قضايیه واگذار شود.
در نظام جمهوری اسالمي ايران ،قانونگذار اساسي با پذيرش اصل نظارت قضايي بر مراجع
اداری اين وظیفه را بر عهدهی ديوان عدالت اداری نهاده است .به موجب اصل  137قانون
اساسي ،ديوان عدالت اداری ،مرجع رسیدگي به شکايات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به
مأموران يا واحدها يا آيیننامههای دولتي است .مأموران و واحدهای دولتي صالحیت خود را
از طريق اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات ،اعمال ميکنند .بر اين اساس به موجب اين اصل
شهروندان ميتوانند از تصمیمات و اقدامات مأموران و واحدهای اداری به ديوان عدالت اداری
شکايت کنند.
تصمیماتي که مراجع اداری در زمینهی وظايف خود ميگیرند به دو قسم تقسیم ميشوند:
برخي از تصمیمات اداری «نوعي» هستند و بهصورت آيیننامه ،بخشنامه و مواردی از اين
دست اتخاذ ميشوند که رسیدگي به شکايات علیه آنها به موجب مادهی  12قانون تشکیالت و
آيین دادرسي ديوان عدالت اداری ،در صالحیت هیأت عمومي ديوان قرار گرفته است .نوع
ديگری از تصمیمات اداری« ،تصمیمات اداری شخصي» ناظر بر شخص يا اشخاصي معین
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هستند .احکام استخدامي ،مجوزها ،پروانهها و گواهینامهها از جمله تصمیمات شخصي اداری
هستند (طباطبايي مؤتمني .)712 :1731 ،اين نوع تصمیمات برای افراد حق و تکلیف ايجاد
کرده يا وضعیت خاصي را به آنها اعالم ميکنند و صرفاً نسبت به موضوعات و اشخاص در
موارد خاص قابلیت اجرايي دارند و نميتوانند متضمن احکام کلي و عام باشند (امامي و
استوار سنگری.)23 :1731 ،
به موجب مادهی  11قانون تشکیالت و آيین دادرسي ديوان عدالت اداری ،نظارت بر
تصمیمات شخصي مراجع اداری در صالحیت شعب ديوان است .البته آرای شعب ديوان
عدالت اداری ارزشي همانند آرای وحدت رويهی هیأت عمومي ندارند و مفاد آنها به همان
پروندهای اختصاص دارند که رأی در مورد آن صادر شده است .اما با توجه به اينکه مراجع
اداری ،بسیاری از وظايف خود را از طريق تصمیمات اداری شخصي انجام ميدهند و اين
تصمیمات بر حقوق شهروندان تأثیر بسیار زيادی دارد ،بررسي آرای شعب ديوان عدالت اداری
ميتواند بیانگر رويهی ديوان در زمینهی اين نوع تصمیمات اداری باشد .آرای شعب ديوان
عدالت اداری در زمینهی تصمیمات اداری ميتواند بیانگر میزان توجه اين نهاد به رعايت
بايستههای تصمیمگیری توسط مراجع اداری باشد.
کلیه ی آرای شعب ديوان عدالت اداری در دسترس نیست و تا کنون تنها بخشي از آنها
منتشر شده است .در اين نوشتار سعي شده با بررسي آرای شعب ديوان (در حدی که منتشر
شده است) بايستههايي که ديوان عدالت اداری در تصمیمگیریهای اداری شخصي رعايت آنها
را ضروری دانسته است ،استخراج شود .شايان ذکر است که هدف اين نوشتار بررسي تمامي
بايستههای تصمیمگیری اداری نیست و صرفاً بايستههايي که شعب ديوان عدالت اداری در
اتخاذ تصمیمات اداری ضروری دانستهاند ،موضوع بررسي مقاله است .البته حسب مورد به
آرای هیأت عمومي نیز که در مقام رفع تعارض بین آرای شعب صادر شده ،استناد شده است.
در هر قسمت ابتدا توضیح مختصری در مورد بايستهی مربوط داده شده و سپس آرايي که
در آنها شعب ديوان عدالت اداری تصمیم اداره را بهدلیل عدم رعايت آن بايسته نقض کردهاند،
بیان شده است.

 .1عمل مطابق قانون
غالب مستندات شعب ديوان عدالت اداری در آرايي که صادر کردهاند ،به اصل قانوني بودن و
توابع آن باز ميگردد .به موجب اصل قانوني بودن ،مراجع اداری صرفاً مجازند در چارچوب
صالحیتهای قانوني عمل کنند .در ادامه مؤلفههای اين اصل در آرای شعب ديوان بررسي ميشود.
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 .1-1تصمیمگیری در صورت وجود شرایط قانونی
اگر در قانون شرايطي برای انجام عمل اداری در نظر گرفته شده ،مرجع اداری ابتدا بايد
وجود شرايط را احراز کند و در صورت وجود شرايط ،مکلف به انجام وظايف قانوني است .بر
اين اساس ،وقتي قانون شرايطي برای اعطای مزايايي خاص به کارکنان در نظر گرفته است ،صرفاً
کارکنان دارای شرايط مذکور صالحیت دريافت آن مزايا را دارند (رأی شمارهی
 3113331317711333مورخ  ،1731/11/13ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،دی 53 :1731؛
رأی شمارهی  ،3113331312712752ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آبان 33 :1731؛ رأی
شمارهی  3113331311712513مورخ  ،1731/11/23ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،بهمن
 )1(.)11 :1731هیأت عمومي در رأی شمارهی  323مورخ  1732/11/27در اين زمینه بیان داشته
است« :نظر به اين که در مصوبه شماره /2552ت23377هـ ـ  1737/11/21هیأت وزيران ،يکي از
شرايط پرداخت فوقالعاده ويژه به معلمان ،اشتغال به تدريس تمام وقت اعالم شده است و
شکات پروندههای موضوع تعارض ،برای مدتي که خود را مستحق دريافت فوقالعاده ويژه
ميدانند ،بهصورت تماموقت به امر تدريس اشتغال نداشتهاند ،بنابراين استحقاق دريافت
فوقالعاده ويژه در آن ايام را ندارند» .همچنین ديوان ،در مواردی که شرايط مقرر در قانون برای
امری وجود نداشته ،تقاضای الزام مرجع اداری به انجام وظیفهی مقرر در قانون را رد کرده است.
بر اين اساس يکي از شعب ديوان عدالت اداری ،شرط الزام اداره به تغییر وضعیت استخدامي
کارکنان خود را وجود شرايط قانوني دانسته و درخواست الزام اداره به تبديل وضعیت استخدامي
را بهدلیل نداشتن شرايط مقرر در قانون رد کرده است (رأی شمارهی 3113331317712131
مورخ  ،1731/11/23ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،دی .)37 :1731
مراجع اداری بايد درصورتيکه شرايط مقرر در قانون محقق است ،نسبت به انجام وظیفه
اقدام کنند .در اينگونه موارد ،اداره نميتواند انجام وظايف قانوني خود را به امری غیر از آنچه
قانون مقرر داشته است ،مشروط کند ( رأی شعبهی  23مورخ  ،33/5/13معاونت آموزشي و
پژوهشي ديوان عدالت اداری .)113-111 :1731 ،هیأت عمومي در رأی شمارهی 323-323
مورخ  ،1732/12/5در اين زمینه اعالم کرده است« :مطابق بند ( )22ماده

()2()55

قانون

شهرداری ...صدور پروانه ساختماني از جمله وظايف ذاتي شهرداری است و شهرداری انجام
وظیفه مذکور را نميتواند به تعهدی از سوی مالک متقاضي صدور پروانه و ايفای تعهد مذکور
منوط و مشروط کند».
ديوان عدالت اداری اقدام مراجع اداری در افزايش شرايط مقرر در قانون را ،خالف قانون
تشخیص داده است (رأی شعبهی  72ديوان مورخ  ،31/7/23معاونت آموزشي و پژوهشي
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ديوان عدالت اداری37 :1732 ،؛ رأی شمارهی  3113331311711331مورخ ،1731/13/11
ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آذر  .)11 :1731در اين راستا ،يکي از شعب ديوان،
افزايش شرايط مقرر در قانون و مقررات مربوطه در زمینهی ارتقای اعضای هیأت علمي را
خارج از صالحیت مراجع اداری مربوطه دانسته است (رأی مورخ  ،33/2/71معاونت آموزشي
و پژوهشي ديوان عدالت اداری.)53-55 :1731 ،
ديوان عدالت اداری اقدام مراجع اداری در استثنا کردن برخي از موارد از حکم قانونگذار را
خارج از حدود صالحیت مرجع اداری و مغاير قانون تشخیص داده است .يکي از شعب ديوان
در اين زمینه بیان ميدارد ...« :با توجه به اينکه قانونگذار اصل را بر مجاز بودن فعالیت صاحبان
حرف وابسته به امور پزشکي در امالک اعم از تجاری و مسکوني مجاز دانسته و موارد مستثني
را ذکر ننموده شهرداری ملزم است اصل را جاری نموده و نميتواند مصاديقي از مؤسسات و
مراکز پزشکي که در تولید ،واردات ،توزيع و عرضه تجهیزات پزشکي و ملزومات پزشکي و
دندانپزشکي فعالیت ميکنند را استثناء نمايد زيرا اعمال استثناء محتاج نص قانوني است که
چنین نصي در بین نبوده( »...رأی شمارهی  ،3113331315111571ادارهی انتشار رويهی
قضايي کشور ،آبان .)72 :1731
همچنین اگر قانونگذار اجرای قانوني را منوط به تصويب آيیننامهی اجرايي کرده باشد،
اجرای قانون مذکور منوط به تصويب آيیننامهی اجرايي آن است (هاشمي )713 :1737 ،و تا
زمانيکه آيیننامهی اجرايي تصويب نشود ،نميتوان مراجع اداری را ملزم به اجرای آن قانون
کرد .ديوان عدالت اداری در آرای خود الزام مرجع اداری به انجام تکالیفي را که به موجب
قانون انجام آنها موکول به تصويب آيیننامهی اجرايي بوده ،رد کرده است (رأی شمارهی
 3113331311712313مورخ  ،1731/13/11ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آذر :1731
33؛ رأی شمارهی  3113331311317221مورخ  ،1731/11/21ادارهی انتشار رويهی قضايي
کشور ،بهمن  .)33 :1731هیأت عمومي در رأی شمارهی  1123مورخ  1731/11/2در زمینهی
درخواست پرداخت کمک موضوع بند (الف) تبصرهی  75قانون بودجهی سال  1735کل
کشور دولت به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائلهی تحت تکفل آنها و وراث
کارمندان متوفي ،اعالم کرده است« :در قسمت آخر بند (الف) تبصره مزبور تصريح شده بود
که آيیننامه اجرايي مربوط توسط سازمان امور اداری و استخدامي کشور با همکاری وزارتین
بازرگاني و تعاون تهیه شود و به تصويب هیأت وزيران برسد .نظر به اينکه آيیننامه اجرايي
فوقالذکر تنظیم و تصويب نشده و موجبات اجرای قانون فراهم نگرديده است ... ،اجابت
خواسته شاکیان در اين خصوص موقعیت قانوني ندارد».
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اين امر در مواردی که اجرای قانون منوط به ابالغ آيیننامه نشده است ،جاری نیست و
مراجع اداری نميتوانند در مواردی که قانون تکلیفي را متوجه آنها کرده است ،بهدلیل اينکه
آيیننامهی اجرايي قانون مذکور ابالغ نشده است ،از انجام تکالیف قانوني استنکاف کنند
(ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،بهمن .)37 :1731
براساس آرای مذکور ،ديوان عدالت اداری وجود کلیهی شرايط مدنظر قانونگذار را شرط
انجام وظیفه توسط مراجع اداری دانسته است و در مواردی که تمامي شرايط قانوني کامل
نیست ،مراجع اداری را مکلف به انجام وظیفه نميداند.

 .2-1لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون
اگر در قانون برای انجام امری تشريفاتي در نظر گرفته شده است ،مرجع اداری بايد در
اتخاذ تصمیم در مورد آن امور ،تشريفات مقرر در قانون را رعايت کند .عدم رعايت تشريفات
مقرر در قوانین به اعتبار تصمیم اخذشده خدشه وارد ميکند و ديوان عدالت اداری تصمیم
مذکور را ابطال ميکند (رأی شمارهی  3113331311111131مورخ  ،1731/13/13ادارهی
انتشار رويهی قضايي کشور ،آذر 32 :1731؛ رأی شمارهی  3113331311212312مورخ
 ،1731/11/11ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،دی 73 :1731؛ رأی شمارهی
 3113331311212311مورخ  ،1731/11/13ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،بهمن :1731
 .)53يکي از شعب ديوان تصمیم به برکناری شهردار بدون رعايت تشريفات قانوني را نافذ
ندانسته و حکم به ابطال تصمیم گرفتهشده از سوی شورای شهر داده است (رأی شمارهی
 3113331311117115مورخ  ،1731/12/22ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،اسفند :1731
 )35و شعبهای ديگر نیز تعیین و وصول عوارض بدون رعايت تشريفات قانوني را مجاز
ندانسته است (شعبهی  23ديوان رأی مورخ  ،33/11/21معاونت آموزشي و پژوهشي ديوان
عدالت اداری .)11-11 :1732 ،همچنین ديوان عدالت اداری در مواردی که در قانون برای
تصمیمگیری دربارهی موضوعي تشريفاتي تعیین شده و فرد ذینفع بدون تشريفات مذکور
خواستار الزام مرجع اداری به اتخاذ تصمیم مورد نظر شده ،درخواست را فاقد وجاهت قانوني
دانسته است (رأی شمارهی 3113331311112221مورخ  ،1731/11/22ادارهی انتشار رويهی
قضايي کشور ،دی 33 :1731؛ رأی شمارهی  3113331311111131مورخ ،1731/13/13
ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آذر .)32 :1731
برای مثال يکي از شعب ديوان درخواست الزام اداره به تبديل وضعیت استخدامي و ارتقای
رتبه را بهدلیل عدم طي تشريفات مقرر در قانون رد کرده است (رأی شمارهی
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 3113331315111137مورخ  ،1731/13/23ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آذر .)35 :1731

 .3-1عدم جواز اجرای قوانین خارج از زمان اعتبار آنها
قوانین اغلب اعتبار دائمي دارند ،ولي در برخي موارد طبیعت قوانین موقتي است ،مانند
قوانین برنامه و بودجه ،در برخي موارد نیز قانونگذار قوانین را برای مدتي محدود تصويب
ميکند .در اينگونه موارد مرجع اداری نميتواند با استناد به قوانیني که مهلت اعتبار آنها به
پايان رسیده است ،تصمیماتي اتخاذ کند يا اقدامي انجام دهد .بر اين اساس اگر در قانوني که
اعتبار آن به پايان رسیده مزايايي برای شهروندان در نظر گرفته شده است ،نميتوان اداره را به
ارائهی مزايای موضوع آن قانون ملزم کرد ،مگر اينکه قانون مذکور حقي را برای شهروندان در
دورهی اعتبار خود ايجاد کرده باشد که در اين صورت اين حق با اتمام مهلت اجرای قانون،
ساقط نميشود و قابل مطالبه است .يکي از شعب ديوان عدالت اداری با توجه به اين موضوع
بیان داشته است...« :احکام مقرر در بودجه جنبه موقتي و ساالنه داشته  ...و اين اصل ساالنه
بودن بودجه در اصل  52قانون اساسي( )7و قانون محاسبات مورد تصريح قرار گرفته است و از
آنجايي که معافیت بند الف تبصره  1قانون بودجه سال  ،35خاص قانون بودجه سال  35بوده
و در قانون بودجه سال  31لحاظ نشده ،داللت بر موقتي و ساالنه آن داشته و به لحاظ نسخ و
بياعتباری با وضع قانون بودجه سال  ،1731اساساً قابلیت استناد و اعمال را ندارد( »...رأی
شمارهی  ،3113331315111115ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آبان .)31 :1731
البته اين حکم در مواردی که تقاضای معافیت در زمان اعتبار قانون ارائه شده باشد ،جاری
نیست و با عدم اعمال قانون هنگام اعتبار آن ،حق مکتسبهی قانوني برای مشمول ايجاد ميشود.

 .4-1عدم جواز دریافت وجه توسط مراجع اداری بدون وجود مجوز قانونی
دريافت هر گونه وجه از شهروندان توسط اداره ،نیازمند مجوز قانون است و مراجع اداری در
صورتي مجازند از مراجعهکنندگان مطالبهی وجه کنند که قانون اين اجازه را داده باشد (رستمي،
 .)112 :1731عالوهبر اينکه اخذ وجه توسط مراجع اداری بدون وجود مجوز قانوني ،مغاير قانون
است ،فقهای شورای نگهبان در اعالم نظرهای شمارهی  1711و  321مورخ  ،32/11/17در پاسخ
به استعالم ديوان عدالت اداری ،اخذ وجه توسط مراجع اداری بدون وجود مجوز قانوني را مغاير
موازين شرع تشخیص دادهاند (مرکز تحقیقات شورای نگهبان 711 :1732 ،و .)721ديوان در
آرای متعدد خود اخذ هر گونه وجه از افراد يا الزام اشخاص به پرداخت وجه را نیازمند اجازهی
قانونگذار يا مأذون از قِبل او دانسته است و در مواردی که چنین اذني وجود ندارد ،اقدام به ابطال
تصمیم مراجع اداری در دريافت وجه از شهروندان کرده است (رأی شمارهی 532مورخ
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 1733/13/17هیأت عمومي ديوان عدالت اداری؛ رأی شمارهی  3113331311111131مورخ
 ،1731/13/13ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،دی .)21 :1731

 .5-1عدم تعیین و اعمال مجازات توسط مراجع اداری
به موجب اصل  71قانون اساسي «حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه
صالح و به موجب قانون باشد» .بر اين اساس هیچ مقام اداری حق ندارد در مواردی که
قانونگذار برای امری مجازات در نظر نگرفته است ،برای افراد مجازات تعیین کند.
ديوان عدالت اداری در آرای خود عمل مراجع اداری را در مواردی که با تصويب مقررات
يا بدون آن ،اقدام به تعیین يا اعمال مجازات کرده است ،خالف قانون و خارج از حدود
اختیارات آنها تشخیص داده و ابطال کرده است .ديوان همچنین ابطال پروانه توسط مراجع
اداری بدون تصريح قانونگذار را با توجه به اينکه ماهیت آن تعیین و اعمال مجازات است،
خارج از حدود اختیار آنها تشخیص داده است (رأی شمارهی  3113331311112723مورخ
 ،1731/11/17ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،بهمن .)57 :1731

 .2عدم الزام در اعمال صالحیت اختیاری
قانونگذار در برخي موارد به مراجع اداری اجازه ميدهد که در راستای انجام وظايف با توجه
به شرايط و اوضاع و احوال هر مورد تصمیم مناسب را از بین گزينههای مختلف انتخاب کنند
(هداوند و مشهدی .)112 :1733 ،در اين موارد قانونگذار بهطور مطلق تصمیمگیری را به مأمور
تفويض نميکند تا وی بتواند بدون رعايت هیچ قاعده و ضابطهای هر تصمیمي که خواست
بگیرد ( ،)Wade, 2004:350بلکه وی ملزم است بهطور معقول و با توجه به هدف قانونگذار از
اعطای اختیار به وی ،تصمیمگیری کند (طباطبايي مؤتمني217 :1731 ،؛ .)Molan, 1997: 257
ديوان عدالت اداری در مواردی که مقررات به اداره ،صالحیت اختیاری در زمینهی
موضوعي اعطا کرده است ،دعوای الزام اداره به اتخاذ تصمیمي معین در مورد موضوع را رد
کرده است (رأی شمارهی  3113331311517737مورخ  ،1731/12/3ادارهی انتشار رويهی
قضايي کشور ،آذر 31 :1731؛ رأی شمارهی  3113331315111377مورخ ،1731/11/23
ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،دی 17 :1731؛ رأی شمارهی 3113331317112533
مورخ  ،1731/11/12ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،دی  .)31 :1731هیأت عمومي
ديوان ،در رأی شمارهی  225مورخ  ،1731/5/2درخواست الزام سازمان تأمین اجتماعي به
پرداخت مزايای مورد درخواست (بهرهوری) را بهدلیل اينکه سازمان براساس مقررات مربوطه،
مجاز به پرداخت اين مزايا براساس رضايت از عملکرد کارکنان در راستای نیل به اهداف
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سازماني بوده است و در اين زمینه الزام قانوني وجود نداشته ،رد کرده است .بر همین اساس
ديوان عدالت اداری درخواست الزام مرجع اداری به استخدام رسمي را بهدلیل اينکه ادارهی
طرف شکايت (ارتش) ،در استخدام پرسنل پیماني بهصورت رسمي مخیر بوده و الزامي قانوناً
متوجه طرف شکايت نیست ،رد کرده است (رأی شمارهی  3113331311517513مورخ
 ،1731/12/27ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،اسفند .)121 :1731

 .3عدم تأخیر در انجام وظایف قانونی
عدم انجام وظیفه در مهلت مقرر قانوني يا به تعويق انداختن امور شهروندان بدون داليل
موجه يکي از مهمترين اموری است که موجب نارضايتي شهروندان از ادارات ميشود
(ابوالحمد .)522 :1731 ،بر اين اساس ،عدم تأخیر در انجام وظايف قانوني ،يکي از معیارهای
کارامدی اداره است .در مقابل تکلیف مراجع اداری به عدم تأخیر در انجام وظايف قانوني،
شهروندان نیز حق دارند که به درخواست آنها بدون تأخیر رسیدگي شود .بر اين اساس
درصورتيکه مراجع اداری بدون دلیل موجه انجام وظايف خود را به تأخیر بیندازند و اين
تأخیر موجب ورود خسارت به شهروندان و زيان به منافع آنها شود ،مرجع اداری مربوطه
مکلف به جبران زيان وارده است (هداوند و مشهدی.)133 :1733 ،
ديوان عدالت اداری با تأکید بر اين مسئله ،در مواردی که قصور اداره در انجام وظیفه و
عدم سرعت الزم در اقدامات اداری موجب خسارت شده ،اداره را به پرداخت خسارت وارده
ملزم کرده است (رأی شعبهی  7ديوان عدالت اداری مورخ  ،33/2/21معاونت آموزشي و
پژوهشي ديوان عدالت اداری21-27 :1731 ،؛ رأی شمارهی  3113331312312311مورخ
 ،1731/12/3ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،اسفند .)13 :1731
در پروندهای ،شاکي درخواست بازداشت ملکي را از ادارهی ثبت اسناد و امالک داشته
است که با وجود کامل بودن مدارک ،سازمان مذکور در زمان مقتضي ملک را بازداشت
نميکند .مالک اقدام به فروش ملک مورد نظر ميکند و اين امر موجب خسارت به شاکي
ميشود .شعبهی  22ديوان در رأی مورخ  33/3/71در مورد اين پرونده با اعالم اينکه «اقدامات
خوانده از مصاديق خسارت ناشي از قصور در انجام وظیفه و مشمول ماده  11قانون مسئولیت
مدني( )2تلقي ميگردد ،»...حکم به ورود شکايت و تصديق استحقاق شاکي در مورد مطالبهی
خسارت وارده از اقدامات خوانده صادر کرده است (معاونت آموزشي و پژوهشي ديوان
عدالت اداری.)135-132 :1731 ،
در رأی ديگری ،يکي از شعب ديوان ،بانک را بهدلیل اينکه مسئوالن آن در موقع مقتضي و
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با وجود کامل بودن مدارک و دستور مقام قضايي ،اقدام به صدور دستور عدم پرداخت
چکهای مسروقه نکردهاند و «مسئولین بانک با تأخیر در ارسال فاکس و ترک فعل و امتناع از
انجام وظايف اداری که موجبات آن را قانون و دستورات مراجع قضايي فراهم نموده موجبات
تضییع حقوق شاکي را ايجاد نمودند» مسئول تشخیص داده و حکم به تصديق خسارات وارده
به شاکي داده است (محمدی همداني.)123 :1733 ،

 .4عدم تبعیض
براساس اصل عدم تبعیض با افرادی که شرايط مشابه دارند ،بايد به يک شکل رفتار کرد و
در اين موارد نبايد تبعیض قائل شد .البته اين به معنای نفي هر گونه تبعیض نیست ،چراکه در
برخي موارد ،تبعیض بر مبنايي مشخص و موجه صورت ميگیرد .در اينگونه موارد که
تبعیضات روا هستند ،داليل موجهي وجود دارد که موجب تبعیض ميشود و خود قانونگذار
بهدلیل وجود عوامل مذکور ،اجازهی برخورد تبعیضآمیز را داده است (مرکز مالمیری:1735 ،
 .)111رفع تبعیضات ناروا به حکم بند  3اصل  7قانون اساسي از وظايف دولت جمهوری
اسالمي ايران است ،بر همین اساس نیز ديوان عدالت اداری ،عمل مراجع اداری را در مواردی
که در شرايط برابر ،میان افراد تبعیض قائل شدهاند ،ابطال کرده است .از جملهی اين موارد
ميتوان به تبعیض قائل شدن مراجع اداری در مورد افرادی که مدرک دانشگاهي از
دانشگاههای مختلف دارند اشاره کرد .ديوان ،تبعیض قائل شدن بین مدارک دانشگاههای
مختلف را تبعیض ناروا و خالف قانون اساسي دانسته است (رأی شمارهی
 ،3113331311312713ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آبان  .)33 :1731هیأت عمومي
ديوان در رأی شمارهی  37مورخ  ،1733/2/22در اين زمینه بیان داشته است ...« :تعیین شرايط
و اعطاء امتیازات خاص به فارغالتحصیالن دانشگاههای دولتي از حیث استخدام آنان بهطور
پیماني و محرومیت فارغالتحصیالن دانشگاه آزاد اسالمي با شرايط مشابه از امتیازات مذکور و
نتیجتاً محرومیت از استخدام آنان بهصورت پیماني از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خالف حکم
مقنن و بند  3اصل سوم قانون اساسي جمهوری اسالمي است» .همچنین ديوان عدالت اداری،
اعمال تبعیض در زمینهی تعلق مزايا در مواردی که افراد دارای شرايط مشابه کار بودهاند (رأی
شمارهی  3113331311311131مورخ  ،1731/12/23ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور،
اسفند 21 :1731؛ رأی شمارهی  3113331311315212مورخ  ،1731/11/12ادارهی انتشار
رويهی قضايي کشور ،بهمن  ،72 :1731رأی شمارهی  3113331312711335مورخ
 ،1731/12/21ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،اسفند 121 :1731؛ رأی شمارهی
 ،3113331311712737ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آبان  57 :1731و محمدی
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همداني )722 :1733 ،و اعمال تبعیض در صدور پروانهساختماني برای امالکي را که شرايط
مشابه دارند مصداق تبعیض ناروا تشخیص داده است (محمدی همداني)722 :1733 ،

 .5لزوم رعایت حقوق مکتسب
حقوق مکتسب مجموعه حقوقي است که در اثر قوانین ،مقررات و رويههای اداری برای
افراد ايجاد شده است و تصمیم اداری نميتواند اين حقوق را مورد تعدی قرار دهد (هداوند و
مشهدی .)157 :1733 ،با توجه به مطالب مذکور مراجع اداری مجاز نیستند تصمیمات خود را
به گذشته تسری دهند و به اين وسیله به حقوق مکتسب افراد تعرض کنند (مازن ،بيتا.)135 :
ديوان عدالت اداری در آرای خود مراجع اداری را فاقد صالحیت تعرض به حقوق مکتسب
اشخاص دانسته و بر اين اساس نیز حکم به الزام اداره به رعايت حقوق مکتسب افراد داده
است (رأی شمارهی  311مورخ  1732/11/15هیأت عمومي ديوان عدالت اداری) .با توجه به
مطالب باال ،مرجع اداری نمي تواند حقوقي را که برای افراد ايجاد شده است ناديده بگیرد ،مگر
اينکه قانونگذار چنین صالحیتي را برای وی به رسمیت شناخته باشد .هیأت عمومي ديوان
عدالت اداری در رأی شمارهی  522مورخ  1737/11/23با تأکید بر اين امر عنوان داشته است:
«نظر به اين که پروانه ساختماني براساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری مطابق با
اصول شهرسازی و حدوث{حدود}و ثغور معابر عمومي و وضعیت موجود صادر ميگردد که
مآالً موجد حقوق مکتسبهای برای اشخاص است سلب حق و يا تغییر آن بدون اجازه
قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار ميباشد».
اگر قانونگذار نیز مجوز سلب يا محدوديت مالکیت افراد را در مواردی داده باشد ،اداره
مکلف است با پرداخت حقوق قانوني افراد نسبت به انجام وظايف قانوني خود اقدام کند و
محدوديت استفادهی متعارف از امالک اشخاص ولو در راستای منافع عمومي نميتواند مسقط
حق قانوني آنان در جبران خسارات وارده به آنها باشد (رأی شمارهی 3113331311311351
مورخ  ،1731/11/25ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،دی .)3 :1731
يکي از شعب ديوان در اين زمینه بیان کرده است« :دستگاههای اجرايي مورد نظر
قانونگذار ،درصورتيکه در اجرای طرحهای مصوب موجب سلب مالکیت يا استفاده متعارف
از امالک اشخاص ولو در جهت منافع عمومي شوند ،الزم است با اجازه قانونگذار و با رعايت
تشريفات قانوني در مقابل پرداخت قیمت يا خسارت وارده »...نسبت به انجام وظیفه اقدام کنند
(رأی شمارهی 3113331311312221مورخ  ،1731/12/21ادارهی انتشار رويهی قضايي
کشور ،اسفند .)13 :1731

111

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 8

مراجع اداری مکلفاند به حقوقي که به موجب مصوبات آنها برای شهروندان ايجاد شده
است ،احترام بگذارند و نميتوانند حقوقي را که مصوبهی قبلي خود آن مرجع برای شهروندان
ايجاد کرده است ،به موجب مصوبهی ديگری نقض کنند ( .)Brown, 1998: 215يکي از شعب
ديوان در اين زمینه بیان کرده است ،با توجه به اينکه شاکي شرايط بهرهمندی از مزايای مقرر
در مصوبه و از جمله دريافت زمین را داشته است و مصوبات بعدی هیأت وزيران نميتواند
حقوق مکتسبهی شاکي را از بین ببرد ،ميبايست تسهیالت و مزايای مندرج در مصوبهی هیأت
وزيران وفق مقررات قانوني به شاکي اعطا شود (رأی شمارهی  3113331311311337مورخ
 ،1731/11/13ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،دی .)33 :1731
نکتهی ديگری که در آرای ديوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته اين است که عدم
انجام وظیفه در زمان مقرر توسط اداره نميتواند سبب ناديده گرفتن حقوق مکتسب افراد شود.
اگر اداره وظیفهی خود را در زمان مقتضي انجام ندهد ،اين امر موجب زوال حقوقي که ايجاد
شده است نميشود .يکي از شعب ديوان در رأی خود اعالم کرده است با توجه به اينکه ابالغ
استخدامي در حوزهی صالحیتهای اداره است ،تأخیر در صدور حکم آن برای کارمند بهدلیل
عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حقوق مکتسبهی وی نميشود و کارمند مستحق دريافت
حقوق و مزايای مدت مذکور است (محمدی همداني.)51 :1733 ،
البته اگر مرجع اداری بهاشتباه (رأی شمارهی  3113331311517221مورخ ،1731/12/12
ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،اسفند  ،)71 :1731يا بهدلیل ارائهی اطالعات خالف واقع
توسط متقاضي (رأی شمارهی  3113331311112321مورخ  ،1731/12/17ادارهی انتشار
رويهی قضايي کشور ،اسفند  ،)23 :1731يا با تخطي از قانون (رأی شعبهی  17ديوان ،ادارهی
انتشار رويهی قضايي کشور ،مهر  )72 :1731يا خارج از حدود صالحیت خود (رأی
 3113331311717327مورخ  ،1731/12/21ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،اسفند ،)113 :1731
تصمیمي اتخاذ کرده است اين امر برای افراد حق مکتسبي ايجاد نميکند.
عدم تأمین اعتبار نیز نميتواند موجب اسقاط حقوق مکتسب افراد شود .هیأت عمومي
ديوان در رأی شمارهی  112مورخ  1731/2/21در اين زمینه بیان کرده است« :نداشتن اعتبار،
مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نميبرد» .بر اين اساس
مراجع اداری نميتوانند با استناد به اينکه اعتبار مورد نیاز را در اختیار ندارند ،حقوق شهروندان
را ناديده بگیرند (رأی شمارهی  3113331312512111مورخ  ،1731/12/3ادارهی انتشار
رويهی قضايي کشور ،اسفند 23 :1731؛ رأی شمارهی  3113331317712111مورخ
 ،1731/12/5ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،اسفند 17 :1731؛ رأی شمارهی
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 ،3113331312112173ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آبان 33 :1731؛ رأی شمارهی
 3113331311712317مورخ  ،1731/13/21ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آذر :1731
31؛ رأی شمارهی  3113331312317131مورخ  ،1731/11/23ادارهی انتشار رويهی قضايي
کشور ،بهمن  .)33 :1731يکي از شعب ديوان عدالت اداری در اين زمینه بیان داشته است:
«صرف عدم تأمین اعتبار ...مسقط حقوق مکتسبه مالک نخواهد بود» (شعبانلو.)212 :1731 ،

 .6رعایت حقوق مالکانهی افراد و اصل تسلیط
رعايت حقوق مالکانهی افراد در آرای ديوان مورد استناد قرار گرفته است (آرای شمارهی517
مورخ  1731/12/3و شمارهی  231مورخ  1733/11/23هیأت عمومي ديوان عدالت اداری) و
نقض آن به اذن قانونگذار و موارد مصرح در قانون محدود شده است .براساس قاعدهی «الناس
مسلطون على اموالهم» هر کس حق دارد در اموال خود هر گونه تصرفي کند ،مگر آنکه خالف
آن ثابت شود (محقق داماد .)271 :1735 ،البته اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانهی افراد ،مطلق
نیست (عمید زنجاني )123 :1731 ،و قانونگذار ميتواند با وضع قانون به تعیین ضابطه برای
اعمال حقوق مالکانه و تحديد اين حقوق بپردازد .بر اين اساس مواد  71و  71قانون

مدني()5

ضمن شناسايي اصل تسلیط ،امکان منع افراد از اعمال حقوق مالکانه به موجب قانون را بیان
داشته است (محمدی همداني .)235 :1733 ،اين نکته نیز بايد مورد توجه قرار گیرد که ممنوع
کردن مالک از تصرف در ملک خود بدون تجويز قانونگذار خالف حکم شرعي جواز تصرف
است)1(.

مالکان در امالک خويش و خالف موازين شرع
با توجه به مطالب مذکور ،در مواردی که قانونگذار اجازهی تصرف ملک افراد را داده،
مرجع اداری بايد در حدودی که قانونگذار اجازه داده است ،اقدام به تصرف امالک افراد کند.
يکي از شعب ديوان با تأکید بر اين مسئله بیان داشته است« :چنانچه ملک شاکي در اجرای
طرح مصوب تملک نشده باشد و يا قسمتي از آن مازاد بر نیاز اجرای طرح تملک شده باشد
برای شاکي اين حق محفوظ است که با توجه به اجرای طرح و تملک کل ملک نسبت به اقامه
دعوای استرداد ملک يا وجه آن نسبت به مازاد بر طرح اقدام نمايد» (رأی شمارهی
 3113331315211117مورخ  ،1731/11/22ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،بهمن :1731
 .)21شايان ذکر است که در اين زمینه ،فقهای شورای نگهبان نیز تملک اراضي اشخاص وسیعتر از

موارد احتیاج بدون رضايت مالک را خالف موازين شرع تشخیص داده و باطل اعالم

کردهاند)3(.

 .7مستدل و مستند بودن تصمیم اداری
يکي از الزامات مراجع اداری در مورد تصمیمات اداری لزوم بیان مباني تصمیمي است که
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توسط اداره گرفته شده است .بر اين اساس مخاطبان تصمیم محقاند از داليل اتخاذ تصمیم
توسط مقام عمومي و اداری اطالع يابند (هداوند و مشهدی.)217 :1733 ،
الزام به ارائهی داليل موجب ميشود مقام اداری با دقت و توجه بیشتری تصمیمگیری کند
و همچنین موجبات قابل ارزيابي شدن تصمیمات اداری را فراهم ميسازد .عالوهبر اين ،بیان
داليل تصمیمات موجب ميشود که مخاطبان بهسبب آگاهي از مبنای اتخاذ تصمیم ،اعتماد الزم
را نسبت به عملکرد نظام اداری پیدا کنند (هداوند .)555 :1733 ،ديوان عدالت اداری،
تصمیمات مرجع اداری را که بدون دلیل اتخاذ شدهاند ابطال کرده و اعالم داشته است که اداره
بايد برای تصمیمي که ميگیرد ،دلیل مبتني بر قانون اعالم کند (محمدی همداني.)711 :1733 ،
يکي از شعب ديوان در موردی که مرکز امور مشاوران قوهی قضايیه با وجود شرايط قانوني و
بدون هیچگونه استداللي از صدور پروانهی وکالت برای متقاضي استنکاف کرده است ،حکم به
الزام مرکز امور مشاوران به صدور پروانهی وکالت برای متقاضي داده است (رأی شمارهی
 2731مورخ  1732/12/2پروندهی کالسهی  2152/37شعبهی هجدهم ديوان عدالت اداری،
هداوند و مشهدی.)211 :1733 ،
شعب ديوان عدالت اداری در مواردی که نیروی انتظامي تقاضای دريافت پروانهی کسب
افراد را رد کرده است ،اعالم نظر پلیس نظارت بر اماکن عمومي نیروی انتظامي بدون ارائهی
دلیل و مستند قانوني را مانع صدور پروانهی کسب ندانستهاند .بر اين اساس شعب ديوان اعالم
کردهاند :هرچند به موجب بند  11مادهی  7آيیننامهی اجرايي مادهی  12قانون نظام صنفي
مصوب  )3(1732موافقت پلیس نظارت بر اماکن عمومي نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران
برای دريافت پروانهی کسب ضروری است ولي «...اختیارات اداره اماکن بهصورت مطلق نبوده
بلکه در حدود مقررات قانوني مجاز به اظهار نظر ميباشند» و با توجه به اينکه ادارهی مذکور،
«...هیچگونه مدرک و اسناد و ادلهای که داللت بر عدم صالحیت فعالیت کسبي شاکي باشد
ارائه ننموده است »...اقدام آن اداره پذيرفتني نیست (آرای شعبهی  5ديوان عدالت اداری،
ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،مهر  2 :1731و 7؛ رأی شمارهی 3113331311512773
مورخ  ،1731/3/13ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آذر 1 :1731؛ رأی شمارهی
 ،3113331311212112ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ،آبان .)31 :1731

 .8رعایت تناسب
براساس اصل تناسب بايد بین تصمیم گرفتهشده توسط اداره و هدفي که قانونگذار از اعطای
صالحیت مورد نظر به اداره داشته است ،تعادل وجود داشته باشد( )Brown, 1998: 233و اقدام
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اداره نبايد بیش از اندازهای باشد که برای تأمین منافع عمومي ضروری است (.)Alder, 2002: 385
بر اين اساس اداره بايد از میان گزينههای موجود گزينهای را انتخاب کند که عالوهبر تأمین
هدف قانون ،کمترين صدمه را به حقوق افراد وارد آورد (مرادی برلیان .)32 :1732 ،در نتیجه
اگر تصمیمي غیر از تصمیم اداره وجود دارد که منافع افراد را کمتر تحت تأثیر قرار ميدهد و
هدف و مقصود قانونگذار را تأمین ميکند ولي اداره تصمیم ديگری گرفته است ،تصمیم
گرفتهشده غیرمتناسب است (مرادی برلیان.)21 :1732 ،
يکي از شعب ديوان عدالت اداری ،در موردی که مراجع صالحه مجوز برگزاری نمايشگاه
را صادر کرده و سپس آن را لغو کردهاند «...لغو مجوز مزبور آن هم يک هفته قبل از برگزاری
نمايشگاه »...را بهدلیل عدم رعايت مقررات و شئونات اسالمي «...درحاليکه امکان برگزاری
نمايشگاه در چارچوب مقررات و با رعايت شئونات اسالمي وجود داشته ،»...خارج از حدود
اختیارات قانوني مقامات مربوطه دانسته و اعالم کرده است که مقامات مربوطه «حق لغو مجوز
صادره را نداشتهاند بلکه ميبايست به متصديان نمايشگاه در خصوص نحوهی برگزاری و
رعايت شئونات اسالمي در حدود مجوز صادره تذکر ميدادند و در صورت تخطي از قواعد
مزبور يا عدم پذيرش آنها از برگزاری نمايشگاه ممانعت بهعمل ميآوردند .شعبهی مربوطه در
اين پرونده با توجه به اينکه اقدام اداره غیرمتناسب با موضوع بوده ،مرجع اداری را مکلف به
پرداخت خسارت وارده کرده است (رأی مورخ  ،33/3/13شعبهی  25ديوان ،معاونت آموزشي
و پژوهشي ديوان عدالت اداری.)133-131 :1731 ،

نتیجهگیری
در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران ،نظارت قضايي بر تصمیمات اداری شخصي بر
عهدهی شعب ديوان عدالت اداری نهاده شده است .در اين مقاله سعي شد آرای شعب ديوان
در نظارت بر اين نوع تصمیمات بررسي شده و بايستهای که ديوان برای اتخاذ تصمیم اداره
ضروری دانسته است ،استخراج شود.
شعب ديوان عدالت اداری در آرای خود افزودن به شرايط مقرر در قانون را خارج از
حدود صالحیت مراجع اداری دانستهاند .شعب ديوان وجود کلیهی شرايط مدنظر قانونگذار را
شرط انجام وظیفه توسط مراجع اداری دانسته و در مواردی که کلیهی شرايط قانوني کامل
نیست مراجع اداری را مکلف به انجام وظیفه نميدانند.
براساس آرای شعب ديوان عدالت اداری ،اگر در قانون برای انجام امری ،تشريفاتي در نظر
گرفته شده است ،مرجع اداری بايد در اتخاذ تصمیم در مورد آن امور ،تشريفات مقرر در قانون
را رعايت کند.
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به موجب آرای مورد بررسي ،مرجع اداری نميتواند با استناد به قوانیني که مهلت اعتبار
آنها به پايان رسیده است ،تصمیماتي اتخاذ کند يا اقداماتي انجام دهد و اخذ هر گونه وجه
توسط مراجع اداری بدون وجود مجوز قانوني ،مغاير قانون است.
براساس آرای مورد بررسي ،هیچ مقام اداری حق ندارد در مواردی که قانونگذار برای امری
مجازات در نظر نگرفته است ،مجازات تعیین کند.
ديوان عدالت اداری در مواردی که مقررات به اداره ،صالحیت اختیاری در مورد موضوعي
اعطا کرده است ،دعوای الزام اداره به اتخاذ تصمیمي معین در زمینهی موضوع را رد کرده
است .ديوان مرجع اداری را ملزم به عدم تأخیر در تصمیمگیری ميداند و با تأکید بر اين
مسئله ،در مواردی که قصور مرجع اداری و تأخیر در انجام وظیفه موجب خسارت به
شهروندان شده ،مرجع اداری را ملزم به پرداخت خسارت وارده کرده است.
مراجع اداری مکلفاند در موضوعات به شرايط يکسان ،تصمیم مشابه بگیرند و بر اين
اساس ديوان عدالت اداری تصمیم مراجع اداری را در مواردی که با افراد در شرايط برابر
تبعیض قائل شدهاند ،ابطال کرده است.
براساس آرای ديوان ،مراجع اداری مکلفاند به حقوق مکتسب شهروندان احترام بگذارند
و حقوق مالکانهی آنها را رعايت کنند .بر اين اساس در مواردی که مرجع اداری به موجب
قانون مجاز به تعدی به حقوق مکتسب يا حقوق مالکانهی افراد شده است ،بايد خسارات
وارده به آنها را جبران کند.
شعب ديوان عدالت اداری مراجع اداری را مکلف به تصمیمگیری مستدل و مستند دانستهاند
و تصمیمات مراجع اداری را در مواردی که بدون دلیل اتخاذ شده است ،ابطال کردهاند .براساس
آرای ديوان بايد بین تصمیم گرفتهشده توسط مرجع اداری و تأمین منافع عمومي تناسب وجود
داشته باشد و ديوان در مواردی که تصمیم اداری نامتناسب بوده و موجب ورود زيان به
شهروندان شده است ،مرجع اداری را مکلف به جبران خسارت وارده دانسته است.
نکتهی مهم در مورد رعايت بايستههای تصمیمگیری توسط مراجع اداری ،نبود قوانین
تعیینکننده در روند اتخاذ تصمیم اداری و بايستههای مورد نیاز در اين زمینه است .امری که
موجب شده است شعب ديوان عدالت اداری با استناد به عمومات و قواعد کلي حقوقي
تصمیمات اداری را مورد نظارت قرار دهند .اين امر ضرورت وجود قانون يا قوانیني را که
بهصورت شفاف و مشخص آيین تصمیمگیری اداری و بايستههای اتخاذ تصمیم اداری را بیان
کنند روشن ميسازد.
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یادداشتها
 .9شايان ذکر است تشتت اطالعات آرای استنادی بهدلیل عدم دسترسي به اطالعات کامل آراست.
 .2مادهی  -55وظايف شهرداری به شرح زير است:
...
 -22صدور پروانه برای کلیهی ساختمانهايي که در شهر {ساخته} ميشود.
 .3اصل  52قانون اساسي :بودجهی ساالنهی کل کشور بهترتیبي که در قانون مقرر ميشود از طرف
دولت تهیه و برای رسیدگي و تصويب به مجلس شورای اسالمي تسلیم ميگردد.
 .1مادهی  11قانون مسئولیت مدني -کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به
مناسبت انجام وظیفه عمداً يا در نتیجهی بياحتیاطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً
مسئول جبران خسارت وارده ميباشند ،ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و
مربوط به نقص وسايل ادارات و يا مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر
عهدهی اداره يا مؤسسهی مربوطه است ولي در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتي که
برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعي طبق قانون بهعمل آيد و موجب ضرر ديگری شود
دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
 .1مادهی  -71هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی
که قانون استثنا کرده باشد .مادهی  -71هیچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بیرون کرد مگر
به حکم قانون.
 .6نظريهی شمارهی  33/71/73211مورخ  1733/2/15فقهای شورای نگهبان مذکور در رای شمارهی
 253مورخ  1733/11/21هیأت عمومي ديوان عدالت اداری...« :مصوبه شورای شهر که مورد
اعتراض شاکي قرار گرفته است ،بهدلیل اينکه شهرداری الزام نموده است هنگام مراجعه مالک برای
اخذ پروانه ساختماني بدون پرداخت  )P( 21قیمت منطقهای هر متر زمین ـ عالوهبر پرداخت هزينه
معمولي پروانه ـ اجازه ساختمان را به مالک شرعي و قانوني زمین ندهد و اين منع خالف حکم
شرعي جواز تصرف مالکین در امالک خويش است ،ازاينرو مصوبه مذکور خالف موازين شرع
شناخته شده و باطل اعالم ميگردد».
 .7نظريهی شمارهی  33/71/21523مورخ  1733/11/21فقهای شورای نگهبان در مورد مادهی 22
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب .1723/3/3
 .8آيیننامهی اجرايي تبصرهی  1مادهی  12قانون نظام صنفي:
مادهی  -7شرايط و مدارک الزم جهت تحصیل پروانهی کسب در شهرها... :

 – 11موافقت ادارهی نظارت بر اماکن عمومي نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران.
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منابع و مآخذ
الف) فارسی و عربی
ابوالحمد ،عبدالحمید ( ،)1731مبانی سیاست (جامعهشناسی سیاسی) ،تهران :توس ،چ هفتم.
ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور( ،)1732مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت
اداری مهر  ،9319تهران :پژوهشگاه قوهی قضايیه ،چ اول.
ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور( ،)1732مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت
اداری آبان  ،9319تهران :پژوهشگاه قوهی قضايیه ،چ اول.
ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ( ،)1737مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت
اداری آذر  ،9319تهران :پژوهشگاه قوهی قضايیه ،چ اول.
ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور( ،)1737مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت
اداری دی  ،9319تهران :پژوهشگاه قوهی قضايیه ،چ اول.
ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور( ،)1737مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت
اداری اسفند  ،9319تهران :پژوهشگاه قوهی قضايیه ،چ اول.
ادارهی انتشار رويهی قضايي کشور ( ،)1737مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت
اداری بهمن  ،9319تهران :پژوهشگاه قوهی قضايیه ،چ اول.
امامي ،محمد؛ استوار سنگری ،کوروش ( ،)1731حقوق اداری ،تهران :میزان ،چ دوم ،ج .2
خادم ،علي ( ،)1725عدالت در انگلستان ،تهران :چاپخانهی بانک ملي.
دومیشل ،آندره ( ،)1731حقوقعمومی ،ترجمهی ابوالفضل قاضي شريعتپناهي ،تهران:
دادگستر ،چ اول.
رستمي ،ولي ( ،)1731مالیهی عمومی ،تهران :میزان ،چ اول.
سنجابي ،کريم (بيتا) ،حقوق اداری ،بينا ،چ سوم ،ج .1
شعبانلو ،داود ( ،)1731گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری مربوط به دعاوی شهرداری،
تهران :جنگل ،جاودانه ،چ اول.
صدرالحفاظي ،نصراهلل ( ،)1732نظارت قضائی براعمال دولت در دیوان عدالت اداری،
تهران :شهريار ،چ اول.
طباطبائي مؤتمني ،منوچهر ( ،)1731حقوق اساسی ،تهران :میزان ،چ هفتم.
طباطبائي مؤتمني ،منوچهر ( ،)1731حقوق اداری ،تهران :سمت ،چ هفدهم.

تأملی بر برخی از بایستههای تصمیمگیری اداری شخصی در پرتو آرای شعب دیوان عدالت اداری

133

عمید زنجاني ،عباسعلي ( ،)1731قواعد فقه (بخش حقوق خصوصی) ،تهران :سمت ،چ اول.
مازن ،راضي لیلو (بيتا) ،القانون اإلداری ،بينا ،الطبعه الثالثه.
محقق داماد ،مصطفي ( ،)1735قواعد فقه (بخش مدنی) ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمي ،چ چهاردهم.
محمدی همداني ،اصغر ( ،)1733نمونه آراء شعب دیوان عدالت اداری ،تهران :جنگل ،چ اول.
مرادی برلیان ،مهدی ( ،)1732اصل تناسب (در نظام حقوقی اتحادیهی اروپایی با نگاهی به
آرای دیوان عدالت اداری ایران) ،تهران :خرسندی ،چ اول.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1732مجموعه نظريات فقهي شورای نگهبان؛ در پاسخ به
استعالمات ديوان عدالت اداری( ،)1737-1711تهران :دادگستر ،چ اول.
مرکز مالمیری ،احمد ( ،)1735حاکمیت قانون ،مفاهیم ،مبانی و برداشتها ،تهران :دفتر
مطالعات حقوقي مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،چ دوم.
معاونت آموزشي و پژوهشي ديوان عدالت اداری ( ،)1731رویهی قضایی در شعب دیوان
عدالت اداری ،قم :نشر قضا ،چ اول ،دفتر نخست.
معاونت آموزشي و پژوهشي ديوان عدالت اداری ( ،)1732رویهی قضایی در شعب دیوان
عدالت اداری ،تهران :جنگل ،جاودانه ،چ اول ،دفتر دوم.
هاشمي ،محمد ( ،)1737حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،حاکمیت و نهادهای سیاسي،
تهران :میزان ،چ نهم ،ج .2
هداوند ،مهدی ( ،)1733حقوق اداری تطبیقی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم
انساني دانشگاهها (سمت) ،چ اول.
هداوند ،مهدی؛ مشهدی ،علي ( ،)1733اصول حقوق اداری (در پرتو آراء دیوان عدالت
اداری) همراه با مطالعهی تطبیقی در حقوق فرانسه ،سوئیس ،آلمان ،مصر ،لبنان،
انگلیس و آمریكا ،مرکز مطالعات توسعهی قضايي معاونت حقوقي و توسعهی قضايي
قوهی قضايیه ،تهران :خرسندی ،چ اول.
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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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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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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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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,
right, duty.
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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”.
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Religious and political
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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