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(بررسي موردی سیاست جنایي تقنیني)
امیناله زمانی

*

دانشآموختهی دورهی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ايران
پذيرش1931/1/11 :

دريافت1931/4/11 :

چكیده
ولیفقیه از طريق احكام حكومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی ،که در اين مقاله «احكام
نظامیه» خوانده میشوند ،در قانونگذاری جنايی نقش ساختاری و سنجشی دارد .موضوع اساسی اين
مقاله ،تبیین جايگاه «احكام نظامیهی ولیفقیه» در ساختار نظام جمهوری اسالمی ايران و بهويژه شورای
نگهبان است .اين مسئله میتواند به ايجاد رويهای واحد در عملكرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری
اسالمی ايران از جمله شورای نگهبان ،در استناد به احكام نظامیهی ولیفقیه ،کمك شايانی کند .نگارنده
با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با اتكا بر منابع معتبر فقهی و نظرها و آرای شورای نگهبان ،معتقد به
اطالق «تبعیت از احكام نظامیهی ولیفقیه» از سوی کلیهی اشخاص و نهادها (که وظیفهی
مقرراتگذاری يا سنجش مقررات را بر عهده دارند) از جمله شورای نگهبان است .با اين توضیح ،با
وجود احكام نظامیهی مقام رهبری وظیفهی شورای نگهبان بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغايرت
يا عدم مغايرت با مالك و سنجهی «احكام نظامیهی ولیفقیه» است و در اين موارد نمیتواند به نظر
فتوايی خود استناد کند .آرا و نظرهای شورای نگهبان نشان میدهد که استناد شورای نگهبان به احكام
نظامیه مطلق نبوده و در برخی موارد با اختال ف مواجه بوده است.

كلیدواژهها :احكام نظامیه ،حكم حكومتی ،سیاست جنايی ،قانونگذاری جنايی ،ولیفقیه.

* E-mail: Aminezamani@gmail.com
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از نظرگاه مبانی سیاسی مذهب شیعه ،در زمان غیبت ،حق واليت معصوم (ع) بهصورت واليت بر
مديريت در جامعهی اسالمی بر عهدهی فقیه عادل است (جوادی آملی .)66 :5831 ،چنین فقیهی ،اختیار
اجرای احكام و حدود اسالمی (حلّی5043 ،ق ،ج  )853 :5و همچنین صالحیت افتاء و قضا در
جامعهی اسالمی را دارد تا آنجا که اطاعت از او نیز بر همهی مسلمانان واجب است (خمینی5040 ،ق:
555؛ گیالنی5031 ،ق13 :؛ اصفهانی5056 ،ق ،ج  .)383 : 0هرچند در بین فقها در شمول اختیارات
ولیفقیه در مورد افتاء و منصب قضا اتفاقنظر وجود دارد ،ديدگاهی که دامنهی اختیارات ولی را تا
شئون و امور اجتماعی و سیاسی مسلمانان گسترش میدهد ،نظريهی «واليت مطلقهی فقیه» است که در
قرن معاصر توسط حضرت امام خمینی (ره) ارائه شده و بهعنوان نظريهی سیاسی حاکم بر ساختار
جمهوری اسالمی ايران به منصهی ظهور رسیده است )5(.در اين نظريه ،حاکم اسالمی در حكومت
اسالمی دارای همان اهدا ف و وظايف پیامبر (ص) و ائمهی اطهار (ع) است (خمینی5035 ،ق ،ج :3
 )638و اين صالحیت را دارد که واليت خود را در حوزهی تشريع و حكومت بر انسان اعمال کند
(عمید زنجانی ،5863 ،ج .)364 :5
مطابق با قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،ولیفقیه به کلیهی شئون و نهادهای تقنینی ،اجرايی و
قضايی جمهوری اسالمی ايران مشروعیت میبخشد و بر قوای سهگانه نظارت و کنترل عالی دارد )3(.در
اين رويكرد ،ولیفقیه جايگاه و نقش اساسی در سیاست جنايی و بهويژه سیاست جنايی تقنینی دارد.
سیاست جنايی در مفهوم خود عبارت است از «مجموعه روشهايی که بهوسیلهی آن بدنهی اجتماعی
(هیئت اجتماع) ،پاسخهای خود را به پديدهی مجرمانه سازماندهی میکند» (حسینی .)50 :5838 ،اين
روشها که از سوی دولت در معنای عام خود يعنی کلیهی نهادها (کاتوزيان )01 :5833 ،و جامعهی
مدنی اعمال میشود ،عالوهبر رفتارهای واکنشی بر رفتارهای کنشی و پیشگیرانه در مقابل جرم و
انحرا ف (الزرژ )18 :5834 ،نیز داللت دارد و حتی در مبارزه و برخورد با پديدهی مجرمانه ،تدابیر
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را نیز در برمیگیرد (قیاسی .)05 :5831 ،مفهوم سیاست جنايی ـ متأثر از
تعريف مارك آنسل ـ از نظر کاربردی ،يك فن شناخته میشود و جنبههای گوناگون تقنینی ،قضايی،
اجرايی و مشارکتی به خود میگیرد (نجفی ابرندآبادی .)151 :5813 ،سیاست جنايی قانونی يا تقنینی،
ناظر بر فعالیت قانونگذار و مقررات در قالب قوانینی است که اصول اساسی و برنامههای سیاست جنايی
را تبیین و تشريح میکنند و بر تدابیر قانونگذار و مراجع رسمی تقنینی در مورد مبارزه با بزهكاری و
کنترل جرم و انحرا ف تأکید میورزند (نجفی ابرندآبادی .)151 :5813 ،ولیفقیه از طريق احكام
حكومتی و فتاوی خويش ،مهمترين نقش را در سیاست جنايی تقنینی ،هم از نظر ساختار و هم از نظر
سنجش قوانین عادی خواهد داشت .اختال ف در الزام يا اختیار استناد و همچنین دامنهی تبعیت از فتاوی
و احكام ولیفقیه در ساختار تقنین سیاست جنايی بهويژه در عملكرد شورای نگهبان و تجربهی
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اسالمی ايران میپردازد ،بديع و جديد است.
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اطالق ادلهی واليت فقیه در شرع و اصول متعدد قانون اساسی ،مبنای اختیار تشريع و
قانونگذاری ولیفقیه در نظام جمهوری اسالمی ايران است .نقش ولیفقیه در قانونگذاری
جنايی اغلب از طريق احكام حكومتی يا فتاوی او اجرا میشود و بدين سبب فتاوی ولیفقیه
در اين ساختار سیاسی منبع قانون بهشمار میرود (جوادی آملی.)061 :5831 ،

 .1-1مبانی و محدودهی تأثیر احکام حکومتی ولیفقیه در قانونگذاری جنایی
«احكام حكومتی ،تصمیماتی است که ولی امر میتواند بهحسب مصلحت وقت اتخاذ کند
و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و بهموقع اجرا گذارد» (طباطبايی ،5833 ،ج  .)560 :5در
حقوق موضوعه و عرفی ،اين احكام تحت عنوان احكام رئیس کشور ( )decretsشناخته میشود
که ناظر بر «حكمهای کلی و يا خصوصِ مورد است که کتباً از سوی رئیس کشور صادر
میشود» (لنگرودی ،5836 ،ج  .)533 :5در فلسفهی علم سیاست نیز ،طرفداران نظامهای
دموکراسی ،بر ناتوانی قانون در موارد جزيی و پیشبینیناپذير و ضرورت اعطای اختیار به
فرمانروا اجماع داشته و در چنین شرايطی ،اين موضوع را به حكم عقل و مسلمات بديهی
پذيرفتهاند (ارسطو 531 :5836 ،و )531؛ تا آنجا که برخی ،بهصراحت از اين صالحیت تحت
عنوان اختیار ويژهی حاکم نام برده و مبنای آن را خیر و صالح جامعه دانستهاند و تا آنجا
پیش رفتهاند که گفتهاند در موارد ضرورت به استناد اين اختیار ويژه نیز میتوان تصمیمی
خال ف قانون موجود و به مصلحت جامعه ،اتخاذ کرد .تعلیل چنین موضوعی را ناتوانی قوانین
و وقوع شرايط ضروری بیان میکنند و بداهت آن را مستند به قانون عمومی طبیعت
برمیشمارند (الك .)343-341 :5835 ،مبنای حكم حكومتی و مناط آن «حصول مصلحت
مكلفان ،حفظ نظام و پیشگیری از هرج و مرج و اختالل نظام» است و از اين نظر با فتاوی
حكومتی تفاوتی ندارد (علیدوست .)638 :5833 ،در ادبیات فقهی چنین مبنايی اغلب با عبارت
«مصلحه المسلمین» و نظاير آن شهرت دارد (کیدرى5056 ،ق533 :؛ عاملى کرکى5043 ،ق ،ج
 )304 :5و قلمرو اين احكام نیز امور اجتماعی حكومت و جامعهی اسالمی است (راعی و
عطريان .)583 :5835 ،فقهای معاصر ضمن تأکید بر تبعیت از مقررات و قوانین حكومتی ،با
استناد به معیار «اخالل در نظام» ،عدم رعايت احكام حكومتی را خال ف شرع دانستهاند
(تبريزى ،بیتا ،ج  )311 :5و بر تبعیت از اوامر حكومتی ولیفقیه برای همهی اشخاص ،فقهای
ديگر و حتی ولیفقیه اتفاقنظر دارند (جوادی آملی063 :5831 ،؛ خلخالی5031 ،ق.)630 :
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منظور از فتوا ـ که يكی از شئون ولیفقیه و حاکم اسالمی نیز است (آملی ،5834 ،ج:54
 )815ـ کشف و اخبار از حكم شرعی کلی است (بیارجمندی خراسانی ،بیتا ،ج :5

)8()505

که از سوی مجتهد واجد شرايط ،از طريق ادلهی شرعی و در مقام يك کارشناس ،بهعنوان
احكام الهی استنباط میشود (اصفهانی5056 ،ق ،ج  .)560 :8اما حكم واليی از سوی حاکم
انشا و براساس مصلحت جامعهی اسالمی صادر میشود (هاشمی شاهرودی و ديگران،
5036ق ،ج  ،)863 :8ازاينرو ماهیت حكم واليی ابداع و ماهیت فتوا خبر و گزارش است
(برای مطالعهی بیشتر ر.ك :علیدوست.)143- 665 :5833 ،
در خصوص پیروی از فتاوی مقام رهبری (ولیفقیه) سه وضعیتِ حصر عقلی قابل بررسی
است :اول عدم تبعیت از فتاوی ،تبعیت از کلیهی فتاوی و سوم تفكیك فتاوی و پذيرش تبعیت
نسبی .رويكرد تبعیت از کلیهی فتاوی مقام رهبری با اصل اختیار مكلفان و رجوع به مجتهد
جامعالشرايط تقلید و همچنین ديدگاه برگزيده و حجیت ديدگاه فتوايی فقهای عضو شورای
نگهبان که در ادامه اشاره خواهد شد ،مغايرت دارد .ديدگاه عدم تبعیت از فتاوی نیز با توضیح
رويكرد سوم (تبعیت نسبی) ،رد خواهد شد .مطابق با رويكرد سوم ،بايد در خصوص فتاوی
مقام رهبری قائل به تفكیك شد .اول فتاوی که مرتبط با ادارهی امور حكومت ،مصالح
اجتماعی و بهعبارت ديگر نظم عمومی است و دوم فتاوی غیر از اينها که شامل فتاوی امور
فردی و شخصی افراد است .از آنجا که وظیفهی حاکم اسالمی ادارهی جامعهی مسلمانان و
حفظ مصالح اجتماعی آنان است ،تبعیت از فتاوی اجتماعی او برای همگان الزامی خواهد بود،
در غیر اين صورت با نقض هد ف و اغراض ادلهی نظريهی واليت مطلقهی فقیه ،مواجه
خواهیم شد ،زيرا از طريق برهان

خلف()0

به اين نتیجه خواهیم رسید که پیروی نكردن از

فتاوی اجتماعی و مرتبط با نظم عمومی ولیفقیه با فقدان ثبات اجتماعی در اثر تضاد فتاوی
میان مراجع مختلف با مقام رهبری و در نتیجه ناکارايی نهاد واليت فقیه مواجه خواهیم شد .به
همین دلیل ،حكومت و واليت مطلقهی فقیه از احكام اولیهی اسالم و مقدم بر ساير فروعات
مانند نماز ،روزه و  ..است (خمینی ،5835 ،ج  )013 :34و از آنجا که جامعه و حكومت،
مكلف خطاب شرعیاند (میرباقری ،)5835 ،نهادها و اشخاص بايد در امور اجتماعی و مرتبط
با نظم عمومی ،تابع فتاوی و دستورهای ولیفقیه باشند .هرچند فقها در خصوص تبعیت از
فتاوی ولیفقیه برای همگان بحث مفصلی ارائه نكردهاند و بیشتر بر همان احكام حكومتی
تأکید شده است ،فحوای کالم برخی فقها ـ بدون تفكیك میان انواع فتاوی ـ بهصورت کلی ،بر
تبعیت از ديدگاههای ولیفقیه تأکید میکند .بهنظر میرسد در ديدگاههای اخیر بیشتر تبعیت از
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و عقايد ولیفقیه حتی از سوی ساير فقها و مراجع تأکید میکند (خمینی ،بیتا.)13 :
نظريهپردازان ديدگاه واليت مطلقهی فقیه در پاسخ به استفتای لزوم يا عدم لزوم پیروی از
فتاوی ولیفقیه در مقام تزاحم با فتاوی مرجع تقلید اشعار داشتهاند:
« در مسائل مربوط به اداره کشور اسالمی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد ،نظر
ولی امر مسلمین بايد اطاعت شود .ولی در مسائل فردی محض ،هر مكلفی بايد از فتوای
مرجع تقلیدش پیروی نمايد» (خمینی5030 ،ق ،ج  .)80 :5اين موضوع عیناً در فتاوی مقام
معظم رهبری ،حضرت آيتاهلل خامنهای نیز تكرار و تأکید شده است (خامنهای.)33 :5833 ،
ساير مراجع تقلید نیز بر اين نظر متفقاند که در مسائل مربوط به حكومت بايد از نظر ولیفقیه
پیروی کرد (مكارم شیرازی5031 ،ق ،ج .)53 :8

 .2احكام نظامیهی وليفقیه
نگارنده بهمنظور تبیین میزان تأثیر و تبعیت از ديدگاههای ولیفقیه و همچنین جمع میان
احكام حكومتی و فتاوی حكومتی ولیفقیه ،عبارت «احكام نظامیه» را برگزيده و معتقد است
که احكام نظامیه برای همهی نهادها و مراجع قانونگذاری و مقرراتنويسی واجب و الزم
است .در ابتدا الزم است که اصطالح مزبور تعريف و سپس جايگاه آن در نظام تقنینی
جمهوری اسالمی و از جمله شورای نگهبان بررسی شود .در اين خصوص بايد بر چند نكته
تأکید کرد:
 .5واژهی «احكام» که در لغت به معنای قوانین و مقررات است (لنگرودی ،5836 ،ج )536 :5
و اطالق آن شامل انواع احكام مقام رهبری (اعم از حكومتی ،فتاوی ،دستورها و توصیهها و
فرمانها) که متصف به «نظامیه» است ،میشود و صفت «نظامیه» نیز از جهت لغوی به معنای نظم و
ترتیب ،سازمان ،روش و بر يك روش و ترتیب است (بستانی )334 :5811 ،که بر تبیین احكام
مذکور در امور اجتماعی ،نظم عمومی ،ادارهی حكومت و نظم زندگی جامعه (لنگرودی ،5836 ،ج
 )8614 :1داللت دارد و از اين نظر تنها احكام «غیرنظامیه» يعنی احكام شخصی و فردی که با نظم
عمومی مرتبط نیست ،از شمول تبعیت برای اشخاص خارج میشود.
 .3حكم تبعیت از احكام نظامیهی مقام رهبری برای همهی نهادهای حكومتی از جمله
شورای نگهبان ،مراجع و مقامات مقرراتگذاری الزامی است .همانطورکه در بند  5گفتیم،
منظور از احكام «غیرنظامیه» با امعاننظر به استفتای پیشگفته از حضرت امام خمینی (ره)،
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فتاوی ولیفقیه و ساير فقها باشد .به همین سبب يكی از فقهای معاصر ،بر تبعیت از کلیهی آرا
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امور عبادی ،لیكن در برخی موارد در خصوص يك حكم اجتماعی ديگر يا اِعمال در يك
«فرايند اجتماعی» ،با نظم عمومی جامعه مرتبط میشوند ،آنگاه اين فتاوی فردی ،ديگر فردی
محض محسوب نمیشوند و در حكم احكام نظامیه و مرتبط با مصالح اجتماع هستند .نگارنده،
فتاوی دستهی اول را فتاوی «فردی محض» و فتاوی دستهی دوم را فتاوی «اجتماعی تبعی»
مینامد .مثال برای اين موضوع را میتوان در اِعمال نهاد امر به معرو ف و نهی از منكر يافت.
امر يا نهی نسبت به احكام يا خطاهای فردی يك شخص که در منظر عمومی ارتكاب میيابد،
مرتبط با حاکمیت (مكارم شیرازی ،5836 ،ج )1 :54و يك امر نظامیه است و نمیتوان به
استناد ماهیت فردی فتوا ،آن را غیرنظامیه قلمداد کرد .ازاينرو منظور از احكام فردی محض،
احكامی است که به هیچ طريق با نظم عمومی و نظام جامعه مرتبط نباشد ،هرچند آن حكم و
فتوا از نظر ماهیت ،فردی باشد .بنابراين ،به اعتقاد نگارنده منظور از احكام نظامیه ،شامل احكام
حكومتی و هم فتاوی اجتماعیِ تبعی (فردی محض مرتبط با نظم عمومی) و هم فتاوی با
محتوای اجتماعی و مسائل سیاسی مدنظر است .قسم اخیر (فتاوی اجتماعی) ،که به تعبیری
«فتاوی حكومی» نیز نامیده میشوند (علیدوست ،)633 :5833 ،ناظر بر استنباطهای حاکم در
مسائل مربوط به حكومت ـ و به نظر نگارنده مرتبط با اداره و جامعهی مسلمان ـ با تكیه بر
ادلهی شرعی و در مقام کشف و کارشناسی است.
 .8شايان توضیح است که برخال ف تفكیك فتاوی ،احكام حكومتی از جهت تبعیت در اين
مبحث ،تفكیكپذير نیستند ،زيرا مبنای احكام حكومتی اعم از اينكه ماهیت و موضوع آن فردی يا
اجتماعی باشد ،مصالح اجتماعی و ادارهی جامعه است ،و تفكیك اين احكام به احكام حكومتی
اجتماعی و فردی به هد ف تفاوت در تبعیت يا «سنجهای» بودن آنها و در نتیجه خروج احكام
حكومتیِ فردی از شمول پیروی و سنجش ،ناصواب است .ازاينرو صفت نظامیه برای احكام
حكومتی ،يك صفت توضیحی است و برخال ف فتاوی ،ناظر بر تفكیك احكام حكومتی به نظامیه و
غیرنظامیه نیست .بر همین اساس ،احكام نظامیه ،مشتمل بر کلیهی احكام حكومتی (اعم از ماهیت و
مخاطب فردی يا اجتماعی) و فتاوی اجتماعی و اجتماعیِ تبعی خواهد بود.
 .0فلسفه و چرايی الزام به تبعیت از «احكام نظامیه» ،دلیلِ عقلی «ضرورت حفظ نظم
عمومی و ادارهی اجتماع مسلمانان» است؛ زيرا در غیر اين صورت نمیتوان اجتماع را با وجود
اختال ف احكام اجتماعی اداره کرد .بهعبارت ديگر ،عدم رعايت و اطاعت از فتاوی ]مرتبط با
ادارهی جامعه[ ولیفقیه ،موجب ايجاد فساد و اختالل در نظام اسالمی و تضعیف نفوذ حاکم
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احكام «فردی محض» است .به اعتقاد نگارنده واژهی «محض» در عبارت مذکور ،دارای
خصوصیت معنايی است؛ بدين توضیح که گاهی ماهیت برخی از فتاوی ،فردی است مانند
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ولیفقیه بر کلیهی امور سیاسی ،قضايی و اجرايی است (خمینی5040 ،ق.)555 :
 .1موضوع علوم جنايی و حقوق جزا ،پديدهی مجرمانه ،مجرم و واکنشهای اجتماعی علیه
پديدهی مجرمانه و تشريفات رسیدگی به آنهاست (قیاسی و همكاران ،5835 ،ج  )6 :5که
محتوای آن واکنش دولت در برخورد با اعمال ضداجتماعی بهمنظور برقراری نظم و امنیت
است (گلدوزيان ،5831 ،ج  )33 :5و از آنجا که تنها حاکمیت ،متولی تعقیب ،رسیدگی و
اجرای مجازات و احكام صادره از دادگاههای کیفری است (علیآبادی ،5815 ،ج  :5و؛
صانعی ،بیتا ،ج ،)31 :5مصداق بارز و کامل احكام نظامیهاند.
نگارنده با استناد به مطالب مذکور ،نظريهی «شرعي بودن تبعيت مطلق از احكام نظاميه»
ولیفقیه را بهعنوان ديدگاه مختار میپذيرد و معتقد است که اين موضوع بايد مالك و سنجهی
تبعیت از احكام و فتاوی ولیفقیه برای همهی نهادهای نظام قرار گیرد و هر کجای ساختار
حقوقی و سیاسی جمهوری اسالمی ايران که تبعیت يا نظارت يا استناد به احكام شرعی مدنظر
باشد ،قاعدهی مزبور ،حاکمیت دارد .ازاينرو به نظر نگارنده مبنای کارکرد شورای نگهبان،
تشخیص احكام خال ف بین شرع از سوی رئیس قوهی قضائیه و تعیین احكام و فتاوی معتبر
موضوع اصل  561قانون اساسی و احراز مصاديق «ارتكاب فعل حرام» موضوع مادهی 683
قانون تعزيرات مصوب  5811بايد با در نظر گرفتن آثار احكام نظامیهی ولیفقیه ،تبیین و
اعمال شوند .بر همین اساس ،ترکیب اضافیِ «احكام نظامیهی ولیفقیه» ،بهعنوان «دال
مرکزی»( )1اين نظريه مورد نظر خواهد بود.

 .1-2گسترهی مضیق و موسع احکام نظامیه

از يك منظر کلیهی احكام – اعم از با ماهیت اجتماعی و شخصی – که بهصورت قانون و

مقررات تصويب میشود ،مرتبط با نظم عمومی و اجتماعیاند و از اين نظر همهی آنها از
مصاديق احكام نظامیه خواهند بود .پرسش اساسی در اين خصوص اين است که محدودهی
احكام نظامیه و با نگاهی کالنتر ،معیار اساسی در تعريف احكام نظامیه چیست؟ در پاسخ به
اين پرسش دو رويكرد شايان توجه است .رويكرد «موسع» که براساس آن هر حكم و فتوايی
با ماهیت شخصی يا اجتماعی که در قالب «قوانین و مقررات» تصويب میشوند ،بايد منطبق بر
فتوای ولیفقیه تنظیم شوند .مطابق با اين ديدگاه وظیفهی نهادهای مقرراتگذاری يا مراجع
مؤيد مصوبات ،تبعیت از فتاوی ولیفقیه يا سنجه قرار دادن آنها ،در صورت وجود است .اين
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اسالمی خواهد بود (مازندرانی5033 ،ق33 :؛ مكارم شیرازی]5836 ،الف[ ،ج )540 :50در اين
رويكرد ،مستند شرعی تبعیت از آرا و نظريات ولیفقیه ،اطالق سرپرستی و اعمال واليت
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ملزم به استفتا از ايشان است و عمالً کارکرد نهادهای تقنینی و سنجشی منطبق با قانون اساسی،
منتفی خواهد شد ،اشعار میدارد که :رويكرد موسع معتقد است در مواردی که در خصوص
موضوع ،فتوايی از ناحیهی ولیفقیه وجود نداشته باشد ،نهادهای تقنینی و مراجع سنجش
قوانین ،بايد براساس خالقیت مبتنی بر عقالنیت دينی در منطقۀالفراغ حكمی و فتوايی يا استناد
به نظر فتوايی خود ،اقدام به مقرراتگذاری يا سنجش مصوبات کنند .اطالق فتوای حضرت
امام خمینی (ره) ،لزوم هماهنگی در امر حكومتداری ،ادلهی اثبات نهاد واليتفقیه و همچنین
عدم تفاوت میان فلسفهی تبعیت از احكام حكومتی و احكام نظامیه در معنای موسع ،از ديگر
مؤيدات اين رويكرد است.
با اين حال در رويكردی محدودتر ،احكام نظامیه ،احكامی است که ارتباط زيادتری با نظم
عمومی دارد و ماهیت محض يا ماهیت تبعی آنها (در تعامل يا اجرا در يك فرايند اجتماعی)
فراتر از روابط شخصی میان افراد است ،بهگونهای که نقض آنها عالوهبر ضمانت اجرای
ترمیمی (جبران خسارت مادی و معنوی) ،موجب اِعمال ضمانت اجرای تنبیهی از ناحیهی
دولت و حاکمیت (نظام) است .اين ديدگاه« ،نظامیه» را در معنای اصطالحی و عرفی آن
منسوب به نظام میداند و بر احكامی تأکید میکند که حداقل يك طر ف رابطهی آن دولت و
نظام باشد .مهمترين مصداق احكام نظامیه در اين تعريف ،قوانین ماهوی و شكلی جزايی
است .با اين حال بهنظر میرسد که تحكیم جايگاه اجتهاد ،مرجعیت و تقلید ،از قراينی است
که نگارنده را به سمت رويكرد اخیر متمايل کرده است .ضمن اينكه پذيرش رويكرد مضیق،
انطباق بیشتری با اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران دارد.

 .3كاركرد «احكام نظامیهی وليفقیه» در ساختار قانونگذاری جنایي
جمهوری اسالمي ایران
مستفاد از ديدگاه مختار آن است که در آن قسمت از ساختار نظام جمهوری اسالمی ايران

که تبعیت يا نظارت و استناد به احكام شرعی مدنظر باشد ،لزوم تبعیت از احكام نظامیهی ولی-
فقیه شرط خواهد بود .ازاينرو در مواردی که تبعیت يا استناد به احكام نظامیه مدنظر باشد،
تأثیر اين احكام ،ساختاری و در موارد نظارت شرعی ،کارکردی سنجشی خواهند داشت .بر
همین اساس تأثیر احكام نظامیهی ولیفقیه در قانونگذاری جنايی ممكن است به دو صورت
«ساختاری» يا «سنجشی» صورت گیرد .در کارکرد ساختاری ،احكام نظامیهی ولیفقیه بهمنزلهی
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رويكرد در پاسخ به اين اشكال؛ که پذيرش رويكرد موسع ،مستلزم آن است که نهادهای تقنینی
و تأيیدی (مؤيد تقنین) در موارد قانونگذاری که در خصوص آن فتوای ولیفقیه وجود ندارد،
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مجازات اسالمی (بخش تعزيرات) مصوب ( 5811احراز و تشخیص مصداق ارتكاب فعل
حرام در انظار عمومی) که در طول اصل  561قانون اساسی قرار دارد ،از مصاديق کارکرد
ساختاری احكام نظامیهاند .کارکرد سنجشی احكام نظامیه نیز ،در جايی است که نهادهای
مرتبط وظیفهی احراز مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات ،مقررات و احكام قضايی با شرع را بر
عهده دارند .در اين صورت ،احكام نظامیهی ولیفقیه بهعنوان احكام شرعی ،مالك و سنجهی
اين تشخیص قرار میگیرد .مهمترين نهادهای عملگر اين وضعیت ،شورای نگهبان (در زمینهی
مصوبات مجلس و کلیهی مقررات و قوانین) ،مجمع تشخیص مصلحت نظام (در زمینهی
نظارت بر سیاستهای کلی نظام) و رياست قوهی قضائیه (تجويز اعادهی دادرسی در
خصوص احكام خال ف بین شرع موضوع مادهی  011قانون آيین دادرسی) ،هستند.
نگارنده به استناد نظريهی مختار معتقد است که تمامی نهادها و تأسیسات مذکور بايد
براساس تبعیت از احكام نظامیهی ولیفقیه اعمال شوند .ازاينرو نگارنده بر اين باور است که
پذيرش نظريهی مختار ،مستلزم آن است که اطالق رجوع به فتاوی معتبر (موضوع اصل 561
قانون اساسی) در زمینهی «احكام نظامیه» ،مغاير با مبانی پذيرفتهشده در شرع در خصوص
اختیارات و صالحیتهای ولیفقیه و حاکم جامعهی اسالمی است و بر اين اساس ،دادرس
موظف است در خصوص امور جزايی  -که از مصاديق احكام نظامیه است  -و همچنین در
تطبیق رفتار حرام با حكم (موضوع مادهی  683قانون مجازات اسالمی مصوب  ،)5811به احكام
بود)1(.

نظامیهی ولیفقیه رجوع يا استفتا کند و تفسیر( )6يا رويهای غیر از اين پذيرفتنی نخواهد
تبیین هر يك از نهادهای مذکور مستلزم تحقیق و نوشتاری بیش از يك مقاله است ،بدين سبب
در اين مجال تنها به وظیفه و عملكرد نهاد شورای نگهبان در اين خصوص میپردازيم و نسبت
آن را با احكام نظامیهی ولیفقیه به لحاظ نظری و عملی بررسی و نقد خواهیم کرد.

 .1-3تحلیل عملكرد شورای نگهبان بر مبنای نظریهی احكام نظامیهی
وليفقیه
شورای نگهبان بهعنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی ،در نظر تفسیری شمارهی 3081
مورخ  ،5868/54/55با استناد به ظواهر اصول قانون اساسی« ،تشخیص مغايرت يا انطباق قوانین
با موازين اسالمی را براساس نظر فتوايی فقهای شورای نگهبان دانسته است» و از آن بهعنوان يك
پاسخ بديهی ياد میکند (مرکز تحقیقات شورای نگهبان 551 :5835 ،و  .)556بنابراين مطابق با
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موضوع و منشأ تقنین قوانین سیاست جنايی يا مستند احكام صادرهی قضايی است .اعمال
موضوع اصل  561قانون اساسی (رجوع به فتاوی معتبر فقهی) و همچنین مادهی  683قانون
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فقهای شورای نگهبان احتیاط میکنند و برخال ف نظر مشهور يا اجماعی فتوا نمیدهند (يزدی،
 .)80 :5836اين ديدگاه بدون اينكه میان احكام نظامیه و غیرنظامیهی ولیفقیه تفكیكی قائل شود،
به اعمال نظر فتوايی اعضای فقیه شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسالمی
معتقد است .لیكن نگارنده مطابق با نظريهی پذيرفتهشده در اين مقاله ،تبعیت فقهای شورای
نگهبان از احكام نظامیهی ولیفقیه را الزامی میداند.

 .1-1-3احکام نظامیهی ولی فقیه و نظرهای فتوایی فقهای شورای نگهبان
هرچند میتوان اصل تبعیت از ديدگاه فتوايی مقام رهبری را (بدون تفكیك میان احكام
نظامیه و غیرنظامیه) در مقام تعارض با نظر فتوايی عضو فقیه شورای نگهبان ،از برخی از
اصول قانون اساسی که بر تفوق مشروع و قانونی مقام رهبری بر ساير مقامات ،نهادها و قوای
سهگانه تأکید میکند ،احراز کرد (مهرپور )60 :5813 ،و بهطور کلی اذعان داشت :از آن جهت
که رهبری باالترين مقام رسمی و مذهبی در نظام حقوقی ايران است و بر ساير قوا و نهادها
واليت ،نظارت و کنترل عالی دارد ،رعايت احكام و دستورهای ايشان برای مراجع ذیربط ـ از
جمله شورای نگهبان ـ الزامی است (درويشوند و راجی ،)554 :5834 ،لیكن نگارنده با توجه
به ادلهی نظريهی مختار در اين مقاله ،معتقد به تفكیك فتاوی است و اينكه فقهای شورای
نگهبان تنها در خصوص احكام غیرنظامیه يا مواردی که ولیفقیه در خصوص احكام نظامیه
فتوايی صادر نكرده است ،میتوانند به نظرهای فتوايی خود استناد کنند و در خصوص احكام
نظامیه ،وظیفهی فقهای عضو ،بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغايرت يا عدم مغايرت با
مالك و سنجهی «احكام نظامیهی ولیفقیه» است .بنابراين تبعیت و پیروی از کلیهی
ديدگاههای اجتماعی مقام رهبری (اعم از احكام حكومتی و فتاوی اجتماعي) بر شورای
نگهبان الزامی است و از اين نظر ،ديدگاهی که تنها تبعیت از «احكام حكومتی» ـ و نه فتاوی
(اعم از اجتماعی يا اجتماعی تبعی) ـ را برای افراد و نهادها از جمله شورای نگهبان میپذيرد
(درويشوند و راجی ،)554 :5834 ،قابل پذيرش نیست و فقهای شورای نگهبان جز در مواردی
که فتوا از سوی مقام معظم رهبری وجود ندارد ـ مانند مصوبات شكلی سیاست جنايی ـ
میتوانند براساس ديدگاه فتوايی خود ،مصوبات مجلس شورای اسالمی را بررسی و سنجش
کنند (کارکرد سنجشی) .از سوی ديگر ،پذيرش اصل تبعیت از احكام نظامیهی ولیفقیه مستلزم
آن است که شورای نگهبان در خصوص مورد ،مقنن (مجلس شورای اسالمی) را در خصوص
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اين تفسیر ،نظر مشهور يا نظر رهبری يا فالن مرجع برای شورای نگهبان حجت نیست و فقهای
عضو براساس ديدگاه فتوايی خود مصوبات مجلس را بررسی میکنند .با اين حال برخی از
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 .2-1-3رویکرد عملی شورای نگهبان در خصوص احکام نظامیهی ولیفقیه
شورای نگهبان در آرا و نظرهای خود ،در زمینهی مصاديق احكام نظامیه (احكام حكومتی،
سیاستهای کلی نظام و فتاوی) در قانونگذاری جنايی ،رويكردهای متفاوتی را اتخاذ کرده
است که نشان میدهد ،اصل تبعیت از احكام نظامیهی ولیفقیه همچنان در مواردی بهويژه
نسبت به فتاوی ولیفقیه مشوش است .در ذيل رويهی شورای نگهبان در سیاست جنايی
تقنینی در خصوص مصاديق احكام نظامیه بهعنوان سنجههای شورای نگهبان بررسی میشود.
سنجهی اول ـ احكام حكومتي (اعم از احكام حكومتي مستقيم و غيرمستقيم)
شورای نگهبان در خصوص احكام حكومتی مقام رهبری ،تقريباً از اين احكام تبعیت کرده
است .برای مثال ،در حوزهی قانونگذاری جنايی میتوان به مادهی  110قانون مجازات اسالمی
مصوب  5833اشاره کرد که شورای نگهبان مادهی مزبور را از آنجا که براساس حكم حكومتی
مقام معظم رهبری صادر شده بود ،مغاير با شرع تشخیص نداد .مطابق با اين ماده ،ديهی
اقلیتهای دينی شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،مساوی و برابر با ديهی
مسلمانان تعیین شده است (مشروح مذاکرات شورای نگهبان ،جلسهی مورخ .)5833/3/3
مطابق با بند  5اصل  554قانون اساسی ،مقام رهبری ،پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،سیاستهای کلی نظام را تعیین میکند .اين سیاستهای کلی که از مصاديق
احكام حكومتیاند (عمید زنجانی )683 :5831 ،منشأ قانون هستند و سند راهبردی و باالدستیِ
مديريت اجرايی و تقنینی کشور تلقی میشوند (زارعی .)833 :5833 ،مقابلهی کارامد با جرائم
سازمانيافتهی الكترونیكی( ،)3برخورد قانونی با تخلفات قضايی( ،)3جرمانگاری مصر ف مواد
مخدر و روانگردان( ،)54از مهمترين سیاستهای کلی مرتبط با جرمانگاری است .در زمینهی
سیاستهای کلی پیشگیری از پديدهی مجرمانه نیز میتوان به اتخاذ راهكارهای پیشگیرانه در
مقابله با تهديدها و آسیبهای ناشی از مواد مخدر و روانگردان( ،)55پیشگیرى از فساد
ادارى( ،)53پیشگیرى از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاى

مالی()58

اشاره کرد .بازنگری در

قوانین بهمنظور کاهش عناوين جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان نیز از مصاديق
سیاستهای کلی نظام در زمینهی جرمزدايی و حبسزدايی( )50است.
در میان اعضای شورای نگهبان تا سال  ،5833در خصوص صالحیت يا عدم صالحیت
ورود شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس شورای اسالمی از نظر مغايرت يا
عدم مغايرت آنها با سیاست های کلی نظام ،اختال ف نظر وجود داشت .سرانجام در سال
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تقنین و قانونگذاری براساس احكام نظامیه نیز رهنمون سازد (کارکرد ساختاری).
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 ،5838/8/55به شورای نگهبان اجازه دادند در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در
خصوص موضوع اظهار نظر نكرده است ،شورای نگهبان بتواند عدم انطباق يا مغايرت
مصوبهی مجلس با سیاستهای کلی نظام را به مجلس اعالم کند .از جمله مصوباتی که
شورای نگهبان بهدلیل مغايرت با سیاستهای کلی نظام ،آنها را تأيید نكرده است ،در حوزهی
قانونگذاری جنايی میتوان به مادهی  351اليحهی مجازات اسالمی  5833/3/31اشاره کرد که
شورای نگهبان در بررسی خود اظهار داشته است« :مادهی  351موجب ازدياد مدت حبس در
بسیاری از قوانین موجود میشود و مخالف با سیاستهای کلی نظام در امور قضايی ابالغی از
سوی مقام معظم رهبری است و بايد اصالح گردد» (پژوهشكدهی شورای نگهبان.)35 :5833 ،
شايان ذکر است که موضوع مادهی  351نیز فرايند تبديل کلیهی مجازات تعزيری و بازدارندهی
ساير قوانین به شكل مجازات درجهبندیشده در قانون مجازات بوده است که مجلس نیز برای
رفع اين موضوع ،مادهی مذکور را بهکلی حذ ف کرد.
با اين حال ،شورای نگهبان تاکنون در بررسی مصوبات ،از نظر عدم لحاظ سیاستهای
ابالغی مقام رهبری که بهصورت مستقیم از ناحیهی ايشان صادر شده ،ايرادی وارد نكرده است.
از جملهی اين سیاستها میتوان به فرمان هشتمادهای امام خمینی (ره) به قوهی قضائیه و
ارگانهای اجرايی در سال  5865و همچنین فرمان هشتمادهای رهبر انقالب ،حضرت آيتاهلل
خامنهای (مدظلهالعالی) به رؤسای قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال  5811اشاره کرد .اين
در حالی است که سیاستهای مزبور ،از مصاديق احكام نظامیهی ولیفقیه است و در صورت
مغايرت مصوبات با آنها بايد با ايراد شرعی شورای نگهبان مواجه شود.
سنجهی دوم ـ فتاوی وليفقيه (اعم از فتاوی اجتماعي و فتاوی اجتماعي تبعي)
شورای نگهبان تاکنون برخی از مصوبات مجلس را که ناظر بر سیاست جنايی ،از جمله
اليحهی مجازات اسالمی بوده است ،براساس آرا و نظرهای فقهی مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) و همچنین فتاوی حضرت امام خمینی (ره) مورد سنجش قرار داده و قانونگذار
را به سمت اصالح مصوبه و تطبیق با فتاوی مزبور ،رهنمون کرده است .به اعتقاد نگارنده
استناد فقهای عضو به فتاوی حضرت امام خمینی (ره) بدان معنا نیست که همچنان واليت
حضرت امام خمینی (ره) و آرای او جاری و مطاع است ،بلكه حاکی از تطبیق آرا و فتاوی
مقام معظم رهبری با فتاوی فقهی حضرت امام خمینی (ره) است .مقام معظم رهبری نیز اين
موضوع را تأيید کردهاند .به همین سبب شورای نگهبان در مقام تعارض میان فتوای مقام
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 ،5833دبیر شورای نگهبان اين موضوع را از مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) استعالم کردند
و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در هامش نامهی شمارهی  33/84/18343مورخ
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اعضای شورای نگهبان در بررسی مادهی  531( )51(536قانون مجازات فعلی) مقید نمودن
شرايط و کشف وضعیت شهود به زمان خاصی را مغاير با فتوای حضرت امام خمینی

(ره)()56

تشخیص دادند و چنین اظهار نظر کردند« :ماده ( )536محدود کردن قاضی به توقف رسیدگی
به مدت ده روز بهصورت مطلق در مواردی که امكان کشف حال شاهد در مدت متعار ف بیش
از ده روز ممكن باشد ،خال ف موازين شرع است» .شورای نگهبان برای رفع اين ايراد به
مجلس شورای اسالمی توصیه کرده است که «به مسئلهی  58و ذيل مسئلهی  56کتاب القضاء
تحرير ،ذيل القول فی الجواب باالنكار مراجعه شود» (پژوهشكدهی شورای نگهبان:5833 ،
 .)16از موارد ديگر میتوان به ايرادات شورای نگهبان در زمینهی مواد ،114 ،148 ،013 ،003
 614 ،611و  ...در نظر شمارهی  33/84/04631مورخ  5833/3/5شورای نگهبان در مرحلهی
اول بررسی اليحهی مزبور اشاره کرد (سايت پژوهشكدهی شورای نگهبان).
با اين حال ،شورای نگهبان در مواردی ،نظر فتوايی خود را در مقابل نظر امام (ره) مطرح
کرده و نظر مغاير با فتوای امام (ره) را معیار سنجش قرار داده است .در همین زمینه دو ديدگاه
فتوايی ،میان فقهای شورای نگهبان در بررسی مادهی  111اليحهی مجازات اسالمی ] 118قانون[،
مطرح شده است؛ ديدگاهی که نظر فتوايی خود را مطابق با نظر فتوايی حضرت امام (ره) دانسته
و مادهی مذکور را مغاير با نظر ايشان و در نتیجه مغاير با شرع دانسته است؛ و ديدگاهی که با
نظر فتوايی حضرت امام خمینی (ره) اختال ف داشته و قائل به عدم مغايرت مادهی مذکور با شرع
بوده است ،که در نهايت ديدگاه اخیر پذيرفته شد (مشروح مذاکرات شورای نگهبان ،مورخ
 )5833/54/56و مادهی مذکور مغاير با شرع و قانون اساسی شناخته نشد:
«مادهی  -111وارث ديه شخص متولد از زنا ،درصورتیکه فرزند و همسر نداشته باشد و
زنا از هر دو طر ف با رضايت صورت گرفته باشد ،ولی امر است و چنانچه يكی از طرفین
شبهه داشته يا اکراه شده باشد ،همان طر ف يا اقوام او ،وارث ديه خواهند بود».
برخی از فقهای عضو حكم مقرر در مادهی  111را مبنی بر اينكه ديهی شخص متولد از زنای
اکراهی به ارث میرسد ،مغاير با اطالق فتوای حضرت امام خمینی (ره) دانستهاند؛ زيرا مستفاد از
فتاوی امام (ره) در تحريرالوسیله آن است که شخص متولد از زنائی که بهصورت اکراه انجام
گرفته است ،حكم متولد از وطی به شبهه را نداشته بلكه احكام متولد از زنا با رضايت طرفین را
دارد و در نتیجه وارث ديه نخواهد بود (خمینى5040 ،ق )51()533 :دانستند؛ درحالیکه نظر برخی
ديگر ،به استناد روايات و نظر فتوايی خود ،جواز توارث شخص متولد از زنا بوده است (مشروح
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رهبری با ديدگاههای حضرت امام خمینی (ره) ،تالش کرده است که به فتوای مقام رهبری
استناد کند .با اين حال در برخی موارد شورای نگهبان اين قاعده را رعايت نكرده است.
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ديهی تغییر رنگ اصلی دندان و ثبوت ديه در خصوص زوال سمع و  ...اشاره کرد.
شورای نگهبان ،در بررسی مصوبات سیاست جنايی ،در مواردی که فتاوی مقام معظم
رهبری حضرت آيتاهلل خامنهای (مدظلهالعالی) وجود داشته است ،همواره براساس نظرهای
رهبری ،اقدام به سنجش مصوبات کرده و قانونگذار را به سمت تطبیق مصوبه با فتاوی مقام
معظم رهبری هدايت کرده است .در اين خصوص میتوان به نظرهای شورای نگهبان در
بررسی مواد  ،116 ،143 ،035بند «الف» مادهی  663و  ...اليحهی مجازات اسالمی مندرج در
نظر  33/84/04631مورخ  5833/3/5اشاره کرد (سايت پژوهشكدهی شورای نگهبان) .با اين
حال در مواردی نیز ،شورای نگهبان مغاير با فتاوی مقام معظم رهبری اقدام به سنجش مقررات
جنايی کرده است؛ از جملهی اين موارد میتوان به تعارض احكام مندرج در مواد  301در
خصوص عدم اطالق قذ ف بر انتساب

مساحقه()53

و مادهی  313در خصوص تداخل حد در

مورد قذ ف فرد واحد به اسباب متعدد و  ...با فتاوی مقام رهبری اشاره کرد که اين موضوع را
بايد براساس عدم التفات اعضای فقیه شورای نگهبان نسبت به فتاوی رهبری در زمان بررسی
مصوبهی مجازات اسالمی توجیه کرد (اکرمی.)35 :5838 ،
از سوی ديگر اعضای شورای نگهبان ،در مواردی که ديدگاه حضرت امام خمینی (ره) با
ديدگاه مقام معظم رهبری متفاوت بوده است ،بر سنجش مصوبه براساس ديدگاههای مقام معظم
رهبری تأکید کردهاند .برای نمونه میتوان به بررسی مادهی  166اليحهی مجازات اسالمی اشاره
کرد که در آن برخی از اعضای فقیه شورای نگهبان مادهی  166اليحهی مجازات اسالمی ]163
قانون[ را که بر عدم تفاوت ارش میان زن و مرد تأکید میکند ،مغاير با فتوای حضرت امام
خمینی (ره) تشخیص دادند ،لیكن عدهای ديگر از فقها ،حكم مادهی مزبور را موافق فتوای مقام
معظم رهبری دانستند و در نهايت مادهی مزبور ،مغاير با شرع تشخیص داده نشد (مشروح
مذاکرات شورای نگهبان ،جلسهی مورخ  .)5833/3/3همچنین شورای نگهبان حكم مادهی 113
اليحهی مجازات اسالمی ] 163قانون[ را که اشعار میداشت« :در شكستگی عضوی که دارای ديه
مقدر است ،چنانچه پس از جنايت بهگونهای اصالح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی
نماند ،چهار بیستوپنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصالح شود ،يا برای
آن عضو ديه مقدری نباشد ،ارش ثابت است مگر در مواردی که در اين قانون خال ف آن مقرر
شده باشد» .از آنجا که حضرت امام (ره) در چنین مواردی به مصالحه معتقدند (خمینی ،بیتا ،ج
 )131 :3مغاير شرع تشخیص دادند ،لیكن در مقابل نیز برخی فقها ،حكم مزبور را منطبق با فتوای
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مذاکرات شورای نگهبان ،جلسهی مورخ  .)5833/55/1از موارد ديگر میتوان به مواد 638
اليحهی مجازات اسالمی ] 653قانون[ 631 ،اليحهی مجازات اسالمی ] 631قانون[ در خصوص
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مواردی در مقام تعارض فتاوی حضرت امام خمینی (ره) با مقام رهبری ،براساس نظر حضرت
امام (ره) موضوع را تأيید کرده است .در اين مورد میتوان به مادهی  016قانون مجازات اسالمی
که براساس نظر حضرت امام خمینی (ره) تقنین شده است ،اشاره کرد که مطابق با آن در جنايت
بر اعضا ،قسامه مثبت قصاص نیست .لیكن ديدگاه فتوايی مقام معظم رهبری ،قسامه را در موارد
لوث نسبت به جنايت علیه عضو و منافع مثبت قصاص است (مؤسسهی آموزشی و پژوهشی
قضا( )38 :5834 ،برای مطالعهی بیشتر ر.ك :اکرمی.)5838 ،

 .4تحلیل و بررسي
بررسی آرا و نظرهای شورای نگهبان نشان میدهد که شورای نگهبان ،هرچند در زمینهی
تبعیت و پذيرش احكام حكومتی مستقیم يا غیرمستقیم (سیاستهای کلی نظام) بهعنوان
سنجهی تشخیص مغايرت و عدم مغايرت رويكردی ثابت و پذيرفتهشده دارد ،در خصوص
مطلقِ تبعیت و سنجه قرار دادن احكام نظامیه بهويژه در زمینهی فتاوی اجتماعی و اجتماعی
تبعی و همچنین برخی از سیاستهای صادرهی مستقیم از سوی مقام رهبری در حوزهی
سیاست جنايی ،رويكردی متغیر داشته است .با اين حال اگرچه برخی از فقهای عضو
بهصورت نظری ضمن پذيرش اعمال نظر فتوايی فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات
مجلس شورای اسالمی ،قائل به تبعیت و تقدم نظرهای ولیفقیه «در اجرائیات و اموری که در
زندگی و امور مردم تأثیر دارد»  -بهتر است بخوانیم احكام نظامیه  -بر نظرهای فتوايی فقهای
عضو هستند (يزدی 00 :5836 ،و ،)80همچنان از نظر عملی و رويهای ،موضوع تبعیت مطلق
از احكام نظامیهی ولیفقیه بهصورت يك اصل متقن و منسجم بهگونهای که حاکم بر ساختار
شورای نگهبان باشد ،هم به لحاظ علمی و هم نظری تبیین نشده است .برای اثبات اين فرضیه
عالوهبر مواردی که ذيل عنوان سنجهی فتاوی ولیفقیه مطرح شد ،به دو نمونهی ديگر نیز
اشاره میکنیم:
 .5همانطورکه بیان شد ،پذيرش نظريهی تبعیت از احكام نظامیهی ولیفقیه مستلزم آن
است که اعمال موضوع اصل  561قانون اساسی و همچنین مادهی  683قانون مجازات اسالمی
مصوب ( 5811بخش تعزيرات) منصر ف از احكام نظامیهی ولیفقیه باشد .با اين حال شورای
نگهبان عالوهبر اينكه اطالق مادهی  683را تاکنون مغاير با موازين شرع تشخیص نداده است،
رويكردی مطلق در رجوع به منابع معتبر اسالمی يا فتاوی معتبر فقهی اتخاذ کرده است:
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مقام معظم رهبری دانستند که در نهايت ،مادهی مزبور مغاير با موازين شرع شناخته نشد (مشروح
مذاکرات شورای نگهبان ،جلسهی مورخ  .)5833/3/51اين در حالی است که شورای نگهبان در
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از رهبری استفتاء میکند .مقام رهبری میتواند اين امر را به فرد يا افرادی تفويض نمايد».
فقهای شورای نگهبان در بررسی اولیه و غیررسمی ،مادهی مزبور را با اين استدالل که قضاوت
از شئون حكومت است و فتوای حاکم اسالمی معیار رجوع در امر حكومتی خواهد بود؛
هرچند برخی قضات ،فقیه ديگری را از نظر علم يا فتوا اعلم و معتبر بدانند ،مغاير با شرع و
قانون اساسی تشخیص ندادند (مشروح مذاکرات شورای نگهبان ،جلسهی مورخ .)5833/3/33
اين ماده در بخش حدود تدوين شده بود و از آنجا که شورای نگهبان حكم مادهی مذکور را
مطلق و شامل کلیهی جرائم و امور کیفری میداند ،به مجلس شورای اسالمی متذکر میشود
که مادهی مذکور را ذيل مواد عمومی قانون مجازات تصويب کند تا شائبهی تقیید آن نسبت به
جرائم حدی رفع شود (پژوهشكدهی شورای نگهبان )53(.)30 :5833 ،مجلس مادهی مزبور را
عیناً در مصوبهی اصالحی خود تحت عنوان مادهی  53مكرر به تصويب رساند ،لیكن شورای
نگهبان اين بار آن را مغاير اصل  561قانون اساسی تشخیص داد .هرچند برخی از اعضا به
اعتبار فتوای ولیفقیه زمان برای همهی افراد معتقد بودند ،برخی ديگر از فقها ،الزام قاضی به
استفتا از محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در مادهی مذکور را بهويژه در مواردی که
فتوايی وجود ندارد ،مغاير اصل  561قانون اساسی تشخیص دادند (مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،جلسهی مورخ .)5835/54/31
 .3شاهد مثال دوم نگارنده برای اثبات فرضیهی خود ،تحلیل بررسی قانون حمايت از
آمران به معرو ف و ناهیان از منكر  5830توسط شورای نگهبان است .شورای نگهبان در
بررسی تبصرهی مادهی  5قانون حمايت از آمران به معرو ف و ناهیان از منكر برخال ف نظريهی
تبعیت از احكام نظامیهی مقام رهبری موضوع اين مقاله ،اظهار نظر کرده است .در مصوبهی
اولیهی مجلس شورای اسالمی مادهی مذکور به شرح ذيل بود:
«مادهی  -5در اين قانون ،مالك شناسايی معرو ف و منكر عبارتاند از هر گونه فعل و قول
و يا ترك فعل و قولی که در شرع مقدس ،قوانین و عر ف متشرعه مورد امر قرار گرفته و يا منع
شده باشد
تبصره  -در مورد اختال ف در احكام شرعی ،نظر ولی مسلمین مالك عمل میباشد».
شورای نگهبان مادهی مذکور و تبصرهی آن را با استدالل ذيل مغاير با شرع اعالم کرد:
«در ماده يك ،اطالق عبارت «عر ف متشرعه» نسبت به مواردی که شرعاً حكمی بهعنوان
اولی و ثانوی ندارد ،خال ف موازين شرع شناخته شد .همچنین اطالق تبصره آن ،نسبت به غیر

Downloaded from mag.shora-rc.ir at 9:15 IRDT on Saturday June 23rd 2018

مادهی  335اليحهی مجازات اسالمی مصوب  5833/3/31مقرر میکرد« :هر گاه رجوع به
اصل يكصدوشصتوهفتم ( )561قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران الزم شود ،مقام قضايی
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احكام حكومتی خال ف موازين شرع است و واژه «اختال ف» در اين مقام وجهی
مجلس نیز در مصوبهی اصالحی ،تبصرهی مذکور را مقید به احكام حكومتی دانست و از
اين نظر مغايرت شرعی شورای نگهبان را برطر ف کرد )35(.اين نظر شورای نگهبان با آنچه در
مباحث قبل ،مبنی بر تبعیت از کلیهی احكام نظامیهی مقام رهبری توسط نهادها و افراد بیان
شد ،مغايرت دارد؛ بهويژه اينكه موضوع امر به معرو ف و نهی از منكر از آن جهت که در بطن
اجتماع و با تذکر و اقدامهای مسلمانان نسبت به همديگر يا مسئوالن جامعهی اسالمی صورت
میگیرد ،از مصاديق اصلی امور اجتماعی و نظم عمومی جامعهی مسلمانان است (احكام
نظامیه) و در نتیجه اختال ف بر اموری که مرتبط با اجتماع و نظم جامعهی مسلمانان باشد (اعم
از فتاوی حكومتی يا فتاوی اجتماعی تبعی) (ر.ك :نكتهی شمارهی  0ذيل عنوان مبانی و
گسترهی فتاوی) ،مخل نظم اجتماعی خواهد بود.
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در جمهوری اسالمی ايران ،ولیفقیه ،به استناد ادلهی نقلی و عقلی بر سیاست جنايی تقنینی
(اعم از قانونگذاری و سیاستگذاری) واليت دارد .اعمال و نقش چنین واليتی در قانونگذاری
جنايی بايد از طريق احكام نظامیه صورت پذيرد و دارای کارکرد ساختاری (منبع و تولید
قوانین) يا سنجشی (سنجهی مغايرت و عدم مغايرت قوانین و مقررات با شرع) باشد .نظريهی
مختار نگارنده ،در اين مقاله ،تبعیت تمامی نهادها و اشخاص (که وظیفهی مقرراتگذاری يا
سنجش مقررات را بر عهده دارند) از جمله شورای نگهبان ،در زمینهی «احكام نظامیهی
ولیفقیه» است؛ چه آنكه پذيرش هر رويكردی مغاير با اين نظريه ،با مبانی شرعی اختیارات
ولیفقیه بهعنوان حاکم اسالمی ،مغايرت خواهد داشت.
به اعتقاد نگارنده ،صالحیت فقهای عضو شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات
سیاست جنايی با وجود احكام نظامیهی ولیفقیه ،صالحیت بررسی مصوبات و مقررات
براساس حكم نظامیهی ولیفقیه است و ازاينرو فقهای شورا در اين موارد نمیتوانند به نظر
اجتهادی و فتوايی خود رجوع کنند و تنها در مورد احكام غیرنظامیه و در مواردی از احكام
نظامیه که از سوی ولیفقیه فتوا يا نظری وجود نداشته باشد ،میتوانند به نظرهای فتوايی خود
استناد کنند .به همین سبب اطالق نظر تفسیری شورای نگهبان ،در خصوص وظیفهی فقهای
شورای نگهبان در استناد به نظر فتوايی ،قابل پذيرش نیست و بايد منصر ف به احكام غیرنظامیه
تبیین شود .بررسی نظرهای شورای نگهبان در خصوص اليحهی مجازات اسالمی نشان
میدهد که رويهی عملی و نظری شورای نگهبان در تبعیت مطلق از احكام نظامیه ،در برخی
موارد با اختال ف مواجه بوده است.
شايان ذکر است که با پذيرش نظريهی مختار ،اطالق رجوع به فتاوی معتبر ،موضوع اصل
 561قانون اساسی ،در زمینهی احكام نظامیه ،با مبانی شرعی ناسازگار است .ازاينرو اين
موضوع نیازمند بازنگری يا تفسیر شورای نگهبان و تفصیل قانون عادی در جهت الزام و تبعیت
کلیهی اشخاص و نهادها از احكام نظامیهی ولیفقیه است .بنابراين ،الزم است که نظريهی
مختار اين مقاله و اطالق تبعیت از احكام نظامیهی ولیفقیه بهعنوان يك اصل اساسی در فقه
حكومتی جمهوری اسالمی ايران تبیین شود.
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 .3اصل  1قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.
 .2موضوع اصل  11قانون اساسی.
.1
 .4برهان خلف يكی از روشهای اثبات در علم رياضی و منطق بهويژه برای قضیههای دوشرطی است .در
اين روش که روش اثبات غیرمستقیم نیز خوانده میشود ،برای اثبات هر فرضی ،اثبات میکنیم که
نقیض آن نادر است .در خصوص موضوع میتوان قضیه را بهصورت دو شرطی ذيل تبیین کرد:A :
حفظ مصالح اجتماعی مسلمین (فلسفهی نظريهی ولیفقیه) :B ،رعايت احكام و مقررات اجتماعی
قضیهA  B :
 .9در هر گفتمان ،يك يا چند کانون مسنجمکنندهی عناصر تحت عنوان «دال مرکزی» ،وجود دارد که به
مفاهیم و فرايندهای اطرا ف خود معنا میبخشد (ربانی خوراسگانی و میرزايی.)36 :5838 ،
 .6بنابراين نظر ادارهی حقوقی قوهی قضائیه که تشخیص اعتبار فتوای موضوع اصل  561را با قاضی
رسیدگیکننده دانسته است (نظر شمارهی  1/0861مورخ  )5814/54/30يا در نظری جديدتر ،منظور
از فتاوی معتبر را فتاوی مجتهدانی دانسته است که مرجعیت آنان مسلم باشد (نظر شمارهی 1/3303
مورخ  ،)5813/1/6مغاير با اصل تبعیت از احكام نظامیهی ولیفقیه و در نتیجه واجد ايراد شرعی
است.
 .7برای نمونه دادنامههای قضايی که در مقام اعمال اصل  561يا تعیین مصداق ارتكاب فعل حرام موضوع
مادهی  683قانون تعزيرات  5811به آرای فقیهی غیر از ولیفقیه استناد کردهاند ،قابل نقد بهنظر
میرسند .در اين خصوص میتوان به دادنامهی شمارهی  3843314363644351مورخ 5838/6/84
شعبهی  18دادگاه تجديد نظر استان تهران (در خصوص حدود مسئولیت پرداخت ديه از سوی بیت-
المال با استناد به فتوای مراجع عظام مكارم شیرازی ،نوری همدانی و صافی گلپايگانی) اشاره کرد.
(برگرفته از وبگاه بانك دادهی آرای قضايی پژوهشگاه قوهی قضائیه به نشانی.)/http://j.ijri.ir :
 .8بند  1سیاستهای کلی نظام در بخش شبكههای اطالعرسانی رايانهای ،ابالغی مصوب .5811/41/55
 .5بند  1سیاستهای کلی نظام در بخش شبكههای اطالعرسانی رايانهای ،ابالغی مصوب .5811/41/55
 .31بند  1سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر ابالغی توسط مقام معظم رهبری .5831/41/53
 .33بند 0سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر ابالغی توسط مقام معظم رهبری .5831/41/53
 .32بند  51سیاستهای کلی برنامهی چهارم توسعه.
 .31بند  06سیاستهای کلی برنامهی چهارم توسعه.
 .34بند  50سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضايی مصوب  5835/41/33مقام معظم رهبری.
« .39مادهی  -536هر گاه دادگاه ،شهود معرفیشده را واجد شرايط قانونی تشخیص دهد ،شهادت را
میپذيرد و در غیر اين صورت ،شهادت را شهادت شرعی محسوب نمیکند و اگر از وضعیت آنها
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 .36برای مثال امام خمینی (ره) در اين خصوص میفرمايند« :
» (موسوی خمینی ،بیتا ،ج .)034 :3
( .37مسئلهی )5
.

 .38مطابق با فتوای مقام معظم رهبری ،نسبت دادن مساحقه به زن باايمان از موجبات حد قذ ف است
(مؤسسهی آموزشی و پژوهشی قضا ،رهتوشهی قضايی (استفتائات قضايی از محضر رهبر معظم
انقالب حضرت آيتاهلل العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) ،قم :نشر قضا ،5834 ،ص .)03
 .35تذکر ( )3نظر شمارهی  35/84/03468مورخهی  5835/6/36شورای نگهبان.
 .21نامهی شمارهی  38/544/8534مورخ .5838/54/55
 .23مادهی  -5در اين قانون ،معرو ف و منكر عبارتند از هر گونه فعل ،و يا ترك فعل و قولی که بهعنوان
احكام اولی و يا ثانوی در شرع مقدس و يا قوانین ،مورد امر قرار گرفته يا منع شده باشد.
تبصره_ در احكام حكومتی ،نظر مقام ولیفقیه مالك عمل خواهد بود.
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اطالع نداشته باشد ،تا زمان احراز شرايط و کشف وضعیت که نبايد بیش از ده روز طول بكشد،
رسیدگی را متوقف و پس از آن ،حسب مورد ،اتخاذ تصمیم میکند».
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الف) فارسی و عربی
ابنفارس بن زکريا ،ابوالحسین احمد (5040ق) ،معجم مقائيس اللغة ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات
اسالمی حوزهی علمیهی قم ،چ اول ،ج .6
ارسطا ،محمدجواد ( ،)5833مباني تحليلي نظام جمهوری اسالمي ايران ،قم :بوستان کتاب.
ارسطو ( ،)5836سياست ،ترجمهی سید حمید عنايت ،تهران :شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی ،چ ششم.
اصفهانی ،محمدبن حسن (5056ق) ،كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام ،قم :دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعهی مدرسین حوزهی علمیهی قم ،چ اول ،ج .0
اصفهانی ،محمدحسین (5056ق) ،االجتهاد و التقليد (بحوث في األصول) ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چ دوم ،ج.8
اکرمی ،روحاهلل (« ،)5838تحلیل فرآيند نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس؛
مطالعهی موردی :قانون مجازات اسالمی» ،فصلنامهی دانش حقوق عمومي ،سال سوم ،ش

 ،3صص .36 – 5

آملی ،میرزا محمدتقی ( ،)5834مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي ،تهران :مؤلف ،چ اول ،ج.54
بستانی ،فؤاد افرام ( ،)5811فرهنگ ابجدی ،تهران :اسالمی ،چ دوم.
بیارجمندی خراسانی ،يوسف (بیتا) ،مدارك العروة ،نجف :مطبعۀ النعمان ،چ اول ،ج.5
پژوهشكدهی شورای نگهبان ( ،)5833قانون مجازات اسالمي  3152در پرتو نظرات شورای
نگهبان ،تهران :پژوهشكدهی شورای نگهبان ،چ اول.
پژوهشكدهی شورای نگهبان ،مشروح مذاكرات شورای نگهبان ،تهران :پژوهشكدهی شورای
نگهبان ،در دست انتشار.
تبريزى ،جواد (بیتا) ،استفتائات جديد ،قم :سرور ،چ دوم ،ج .5
جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)5831واليت فقيه واليت فقاهت و عدالت ،قم :اسراء ،چ اول.
حبیبزاده ،محمدجعفر و جاللالدين قیاسی (« ،)5834حدود اختیارات قاضی در مراجعه به
منابع فقهی در امور کیفری» ،مجلهی علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز ،ش ،88
صص .03 - 88
حسینی ،سید محمد ( ،)5838سياست جنايي اسالم و جمهوری اسالمي ايران ،تهران :سمت ،چ اول.
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حلّی ،نجمالدين جعفر بن حسن (5043ق) ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قم:
مؤسسهی اسماعیلیان ،چ دوم ،ج .5
درويشوند ،ابوالفضل و سید محمدهادی راجی (« ،)5834تحلیلی بر نظارت بر قوانین و مقررات
در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران» ،حكومت اسالمي ،سال شانزدهم ،ش  ،8پیاپی
شصتويكم ،صص .583 -548
راعی ،مسعود و فرامرز عطريان (« ،)5835حاکمیت قانون و احكام حكومتی در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ايران» ،حكومت اسالمي ،ش  ،68صص .506 - 538
ربانی خوراسگانی ،علی و محمد میرزايی (« ،)5838ايدئولوژی ،سوژه ،هژمونی و امر سیاسی
در بستر نظريهی گفتمان» ،غربشناسي بنيادی ،ش  ،3ص .06- 38
سبحانی تبريزی ،جعفر (5053ق) ،مصادر الفقه اإلسالمي و منابعه ،بیروت :داراألضواء ،چ اول.
سیفی مازندرانی ،علیاکبر (5033ق) ،دليل تحريرالوسيلة  -واليه الفقيه ،تهران :مؤسسهی تنظیم
و نشر آثار امام خمینی (ره) ،چ دوم.
صانعی ،پرويز (بیتا) ،حقوق جزای عمومي ،تهران :انتشارات دانشگاه ملی ايران ،چ سوم ،ج .5
طباطبايی ،سید محمدحسین ( ،)5833شيعه در اسالم (طبع جديد) ،قم :مؤسسهی بوستان
کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزهی علمیهی قم) ،ج .5
طباطبايی يزدی ،سید محمدکاظم (5050ق) ،تكملة العروة الوثقي ،قم :کتابفروشی داوری ،چ
اول ،ج .3
عاملى کرکى ،علىبن حسین (5043ق) ،رسائل المحقق الكركي ،قم :دفتر نشر اسالمی ،چ اول ،ج .5
علیآبادی ،عبدالحسین ( ،)5815حقوق جنايي ،تهران :فردوس ،چ سوم ،ج .5
علیدوست ،ابوالقاسم ( ،)5833فقه و مصلحت ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و انديشهی اسالمی ،چ اول.
عمید زنجانی ،عباسعلی ( ،)5863فقه سياسي حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوری
اسالمي ايران ،تهران :امیرکبیر ،ج .5
عمید زنجانی ،عباسعلی ( ،)5831حقوق اساسي ايران ،تهران :مؤسسهی انتشارات و چاپ
انتشارات دانشگاه تهران ،چ اول.
قیاسی ،جاللالدين ( ،)5831مباني سياست جنايي حكومت اسالمي ،قم :پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی ،چ اول.
قیاسی ،جاللالدين؛ دهقان ،حمید و قدرتاهلل خسروشاهی و ديگران ( ،)5835حقوق جزای
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کاتوزيان ،ناصر ( ، )5833مقدمهی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران ،تهران :شرکت
سهامی انتشار  ،چ هشتادوهشتم.
کیدرى ،محمدبن حسین (5056ق)،

 ،قم :مؤسسهی امام صادق

(ع) ،چ اول.
گلدوزيان ،ايرج ( ،)5831حقوق جزای عمومي ايران ،تهران :مؤسسهی انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران ،چ نهم ،ج .5
گیالنی شفتی ،سید محمدباقر (5031ق) ،مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه األعصار ،قم:
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزهی علمیهی قم ،چ اول.
الزرژ ،کريستین ( ،)5834درآمدی بر سياست جنايي ،ترجمهی علیحسین نجفی ابرندآبادی،
تهران :میزان ،چ اول.
الك ،جان ( ،)5835رسالهای دربارهی حكومت ،ترجمهی حمید عضدانلو ،تهران :نشر نی ،چ
سوم.5835 ،
لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)5836مبسوط در ترمينولوژی حقوق ،تهران :کتابخانهی گنج دانش،
چ سوم ،ج 5و.1
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)5835مجموعه نظريات شورای نگهبان ،تهران :معاونت
تدوين ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری ،چ دوم،
ويرايش اول.
مكارم شیرازی ،ناصر (]5836الف[) ،پيام امام اميرالمؤمنين(ع) ،تهران :دارالكتب االسالمیه ،چ
اول ،ج .50
مكارم شیرازی ،ناصر (]5836ب[) ،پيام قرآن ،تهران :دارالكتب االسالمیه ،چ نهم  ،ج.54
مكارم شیرازی ،ناصر (5031ق) ،استفتائات جديد ،قم :مدرسۀ االمام علی بن ابیطالب (ع) ،چ دوم ،ج .8
ملك افضلی ،محسن (« ،)5831جايگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی»،
حكومت اسالمي ،سال سیزدهم ،ش  ،3صص .510- 500
موسوی خمینی ،سید روحاللّه (5030ق) ،توضيح المسائل ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته
به جامعهی مدرسین حوزهی علمیهی قم ،چ هشتم ،ج .5
موسوی خمینی ،سید روحاللّه ( ،)5835صحيفهی نور ،تهران :مؤسسهی نشر و تنظیم آثار امام
خمینی (ره) ،ج.34
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موسوی خمینی ،سید روحاللّه (5035ق) ،كتاب البيع ،تهران :مؤسسهی نشر و تنظیم آثار امام
خمینی (ره) ،ج .3
موسوی خمینی ،سید روحاللّه (بیتا) ،تحريرالوسيله ،قم :مؤسسهی مطبوعات دارالعلم ،چ اول ،ج 5و.3
موسوی خمینی ،سید مصطفی (بیتا) ،والية الفقيه ،تهران :مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام
خمینی (ره) ،چ اول.
مؤسسهی آموزشی و پژوهشی قضا ( ،)5834رهتوشهی قضايي :استفتائات قضايي از محضر
مرجع عاليقدر عالم تشيع حضرت آيتاهلل العظمي خامنهای (مدظلهالعالي) ،قم :نشر
قضا ،چ اول.
موسوی خلخالی ،سید محمدمهدی (5031ق) ،الحاكمية في اإلسالم ،قم :مجمع انديشهی
اسالمی ،چ اول.
مهرپور ،حسین (« ،)5813شورای نگهبان و بررسی قوانین» ،مجلهی حقوقي دادگستری ،ش ،3
صص .10 -11
میرباقری ،محمدمهدی ( ،)5835مباني فقه حكومتي ،گزارش درس خارج (جلسهی هفتم)،
مورخ .5835/53/3
نجفی ابرندآبادی ،علیحسین ( ،)5813مباحثي در علوم جنايي (تقريرات درس جرمشناسي)،
به کوشش شهرام ابراهیمی ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی ،چ اول.
هاشمی شاهرودی ،محمود و ديگران ( ،)5036فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت (ع) ،قم:
مؤسسهی دائرةالمعار ف فقه اسالمی بر مذهب اهلبیت (ع) ،چ اول ،ج.8
يزدی ،محمد (« ،)5836جمهوری اسالمی و تحول در قانونگذاری (گفتوگو)» ،حكومت
اسالمي ،سال دوازدهم ،ش  ،3صص .83 -50

ب) پایگاههای اینترنتی
مجموعه نظرات و آرای شورای نگهبان ،مندرج در سامانهی جامعهی نظرات شورای نگهبان به
آدرس الكترونیكی:
http://nazarat.shora-rc.ir/Default.aspx
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موسوی خمینی ،سید روحاللّه (5040ق) ،زبدةاألحكام ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی ،چ اول.

