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 .1استادیار مؤسسهي آموزشی -پژوهشی امام خمينی (ره) ،قم ،ایران
 .2دانشجوي دکتري حقوق عمومی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
پذيرش1991/9/16 :

دريافت1991/6/1 :

چکیده
یافتن راهکارهایی در قانون اساسی ،بهمنظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی
مطلوب و برآمده از آموزههاي شریعت ،یکی از ضروریات امروز نظام جمهوري اسالمی ایران محسوب
میشود .یکی از ساختارهاي موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقاي آن براساس آموزههاي
دینی ضروري بهنظر میرسد ،ساختار قوهي مقننه است .بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت
است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاري بهمنظور اصالح نظام تقنينی ،در جهت حرکت به سمت
نظام قانونگذاري مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد .این پژوهش در تحقيقی توصيفی-تحليلی و با
بهرهگيري از روش کتابخانهاي در پی پاسخگویی به پرسش مطرحشده است .با نگاهی به ظرفيتهاي
سياستهاي کلی نظام از جمله جایگاه آن در سلسلهمراتب قوانين و الزامی بودن اجراي سياستهاي
کلی ،میتوان از این سياستها بهمنظور تحقق اجتهاد تنظيمی بهعنوان بخشی از مدل قانونگذاري
مطلوب اسالمی بهره برد.

کلیدواژهها :اجتهاد ،اجتهاد تنظيمی ،سياستهاي کلی نظام ،قانون اساسی جمهوري اسالمی
ایران ،قانونگذاري.

* نویسندهی مسئول

E-mail: A.fattahi.zafarghandi@gmail.com
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مقدمه
نهضت مردم مسلمان ایران به رهبري امام خمينی (ره) عليه حکومت ظالم پهلوي بهمنظور استقرار

حکومت اسالمی و بر پایهي اعتقاد به آموزههاي شریعت اسالم و حاکميت کامل قوانين الهی در عرصه-
هاي فردي و اجتماعی شکل گرفت و به پيروزي انقالب اسالمی در سال  1531منجر شد.
پس از پيروزي انقالب و استقرار نظام جمهوري اسالمی ایران ،بهعلت اهميت و حساسيت آن
دوره ،بيش از هر چيز نسبت به ایجاد ساختارها و نهادهاي حقوقی ،بهمنظور ساماندهی امور عمومی و
ادارهي حکومت متناسب با اهداف حکومت اسالمی احساس نياز میشد تا شرایط بحرانی پس از
انقالب اتمام یابد و روال امور در جریان عادي خود قرار گيرد .امام خمينی (ره) بهعنوان رهبر انقالب
اسالمی ،در تدبيري هوشمندانه نگارش متن قانون اساسی را بر عهدهي خبرگان منتخب ملت قرار دادند.
خبرگان منتخب ملت نيز که اکثریت آنان را فقها تشکيل میدانند (ادارهي کل امور فرهنگی و روابط
عمومی مجلس شوراي اسالمی ،1531 ،ج  ،)103- 551 :1با توجه به شرایط حساس کشور و نياز
فوري به تصویب قانون اساسی از یک سو و پایههاي اعتقادي مردم در تشکيل حکومت اسالمی و
خواستهي مردم مبنی بر ایجاد نظامی مبتنی بر آموزههاي شریعت اسالم از سوي دیگر ،با نگاهی به
ساختارهاي موجود در جوامع سياسی گوناگون که مبتنی بر تجربيات بشري در عرصهي حکومتداري
شکل گرفته بود و اعمال اصالحات بومی و دینی نسبت به این تجربيات و حذف مغایرتهاي آن با
آموزههاي اسالمی ،قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران را به نگارش درآوردند .در نتيجه ،هرچند نظام
برآمده از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مغایرتی با شریعت اسالم نداشت ،بسياري از ساختارها و
نهادهاي مذکور در قانون اساسی منبعث و برآمده از آموزههاي دینی نيز نبود.
اکنون پس از گذشت بيش از سه دهه از تصویب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران( )1و نمایان
شدن ضعفها و قوتهاي آن ،آنچه بيش از پيش اهميت دارد ،طراحی سير حرکت از نظام موجود به
سمت نظام مطلوبِ برآمده از شریعت اسالم و نظامسازي اسالمی بهمنظور انطباق هرچه بيشتر
ساختارهاي حکومت اسالمی با آموزههاي اسالمی است .یکی از ساختارهاي مذکور در قانون اساسی،
که بازخوانی و بازطراحی آن براساس اندیشهي اسالمی و مطالعهي آن در نظام حقوقی جمهوري
اسالمی ایران ضروري بهنظر میرسد ،نهاد تقنين ،یکی از مهمترین قواي حکومتی است .به بيان دقيقتر،
هرچند نظام قانونگذاري فعلی جمهوري اسالمی ایران با آموزههاي شریعت مقدس اسالم مغایر نيست،
با نظام مطلوب اسالمی نيز فاصله دارد .آنچه داراي اهميت و ضرورت است ،بررسی راهکارهاي موجود
در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بهمنظور ارتقاي نظام فعلی به سمت نظام قانونگذاري مطلوب
شریعت است؛ گذار از وضع موجود به وضع مطلوب بدون نيازمندي به اصالح و بازنگري در قانون
اساسی و تنها با استفاده از ظرفيتهاي فعلی نظام قانونگذاري.
بر این اساس پرسش بنيادین این نوشتار آن است که در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسالمی
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ایران ،چه راهکاري بهمنظور ارتقاي نظام قانونگذاري ،بدون نيازمندي به بازنگري در قانون اساسی،
بهمنظور حرکت به سمت نظام قانونگذاري مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد؟ از این رهگذر این
پژوهش در تحقيقی توصيفی-تحليلی و با بهرهگيري از روش کتابخانهاي به بررسی راهکارهاي اصالح
نظام قانونگذاري موجود و حرکت به سمت نظام قانونگذاري مطلوب خواهد پرداخت.
بهمنظور پاسخگویی به پرسش اصلی ،ابتدا چارچوب مفهومیِ واژگان کليدي پژوهش بررسی
میشود .سپس روند قانونگذاري مطلوب در حکومت برآمده از شریعت اسالم مطالعه میشود .پس از
آن جایگاه سياستهاي کلی نظام تبيين شده و در پایان ظرفيتهاي موجود در سياستهاي کلی نظام
بهمنظور اصالح نظام قانونگذاري در جمهوري اسالمی ایران بررسی و مطالعه میشود.
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 .1چارچوب مفهومی
اولين گام در هر پژوهش علمی تبيين مفاهيم کليدي آن پژوهش بهمنظور ایجاد فهم مشترک
ميان نگارندگان و مخاطبان است .از همين رو در ادامه مفاهيم قانون و قانونگذاري و سياستهاي
کلی نظام بهعنوان کليديترین مفاهيم پژوهش حاضر بررسی میشود .شایان ذکر است که علت
بازخوانی مفهوم قانون تفاوتهایی است که بين این مفهوم در اندیشهي اسالمی و اندیشهي
حقوقی معاصر وجود دارد و نتيجهي آن در فرایند قانونگذاري تأثيرات فراوانی میگذارد.

 .1-1قانون و قانونگذاری
واژهي قانون از زبان یونانی وارد ادبيات عرب شده و اصل آن « »kanonبه معناي خطکش
بوده است (محمصانی11-12 :1533 ،؛ جوهري1110 ،ق .)2133 :در ادبيات فارسی قانون در
معناي قاعده ،رسم و حکم اجباري که از ناحيهي دستگاه حکومت صادر گردد؛ بهکار رفته
است (دهخدا :1515 ،قانون) و در ادبيات عرب نيز قانون به معناي مقياس هر چيز است
(ابنمنظور1111 ،ق ،ج .)513 :15
در اصطالح تعاریف گوناگونی از قانون ارائه شده است .در یک دیدگاه قانون به آن دسته
از قواعد حقوقی اطالق میشود که بهصورت گزارهي مکتوب توسط مقامات صالحيتدار
وضع میشود و فارغ از آنکه چه عنوانی (اعم از قانون ،آیيننامه ،بخشنامه و غير اینها) براي
آن انتخاب شود ،داراي دو وصف ماهوي و شکلی است .وصف ماهوي قانون به خصوصيت
کليت و شمول آن اشاره دارد و وصف شکلی خصوصياتی همچون لفظی ،مکتوب ،رسمی و
تشریفاتی بودن را بيان میدارد (جعفري لنگرودي 31 :1531 ،و 33؛ دانشپژوه.)131 :1533 ،
از دیدگاهی دیگر برخی با تفکيک ميان دو مفهوم قانون به معناي خاص و قانون به معناي عام،
بر این باورند که قانون در معناي عام ،وقتی بهعنوان یکی از منابع حقوقی و در برابر عرف
بهکار میرود ،همهي مقرراتی را در برمیگيرد که توسط مقامات صالح دولتی وضع شده و
قانون به معناي خاص (در نظام حقوقی ایران) قواعدي است که با تشریفات مقرر در قانون
اساسی و توسط قوهي مقننه (مجلس شوراي اسالمی) وضع میشود (کاتوزیان.)120 :1532 ،
در یک دیدگاه قانون ،مجموعه قراردادهاي اجتماعی است که براي تنظيم ساختار امور عامه
وضع میشود (جواديآملی ،بیتا.)11 :
برخی با تفکيک ميان امور کلی و تقنينی و امور جزیی و اجرایی بر این باورند که قانون به
معناي تخصصی و اصطالحی آن ،قاعدهاي حقوقی است که داراي درجهاي از کليت بوده و از
امور اجرایی و جزیی باالتر است (داوید و اسپونيزي.)32 :1531 ،
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از سوي دیگر برخی معتقدند با توجه به استعماالت گوناگون از واژهي قانون در ادبيات
حقوقی ،میتوان مفهوم این اصطالح را در سه تعریف کلی مطالعه کرد .گاهی مقصود از قانون به
آن دسته از مقررات الزامآوري اشاره دارد که وظيفهي تنظيم رفتار اجتماعى انسان را برعهده
دارند ،و مخالفت با آن مستوجب کيفر از سوى قدرت حاکم میشود .گاهی اصطالح قانون به
مجموعه قواعدي اشاره دارد که مربوط به کشوري خاص است و در دورهي زمانى معين اجرا
مىشود ،و از آنجا که وضع و اجراي آن با قدرت حاکم در جامعه است و به اعتبار تفاوت آن با
احکام و مقررات دیگرى همانند اصول اخالق ،شرف ،کرامت و شئونى که مرجع اجرایى معينى
ندارد ،قانون وضعی نيز ناميده میشوند .گاهی نيز قانون به مجموعه قواعد حقوقی اطالق میشود
که قوهي مقننه تصویب کرده است (محمصانی 3 :1533 ،و3؛ کعبی:1532 ،

)2(.)103

از تعاریف مذکور چنين برداشت میشود که یکی از اجزاي ذاتی تعریف قانون «قاعدهي
حقوقی بودن» آن است .بهعبارت دیگر ،اوصاف قاعدهي حقوقی همانند الزامآور بودن،
اجتماعی بودن( ،)5کلی و عمومی

بودن()1

و تضمين آن از طرف دولت (کاتوزیان)33 :1532 ،

وجههي بارز تعریف قانون بهحساب میآید (داوید و اسپونيزي.)31 :1531 ،
بر این اساس با نگاهی به مجموعه تعاریف مذکور میتوان تعریف قانون را در دو بعد
ماهوي و شکلی مطالعه کرد .بعد ماهوي قانون ،فارغ از مرجع تصویبکننده به آن دسته از
قواعدي اشاره میکند که زندگی اجتماعی را سامان میبخشد و افراد بهعلت وجود اجبار
دولت ،ملزم به رعایت آناند .درحالیکه از بعد شکلی ،قانون تنها شامل قواعد حقوقی میگردد
که توسط مرجع داراي صالحيت وضع میشود.
در مقام نتيجهگيري از مقصود مورد نظر این پژوهش از اصطالح قانون باید گفت که قانون
به آن دسته از «قواعد حقوقی» اطالق میشود که قوهي مقننه به تصویب رسانده است .در تبيين
تعریف مذکور میتوان گفت اوالً جزء ذاتی قانون از این منظر داشتن ویژگیهاي الزم براي
یک قاعدهي حقوقی است و از سوي دیگر ،قانون به آن قاعدهي حقوقی اطالق میشود که
توسط قوهي مقننه و با طی تشریفات قانونی به تصویب رسيده است.

 .2-1سیاستهای کلی نظام
سياست در لغت به معناي حفاظت ،نگاهداري ،حراست ،حکم راندن بر رعيت ،حکومت،
ریاست ،داوري ،مصلحت ،تدبير ،دوراندیشی و ...آمده است (معين :1533 ،سياست؛ دهخدا،
 :1515سياست) .به نظر تدبير ،مصلحت و دوراندیشی نزدیکترین تعاریف به مفهوم مورد نظر
قانون اساسی از سياستهاي کلی نظام است (موسیزاده .)55 :1535 ،در اصطالح سياست یا
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سياستگذاري از امور مدیریت سياسی برشمرده شده که متکی بر اصول برنامهریزي،
سازماندهی ،نظارت و کنترل است .براساس این تعریف سياستهاي کلی یا خطمشیهاي
عمومی ،اصولیاند که توسط مقامات صالح بهعنوان الگو و راهنمایی براي راهبري اقدامها و
فعاليتها وضع شدهاند (الوانی .)20 :1530 ،حقوقدانان نيز سياستگذاري را تعيين ،تدوین و
ارائهي ضوابطی میدانند که در آن مقتضيات دولت اعمال میشود؛ مصالح جمعی از طریق آن
تأمين میشود و هدف از آن نيز در درجهي اول تثبيت حاکميت ،استقرار نظم و حفظ حدود و
ثغور استقالل کشور است (هاشمی ،1533 ،ج .)31 :2
مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبات خود سياستگذاري و برنامهریزي بهمنظور
دستيابی به اهداف را به سه حوزهي سياست کلی ،سياست

اجرایی()3

و

برنامه()3

تقسيم کرده

است .از این منظر مراد از سياستهاي کلی ،سياستهایی است که «براي تحقق آرمانها و
اهداف پس از مجموعهي آرمانها قرار میگيرند و حاوي اصولی هستند که آرمانها را به
مفاهيم اجرایی نزدیک میکنند و آن سياستهایی هستند که در درون نظام عمل مینمایند ،اعم
از قواي سهگانه ،نيروهاي مسلح ،صداوسيما و همچنين نيروهایی میباشند که در درون
جامعهي کل فعاليت دارند که شامل سياستهاي کلی بخشی و فرابخشی میشود .سياستهاي
کلیبخشی ،در مواردي است که هدف یا آرمانی از نظام ،حرکت یک بخش را در برمیگيرد و
براي وصول به آن هدف یا اهداف نيازمند تدوین سياستهاي کلی آن بخش میباشد و
سياستهاي اجرایی و برنامه چند بخش در قالب این سياستها تدوین میگردد» (مصوبهي
مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سياستهاي کلی.)1513/10/15 :
بر مبناي تعاریف صورتگرفته میتوان گفت سياستهاي کلی نظام مجموعهاي از
جهتگيريها و راهبردهاي کالن براي تحقق اهداف نظام و قانون اساسی در دورهي زمانی
مشخص است (انصاري .)133 :1533 ،به بيان دیگر ،بند  1اصل  110قانون اساسی به
سياستهاي کالن اشاره دارد و سياستهاي کالن همان تعيين اهداف و خطمشیهاي کلی
است که خارج از حيطهي تقنينی بوده ،بر مبناي مصالح وضع میشود و تقریباً معادل مبناي
قانون و روح کلی حاکم بر قانون است؛ همانند قواعد کلی فقهی مانند الضرر ،نفی حرج و
مانند اینها که براساس آنها فتاوي زیادي صادر شده است (ارسطا.)511 :1530 ،
عالوهبر تعاریف مذکور که از حيث محتوایی به موضوع سياستهاي کلی نظام توجه کرده
بود ،میتوان از حيث شکلی و مرجع صالح صدور نيز سياستهاي کلی نظام را تعریف کرد.
بر این اساس سياستهاي کلی نظام سياستهایی است که از سوي مقام معظم رهبري پس از
مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و به موجب بند  1اصل  112قانون اساسی تعيين
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میشود )1(.در مقام جمعبندي مجموعه تعاریف مذکور از سياستهاي کلی نظام میتوان گفت
سياستهاي کلی نظام به آن دسته از تدابير و خطمشیهاي کالنی اطالق میشود که براساس
بند  1اصل  ،110در راستاي تحقق قانون اساسی و با رعایت مصالح عمومی توسط مقام
رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام وضع میشود.

 .1-2-1جایگاه سیاستهای کلی نظام در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی
در نظام حقوقی سلسلهمراتبی از هنجارهاي حقوقی قابل تصور است که از تأثير ،اعتبار و
ضمانت اجراهاي گوناگونی برخوردار است .بر این اساس هر مفهوم در ساختار کلی نظام حقوقی
باید جایگاه روشن و متناسبی داشته باشد و رابطهي آن با هنجارهاي فرازین و فرودین بهوضوح
تبيين گردد (زارعی .)521 :1535 ،سياستهاي کلی نظام نيز از این حکم کلی مستثنا نيست و باید
جایگاه آنها در سلسلهمراتب هنجارهاي حقوقی نسبت به سایر هنجارها روشن شود.
در خصوص جایگاه سياستهاي کلی نظام در سلسلهمراتب حقوقی و در مقایسه با سایر
هنجارهاي قانونی نيز نظرهاي گوناگونی مطرح شده است .برخی بر این باورند که سياستهاي
کلی نظام در رأس سلسلهمراتب قوانين و مافوق قانون اساسی است؛ چراکه در زمرهي اوامر
والیی قرار میگيرد و مصلحت عمل به آن از مصلحت عمل به قانون اساسی فراتر است و هيچ
مقام سازمانی غير از رهبري ،حق تقييد ،اصالح یا الغاي آن را نخواهد داشت (خليلی:1535 ،
 .)11به بيان دیگر ،سياستهاي کلی ممکن است با مصالح قانون اساسی مغایر باشد و موقتاً
اجراي اصل یا اصولی از قانون اساسی را تعطيل کند (خليلی .)32 :1535 ،در مقابل ،گروه
عمدهاي از صاحبنظران معتقدند سياستهاي کلی نظام مادون قانون اساسی و مافوق سایر
هنجارهاي حقوقی است .در تبيين این عبارت میتوان گفت قانون اساسی آرمان و ميثاق ملی و
سند حقوقی و سياسی یک کشور است و اصل برتري و حاکميت آن ایجاب میکند که هيچ
هنجاري باالتر از آن نباشد (موسیزاده .)13 :1535 ،بهعبارت دیگر سياستهاي کلی از نظر
نظم هنجاري و حقوق اساسی در مرتبهي پایينتري از اصول قانون اساسی قرار دارد ،هرچند
باالتر از قوانين عادي و مقررات دولتی است و به همين دليل نمیتواند نسبت به اصول قانون
اساسی از ارجحيت برخوردار باشد (زارعی .)550 :1535 ،در نتيجه در خصوص نسبت
سياستهاي کلی نظام با سایر هنجارهاي حقوقی میتوان گفت که سياستهاي کلی مجموعه
تدابير و خطمشیهایی است که نسبت به قانون اساسی در مرتبهي پایينتري قرار دارد و باالتر
از مقررات عادي به دنبال سير جامعه به سمت و سوي اهداف آرمانی و تحقق قانون اساسی
است (انصاري.)131 :1533 ،
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 .2-2-1الزام یا عدم الزام به اجرای سیاستهای کلی نظام
در خصوص الزام یا عدم الزام به اجراي سياستهاي کلی نظام نيز ميان اندیشمندان
حوزهي حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران اختالف نظر وجود دارد .برخی با نگاهی به
سياستهاي کلی نظام آن را صرفاً از جنس رهنمود ،توصيه و ارشاد تلقی میکنند و بر این
باورند از آنجا که سياستگذاري ،از مقولههاي مدیریتی بهحساب میآید ،ارزش حقوقی ندارد.
آنان معتقدند نظارت پيشبينیشده در بند  2اصل  110قانون اساسی نيز صرفاً نظارتی سياسی
است و بر آن آثار حقوقی بار

نمیگردد)3(.

در مقابل آنچه در عمل رخ داده و مالک عمل قرار گرفته ،دیدگاهی است که به سياستها
بهعنوان مقولهي مدیریتی صرف نمینگرد و آن را داراي ضمانت اجراهاي حقوقی میداند.
مستندات این نظر از یک سو به مجموعه مؤیدات قانونی بهویژه مشروح مذاکرات مجلس
بازنگري قانون اساسی و متن اصل  110و از سوي دیگر به اهميت سياستهاي کلی نظام در
روند امور بازمیگردد .در تبيين این موضوع میتوان گفت اوالً با عنایت به مشروح مذاکرات
بازنگري قانون اساسی سال  1533و نيز تأکيدات اعضاي مجلس بر موضوع والیت فقيه و
تضمين اجراي اوامر وي ،محقق ساختن اوامر صادره از سوي وي ،که سياستهاي کلی نظام
مصداقی از آن محسوب میشود ،اقتضاي الزامآور بودن سياستهاي مزبور را دارد( ( )3ادارهي کل
امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی ،1530 ،ج  .)313 :2از سوي دیگر بهنظر
میرسد آنچه موجب ورود چنين تدابيري به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران شد ،بيش از
هر چيز فقدان و خأل قانونیِ وجود نهادي براي تعيينِ خطمشیهاي کلی ِحرکت نظام بود که
ارشادي دانستن سياستها موجب نقض غرض میشود .عالوهبر این آوردن دو موضوع ارشادي
در صدر اصلی از قانون اساسی که تمام مفاد آن الزامآور است ،بعيد بهنظر میرسد .ثانياً جایگاه
سياستهاي کلی نظام خود دليلی بر الزامی بودن این سياستها در ساختار حقوقی جمهوري
اسالمی ایران است .به بيان دقيقتر ،قرار دادن سياستهاي کلی نظام بهعنوان اولين وظيفه و
اختيار رهبري در اصل  110قانون اساسی جمهوري اسالمی نمایانگر اهميت و جایگاه واالي آن
در نظام حقوقی ایران است .از همينرو مقام معظم رهبري در این خصوص میفرمایند« :دربارهي
سياستهاي کلی عرض کنم که مهمترین وظيفهي رهبري در قانون اساسی ،تنظيم سياستهاي
کلی است» )10(.مطالعهي نظرهاي مذکور در مورد سياستهاي کلی نظام بیتردید بيانگر آن است
که این سياستها تنها هنگامی مهمترین وظيفهي رهبري تلقی میشود که موجب انضباط در
کشور شود و مانع بروز لطمات جبرانناپذیر شود که یکی از قواعد و بایستههاي الزامآور حقوقی
در عرصههاي گوناگون ادارهي جامعه اعم از تقنين ،اجرا و قضا تلقی میگردد.
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شایان ذکر است که بهعنوان مهمترین مستند قانونی الزامآور بودن سياستهاي کلی نظام
میتوان به «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلی نظام» مصوب مجمع تشخيص
مصلحت با تأیيد رهبري اشاره کرد .براي نمونه مادهي  2این مقرره در این خصوص بيان میدارد:
«قوانين و مقررات بهخصوص قانون برنامه و بودجههاي سنواتی باید در چارچوب سياستهاي
کلی تنظيم شود .قوانين و مقررات در هيچ موردي نباید مغایر سياستهاي کلی باشد» .مادهي 5
نيز مقامات مسئول در قواي سهگانه ،نيروهاي مسلح ،صداوسيما و نهادهاي عمومی را بهعنوان
مقام مسئول اجراي سياستهاي کلی نظام در دستگاههاي مربوطه تعيين میکند.

 .2روند قانونگذاری در حکومت اسالمی
پس از روشن شدن مفهوم قانون و مفهوم سياستهاي کلی نظام ،بهمنظور پاسخگویی به
پرسش اصلی پژوهش ،ضروري است مفهوم و روند قانونگذاري در حکومت اسالمی مطالعه
شود .به بيان دقيق تر براي حرکت به سمت نظام مطلوب قانونگذاري ،برآمده از شریعت اسالم،
مطالعهي مفهوم و روند قانونگذاري مطلوب شرعی مهم و ضروري است.
مفهوم قانونگذاري در اندیشهي اسالمی با مفهوم مدرن آن در حقوق موضوعه تفاوت دارد
و قيدهایی در تعریف قانونگذاري در اندیشهي اسالمی وجود دارد که آن را از قانونگذاري
موضوعهي مرسوم متمایز میسازد و علت آن ،ریشه در آموزههاي اعتقادي مسلمانان و نحوهي
جهانبينی و هستیشناسی آنان دارد .در این خصوص میتوان گفت براساس اندیشهي اسالمی
خداوند متعال بهعنوان ولی و سرپرست عالم داراي ربوبيت تشریعی است و حق امر و نهی
منحصراً از آن اوست (سبحانی .)233 :1510 ،بر همين اساس تنها اوست که حق وضع قوانين
و مقررات در ابعاد فردي و اجتماعی را دارد ،هر قانونی غير از طریق وي صادر شود ،باطل و
غيرقابل استناد است (خمينی1125 ،ق .)11 :بر این مبنا پذیرش اوامر و نواهی اعم از قوانين و
مقررات فردي و اجتماعی مصداق شرک در ربوبيت محسوب میشود (جوادي آملی ،بیتا:
 .)332لذا تنها قانونگذار نيز ذات باري تعالی خواهد بود؛ تشریع و جعل قانون منحصر به
اوست و جز او قانونگذاري وجود ندارد (سبحانی .)233 :1511 ،در نتيجه قدرت مقننه و
اختيار تشریع در اسالم به خداوند متعال اختصاص دارد و شارع مقدس یگانه قدرت
قانونگذاري است و در حکومت اسالمی بهعنوان حکومت اجراي قانون الهی بر مردم ،هيچکس
حق قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى جز حکم شارع را نمىتوان به اجرا گذاشت (خمينی،
1125ق 15 :و  .)11براساس این مبناي عقيدتی ،میتوان فرایند قانونگذاري در اندیشهي
اسالمی را در چهار مرحله مطالعه کرد.
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 .1-2مرحلهی جعل و تشریع احکام
مرحلهي اول ،مرحلهي جعل و تشریع حکم است .این مرحله مطابق با آنچه بيان شد،
انحصاراً در اختيار خداوند متعال است و هيچ موجودي غير از ذات باري تعالی حق وضع و
جعل قوانين و امر و نهی به دیگران را ندارد .آیات قرآن کریم و روایات ائمهي معصومين (ع)
نيز بيانگر آن است (مؤمن قمی )33-31 :1531 ،که خداوند متعال حق قانونگذاري را انحصاراً
در اختيار خود قرار داده است .براي نمونه آیات زیر به این مفهوم اشاره میکنند:
«حکم [قانون و یا حکومت] تنها از آن خداوند است» (()11انعام.)31 :
«همانا حکم تنها از آن اوست»(( )12انعام.)32 :
«(اى پيامبر) بدانچه خدا نازل فرموده ،بين مردم حکم (یا حکومت) کن و هواهاى آنها را
پيروى مدار و از اینکه تو را نسبت به برخى از آنچه خدا بر تو فرود آورده به فتنه اندازند،
برحذر باش ...آیا اینان حکم جاهليت را مىطلبند ،و براى ایمانباوران چه کسى در حکم بهتر
از خداوند است؟»(( )15مائده 13 :و.)30
در نتيجه براساس آموزههاي اسالمی مرحلهي تشریع قوانين صرفاً بر اختيار خداوند است
و این امر حق وي تلقی میشود ،چراکه او مالک همهي افراد و سرزمينها و آگاه به مصالح و
مفاسد و سود و زیان مردم است و در این جهت هيچیک از مخلوقات شریک او نيست
(منتظري1103 ،ق ،ج.)115 :5

 .2-2مرحلهی تبیین و تفسیر احکام
مرحلهي دوم ،مرحلهي تفسير و تبيين وحی الهی و تشریح اهداف و مقاصد آن توسط پيامبر
اکرم (ص) و ائمهي معصومين (ع) است (سبحانی .)233 :1510 ،در این خصوص باید گفت
یکی از شئون زندگی پيامبر اکرم (ص) و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) بهعنوان جانشينان
پيامبر (ص) ،تفسير و تبيين آموزهها و قوانينی است که توسط خداوند متعال جعل شده است.
آنان با اتصال به سرچشمهي وحی و فهم دقيق ،قوانين و قواعدي را که خداوند متعال براي
سعادت ابناي بشر وضع کرده است ،به انسان ابالغ میدارند و به تبيين و تفسير آنها میپردازند.
به بيان دیگر اگرچه پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) به نصب خاص الهی به مقام نبوت و
امامت نائل شدند ،آنان نيز حق تشریع و جعل احکام الهی را نداشتند و وظيفهي آنان تبيين،
تشریح و اجراي قوانين شریعت اسالم بود ،چراکه حاکميت در تشریع و قانونگذاري انحصار
به خداوند متعال دارد و تفسير و تبيين قوانين الهی در جامعه نيازمند کسانی از جنس بشر است
که قوانين را از منبع وحی دریافت نمایند و بدون هيچگونه کم و کاستی به بشر ابالغ کنند
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(مکارم شيرازي1123 ،ق ،ج 231 :5و  .)233شایان ذکر است که در زمان پيامبر (ص) دریافت
وحی نيز در عرصهي قانونگذاري وجود داشت ،اما در زمان ائمهي معصومين (ع) مبناي روند
اجراي قوانين تفسير و تبيين وحی بوده است (حبيبی.)33 :1533 ،

 .3-2مرحلهی اجتهاد و استنباط احکام
هرچند مراجعه به پيامبر (ص) و ائمهي معصومين (ع) بهعنوان منصوبان خاصی که با منبع
وحی ارتباط دارند یا از عصمت برخوردارند ،مطمئنترین راه کشف قوانين الهی است ،در
عصر حاضر بهعلت غيبت امام معصوم (ع) امکان بهرهگيري از این مسير وجود ندارد .از همين
رو باید بهدنبال راهکاري براي کشف و فهم قوانين وضعشده از ناحيهي پروردگار ،در دورهي
غيبت امام معصوم (ع) بود.
نگاهی به مجموعه قواعد و آموزههاي شریعت مقدس اسالم بيانگر آن است که در دورهي
غيبت امام معصوم (ع) ،کشف قوانين و شناخت آن از طریق استخراج احکام از منابع شرعی و
توسط فقها و کارشناسان امور دینی صورت میگيرد (سبحانی .)230 :1510 ،در این خصوص
میتوان گفت که هرچند در دورهي غيبت ،امکان حضور در پيشگاه امام بهعنوان منبع متصل
به وحی وجود ندارد ،میتوان با بهرهگيري از روشها و ضوابطی ،توسط کارشناسان امور دینی،
به استنباط و استخراج احکام و قوانين الهی از منابع صحيح آن (کتاب ،سنت ،عقل و اجماع)
پرداخت (منتظري1103 ،ق ،ج .)112 :5
این مرحله بر مجموعه روشهایی استوار است که در ادبيات دینی اجتهاد خوانده میشود.
مقصود از اجتهاد استخراج و استنباط حکم شرعى فرعى ،یا حجتى شرعى بر حکم شرعى
فرعى از طریق ادلهي تفصيلى است (خویی ،1530 ،ج  .)151 :5به بيان دیگر اجتهاد تالش
براى یافتن دليل و حجت بر احکام شرعى است یا کوششی براي بهدست آوردن احکام شرعی
از ادله و منابع آن یعنی قرآن ،سنت ،عقل و اجماع است (هاشمی شاهرودي و دیگران،
1123ق ،ج 211 :1؛ مطهري ،بیتا ،ج.)135 :20
ذکر این نکته در خصوص موضوع اجتهاد ضروري بهنظر میرسد که توانایی استخراج
احکام و دستورهاي الهی از منابع شرعی نيازمند آشنایی با پيشنيازهاي اجتهاد است و بدون
تحقق این مقدمات رجوع به منابع شرعی و استنباط حکم از شریعت اسالمی غيرممکن است
(مکارم شيرازي1121 ،ق .)500 :اجتهاد مشروع ،رجوع به منابع شریعت اسالم پس از کسب
مقدمات الزم و بهکارگيري اسلوب صحيح شرعی استنباط احکام است (مطهري ،بیتا ،ج :20
 .)110-131بر این اساس شخصی که به مقام اجتهاد دست نيافته است ،یا باید احتياط نماید یا
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تقليد کند (منتظري1103 ،ق ،ج .)133 :5
مبتنی بر آنچه بيان شد ،میتوان گفت که در دورهي غيبت ،روند قانونگذاري در حکومت
اسالمی مبتنی بر عنصر اجتهاد صورت میگيرد و کشف قوانينی که توسط خداوند متعال جعل
شده است ،نيازمند بهرهگيري از تخصص و ابزار و ضوابط استنباط احکام شرع است .بر همين
اساس اگر سازوکار قانونگذاري مبتنی بر اجتهاد طراحی نشده باشد ،نمیتواند پاسخگوي نياز
جامعهي اسالمی در اجراي قوانين الهی بهعنوان یکی از اصلیترین وظایف نظام سياسی مبتنی
بر شریعت اسالم باشد .با نگاهی به سابقهي فقه از آغاز عصر غيبت تاکنون میتوان به سه
روش اجتهادي در زمينهي قانونگذاري اشاره کرد:

 .1-3-2اجتهاد تبیینی
مقصود از اجتهاد تبيينی همان اجتهاد مرسوم ،رایج و مصطلح در فقه شيعه است که مقصود
از آن بهکارگيري تمام تالش در جهت استنباط احکام شرعی از منابع آن است (مکارم شيرازي،
1123ق ،ج  .) 352 :5براساس این نوع از اجتهاد که فقه افتایی نيز خوانده میشود ،مجتهد با

رویکردي اکتشافی و تبيينی در پی کشف قانون شرع براي ادارهي زندگی است .خروجی این-

گونه از اجتهاد فتوا بوده و هدف از فتوا نيز بيان حکم ماانزلاهلل است.

 .2-3-2اجتهاد تطبیقی
گونهي دیگر اجتهاد ،اجتهاد تطبيقی و مقصود از آن تشخيص احکام شرعی است .در این
خصوص میتوان گفت که در اجتهاد تطبيقی الزاماً نيازي به مراجعهي مجتهد به منابع شرعی
(قرآن ،سنت ،اجماع و عقل) و استنباط حکم از آنها نيست ،بلکه فقيه نظریات فقهی موجود
را بر حوادث و وقایع پيشامد براساس نيازهاي روز تطبيق میدهد و تنها پاسخگوي این
پرسش است که آیا موضوع مورد بحث خالف آموزههاي شریعت اسالم است یا

خير؟()11

نتيجهي اینگونه از اجتهاد تطبيق موضوعات با نظریات فقهی مرسوم است.

 .3-3-2اجتهاد تنظیمی
سومين روش از روشهاي اجتهادي در فقه شيعه ،اجتهاد تنظيمی است .مقصود از اجتهاد
تنظيمی استنباط احکام شرعی از منابع آن با توجه به عناصر مدیریت جامعه و تنظيم و
ساماندهی امور و روابط فرد با فرد و فرد با جامعه است .در خصوص تفاوت ميان اجتهاد
تنظيمی با اجتهاد تطبيقی و تبيينی باید گفت که هرچند همهي احکام شریعت اسالم مبتنی بر
تنظيم روابط است و به تعبير دقيقتر تنظيم روابط در خود احکام شرع لحاظ شده است ،در
اجتهاد تطبيقی و تبيينی عنصر تنظيم در مبادي ،مدخلها و مقدمات حکم دخالت

دارد)13(.

اما
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در اجتهاد تنظيمی ،عنصر مدیریت و تنظيم روابط،عنصر سازندهي حکم شرعی بهحساب می-
آید .در خصوص تفاوت این دو شيوهي نگرش میتوان گفت گاهی احکام فقهی مربوط به
ادارهي یک فرد ،بدون توجه به محيط زندگی اوست؛ و گاهی هم در تعيين حکم شرعی انسان
بهمنزلهي بخشی کوچک یا بزرگ از چگونگی ادارهي یک جامعه در نظر گرفته میشود .گاهی
احکام شرعی بهعنوان جزیی از مجموعهي ادارهکنندهي فرد و جامعه در حاکميت اسالم مطرح
میشود؛ گاهی هم فقط بهعنوان حکمی براي یک فرد مطرح است .این دو نوع نگرش با
یکدیگر متفاوت است؛ این تفاوت در نگرش منجر به استنباط احکام متفاوت حتی در
فرديترین مسائل همانند مسئله طهارت و نجاست میشود» (خامنهاي.)1513/2/15 ،
بر همين مبنا تفوت نگرش هدف از اجتهاد تنظيمی ،تنظيم روابط انسانها در چارچوب
شریعت ،بهمنظور دستيابی به سعادت دنيوي و اخروي است و در پی آن است که به این
پرسش پاسخ گوید که مبتنی بر اجتهاد چگونه جامعهي اسالمی را بهسوي اهدافش مدیریت
کنيم (کعبی .)15-11 :1531 ،بر این اساس اجتهاد تنظيمی باید بهدنبال استنباط فقهی براساس
فقه ادارهي نظام باشد؛ نه فقه ادارهي فرد (خامنهاي ،)10/3/51 ،هرچند خروجی اینگونه از
اجتهاد نيز صدور احکام شرعی همانند گونههاي دیگر اجتهاد است.

 .4-2مرحلهی برنامهریزی
پس از آنکه حکم شرعی توسط خداوند متعال جعل شد و از طریق پيامبر (ص) یا ائمهي
معصومين (ع) ابالغ و تبيين و از طریق بهرهگيري از ابزار اجتهاد مشروع اوامر و نواهی الهی
کشف شد ،مرحلهي نهایی برنامهریزي و ترسيم خطوط بر مبناي فتاوي مستخرج از شریعت
است .در تبيين این موضوع میتوان گفت پس از آنکه فقها قوانين الهی را براساس جریان اجتهاد
از منابع شرع استخراج کردند ،برنامههاي اساسی و خطوط کلی جامعهي اسالمی ترسيم میشود
(منتظري1103 ،ق ،ج 121 :5؛ سبحانی .)230 :1510 ،بر این اساس وظيفهي مجالس شورا در
حکومت اسالمی ،جعل قوانين و استخراج آن از منابع اوليهي شرعی نيست ،بلکه تنها برنامهریزي
بر مبناي احکامی است که فقها از منابع شرع استنباط کردهاند .از همين رو بعضاً عنوان مجالس
برنامهریز به آن اطالق میگردد .امام خمينی (ره) در این زمينه میفرماید« :شارع مقدس اسالم
یگانه قدرت مقننه است .هيچکس حق قانونگذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حکم شارع را
نمىتوان به مورد اجرا گذاشت .به همين سبب ،در حکومت اسالمى بهجاي «مجلس قانونگذارى»
که یکى از سه دسته حکومتکنندگان را تشکيل مىدهد« ،مجلس برنامهریزى» وجود دارد که
براى وزارتخانههاى مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتيب مىدهد؛ و با این برنامهها کيفيت
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انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعيين مىکند» (خمينی1125 ،ق.)11 :
مبتنی بر تعریف قانون و انحصار قانونگذاري در ذات حضرت حق روند قانونگذاري در
چهار مرحله قابل بررسی است :مرحلهي اول که مرحلهي تشریع و جعل قوانين است و به
خداوند متعال اختصاص دارد؛ مرحلهي دوم ابالغ و تبيين قوانين است که توسط پيامبر (ص)
و اهل بيت معصومين ایشان انجام گرفته است؛ مرحلهي سوم استنباط احکام و قوانين از منابع
شریعت (قرآن ،سنت ،اجماع و عقل) با بهرهگيري از ابزار اجتهاد مشروع است؛ مرحلهي
چهارم نيز برنامهریزي مطابق با نيازها ،پيشامدها و حوادث نوپدید ،در چارچوب قواعد مستنبط
از شریعت است.

 .3جایگاه اجتهاد در روند قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران
پس از آنکه روند قانونگذاري مطلوب در نظام اسالمی روشن شد ،ضروري است که
جایگاه اجتهاد در روند قانونگذاري در نظام جمهوري اسالمی ایران مطالعه شود .در این
خصوص باید گفت که براساس اصل  )13(31قانون اساسی ،قواي حاکم در جمهوري اسالمی
ایران عبارتاند از :قوهي مقننه ،مجریه و قضائيه که زیر نظر والیت مطلقهي امر و امامت امت
اعمال میشوند .همچنين مطابق اصول

)11(33

و

)13(33

قانون اساسی اعمال قوهي مقننه از

طریق مجلس شوراي اسالمی که از نمایندگان منتخب مردم تشکيل میشود یا در مسائل بسيار
مهم اقتصادي ،سياسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است ،از راه همهپرسی و مراجعهي مستقيم
به آراي مردم صورت گيرد.
قانون اساسی در فصل ششم و تحت عنوان قوهي مقننه به صورت تفصيلی جایگاه مجلس
شوراي اسالمی و حيطه ي صالحيت آن در امر قانونگذاري را بيان کرده است .بر این اساس
اوالً بر مبناي اصل  )13(11مجلس شوراي اسالمی که اعضاي آن نمایندگان منتخب مردم
هستند ،می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند و
صالحيت عام قانونگذاري در اختيار مجلس شوراي اسالمی قرار دارد؛ ثانياً مطابق با اصل
)20(12

مجلس شوراي اسالمی در وضع قوانين و مقررات با دو محدودیت روبهروست و

نمی تواند قوانينی وضع کند که با اح کام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی جمهوري
اسالمی مغایرت داشته باشد.
از سوي دیگر اصل  1قانون اساسی مقرر میدارد« :کليه قوانين و مقررات مدنی ،جزائی،
مالی ،اقتصادي ،اداري ،فرهنگی ،نظامی و سياسی باید براساس موازین اسالمی باشد و این
اصل بر همه قوانين و مقررات حتی سایر اصول قانون اساسی حاکم میباشد و تشخيص این
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امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است» .اصول  31تا  33قانون اساسی نيز در تبيين صالحيت
شوراي نگهبان در رسيدگی به مصوبات مجلس ،مجلس شوراي اسالمی را بدون وجود شوراي
نگهبان از نظر قانونی بیاعتبار

میداند()21

نظارت به شوراي نگهبان ارسال

شود)22(.

و بيان میکند همهي مصوبات مجلس باید براي

همچنين نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با
است)25(.

در نتيجه مبتنی بر قانون
شریعت اسالم را به فقهاي شوراي نگهبان واگذار کرده
اساسی جمهوري اسالمی ایران صالحيت عام قانونگذاري در اختيار مجلس شوراي اسالمی
قرار دارد و شوراي نگهبان مصوبات مجلس را صرفاً از نظر «عدم مغایرت» با موازین اسالمی
و قانون اساسی مورد بررسی و نظارت قرار میدهد.
با نگاهی به اقسام روشهاي اجتهاد در فقه شيعه از یک سو و روند قانونگذاري در نظام
جمهوري اسالمی ایران از سوي دیگر ،درمییابيم که نظام موجود قانونگذاري مبتنی بر اجتهاد
تطبيقی طراحی شده است .به بيان دیگر ،در نظام موجود ،فقهاي شوراي نگهبان متن قوانين
مصوب مجلس شوراي اسالمی را با نظریات فقهی موجود مطابقت میدهند و در صورت
اعالم عدم مغایرت مصوبات با شریعت اسالم ،مصوبهي مزبور الزماالجرا تلقی میشود.
شيوه ي موجود هرچند مبتنی بر اجتهاد است ،مبتنی بر اجتهاد تطبيقی بوده و نقش استنباط
احکام شرعی در آن حداقلی است و به عدم مغایرت مصوبات با شریعت مقدس اسالم اکتفا
میکند .در نتيجه میتوان گفت که نقش اجتهاد بهعنوان یکی از مهمترین مراحل قانونگذاري
در شریعت اسالم ،در جریان فعلی قانونگذاري حداقلی بوده و با حرکت بهسوي نظام مطلوب
قانونگذاري که مبتنی بر اجتهاد پویاست ،فاصله دارد.

 .4ظرفیتسازی سیاستهای کلی در اصالح قوانین
با توجه به آنچه گفتيم ،درمییابيم که از یک سو نظام قانونگذاري در جمهوري اسالمی
ایران هرچند مغایر با موازین شرعی نيست ،با نظام مطلوب اسالمی که بر مبناي اجتهاد تنظيمی
طراحی شده ،متفاوت است .از سوي دیگر ،سياستهاي کلی نظام بهعنوان راهبردها و
خطمشیهاي کالن نظام جمهوري اسالمی ایران که توسط مقام رهبري پس از مشورت با
مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ میشود ،در جایگاه باالیی از سلسلهمراتب هنجارهاي
حقوقی قرار دارد و قواعدي الزماالجرا براي کليهي مقامات حکومتی الزامآور تلقی میشود .از
همين رو میتوان با بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود در سياستهاي کلی نظام که رعایت آن
بر همهي قواي حکومتی از جمله قوهي مقننه الزامآور است ،اقدام به اصالح نظام قانونگذاري
موجود به سمت نظام قانونگذاري مطلوب کرد.
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در تبيين این موضوع میتوان گفت با توجه به جایگاه و قابليتهاي سياستهاي کلی در
نظام حقوقی ایران ،همهي مراحل قانونگذاري مطابق با اندیشهي اسالمی آن هم مبتنی بر
اجتهاد تنظيمی در جهت اصالح نظام قانونگذاري قابل طراحی است .به بيان دیگر از آنجا که
مرحلهي تشریع و تبيين قوانين توسط خداوند متعال ،پيامبر اعظم (ص) و ائمهي معصومين
(ع) به انجام رسيده است ،درصورتیکه راهبردها و خطمشیهاي کالن نظام اسالمی در قالب
سياست هاي کلی نظام مبتنی بر دستگاه اجتهاد و توسط فقها تنظيم شود ،اوالً اجتهاد بهعنوان
عنصر سازندهي قوانين و مقررات از جایگاه منفعالنه داراي نقشی فعال و ابتکاري

میگردد()21

و ثانياً مجلس در انجام وظيفهي قانونگذاري که موظف به تبعيت از سياستهاي کلی نظام
است ،در چارچوب آموزهها و موازین اسالمی قرار میگيرد.
بر این اساس مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص
هر یک از موضوعات کالن و کلی ،خطمشیها و سياستهایی را ابالغ میکند که مبتنی بر
منابع شرعی و با بهرهگيري از دستگاه اجتهاد وضع شده است؛ از یک سو مبتنی بر الزام موجود
در اجرایی کردن سياستها در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران نمایندگان مجلس
مصوباتی را در این خصوص تصویب میکنند و از سوي دیگر اعضاي شوراي نگهبان بهعنوان
پاسداران موازین اسالمی و قانون اساسی ،عالوهبر انجام وظيفهي فعلی ،مصوبات مجلس
شوراي اسالمی را از نظر مطابقت با سياستهاي کلی نظام که برآمده از اجتهاد تنظيمی است
هم تطبيق میدهند و در نتيجه فرایند حرکت نظام موجود قانونگذاري به سمت نظام مطلوب را
مهيا میکنند .شایان ذکر است یکی از پيشفرضهاي تحقق این موضوع تشکيل مجمع
تشخيص مصلحت نظام در موضوع تصویب سياستهاي کلی نظام با حضور اکثریت فقها و
مجتهدان است.
شایان ذکر است که در حال حاضر مبتنی بر اصل  110قانون اساسی نظارت بر حسن
اجراي سياستهاي کلی نظام از اختيارات مقام رهبري است که ایشان نيز این اختيار را مستند
به مقررات نظارت بر سياستهاي کلی نظام به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار کردهاند.
بر همين اساس مقررات نظارت بر سياستهاي کلی نظام در سال  1531به تأیيد مقام رهبري
رسيد )23(.براساس مادهي  1این مقررات به موجب تفویض اختيار از سوي مقام معظم رهبري،
نظارت بر سياستهاي کلی نظام توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت میگيرد و
براساس مادهي  ،2قوانين و مقررات کشور نباید در هيچ موردي مغایر یا غيرمنطبق با
سياستهاي کلی مربوط باشد .بهمنظور نظارت بر این موضوع نيز کميسيونی به نام کميسيون
نظارت ،بررسی مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس شوراي اسالمی با سياستهاي کلی
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نظام را بر عهده دارد .بر این اساس درصورتیکه پس از اعالم مغایرت توسط مجمع ،در
مصوبهي نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند ،شوراي نگهبان مطابق با نظر مجمع،
نظر خود را بيان میدارد.

این در حالی بود که تا پيش از اصالح این مقررات مجمع تشخيص مصلحت نظام از اهرم-

هاي کافی براي نظارت بر مصوبات مجلس شوراي برخوردار نبود و بسياري از قوانين مجلس
بدون مطابقت با سياستهاي کلی نظام الزماالجرا تلقی میشد .بهمنظور رفع این معضل مقام
معظم رهبري در پاسخ به نامهي دبير شوراي نگهبان ،اختيار نظارت بر مصوبات مجلس را در
موضوعاتی که مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص آن اظهار نظر نکرده است ،به
شوراي نگهبان واگذار

کردند)23(.

عالوهبر این مجلس شوراي اسالمی نيز باید در همهي

موضوعاتی که سياستهاي کلی مرتبط با آن به تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده
است ،متناسب با این سياستها قانونگذاري کند .در نتيجه نظام قانونگذاري فعلی در جمهوري
اسالمی ایران بر مبناي اجتهاد تطبيقی و نقش حداقلی اجتهاد در فرایند تقنين طراحی شده
است ،درحالیکه از یک سو با استفاده از ظرفيتهاي موجود در سياستهاي کلی نظام در اصل
 110قانون اساسی همانند الزامآور بودن سياستها براي همهي ارکان و ساختارهاي حکومت،
تأیيد و ابالغ آن توسط ولیفقيه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و امکان
تغيير ساختار مجمع و نقشآفرینی اکثریت مجتهدان و فقها در فرایند تصویب سياستهاي کلی
نظام مبتنی بر صالحيت رهبري در تعيين اعضاي مجمع تشخيص مصلحت مذکور در اصل
 112قانون اساسی میتوان سياستهاي کلی نظام را بر پایهي اجتهاد تنظيمی بنا کرد .از سوي
دیگر نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با انجام وظيفهي قانونی مذکور در مادهي « 2مقررات
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلی نظام» در راستاي اجراي سياستها اقدام به
قانونگذاري کنند و شوراي نگهبان نيز مصوبات مجلس را از حيث انطباق یا عدم انطباق با
سياستهاي کلی نظام ارزیابی کند تا از این طریق در مسير ارتقاي قانونگذاري در راستاي
قانونگذاري اسالمی گام برداشته شود.
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نتیجهگیری
با عنایت به آنچه در خصوص سياستهاي کلی نظام بهعنوان راهکار ارتقاي نظام
قانونگذاري موجود در جهت حرکت در مسير قانونگذاري مطلوب مبتنی بر اندیشهي اسالمی
بيان شد ،میتوان گفت ظرفيتسازي براي سياستهاي کلی نظام میتواند یکی از راهکارهاي
موجود بهمنظور ارتقاي وضعيت نظام قانونگذاري ایران به سمت وضعيت مطلوب و در
چارچوب قانون اساسی باشد؛ بهنحوي که سياستهاي کلی ابالغی مقام رهبري در موضوعات
مختلف مبتنی بر آموزههاي شریعت اسالم استنباط شود و مجلس نيز که ملزم به در نظر گرفتن
چارچوبهاي موجود در سياستهاست ،متناسب با آن قانونگذاري کند .تحقق این امر در نظام
حقوق اساسی ایران الزاماتی دارد که از جملهي آنها میتوان به بهرهگيري بيشتر از فقها و
مجتهدان آگاه به مقتضيات زمان در ترکيب مجمع تشخيص مصلحت نظام ،استنباط مبانی
موضوعات کالن و کلی از منابع شرع ،تدوین و ابالغ سياستهاي کلی نظام در تمامی ابعاد و
زوایاي مختلف نظامات اجتماعی مورد نياز جامعه و التزام عملی بيشتر مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان به تطبيق مصوبات مجلس با
سياستهاي کلی نظام اشاره کرد.
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یادداشتها
 .3شایان ذکر است که قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در سال  1533بازنگري شد ،اما بسياري از
نهادها و ساختارهاي مذکور در آن تغييري نکرد.
 .2براي مطالعهي بيشتر در زمينهي تعاریف ارائهشده از قانون از نظر ماهوي در دیدگاههاي مختلف ر.ک:
راسخ ،محمد ،بنياد نظري اصالح نظام قانونگذاري ،تهران :مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی،
 ،1531صص .21-11
 .1اجتماعی بودن یک قاعدهي حقوقی اشاره به هدف آن دارد که تنظيم روابط اجتماعی است.
 .4کلی و عمومی بودن قانون به این معنا نيست که همهي مردم موضوع آن باشند بلکه نباید مقيد به فرد و
شخص خاصی باشد و نباید با یکبار انجام شدن آن از بين برود.
 .9سياست اجرایی :مجموعه تدبيرها و سياستهاییاند که براي تحقق سياستهاي کلی توسط قواي
مختلف کشور و دستگاههاي اجرایی به موجب و بر اساس مقررات قانونی تدوین میشوند.
 .6برنامه :طراحی عملی و وجه اجراي سياستهاي اجرایی براي دورهي مشخصی تدوین و تنظيم
میشود.
 .7تبصرهي مادهي  1مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران،
.1531/3/20
 .8براي مطالعهي دقيقتر این تفکر ر.ک :طحان نظيف ،هادي ،ماهيت و جایگاه سياستهاي کلی نظام در
حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران ،پيوست پایاننامهي کارشناسیارشد حقوق عمومی دانشگاه
امام صادق (ع) ،مصاحبه با دکتر سيد محمد هاشمی ،بهار .1533
 .5براي نمونه یکی از اعضاي شوراي بازنگري در قانون اساسی در این خصوص بيان میدارد« :از مواردى
که اضافه شده اول تعيين اهداف و خطمشى کلى و سياستگذارى کشور است .سياستهاى کلى
کشور در تمام ابعاد باید مشخص شود تا اینکه اگر قو مجریه مىخواهد تصميمگيرى کند از این
سياستهاى کلى انحراف نباشد ،مجلس مىخواهد قانونگذارى کند از آن سياستهاى کلى انحراف
نباشد ،آن کسى که صالحيت این را دارد که سياست کلى کشور را تعيين کند ،مقام والیت فقيه است.
براى اینکه اوست که شناخت از اسالم کما هو حقه دارد و بينش و آگاهى صحيح هم دارد» (مؤمن:
ادارهي کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی ،1530 ،ج .)313 :2
 .31بيانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین.1532/3/23 ،
 .33إِنِ الْحُكْمُ إِال للهِل
 .32أَال لَُِ الْحُكْمُ
 .31وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الهَُِّ وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتلنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ الهَُِّ إِلَيْکَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْهَمْ أَنَّما يُريدُ الهَُِّ أَنْ يُصيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ کَثيراً ملنَ النَّاسِ لَفاسلقُونَ أَ فَحُكْمَ الْجاهلهليَّةِ يَبْغُونَ وَ
مَنْ أَحْسَنُ ملنَ الهَِّل حُكْماً للقَوْمٍ يُوقلنُونَ
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 .34در بيان تعریف فقهی این قسم از اجتهاد میتوان گفت« :استفراغ الوسع لتطبيق ما يعرف عهی الفقيِ عهی
االحكام المستنبطِ».
 .39االحکام الشرعيه تابعه للمصالح و المفاسد الواقعيه.
صدوق ،محمّدبن على بن بابویه(1533ق) ،علل الشرائع ،قم :کتابفروشى داورى ،ج  ،5ص .135
مطهري ،مرتضی ،مجموعه آثار استاد مطهري ،تهران :صدرا ،بیتا ،ج  ،2ص .332
منتظرى ،حسينعلى(1103ق) ،مبانى فقهى حکومت اسالمى ،ترجمهي محمود صلواتى و ابوالفضل
شکورى ،قم :مؤسسهي کيهان ،ج  ،5ص .50
 .36اصل « :31قواي حاکم در جمهوري اسالمی ایران عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضائيه که
زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند .این قوا
مستقل از یکدیگرند».
 .37اصل « :33اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراي اسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم
تشکيل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید براي اجرا به قوه مجریه
و قضائيه ابالغ میگردد».
 .38اصل « :33در مسائل بسيار مهم اقتصادي ،سياسی ،اجتماعی و فرهنگیممکن است اعمال قوه مقننه از
راه همهپرسی و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد .در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به
تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
 .35اصل « :11مجلس شوراي اسالمی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون
وضع کند».

 .21اصل « :12مجلس شوراي اسالمی نمیتواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی
کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد .تشخيص این امر به ترتيبی که در اصل نودوششم آمده بر
عهده شوراي نگهبان است».
 .23اصل « :35مجلس شوراي اسالمی بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانونی ندارد ،مگر در مورد
تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان».
 .22اصل « :31کليه مصوبات مجلس شوراي اسالمی باید به شوراي نگهبان فرستاده شود.»...
 .21اصل « :33تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمی با احکام اسالم با اکثریت فقهاي
شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاءي شوراي
نگهبان است».
 .24هرچند در صورت استفاده از این ظرفيت همچنان شوراي نگهبان بهعنوان ناظر پسينی براساس اصول
گوناگون قانون اساسی نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات خواهد داشت.
 .29این مقرره در سال  1532بازنگري شده و اصالحاتی در آن انجام گرفته است .براساس مقررهي
جدید ،رئيس مجلس شوراي اسالمی موظف است پس از اعالم وصول طرحها و لوایح در مجلس،
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نسخهاي از آنها را براي اطالع مجمع ارسال کند .همزمان با بررسی طرحها و لوایح بهخصوص قانون
برنامه ،قانون بودجه و تغييرات بعدي آنها در مجلس شوراي اسالمی ،کميسيون نظارت مجمع نيز
محتواي آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سياستهاي کلی مصوب بررسی مینماید .کميسيون
نظارت مواردي را که مغایر یا غيرمنطبق (حسب مورد) با سياستهاي کلی میبيند به شوراي مجمع
گزارش مینماید .درصورتیکه مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت ،نمایندگان مجمع مورد
مغایرت وعدم انطباق (حسب مورد) را در کميسيونهاي ذيربط مجلس مطرح میکنند و نهایتاً اگر
در مصوبهي نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند ،شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظایف
خویش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مینماید (مادهي .)1
 .26ایشان در این خصوص مرقوم کردهاند« :در مواردي که مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مغایرت یا
عدم انطباق مصوبات مجلس را  -باالخص در قانون برنامههاي پنجساله یا قانون برنامه و بودجه  -با
سياستهاي کلی به شوراي نگهبان اعالم کند ،شوراي محترم موظف است براساس نظر مجمع ،اقدام
و مخالفت آن مصوبات را به مجلس اعالم نماید .لکن در مواردي که مجمع در این باره اعالم نظر
نکرده است ،شوراي نگهبان بر طبق وظيفه ذاتی خود دربارهي مغایرت و عدم انطباق مصوبه با
سياستها عمل خواهد کرد» .تصویر نامه و مرقومه قابل دسترسی در پایگاه اطالعرسانی خبرگزاري
دانشجو به آدرس:
http://snn.ir/print/324493
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منابع و مآخذ
ابنمنظور محمدبن مکرم (1111ق) ،لسان العرب  ،بيروت :دار الفکر للطباعة و النشر و
التوزیع  -دار صادر.
ادارهي کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی ( ،)1530صورت مشروح
مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :ادارهي کل امور
فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی ،ج .2
الوانی ،سيد مهدي ( ،)1530تصميمگيری و تعيين خطمشی دولتی ،تهران :سمت ،چ نهم.
انصاري ،مجيد (« ،)1533جایگاه سياستهاي کلی در نظام قانونگذاري ایران» ،مجموعه
مقاالت همايش يکصدمين سال قانونگذاری ،تهران :مرکز پژوهشهاي مجلس.
جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ( ،)1531مقدمهی عمومی علم حقوق ،تهران :کتابخانهي گنج دانش.
جمعی از اساتيد (ارسطا ،اميرارجمند ،زارعی ،مهرپور و هاشمی) (« ،)1530کندوکاوي در
جایگاه سياستهاي کلی نظام» ،تهران :فصلنامهی راهبرد ،ش.20
جمعی از محققان مرکز اطالعات و مدارک رسمی ( ،)1533فرهنگنامهی اصول فقه ،قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
جوادي آملی ،عبداهلل (بیتا) ،حق و تکليف در اسالم ،قم :اسراء.
جوادي آملی ،عبداهلل (بیتا) ،توحيد در قرآن ،قم :اسراء.
جوهرى ،اسماعيل (1110ق) ،تاج اللغة و صحاح العربية ،بيروت :دارالعلم للمالیين.
حبيبی ،ضامنعلی ( ،)1533مبانی کالمی حکومت دينی در انديشهی امام خمينی (ره) ،قم:
چاپ و نشر عروج.
حسينی خامنهاي ،سيد علی ،مجموعهی بيانات ،قابل دسترسی در پایگاه اطالعرسانی دفتر
حفظ و نشر آثار آیتاهللالعظمی خامنهاي.
خليلی ،محسن (« ،)1535نظارت بر اجراي سياستهاي کلی نظام» ،نشريهی حقوق اساسی ،ش ،5
صص .30-33
خویی ،سيد ابوالقاسم (1530ق) ،مصابيح االصول ،تهران :مرکز نشر کتاب.
دانشپژوه ،مصطفی ( ،)1533مقدمهی علم حقوق ،تهران :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1515لغتنامهی دهخدا ،تهران :انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
راسخ ،محمد ( ،)1531بنياد نظری اصالح نظام قانونگذاری ،تهران :مرکز پژوهشهاي مجلس
شوراي اسالمی.
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رنه دیوید ،کامی ژوفره اسپونيزي ( ،)1531درآمدی بر حقوق تطبيقی و دو نظام بزرگ
حقوقی معاصر ،ترجمهي سيد حسين صفایی ،تهران :ميزان.
زارعی ،محمدحسين (« ،)1535نظام قانونگذاري ایران و جایگاه مجمع تشخيص مصلحت (با
تأملی در ماهيت حقوقی سياستهاي کلی نظام)» ،راهبرد ،ش  ،51صص.555 - 520
سبحانی ،جعفر ( ،)1510مبانی حکومت اسالمی ،قم :انتشارات توحيد.
صبحی محمصانی ،رجب ( ،)1533فلسفهی قانونگذاری در اسالم ،ترجمهي اسمعيل
گلستانی ،تهران :انتشارات آثار اندیشه ،چ سوم.
طحان نظيف ،هادي ( ،)1533ماهيت و جايگاه سياستهای کلی نظام در حقوق اساسی
جمهوری اسالمی ايران ،پيوست پایاننامهي کارشناسیارشد حقوق عمومی دانشگاه امام
صادق (ع) ،مصاحبه با دکتر سيد محمد هاشمی.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1532مقدمهی علم حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
کعبی ،عباس ( ،)1531بازخوانی روند قانونگذاری در جمهوری اسالمی ايران ،پژوهشکدهي
مجازي حقوق بسيج حقوقدانان.
کعبی ،عباس (« ،)1532تطبيق نظام حقوقی اسالم با حقوق وضعی معاصر» ،فقه اهل بيت (ع)،
ش  ،53صص .123 - 100
مطهري ،مرتضی (بیتا) ،مجموعه آثار استاد مطهری ،تهران :صدرا.
معين ،محمد ( ،)1533فرهنگ فارسی ،تهران :اميرکبير.
مکارم شيرازى ،ناصر (1121ق) ،دائرةالمعارف فقه مقارن ،قم :انتشارات مدرسة امام على بن
ابیطالب (ع).
مکارم شيرازى ،ناصر (1123ق) ،انوار األصول ،قم :مدرسة االمام علی بن ابی طالب (ع).
منتظرى ،حسينعلی (1103ق) ،مبانى فقهى حکومت اسالمى ،ترجمهي محمود صلواتى و
ابوالفضل شکورى ،قم :مؤسسهي کيهان ،ج .5
موسوي خمينى ،سيد روحاللّه (1125ق) ،واليت فقيه ،تهران :مؤسسهي تنظيم و نشر آثار امام
خمينى (ره).
موسیزاده ،ابراهيم ( ،)1535جستارهايی در حقوق عمومی ،تهران :خرسندي.
مؤمن قمی ،محمد (« ،)1531قوانين ثابت و متغير» ،مجلهی فقه اهل بيت (ع) ،ش ،33
صص.31 - 30
هاشمی ،سيد محمد ( ،)1533حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :ميزان.
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هاشمى شاهرودي ،سيد محمود و دیگران (1123ق) ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت
(ع) ،قم :مؤسسهي دائرةالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت (ع) ،ج .1

