
-- The Quarterly Journal of Public Law Research ---------  
Autumn 2021, 72 (23), 165-198 
qjpl.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/QJPL.2021.51725.2375 

O
ri

g
in

al
 R

es
er

ch
 

R
ec

ei
v

ed
: 

0
9

/J
u

l/
2

0
2

0
 

 A
cc

ep
te

d
: 

2
5

/J
u

l/
2

0
2

1
 

IS
S

N
:2

3
4

5
-6

1
1

6
 

eI
S

S
N

:2
4

7
6

-6
2
1

6

The Relationship of Republic and the Islamism of the 
System and Its Neglected Institution  

Noorbakhsh Riahi  
https://orcid.org/0000-0001-5542-4482

Ph.D Student, Public Law Group, Islamic 

Azad University of Shiraz, Shiraz, Iran

Hosein Alaee   
https://orcid.org/1211-0245-0003-0000 

Assistant Professor, Public Law Group, 

Islamic Azad University of Shiraz, 

Shiraz, Iran

Mohammad Moghadam 

Fard 
https://orcid.org/0000-0001-8684-1924

Assistant Professor, Public Law Group, 

Islamic Azad University of Noorabad and 

Mamasani 

Abstract 

A legislative system should have only one "legal logic". that's mean, based on 
principles, clear criteria, principles, concepts and related sources, the method of 
reasoning as well as goals and ideals can be achieved. However, based on the 
understanding of this article about the origin and nature of the republic and the 
Islam of the system, the legislative system of the Islamic Republic is based on the 
legal logic of "Islamic government" on the one hand and the legal logic of 
"republican government" on the other. For this reason, both the supreme sovereign 
institutions are involved in hesitation and duplicity in the performance of duties 
and powers, and the study of the concept of civil rights from the perspective of 
fixed divine laws (Islamic government) and changing human rights laws 
(republican government) will always be subject to instability and challenges. Was. 
Hence, many believe that these two systems of thought can never be connected 
with the two infrastructures. The present article, in a descriptive-analytical manner, 
assumes that in order to reduce this challenge as much as possible, the Islamic 
Republic is obliged to establish an institution of Islamic Sharia (an institution 
neglected in the Iranian legal system). 
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 ل آننظام و نهاد مغفو تیو اسلم تیجمهور وندیپ

 چکيده
بر اصول، ضوابط   ي مبتن  ي عنی.  دیمان  تيتبع  «ي »منطق حقول   كیتنها از    ستیباي م  یلانونگذار  ست  يهر س

 یبر مبنا ي اهداف و آرمان لابل حصول باشد. ول زيالل و ندتاس قهیبع مرتبط، طرمناو   يمفاه ،ي روشن، مبان
از   ي اسالم  ی جمهور  ینگذارلانو  ست ينظام، س  ت يو اسالم  تیمقاله از منشأ و سرشت جمهور  نیبرداشت ا

مبتن  كی حقول   ي سو  منطق  اسال  ي بر  سو  «ي م»حكومت  از  حقول   ي مبتن   گرید  ی و  منطق  »حكومت    ي بر 
و   فیدر انجام وظا ي تزلزل و دوگانگ ريدرگ ي تيحاكم ي عال ینهادها سبب، ه  نياست.  به هم «یجمهور

ابعاد لو  یو ه  مطالعه مفهوم حقوق شهروند  باشندي م  اراتياخت اله  نياناز  ( و ي )حكومت اسالم  ي ثابت 
جمه  یبشر  ريمتغ  ن يلوان در  (یور)حكومت  ب  همواره  بود.    ،ي ثباتي معرض  خواهد  پرسش  و  از چالش 
داد.   ونديبه ه  پ  تواني الفارق را نممع  یربنایبا دو ز  یدو نظام فكر  نیا  چگاهيدند هقتمع  یاريبس  ،یرو نیا
 یچالش، جمهور  نیا  یحداكثر  ليتقل  یاست كه برا  هيفرض  ن یابر    ،ي لي تحل  -ي فيتوص  وهينوشتار به ش  نیا

 .( استرانی ا ي نظام حقول )نهاد مغفول در  ي اسالم گذارعتینهاد شر سياز تأس ریناگز ي اسالم
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 مقدمه

كه  سيست   یك روابط  نظ   ایجاد  فكر  به  حقولي  از   بایستي  الزاماً  است  اجتماعي  در 
علمي و فلسفي خود  ي بر نظام  سيست  حقول   »هر  زیرا  1.كند  پيروی  لانونگذاری  منطق  یك

و   است  سنميمبتني  همه  برای  و   ت س ي توان  اهداف  منابع،  مباني،  داشتن  با  حقولي  های 
با    2.كاركردهای متفاوت، طریق استداللي واحدی را به عنوان منطق حقولي معرفي نمود« 

حقولي سيست   حال،  پایه  جمهوری  این  بر  سو  یك  از  حق   اسالمي  حكومت    وليمنطق 
لزوم  فقيه،  مطلقه  تیوال  طر  »مثال    بطور  خميني است.  امام  اندیشه  از  ثري بویژه متأاسالم
انطباق    كشور و دادستان  عالي  دیوان  لضائيه، رئيس   لوه  رئيس   برای  اجتهاد كل كشور و 
 3. است«  اساسي لانون  تكوین  بر خميني امام های اندیشه تأثير  شرعي، موازین  بر لوانين كليه 
ایشان،م  از اسكو»ح  نظر  مردم  بر  الهي  لانون  اسالمي حكومت  شامل  الهي  لانون  ت.مت 
هيچ لانوني به جز حك  شرع را  .  كنند  اطاعت  آن   از  باید  همه   و  شود مي  جهان  مردم  ه مه

ندارد    لانونگذاری  هيچ كس حق.  است  هميشه  برای  توان به اجرا گذاشت. لانون الهينمي
جوابگوی   اسالم  لوانين   .بود   لانون  مجری(  )ص  اهلل  رسولت.  نيس  به كنار  چون از نفع بردن

ه     كند. در لرآن كری   نسخ  تواندنمي  كسي  را  الهي  احكام  و  دوب  خواهد  مادی  نيازهای 
و مي .4است«  بسيارك   منسو   ناسخ  جمهوری  بنابراین  بنيانگذار  منظر  از  گفت  توان 
اسالمي  اسالمي،  حكومت  حقولي  چهار   مبتني  منطق  -ف ال  :است   اصي اختصاصل    بر 

انسان  تنها  لانونگذار، نه  و  -پ   ؛دارد  لانون  هاهزوح  تمام  در  اسالم  دین   -ب  ؛خداست 
است.   و آخرت  خير دنيا  متضمن   اسالم  لانون  -ت   و  است  فرامكان   و  فرازمان  اسالم  لانون
بر   لوانين   تشخيص)  4  ، اصل(و سنت  لرآن  بر اساس  فقها  اجتهاد   ، و رهبری  امامت)  2  اصل
امامت  یتالو)  5اصل    ،(نگهبان  شورای  فقهای  توسط  ماسال   موازین  اساس و   ،(تما  امر 

  167  اصل  بر  يتامل)  رانیا  یيلضا   نظام  در  یفتو   یاجرا  و  ين يتقن  ی»خالءها  ،یرذوالفقا  لي هس  و  ين يخوئ  غفور.  1

. 80  ص(، 1390) ، 34 شماره ، ياسالم حقوق پژوهشنامه «،(ياساس لانون 

. 1026 ص (،1398) ،49  شماره  ،يومعم حقوق طالعاتم «،ي انيوح نظام در  يحقول  فه   »منطق زاده،يموس  يابراه. 2

  لانون   نیو تك   بر(  ره )ينيخم   امام  يحكومت  یهاشهیاند  ريتاث »  ،يهكوهشا  زادهريم  نادر  و   يزنجان  د يعم   يلعباسع.  3

. 230-223 ص  (،1389)  ،1 شماره   ،ياسيس علوم و حقوق «،ياساس

  صص   (1379  ،يني خم  امام  نشر  و    يتنظ   مؤسسه  ران:)ته  9  چاپ  ،ياسالم  حكومت  ه؛ي فق  تیوال  ،يني خم  اهلل   رو .  4

15-106 .
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امامت  امر  مطلقه  والیت  نظر  زیر  گانهسه  لوای  وظایف  انجام)  57اصل   اصل  (  امت  و  و 
اساسي    110 از(  جمهوری  ریاست  حك   امضای  و  عزل)لانون  اندیشه    برخاسته  همين 

 . است امظن بارتي اسالميتحكومت اسالمي و به ع
جمهور  دیگر،  سوی   از حقولي  برسيست   مبتني  اسالمي  حكومت    قطنم  ی  حقولي 

اصل و  است  تعيين    مردم  مشاركت)  3اصل    ،(ملت  از  پرسيهمه)  1دموكراسي  در 
و استقالل   تفكيك)  57اصل    ،(انتخابات  راه  ازعمومي    یآرا   به  اتكا)  6اصل    ،(سرنوشت

توسط   يهقف   ولي  تعيين )لانون اساسي    107اصل    ،(محلي  شوراهای  انتخاب)  100، اصل  (لوا
بعبارتي جمهوریت نظام    از  منبعث   (مردم  بخ منت   خبرگان اندیشه حكومت دموكراسي و 
 است.

و رابطه جمهوریت  چند  و  خصوص   و   عموم  دموكراسي،   هر  است  جمهوری   مطلق 
اما    بودهاسالمي  محتوای لوانين،  نيست )مثاًل اگر    دموكراتيك بودن  به معنای  لزوماً  بودن

برای غيرمسلمانان و مسلمانان   ، دشاب  عمومي   بر آرای   تكي جمهوری یعني م  فرم حكومت 
این لوانين  به  حال    حكومت، جمهوری ولي غير دموكراتيك است( ليكن در هر  ؛نامقيد 

»جمهوری، از  آن  كه  است  حكومتي   منظور  معموالً  حاكميت  در  نسبت   مردم  به  را 
اگرچ   1.« دهند مي كاًل  هيچگونه»  برخي  باور  به  ههمچنين  از    اىشده  فتهپذیر  تعریف 

انسان،   اما  2. « ندارد  وجود  آن  غربي  نوع  از  یا  ىسادموكر برابری  و  ادیان  تساوی 
سكوت انسان )اومانيس (،  زمينه  در  دین   باوری  از  جدایي  هایبسياری  از   دین   زندگي، 

اسي است و لذا ل دموكرهای اصيآموزه  زا  دولت توسط بشر  خلع  و  سياست، لابليت خلق
انسان، خود    -الف  است یعني   دیگرل  اص  بر چهار  مبتني  هوریمج  حكومت  حقولي  منطق
لانون   یا   هاتمامي حوزه  در   دین   -ب  ؛هستند  لانون   مخترع  مردم  بوده و  لانونگذاری  منشاء 
برای   لزوماً  لانون  -ت  و  است  مكان  و  زمان  به  مقيد  لانون  -پ   ؛ است  ناكارآمد  یا  ندارد
 . نيست آخرت  خير
تحليل منطق حقولي   دوگانه،  طبضوا  ل ولي دارای اصودو سيست  حقو  این   به  توجه  با
طرف   یك   رسد. یعني ازمي  رظن  به   دشوار   نظام امری  اسالميت  و   جمهوریت  كشاكش  در

 . 383  ص( 1383 د،یمروار نشر )تهران: 10  چاپ ،ياسيس دانشنامه  ،یآشور وشیارد. 1

 . 104-102 صص( 1378  اسالمى، تبليغات دفتر نشر)تهران:  اسالمى اندیشه در ت دول و دین ش،سرو محمد . 2
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درباره» از   حكومت   اظهارنظر  سهل   زاویه  دینى  طرف1«نيست  دموكراسى  از  دیگر   ، 
نظارت،وچ  عواملي   به  خوب  لانونگذاری» حاكميت  ن  شفافيت،   مشاركت،  لانون، 

تفك بستگي  كارایي  ، اول  يكپاسخگویي،  اثربخشي  جمهوری  2«دارد  و  و   اسالمي   كه 
بر همه    متكي  آنها  لانونگذاری  منظومه  هستند كه  مدعا  این   جمهوری دموكراسي هر دو بر

تمایز  .معيارهاست  و  مدارها  این  كه  است  واضح  به   يتهمن  فكری،  بنيان  دو  این   ليكن 
عمل  هامب ا  موجب  بعضاً  و  ناهمگون  هایلرائت ميس ا  هگردید  در  كه  طوری  پرسند ت، 

مصطلح   معنای  به  لانون  نه   و  است  فتوی  نه  ایران  لانون  چيست؟  ایران  لانوني  مبنای  والعاً»
دل   3. « است  شده  آن  نه  و  این   نه  آمده، عماًل  گرفتار   دو  این  ميان   و  آن  غربي همين  يل  به 

از   تع اطا  آميخت زیرا یكي   ه    در  تواننمي  را   نظام  دو  این»  -الفند كه  معتقدبسياری  
و   لانون  وضع  صالح  مقام  و  منابع.  خداوند  از   اطاعت   دیگری  و  دهدمي  فرمان  را  دولت
همين  به  نيست و  لانون  منبع  اسالمي  حقوق  .دارد  تفاوت  نيز  هاهدف  و  نيست  یكي  شرع
 4. « گفت سخن   و مذهب حقوق اتحاد از نباید كنوني  نظام در جهت 
نویس لانون اساسي، پيش   ندگاننك  هيته  .است  نگرش  دو  اهتجليگ   اساسي   لانون  -ب 
ایران  مردم كه  دانستندمي  هایي لرارداد از عبارت را  اساسي لانون بودند و ای حقولدانعده
یكدیگر  شانجامعه  اداره  برای سيد  5كنندمي  منعقد  با  نظير  برخي   لذا  خاتمي    و  محمد 
پيش معت  در  كه  بودند  ا  ، نویس قد  نيست  كه  بهترچيزی  و  است  لانون    نآ  تاس  سالم  را 

دموكرا جمهوری  یا  جمهوری  بنامي  تاساسي  لانون   خبرگان  مجلس   نگرش  ولي  6يك 

 102همان، ص  .1

جاب  .2   تحقيقات   ،«ایران  ميسالا  جمهوری  نظام   در  لانونگذاری  ساختاری  و  یهنجار   عوامل»،  عفرلليخانيوالفضل 

 .224(، ص  1391، )16ماره ش آزاد، ليحقو 

 . 8( ص  1390مجلس، هایپژوهش مركز )تهران: لانونگذاری و  لانون در گفتارهایيحسن وكيليان،  .3

-33(، صص1376)،  21شماره  ،دادگستری  حقولي   مجله   ،«لي حقو   نظ    در  اسالمي  حقوق  جایگاه»ناصركاتوزیان،    .4

35 .

 . 20، ص (1382)ایران،  عاصرم تاریخ جامع پایگاه ،«سالميا جمهوری ي سياس سازمان مباني»عي، صني محمدعلي .5

مبانيسيدجو   .6 ورعي،  ،  رهبری  خبرگان  دبيرخانه  نشر  )تهران:  لانونگذار  روایت  به  اساسي  لانون  تنداتمس  و  اد 

 . 64ص ( 1385
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تئوكراتيك  فقهي  یهابرداشت  بر  مبتني  اساسي تا   1بود   و  آنان خواست  از  امام خميني  و 
 2.دب شرع تدوین كنن لانون اساسي را در چارچو

نگردد،   روشن  تا  كه  ای هط برا  .آیدمي  الزم  ما  نظام  در  و حقوق   فقه  رابطه  تحليل  -پ 
و   آزادی  بين   تفاوت  باید  3.افزایدمي  مطلب  ابهام  بر  خود  لانوني،  مواد  و  اصول  به   رجوع

  4.كني    مشخص غربي را دموكراسي و آزادی با  اسالمي دموكراسي
با د  این   درک  حال  اصل  وگانه،منطق  اسپرسش  این  كشمكش   كه  تي  دو   در   این 
تئوری لانونگذاری آنچنانكه آرمان جمهوریت و    ،ينازميني و دیگری آسم  اندیشه یكي 
كدام  اسالميت سازد،  نزدیك  آنها  حقولي  منطق  به  را  اصول   رها  است؟  نظام  ساختن 

دموكراسي؟  و  یا  حوزه   از  دین   جدایي  جمهوریت  و  لانونگذاری؟  ارای  دم  روامداری 
   دو؟ ین حداكثری ا

كه  است  این  به  تحقيق  انجام  ث  ضرورت  منطق  به  توجه  در  ت ا ب با  حكومت    لوانين 
در لوانين  تغييرپذیری  منطق  و  سو  یك  از  از  اسالمي  دموكراسي  دیگر،   اندیشه  سوئي 

گردد و ناسازگاری  اصول اسالميت و جمهوریت نظام معين مي  ترین راه همزیستيمناسب
این   پس هدفد.  یابولي كاهش مياین دو منطق حق  ول  و اص  مباني  ارزیابي  مقاله،  اصلي 

دموكراسي   هایارزش  و  ها روش  كه  موضوع  این   به  پرداختن   ،نيست  المس ا  ادموكراسي ی
خوب  و چارچوب  بد،  یا  است  اسالم  خارج  از  موضوع   این   به  همچنين .  است  بحث 

اسالم   حاكميت  آیا  و  نه  یا   شدبا  دموكراتيك  تواندمى  اسالمي  حكومت  آیا  كه  پردازدنمي
را مطر    فرضيه   بلكه این   ؟خير  یا  دراذگمى  بالى  دموكراسى  براى  جایى   اجتماعى،  نظام  بر
نهادهای    كه ساز و كارهای فعلي  سازدمي به دره  ریختگي وظایف  لانون اساسي منجر 

 ثباتي در حقوق شهروندان از سوی دیگر شده است. سو و بيعالي حكومتي از یك
و   اتحاد   ایعده  ود،های موجاز چالش   رفتبرون  حقيق و پيشنهاد خصوص پيشينه ت   رد

كهدانسته  غيرممكن   مطلقاً  را  دو  این   ميان  اجزت ام لائل  اند  لانونگذاری   اعتباریبي  بر   یا 
را   دو  این  وفاق   ه   ایعده.  لانونگذاری  حوزه   از  دین   جدایي  به  معتقد  یا  اندگردیده  عرفي

 . 20ص  ،(1382)ن، ایرا معاصر تاریخ جامع گاهپای ،«مياسال جمهوری سياسي  انسازم مباني»صنيعي،  حمدعليم .1

 . 67ورعي، همان، ص  .2

. یانيازندر يگرج از نقل هب  81ص  همان، ،یذوالفقار و  يني خوئ. 3

 .یيرضا از نقل  به همان، ، يعيصن. 4
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 و   نهایي  يبررس  مذاكرات  در.  دهند  ارائه  ملموس  و  نيي ع  حلي راه  آنكه  بدون  دانسته  ممكن 
 نظام، حذف مصلحت تشخيص  مجمع در نگهبان  شورای اساسي ه  »ادغام  نونال بازنگری
در   مصوب  لوانين  اجرای  نمودن  متولف  رهبری،  به  اختياراتش  و سپردن  نگهبان  شورای 

كه مصلحت   صورتي  متخصصان  برخالف  والیت  تشكيل   فقها،  والیت  ناردرك   باشد، 
پي   مجلس  كنار  در  ایاالت  مجلس  گشورا  بود« شنهاد  روش    به  نوشتاراین    يلو  1. ردیده 
یاد شده، این    هایایده  از  های دیگران ولي متفاوتضمن اتكا بر یافته  توصيفي،   -تحليلي

دست  به  را  لوانين  مي  نتيجه  بودن  ثابت  خصيصه  ما  اساسي  لانون  بدنه  كل  در  كه  دهد 
و اسالميت    ت وریجمه   ودن لوانين عرفي، همواره مبنای كشاكش و خصلت متغير ب  شرعي 
لوانين ثابت    تهيه  ده است، ليكن لانونگذار راهكاری اساسي برای هدایت و بویژهوب  منظا

به ریختگي    عرفي   لوانين   موازات  شرعي  دره   موجب  نقيصه  همين  و  نگرفته  نظر  در 
بي و  حكومتي  عالي  نهادهای  شهرونثباتوظایف  حقوق  نتيجه  سازی  در  و  انحراف  دان 

در حقولي  است.  وریجمه  منطق  شده  «اسالمي   گذارشریعت  نهاد»  تشكيل   اذل  اسالمي 
 . برای تهيه و تدوین لوانين ثابت شرعي، نوآوری و راهكار مورد پيشنهاد این مقاله است

 نظام   اسالميت و جمهوريت و سرشت منشأ .1
اثبات درونما برای  به    ت جمهوری وجوهره حكوم  یه ودر این لسمت  حكومت اسالمي 

   شود.آنها اشاره مي شترس و  اهي  بنيادی و منشاتعدادی از مف 

اجتماعي . قرارداد1-1
است   مبنایي  فرض  این   بر(  لانون اساسي)  اجتماعي  لرارداد  جمهوریت، جانمایه  تفكر  در
خویش  فت مخال  یا  رضایت  هآزادان   سياسي،  التدار  پذیرش  به  نسبت  دارند  حق  هاانسان»  كه
توافق   است   توافق  مقدمه  حق، .  دارند  اعالم  را چنين  است   اجتماعي   داد رالر  ه الزم  و  و 

گوید همانگونه اجتماعي مي  لرارداد   فردگرایي  نظریه  2.« است   دموكراسي  همان  حكومتي
روابط  افراد  كه ملزم  با  شان در  در    نيز  دولت  اند،منعقده  لرارداد   مفاد  رعایت   به  یكدیگر 

 . 386 و 154  و150صص  همان، ،يورع. 1

. 437  ص ( 1382 صر،معا نگاه شرن)تهران:  9پچا  ،ياسيس دانش  موزشآ ه،یريبش نيحس .2
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 مشروط  يع ماجت ا  لرارداد  این  1. تاس  اجتماعي   لرارداد   رعایت  به  ملزم  افراد  با  خود  روابط
است  دو  به حكومتي   از  اطاعت   برای  اخاللي  تعهد  ما  كه   است  این   شيني ي پ  شرط.  شرط 

پيشيني   مشروعيتي  از  كه  حكومتي  حتي  كه  است  این   پسيني  شرط.  نداری   نامشروع
خود   نماید مشروعيت  عمل  شهروندان  اللب   در   خود  هداتعت  به  نتواند  اگر   بوده  برخوردار 

متابعت   آن  از  ترس  جمله  از   دیگری  دالیل  به   بنا  است   ن ك مم  گرچه  دهد،مي  دست  از  را
 2.نمائي 

اما معتقدند جهان   در  كه  است  تعبيری  لرارداد اجتماعي»  طرفداران حكومت اسالمي 
ناحق   به  است  ن ممك   همواره  یت ثراك  و لذا  3«دارد   را  خود  خاص   و مباني  افتاده   راه  غرب
چون  4كند   عمل نمياد  یرتغييرناپذ  اصول  یرس  یك  اسالم  و  و   دموكراسي  با  تواندرد، 
 5. گيردصورت    دین   چارچوب  در  باید  اكثریت  انتخاب  در اسالم،  باشد.  سازگار  آن  مباني

بيست   اندازچش   سند  طبق  ولي  است  محفوظ  شهروندان  برای  شورش  در دموكراسي، حق
یك   گرا ملتش »بين رهبر و  اسالمي باشد و انقالب به متعهد ني بایدراای شهروند یك ،هسال

خطر در  انقالب  هركجا  شد  منعقد  مي  لراردادی  رهبر  ه  باشد  بر  را  لرارداد  این  تواند 
ما  لرارداد  ،بنابراین   6بزند«.  اكثریت    .دارد  دوگانه  ماهيتي  اجتماعي  جمهوریت،  نگاه  در 
لرارن توانمي این  اجتماع د  )لاداد  بزني  بره   را  اساسي(  اكثریتن نون  اگر  ناحق   به  د حتي 
اكثریت  يلو  دن كن   عمل اسالميت،  نگاه  لانون  در  باید  در  به    چارچوب  كنند  عمل  دین 

(،  1388)  ،5  شماره   ،يعموم  حقوق  دولت«،  يمدن  تيمسئول  در  تيمسئول  و   تيمصون   ینظر  يانمب»  ش،زرگو   مشتاق  .1

 . 80ص

  اره شم  است،يس  و   حقوق  ،دولت«  و   فرد  متقابل  روابط  اخاللي  مباني   بر  درآمدی :  سياسي  الزام »  ،یجعفر  ش اويس  .2

. 188-185  صص(، 1385) ،21

  (، 1377)  ،8  شماره   ،ياسالم  حكومت  رگان«،خب  سجلم  يحقول   -يفقه   گاه یجا»  ،یزدی  ا مصب  يمحمدتق  .3

 . 49-48صص

. 26 ص (، 1381) ،3 شماره حقوق، و اتياله ها«، حكومت تيمشروع يمبان » ،يجانیالر صادق محمد  .4

  صص (،  1385)  ،41  ماره ش  ،ياسالم  متحكو   «،يدموكراس  و  م اسال  به  ياه نگ   ين»  ،يلراملك  لدردان   محمدحسن  .5

154-156 .

. 636ص   ن،ورعي، هما .6
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بـدهند،    رأی  غـيراسالمي   مسألهای  به  خبرگان  همه  طوری كه »از دیدگاه امام خميني اگر
1.ندارد«  اعتباری

. حاکميت ملت 1-2
ل  است  عبارت  حاكميت یا  درتاز  همين جهت    2. لانون  تغيير  تصویب  اساسي به  لوانين 

ملتهر شوك  اغلب آن  از  را  حاكميت  حق  ميا  حق  ها  اما  اسالمي  جمهوری  در  دانند. 
-الهي  مشروعيت  نظریه  »در  .باشدمي  حاكميت محل اختالف است و چندین نظریه مطر 

شرط   و  ارنددن  حكومت   به   دنشي بخ  مشروعيت  در   نقشي  هيچ  مردم  مردمي،  مقبوليت
اكثر   رأی  به  منوط  حكومت  یدصت   نظریه  در  .بس   و  ندهست   كارامدی  و  مقبوليت  لدرت،

عادل   فقيه  اما  كندمي  تفویض  عادل  فقيه   به  را  آن  دارد  حاكميت  حق  كه  مردم، خداوند
در   .بود  نخواهند   والیت  اعمال  به   مجاز   الهي،  منصوب   حاك   برگزیدن  و  مردم  بيعت  بدون

د رااف  است  ممكن   چون  و  نيست  پذیرامكان  نصب  اساساً  مردمي،   -  هيال  ریه مشروعيتظن
شود.  مي  انتخاب   مردم  سوی  از  كه  است  كسي  آن  از  والیت  لذا  باشند  متعدد  شرایط  جداو

 جامعه  امور  زمام  مردم   و  است  شده  واگذار  مردم  به  حاكميت  مردمي،  مشروعيت  در نظریه
است   معتقد   كه  اینظریه  البته   3. كنند« مي  طاعا   فقيه  غير   یا  ه فقي   به  بخواهند  كسي  هر  به   را

در دیدگاه.  گرددمي  تقسي   دیدگاه  دو  به  آید خودمي  بوجود   عت ي ب  ز ا  پس   فقيه  والیت
 مردم  و  است  سازوالیت  مردم  بيعت  است،  نشده  ثابت  خاص  نص  با  فقيه  والیت  چون  اول

بيان   آنها  ایبر  شارع  كه  هایيویژگي  چارچوب  در  مردم  یعني  كنندمي  والیت  اعطای
به   مردم  انتخاب  كه  معناست  این   هب  لائل  دوم  دیدگاه.  یندنمامي  انتخاب  را  حاك   كرده
كرده   مقرر   فقيه  ولي   برای  خداوند  را   اوصافي   باید  بلكه   نيست  والیت  اعطای  معنای

در هر صورت، حق حاكميت ملت تجلي دو مفهوم    4.« كنند  انتخاب  را  اصلح  و  شناسایي
اسالميتجم و  لذا  هوریت  و  است  اساسي  نظام  استآ  56اصل    در   لانون  كه    ورده 

آن خداست    قلمطت  حاكمي از  انسان  برسرنوشت  بر  را  انسان  او  ه   اجتماعي خویش  و 

 . 67 ص  همان، ،يورع .1

. 96 ص(،  1386) ،5 شماره ،ياس يس معلو و حقوق یهاژوهشپ دولت«، ي ول حق یهايژگیو يبررس»  ،يعباس ژنيب .2

. 149 -142ورعي، همان، صص   .3

. 92-82  ص(، 1387) ،47 شماره  ،يماسال كومتح «،ياساس ونلان   و هي فق تیوال ام نظ در عتيب» ده،یندپس عباس .4
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و دیگری به    به صدر این اصل كلي دو باور متفاوت، یكي    . لذا بطور استحاك  ساخته  
آن   است.  ذیل  تفكر جمهوریت،وارد  به  رومش  مطابق  استأرعيت حكومت  مردم  و  ى 
امور خود  مردم مي به هر كس اع   توانند  مطابق    ولي  یا غيرفقيه واگذار كنند.  ه يفق ز  ا را 

اسالميت مي  تنها،  باور  بر جامعه  دارای حق حاكميت  در  فقيه  كه  ولي  ن صورت  آباشد 
و نيست  مردم  وكيل  م  فقيه  حق  كدام  هيچ  آن،  مانند  و  لصاص  عفو،  الهي،  لت  »حدود 

به    1.« د هن د   را وكيل خویش لراربرای استيفای حق خود فقيه جامع الشرایط    نيست تا آنان
همين  كه  سبب  است  حاكميت  مفهوم  در  خبرگان»  دوگانگي  اساسي    لانون  برخي 

اگــر  به   ه    شده  داده  فقيه  به   ه    چگونه  الهي  حاكميت   حق  گفتندمي حــق   ملت؟ 
حق   دارد  گذاری لانون  حـق  او  و  خـداست   آن  از  حـاكـميت او   نيز  را  مردم  وظيفه  و  و 
 ميكند   التضا  نظام  دارد؟ جمهوریت   یيان مع   هچـ  مـردم  حاكـميت  پس   كند، مي  مشخص

كشور،  كه  آرای  متكي   امور  اتكای   مردم  بر  و  اصل  با  مخالف   عمومي   آرای  به   باشد 
منتفي   بخود  خود  هفت   و  شش   اصول  پنج ،  اصل  تصویب  با  یعني  است  فقيه  والیت
 2. « است

قانون حکومت . 1-3
اعتبار   به  بشر  عقل  از  هك  است  اینتيجه  آخرین   نلانو  دموكراتيك،  نظام  دریك  معموالً
لانون   و  3شود مي  گرفته  افراد  عموم  سود  به  تجاربش  مجاز   حكومت  كه   كند  مقرر   اگر 

رفتار  پسند  طبق  است اعمالش   حكومتي  چنين   گفت  تواننمي  كند  خود  لانون    تابع  در 
و    صور نيستت م  مردم  اراده  جز كشف   ای وظيفه  سياسي  نظام   این   كارگزاران  برای  4.است
از   بيش   و شأني  شودتلقي مي  مردم  اراده  انعكاس  برای  ابزاری  منحصراً  نونال  ،نامب  ين هم  بر
نبوده   بشری  و تجربه  عقل  مولود  شرع،  اسالمي اما لانون به مفهوم  در جمهوری  5.ندارد  این 

. 34  ص(، 1377) ،8  شماره  ،يماسال حكومت خبرگان«، لسمج  يحقول  يفقه  گاه یجا» ،يآمل یجواد هللعبدا .1

. 358-352و  208-206 صص  همان، ،يرعو .2

. 170(، ص1381) ،177 شماره وكال، ون كان ران«،یا به آن ورود  و لانون  واژه »  زاده،يفتحعل يعل .3

  ، 5  شماره   ،یيلضا  حقوق  یهادگاه ید  ، یمرند  پزشك  د يعس  مه رجت  ست؟«،يچ  لانون  حكومت»  آلتمن،  دروآن.  4

 . 26(، ص 1389)

  ، يقيتطب  حقوق  پژوهش   ت«،ي حاكم  حق   بودن  فراساختاری   مدرن؛   مفهوم   در   دممر  حاكميت »  ا،يرن يدب  رضا يعل  .5

 . 113ص  ،(1395) ،3  شماره 
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دوام  بلكه با   سرمدی  لانون   از  بخشي  را   الهي  لانون   اسآكوین   توماس»  ت. اس  الهي  سنت 
خداوند   لذا  نيست.  عقل  توسط   كشف  لابل  و  یابد  دست  نادب  تواندنمي  عقل  كه  داندمي
اساسي    1. است«   ساخته  آشكار  انسان  بر  انزال  و  وحي  راه   از   را  آن لانون  دوم  اصل  در 

بر وحي نيز  اسالمي  است  تأكيد  لوانين   بيان  در  آن  بنيادین   نقش   و  الهي  جمهوری  .  شده 
اصل، همين  موجب  به  مي  بشری  ربا جت  و  علوم  از  استفاده  ليكن  همانند مجاز  لذا  باشد 

مثل لوانين راهنمایي و رانندگي.    متغير هستند.  دموكراسي برخي لوانين نيز عرفي و  دنيای
از طرف  پس  پایان  كه  اصولي   آن»  یك  های ور كش  سياسي   نظام  وارد  هجده   لرن  در 
ي  س اسا  لانون  دیگر  طرف  از  2. « ت اس  آمده  ه   ما  لانون اساسي   كاماًل در   است  شده  غربي

»اغلب اعضای خبرگان لانون اساسي  است بطوری كه    الهي  اصول الیتغير  از   ما برخوردار 
شود كه ثابت و غير لابل تغيير است و باید هایي گفته ميمعتقد بودند كه لانون به ارزش

كتاب خ از  پيامبرمتخذ  سنت  و  باشد.  دا  د  خدا  اظهار  نيز  طالقاني  اهلل  این  آیت  بود  اشته 
های بشر، احزاب، طبقه خاص و افراد معين  ي لانوني است كه از دماغیعن   .داخ  لانوناست  
ه    است  جمهوریت  طبق  بر   ه   اساسي   لانون  ما  اسالمي  جمهوری  در  گفتاو مي  نيست.

لانون«.  3اسالميت   وفق  بر مفهوم  در  ومتكح   و  پس  و  كشاكگرو    آن  جمهوریت  ش 
 اسالميت نظام است. 

مشارکت سياسي . 1-4
د  ارزشي ا ر وك دم   نيای در  اكثریت،  لاعده  و  مبنای جمهوریت  بر  مشاركت  جهاني    سي، 

ابزارهای   و   انساني   جمعي، كرامت   خرد   به   اتكا   سرنوشت،   تعيين  دارد زیرا متضمن حق 
ه شده است، معروف و شناخت  م مرد  برای   همگاني است و چون جمهوری   گيری تصمي  

در   چه   و   مردم   تخب نم   ت حي صال  نتعيي   در   چه   اسالمي جمهوری    مبنای » گویند  برخي مي 
4« هاست جمهوری   دیگر   همانند  ه    گری انتخاب   روش   و   است   اسالم   مصوب،   لوانين

»جمهوری  دیگر  برخي  نظر  به   شكـل  چون   نيست   شده   شناخته   ما  مردم  برای   ولي 

 . 47  ص( 1384  س،مجل ایهپژوهش مركز نشر)تهران:  گذارینونلا  نظام   اصال نظری دبنيا راسخ، محمد  .1

 . 129(، ص 1381) ،179 و 178  شماره  وكال، انونك ران«،یا یر لانونگذا نظام  یهاياستك» ،يكاشان  دمحموديس. 2

  .186و. 51ورعي، همان، صص. 3

 . 102ص  ن،اهم  ده،یپسند .4
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ما   ری جمهو   نه   است   مي اسال  جمهوری   مان حكـومت  لذا  و  غربي   های فرم   دموكراتيك 
آرای   1. «  نداری  لبول   كشورمان   ای ر ب   را  دموكراسي،  سياسي(   در  )مشاركت  عمومي 

خرد جمعي  و  مشورت  از  این خصوص،    برخاسته  در  اسالمي  در جمهوری  ولي  است 
و  مشاركت  معتقدند  دسته  یك  است.  بين  در  مفهوم    از   جدا   عمومي   آرای  كشاكشي 

مشو شو  و  است. ری  مبنا   رت   ادله   نوعي   و  یأ ر   آوری صرفاً جمع   شورا   و حكمت   یعني 
تص بر  و  ریيگ   ميای  نمي   برای   الزامي   است  ایجاد  مشورت شوندگان  نظر  كند. پذیرش 

اما   . گيری ندارند لدرت تصمي    و   هاست برنامه   تهيه   در   همكاری   شوراها تنها   لذا وظيفه 
شوری   سوره شوری )امره    15  آیه آني از جمله  برخي بر این باورند كه مفهوم آیات لر 

آیه    بينه (  )شاو   آل   158و  مسلمين  كه   نيست   این  ر( م اال   ي ف   ره  عمران  امام  یا   پيامبر 
شوری  بگيرد.   خودش   ولي   گوید مي   چه   ببيند  مشورت   تفكيك   لذا   تصمي   و  از   شورا 

تایجي متفاوت از این مفاهي  منتهي به لرائتي دوگانه با ن   دانند. نمي   عمومي را روا   آرای 
امره    و     ی كر   لرآن   دستور   طبق   است كه اصل هفت  آمده  لانون اساسي شده است. در  

و   االمر، في   شاوره    و   بينه    شوری  اركان   از   اسالمي   شورای   مجلس  شوراها 
اصول    گيری تصمي   طبق  بر  ولي  شورای    94و  93كشورند  مجلس  دیگر،  برخي  و 

ن شورای  وجود  بدون  ل اسالمي  اعتبار  فقهای  گهبان،  از  برخي  تعبير  به  و  ندارد  انوني 
لانون مج  بازنگری  شورای  هر  م   تا   اساسي   لس  مجلس  مصوبات  پای  بر  فقيه  ولي  تأیيد 

نيست. الزم  مردم  بر  اطاعتش  نباشد  مي   2اسالمي  گفته  جهت  همين  نظام  به  در  شود 
ت  مجمع  نگهبان،  شورای  اسالمي،  شورای  مجلس  نظير  نهادهایي  شخيص  اسالمي 

نظام  نها   مصلحت  نه  و  هستند  رهبر  مشورتي  بازوی  تصم صرفاً  و  مستقل  . ساز ي  دهای 
ر نع ی  مي ي  نماید. هبر  عمل  آنها  تصميمات  حسينعلي    تواند خالف  اهلل  آیت  كه  بطوری 

فقيه   ولي  اختيارات  از  نيز  را  اسالمي  شورای  مجلس  انحالل  به  حك   حق  منتظری 
اساس مي  لانون  بازنگری  در  و  شد دانست  پيشنهاد  ه   جنبه  ي  تنها  شوراها  كه  بود  ه 

 3باشند. مشورتي داشته  

.  65 ص  ن،هما ،يورع .1

. 195همان، ص ورعي، . 2

. 154و 84مان، ص ، هورعي. 3
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ي مستقيمراسکودم لمان و پار .1-5
شاخصه نظاماز  لانونگذاری  مرجع  تعيين  دموكراتيك،  های  زیرا    واحد  است  پارلمان  یا 

از   و  شودمي  منجر  سياسي  هایمقام  و  شهروندان  سردرگمي  به  لانونگذار  گوناگون  مراجع»
ا  تنه   پارلمان  رن،دم  دولت  پس در  1. « اندازد  مي  خطر   به   را  ي اسسي  جامعه   وجود  ل اص  این 
منتخب   چون   ولي   نيست  او  از حك    باالتر  حكمي  است. یعني   نون و لانونگذاریال  ء منشا
مراجع  2. « كند  وضع  مردم حك   خواست  خالف   تواندنمي  است  مردم لانونگذاری   ليكن 
مجمع   مصوبات  شورا،  مجلس   خبرگان،  س مجل  شامل»  و  متعددند  اسالمي  جمهوری  در

محضر   به   نامهای  ارسال  با   مجلس   نگاندنمای  از  گروهي»  كه  جاان بد  تا  3«باشدمي  تشخيص 
وجود   و  لوانين   در  فراوان  تـنالضهای  و  مـجلس   شدن  خاصيتبي  از  را  خود  نگراني  امام

در   4.« رساندند  اطالع  به  كشور  در   لانونگذاری  موازی   و  متعدد  مراكز هوری م ج  یعني 
حا  اس   كميت اسالمي  و  جمهوریت  فكری  نزاع  محل  است.پارلمان  نظام  ب  الميت  ر  زیرا 

 93طبق اصل    است ولي  اسالمي  شورای  مجلس   طریق  از  مقننه  لوه  اعمال   ،58  اصل  اساس
»عدهلانوني    اعتبار   نگهبان  شورای  وجود  بدون  اسالمي  شورای  مجلس  لذا  از  ندارد،  ای 

لانون مي  خبرگان  و    مگر  نباشد  لانون  مجلس،  مصوب  لانون  اینكه  گفتند اساسي  مهر 
ولي نظر یك عده   ميكند  ایجاد  زیـادی  مشكـل  بـاشد،  داشـته   را  نبانگه   رایشو  امضای

پارلمان كه  بود  در   ميكند  وضع  لانون  پارلمان  چـون  نـدارد  دليـلي  شـرعي  نـظر  از  این 
مقننه   لوۀ  از  غير  مقننه،  لوۀ  ازمقصود ما  است. لذا    مشخص  لانونگذار  شرع،  در  كه  حالي

  5. « است اسالمي غير دركشورهای
 به موجب »  مثاًل.  پذیردمي  مستقي  انجام  روش  لانونگذاری به  راسي،موكد  درهمچنين  

لانون  كنند  درخواست  توانندمي  رأی  حق  دارندگان  از  هزار نفر  50  سوئيس   اساسي  لانون
توانند مي  دهندگان  رأی  زا   نفر  هزار100  و   شود  گذاشته   عموم  رأی   به   خاصي   عادی

را   اساسي  در لانون  جزئي  یا  كلير  نظ  دتجدی  هتج  عمومي  آرای  به  مراجعه  درخواست

. 25  ص(، 1385، ) 51 شماره د،راهبر و  مجلس لانون«، يعرض  و ي ذات یهايژگیو»  راسخ، محمد  .1

. 28 ص  همان، ه،یريبش .2

. 40 ص همان، ،يآمل یجواد .3

. 137 ص  همان، ،يورع .4

. 499-371همان، ص  .5
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شود  مي  ارجاع  پرسيهمه  به  كه  موضوعي  نيز  كشورها  از  بعضي  اساسي  در لانون  1.بنمایند
ا  2ندارد   اساسي  لانون  دادگاه   بررسي  به  نياز برترین  مردم،  اراده  حتي  زیرا  و  در  »ست 
منتخب   یاول  بين   كه  موارد  بعضي  در  ،دارند  لبول  را  مردم  حاكميت  اصل  كه  يورهایكش
ریشه  مشكل،  حل  برای  ميشود،  پيدا  اختالف  مردم مراجعه   مردم  رأی  یعني  لدرت،   به 

مردم  طبيعي  حق   عمومي،  آرای   به   مراجعه   زیرا  است  طرف  كدام  با  حق   ببينند  تا   ميكنند
اصل   طبق  در جمهوری اسالمي اما از یك طرف  3. « كني   محدودش  ميتواني ن  ما  و  است
تصویب  اینگونه موارد برای در» شود مي گفته ه شده و حتي ت فریذپ ستقي  م دموكراسي، 59

دیگر    اما  4«شودنمي  ارجاع  ه   نگهبان  شورای  به  نهایي طرف  در   مردم»از   دایرۀ   فقط 
و باید به تصویب   5بردارند  لدمى  عشر  لانون  برخالف  ندارند  و حق  آزادند  شرعى  مقررات

  ( برسد.هباننگی رع )شوراو تأیيد ش گاننمایند مجموع سوم دو

مراتب قوانينسلسله  .1-6
جلوگيری   لانون   حاكميت   رعایت   سهولت   دليل   به   لوانين  مراتب سلسله   رعایت  از   و 

به .  كشمكش است   محل   اسالمي   ه  در جمهوری   لوانين  مراتب سلسله   . هاست خودسری 
این  6. «دارند   راتب م سلسله   لانوني،   مسائل »   اساسي   لانون   ان رگ خب  برخي   بيان  وی ر از 
دوم،   جایگاه   در   اساسي   االجرا، لانون  الزم   لواعد   مراتب   سلسله   رأس   در   شرعي   ینمواز » 

مرتبه   عادی   لوانين لرار   چهارم   مرتبه   در   مجریه   لوه   مقررات   و   اساسي   لانون   از   بعد   در 
 مراتب سله ل س  فالد   ایران   حقولي   نظام  اصوالً » رند كه  ظ ن   بر این  ای عده   مقابل،   در   7.«دارند 

»مشاركتلي رستميو  .1 )1شماره  حقوق،  صلنامه ف   ،«ایران  مياسال  جمهوری  لانونگذاری  در   مردم  ،  ص  (،  1387، 

182 .

(،  1370، )1  شماره  دادگستری،  ولي، حق«اعتماد  عدم   رأی  پيرامون  نگهبان   تفسير شورای  بر  نظری »حسين مهرپور،    .2

. 414ص 

. 375ورعي، همان، ص  .3

. 27آملي، همان، ص  جوادی .4

. 73همان، ص خميني،   .5

 .شتيز شهيد به ابه نقل  763ورعي، همان، ص .6

كدخدایي   .7 ابوالفض  عباسعلي    ، (« اساسي  لانون   138  و   8  اصول )دولتي    مقررات  بر   نظارت»شوند،  دروی  ل و 

. 101(، ص 1391، )1شماره  عمومي، قحقو  هایررسيب
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م   نلواني از سلسله   1. «باشد مي   آن   رایج   ی نا ع در  برداشت  لانوني در عمل اختالف  مراتب 
مي  اشاره  مورد  سه  به  كه  دارد  پي  در  الف مشكالتي   برتری» معتقدند    برخي   -شود: 

 نه    اصل   ذیل   شفاف   طور   به   ما،   كشور   سياسي   نهادهای   و  مقررات   بر تمامي   بشر   حقوق 
 وضع  با   هر چند   را   مشروع   ی ها ی اد ز آ   دارد ن   حق   مقامي   هيچ   ه ك   شده   مقرر   ترتيب   بدین
حالي   2. «كند   سلب   لانون  اصل   دیگر،   برخي   اعتقاد   به   كه   در  اساسي   لانون   چهارم   در 
راسي عبارتي از منظر دموك ب   .باشد   اسالمي   موازین  بر اساس   باید  لوانين  كليه   است   آمده 

نه ،  اصل  سلسله   و  رأس  در  بشر  لوانيحقوق  است مراتب  ا  ن  منظر  از  چهارم اما  ، صل 
مقرره   برتر   رع ش   معتقدند  اساسي   لانون   بازنگری   خبرگان   از   بعضي   -ب   ای است.از هر 
اختيارات   شمارش   بـا   بـاشد،   رهـبری   بـودن   فرالانوني   معنای   به   فقيه   مطلقه   اگردوالیت » 
 یكسان  لانون  برابر  در   جامعه   الشـار   سایر   با  را   رهبر   كه   107  اصل   ذیل   و   110  اصل   در 

 و دنيا  مردم   برداشت   بياید،   اساسي   تعبير در لانون   این  اگر   و   شت ا د   خواهد   منافات   دانسته 
 دید   با   اگر كسي »   -پ   3. «تغيير دهد   را ه    اساسي   لانون   رهبر ميتواند   كه   بود   این خواهد 

تأكيد   صراحتاً   اساسي   ن نولا   159  اصل   در   د بينمي   كند،   مراجعه   اساسي   لانون   به   حقولي 
و   ن نو لا   ب ج مو   به   اید ب   ها دادگاه   ل تشكي  كه   است   شده  اساس   چون   فردی   چنين  باشد 
روحانيت   برای   پس  داند، مي   اساسي   لانون   بر   مبتني   را   نظام  ویژه   تواند نمي   دادگاه 

 با   مخالفت   كه   گردیده  مطر    مسأله   این  نظریه،   این  مقابل   در .  شود   لائل   لانوني   جایگاه 
چون   ، ( يه ق ف   والیت   ي یعن)   نظام   اس س ا   با   مخالفت   با   است   برابر   روحانيت   ویژه   ه دادگا 
نظریه    4«داند نمي   اساسي   لانون   را   نظام   اساس  ایشان  لذا  مور    81/ 1295/30و 
مي   1381/5/20 مقرر  نگهبان  اعمال شورای  بر  مبتني  روحانيت  ویژه  دادگاه  دارد چون 

ها به داشتن هيأت منصفه خالف سایر دادگاه دادگاه همانند    والیت مطلقه است الزام این
 انون اساسي است. ل   57و   5ل و مغایر اص  موازین شرع و 

 . 32 ص (، 1389) ،5 مارهش  دادنامه، لانونمدار«،  »دولت ،يانیازندر يگرج اكبر يعل .1

 . 50-46 صص(، 1386) ،92  ه شمار  ،شهیاند بازتاب بشر«، حقوق و دهانها ها،دولت رابطه » ،يمهاش  محمد  ديس .2

. 365و  154 صص  ،همان ،يورع .3

 .همان ، يعيصن .4
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نظارت و کنترل  .1-7
دموكراتيك، نظام  حكومتي  در  نهادهای  و  مقامات   لرار  نظارت  و  كنترل  تحت  تمام 

درنگيرمي مثال  د.  مطابق  اما  اسالمي  نجمهوری  با  نظارت  زیر،  زمين های  دوگانه  و گاه  ي 
 آسماني مواجه است. 

مجلس باننگه   شورای  فقهای  * اداریدیو    اسالمي  ایشور  ،  عدالت  مصوبات   وان   بر 
زیرا    لوه   رئيس ندارند  نظارتي  كشور  كل  دادستان  و  كشور  عالي  دیوان  رئيس  لضائيه، 

است. از سوی دیگر    حجت لاطع  باشند و نظر هر مجتهد، خودمقامات مذكور مجتهد مي
نظریه ش اساس  لانونشورای    26/12/1388  مور   30/88/ 37758  مارهبر  بر نگهبان،  گذار 

خبرگان رهبری، شورای عالي انقالب فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت  مجلس    ی، برهر
نظام، هيأت عمومي دیوان عالي كشور، دیوان عدالت اداری و بفيه نهادهایي كه حق وضع 

 مقررات دارند نظارت ندارد. 
اسالمي   ری جمهو  سياسي  حيات  ،جمهور  رئيس   توسط   اساسي  لانون   اجرای  بر  نظارت  *
از یك طرف »اصل   1.است  گردانيده  مواجه  113از اصل    متفاوت  هایتشادرب  با  ان راایر
جمهور   رئيس  داردمي  اعالم  كه  است  اساسي فرانسه  از لانون  مقتبس   اساسي ما  لانون  113

طر  2. است«   اساسي  لانون  اجرای  مرالب دیگراز  نظری  ف  -  47142/30/91ه  طبق 
غير   امری  ،113  اصل  در  ر هوجم   رئيس  وليتمسئ   از   مقصود  شورای نگهبان،   12/4/1391
نظر    زیر  هایدر دستگاه  رهبری  كه   مواردی  »در  است و   اساسي  لانون  اجرای  نظارت بر  از

ع رش خالف   آن به نسبت جمهور  رئيس   به نظارت  اختيار  دادن نمایدمي والیت اعمال خود
  3باشد.مي
رأی  صحبت  هرجا  كه  بوده  این   همواره  اساسي  لانون  از  برداشت  * وزیر   به  دمات اع  از 

حاصل   اعتماد  بر   مبني  اكثریت   رأی  با  طبعاً   كه  است   اعتماد   مثبت  رأی   منظور   است،

  لعات مطا  ران«،یا  ياسالم  یجمهور  ي اساس  لانون  یاجرا  تيمسئول   مفهوم»كرمي،  علي  رمظف  و   زادهيتق  جواد.  1

. 3-2(، صص  1391) ،6  شماره  ،يل حقو 

. 285 ص ان، مه ، يهاشم .2

. 9كرمي، همان، ص علي و زاده يتق .3
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در اصول   حال   عين  در.  است   اعتماد  رأی  لانوني  مبنای  136  و  133  و  87  اصول  1. شودمي
زمان   در   هچنانچ   حال  .دارد  وجود  اعتماد  عدم  رأی  مبنا  مبنای دیگری 135و    132  و  89
عدم  رأی  وزیری  به  مطلق  اكثریت  از  كمتر  نفر نماینده،  240  ميان  از  هوننم  بطور  يضا است 

فقهي   لاعده  موجب   به  زیرا   نيست   معزول  شرعي  لحاظ  به  وزیر  این  ؛ بدهد  اعتماد
عدم   رأی  او  به(  نفر121)مطلق    اكثریت  آنكه  مگر  است  كان   ما  بقاء   بر  اصل  استصحاب،

. ماندمي  بالي  وزیر  موضوعه  لوانين   قباطم  نشود   اصلح  اكثریت  نای  اگر  كه  بدهند  اعتماد
 .باشدمي اعتماد رأی حقولي و فقهي دوگانه مبنای از مزبور ناشي لاعده
و    كند  مالحظه  را  مأذون  لضات  رأی  ه   ،ها بازرسي  در  است   ممكن   لضائيه  لوه  رئيس *  
دیمجته  لاضي  رأی  است  ممكن   ،(مجتهد  لضات )دومي    مورد   در .  ار  مجتهد  لضات  ه 
شرع   موافق  رأی،  كننده  صادر   لاضي  نظر  به  كه  حالي  در  دهد  تشخيص  عرش  فخال   را

  2. است منطبق  فقها نظر با نه  است توجيه لابل  نه شرع خالف اعالم  صورتي چنين  در باشد.
بنيادهای   از  یكي   ،كند  تنظي   را  هاگروه  و  راد فا  كليه   كه  نحوی  به   لانون  بودن  عام   *

نظارت   تحت  نهادهای  در مورد  لانون   اجرای  اام  دورمي  شمار  به  لانون  ميت حاك  اساسي 
له  اذن  با  فقيه   والیت  مقام از  خواهد  معظ   كه   نظام   صالحيت،   گوناگون  هایجنبه  بود 
لانون   يتحاكم  امر  این   كه  است   برخوردار   فراواني  ابهامات  از   ...و  انحالل  و  تشكيل   مالي،
 3. سازدمي روبرو اساسي چالشي با  مؤسسات این  به نسبترا 

تفکيک قدرت  .1-8
نضج   غرب  در   تدریج  به  اومانيس    تفكر  اساس  بر  حكومت  فائقه  التدارات  تحدید  نظریه
تفكيك   مختلف   شعبه  سه  به  لانون،  چارچوب  در   مطلقه   لدرت   آن   اساس  بر  و  گرفت
ممانعت   یكدیگر موجبات  اختيارات  در حوزه  لوا  از دخالت  ریجلوگي   ضمن   كه  گردید

(،  1370)  ،1شماره   ،یدادگستر  يحقول   عتماد«،ا  عدم  یرأ  رامونيپ  هباننگ  یشورا  ريتفس  بر  ینظر»  مهرپور،  نيحس  .1

   .24-22صص  

  هشمار   ،يرسداد  ،«1378  مصوب  هي ضائل   لوه   اراتاختي  و  فیوظا  لانون   2  ماده  يبررس»  گلتپه،  يپورلهرمان  بابك  .2

. 55-53، صص (1385) ،55

  «، يردولتيغ  يعموم  ی نهادها  و   ساتمؤس  بر  یيلضا  نظارت»  ،يپوراردكان  ين يحس  يتبج م  دي س  و  يرستم   يول  .3

 . 32-31(، صص 1392) ، 3 شماره  ،يعموم حقوق یهايسبرر
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كه   است  ایگونه  لوا به  تفكيك   اهميت  1.فراه  آمد  هانآ  از  در هریك  تلدر  از انباشت
مورد   آن  اعتبار  به  را  خود  سياسي  و  حقولي  ساختارهای  الجرم  سياسي  هاینظام  همه

تفكي   2. دهندمي  لرار  پرسش  نظام،  اسالميت  هواداران  را   آن  رایج  مفهوم  به  لوا  كولي 
 للمداد   جویيبرتری  در پي  دیجووم  را  نسانا  ما  اینكه»  دو معتقدن  داده  لرار  پرسش   مورد
حاكماني.  ندارد  تامي  سازگاری  اسالمي  تمدن  و  فرهنگ  با  نمایي  است  شایسته   بهتر 

آنجا  3.« نمایند  مشي  اخروی  مسئوليت  حس   بواسطه  كه  برگزیني  اسالم   نگرش  كه  از 
نيازی   دیگری  ی اهریشه  حكومت   رهدربا 4. شودنمي  ساس حا  لوا  تفكيك  لزوم  به  دارد 

  5.داندنمي فساد موجب( غيبت زمان در) عادل فقيه  دست  دررا  لدرت زركمت اسالم

 . نهادهای عالي حکومت 2
خبرگان مدعای  مي  لانون  نهایي  بررسي  برخالف  كه  اساسياساسي  »لانون  به   گفتند 

از   اسالمي  جمهوری  6،ميدهد«   پایان  فيعر  حكومت  و  شرعي   حكومت  ميان  دوگانگي
یك  منطق هيچ  علت  كندنمي  پيروی  اجتماعي  و  اسيي س   ایهنظام    از  دروني  آن   و 

منشاء   حاكميت   مفاهي   در  چندگانگي سرشت  و  لبلي    7باشدمي  لدرت  و  بخش  در  كه 
مي مدلل  بعدی  بخش  و  بخش  این  در  گذشت.  آن  منطق توضيح  دوگانگي  كه  گردد 

اسال  و  حكوجمهوریت  عالي  نهادهای  ساختار  به  نظام  وميت  حقوق   مت  به  مردم   نيز 

 . 98-97ص  (، ص 1386) ،10 شماره  ،گواه  «،یيااجر یها وه يش و  مفهوم  لوا،  كي»تفك  ،يغمام یمهد سيد .1

  حقوق   یهايررسب  ران«،یا  ياسالم  یجمهور  ياساس  لانون  رد  يجرخا  استيس  و   لوا  استقالل »  ،يفاضل   هللا  حبيب  .2

 . 29  ص (،1391) ، 1 ماره ش ،يعموم

  ، 63  ارهشم  ،يالماس  حكومت   شده«،  س یتقد  یایرو:  لوا  ك ي»تفك  ،يطهران  ي كدخدایي و محمد جواهری عباسعل  .3

. 114-103صص   (،1391)

 ي حقول   مطالعات  ران«،یا  ياسالم  یجمهور  در  يانارلمپ  ای  ياستیر  نظام  گاه یجا»  برومند،  مدمح  و  ده زاوكل حبيبت  .4

. 76  ص، (1391) ، 1اره شم ،ياسالم  دولت

  ، ي اسيس  آوردره   ران«،یا  ياسالم  یجمهور  ياساس  لانون  در  لوا  ك يتفك  یالگو»  ،ینورآباد  رضايعل   و  دی یاسر رشي  .5

 . 25  ص (،1392)  ،42و  41  شماره 

 . 544 ص  ان،هم ،يورع. 6

  (، 1383)  ،40شماره   ،يحقول   قات يتحق  ران«،یا  در  حكومت  و  تيحاكم  خوب،  ينكمراح»  ،يزارع  ن يحسمحمد  .7

. 201 ص
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ممون  تسرای و  وظایفده  ریختگي  دره   بي  وجب  و  نهادها   ندیدن  و  سازیثباتاین 
 حقوق مردم شده است. از  بخشي

. رهبريت نظام2-1
یي را در  اهامروزه اندیشه حكومت اسالمي با محور بودن اصل والیت مطلقه فقيه، پرسش 

اندیشهاندیش به  خارجي  و  داخلي  سياسيون  و  ك   1.استرانگيخته  وران  ي  رخب  هبطوری 
ای از  از منظر عده 2.دانندای سياسي بيش نميیت فقيه را موضوعي فقهي و برخي نظریهوال

گردد و لذا آن  فقيه موجب تمركز لدرت در یك فرد مي  اساسي، والیت   لانون   خبرگان
امروز   جهان  در  ميرا  هض   م غيرلابل  اختيارات  تعيين  با  گروهي  برعكس،  حدود دانند. 

اساسي ما برای والیت مطلقه فقيه دو نظریه با   لانون 3. كردندمي فت ال خم 110اصل فقيه در 
 اختيارات متفاوت برگزیده است.

است و اختيارات   مردم  منتخب  فقيه  ولي  كه  مفهوم  این   به  : انتخابی   مطلقه   ولیت  نظریه   -الف 
ن  با ي پشت  ساسيلانون ا  107و  100و  57و    6و    3و  1. اصول  باشد مي  اساسي   نلانو  از   فروتر  وا

نمود   مطر   بار امام  اولين   را  انتخاب  »نظریهگویند  لائلين به این نظریه مي  است.  نظریه  این 
تا بودند  معتقد  ایشان  شكل   تواندمي  نه  نشود  حمایت  مردم  آرای  با  حكومت  زماني  و 

آن   والیت  اطالق  معنای»زیرا    4. یافت«   خواهد  دوام  انامك  تأسيس،  صورت   در   و نه   بگيرد
همچنانكه .  دهد  تغيير  است  شده  شناخته  شرعي  كه  را  لانوني  بتواند  هيق ف   ولي  كه  نيست

  5. شود« مي محسوب بدعت الهي  در احكام تغييری هرگونه
فرد، طبقه    نصوب فقيه م  ولي  است كه   مفهوم  این  به  :فقیه   انتصابی  مطلقه   ولیت   نظریه   -ب

دی فقهای  منتخبو  و  نيست  نخواه  گر  ه   بودمردم  منص  د  خداستبلكه  س  پ   .وب 
لانون اساسي است. اصولاختيا تبلور این اندیشه    110  و  57  و  5  و  4  و  2  رات او فراتر از 

. 18  ص (،1378) ،22و 21شماره  اصول، و فقه  ه«،ي فق مطلقه تیوال» ، ينيحس احمد سيد .1

  ص   ،(1388)  ،52  شماره   ،يسالما  تحكوم  ،ت«بيغ  عصر  رد  هيفق  يول  اراتياخت  و  تیوال  يبان»م  ،يلطف  محمود.  2

52 .

. 662-106 ص  همان، ،يعور .3

  شماره  ، يخصوص  حقوق  اسالم«،   در  يعموم  حقوق  يبانم  و  »منابع  ،یمحمد  ي محمدعل  و   يزنجان  د يعم   يعباسعل.  4

 . 17 ص  (،1385) ،11

. 8 ص ،(1377) ،12  شماره  ،يدادرس «،يساسا لانون در  هيفق  تی»وال ،يمرعش محمدحسن ديس. 5
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و   مشهور  انتصاب  نظریه  شيعه  فقهای  ميان  در»  گویندمي  نظریه  این   به  لائلين   است. است 
به  1.« ندارد   هيفق  سابقه  فقيه  يول  انتخاب  نظریه فقيه   ولي  ت،یوال  بودن  مطلقه  استناد  لذا 
حل  مبادرت  ، نظام  معظل  حل  و  تشخيص  یقرط  از   تواندمي اسالمي   شورای   مجلس  به 
است، اگر ولي فقيه   نداشته امور  این به نظری خداوند كه   دنيوی امور  در حوزه حتي   2.كند

زیرا  3. گيری با مردم نخواهد بود فق نباشند، تصمي سياستي را اتخاذ كند كه مردم با آن موا
بر    حاك   را  اساسي  لانون  توانلذا نمي  4.نيست  مردم  بخاتان  به  المدر اس   رهبری  تمشروعي 
را   شرعيه   اوليه   احكام  حتي  جامعه  مصالح   تأمين   برای  فقيه  ولي  چون   دانست،  فقيه   ولي
 5. شوند  تصور  تردسق م  الهي  احكام  از  توانندنمي  بشری  لوانين   كند و لطعاً  تعطيل  تواندمي

اختيارات  به  معتقد یكي  كه  فقيه  هقلطم توالی  از  يتلق دو طرز انتوأم پذیرشبدیهي است 
   .است حقولي پارادوكس  متضمن یك است، آن تقييد خواهان  دیگری و مطلقه

. مجلس خبرگان رهبری2-2
تشكيل   كردندمي  استدالل  اساسي   لانون   خبرگان  بعضي  ب  خبرگان  مجلس  كه  ا رهبری 
نـاسازگار   مطلقه   والیت م  فقيه  زیرا  فقيه است  ولي  داني  كه  مي  صومعم  امما  جانشين   را   ا 

را   ندارد  را  اگر چه عصمتش  به  6دارد   والیتش  ثبوتاً   والیت،  این   بودن  مطلقه  استناد  كه 
وكيل   رهبری  گویند »خبرگان اما بعضي مي  7است.  مشروع  خبرگان   مجلس   انحالل   امكان

 . 44 ص  همان، ،یزدی صبا م. 1

  مقام   یسو   از  ياسالم  یشورا  مجلس   و  یرهبر  انخبرگ  مجلس  انحالل   مساله  ي»بررس  ،يانیاوك  یدمحمدها.  2

. 185 ص ،(1386)  ،12 شماره ،يحقول  یهاشهیاند «،یرهبر

 . 29 ص  همان، مؤمن،. 3

  ، 1  شماره   ، يحقول   معرفت  ن«،رگا خب  باتخا انت  بر  ان نگهب  ی شورا  نظارت  طیشرا  ي»بررس  ،يیمرتضا  داحم   د يس.  4

. 187-179 صص   ،(1390)

ی.زدی محمد  زا مضمون نقل همان، ، يعيصن. 5

. 589-588 ص  همان، ورعي،. 6

. 185 ص  ان،هم كاویاني،. 7
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و   انخبرگ  مجلس   اصل  انعقاد   همانند  خبرگان  مجلس   اعضای  اعتبار  و لذا  1هستند«  مردم
  2. بود نخواهد رهبری تأیيد به محتاج ،نآ يتعمشرو

. شورای نگهبان2-3
فقهای   اعضای  همه  یا  اكثریت  آرای  اسالمي،  جمهوری  نظام  در  لوانين   مشروعيت  مالک
چنين  ليكن .  نماید  تعي تب   لوانيني  ن چنياز    ناچار است  رهبر  و  و امام  است  نگهبان  شورای
فقهای   فقهي  نظر  و ممكن است  3ددرگ  الماع  لانون  حاكميت  وجود  اب  تواندنمي  والیتي
نيز  شورای  خالف  نگهبان  باشد  مرجع  فقهي  نظر  بر  دموكراسي  معموالً  4. شيعه  های در 
حقولي   شخصيت  دارای  نبوده و  مقامي  هيچ  نفوذ  تحت  اساسي  لانون  هایدادگاه  امروزی،

هس و  مستقل  و   اداری  مي، عمو  مقامات  همه  برای  اساسي   لانون   شورای  تصميمات»تند 
جمهوری  5.« است   االتباع  الزم  يایلض شورای  در  چون  اما  صبغه   صرفاً  نگهبان  اسالمي 

ضمانت  حسن   .هایي روبروستكاستي  با  اساسي  لانون  دارد در نقش یك دادگاه  شرعي
با  عالي   نهادهای  ت مصوبا  تطبيق   اساسي،   لانون   اجرای رفع   لانون  حكومتي  اساسي، 
لوانين  اجرای   حسن   بر  نظارت  دادگستری،  ي وممع  محاك   اب  اداری  هایهدادگا  اختالف

دستگاه دولتينامهتصویب  تطبيق   لضایي،  هایدر  حسن   با  های  صحيح   اجرای  لانون، 
اعالم   پرسي،همه  كنترل  و   بررسي  احزاب،  شكایات  بررسي  اداری،  هایدستگاه  در  لوانين 
موالً عم  كه  است   ظایفي و  شهروندی  قوقازح  صيانت   كشوری،  رتبهعالي  مقامات  عليه  جرم

ما    نگهبان  شورای  صالحيت   در   ولي  رسانندمي  انجام  به  دنيا   اساسي   لانون  هایدادگاه
»مطابق  .نيست مثال  كه  یك   درخواست  آلمان  اساسي  لانون   بطور  باشد   مدعي   شهروند 
لانو   مندرج   وی   اساسي  حقوق   به   لضایي،   ا ی  اداری  دستگاه  بوسيله  لانوني   اجرای ن در 

.همان صنيعي، . 1

. 31 ص همان، آملي، جوادی. 2

. 7 ص همان، مرعشي،. 3

  تشخيص  وه نح  ه ب راجع  احتمال   پنج اساسي لانون  در مياسال نزیموا مفهوم  در الترا  یك» هرندی، جعفری محمد . 4

. 10  ص ،(1382) ،17 و  16 هایشماره  وكالت، ، «نگهبان شورای فقهای

  ي، جالل    مه محمد ترج  ،«امریكا  متحده   ایاالت   و  فرانسه   در  اساسي  لانون   از  صيانت»  واینر،   لينس  و   هامون  فرانسيس .  5

.112 ص  ،(1383) ،2  شماره  اساسي، وقحق
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در   كه  نمود  ادعا  توانلذا مي  1.است«   دادگاه  این   صالحيت  در  دایمنمي  وارد  لطمه  اساسي
عنوان   نگهبان  شورای   جایگاه   و  نقش  مورد ميان   وفالي   ؛ اساسي  لانون   دادگاه   به  در 

 2.است نيامده بوجود ناندركارادست و علمي و سياسي نخبگان صاحبنظران،

. مجمع تشخيص مصلحت نظام 2-4
شورای   كه  مواردی  در  نظام  مصلحت  تشخيص  معمج  ون اساسي،لان  112س اصل  بر اسا

مصوبه لانون   شرع  موازین   خالف  را  اسالمي  شورای  مجلس   نگهبان  بداند   اساسي  یا 
ف لانون  ذ تصمي  برخال خا ات   ،مصلحت  تشخيص  یك وظيفه مجمع  گيرد. یعني تصمي  مي
اتخاذاساسي و و مخالف اصول    ل،او  ست. تصمي ا  شرع  برخالف  تصمي   ظيفه دیگرش 

این   وظایف  از  دیگر  یكي  است.  نظام  اسالميت  اصول  مغایر  دوم،  تصمي   و  جمهوریت 
سياست تعيين  دنيامجمع،  در  معموالً  است.  كلي  عهده  كلي   هایسياست  تعيين   های  بر 

و  پارلمان اصول   چارچوب   در  كه   هستند   حقولي  اعتبار  دارای   جایي  تا   هاستيا »س  است 
رئيس  موالع  ایپاره  در  سبب اگر  همين به    3. نشوند«   آنها  نقض  بجو م  و  بوده   اسياس  لانون

در بوده  كند،  صادر  فراميني  كلي  هایسياست  لالب  كشور  مي  مولتي  تأیيد   به  بایستو 
مجلس  اندونزی،  اساسي  ونلان  22  و  3  ول صا  برابر  مثال،  به طور.  برسد  لانونگذار  مجلس 
كليسياست  اصلي  طخطو  خلق  شورای اگر  نمایدمي  تعيين   را  وركش  های   مصلحت  و 
ليكن    دارد   لوانين   بجای  را  حكومتي  مقررات  وضع  اختيار   جمهور  رئيس   نماید،  ایجاب
در  .شد  خواهند  منسو   نرسد،   نمایندگان  مجلس   تصویب  به  مذكور  مقررات  چنانچه

كه  مج نظرند  این  بر  »برخي  اما  اسالمي  كليسياستهوری   شرع  ماكح ا  زمره  در   های 
عده  4هستند« ميولي  سياستای  »تعيين  مجالس  گویند  مشاركت  بدون  نظام  كلي  های 

آید،    حساب  به  شرع  در زمره  كلي  هایحال اگر سياست  5. تواند صورت گيردتقنيني نمي

،  32  شماره   حقوق،  و  لهياتا  ،«اساسي  لانون  با  عادی  لوانين   مطابقت  بر  نظارت  تطبيقي  بررسي »زاده،  خمامي  هادفر.  1

. 18-17 ، صص (1388)

.مانه صنيعي، . 2

 . 332-330صص   همان، زارعي،. 3

  ، 17  ارهشم  وق،حق  و  فقه  ،«نظام  كلي   هایسياست  ولي حق  جایگاه  و   ماهيت  مفهوم،  در   تأملي»  زاده، موسي  ابراهي  .  4

. 166 ص  ،(1387)

. 332-330صص   ن،اهم زارعي،. 5
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ت نظار  از  باید  آید  حساب  به  لانون  اگر  اما  نيست.  الزامي  اننگهب   شورای  نظارت   آنگاه
 كه باز ه  این شورا از چنين نظارتي برخوردار نيست. 1دشا ب ربرخوردا ننگهبا شورای

. مجلس شورای اسالمي2-5
نگهبان نمود   اعالم  1372/ 24/7  -  5318  و  7/10/1367  -  3344  های نظریه  در   شورای 

مافوق   نگهبان   شورای   و  رهبری   نخبرگا  مجلس   ی،برره   معظ   مقام  لبيل  از   مواردی
مجمع   مصوبه  فسخ  و   نقض  و   ابطال  و  رد   قح  س شند و مجل با مي  اسالمي  شورای  مجلس 
اسالمي   شورای  مجلس   در  طر    لابل  موضوعيزماني    وندارد    را  نظام  مصلحت  تشخيص

بود كه مقام  خواهد  نظر  تنها    نه  108و    93و  71طبق اصول    نباشد.  معظ  رهبری  مخالف 
لانونگذار ا  یاختيارات  شورای  ا  سالميمجلس  بلكهمحدود  شورای   وجود  وندب  ست 

مجلس خبرگان رهبری نيز در لانونگذاری مستقل از مجلس    ندارد و  لانوني  اعتبار  نگهبان
الدام مي بوسيله حك   كند.شورای اسالمي  نيز  نظام  به اصول   رهبریت  با توجه  حكومتي 

 لمانان غيرمس دیه اویكند. تسن مبادرت ميدر حقيقت به وضع لانونون اساسي لا 110و 57
خروج  اب  بي اكت  مجلس   دستور   از  مطبوعات  لانون   اصال   طر   مسلمانان،  رغ  به  كار 

 تمدید  مجلس،  تأیيد  بدون  ارزی  ذخيره  صندوق  از  برداشت  نمایندگان،  برخي  اعتراض
ب  ارسال  دیگر،  یكسال  مدت   به  دادرسي   ين یآ  لانون سالمستقي   شورای   به   99  ودجه 

تصویب   بدون  لانونگهنمونه  مجلس،نگهبان  ا ی  ارذای  لانونگذاری  حكمي  اگرچه  ست. 
مي نظر  به  مقبول  نظام(  )اسالميت  اسالمي  منظرحكومت  از  منظرحكمي  از  ولي   رسد 

  حكومت جمهوری )جمهوریت نظام( لابل پذیرش نيست.

يهي. قوه قضا2-6
نهاد   انفصال  لضدارای    سه  ویژهائي  ماهيت  دادگاه  ساز  یعني  تعزیرات    مان روحانيت، 

فالد ماهيت لضائي، نظير سازمان  نواید  كومتي وح نهاد  ثبت    محاسبات و اتصال چندین 
و سازمان  روزنامه   لانوني،   پزشكي  دادسرا،  امالک،  اسناد  كشور،    رسمي،  كل  بازرسي 

بهسازمان زندان لوه  نظ نام  گردش  از  تایحك  لضائيه،  لوه  ساختار  ها  این  دارد.    وظایف 

  های سياست  یاجرا  حسن  در  اسالمي  شورای  مجلس   ش نق  بر  درآمدی»  نصوریان،م  مصطفي   و  اسماعيلي   محسن.  1

 . 13  ص ،(1391) ، 2شماره  عمومي، حقوق هایبررسي ،«نظام كلي
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»لرار مثال  د  در  دادسرا  گرفتن بطور  ميان   از  معنای  به  واحد،  سازمان  یك  در  اهدگاكنار 
مجزا   لضایي،   وظایف  ي كهی كشورها  اكثر  لوانين  در .  هاسترسيدگي  در  طرفي بي  رفتن 
ت اداری و مالي نظام دادرسي با تشكيال  1. مجریه است«  از كارگزاران یكي  دادستان  هستند

آموزه در  ریشه  مگسترده  و  )یهود  دین  ولي های  دارد  نظام  سيح(  وكراتيك  مد  ی اهدر 
 كوچك اما مقتدر است.   غيرلضایي، امروزی تشكيالت لوه  لضائيه فالد بار مسئوليت

. نهادهای خارج از قانون اساسي 2-7
مي لانون،  حكومت  كلي  اصول  طبق  اساسي  بر  نهادهای  تمامي  تأیيبایست  با  مافوق  د  و 
شود. این    تشكيل  ن(مالمردم )پاریب نمایندگان  مستقي  مردم و نهادهای مادون آن با تصو

دارائي    ،هاكند از محل مالياتبدان علت است هر نهادی كه از بودجه عمومي استفاده مي
حدود اختيارات    گردد. با این حال لانون اساسي ما نحوه تشكيل،و ثروت مردم تغذیه مي

واض  و صالح  نمقام  از  بسياری  لبيلع  از  حكومتي  عالي  ا  هادهای  عالي  نقالب  شورای 
امام،    حضرت  فرمان  يیاجرا  ستاد  جمعه،  امامان  فقيه،  ولي  هایگينمایند،  گين فره

بنياد   هایحوزه نظير  انقالبي  بنيادهای  و  نهادها  و  بنياد   علميه  مستضعفان،  بنياد  مسكن، 
ز بعد حكومت يين نكرده است كه این اعمال اتعمداد امام را  شهيد، كميته ا بنياد  خرداد،15

اختيارات حاك  حكومت اسالمي مقبول به والع    ز منظرا  ما اپرسش است  جمهوری، محل  
تضعيف جایگاه    ،شورای نگهبان  5/9/1381  مور   1943/30/81  بوده و مستنبط از نظریه 

در  مداخله  و  یا  ش  وظایف  مغایر  نهادها  اینگونه  واختيارات  و  رع  مطلقه اختيارات  الیت 
 است.

 مردم  . حقوق3
دو  شد  ذكرلباًل   اهداف،كه  دره     واضع  مقامات  ،عبان م  گانگي  و  شرع  تبيين  و  لانون 

ار است.  ذسازی حقوق مردم تأثيرگثباتدر بي  نهادهای عالي حكومتي   ریختگي وظایف 
درباره  سه   توان مي  »بطوركلي یه نظر  :برد  نام  عيشر  احكام  بر  مكان   و  زمان  تأثير  نظریه 
دارای   ابعاد   مه ه  در   نید  نخست،   نظریه  اساس   بر  .اعتدالي  نظریه  تفریطي،   نظریه   افراطي،

  جستارهای  ،«اامریك متحده ایاالت لضایي  نظام به  هي نگا با  نایرا در يلضای استقالل مطالعه »  ،سيبني ماني سل  مرضيه . 1

.212 ص ،(1396) ،2شماره  عمومي، حقوق
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كه  است   ثابت  اصول  منزله  به  گفته  هرچه   دین  گویدمي  تفریطي   نظریه.  است  نرمش 
نوع   دو   شامل  دین   لائلند كه  اعتدالي   نظریه  داد. پيروان  نخواهد  ر   آن  در  تحولي  هيچگاه 
ير غمت   و  ثابت  كاماح  اینكه  در  البته  1. و لوانين متغير«   هميشه  برای  تثاب  لوانين   است؛  لانون

و   دیني  نویسندگان  دیني  بر تئوری   عمدتاً  آنها  تعيين   و  ندارد  وجود  نظری  اتفاق  ؟امنددك
كه چنانچه در لسمت بعدی خواهد آمد این    2گرددمي  بر  دانندمي  چه  را  دین  گوهر  اینكه

ان است.وق شهروندالش حقترین چخود، عمده
رند و دیگر متغي  ته دس   وانين، ثابت و عده از ل   در هر حال از یك طرف در اسالم یك 

به هر دو دسته لوانين ه  نظر دارد. بطور مثال در    كری  به موجب آیات متعددی   لرآن 
كلمات   براى  اى تغيير دهنده  فرماید هيچ ، مي 115  و ه  در آیه   34سوره انعام ه  درآیه  

بهتر   كني    سخ ن   را   حكمى   فرماید هر مي   106  سوره بقره آیه مقابل،    نيست. در   دگار ور پر 
دیگر    آوری . مى  را  آن   ز ا  طرف  مأموریتمي از  كه  حكومت،   داني   حقوق    تأمين  هر 

بي  و  جمهوری    دینان دینداران  در  لانونگذاری  عمر  از  دهه  چهار  از  بيش  ولي  است 
این  اسالمي مي  از  برخي  تاكنون  و  ی گذرد  اثبات  به  مثال حقوق  نرسيده است.  ثبات  ها ا 

ا  است  ن فراوان  بطور  آیه ما  الفرحين«  الیحب   اهلل   »ان   فرماید: مي   لصص   هر و س   76  مونه، 
شما   دین  در   ندارم   دوست   زیرا   كنيد   تفریح   كه   است   شده   نقل   گرامي   پيامبر   از لول   ولي 

 شهروندی   هر  شادی حق مسل    ایران،  شهروندی   حقوق   منشور  طبق .  شود   دیده   خشونتي 
ختنه یا    ل عم   در مورد   كری    لرآن   شود. اساسي ما دیده نمي   لانون   در   حق   این   ي ول   است 

اندام جراحي  )زیباسازی  فانتزی  حكمي   ها( های  فقه،   ولي   ندارد   هيچ  برای  در   ختنه 
 موضوعه ما ه  نسبت به این اعمال ساكت است.   و حقوق   است   واجب   عملي   مسلمانان 

نموده   ن یتيما   حقوق   به  ر با   23  ك  دست   كری    لرآن  اما   توجه   یا   اساسي   لانون   در   است 
 بقره،  سوره   280  آیه   موجب   به   ه نشده است. حقي اشار ن  ني چ شهروندی به    ق حقو   منشور 
معونت و رهائي حق اوست   بلكه   نيست   روا   ندارد  مالي   توان   كه   بدهكاری   كردن   زنداني 
ردازد پن   را   خود   دین  ار زماني بدهك   تا   مالي كشور،   های محكوميت   لوانين  بموجب   ولي 
موجب   به .  است   ه د ان م   ت مسكو   اساسي   ون لان   ه  در   مسأله   این.  شود نمي   رها   زندان   از 

-16  (، صص1387، )27  شماره  و حقوق،  الهيات   ، «اجتهاد  در   هاآن   نقش  و   نقش  و  مكان   و   زمان»  ان،عليرضا صابری  .1

17 .

 . 53ن، صراسخ، هما .2
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 اصل  طبق   ولي  باشد   شخص   ضرر   به   اگرچه   ادا كرد  بایستي   را   حق   بقره،  سوره   42  آیه 
به احضار نيست   حق،   بيان   برای   شاهد   اساسي   لانون   38 به   حك    ، 36  طبق اصل   . مجبور 

به مجازات  حك     ي، اس اس   لانون   167  اصل  طبق   اما   باشد   لانون  یبر مبنا   تنها   یدبا   مجازات 
اهل   ای   فرماید: مي   عمران   آل   118  آیه گردد.  مي   صادر   معتبر   فتاوای   یا   منابع   ای بنم بر  

روابط   دوستي،   از   منظور .  نگيرید  دوست   خود   غيرهمدینان  از  ایمان  كه   زماني 
مجلس    نمایندگي   ها به ین الليت انتخاب ا   است،   ی كسب تابعيت و شهروند   یا   دیپلماتيك 
 فرماید: مي   69  آیه   مائده   سوره  . گرددمي ب  سو ح تخلف م   اساسي(   لانون   14  و 13)اصول  

آیه   بقره   سوره   نيست و در   اندوهي   دارند   ایمان   خدا   به   كه   صائبي   و   مسيحي   و   یهودی   بر 
ولي   است   ده گردی   سفارش (  زرتشت   و   مسيح   و   یهود )   كتاب   اهل   به   نسبت   گذشت   ، 109
ما   ن لانو  اصل    اساسي  یهودی   از   13در  نام  عنوان   ست پر ستاره   و   ذكر  دیني   ت ليل ا   به 

كرده  لبيل   خودداری  از  مواردی  جزیه   زكات   است.  و  خمس  شرعي   های ماليات   و 
لانون   موجب   به  مگر   شود نمي  وضع   مالياتي   نوع  هيچ   51  اصل   موجب   ولي به   باشند مي 

نه شرع(. سوره  آیه،   اب خط   . ای  داشته   گرامي   را   آدم بني   ما  ماید:فر مي   70  آیه   اءاسر   )و 
ا   مه ه  به تقسي  ي  ول   ت س شهروندان  شهروندان  كرامت  كرامت   ذاتي   كرامت   بندی  و 

جمهوری   اكتسابي  این  اسالمي،   در  دزدی   خالف  جزا  لوانين  در  است.  از   كردن   آیه 
به   مسلمان  های انسان  شهروندان  نمودن  دزدی  اما   شود مي   دست   لطع   منجر   از 
ندارد.   مجازاتي   سلمان، رم غي پي  مق  مرد   در  برا   مسلمان   و   زن   ابل در  لمان رمسغير  بدر 

این عبارت را  .  نيست   اجباری   دین  فرماید: در مي   بقره   سوره   256  آیه .  شود نمي   لصاص 
حك    دین  تغيير   و   اصال    رد،   پذیرش،   به   ناظر   توان مي  ولي  دین    از   انصراف   دانست 

آیه بق  مطا   . باره حكمي ندارد این  ه  در   اساسي   ون لان   و   است   نفسل  لت  و   ارتداد   اسالم، 
شوند و بعضاً یهودی و مسيحي مشرک محسوب مي   آیات دیگر، ي  رخ ب سوره توبه و    28

آیه   موجب  كه   85به  هر  عمران  آل  از   دینى   اسالم   جز   سوره  پذیرفته   وى   برگزیند 
 اتباع ایراني  كليه   برای   را   ا ه حق   از   ایران بسياری   شهروندی   حقوق   منشور   شود. ولي نمي 
ثباتي و امكان كه این بي   ت س ا   ه گرفت  نظر   در (  و غيره   یي بها   یهودی،   مسيحي،   زرتشتي، ) 

ایران رفع حداكثری چالش نهاد مغفول در نظام حقولي  را ضروری   های موجود، بحث 
سازد. مي 
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   حقوقي . نهاد مغفول نظام4
زی استدالالت  بر  بنا  و  گذشته  مطالب  مبنای  نگارندبر  حداكثر  ندتقدمع  گانر،   برای 

به عبارتنظا  الميتسا  با  جمهوریت  روامداری و   و  شهروندان  حقوق  حداكثری  ن يمتأي  م 
اسالمي   گذار شریعت  نهاد  تأسيس  از   ناگزیر  اسالمي   جمهوری  های موجود،چالش   تقليل 

 باشد زیرا:مي( ایران حقولي نظام در مغفول نهاد)
درباره  لانون  -الف لوانين خيتش  اساسي  نظام()اس   ثابت  ص  لوانين   الميت   متغير  از 

نظام()جمهوری  مت  ن،  روشني  ا  .رددابنای  لانون  بردر  كليه4  اصل   مبنای  ساسي  لوانين  ، 
«اسالم  احكام»  با   نباید  لوانين   ،72  اصل  مبنای  بر  اما  باشد  «اسالم  موازین »بر اساس    بایستي

باشد ولي   اسالماحكام    با  مجلس   مصوبات  مغایرت  عدم  تشخيص  ،91  اصل   برابر.  مغایر 
بعد  جلس م  مصوبات  ،94  اصل  حسب یعني .  شودمي  بررسي  اسالم  موازین   بر  اقب طنا  از 

و   اسالم  موازین  اول،  مبنای.  است  گرفته  بكار   را  متفاوت  روش   دو  و   مبنا  دو  لانون اساسي 
«انطباق   و  تطبيق»دوم،    شور  و«  مغایرت  عدم»  اول،  روش  .است  اسالم  احكام  دوم،  مبنای
مي  .باشدمي چنانچه  تطب  درداني   ولي  انطباق،عمل  و  ثابت شرع،ناول   يق  بایستي    دليقاً  ين 

در    نه  و  شوددین پذیرفته مي  فروعات  در  چون اجتهاد  ،باشند  اسالم  احكام ثابت  بر  منطبق
ر )مردم، شب  عل    و   عقل  با اجتهاد و   را   لرآن  حك  ثابت   توان نمي  حك  ثابت لرآن. پس

دليل  .داد  تغيير  یا مجتهد(فقيه   این  اس  ماسال   كه  به  ثابتمدعي  ، حقيقت  نآرل  ت احكام 
بشر تغييرناپذیر است. پس عمل    فطرت   و  است  بر فطرت راستين بشر  مبتني  واحد بوده و

انطباق زماني ميسر است كه حك  مسأله باشد.    و  ای در لرآن كری  روشن تطبيق و  ثابت 
د كه  سؤالي  محال  تاكنون  والع  از ر  بخش  كدام  دليقاً  كه  است  این  نبوده  احكام    طر  

ب   م، ثابتاسال  كند؟ پاسخي كه تاكنون    نسخ  تواند آن را نمي  امام خميني كسي   هتگف ه  و 
فقها  كه چون  است  این  بوده  باشند،مي  اختالف   دارای  خود   اجتهادی  روش   در  مرسوم 

كنار  را  آنها  تواننمي و  ه   در  هر   يشرع  ثابت  واحد   حك  یك  به  نشاند  بلكه  رساند 
حك   و است  حجت     اوك ح  و دكن   صادر ميحك   دشاط خواستنب  روش  بر اساس فقيهي 

دیگر ضعفنمي  لبول  دليل  همين   به  را  فقهای  اوالً    پاسخ،  این  كند.  زیرا  است  آشكار 
فقهای به  شورای  امروزه  رد)  شرعي  ثابت  حك   یك  نگهبان  یا  دليل    تأیيد  به  لانون 

است، به    ي حجتیتنهارسند. ثانياً اگر حك  هر فقيهي به  مي  (عبا حك  ثابت شر  مخالفت
مطلیأت   لهمنز این  لرآن حك  يد  است كه  فقها    ثابت   ب  تغيير  با  دارد  اگر  یا  ندارد  شرعي 
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مي  ثابت  احكام تغيير  نه  لرآن  است  مجتهدان  متفاوت  نظرات  عمل،  مالک  یعني  یابد. 
)اكثریت( فقهای شورای نگهبان    نفر  ع از زمان، چهارارزش حك  لرآن. مثاًل در یك مقط

به موجب آیهمي  طاستنبا  ودشانخ   اجتهادی  با روش بقره، مجازات   217  كنند كه  سوره 
مي  لتل  دین،   از   انصراف لتل  به  مرتد  شهروند  یك  و  زماني  است  مقطع  در  ولي  رسد 

از  تن   دیگری چهار بعدی  شورای  فقهای  دیگر  استنباط   256  آیه  موجب  به  نگهبان  بقره 
ثاً لرآن خود  ل اث  د.شوتد رها ميشهروند مر  دین مجازاتي ندارد و یك  از   كنند انصراف يم

اختالف   آن  در  را  آنچه  اینكه  براى  مگر  نكردی   نازل  تو  بر  را  این كتاب  ما  فرماید ومي
 .(64سوره نحل آیه)  دهى توضيح آنان براى اندكرده
متغير اسالم كدام    و  ثابت  لوانين كه  این   درباره  نظری  اتفاق  منابع معتبر فقهي هيچ  در  -ب

ندارداست،   اصل  وجود  طبق  لونلا  167.  اساسي،  با  اضين  معتبر   منابع  به  استناد  بایستي 
نداردلضيه  حك   معتبر،فتاوای    یا  اسالمي لوانين مدون وجود  را كه در  نماید.   صادر  ای 

»اجرای كه  است  دشواری  با  اصل  این   معلوم  چگونگي   1. بود«   خواهد  روبرو   یياهچه 
منابع  این  برخي از  از  استفاده  ناكام و    مبه  است  صلا  در  شده  يمعرف  معتبر   منابع   به  رجوع

سابقگي بي  لحاظ   به  مستحدث  مسائل  از   بسياری   حك   و  ندارد  وجود  لضات   از  بسياری  در
این  تمام  با  منابع  این   از  را   حكمي  بتوان  كه  ه   صورتي  در.  ندارد  وجود  فقهي  متون  در

اختالف   نمود،  كشف   الت مشك متخصصان  تاكنون  ایجاد   مانع  دیني   نظر  ه ی ور  یك  از 
نظام در  بنيان  شده  لضایي  واحد  بر  دستگاه  جامعه  اعتماد  هایو  وارد   لطمه  لضا  به 

، التصادی   جدید  مسائل  شدن  روزافزون  همراه  كه  دریافت  توان مي  بنابراین   2. سازدمي
اگر  و  آمد  خواهد  پيش   مشكالتي   ندارند،  هقف  در  ایسابقه  هو غيره ك   پزشكي  ،اجتماعي
 167  اصل  اساس  بر  لضات  كه  است  این   دیگر  راه  نشود،  ن یودت  جامعه  نياز  دمور  لوانين 
چون    فقيهاني  فتاوای  كه  است  بدیهي  البته  و  كنند  مراجعه  معتبر  فتاوای  به  اساسي  لانون
لاضي ه  متفاوت   با  روزگار  ر و ه اخمت   بسيار  فقهای  فتاوای  با  شهيدین   و  محقق  و  عالمه
نظر متفاوت    5ك   دست  ، ختر بالغهد   ا نكاذن ولي در    له ل در مسأبطور مثا  3. بود  خواهد

  ، (1378)،  3ارهمش   خصوصي،  حقوق   مطالعات   ، «اساسي  نونلا  176  لاص   به   نگاهي   لانون؟   یا  فتوا » باری،  ج  مصطفي.  1

 . 136-127صص  

. 79 ص  همان، الفقاری،و ذو خوئيني. 2

 . 136-127ص   ن،هما جباری،. 3
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ك   در بحث مشروعيت حاكميت ملت نيز مشاهده گردید كه دست  بين فقها وجود دارد.
مي  چهار مطر   متفاوت  منو نظریه  همين  به  وضع  دیگر  گوناگون  مسائل  در  و  ال  باشد 
 است.
رای  شو ه  ه فقي ندارد بلك عي  ين ثابت شرتدوین لوان   ای دربان نه تنها وظيفهی نگهشورا  -پ

دهد ولي همان فقيه  مي  جلسات این شورا به ثابت بودن یك حك  شرعي رأی  در  نگهبان
همان   بودن  متغير  به  رأی  است  ممكن  مصلحت،  تشخيص  مجمع  در  عضویت  سبب  به 

 حك  شرعي بدهد.
شرعي    الزم را برای تهيه لوانين ثابت  يت و تخصص، صالح ای اسالميمجلس شور  -ت

 ندارد.
لانونت ممكن الحمصشخيص  مجمع ت  -ث یا عليه  اساسي حك   ست عليه حك  شرعي 

 كند. از طرفي این مجمع اختياری برای لانونگذاری ندارد. 
ری مسي   و  است   مجتهد  شناسایي احكام ثابت شرع با فتوی ممكن نيست. فتوی خاص  -ج

 1. « است االجر الزم هدمجت  مقلدین  برای فقط  فتوی» .دارد موضوعه  لانون  از جدا
 تهيه لوانين متغير عرفي یا احكام ثابت شرعي ندارد.  ان رهبری نقشي درگبرخ  مجلس  -چ
وظيفه   -  و  لانونگذاری   رهبری  نه   است  اسالمي   حاك   حك    حكومتي،  حك    ندارد 

 است. متفاوت شرعلانون و  با لذا و( خداوند) شارع حك 
 خاص است.  اد برخي لوایحلضائيه، تنها درحد پيشنه وظيفه لوه - 
 ه   و  خاص  نصب  ،(8و  5  اصول)  شورایي  رهبری  مشروعيت  نيز  و  واحد  رهبری  لبول  -د

و 107  اصول)  مرجعيت  عدم  شرط  ه   و  مرجعيت  شرط  ،( 107  و  5  اصول)  فقها  عام  نصب
های  پرسش   ،...(و  6و  2  اصول)    ایشان  بودن   يخاب انت   ه   و   فقيه  ولي   بودن  انتصابي   ،(109

عالي    از  یك  هيچ  صيصاختا   حيتال ص   در  آنها  به  پاسخ  كه  تاس  العالجي نهادهای 
 اسالمي است.  گذار شریعت نهاد نيست بلكه در گرو تشكيل حكومتي موجود

 گيری نتيجه
منطبق  سيست   هر منطق   بر  لانونگذاری  حقولي   حقولي  یك  سيست   جمهوری   است. 

هار چ   بر  د مبتنيو خ  اسالمي است كه   حكومت  منطق حقولي   ف مدعياسالمي از یك طر

. 291، ص  (1388)، 1شماره  ،39 دوره  سياسي، علوم  و حقوق ،«حك   ماهيت»مصطفوی،   كاظ  دسي .1
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تمام   در  اسالم  دین   -2  ،انسان  نه  و  خداست  تنها  لانونگذار،  -1  :تاسي  تصاصخا  اصل
متضمن  اسالم  لانون  -4  و  است  فرامكان  و  فرازمان  اسالم  لانون  -3  ،دارد  لانون  هاحوزه
سيست   .است  آخرت  و  دنيا  خير دیگر  از  این  حكومت    منطق  عي مد  طرف  حقولي 

كه است  دیگ  اصل  چهار  بر  مبتني  جمهوری  استمخالف  منشاء  خود  انسان  -1  :ر 
یا   ندارد   لانون  یا  هاحوزه  تمامي  در   دین   -2  ،هستند  لانون  مخترع  مردم  و  بوده  لانونگذاری
 خيرآخرت   برای  لزوماً  لانون  -4  و  است  مكان  و  زمان  به  مقيد  لانون  -3  ،است  ناكارآمد
نای   كش كشم  در  كه  است  اله این ق م  اصلي  پرسش   دوگانه،  منطق  این   وجود  با  الح  .نيست
زميني  دو دیگری  اندیشه  اسالمي  آسماني،  و  جمهوری  حقولي  آرمان   آنچنانكه  منطق 

اسالميت  جمهوریت شرعي    و  سازد   نزدیك  یكدیگر  به  را   نظام  و  ثابت  و  عرفي  حقوق 
مين كند،  نهادهای عالي حكومتي تأ  رد صحيحكثر عملكها و حدامردم را با حدالل چالش 

متغير   لوانين   از(  نظام  اسالميت)  ثابت  انين ول   تشخيص  درباره  ياساس   لانون  ؟تاس  كدام
درباره   نظری  اتفاق   ه  هيچ  فقهي  معتبر  منابع  ندارد و در   روشني   مبنای  ،(نظام  جمهوریت)

نمي  كدام  اسالم  متغير  و  ثابت  لوانين   اینكه تدوییاف  تواناست،  لذا  ثابت  ت.  احكام  ن 
د  شورای   بيلل  از تي  ومحك  عالي   ینهادها  از   یك  هيچ  اختصاصي   صالحيت  رشرعي 
رهبری،    مصلحت نظام، مجلس خبرگان  تشخيص  مجمع  اسالمي،   شورای  مجلس  نگهبان، 

لضائيه نيست.  رهبریت نظام و لوه
تشكيل  شریعت  بنابراین  منتخبنهاد  و  ،  صاحبنظران ن،  مجتهدااز  متشكل    مردم  گذار 
احكام  تبيين    ل حراه  ،ی مختلفهالرائت  ها وشناسان و متخصصان امور دیني با بينش رآنل

ص ي مجمع تشخ مذهبي از لبيل    -نهادهای شرع  شنهاد،ي پ  ن ی موجب ا  بهي است.  شرع  ثابت
فقها نظام،  رهبر  یشورا  یمصلحت  خبرگان  مجلس  مرجعيتنگهبان،  امامت    تقليد،  ی، 

جایگزین    و عقل جمعي تشریع،  گردديادغام منهاد    ین ا  در   ي ولي فقيهها، نمایندگجمعه
لانون   شورای رهبری و شورای نگهبان در  بيني پيش گردد.  ميي  رع دود شفردی و مععقل  

جمعي )عقل    اساسي و تأسيس مجمع فقهي بانكي نيز حكایت از ضرورت توجه به اجتهاد
اجتهاد    جمعي و  معدود  حاكميت  مقابل  در  دارد.  تشریع(  طفردی  داز  مجلس    ،یگررف 

و در رأس  های روز دنيا  هر رشتو متخصص دیندگان منتخب  شورای ملي )اسالمي( یا نما
و دیگر تشكيالت ملي از جمله رئيس حكومت ملي  ( حقولدانان) اساسي لانون  شورای آن 

است   متغير(  )لوانين  بشری  جمعي  عقل  نماد  نيز  دنيا،  در  مرسوم  و  كافي  اختيارات  و با 
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كری  وجود  ابتي در لرآنمنع صریح و ث  مواردی است كهاین مجلس در    لانونگذاری در
با سایر نهادها، تحقيق مستقلي    گذارشریعت  تبيين اختيارات و نحوه تعامل نهادلبته  ا  د.ندار
 گنجد.طلبد و در این مختصر نميمي

 منابع 
ها کتاب

 (.1383 نشر مروارید ،  : )تهران 10 چاپ ،سياسي دانشنامه داریوش،  آشوری، -
خميني،    مؤسسه امام   نشر  :انهر)ت   9  چاپ  ،سالميا  حكومت :  يهقف  والیت  اهلل،   رو   امام   خميني،  -

1379 .) 
مجلس،    هایپژوهش   مركز )تهران: 1چاپ    ، لانونگذاری  نظام   اصال   نظری بنياد  راسخ، محمد،   -

1384 .) 
 (.1378اسالمى،  تيغاتبل دفتر تهران:)  1 چاپ ،اسالمى اندیشه  در دولت  و  دین محمد، سروش، -
)تهران: دبيرخانه 1 ، چاپلانونگذار روایت هب ياساس لانون تمستندا  و يانمب سيدجواد، ورعي، -

 (.1385رهبری،  خبرگان
حسن،    - چاپ  لانونگذاری  و   لانون  در  گفتارهایيوكيليان،  های پژوهش  مركز  )تهران:  1، 

 (. 1390 مجلس،

 هامقاله 
آند  - ترجمه  ن لانو  »حكومت  رو، آلتمن،  حدیدگاه   مرندی،  پزشك  سعيد   چيست؟«،  قوق  های 

 (. 1389، )5 ایي، شماره لض
»درآمدی  - مصطفي،  منصوریان،  و  محسن  درحسن  اسالمي  شورای   مجلس  برنقش  اسماعيلي، 

 (. 1391، )2 شماره  عمومي، حقوق هایبررسي  نظام«، كلي هایسياست اجرای
عباس،  - ،  47اسالمي، شماره    اساسي«، حكومت  لانون  و  فقيه  والیت  ام نظ  در  »بيعت  پسندیده، 

(1387.) 
«، 1378مصوب    لضائيه  لوه   واختيارات  وظایف  لانون  2  بك، »بررسي ماده ا ب  تپه،لگ  رلهرمانيپو  -

 (. 1378، )55 دادرسي، شماره 
»مفهومتقي   - مظفر،  عليكرمي،  و  جواد  اسالمي   جمهوری  اساسي  لانون   اجرای  مسئوليت  زاده، 

 (.1391) ،6ولي، شماره قح مطالعات ن«،راای
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حقوق   لانون  176  لصا   به   نگاهي  ؟ونلان  یا   »فتوا مصطفي،    جباری،  - مطالعات  اساسي«، 
 (.1378، )3خصوصي، شماره 

اسالمي  در نظام جمهوری  لانونگذاری  هنجاری و ساختاری  ابوالفضل، »عوامل  جعفرلليخاني،  -
 (. 1391) ،16آزاد، شماره  حقولي تحقيقات ایران«،

،    8ه  ارمشمي،  اسال  حكومت  خبرگان«،  لسمج  حقولي  فقهي  عبداهلل، »جایگاه   آملي،  دی جوا  -
(1377.) 

و    دولت«، حقوق و فرد متقابل روابط  اخاللي مباني بر درآمدی: سياسي جعفری، سياوش، »الزام -
 (.1385، )21سياست، شماره 

»یك  هرندی،   جعفری  - مفهوم  الترا   محمد،  لانو  اسالمي  موازین  در  احتمال   پنج  اساسي  ن در 
 (. 1382) ،17و 16های ره ماش ت، الوك  نگهبان«، شورای  هایق ف تشخيص  نحوه  به  راجع

برومند،  زاده،حبيب   - و  جمهوری  پارلماني  یا  ریاستي  نظام  »جایگاه   محمد،  توكل   اسالمي   در 
 (.1391، )1شماره  اسالمي،  دولت حقولي مطالعات ایران«،

 (.1378) ،22و 21های و اصول، شماره   فقه فقيه«، هلقمط احمد، »والیت   سيد حسيني، -
و    الهيات  اساسي«،  لانون  با  عادی   لوانين  مطابقت  بر  نظارت  تطبيقي  »بررسي  د،اهرف  ،زاده خمامي  -

 (.1388، )32 شماره  حقوق،
»خالهای  - سهيل،  ذوالفقاری،  و  غفور  اجرای  تقنيني   خوئيني،  نظام   فتوی  و  ان  ایر  لضایي  در 

 (.1390، )34  ، شماره مياسال حقوق «، پژوهشنامه (اساسي  لانون 167ل بر اص تاملي)
 حاكميت«، پژوهش  حق  بودن  فراساختاری  مدرن؛  مفهوم  در  مردم   عليرضا، »حاكميت  نيا،يردب  -

(.1395، )3تطبيقي، شماره  حقوق
 (. 1385، )51راهبرد، شماره  و مجلس  لانون«، عرضي و  ذاتي هایمحمد، »ویژگي راسخ، -
»مشاركت  مي،رست  - حقوق،    هنامفصل  ایران«،  اسالمي  وریجمه  لانونگذاری   در  مردم  ولي، 

 (. 1387، )1شماره 
حسيني   - و  ولي  »نظارت  اردكاني،  پوررستمي،  مؤسسات  لضایي  سيدمجتبي،  نهادهای   و  بر 

 (.1392، )3عمومي، شماره  حقوق هایبررسي غيردولتي«، عمومي
نورآ   - و  یاسر  » رشيدی،  عليرضا،  المي سا  جمهوری  اساسي  لانون   در  لوا   تفكيك  الگویبادی، 

 (.1392، )42و 41های شماره  ،سيسيا آوردن«، ره ایرا
»حكمراني  زارعي،  - حقولي،   تحقيقات  ایران«،  در  حكومت  و  حاكميت  خوب،  محمدحسين، 

 (. 1383) ،40شماره 
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»مباني  زرگوش،  - وقحق  دولت«،  مدني  مسئوليت  در  مسئوليت  و  مصونيت   نظری  مشتاق، 
 (. 1388، )5عمومي، شماره 

متحده   ایاالت   لضایي  نظام   به  نگاهي  با   ایران   در   لضایي  لقالاست  ، »مطالعهمرضيه  ني، سيب  سلماني  -
 (.1396، )2شماره  عمومي، حقوق جستارهای امریكا«،

»كاستي  سيد   كاشاني،   - و   178  هایوكال، شماره   كانون  ایران«،  لانونگذاری   نظام   هایمحمود، 
179( ،1381 .) 

 اسالمي   شورای   مجلس  و   ریرهب  خبرگان  لس مج  انحالل  مساله  محمدهادی، »بررسي  كاویاني،  -
 (. 1386، )12حقولي، شماره   هایاندیشه  رهبری«، مقام  سوی از

»جایگاه   - ناصر،  حقولي  نظ   در  اسالمي  حقوق  كاتوزیان،  مجله  شماره    حقولي«،  دادگستری، 
21( ،1376.) 

لانون   138  و  8  اصول)دولتي    برمقررات  یشوند، ابوالفضل، »نظارتو درو  ، عباسعليكدخدایي  -
 (.1391) ،1عمومي، شماره  حقوق هایبررسي ،«(ياساس

شده«، حكومت  تقدیس   رویای  :لوا  طهراني، محمد، »تفكيك   كدخدایي، عباسعلي و جواهری  -
 (. 1391، )63 شماره  اسالمي،

 (. 1389، ) 5 شماره   دادنامه، لانونمدار«، ولتاكبر، »د علي گرجي ازندریاني، -
 (.1381، )3وحقوق، شماره   ها«، الهياتومت كح تعيمشرو ، »مبانيصادق محمد الریجاني، -
»مباني   - اسالمي، شماره   عصرغيبت«، حكومت   در   فقيه   ولي   اختيارات  و   والیت   لطفي، محمود، 

52( ،1386.) 
 ، شمارهسياسي  و علوم   وقحق  هایژوهش «، پدولت  حقولي  هایویژگي  »بررسي  عباسي، بيژن،  -

5( ،1386.) 
 (.1386، )10 شماره  اجرایي«، گواه، هایشيوه  و  فهوم ، ما ول مهدی، »تفكيك سيد مي،غما -
اسالمي، شماره   حكومت  دموكراسي«،  و  اسالم   به  نگاهي  لراملكي، محمدحسن، »ني   لدردان   -

41( ،1385.) 
 ایران«،   اسالمي  جمهوری  اساسي   لانون  رد  خارجي  و سياست  لوا  اهلل، »استقالل   حبيب  فاضلي،  -

 (.1391) ،1 ره عمومي، شما قوقح هایسيبرر
 (.1381، )177وكال، شماره   كانون ایران«، به   آن ورود  و   لانون علي، »واژه  زاده، فتحعلي  -
، 27  شماره   و حقوق،  الهيات  اجتهاد«،  در  آنها   نقش   و   نقش   و   مكان  و   »زمان  عليرضا،  صابریان،  -

(1387.) 
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ان،  معاصر ایر  ریختا  معمي«، پایگاه جااسال  وریجمه  سياسي  سازمان  محمدعلي، »مباني  صنيعي،  -
(1382.) 

 معرفت   خبرگان«،  انتخابات  بر  نگهبان  شورای  نظارت  شرایط  »بررسي  احمد،  سيد  مرتضایي،  -
 (.1390، )1 شماره  حقولي،

 (.1377) ،12اره دادرسي، شم ،سي«اسا لانون  در فقيه  محمدحسن، »والیت سيد مرعشي، -
اسالمي، شماره    رگان«، حكومتبخ  سلجم  حقولي  -فقهي  یگاه »جا  تقي،  محمد  یزدی،  مصبا   -

8( ،1377.) 
 (.1388) ،1شماره  سياسي، علوم  و حقوق حك «، »ماهيت  سيدكاظ ، مصطفوی، -
و    هفق   نظام«،  كلي  یهاسياست  حقولي  و جایگاه   ماهيت   در مفهوم،   ابراهي ، »تأملي  زاده،موسي  -

 (.1387، )17 شماره  حقوق،
، 49عمومي، شماره    حقوق  مطالعات   وحياني«،  نظام  در  ليوقح  فه    ، »منطقابراهي  ،زاده موسي  -

(1389.) 
»حقوق  مؤمن،  - شماره    حكومت  دین«،   چارچوب  در  مردم  اختيارات  و  محمد،  ،  39اسالمي، 

(1385.) 
دادگستری،    حقولي  اعتماد«،  عدم  رأی   پيرامون  نگهبان  تفسيرشورای   بر  »نظری   حسين،  مهرپور،  -

 (.1370، )1شماره 
 (.1386، )92اندیشه، شماره  بشر«، بازتاب  حقوق و نهادها  ها،دولت  »رابطه ،حمددمسي هاشمي، -
امریكا«،    متحده   و ایاالت  در فرانسه  اساسي  لانون  از  هامون، فرانسيس و واینر، سلين، »صيانت  -

 (.1383، )2 اره مش اساسي، ، حقوقجاللي محمدترجمه 

پيوند جمهوریت و اسالميت    ،(1400)  ، محمد  ،مقدم فرد  ،حسين  ،عالئي  ،نوربخش   ،ریاحي  استناد به این مقاله:

 198-165(, 72)23، پژوهش حقوق عمومي ،اد مغفول آننظام و نه

doi: 10.22054/qjpl.2021.51725.2375 


