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  گذار ا تعدد مراجع مقررهیوحدت 
  ٭ير آن بر نظام حقوق اداریران و تأثیا یاسالم يدر نظام جمهور

  
  دانشگاه تهران یاسیار دانشکده حقوق و علوم سیدانش/  ن الهامیغالمحس

 دانشگاه تهران یحقوق عموم يدکتر يدانشجو/  یینورا يمهد  mnouraei@ut.ac.ir  
  9/5/1394 پذیرش:ـ  25/11/1393 دریافت:

  چكيده
به  ،اند. در جمهوري اسالمی ایران گذاري اختصاص داده نهاد یا نهادهایی را به امر قانون ،در هر کشوري

کـه داراي حـق    وجـود دارنـد   گـذاري  مقـرره نهادهاي متعـدد  آن  مقتضاي نوع نظام و اهداف متفاوت
توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام،  می ،نهاآ ۀاز جمل ،در حدود متفاوت قانونی هستند گذاري مقرره

اما و مقام رهبري اشاره کرد.  يا فرا قوه یلعا يمجلس خبرگان رهبري، شوراي عالی امنیت ملی، شوراها
 بیشـتر در  شـود،  وهش دنبـال مـی  گذاري، به معنایی کـه در ایـن پـژ    مقررهذاتی و اصلی و اولیه  ۀوظیف

و از کارکرد مشابه و  دهشکل به وجود نیامیک این نهادها به همۀ موضوعات، بر عهدة مجلس است. البته 
در موضوعات  ،اند به وظایفی که براي ایفاي آنها ایجاد شدهتوجه با  ،یکسانی برخوردار نیستند. این نهادها

گذاري هستند. تفاوت عمدة ایـن   داراي حق قاعده ،ده استبراي آنها مقرر کر یخاصی که قانون اساس
در برخـی  دلیـل،  گذاري است؛ بـه همـین    در بحث قانون هدر کارویژة اصلی آن قو ،نهادها با قوه مقننه

از  ين نهادها آثـار یا يگذار صورت گرفته است. مقرره يگذار به ندرت اقدام به مقرره ،نهادهاي مذکور
  است. داشتهنظام حقوق اداري  در، يمراجع ادار ين مراجع از سویصوب ات قواعد میجمله لزوم رعا

  .گذار، قانون مراجع مقرره گذار، وحدت یا تعدد گذار، مراجع مقرره مقرره :ها كليدواژه
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  پژوهش در پژوهشکده شوراي نگهبان انجام شده است. این ٭

8    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

  مقدمه
هـاي   گـذارانی اسـت کـه در ارکـان نظـام      امروزه نظم حاکم در همۀ کشورها، مرهون قانون و قانون

مدیریت کالن اجتماعی را برعهده دارند تـا مسـیر جامعـه را بـه جهتـی کـه       سیاسی، قدرت برتر و 
هـاي سیاسـی متعـدد در     دانند، هدایت نمایند. نظم حقوقی رایج در نظام صالح جامعه را در آن می

جهان، بیانگر پذیرش قواي متعددي است که از میان آنهـا، یکـی بـه طـور خـاص مسـئول اصـلی        
 اسـت، بـه   یـا مطلـق   و نسـبی  قوا تفکیک و اینکه نظام نوع به نهادها، بسته نگذاري است. ای قانون
 هماننـد  ایـران،  اسـالمی  جمهوري در .پردازند می خاص بعضاً و عام مختلف عناوین با قانون وضع
 شـده  شناخته رسمیت به »قوة مقننه« عنوان اي تحت قوه و شده پذیرفته قوا کشورها، استقالل دیگر

  .است سازي تصمیم و يگذار قانون آن، صلیا و و وظیفۀ عمده
اینکـه   نهادهـا،  دیگـر  بـه  نسبت اسالمی شوراي مجلس يگذار قانون صالحیت مورد در دیگر نکتۀ

موضوع و  یک در یا و به صورت جزئی و موردي که نهادها دیگر مجلس شوراي اسالمی برخالف
 همۀ مسـائل  در گذاري قانون عام صالحیت از آور دارند، مقررات الزام وضع صالحیت خاص زمینه

 بـاب  در نیـز  هـایی  ممنوعیـت  است. هرچنـد  برخوردار اساسی قانون در مقرر حدود در ها، زمینه و
 متعـدد  نهادهـاي  بـه  توجـه  با. کرد مالحظه اساسی قانون در توان می مجلس این براي يگذار قانون

تبیین مراجـع   مقاله به این در کدام، هر گذاري مقرره صالحیت و اسالمی جمهوري نظام در موجود
 بـراي  فـوق  ضـرورت . پردازیم گذار در نظام حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران می متعدد مقرره

 موضوع در آن ضعف و قوت نقاط شناخت و ایران اسالمی جمهوري حقوق اساسی بهتر نظام فهم
  .باشد می ي، هدف اصلی این پژوهشگذار قانون

  . مفهوم قانون و مقرره۱
 تقسیم خاص و دستۀ عام دو به را قانون ،حقوقدانان. باشد می خاص حقوقی مفهوم و تعریف قانون داراي

 شده وضع دولت صالح هاي سازمان از یکی طرف از که است مقرراتی تمام« ،عام معنی به قانون. اند کرده
، 1388کاتوزیـان،  ( »باشـد  مجریه قوه اعضاي از یکی یا دولت رئیس یا مقننه قوه سازمان این است؛ خواه

 شود میاطالق  قواعدي به ،است مدنظر اساسی حقوق در که گونه آن ،خاص معناي به قانون اما .)122ص
 به مستقیم طور به پرسی همه راه از یا و شده وضع قوه مقننهسوي  از اساسی قانون در مقرر تشریفات با که

توسط شوراي نگهبان تأیید شده و یا با باقی ماندن اختالف بین  ،پس از آن و )همان(باشد رسیده  تصویب
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 شـامل  عـام  معنـی  بـه  به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد. قانون ،مجلس و شوراي نگهبان
 شده وضع قوانین شامل تنها ،خاص معناي به قانون ، اماباشد می نامه نظام و نامه نامه، تصویب بخشنامه، آیین

 معنـاي  در کـه  مـواردي  بـر  باشد. عالوه می پرسی نتیجۀ همه و خود خاص تشریفات با ،مجلس سوي از
 کـه  کـرد  اضـافه  تـوان  مـی  نیـز  را دیگري پرسی، موارد است مانند مجلس و همه شدهبیان  قانون خاصِ

اگرچـه مرجـع واضـع آنهـا قـوه مقننـه        ؛باشـند  برخوردار قانون به معناي خاص ماهیت مصوبات آنها از
 يگـذار  وظیفۀ قانون اگرچه ،مانند برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. در این معنا .باشد نمی
 را حـق  ایـن  ،موارد برخی در ایران اساسی قانوناما  ،است اسالمی شوراي عهدة مجلس بر اول درجه در
 بـه  ارجـاع  مـورد  در کـه  چنـان . اسـت  گذاشـته  بـاز  را آن تعمـیم  راه یا ،داده تسري نیز دیگر نهادهاي به

 شـده  شـناخته  حق این ضمنی به صورت نیز موارد دیگر در. دارد اساسی تصریح قانون پرسی، خود همه
عالوه بر مجلس اقدام به وضع قانون یا مصوبات در حکم  ،زمانی که نهاد یا نهادهاییدلیل، به همین . است

به جـاي  » مقرره یا قاعده«ژه شود که در این پژوهش از وا گذاري محقق می تعدد مراجع قانون ،نندکقانون 
آور یـا   آن دسته مصوبات الزام ،پژوهشاین در  »قاعده«یا  »مقرره«مراد از رو،  ازاینآن استفاده شده است. 

توسط مرجع یـا  اما  ،االتباعی است که از حیث ماهیت هم وزن قانون عادي یا برتر از آن بوده احکام الزم
  شده باشند.مقامی غیر از مجلس شوراي اسالمی وضع 

  گذار . مراجع متعدد مقرره۲
برخی مراجعِ داراي صالحیت وضـع مقـرره    ،شود مطابق آنچه که در جمهوري اسالمی ایران مشاهده می

ماننـد  هستند. آور، در حیطه صالحیتی خاص، از جایگاهی برتر از مجلس شوراي اسالمی برخوردار  الزام
شوراي عالی امنیت ملی، شوراي عالی انقـالب   مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخیص مصلحت نظام،

گـذاري آنهـا محـدودیت     کـه حیطـۀ اختیـار قاعـده     ،فرهنگی و شوراي عالی فضاي مجازي. این مراجع
مصوباتشـان از جایگـاهی برتـر از قـانون      ،یابنـد  بیشتري دارد و عمدتاً به موضوعی خاص اختصاص می

 ،گـذاري اسـت   که داراي مراجع متعدد مقرره ،ی ایرانباشند. عالوه بر جمهوري اسالم عادي برخوردار می
ماننـد کشـورهاي    .گذاري را مشـاهده کـرد   هاي دیگر نیز به نوعی مراجع متعدد مقرره شاید بتوان در نظام

داراي مجالس اختصاصی ایالت یا کانتون خـود بـوده    ،هاي عضو کشور فدرال فدرالی که هریک از ایالت
در  .باشـند  صالحیتی که قانون اساسی فدرال تعیین نموده، برخوردار مـی  گذاري در حیطه و از حق قانون

 گیـري  دیوان عالی فدرال تصـمیم  ،مواردي که میان مجالس ایالتی با پارلمان مرکزي اختالفی حاصل شود
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کـه مجـالس را در    درصورتیالبته  ؛هاي دومجلسی برخوردارند کند. همچنین کشورهایی که از پارلمان می
  مانند فرانسه در قانون مربوط به تصویب بودجه. ،عات در عرض هم قرار داده باشندبرخی موضو

هـاي حقـوقی قابـل مشـاهده      گذاري در دیگـر نظـام   مراجع متعدد قانون ةردي که در دایرادیگر مواز 
گـذاري داراي   در زمینـۀ قـانون   ،مربوط به قوانین تفویضی است. اما مرجعی که عالوه بـر پارلمـان  ، است

پرسـی و مراجعـه مسـتقیم     همـه  ،یت است و مشترك میان نظام حقوقی ایران و دیگر کشورهاستصالح
آن را هـم سـطح یـا     ،پرسی بسته به موضوع همه ،پرسی در وضع قانون به آراء عمومی است. جایگاه همه

 ،تکـه در واقـع نـوعی حـق وتـو اسـ       ،پرسـی  دهد. در ایتالیا از نوع دیگري همـه  برتر از پارلمان قرار می
تواننـد   مـی  ،یـا پـنج شـوراي منطقـه     ،دهنده از شهروندان به این معنا که پانصد هزار رأي ؛شود استفاده می

پرسـی   موضـوع بایـد بـه همـه     ،این درخواسـت  ۀدر نتیج. کنندلغو قانون مصوب پارلمان را درخواست 
ادن در در صـورتی اسـت کـه اکثریـت واجـدان شـرایط رأي د       ،لغـو مصـوبه مجلـس   امـا  گذاشته شود. 

موافق با لغو اعتبار قانون نامبرده باشد (قاضـی شـریعت    ،شده پرسی شرکت کنند و اکثریت آراء اخذ همه
یا لغو قـانون مصـوب پارلمـان،     ،هاي قانونگذاري پرسی یکی از راه همه ،). بنابراین428ص، 1383پناهی، 

  است. مطرحهاي حقوقی  در غالب نظامو خارج از سازوکار مجلس 

  خبرگان رهبريمجلس 

در همـین   .اسـت  رهبـري  مقـام  بـر  نظـارت  و انتخاب به مربوط ،رهبري خبرگان اصلی مجلس کارویژه
 قـانون  108 اصـل  در. اسـت  شـده  قائـل  رهبـري  خبرگان مجلس براي را اختیاراتی اساسی قانونزمینه، 
   :است آمده اساسی

 نینخست يجلسات آنان برا یداخل نامه نییآانتخاب آنها و  تیفیخبرگان، ک طیقانون مربوط به تعداد و شرا
 بیشـود و بـه تصـو    بیآراء آنان تصـو  تیو با اکثر هینگهبان ته يشورا نیفقهاء اول لهیبه وس دیدوره با

مقـررات   ریسـا  بیقانون و تصـو  نینظر در ا دیو تجد رییرهبر انقالب برسد. از آن پس هر گونه تغ یینها
  خود آنان است. تیخبرگان در صالح فیمربوط به وظا

 يگـذار  قـانون  تیحقوقـدانان معتقـد بـه صـالح     یاست که برخ یاصل از اصول قانون اساس نیمطابق ا
 .)168ص، 1387نـژاد،   (حبیـب  انـد  شـده  یاساسـ  قـانون  108محدودة اصل  در يرهبرمجلس خبرگان 

باشـد، امـا بـه     نمـی  يگـذار  قانون ذاتی صالحیت داراي هرچند ،رهبري خبرگان اصل، مجلساین  برپایه
نامـه داخلـی    آیین«و نیز » قانون انتخابات مجلس خبرگان«طور استثنایی صالحیت دارد اقدام به تصویب 

د خـو  خـاص  حقـوقی  مفهـوم  و تعریـف  داراي قانون :برخی معتقدند ،در مقابل. نماید» مجلس خبرگان



   11 . . .ران و یا یاسالم يدر نظام جمهور گذار ا تعدد مراجع مقررهیوحدت 

 خـاص  معنـی  به قانون وانعن مشمول ،دیگر نهاد هر سوي از شده وضع قواعد و مقرراترو،  ازاین. است
 اقـدام  و گـردد  معرفـی  مجلـس  آن وظـایف  از نباید يگذار قانون نیز خبرگان مجلس بحث در. شود نمی

 ،این دیـدگاه  .)168ص ،1387نژاد،  حبیب( باشد می مسامحه باب از تنها نیز يگذار نام این در نویسندگان
برخـی نهادهـا از اختیـار    زیـرا   ؛منتفـی اسـت   ،تر در معناي قانون بیان گردید با توجه به تفکیکی که پیش

شـمار   وزن قانون عادي و حتـی در مـواردي برتـر از آن بـه     هم ،سو وضع قواعدي برخوردارند که از یک
قانون عادي بر آنهـا صـدق    ،لذا از یک جهت. مرجع وضع آنها قوه مقننه نیست سوي دیگر،از  ،روند می

باید چنـین   ،یابند. بر این اساس مصوبات آنها اعتباري کمتر از قانون عادي نمی ،کند و از جهت دیگر نمی
 اصـل  موضـوع  مقـررات  تصـویب  در خبرگان رهبري مجلس گرفت که با توجه به قانون اساسی، نتیجه
نامه داخلـی مجلـس خبرگـان و قـانون انتخابـات مجلـس خبرگـان، از حیـث اختیـار           شامل آیین ،108

ـ   گذاري داراي  قانون بـه همـین دلیـل،     و گـردد  فـرد در دو موضـوع مـذکور مـی    ه صـالحیت منحصـر ب
گـذاري   قوه مقننه در قـانون  ۀبه جهت آنکه در تزاحم با وظیف ،هرچند این تعدد. دهد می رخ گذاري قانون

  برانگیز نخواهد بود. تعددي چالش ،گیرد قرار نمی

  فرامين رهبري

گذاري در نظـام حقـوق اساسـی     جر به تعدد مراجع مقررهمواردي است که منجمله فرامین رهبري نیز از 
قـانون اساسـی، مقـام رهبـري از      110و  57جمهوري اسالمی ایران شده است. بر اساس اصـول اصـول   
قـانون اساسـی    57تواند بر اساس اصـل   می ،اختیارات و وظایفی برخوردار شده است که به موجب آنها

آور اقـدام   به وضع قاعده الزام ،مجمع تشخیص مصلحت نظام آن از طریق ،110مستقالً و بر اساس اصل 
مقام رهبري در جمهوري اسالمی ایـران از ایـن اختیـار خـود اسـتفاده       ،نماید. تاکنون در مراتب مختلف

قواي حاکم در جمهـوري اسـالمی ایـران عبارتنـد از:     «قانون اساسی آمده است:  57ده است. در اصل کر
ه قضائیه که زیر نظر والیت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول آینـده ایـن   قوه مقننه، قوه مجریه و قو

تنها به ایجـاد نهادهـاي داراي صـالحیت وضـع      فقیه نه ولی ،بر اساس این اصل». گردند... قانون اعمال می
از مـانع   ،بلکه در مواردي با حکـم حکـومتی   ،مصوبات در حکم قانون و فراتر از قانون اقدام نموده است

اي در مجلس شوراي اسالمی و یا موجب لغو آن شده و در برخی موارد نیز صـالحیت   تصویب مصوبه
هایی که مربـوط بـه صـالحیت شـوراي عـالی انقـالب        گذاري مجلس شوراي اسالمی را در زمینه قانون

  فرهنگی بوده، مشروط به رعایت اولویت زمانی ورود آنها نموده است.
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  مجمع تشخيص مصلحت نظام

 پایـه  ، بر1368 سال اساسی در قانون از بازنگري پیش تا که است نهادي ،نظام مصلحت تشخیص مجمع
 در حکمـی  طـی  خمینـی  امـام . شـد  ایجاد امر والیت حکومتی حکم با و اساسی قانون 57 و 5اصول 
). 463ص، 20ج  ،1378خمینـی،   موسـوي ( نمودنـد  مجمـع  ایـن  تأسـیس  بـه  اقـدام  17/11/66 مورخه

 فقیـه  ولی حکومتی حکم اساس بر اساسی قانون بازنگري از پیش تا ،نهاد این قانونی شروعیتمرو،  ازاین
. اختصاص یافـت  آن وظایف و مجمع به قانون اساسی 112 اصل ،اساسی قانون بازنگري ازپس  اما. بود
  :است آمده 1368 مصوب اساسی قانون 112 اصل در

 يشـورا  مجلس مصوبه که يموارد در نظام مصلحت صیتشخ يبرا ،نظام مصلحت صیتشخ مجمع
 گـرفتن  نظـر  در با مجلس و بداند یاساس قانون ای و شرع نیمواز خالف نگهبان يشورا را یاسالم

 ارجـاع  آنـان  بـه  يرهبـر  که يامور در مشاوره و نکند نیتأم را نگهبان يشورا نظر نظام مصلحت
 اعضـاء . شود یم لیتشک يرهبر دستور به ،است شده ذکر قانون نیا در که یفیوظا ریسا و دهد یم

 اعضـا  خود توسط مجمع به مربوط مقررات. دینما یم نییتع يرهبر مقام را مجمع نیا ریمتغ و ثابت
  .دیرس خواهد يرهبر مقام تأیید به و بیتصو و هیته

قانون اساسی نیز به وظایفی دیگر مجمـع پرداختـه کـه شـامل وظـایف و اختیـارات        110در اصل 
هاي کلی نظام جمهوري اسـالمی ایـران،    آن اصل، در زمینه تعیین سیاست» 1«اساس بند رهبري بر 

آن اصـل، در مـورد حـل معضـالت     » 8«پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظـام و بنـد   
شـود. در   نظام، که از طرق عادي قابل حل نیست، از طریق مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام مـی     

کنـد،   حت نظام و مصـوباتی کـه وضـع و تصـویب مـی     میان وظایف مختلف مجمع تشخیص مصل
 110از اصـل  » 8«آنچه محل بحث و مناقشه است، یکی در مورد مصوباتی است کـه مشـمول بنـد    

قانون اساسی و دیگري موارد مربوط به تشخیص مصلحت در مواردي اسـت کـه مصـوبه مجلـس     
بدانـد و مجلـس بـا در     شوراي اسالمی را شوراي نگهبان خالف موازین شرع و یا قـانون اساسـی  

  نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمین نکند.
 نظـر  خیـر، دو  یـا  دارد ي ابتداییگذار قانون نظام، حق مصلحت تشخیص مجمع اینکه باب در

 نظـر،  ایـن  بـه  معتقـدان . باشد نمی برخوردار حقی چنین از مجمع معتقدند: برخی  دارد: وجود
  کنند: می استدالل چنین
 فقـط  اصـول  این است. پرسی همه و مقننه قوه اعمال مورد قانون اساسی در 59 و 58 اصول .1
 بـود  بنـا  اگـر  و برشـمرده  عمـومی  آراء بـه  مسـتقیم  مراجعـه  و مقننه قوه براي را يگذار قانون حق
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 شـد  مـی اشاره  آن به اساسی قانون بازنگري در بایست می باشد، برخوردار حقی چنین از نیز مجمع
  .شد می تأکید آن به اصل دو این در و

 مراحـل  طـی  از پـس  ،پرسـی  همـه  ۀنتیجـ  یـا  مجلس اساسی، مصوبات قانون 123 اصل اساس بر .2
 حـال . دهـد  مـی  قرار مسئوالن اختیار در اجرابراي  و امضا ایشان جمهور، توسط رئیس به ابالغ و قانونی

 اصـل  این در دبای، داشت يگذار قانون صالحیت نیز مصلحت تشخیص مجمع ،اساسی قانون نظر از اگر
  .گردید می بیان آن مصوبات شدن االجرا الزم و ابالغ ترتیب و شد می برده آن از نامی

 بـه  یـا  ،گیـرد  مـی  قـرار  تصـویب  و بررسـی  مـورد  قانون عنوان به مجلس در آنچه، 74 اصل طبق .3
 بـه  نماینـدگان  از نفـر  15 حـداقل  امضـاي  با که ،طرح صورت به یا ،است دولت سوي از الیحه صورت
 پیشـنهادهاي  و اصـالحات  و قـانونی  هـاي  طرح ،قانون اساسی 75 اصل اساس بر و شود می ارائه مجلس

 در. نگـردد  عمـومی  هزینـه  افـزایش  و درآمـد  تقلیـل  موجـب  که است طرح قابل صورتی در نمایندگان
 اگـر  حـالْ . بازگرداندبه مجلس  اصالح و تجدیدنظربراي  را مصوبه باید نگهبان تخلف، شوراي صورت
 کـه  برسـاند  تصـویب  بـه  را چیزي اگر و شود؟ می مطرح قانون چگونه ،کند يگذار قانون بخواهد مجمع

 بـر  مقـامی  چـه  ،داشـ ب نداده را الیحۀ آن هم دولت و گردد عمومی هزینه افزایش یا درآمد تقلیل موجب
  دارد؟ نظارت آن

 و تأسـیس  اسـاس  و نکـرده  مجمـع  يگـذار  قـانون  وظیفه بهاي  اشاره نیز اساسی قانون 112 اصل .4
 بیـان  مجلـس  و نگهبـان  شـوراي  بـین  نظر اختالف مورد در ،نظام مصلحت تشخیص براي را آن تشکیل
  .است داشته
 ،دادنـد  آن بـه  را يگـذار  قـانون  اختیـار  و بودنـد  مجمـع  ایـن گذار  بنیان خود که نیز خمینی امام .5

 قـانون  خـالف  بـر  کـه  دنک می ایجاب ،آن به مربوط اضطراري و حاد حالت و جنگ که فرمودند تصریح
 آن از ولـی . شـود  داده يگـذار  قانون اختیار مجمع این به ،قانونی کور هاي گره کردن باز لحاظ به ،اساسی
 بنـد ). 219ص تـا،  (مرکز تحقیقات شوراي نگهبـان، بـی   شود انجام اساسی قانون طبق چیز همه بایدپس، 

 ،بحرانـی  خـاص  موقـع  یـک  در دارد امکـان  کـه  اسـت  و استثنایی امر یک ،اساسی قانون 110 اصل» 8«
 طبـق  ،اینجـا  در .نباشـد  حـل  قابـل  معمـولی  هاي راه از و بوده نظام الینحل مشکل و آید پیش موضوعی

 تشـخیص  مجمـع  طریـق  از را کـار  ایـن  و بگیـرد  را الزم تصمیم است مختار رهبري مقام اساسی قانون
  .)69- 67ص ،1372مهرپور، ( نیست يگذار قانون امر این دهد که انجام مصلحت

  :  کنند می نظام، استدالل مصلحت تشخیص مجمع يگذار قانون حق به مقابل، معتقدان در

14    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

 و اسـالمی  شـوراي  مجلـس  بـه  منحصر ،اساسی قانون 59 و 58 اصول در مقننه قوه اعمال اگرچه .1
 جمهـوري  در يگـذار  قـانون  بـراي  دیگري راه هیچ که نیست معنا نیاه ب این ولی ،است شده پرسی همه

 و نگهبـان  دورة شـوراي  اولین فقهاي هم ،اساسی قانون 108 اصل مطابق زیرا؛ ندارد وجود ایران اسالمی
 یـک  هـیچ  اشاره اختیار، مورد این اینکه با. باشند می قانون وضع اختیار داراي ،رهبري خبرگان مجلس هم
 بـه  صـرفاً  تـوان  نمـی  ،يگذار قانون موارد از اطالع برايرو،  ازاین. است نگرفته قرار 59 و 58 اصل دو از

 اصـل  ،اصـول  این از یکی. داد قرار توجه مورد نیز را اصول سایر باید بلکه ،نمود مراجعه 59 و 58 اصول
 بـراي  ،عبـارت  در موجود اطالق اساس بر را يگذار قانون اختیار ،»8« بند در که است اساسی قانون 110

  .است نموده اثبات مصلحت تشخیص مجمع
 ،)123( اصـل  درگـذار   قـانون  کـه  طور همان زیراآید؛  به دست می دوم اشکال پاسخ ،فوق بیان از .2
 مجمـع  مصـوبات  اسـت، از  نبـرده  خبرگان مجلس و نگهبان شوراي دوره اولین فقهاي مصوبات از نامی

  .است دهمنیا میان به نامی نیز مصلحت تشخیص
 کـه  ) قـانون اساسـی، درصـورتی   112با عنایـت بـه اطـالق اصـل (     اینکه، سوم اشکال پاسخ .3
 مقـدم  اساسـی  قـانون  بـر  را آن توانـد  مـی را احراز کنـد،   مصلحت نظام مصلحت تشخیص مجمع
. باشـد  نداشـته  وجـود  مزبـور  مصـلحت  تـأمین  بـراي  دیگـري  راه هـیچ  آنکه، شرط  به البته. بدارد
 هزینـه  افـزایش  یـا  درآمـد  تقلیل موجب که برساند تصویب به را چیزي مجمع احیاناً رو، اگر ازاین

  .خواهد بود گردد، بدون اشکال عمومی
 تـام  ،باشـد  نمی ابتدایی يگذار قانون اختیار داراي مجمع اینکه اثبات براي ،)112( اصل بر استدالل .4
. باشـد  نمـی  مصـلحت  تشخیص مجمع وظایف و اختیارات تمامی بیان مقام در) 112( اصل؛ زیرا نیست
 بیـان  بـه  ) نیـز 177( ) و111( اصول و» 8« و» 1« بند) 110( اصل در ،)112( اصل بر عالوه ماگذار  قانون
  .است پرداخته مجمع اختیارات و وظایف از بعضی
 نامـه  ایـن زیـرا   ؛نـدارد  مجمع براي يگذار قانون اختیار ثبوت عدم بر داللتی خمینی امام بیان اما .5

 اختیـارات  حـدود  و »مجمع« نام به تصریح به منجر که باشد می اساسی قانون بازنگري ازپیش  به مربوط
نامـۀ   در راحـل  امـام  پاسخ ،اساسی قانون در تجدیدنظر ازپیش  تارو،  ازاین. گردید اساسی قانون در آن

 چراکـه  ؛نبـود  مصـلحت  تشخیص مجمع مورد در امام نظر آخرین نامه این ولی ،بود استناد قابل مزبور
 مجمـع  را بـازنگري  موارد از یکی نموده و صادر را اساسی قانون در بازنگري دستور ،آن از پس له معظم

  .نمودند اعالم مصلحت تشخیص
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 بـه  العـاده  فـوق  مـوارد  در و اسـتثناء  یـک  ،)110( اصل» 8« بند طبق بر يگذار قانون اختیار اگرچه .6
ارسـطا،  ( شـود  نمی مجمع توسط يگذار قانون حق نفی به منجرامر،  ایناما شود،  می گذاشته اجرا مرحله
مجمـع تشـخیص    ،قـانون اساسـی  ) 110( اصـل » 8« مطـابق بنـد   ،بر این اساس .)334 -  331ص ،1389

با ارجـاع مقـام رهبـري اقـدام بـه       ،مصلحت نظام این صالحیت را دارد که در قالب حل معضالت نظام
  توانند در قالب قوانین دائمی باشند. می مصوبات که این ندکوضع مصوباتی 

 مراجـع  از یـک  هـیچ : «است آمده نگهبان شوراي 24/7/1372 مورخ ،5318 شماره نظریه در همچنین
  .»...ندارد را نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبه فسخ و نقض ،ابطال، رد حق يگذار قانون

  شوراي عالي امنيت ملي

 بـه « ،اصـل  این براساس. است شده لیتشک یاساس قانون) 176( اصل اساس بر یمل تیامن یعال يشورا
 عـالی  ملـی، شـوراي   حاکمیت و ارضی تمامیت و اسالمی انقالب از پاسداري و ملی منافع تأمین منظور
 ـ دفـاعی  هـاي  سیاسـت  تعیـین ) 1گـردد:   می تشکیل زیر وظایف جمهور، با رئیس ریاست به ملی امنیت
 نمـودن  هماهنـگ ) 2رهبـري؛   مقـام  طـرف  از شـده  تعیـین  کلـی  هـاي  محدودة سیاست در کشور امنیتی

) 3امنیتـی؛   ـ دفاعی کلی تدابیر با ارتباط در اقتصادي و سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی هاي فعالیت
  ».خارجی و داخلی تهدیدهاي با مقابله براي ،کشور معنوي و مادي امکانات از گیري بهره

 حـد  در گـذاري  مقـرره  اختیارات اساسیگذار  قانون که بتوان دریافت وظایفاین از  ،رسد به نظر می
 دفـاعی  کلـی  تدابیر با ارتباط در ها فعالیت کلیه نمودن هماهنگ و امنیتی ،دفاعی کالن هاي سیاست تعیین

 هـاي  سیاسـت  بـه  توجـه  با مذکور اهداف براي را کشور معنوي و مادي امکانات از گیري بهره و امنیتی و
 اگرچـه . اسـت  شناخته ملی به رسمیت امنیت عالی شوراي رهبري، براي مقام جانب از شده تعریف کلی

 سیاسـتگذاري  میـان  ،نموده تعریف کالن هاي سیاستگذاري حد در را شورا وظایف ،نظران برخی صاحب
تـوان   نمـی  ،)176اصـل ( با عنایت به اطـالق عبـارات موجـود در    اما اند،  قائل شده تمایز گذاري مقرره و

هاي کالن دانست. سابقۀ شـوراي عـالی امنیـت ملـی نیـز       صالحیت این شورا را محدود به سیاستگذاري
بلکـه بـه    ،هاي کالن اختصاص ندارد نشان داده است که صالحیت این شورا صرفاً به وضع سیاستگذاري

ضـرورت   ،مهوري اسالمی ایـران هاي امنیتی و دفاعی نظام ج اتخاذ تصمیمات اجرایی و موردي که جنبه
) 176گانـه اصـل (   این موضوع با اطالق عباراتی که در بندهاي سه. آنها را ایجاب نماید نیز پرداخته است

  منافاتی ندارد. ،در باب وظایف شوراي عالی امنیت ملی آمده است ،قانون اساسی

16    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

 ،)176( اصـل  در مطروحـه  موضوعات حدود در ملی، امنیت عالی شوراي اختیارات و وظایف
برتري مصوبات این شورا نسـبت بـه سـایر قـوانین عـادي دارد؛ چراکـه بـه         از نشان اساسی، قانون

 شـورا  بایست به تأیید مقام رهبـري برسـد. بنـابراین،    تصریح ذیل این اصل، مصوبات این شورا می
 ماهنـگ ه سیاسـت  در کـه  حـالی  کنـد. در  مـی  عمـل  گانـه  سه قواي از مستقل خود تصمیم اتخاذ در

 قـرار  شـورا  تـأثیر  و تبعیـت  تحـت  عکـس  قوا، بـر  امنیتی، این ـ دفاعی تدابیر با کشور، امور نمودن
 قـواي  مصـوبات  و تصـمیمات  رهبـري،  مقـام  تأیید از پس شورا مصوبات ترتیب، این با. گیرند می
 ایـن  اي در نامـه  آیـین  یا و قانون بسا چه و دهد می قرار تأثیر تحت را مجریه و مقننه ویژه به گانه، سه

 مطالـب  بـه  توجـه  بـا  .)536ص، 1387هاشـمی،  ( شـود  می نقض یا و نسخ کالً یا جزئاً خصوص،
 176 اصـل  اسـاس  بـر  آن بـه  شده واگذار هاي حیطۀ صالحیت در شورا این گفت: توان می مذکور،

 مراتـب قواعـد   بـه لحـاظ سلسـله    آن امـا مقـررات   اسـت،  گـذاري  مقـرره  حق داراي اساسی قانون
  .گیرند می قرار حقوقی، برتر از قوانین عادي

  شوراي عالي انقالب فرهنگي

ویژه لـزوم اسـالمی کـردن     پس از پیروزي انقالب اسالمی و لزوم اصالح فضاي فرهنگی کشور، به
اي مهـم و اساسـی بـراي     سزایی در اصالح فرهنگ جامعه داشت و به دغدغه ها، که تأثیر به دانشگاه

سـتاد  «، 23/3/1359در تـاریخ   آحاد ملت تبدیل شده بود، به دستور امام خمینینخبگان جامعه و 
تشـکیل شـد. ایـن سـتاد وظـایفی مشـخص و معـین در مـورد اسـالمی کـردن           » انقالب فرهنگـی 

ها به عهدة گرفت. بعدها براي اصـالح عملکـرد سـتاد انقـالب فرهنگـی و تقویـت زمینـۀ         دانشگاه
طـی فرمـانی در آذر مـاه     در این ستاد حاصل شد و امام خمینـی دستیابی به رسالت آن، تغییراتی 

هـاي   را جایگزین ستاد انقالب فرهنگـی نمـوده، صـالحیت   » شوراي عالی انقالب فرهنگی«، 1363
تري را براي خروج جامعه از فرهنگ غربـی و جـایگزین شـدن فرهنـگ اسـالمی و       مهم و گسترده

رو، این شـوراي عـالی از    عهده آن گذاشتند. ازاین بارورتر شدن انقالب اسالمی در سطح کشور، بر
آن زمان تاکنون، به وضع مصوبات مهمی پرداخته که در موارد متعددي، بـا صـالحیت قـوه مقننـه،     

 انقـالب  عـالی  شوراي مصوبات گذاري است، دچار چالش شده است. در باب که نهاد اصلی قانون
 بـر  و نیامـده  میان یادي به آن از اساسی قانون در که است نهادي گفت: این شورا توان می فرهنگی

 اسـت  کـرده  پیـدا  آور الـزام  جنبـۀ  آن مصـوبات  و شـده  تشـکیل  امر والیت حکومتی حکم اساس
در مـورد شـورا و مصـوبات     امـام خمینـی   .)5صتا،  دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی، بی(
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وضـع   محتـرم عـالی انقـالب فرهنگـی    ضوابط و قواعـدي را کـه شـوراي    «آن، چنین بیان داشتند: 
نیـز   رهبـري  معظـم  ). مقـام 1363/اسـفند/ 6(موسوي خمینی، » دترتیب آثار داده شوباید  ،نمایند می
. بشـود  اجـرا  بایـد  فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوبات« فرمایند: می شورا این مصوبات مورد در
 اجتمـاعی  و فکـري  و فرهنگـی  منزلـت  متفکر، صاحب افراد از عده یک اینجا که نباشد صورتی به
مصـوبه،   حاشـیۀ یـک   در مجلـس  مـثالً  ناگهان بکنند، بعد گیري تصمیم را چیزي و بنشینند غیره و

 در رهبـري  معظـم  مقـام  بیانـات ...» (نیسـت  مصـلحت  ایـن . شود نتیجه بی و کند نقض را همۀ آنها
  .)20/9/75فرهنگی،  انقالب عالی شوراي اعضاي با دیدار

قانون اساسی، با حکم مقـام رهبـري ایجـاد شـده اسـت،       57این شورا بر اساس اصل  که ازآنجا
 نادیـده  حـق  مقننه، قوه جمله از دیگر رو، قواي ازاین. باالتر از قانون عادي است آن مصوبات اعتبار

 بـه  شـورا  ایـن  تصـمیمات  و مصـوبات  خالف اي مصوبه توانند نمینداشته،  را آن مصوبات گرفتن
 در فقیه ولی اختیارات اساس بر فرهنگی، انقالب عالی شوراي ازآنجاکه همچنین. دبرسانن تصویب

 اختیـارات  حیطه است، شده تأسیس حکومتی حکم با و رهبري مقام توسط اساسی قانون 57 اصل
 نمایـد،  مـی  ترسـیم  شـورا  بـراي  مقام آن که دایرة مسئولیتی در نموده، کسب مقام آن از نیز را خود

حیطـۀ   در فرهنگـی  مسائل بعد در مذکور گفت: شوراي توان رو، می ازاین. داشت خواهد صالحیت
 است داده بررسی واقعیات موجود نشان .دارد رجحان مسئول و مقنن نهادهاي دیگر بر صالحیتش

 فرهنگـی  انقالب عالی شوراي مصوبات اي خالف مصوبه تصویب حق اسالمی، شوراي مجلس که
شـوراي نگهبـان، در مـواردي کـه     . آن نداشـته اسـت   تصـویب  از هـا  مدت گذشت پس از حتی را

مصوبات مجلس شوراي اسالمی مغایر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی بـوده اسـت، مـوارد    
قانون اساسی، مغایر قانون اساسی و نیز مغـایر شـرع اعـالم نمـوده      57مغایرت را با استناد به اصل 

حیطـۀ   در گـذاري  مقـرره  حـق  از انقـالب فرهنگـی،   شوراي عالی گفت: توان می مجموع در است.
بوده، مصوبات آن فراتر از قـوانین عـادي در    شده، برخوردار محول آنها به که وظایفی و مسئولیت

  گیرد. مراتب قواعد حقوقی قرار می سلسله

  شوراي عالي فضاي مجازي

 آن، در کـه  شـد  تأسـیس  رهبـري  معظـم  مقام توسط حکمی طی ،17/12/1390 تاریخ در شورا این
 شـده  گذاشـته  نهـاد  عهدة ایـن  به که مسئولیتی. هستند عضو نظام برخی از مسئوالن و قوا سايؤر

 در آن نفـوذ  و جامعـه  در آن گسـترش  و مجـازي  مسـئلۀ فضـاي   در کـه  بود خألي از است، ناشی
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 تشـکیل  دالیل حکمی طی رهبري، رو، مقام ازاین. شد می احساس افراد اجتماعی و شخصی زندگی
  :بیان کردند را شورا

 در آن چشـمگیر  جهانی اینترنت و آثـار  ۀویژه شبک هب ،هاي اطالعاتی و ارتباطاتی فناوري  گسترش فزاینده
 از حـداکثري  گیـري  بهره جهت در هدفمند و وسیع يگذار سرمایه لزوم اجتماعی، و و فردي زندگی ابعاد

ـترده  خدمات ارائه و کشور جانبه همه پیشرفت جهت در ،آن از ناشی هاي فرصت  اقشـار  بـه  مفیـد  و گس
 از ناشی هاي آسیب از صیانت منظور به مستمر هماهنگی و ریزي برنامه ضرورت همچنین و مردم گوناگون

 فضـاي  در همـاهنگی  و گیـري  گذاري، تصـمیم  سیاست براي متمرکزي کانونی نقطۀ که کند می اقتضا آن
شوراي عالی فضاي مجازي کشور بـا اختیـارات کـافی بـه      ،. به این مناسبتآید وجوده ب کشور مجازي

 دآثـار قـانونی داده شـو    مصوبات آن ترتیـب  ۀگردد و الزم است به کلی ریاست رئیس جمهور تشکیل می
  .)17/12/90رهبري،  معظم مقام(
تصـمیمات و   اسـت، اقتضـا دارد   هکه بر عهدة آن نهـاده شـد   یريبراي امور خط ،تشکیل این شورا

 قـرار  ذیربط هاي همۀ دستگاه تبعیت مورد که باشد ارمصوبات اعضاي آن از چنان موقعیتی برخورد
 نهاد این مصوبات رهبري، معظم مقام دلیل، همین به. باشد داشته همراه به را مناسب الزام گرفته، و

شوراي عالی فضاي مجازي کشـور  به این مناسبت «: داشتند بیان و دانسته االجرا الزم را تأسیس تازه
مصـوبات آن   ۀگـردد و الزم اسـت بـه کلیـ     تشکیل مـی  با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور

  .»ترتیب آثار قانونی داده شود
باشـد،   مـی  االتباع به حکم رهبري الزم که ،از تصمیمات این نهاد دها بای کلیۀ دستگاهدلیل، به همین 

 فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شـوراي  بـراي  آنها بدانند. آنچه کـه  رعایت هب ملزم را خود و کرده پیروي
 پـذیرش  اختیارات آن قابـل  و حیطۀ وظایف در نیز مجازي فضاي عالیدر مورد شوراي شد،  گفته

) قـانون اساسـی   110) و (57اصول (پایۀ توسط مقام رهبري و بر  ،هر دو نهاد مذکورچراکه است؛ 
، نداشـته  مصـوبات ایـن شـورا را   تأییـد   یـا  و ردنهادهاي دیگر حق  ،بر این اساس .اند تشکیل شده

 یـا  مقـررات  تصـویب  اختیـار  شـدن  قائـل آنهـا هسـتند.   مصوبات بلکه کلیۀ نهادها ملزم به اجراي 
ب شده است تا ایـن نهـاد نیـز در زمـرة     مجازي، موج فضاي عالی شورايبه  االجرا، الزممصوبات 

صـالحیت  در حیطـۀ  آن  ي اسالمی ایران درآیـد و مصـوبات  در جمهور گذار مقررهنهادهاي متعدد 
امکان تزاحم و تداخل در آنهـا را نداشـته باشـند     ،گذاري قانون دیگرِ نهادهاي که باشد حديدر  آن

اي  مرحلـه  در ،در موارد مربوط بـه فضـاي مجـازي   آن  مصوبات ،مراتبی و به نوعی از حیث سلسله
واسـطۀ   بـه  اینکـه ایـن شـورا    بـه  توجه رسد، با به نظر میگیرد.  قرار نهادها سایر بر مشرف و برتر

 بـه طـور   اساسـی  قانون اصول از اصلی گونه هیچ و است، شده تأسیس رهبري مقام حکومتی حکم
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 حکـم  ) قـانون اساسـی، مطـابق   57به اسـتناد اصـل (   آن است، مصوبات نشده آن متعرض مستقیم
شوراي عالی فضاي مجـازي بـه موضـوعی داخـل      در صورت ورود بود. خواهد االجرا الزم رهبري

 ایـن  حیطـه صـالحیت   تواننـد در  نمی گذار یا واضع قانون، مقرره در صالحیت خود، سایر نهادهاي
  .نمایند ورود مستقالً شورا

  مراتب قواعد حقوقي . سلسله۳
اسـت، بـه    یقواعـد حقـوق   مراتـب  سلسـله مربـوط بـه    یکی، يگذار از آثار تعدد مراجع مقرره

رو، مراجع  دهد. ازاین ین نهادها قرار میرا مادون مصوبات ا يگونه که مصوبات مراجع ادار نیا
گـذار مـذکور خواهنـد بـود. در صـورت عـدم        ت از مصوبات مراجع مقررهیملزم به تبع يادار
نامه و بخشـنامه   نییب آیا تصویو  يتوسط مراجع ادار گذار مقررهن مراجع یت مصوبات ایرعا

بـراي ابطـال    يوان عـدالت ادار یـ تـوان بـه د   یمذکور، مـ  گذار مقرره يادهاخالف مصوبات نه
ت یـ ماه چراکـه ا بعضاً خالف شرع بودن اقـدام کـرد؛   یث خالف مقرره بودن یمصوبات، از ح

است و  ی، هم از جهت شرعين رهبری، مانند فرامگذار مقرره ياز نهادها یاعتبار مصوبات برخ
گـذار   مقـرره  ين نهادهـا یـ ت مصـوبات ا یلزوم رعا . همچنین در خصوصیهم از جهت قانون

 کـه  چنانن اصل ارجاع داد. یبر ا يا ، به عنوان امارهيت خدمات کشوریریتوان به قانون مد یم
 یکلـ  يهـا  اسـت یت سیـ کـه بـا رعا   ير مواردیسا«ن قانون آمده است: یا 8از ماده » م«در بند 

ن امـور قـرار   یـ جـزء ا  ين عـاد یدر قـوان  یبه موجب قانون اساسـ  يمصوب مقام معظم رهبر
 30/9/1390مصـوب   يوان عـدالت ادار یـ قانون د  80از ماده » ت«ن، در بند یهمچن». ردیگ یم

ر یا سـا ی یا قانون اساسیرت مصوبه با شرع یث مغایل و جهات اعتراض از حیدال«آمده است: 
ن ماده، یدر ا یاساسد بر شرع و قانون یتأک». کننده بیارات مرجع تصویا خروج از اختین یقوان

ن قـانون، بـه   یـ ا 110اصل  1و بند  یقانون اساس 57کمک خواهد کرد تا بتوان به استناد اصل 
 گـذار  مقـرره ، که خالف مصـوبات مراجـع   ياز مراجع ادار یمصوبات یا قانونی یرت شرعیمغا

و  يروان عـدالت ادا یـ قـانون د  80باشند، استناد کرد. براساس ماده  ین پژوهش میمذکور در ا
درخواست نمود.  يوان عدالت اداریتوان ابطال آنها را از د ، مییقانون اساس 173و  170اصل 

ترتیب اولویت  قواعد حقوقی را در نظام حقوقی کشورمان، به مراتب سلسلهتوان  کلی، می طور به
  و برتري به شرح زیر دانست: 
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1  
  ن شرعیـ احکام و مواز

  ـ فرامین رهبري

2  
 ـ قانون اساسی

  ـ نظرات تفسیري شوراي نگهبان
  هاي کلی نظام ـ سیاست  3

4  

 ـ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ـ مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی

 ـ مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي

 ـ مصوبات شوراي عالی امنیت ملی

  ـ مصوبات مجلس خبرگان رهبري

5  
 ـ قوانین عادي

 پرسی تقنینی ـ نتایج همه

  المللی هاي بین موافقتنامهـ 

6  
 ـ مصوبات هیات وزیران

 هاي متشکل از چند وزیر ـ مصوبات کمیسیون

  ـ مصوبات شوراهاي دولتی
  ـ مصوبات هر یک از وزیران  7
  هاي اجرایی ـ ضوابط مصوب سایر دستگاه  8

  گيري نتيجه
عمـده  . اسـت  متفـاوت گـذاري   قانون سیاسی، وضعیت متعدد هاي نظام بر اساس آنچه گذشت، در

 تقسـیم  متعدد نهادهاي میان تقنین مسئولیت و است يگذار داراي یک نهاد قانون هاي سیاسی، نظام
گذاري را یافت کـه بـه جهـت نـوع      توان مراجع متعدد قانون ها، می البته در برخی نظام. است نشده

گـذاري از نـوع    مراجـع مقـرره   نظام آنها، مانند فدرالی بودن و یا استثنائی بودنِ موارد تعـدد، تعـدد  
 شود، وجود ندارد. در برانگیز آن، همچون نظام جمهوري اسالمی ایران، که بعضاً مشاهده می چالش

 شوراي عام مجلس صالحیت بر جهان، اصل سیاسی نظامات سایر همانند ایران، اسالمی جمهوري
 و هـا  ویژة دغدغـه  نوع و میاسال نظام و انقالب ماهیت جهت است، اما به يگذار قانون در اسالمی

وزن قانون عادي  آورِ هم مقررات الزام تصویب به مجاز حدودي دیگري نیز تا هایش، نهادهاي آرمان
انـد. بـه عبـارت دیگـر،      شده مشخص و خاص موارد و موضوع در و یا برتر از آن و یا وضع قانون

خاص به برخی نهادها واگـذار   هاي گذاري با مشخصات فوق، در برخی زمینه گذاري و مقرره قانون
 را ایـران  اسـالمی  جمهـوري  نظام و بوده گذاري مقرره حق داراي که نهادهایی جمله از. شده است
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 از تـوان  مـی  اسـالمی،  شـوراي  مجلـس  بر اند، عالوه نموده گذاري مقرره مراجع تعدد ویژگی داراي
ملـی،   امنیت عالی اينظام، شور مصلحت تشخیص رهبري، مجمع خبرگان فرامین رهبري، مجلس

ایـن   بیانگر فوق، مطالعۀ موارد. برد مجازي نام فضاي عالی شوراي فرهنگی و انقالب عالی شوراي
دلیـل   همـین  به. االجراست قانون بوده و الزم حکم در یادشده، مقررات نهادهاي مصوبات که است
هاي منفـی، آثـار مثبتـی     این آثار، عالوه بر جنبه. سازد وارد اساسی حقوق نظام بر تواند می را آثاري

هاي مناسبی را براي نظام حقوق اساسی ایجاد نموده است. تعدد مراجع  نیز به همراه داشته، ظرفیت
ت مصـوبات  یـ بـه دنبـال دارد. از آن جملـه، لـزوم رعا     يرا بر نظام حقوق ادار ي، آثاريگذار مقرره
ب یالزم اسـت از تصـو   يادار ياست. یعنـی نهادهـا   يدارمذکور در مراجع ا يگذار مقرره ينهادها

مـذکور اجتنـاب نمـوده، در     يگذار مقررهخالف مصوبات مراجع  يها نامه نییها و صدور آ بخشنامه
وان عـدالت  یـ ها، د نامه نییا آیها  ن بخشنامهیتوان به استناد خالف قانون بودن ا یب میصورت تصو

  د.ایبراي ابطال آنها اقدام نم يادار
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  افغانستان یش قانون از منظر قانون اساسیپا
  

  حقوق عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی يدکترا/ عبدالحکیم سلیمی  hakim.salimi@yahoo.com  
  استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران/  ییکدخدا یعباسعل

  7/5/1394 پذیرش:ـ  22/12/1393 دریافت:

 دهيچک

ن یش قـوان یو لزوم پا یقانون اساس يک قوا، نظارت بر اجرایبر اصل تفک یمبتن یاسینظام س يها یستگیاز با
ز مـورد توجـه قـرار    یـ ن افغانسـتان ن یشیپ ین اساسیقوان ی، در برخیستگین بایاست. ا ینیند نظام تقنیدر فرا

ـ    ش قـانون، یشتر به مسئله پایب یتی، با عناش1382 یگرفته است. اما قانون اساس ن مقـرر  یدر مـاده سـوم چن
ح بـه  یتصـر ». ن مقدس اسالم باشدیتواند مخالف معتقدات و احکام د ینم یچ قانونیدر افغانستان ه«دارد:  یم

 ی، از اقدامات مهـم قـوة مؤسـس در حقـوق اساسـ     ین ماده قانون اساسیبر اساس ا عادي ش قانونیلزوم پا
 افغانستان است.

 یش، در خصـوص مرجعـ  ین پـا ید بر ضرورت و موازیرغم تأک به یاساسدهد، قانون  یق نشان میند تحقیبرا
ون مسـتقل نظـارت   یسی) و کمیوان عالیت ستره محکمه (دیاست. صالح یدچار کاست يشگریپا يصالح برا

 یاسـ یک نهـاد س یـ سـته اسـت   ین مهم، بایانجام ا يست. براین یش قانون، کافیدر پا یق قانون اساسیبر تطب
افغانستان، در مـتن قـانون    یاسالم يمتناسب با نظام جمهور يها تیف و صالحیوظاساختار،  يمستقل دارا

  ر است.یپذ امکان یل قانون اساسیاست مهم که فقط با تعد ین اقدامیف شود. البته، ایتعر یاساس
  .یق قانون اساسیون مستقل نظارت بر تطبیسیش قانون، نظارت، ستره محکمه، کمیافغانستان، پا :ها هدواژيکل
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  مقدمه
باشـد   یک قوا مـ یبر اصل تفک یمبتن یاسیس يها در نظام یاز مباحث مهم حقوق اساس یکیش قانون یپا

قـانون،   یمورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. دادرسـ     اوتمتف يها به گونه ،کشورها ینیند نظام تقنیکه در فرا
ون نظـارت بـر   یسـ ی، کمینگهبان قانون اساسـ  ي، شورایقانون اساس يها، شورا ها، دادرس نهادها، دادگاه

بـه خـود    يا ژهیـ گـاه و یجا ،هـا  کشـور  یاسـ یمشـابه در سـاختار س   يها نهادسایر و  یق قانون اساسیتطب
وجـود دارد   »یدادگاه قانون اساسـ «به نام  یدادگاه عال ینوع ،از کشورها ياختصاص داده است. در شمار

ش قـانون،  ینکـه پـا  یکشور است. ا یمطابق قانون اساس يعادن یش قوانیپا ،ارات آنیاخت یکه حوزه اصل
تـا چـه انـدازه و     يگـذار  نقش در نظـام قـانون   يفایشگر و ایپا يو ضرورت آن، لزوم وجود نهاد یمبان

و  يفکـر  یبـه مبـان   ،ابدی یاز آن بازتاب م یناش یاسیس يها ها و ساختار کشور ین اساسیچگونه در قوان
ویـژه   ست. بهین نان قاعده مستثیز از ایآن ن ینیافغانستان و نظام تقن تام دارد. یها بستگ نظام یاسیس ۀفلسف

را  یاسـالم  ياز نـوع جمهـور   یاسین بار نظام سیاول يخود برا یخ حقوق اساسیکشور در تاراین  کهنیا
قـانون   بـر  یمبتنـ  یاسـ یس يهـا  همه نظامبراي  طرح قابلِ ینه، دو پرسش اساسین زمیکند. در ا یتجربه م

  ک قوا، مطرح است:  یو اصل تفک یاساس
     را اجرا خواهد کرد؟ یاساسقانون  یو مقام یچه کس .الف
  انجام خواهد داد؟   يا نهادیو  یچه کسرا  یقانون اساسه یبر پا يعاد نیش قوانیپا .ب

  افته است.ین دو پرسش سامان یا يمناسب برا  به پاسخ یابیدست يق حاضر در راستایتحق

  قانونش يضرورت پا
، ي، مراقبت، مواظبت، نگـرش، پاسـدار  ي، نگاهداریحراست، نگهبان يدن به معنایاسم مصدر پائ» شیپا«

اسـت. از نظـر    )monitoring, governing( دن، نظـارت کـردن  ییـ نظارت و کنترل اسـت. عمـل پا  
بـر   یمبتنـ  یاسـ یس يها نظام يریگ همزمان با شکل ،ش قانونیو پا یقانون اساس ي، نظارت بر اجرایزمان

د مطابق بـا اصـول و   یک کشور باین مصوب یه قوانیکه کل ،ن اصلیک قوا، مطرح شده است. ایاصل تفک
و ثبـات   ینظـم حقـوق   چراکهاست؛ شناخته شده  يامر یحقوق يها باشد، در نظام ین قانون اساسیمواز

اسـت. بـا    یاسـ و حراسـت از قـانون اس   یقـانون  مراتب سلسلهت اصل یرمدار رعایدا ،ک کشوری یاسیس
در شـبکه   یمتعـادل حقـوق   ۀو لـزوم رابطـ   یقـانون  مراتب سلسلهدر  یقانون اساس يت به اصل برتریعنا
ش یگـر، پـا  ید ياز سو یاسیدر ثبات و تداوم ساختار س ی، و نقش قانون اساسسو یکاز  ين کشوریقوان
قـانون   ياسـت. اصـل برتـر    يضـرور  يامـر  ،یا عدم مطابقت با قانون اساسـ ین از نظر مطابقت و یقوان
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 يا بـا آن مطـابق بـوده و بـه صـورت شـبکه       ،ک کشـور یـ ن مصوب یه قوانیکند که کل یجاب میا یاساس
دارد. نقـض اصـل    ینـامطلوب  يهـا  امـد یپ ،یبا قانون اساسـ  ين عادیهماهنگ عمل کند. عدم انطباق قوان

لـزل اصـل ثبـات و دوام سـاختار     افراد، تز ی، نقض حقوق اساسیقانون اساستغییر ، یقانون مراتب سلسله
  است.   ین با قانون اساسیقوان ينامطلوب عدم سازگار يها امدیاز جمله پ یاسیس

از  یاسـ یکه طرح نو در انداخته و مردم آن به نظـام س  ،ر افغانستانینظ ي ش قانون در کشوریمسئله پا
 ابد.ی یت مضاعف میاند، اهم داده يرأ یاسالم ينوع جمهور

  ش قانونيمتداول پا يها روش
 انیـ انجام شـده اسـت. از م  اخیر م قرن ین در دو و نیقوانش یو پانترل خصوص کدر بسیاري  يها تالش
 اسـت کـه   یاسیو س ییش قضایپا ةویشدو نه مورد توجه قرار گرفته، یزمن یآزموده، آنچه در ا يها روش

ـ  کار رفتـه ه ا بیثر دنؤمتفاوت و م ینخست در دو نظام حقوق افتـه اسـت.   ی یت جهـان یـ مـرور مقبول ه و ب
  رد:یگ یر صورت میز یفن يها از صورت یکیبه  ،ش قانونیمتداول پا يها امروزه، روش

  يش قضائي. پا۱

بـه نظـام کنتـرل     ،یه اسـت کـه در حقـوق اساسـ    ینظارت قانون توسط قوه قضائ ،»ییش قضایپا«مراد از 
ـ  لمارشـا از ابتکـارات   ییش قضـا یوه پـا یمعروف است. ش ییقضا االت متحـده  یـ ا یوان عـال یـ س دیرئ
، قـانون  یک پرونـده حقـوق  یـ بـه   یدگیهنگام رسبه  ،1803ن بار در سال ینخست يشان برایکاست. ایآمر
ه در یـ ن اقـدام بـه صـورت رو   یـ چنـد، ا  یرا باطل اعالم کرد. پس از تحوالت یمخالف قانون اساس يعاد

بـه دو   ،ییش قضـا یها متداول اسـت. پـا   از کشور ياریکا به اجرا گذاشته شد و امروزه در بسیحقوق آمر
قـانون   ياز اجـرا تواند  می ی، قاضیروش امتناع در روش قابل اعمال است.» ییالغا«و » یامتناع«صورت 

 يط خاص، قانون عـاد یتواند مطابق شرا یم یقاض ،ییدر روش الغا کند. يخوددار یمخالف قانون اساس
  .)117 – 116ص، 1383، یپناه عتیشر ی(قاض را باطل اعالم کند یمخالف قانون اساس

  ياسيش سي. پا۲

ک قـوا و  یه بر اصل تفکی، با تکيدانان فرانسو ن حقوق فرانسه است. اکثر حقوقین روش منطبق با دکتریا
بـا قـانون    يشـگر مطابقـت قـانون عـاد    یه، معتقدند که مرجع پایه و قضائیسطح بودن قوه مقننه، اجرائ هم

قـانون   ةخود تـابع و اجراکننـد   یقاض که درصورتیت برتر از قوه مقننه باشد. یدر موقع دی، الزاماً بایاساس
گردد. پس چگونه    یه بر قوه مقننه میقوه قضائ ين مسئله، موجب برتریدر ا ییاست. مداخله محاکم قضا
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ه ارجاع یرا به قوه قضائ یمطابقت آن با قانون اساس یت اظهارنظر در نفسِ قانون و بررسیتوان صالح یم
اسـتمدار  یس سیـ  یسن بار توسط یاول يمستقل، برا یاسیک نهاد سیش قانون توسط یشه پایداد. طرح اند

ن یـ ه ایـ ) مطرح شد. پس از گذشت زمان، بـر پا 1795اوت  22( ین قانون اساسیبه هنگام تدو يفرانسو
دار  د تا عهدهیس گردیأست» یقانون اساس يشورا«به نام  ي)، نهاد1958پنجم فرانسه ( يشه در جمهوریاند
  ).120ـ  118ص) باشد (همان، یبا قانون اساس يا عدم انطباق قانون عادیش قانون (انطباق یپا

  افغانستان يش قانون در حقوق اساسيپا سابقة
 ين عـاد یش قـوان یو روش پـا  یقـانون اساسـ   ينه اجـرا یدر زم ،ن افغانستانیشیپ ین اساسیکرد قوانیرو

مـورد توجـه بـوده اسـت.      ییو قضا یاسیش قانون اعم از سیهر دو روش پا ،متفاوت است. در مجموع
ح یر و تشـر ی، تفسیاسی) با اعتماد به روش س1301( یبه نام نظامنامه اساس ،افغانستان ین قانون اساسیاول

نـوع توضـیح و یـا تغییـرات      در صورت لزوم هر« :دولت واگذار نموده است يمواد نظامنامه را به شورا
دولت باید به شوراي دولت راجع گردد. هر نوع تصـحیح و توضـیح از    ،این قانون و یا سایر قوانینمواد 

) و 1310( ی) در قـانون اساسـ  71(مـاده  » شوراي دولت و امضاي وزرا چاپ و نشر خواهد شـد. سوي 
 را در یر قـانون اساسـ  ی، تفسـ 1355 ین مسئله مطرح نشده است. قـانون اساسـ  یا ،)1343( یقانون اساس

امـا نسـبت بـه     ،)135است (مـاده   ییقضا ةوی) دانسته که ناظر به شیت ستره محکمه (دادگاه عالیصالح
ر یـ نظ» یقـانون اساسـ   يشـورا «بـه نـام    ينهاد ،1366 ی. در قانون اساسساکت است ين عادیش قوانیپا

و  یداخلـ ن یمراقبـت از مطابقـت قـوان    ،فـه آن یشده است که وظ ینیب شیفرانسه، پ یقانون اساس يشورا
از قـانون   یل ناشـ ینـه مسـا  یدر زم ییو قضـا  یو ارائه مشاوره حقوق یبا قانون اساس یالملل نیمعاهدات ب

(مـاده   ییش قضـا یپا ةویهم ش 1382 یدر قانون اساس. )127- 122س جمهور است (مواد یبه رئ ،یاساس
 .شده است ینیب شی) پ157(ماده  یاسیش سی) و هم روش پا121

  افغانستان يقانون در قانون اساسش ين پايمواز
ن یـ اسـالم د  .)1اسـت (مـاده    یاسالم يجمهور ،افغانستان یاسی، نوع نظام س1382 یاز نظر قانون اساس
ن مقدس اسـالم  یتواند مخالف معتقدات و احکام د ینم یچ قانونین کشور، هیدر ا. )2دولت است (ماده 

شوند (مـاده   یل نمیتعد یاسالم ياسالم و نظام جمهورن مقدس یاز احکام د يرویاصل پ. )3باشد (ماده
ت یس و تثبینشانۀ اهتمام قوة مؤسس به تأس یب مواد مزبور، بخصوص ماده سوم قانون اساسی). تصو149
 یخ حقـوق اساسـ  یسـابقه در تـار   یسته و بیشا ین مقدس اسالم در افغانستان است که اقدامیت دیحاکم
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ت یک قانون، اهمیاست. وجه آمره بودن  ين امریاز نوع قوان یانون اساسن مادة قیا چراکهافغانستان است؛ 
که توافق مخالف قانون آمره را منـع و در مقـام تعـارض،     يا گونه العاده آن در نگاه قانونگذار است، به فوق

ح یقـانون آمـره تصـر    يریرناپـذ ییدارد. افزون بر این، در متن قانون به اصالح و تغ یهمواره آن را مقدم م
بـا توجـه بـه     .)2850ص، 4، ج 1378، يلنگـرود  ي؛ جعفـر 158 -  140ص، 1377ان، یـ کنـد (کاتوز  یم

، فقط ین ماده قانون اساسید اذعان کرد که ای)، با149ل بودن آن (ماده یرقابل تعدیصراحت ماده سوم و غ
، یده قـانون اساسـ  ن مـا یب ایخ تصویاز تار یعنیکند؛  یت میز سرایست، بلکه به گذشته نینده نیناظر به آ

مخالف  یاست و هر قانون یکه مخالف معتقدات و احکام اسالم اسالم باشد، مخالف قانون اساس یقانون
ح و شفاف ینه، کامالً صرین زمیدر ا یندارد. موضع قانون اساس ی، باطل است و اعتبار قانونیقانون اساس

  ).162(ماده » باشد یم یر احکام آن ملغیمغا ینین تقنین و فرامی، قوانین قانون اساسیبا انفاذ ا«است: 
ش ین پـا یمثابه مـواز  به ،یها) اسالم د بر معتقدات (باورها) و احکام (ارزشیسس از تأکؤم ةقو ةزیانگ
هـا تـالش    سـاختن ارزش  یهـا در عملـ   مان راسخ به باوریق این است که مردم افغانستان از طریقانون، ا

انگر یـ قت بیدر حق ،یسوم قانون اساس ةدا کند. مادیکشور استقرار پاین در  یاسالم يکنند تا نظام جمهور
 ،نیـ ن اسالم است. نقش متقابل اصول و فـروع د ین مبید یو ارزش يق دو نظام اعتقادیق و عمیارتباط وث
نباتـات   يهـا  هـا و شـاخ و بـرگ    شـه یر و تأثر متقابل ریهمانند تأث یو استحکام نظام اسالم ییدر شکوفا

شه بـه شـاخه و بعکـس در    یگزاگ از ریات به صورت زیح ،ینبات یگونه که در زندگ است. همان یاتیح
هـا) در   ان اصول (اعتقـادات) و فـروع (رفتـار   ین رابطه میز ایک ملت نی یاسیات سیگردش است، در ح

در رفتـار مـردم    يشـتر یباشد، ثبات و اسـتحکام ب  يک ملت قویکه اعتقادات  یان است. به هر نسبتیجر
مـان  یو عمل کردن افراد مطابق اعتقـادات، ا  ینین دیت موازیگر، به تناسب رعاید سوياز . شود یجاد میا

است. بـا توجـه بـه     یت احکام اسالمیساز رعا نهیزم ید اسالمیشناخت عقا چراکه؛ شود یت میمردم تقو
ش قـانون، نگـاه   یند پـا ی) اسالم در فرایفقه يدهایدها و نبای) و احکام (باينقش معتقدات (اصول اعتقاد

  است. يباره ضرور نیگذرا در ا

 . معتقدات اسالم۱

ان دو یعید، نبوت و معـاد اسـت. شـ   یتوح :عبارت از ،سنت اسالم در نظر اهل يا اصول اعتقادیمعتقدات 
ن است که امامـت  یامطلب  دهند. سرّ ید قرار مین مورد تأکیف اصول دیز در ردیاصل عدل و امامت را ن

العاده برخـوردار   ت فوقیگران، از اهمیل مفهوم خاص و متفاوت از برداشت دیبه دل ،عهینزد شو عدل در 
  رد.یگ یگانه مورد اشاره قرار م ق، اصول پنجین تحقی). در ا951و  842، ص4ج، 1374، ياست (مطهر
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  توحید
ب از ، نظـام هسـتی منشـع   يدیـ کـرد توح یهاسـت. در رو  د و ارزشیهمه عقا ۀشیر ،)يتوحید (خداباور

الـف،   1386باشد (مصباح،  ناحیه خود میاما ضرورت وجود او از . )156وجود یکتاي الهی است (بقره: 
 ي) و اعتبـار 255(بقـره:   ینیت تکـو یـ )، مالک62ز اسـت (مؤمنـون:   یکه خالق همه چ ي). خداوند58ص

)، 59صالـف،   1386اوست (مصـباح،   يجهان حق انحصار یعیو تشر ینیر تکوی) و تدب64جهان (نساء:
هـا و   ). همـه شـناخت  375ص، 1378وجـود نـدارد (سـروش،     یمستقل از اراده اله یتیت و مالکیحاکم
م یاز آثـار مسـتق   .)112 ــ  110ص، 1375، یآملـ  يشه استوار باشد (جوادین اندیها، باید بر ا گذاري قانون
حقـوق اسـت    يحـق خـدا بـه عنـوان مبنـا     ) و اثبـات  88(قصص:  یت الهید، اثبات اصالت حاکمیتوح

انسان با خـدا، قابـل    ۀبدون اعتبار رابط یچ حقی، هیاز نظر برهان عقل. )10ص، 74 ق، ج1403 ،ی(مجلس
  .)116 ـ 107ص، 1ب، ج  1386(مصباح،  ستیاثبات ن

اسـت. هـر    یش قانون، حق خدا و معتقدات اسالمیو پا يگذار قانون ی، مالك اصليدیدر نظام توح
)، 26ت اسـت. خالفـت داود (ص:   یمتعـال باشـد، فاقـد مشـروع     يکـه در تضـاد بـا حـق خـدا      یقانون

امبر یـ وسف پی)، 20ده: ئم (مای)، آل ابراه247ل (بقره: یاسرائ ی)، حکومت بن251طالوت (بقره: ییروا فرمان
)، 54: ت اولواالمر (نسـاء ی) و وال55ده: ئت رسول اکرم (مای)، وال35مان (ص: ی)، ملک سل101وسف: ی(

ثابـت    بـه، یهماننـد کلمـه ط   ،دیـ بـر توح  یمبتن ین است. نظام حقوقیدر زم یت الهیاز حاکم يهمه پرتو
 ،میقـرآن کـر  . )26م: ینـدارد (ابـراه   یگونه ثبات چیه يدیرتوحیغ یاما نظام حقوق .)25ـ24م: یاست (ابراه

دهد تا رابطـه خـود    یهشدار مها  به انسان ،)53(فصلت:  یدر خداشناس ید بر نقش خودشناسیضمن تأک
  .)19اد نبرد (حشر: یسبحان را از  يبا خدا

  نبوت
 ،ن آنیت و تـأم یانسان بـه هـدا   يازمندیاسالم است. ن يدیتوح ینیب الزمه جهان ،و نبوت یاعتقاد به وح

خداونـد   .)87، ص1380، ی؛ ممـدوح 357 ـ 356ص، 1381نا، یس است (ابن یحکمت بالغه اله يمقتضا
اسـت کـه    یثاق الهینبوت م .)50کند (طه:  یت میشان هدا یستگیسبحان همه موجودات را به تناسب شا

  .)66ص، 1388، یآمل يکند (جواد یبر مدار حق حرکت م

  امامت
س کـرده  یآن را تأس اکرمامبر یاست که پ یتیریقت، ادامه مدیو در حق یحکمت اله يز مقتضایامامت ن
). امامت، 346ص، 1372است (مصباح،  يو رهبر ییشوایپ يرهبر و امامت به معنا يمعنا، به »امام«است. 
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بجز نبوت و رسالت را دارد.  اکرمامبر یپ يها ) و امام معصوم همۀ منصب59دارد (نساء:  یخاستگاه قرآن
 یحکومت يها حجت و فرمان ین و معارف اسالمیق و قوانیان حقایر امام معصوم، در بیگفتار، کردار و تقر

، »نیثقلـ « ث معـروف  ی) حـد 490 -  481ص، 3، ج 1378و دیگـران،   يرازیاست. (مکارم ش آور الزاماو، 
  ).100ص، 2ق، ج 1403، یقت است (مجلسین حقیز شاهد این اکرمامبر یاز پمنقول 

  عدل
صـفات  ر یان ساینش عدل از میگز ۀفلسف .)16ص، 1375د دارد (مصباح، یم با توحیارتباط مستق ،»عدل«

، امبر اسـالم یاست. رسالت پ یعدالت در نظام هست ي، نقش محوریخداوند، در زمره معتقدات اسالم
 .)80ص، 1388، يرازیاست (مکارم شـ » یعدل اله«به  یهمه متک ،معاد ۀلئو مس امامت امامان معصوم

  .)217ص، 1 ق، ج1417، یئبه حق مسلم خود برسد (طباطبا یعدالت آن است که هر انسان
نا، یسـ  ت عدالت اجتماعی است (ابـن ی) و حاکم5(قصص:  یآرمان  س جامعهیاسالم درصدد تأس

ن است کـه مـردم خـود بـه     یامبران این و بعثت پیع دی). اصوالً، فلسفۀ تشر444ـ   441صق، 1404
، 1360، یساز تکامل اجتماعی است (طوسـ  عدالت زمینه چراکه)؛ 25د: یاقامه عدالت بپردازند (حد

گیرد که حاکم مدینه خـود را وقـف عـدالت کنـد      ، زمانی شکل میی). جامعه آرمان257 - 247ص
، ی(فـاراب  یم عادالنـه روابـط اجتمـاع   ی). وظیفه سیاستمدار مدینه، تنظـ 80و  47ص، 1389ره، ی(کو

ک یـ ). در 79ص، 1375خلـدون،   ض اسـت (ابـن  ی) و کار ویژه دولت، مبارزه با تبع162ص، 1358
) و احقـاق حـق از   118ص، 1364درستی حکومـت (ارسـطو،    یار راستی وکالم، اجراي عدالت مع

ت یـ بـه رعا  ی). اهتمـام قـانون اساسـ   103ص، 1384، یاسـت (هاشـم   یجامعـه آرمـان   يها یژگیو
  ر کرد.ین زمینه باید تفسیرا در ا یمعتقدات اسالم

  معاد
. )64 اسـت (عنکبـوت:   یاسـالم  يهـا  ن بـاور یتـر  یاز اصـول  ،بشر یبودن زندگ ياعتقاد به معاد و فراماد

 یحتـ . )58شـود (فرقـان:    یخداوند شناخته مـ  يات ابدیجاودانه و مظهر ح ياساس، انسان موجود اینبر
و انسـان همچنـان انسـان اسـت      ،)67؛ زمـر:  3ر: یبنـدد (تکـو   یرخت برم یخ که همه هستیان تاریدر پا
 77وسته اسـت (قصـص:   یهم پ قت بهیک حقی ،ا و آخرت انسانیرا دنیز ؛ابدی یان نمیاو با مرگ پا یزندگ

شـه آخـرت   یشـه زنـده اسـت و چنـان در اند    یهم يا چنان عمل کند که براید در دنیپس، انسان با .)83و
، البالغـه  نهـج ؛ 339ص، 78 ج ؛139ص، 24 ق، ج1403، یرود (مجلسـ  یا مـ یـ ا فـردا از دن یـ گوکه باشد 
  .)83قصص: ؛ 67ص، 17 ج ؛11ص، 12 ق، ج1414، ی؛ حر عامل131حکمت، 1379

30    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

ت مضـاعف  یـ ش قـانون اهم یو پـا  يگـذار  ه جامعه، قـانون یندبا توجه به نقش قانون در سرنوشت آ
دچـار   ،شیخـو  يات ابـد یـ در ساختن ح یاشد که جامعه اسالمب يا د به گونهیش بایع و پایابد. تشری یم

شـتن  یرفتـار خو د مراقـب  یـ ، دولت و ملت باین است که در نظام اسالمیمعاد ا یام اصلینشود. پ یکاست
ع و یدر تشـر  يمعنـو  يضمانت اجـرا  ینوع ،ن مراقبتیادرواقع امت روز محاسبه است. یق چراکه ؛باشد

  ش قانون است.یپا
او برنامـه   يبـرا  ،ازل و ابـد انسـان   يا تغافل از دو سـو ین است که با غفلت یاشکال تفکر سکوالر ا

 يپنـدارد (جـواد   یر مـ یراه ندارد، فناپـذ  يقت ویدر حق يدهد. انسان را که زوال و نابود یارائه م یزندگ
 .)160ص، 1381، یآمل

 ي. احکام اسالم۲

 یف عملـ یه مربـوط بـه وظـا   یـ ه فرعیاحکام شـرع  ،یمندرج در ماده سوم قانون اساس» احکام«منظور از 
همانـا خطـاب    ،حکـم  .)40ص، 1 ق، ج1419، مکـی عـاملی  ؛ 2ص، 1 تـا، ج  ی، بـ ین است (حلـ یمکلف

 ــ  52ص، 1369؛ مصـباح،  26ص، 1997ابـد (ابـوزهره،   ی ین تعلق مـ یاست که به افعال مکلف يخداوند
ات انسـان  یـ م حیتنظـ  ي، قانون صادره از جانب خداونـد متعـال بـرا   یگر، حکم شرعیف دیدر تعر .)53

و  یداخلـ  ةانسـان را در دو حـوز   يهـا  همه رفتار یاحکام اسالم. )163 ـ 161، صق1432است (صدر، 
  .)157 ـ 154ص، 2 ، ج1379شود (مصباح،  یشامل م یالملل نیب

، و حضـور  سـو  یـک از  یمندرج در مـاده سـوم قـانون اساسـ    » معتقدات و احکام«با توجه به اطالق 
 يگـذار  ن اعتقادات و احکام مالك قـانون ییگر، تعید يمتعدد در افغانستان از سو یو فقه یمذاهب کالم

کـه مربـوط بـه علـم کـالم اسـت،        ،ينه اصول اعتقادیدر زم؛ زیرا است یل اساسیاز مسا ،قانون شیو پا
 ــ  22ص، 1385، یگـان یگلپا یمختلف وجود دارد (ربـان  يها فرقهسایر ه و یمذاهب معتزله، اشاعره، امام

، ی، مـالک ی، شـافع ی، حنفـ يز مذاهب جعفـر یکه مربوط به علم فقه است، ن ،یدر حوزه احکام فقه .)24
). مـذاهب  70ـ   36ص، 1346، یمحمصـان ؛ 71 -  44ص، 1387، یت دارند (زلمیو... فعال يدی، زیحنبل

  دارند. نظر اختالفي متعدد ئلرغم اشتراك در اصول، در مسا هبمزبور  یاسالم
ر یافغانسـتان معتقـد اسـت کـه در تفسـ      یسندگان حقوق اساسـ یاز نو یکیت، ین واقعیت به ایبا عنا
  ار را در نظر گرفت:  ید دو معیاحکام با
مطلـق   ین است که ظاهر ماده سوم قـانون اساسـ  یقت ایمذاهب: حقۀ بودن حکم در هم یاتفاق .الف
د یـ د نشده است. با توجه به اطالق ماده مزبور، بایمق یخاص یا فقهی ی، اسالم به مذهب کالمیعنیاست. 
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 یو فقهـ  یتا شـامل تمـام مـذاهب کالمـ     فتگردر نظر ع آن یوس يرا به معنا یمعتقدات و احکام اسالم
مخـالف   یمذاهب اسالم ۀشود که با احکام هم یم یمخالف اسالم تلق ین صورت، فقط قانونیشود. در ا

از نظـر   ،ب و عمل بـه آن یمطابقت داشته باشد، تصو یاز مذاهب اسالم یکیاما اگر قانون با احکام  ،باشد
هرچنـد   .ستیاحکام اسالم ن ن حالت مخالف معتقدات ویرا در ایز ،ندارد یمانع یماده سوم قانون اساس

 یهـم بـا فلسـفه اصـل     ،رین نوع تفسـ یگر باشد. اید یا چند مذهب فقهیک یممکن است مخالف احکام 
و  ین مـدن یاسـت کـه قـوان    یو تعدد فتوا و مذاهب در اسالم سازگار است و هم موافـق روشـ  » اجتهاد«

گـر  ید یکـ ی ي، عمل بر اساس فتوامردم يجاد سهولت برایبه منظور ا ،موارد یافغانستان در بعض ییجزا
  .)241ـ240ص ،1389پژوه،  (دانشز کرده است یرا تجو یاز مذاهب فقه

اسـت کـه    یو محدود ساختن آن به احکام ،ق از احکامیر مضیبودن احکام: مراد ارائه تفس یقطع .ب
کـه   ،یدر خصوص مـاده قـانون اساسـ    ،دانان مصر حقوق یبرخ که چناناند.  یاز نظر ثبوت و داللت قطع

انصـراف دارد بـه    یعت اسالمیشر :اند داند، گفته یدر مصر م يگذار قانون یرا منبع اصل یعت اسالمیشر
از آن  یکـ یا یـ  ،که در ثبـوت و داللـت   یباشد، نه احکام یکه در ثبوت و داللت خود قطع یاحکام فرع

ار در یـ جه، مـالك و مع یدر نت. )9ص، 1996، يطماو ؛92ص، 2008، يو صبر یهستند (سنوس یدو، ظن
اسـت   یو مـورد اتفـاق همـه مـذاهب اسـالم      یباشد که از نظر ثبوت و داللت قطعـ  ید اصولیاحکام با
  .)383ص، 1391(دانش، 

 ،ا طـرح قـانون  یـ حـه و  یدهنـدگان ال  ، در مرحله نخست ارائهیبا توجه به مفاد ماده سوم قانون اساس
ا یـ ب طـرح  یفه پارلمان است که از تصویند. سپس وظهست یحکام اسالمت معتقدات و ایموظف به رعا

 ،ح قـانون یس جمهور در مقام توشـ یکند. سرانجام، رئ يخوددار یحه مخالف معتقدات و احکام اسالمیال
نباشـد.   یح، قانون مخالف احکـام و معتقـدات اسـالم   یب و توشیند تصویموظف به مراقبت است تا برا

 يشـگر یپا يمستقل بـرا  يح، لزوم نهادیب و توشیالزم در مراحل طرح، تصو ياه افزون بر همه مراقبت
  سته است.یبا يقانون امر

  افغانستان يشگر قانون از منظر قانون اساسيمرجع پا
 یالزم است. چـه مرجعـ   یاز منظر قانون اساس ،شگر قانونیمرجع پا یی، شناسايشگریبا توجه به لزوم پا

 یقانون اساسـ  يفه مراقبت از اجرایل وظیبه دل ،س جمهوریرا انجام دهد؟ رئ يشگریر پایفه خطید وظیبا
بـه   ،)یوان عـال ی)، ستره محکمه (د94و 90(مواد  يگذار ت قانونیل صالحیبه دل یمل ي)، شورا64(ماده 

32    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

بـا   یالمللـ  نیبـ  يهـا  ثاقین الدول و می، معاهدات بینین تقنین، فرامیمطابقت قوان یت بررسیل صالحیدل
ون مسـتقل  یسـ یا کمیـ )، 130(مـاده   ییف قضـا یانجام وظـا  يمحاکم در راستا ،)121(ماده  یقانون اساس
  .)175(ماده  یق قانون اساسیر نظارت بر تطبیفه خطیل وظیبه دل ،یقانون اساس

را » یق قـانون اساسـ  یـ ون مستقل نظـارت بـر تطب  یسیکم«و » ستره محکمه«ت یق، صالحین تحقیدر ا
  م.یده یرار مق یمورد بررس

  ) ي. ستره محکمه (دادگاه عال۱

ه یدر رأس قـوه قضـائ   یین ارگـان قضـا  یتـر  یث عـال یافغانستان، ستره محکمه به ح یاز نظر قانون اساس
عضـو آشـنا    متشکل است از نُه ،ییقضا ین نهاد عالیا .)116افغانستان قرار دارد (ماده  یاسالم يجمهور

 و داشتن تعهد، تخصـص و  یا فقهیو  یدر علوم حقوق یالت عالیتحص يافغانستان، دارا ییبا نظام قضا
گردنـد (مـواد    ین مـ ییندگان) تعیجرگه (مجلس نما ید ولسییبا تأ ،س جمهوریرئ سويکه از  یتجربه کاف

المللـی بـا قـانون     بـین  يهـا  ثـاق یتقنینی، معاهـدات و م  يها  بررسی مطابقت قوانین، فرمان .)118و  117
باشـد   یمـ  یین نهـاد قضـا  یـ ا  تیا محاکم از صـالح یحکومت و  يبر اساس تقاضا ،نهار آیاساسی و تفس

  .)121(ماده 
ش یپـا  يرا بـرا  ینهاد خاص ین ادعا که قانون اساسیبا ا ،غانستاناف یسندگان حقوق اساسیاز نو یکی

ن یش قـوان ینظـارت و پـا   ين مرجـع بـرا  یتر ن نکرده است، ستره محکمه را مناسبییعتن یو کنترل قوان
 یر و بررسـ یدر مقام تفس یقانون اساس 121به استناد ماده  ،یین نهاد قضاین باور است که ایدانسته و بر ا
مطابقـت بـا قـانون     ا عدمین را از نظر مطابقت یقوان يشگریت پای، صالحین با قانون اساسیمطابقت قوان

  .)385ص، 1391 ند (دانش،را باطل اعالم ک یر با قانون اساسیتواند قانون مغا یدارد و م یاساس
ق قـانون  یـ ون مسـتقل نظـارت بـر تطب   یسـ یکم«ل یناظر بـه تشـک   یقانون اساس 157ت به ماده یبا عنا

ش قـانون، ممکـن اسـت    ینظـارت و پـا   يخاص بـرا  ينهاد ینیب شیبر عدم پ یفوق مبن ي، ادعا»یاساس
ش قـانون و  یپـا  يمرجع بـرا ن یتر به عنوان مناسب ،ن ستره محکمهیین، تعایدچار چالش شود. افزون بر 

  قابل تأمل است: ی، از جهاتیق مفاد ماده سوم قانون اساسینظارت بر تطب
ر آنهـا از  یو تفسـ  ین با قانون اساسـ یمطابقت قوان ی، بررسیقانون اساس 121ل ماده ی. با توجه به ذ1
ا یـ حکومـت و   يت منوط به تقاضاین صالحیبلکه اعمال ا ،ستیستره محکمه ن یه و ذاتیت اولیصالح

ا یـ حکومـت و   یجه، ستره محکمه بدون درخواست قـانون یباشد. در نت یمحاکم مطابق به احکام قانون، م
    را ندارد. ین با قانون اساسیمطابقت قوان یا بررسیر و یها، حق ورود در مسئله تفس دادگاه
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ا یـ و مشـروط بـه درخواسـت حکومـت و      ینیانگر نظـارت پسـ  یب ،یقانون اساس 121. ظاهر ماده 2
ن و یقـوان  یبررسـ  یعنـ ی ،اسـت  ینیشـ یش قـانون از نـوع نظـارت پ   یکه پـا  یباشد. درصورت یها م دادگاه
ـ با ،یرت قانون آنها با قـانون اساسـ  یا عدم مغایرت یص مغایتشخ ب قـانون و قبـل از   ید پـس از تصـو  ی
  د.کن یز صدق مینه نین زمیدر ا ،»بهتر از درمان است يریشگیپ«رد. اصل یح آن صورت گیتوش

 ۀنـ یشـک زم  ین به ستره محکمه، بیقوان يشگریت پایصالح يک قوا، اعطایت به اصل تفکی. با عنا3
مصـوبات قـوه مقننـه باشـد،      يد مجـر یـ کـه با  يسازد. نهـاد  یه بر قوه مقننه را فراهم میقوه قضائ يبرتر

آن را اثبـات   يبرتـر  یرد کـه نـوع  یـ گ یر مـ مصوبات قوه مقننه قـرا  یناخواسته در مقام قضاوت و بررس
 ،ر آنهـا یو تفسـ  ین با قانون اساسیمطابقت قوان یت ستره محکمه در بررسین، صالحایکند. افزون بر  یم

 ۀنـ یقـت زم یدر حق ،سـتره محکمـه   يشـگر یت پایصـالح  چراکه؛ ندارد يز سازگاریک قوا نیبا اصل تفک
  سازد.   یم ه در امور قوه مقننه را فراهمیمداخله قوه قضائ

ت سـتره محکمـه   یدر کشور، محدود ساختن اعمال صالح یفعال مدن يها . با توجه به حضور نهاد4
را در یـ ز؛ نـدارد  یه قـانون یـ گونه توج چیه ،حکومت و محاکم ين به تقاضایر قوانیق و تفسیدر مورد تطب

صـورت مشـاهده قـانون     ن حق را دارند که دریا یمدن يها همه آحاد مردم و نهاد ،کیدموکرات يها نظام
نـد. محـروم سـاختن    یآن را درخواسـت نما  يآن را به مرجع مربوطه اعالم و الغـا  ،یر با قانون اساسیمغا

  ندارد.   یه قانونیچ توجیه ،ین حق اساسیاز ا یمدن يهاد مردم و نها
اسـت کـه    ین امکان منطقین، اینظارت و کنترل قوان يخاص برا ينهاد ینیب شی. در صورت عدم پ5

بـراي نمونـه،   ش قـانون را دارا باشـد.   یت نظارت و پـا یخود، صالح یف قانونیبه تناسب وظا يهر نهاد
ت یل صـالح یـ به دل یمل ي)، شورا64(ماده  یقانون اساس يفه مراقبت از اجرایل وظیس جمهور به دلیرئ

)، ستره محکمـه (مـاده   130(ماده  ییف قضایانجام وظا ي)، محاکم در راستا94 و 90(مواد  يگذار قانون
  .)175(ماده  یق قانون اساسیون مستقل نظارت بر تطبیسیکم ) و121

  يق قانون اساسيون مستقل نظارت بر تطبيسي. کم۲

ر آنهـا را بـر اسـاس    یو تفسـ  ین بـا قـانون اساسـ   یمطابقـت قـوان   یبررس یقانون اساس گذشت، که چنان
 مـا . ا)121داند (ماده  یت ستره محکمه میمطابق به احکام قانون از صالح ،درخواست حکومت و محاکم

 ،رین غفلت و تـأخ یده است. ایب نرسیت باشد، به تصوین صالحیانگر روش اعمال ایکه ب یقانون تاکنون
بـه  ه جرگه یندگان لویجاد کرده است. بخصوص که نمایت ستره محکمه ایرا نسبت به صالح ییها دیترد

ز در قـانون  یـ را ن 157جـاد کننـد، مـاده    یا 121در ماده  یلینکه تعدیبدون ا ،یقانون اساس بیهنگام تصو

34    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

ل یمطابق بـه احکـام قـانون تشـک     یق قانون اساسیون مستقل نظارت بر تطبیسیکم«اضافه کردند:  یاساس
  .»گردند ین مییجرگه تع ید ولسییس جمهور با تأیون از طرف رئیسین کمیا يگردد. اعضا یم

، یدر قـانون اساسـ   یقانون يها تیف و صالحیان وظایبدون ارائه ساختار، ب ،ونیسین کمیا ینیب شیپ
 مـاده  ،ه جرگـه یـ نـدگان لو یش فراهم ساخت. اگر نمایش از پیمتفاوت را ب يها ها و برداشت دینه تردیزم

ش یو پـا  ین با قـانون اساسـ  یمطابقت قوان ی، به منظور بررسیوان قانون اساسیس دیهدف تأس ارا ب 157
قـانون   121کردند. امـا در عمـل، بـا حفـظ مـاده       یابجاد م یلیتعد 121د در ماده یب کردند، بایآنها تصو

ق قـانون  یـ ون نظـارت بـر تطب  یسیت کمیل و صالحیکردند. طرح تشک ینیب شیز پیون را نیسی، کمیاساس
 17ر پـنج فصـل و   که د ،ن قانونیده است. ایجرگه رس یب ولسیه و به تصویتوسط حکومت ته ،یاساس

  افته است.  یانتشار  یده رسمیجر 986 ةم شده است، در شماریماده تنظ
سـوي  باشد که از  یم هفت عضو اعم از مرد و زن ون متشکل ازیسیکم، ن قانونیمطابق ماده چهارم ا

ط یگردنـد. از جملـه شـرا    ین مـ یـی مدت چهار سـال تع  يبرا ،جرگه یاعتماد ولس يبا رأ ،س جمهوریرئ
  باشد. یا معادل آن می يسطح ماستر در یا فقهی یعلوم حقوق در یالت عالیداشتن تحصاعضا، 

  ون عبارتند از:یسیکم يها تیف و صالحیبر اساس ماده هشتم قانون مزبور، وظا
  ، ستره محکمه و حکومت؛یمل يس جمهور، شورایرئ يبر اساس تقاضا یر احکام قانون اساسیتفس - 
، قـوه  یمل يس جمهور، حکومت، شورایتوسط رئ یاحکام قانون اساسق یتطب ت وینظارت بر رعا - 
 ؛یردولتیغ و یدولت يها سازمان سسات وؤه، ادارات، میقضائ

  ؛یمل يشورا و يس جمهوریبه رئ ،یاز قانون اساس یل ناشیدر مورد مسا یه مشاوره حقوقئارا - 
ـ  ئـ و ارا یافت تناقضات بـا قـانون اساسـ   یغرض در ،ن نافذهیمطالعه قوان -  س جمهـور و  یه آن بـه رئ
  ر جهت رفع آنها؛یبه منظور اتخاذ تداب یمل يشورا
بـه منظـور انکشـاف     ،رینه اتخاذ تـداب یدر زم یمل يس جمهور و شورایشنهاد مشخص به رئیارائه پ - 

  ؛یمطابق قانون اساس يگذار امور قانون
 ؛یاحکام مندرج قانون اساسا تخلف از ی یس جمهور، در صورت مالحظه تخطیارائه گزارش به رئ - 
 مربوطه. يها ح و طرزالعملیب لوایتصو - 

 ینـ یب شیون پـ یسـ یکم يبرا یر قانون اساسیت تفسیجرگه، صالح یدولت به ولس يشنهادیدر طرح پ
 يهـا  تیرا از صـالح  یر قـانون اساسـ  ین قـانون، تفسـ  یـ ل ماده هشتم ایجرگه با تعد ینشده بود، اما ولس

را بـه   یق قـانون اساسـ  یون نظارت بر تطبیسیح، قانون کمیجمهور در مقام توشس یون قرار داد. رئیسیکم
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 ،یگونـه بررسـ   چیبدون هـ  ،جرگه یجرگه مسترد کرد. ولس یدوباره به ولس ،یرت با قانون اساسیل مغایدل
 یح تلقـ یمنزلـه توشـ   بـه  ،یقـانون اساسـ   94مطابق مـاده   ،بین تصویب کرد. ایآن را با دو سوم آرا تصو

مطابقـت آن بـا    یبررسـ  بـراي ب را یس جمهور، قانون تازه تصـو ین، رئینافذ است. با وجود ا و شود یم
ت سـتره محکمـه   ی، صالحیقانون اساس 121به ستره محکمه ارجاع داد. به صراحت ماده  ،یقانون اساس

  است. ینه، قطعین زمیدر ا
ق قـانون  یـ ون مستقل نظارت بر تطبیسیت کمیستره محکمه، صالح یعال يسرانجام، شورا

و  ی)، راجع بـه بررسـ  4و بند ( یر احکام قانون اساسی)، ناظر به تفس1را در مورد بند ( یاساس
) 5( ییاعـالم کـرد (قـرار قضـا     یح قانون اساسـ ی، مخالف صرین با قانون اساسیمطابقت قوان

  ستره محکمه). یعال يشورا 25/1/1388مورخ 
ـا    ین و بررسیقوان يشگریصالح براي پا ی، تاکنون مرجعیحاصل اینکه، از نظر قانون اساس ـا ب مطابقت آنه

ان سـتره محکمـه و   یـ نۀ نزاع مستمر مین موضوع، زمیت ایاز ابهام قرار دارد. عدم شفاف يا ، در هالهیقانون اساس
ت یدهـد کـه صـالح    یها نشان م یرا فراهم ساخته است. بررس یق قانون اساسیون مستقل نظارت بر تطبیسیکم

ـاد حقـوق  یـ س یازمند تأسـ ین کار، نیش قانون ناتمام است. ایمهم پا يور، در امرهر دو نهاد مزب مسـتقل   یک نه
ـاف  يدانان مسلمان دارا متشکل از فقها و حقوق توانـد از تجربـه    یباشـد. افغانسـتان مـ    یمـ  یتخصص و تعهد ک

ـانون اساسـ    يشورا«رد. مانند ینه بهره بگین زمیدر ا یاسالم ياز کشورها یبرخ یحقوق ـان ق ران، یـ در ا» ینگهب
ـانون اساسـ   يپاسـدار  يرا بـرا  یکه نهاد خاص ییدر مصر و سایر کشورها» یقانون اساس یدادگاه عال« و  یاز ق

  اند. س کردهیتأس یا عدم مخالفت آنها با قانون اساسین، از جهت مخالفت ینظارت بر قوان

  يريگ جهينت
  کرد:بیان توان  یر میق حاضر را به صورت زیند تحقیبرا

ک قوا، ضرورت یاصل تفک يو مقتضا یبر قانون اساس یمبتن یاسینظام س يها یستگیاز با
 یمطابق قانون اساسـ  عادي نیشگر قوانیو لزوم مرجع پا يشگرین پاین موازییش قانون، تعیپا

 یحقوق يها ش قانون، مورد توجه نظامیش از دو قرن است که مسئله پای، بیاست. از نظر زمان
ها، بـه صـورت    کشور یش قانون در قانون اساسیپا يها دانان قرار گرفته است. روش و حقوق

مورد توجه  ين مسئله تا حدیافغانستان، ا یمتداول است. در حقوق اساس یاسیا سیو  ییقضا
معتقـدات و احکـام   «ت نظـام،  ی، بـا توجـه بـه اسـالم    ش1382 یقرار گرفته است. قانون اساس

  کند. یم یکشور معرف ینیند نظام تقنین در فرایقوان يشگرین پایمثابه مواز را به» یاسالم

36    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

فقـط   ،عت)یشـر  يدهایها و نبا دیو احکام (با ،د، معاد، عدل، نبوت و امامت)ی(توح یمعتقدات اسالم
رش حـق  ی، پذیت الهیاصالت حاکم .اسالم است یاسیس نظام سیصرف نیستند، بلکه منشأ تأس یک باور

در همـه   ،از انسـان بـه خـدا   یو ن یانسان، احساس وابستگ يمنشأ حقوق، اعتقاد به ماندگار خدا به عنوان
ن آثـار مترتـب بـر    یتـر  ، از مهـم یآرمـان  یاسـ ین، اهتمام به تحقـق جامعـه س  یها از جمله در امر تقن نهیزم

 نیـی ش، و تعیش قـانون، روش پـا  ی، ضـرورت پـا  يگذار است که در قانون یها و اعتقادات اسالم ارزش
  کننده دارد. نییشگر نقش تعیمرجع پا

قـانون مخـالف   . ن کـرد یـی تب یک اسـتدالل منطقـ  یتوان در قالب  یرا م یمفاد ماده سوم قانون اساس
ت یفاقد مشـروع  ،یهر قانون مخالف قانون اساس. است یمخالف قانون اساس ،یمعتقدات و احکام اسالم

ن یـ در ا یت اسـت. مسـئله اصـل   یمشـروع  فاقـد  ،یپس قانون مخالف معتقدات و احکـام اسـالم   .است
 ياست که چگونـه و توسـط چـه نهـاد     یک قانون با اعتقادات و احکام اسالمیاستدالل، اثبات مخالفت 

  رد.ید انجام گیبا
ستره محکمـه در   ،یکیشده است.  ینیب شین امر پیا يبرا یاسیو س ییدو نهاد قضا ،یدر قانون اساس

ن، یمطابقـت قـوان   ی، بررسـ یقـانون اساسـ   121کشـور کـه مطـابق مـاده      یین نهاد قضایتر یگاه عالیجا
ا یـ حکومـت و   ير آنها بـر اسـاس تقاضـا   یو تفس یبا قانون اساس یالملل نی، معاهدات بینیتقن يها فرمان

ون مستقل نظـارت بـر   یسی، کميگریاست. د یین نهاد قضایت ایمطابق به احکام قانون از صالح ،محاکم
  د قرار گرفته است.یمورد تأک یقانون اساس 157که در ماده  ،یق قانون اساسیتطب

 يشـگر ینـه پا یدر زم ،یت هر دو نهاد مورد نظـر قـانون اساسـ   یدهد که صالح یق نشان مید تحقنیبرا
از  متعـدد  یلـ ی، بـه دال ین با قـانون اساسـ  یمطابقت قوان یدر بررس ،ت ستره محکمهیناتمام است. صالح

ک قـوا، مـورد   یـ بـا اصـل تفک   يت، و عدم سـازگار یبودن صالح ینیت، پسیبودن صالح یعارض جمله
ون یسـ یت کمی، صـالح ییک قـرار قضـا  یستره محکمه در  یعال يگر، شورایدسوي د قرار دارد. از یترد

ن بـا آن را،  یمطابقـت قـوان   یو بررسـ  یر قـانون اساسـ  ینه تفسـ یرا در زم یمستقل نظارت بر قانون اساس
  اعالم نموده است. یح قانون اساسیمخالف صر

ن مطـابق قـانون   یش قوانیو لزوم پا یقانون مراتب سلسلهدر  یگاه قانون اساسین، با توجه به جایبنابرا
شده در قـانون   فیتعر يها تیف و صالحیساختار، وظا يدارا ،مستقل یاسیک نهاد سیس ی، تأسیاساس
ن یـ اسـت. البتـه ا   يضرور يامر یساسن با قانون ایمطابقت قوان یبررس ریفه خطیانجام وظبراي  ،یاساس

    ر است.یپذ امکان ی) قانون اساسيل (بازنگریفقط در صورت تعد ،امر
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  یالملل پناهندگ نیحقوق ب هندگی در اسالم: منبعی براي توسعۀحقوق پنا
  

 e.mousazadeh@ut.ac.ir  دانشیار دانشگاه تهران / زاده ابراهیم موسی

 الملل دانشگاه تهران دانشجوي دکتري حقوق بین / رزیتا کهریزي  rozita.kahrizi@gmail.com  
  11/6/1394 پذیرش:ـ  4/1/1394 دریافت:

  دهيچک
حقوق پناهندگی در اسالم با داشتن صبغۀ مثبت، از زمـان جاهلیـت (مفهـوم جـوار)، حمـایتی حـداکثري و       

کـریم،  دهد. در این زمینه، منابع اسـالمی، اعـم از آیـات قـرآن      جویان ارائه می مند را به پناهندگان و پناه نظام
دانـان بـر ایـن حمایـت بـا       و خلفاي اسالمی و نیز آراء فقها و حقوق و ائمۀ اطهار روایات، سیرة پیامبر

، پناهنـدگی بـه افـراد مسـلمان و غیرمسـلمان در عصـر       »استیمان یا امان«حداقل مستثنیات تأکید دارند. عقد 
دیگر از جمله موضوعات بررسی شده هاي اسالمی در قبال یک غیبت، و حقوق و تکالیف پناهندگان و دولت

شود که پناهندگان در حمایت آحاد جامعـۀ   مشاهده می است. با توجه به آیات، روایات و سیرة معصومان
اسالمی و دولت اسالمی قرار دارند، مگر اینکه هدف فرار از عدالت و قانون باشد که در این حالـت، مشـابه   

شـده تحـت حقـوق     هاي ارائـه  ود. با توجه به گسسته بودن حمایتکنوانسیون ژنو، حمایتی در کار نخواهد ب
عنـوان منبـع حقـوقی، اخالقـی و      تواند بـه  الملل، پناهندگی کنونی و عدم کفایت آنها، دین مبین اسالم می بین

  الملل پناهندگی یاري رساند. بشري به ارتقا و توسعۀ بیش از پیش حقوق بین
  .الملل پناهندگی، عقد استیمان، امان حقوق بینپناهنده، اسالم، فقه،  ها: کليدواژه
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  مقدمه
هـا را نسـبت    کرده و دولـت  یتلق یک اصل اخالقیان را یکه پناه دادن به فرار ،الملل نیبرخالف حقوق ب

عت ینه اکتفا نموده، در شـر ین زمیدر ا ییها هیآنان آزاد گذاشته است و تنها به توص فتنریپذن یارش یبه پذ
 ةک قاعـد یـ و بـه صـورت    ینیو د یاله ۀادن به مظلومان به عنوان یک وظیفپناه د ،از همان آغاز یاسالم
تاآنجاکـه   ،ز ندانسـته اسـت  ینـه جـا  ین زمیرا در ا يانگار گونه مسامحه و سهل چیمطرح بوده و ه یحقوق

 از یتـ یروا در اسـاس  نیهمـ  بـر  و مان افراد مسلمان به حسـاب آورده یبه مظلومان را ضعف ا یتوجه یب
تـا،   ی، بـ ی(حرعـامل  »بِمسلم سیفل جبهی فلم نیللمسلم ای ينادی ایمناد سمع من«که  دهیگرد نقل امبریپ

 خوانـد  یفرامـ  شیخـو  ياری به را اننامسلمکه  بشنود را یانسان يصدا که یمسلمان هر ؛)108ص، 11ج 
 وارد پناهنـدگان  خصـوص  در منحصـراً  هرچنـد  تیـ روا نیا .ستین مسلمان ندهد، مثبت پاسخ او به و

 و پناهنـدگان  کـه  است روشن یول شود یم ،رمسلمانیغ و مسلمان از اعم ي،ا دهید ستم هر شامل و نشده
ـ  و مسـلمان  هـر  بـر  و هسـتند  مظلومـان  قیمصاد نیبارزتر از ش،یخو ۀکاشان و وطن از آوارگان  ژهیـ و هب
. کنـد  اسـتفاده  آنان از ظلم رفع يبرا شیخو امکانات ۀهم از و دهد پناه آنها به است الزم ی،اسالم دولت

ان و یـ جو ت از حقوق پناهندگان، پناهیحما يارزشمند برا یمنابع یمقررات و احکام اسالم ،ن اساسیبر ا
  ).5ص، 2009، یید (رهایآ یم شمار مهاجران به

سیرة پیامبر توان در قرآن کریم، روایات و احادیث،  در دین اسالم را می» پناهندگی«رد پاي مفهوم 
دانان اسالمی دنبال نمود. همـین تأکیـد و حمایـت     و خلفا و آراء فقها و حقوق و ائمۀ معصومان

هاي گوناگون  حداکثري موجب شده است تا رویۀ حمایتی سطح باال و تقریباً پایداري در تمام دوران
واهدي مخـتلط بـه   هاي مسلمان ش ها و دولت و جوامع اسالمی وجود داشته باشد. رویۀ کنونی ملت

نوازي کشور میزبان از پناهندگان  که گاهی شاهد حمایت حداکثري و مهمان اي گونه دهد، به دست می
جویان مسلمان و غیرمسلمان.  هستیم و گاهی شاهد بازگرداندن، بیرون راندن و حمایت نکردن از پناه

کنفرانس اسالمی زندگی  میلیون نفر پناهنده در کشورهاي عضو سازمان 7/8در حال حاضر، قریب 
میلیـون نفـر از آنـان پناهنـدگان فلسـطینی ثبـت شـده توسـط سـازمان           4کنند که از این میـان،   می

)UNRWA میلیون پناهندة عراقی در کشورهاي ایـران، اردن و سـوریه و غیـره     2/2) هستند. اکنون
اند. اما گاهی همچون  بودهخوبی پذیراي آنها  ساکنند که با توجه به امکانات موجود، این کشورها به

 27عراق و اسکان موقت -در مرز سوریه» الولید«هزار پناهندة فلسطینی در اردوگاه  2اسکان دو سالۀ 
دهنـدة وخامـت اوضـاع     هزار تن از مسلمانان میانمار در اردوگاه کمیساریاي عالی پناهندگان، نشان
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هـاي عملـی    عـدم مطابقـت رویـه    ). این9ص، 2008پناهندگان در کشورهاي اسالمی است (ترك، 
هاي اسالمی با هنجارهاي دین اسالم، به تجزیۀ داراالسالم به تعداد زیادي دولت اسـالمی در   دولت

  ). 62ص، 2008معناي نوین و منفک از هم نسبت داده شده است (المدمد، 
و  »مانیاسـت « شمول آن، عقـد  ةریف دایبه تعر ،»یپناهندگ«مفهوم  گوناگونوجوه  ین مقاله با بررسیا

بت و زمان حضـور امـام معصـوم و در    یآن در عصر غ يها ، تفاوتبه آن مربوط هايملزومات آن، استثنا
 ياریـ پـردازد.   یالملل م نیحقوق ب ۀتوسع منظور به یاسالم یاز حقوق پناهندگ يبردار امکان بهره ،تینها

ـ  ۀتوسـع  بـراي ن اسـالم  یـ پناهندگان در د يشده برا ارائه يحداکثر يها تیجستن از حما ـ یب ش یش از پ
دانان مسـلمان   حقوق نظر مطمح ،ریان اخیاست که در سال ییکردهایاز رو یکی یالملل پناهندگ نیحقوق ب

، یی؛ رهـا 2008؛ تـرك،  2008؛ المدمـد،  2008م، ی؛ الـرح 1996رمسلمان قرار گرفته است (فالـداوئر،  یو غ
  ).2013ت، ی؛ س2011ه، ی؛ قسم2011ر، ی؛ من2009

  كليدي م و واژگانيمفاه يبررس
  الملل نيدر حقوق ب يف پناهندگيتعرالف. 

و بـه   ،بشـر  حقـوق  نظام در که است یاصطالحات جمله از »یپناهندگ« و »پناهندگان« ،»پناهنده« اصطالح
 آنکـه  وجـود  بـا . اسـت  هشـد  اسـتفاده  مکرر از آنهـا  و بوده متداول اریالملل، بس نیحقوق ب ،تر عام يمعنا
 و »پناهنـده « اصـطالح  امـا  ،نشـده  فیـ تعر بشـر  حقـوق  اسـناد  در يبشر حقوق اصطالحات از ياریبس
 کسـی گفتـه   بـه  »پناهنـده « ی،طورکل به .است ربط ذي اسناد در یمشخص مفهوم و امعن يدارا »پناهندگان«
 آورده پنـاه  يگرید کشور به و کرده فرار کشورش از ،آزار و بیتعق از ماندن مصون منظور به که شود یم

 نظـام  در یطـوالن  نسـبتاً  ۀسـابق  يدارا یپناهنـدگ  وضوعم که رو ازآن البته ).221ص، 2004باشد (کوندا، 
بـه   و سـتم یب قـرن  لیـ اوا در الملل نیب حقوق ننوی نظام يریگ شکل از پیشنه آن به یشیپ و بوده الملل نیب

 يمعنـا  و مفهـوم  ارائـۀ  يبـرا  هـم  ییهـا  تـالش  گـردد،  یبـازم  زمینـه  نیا در  چندجانبه و دو يها معاهده
 از یمفهـوم  ارائـۀ  بر یمبتن شتریب فیتعار نیا ).3ص، 1992، یگرفته است (موسل صورت آن یاصطالح
 يبعـد  اسناد نیتدو در وهیش نیا و بوده الملل نیب حقوق يا معاهده اهداف نیتأم يبرا »پناهنده« اصطالح

ـ ا بـه  مربـوط  فیتعار نیتر جامع نسبتاً و نیتر مهم از یکی. است شده مراعات زین  ةمـاد  در ،اصـطالح  نی
  .است شده هارائ)» 1951( پناهندگان تیوضع به مربوط ونیکنوانس« کی

 کسـی  هـر  بـه  »پناهنـده « واژة ،حاضر ونیکنوانس که در است آمده ژنو 1951 ونیکنوانس اول ةماد در
 28 يهـا  ونیکنوانسـ  ایـ  ،1928 ژوئـن  30 و 1962 مـه  12 يهـا  نامه موافقت حسب که بر شود یم اطالق
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 پناهنـدگان،  یالمللـ  نیبـ  سـازمان  نامۀ اساس ای ،1939 سپتامبر 14 پروتکل ،1938 هیفور 10 و 1933 اکتبر
 بـه  و اسـت  افتـاده  اتفـاق  1951 هیـ ژانو اول از شیپ که یحوادثنتیجۀ  ا دری ،باشد شده شناخته »پناهنده«

 بـودن  دارا ایـ  یاجتمـاع  گروه کی در تیعضو مذهب، نژاد، خاطر به آزار و بیتعق از هموج ترس سبب
 نیچنـ  سـبب  بـه  و بـرد  یمـ  سـر  به خود يعاد سکونت محل کشور از خارج در خاص، یاسیس عقیدة

  . ستین کشور آن به بازگشت به مند عالقه ای و قادر ی،ترس
 بنـد ( مـذکور ون یکنوانسـ  و پناهندگان یعال يایساریکم ۀنام اساس فیتعر اساس بر دیگر، به عبارت

 اسـت  الزم شـود،  شـناخته  پناهنـده  یقانون لحاظ از کسی نکهیا يبرا ،)1951 ونیکنوانس 1 ماده از 2 الف
 بیـ تعق جهات و باشد شدن بیتعق از موجه ترس ،سکونت محل ای متبوع کشور با اش رابطه قطع علت

 نکـه یا بـه  مشروط باشد، یبخصوص یاجتماع دستۀ در تیعضو ای یاسیس ةدیعق ت،یمل مذهب، نژاد، هم
 سـبب  بـه  ت،یتابع نداشتن صورت در ای و شود برخوردار خود متبوع کشور تیحما از نخواهد ای نتواند
 شـمول  از ،صـراحت  بـه  هـم  موضـوعاتی  البتـه  .بـازگردد  ونتسک محل کشور به نخواهد ،موجه ترس

 مـدافع  لیوک داشتن با عادالنه، قضاوت با صالح دادگاه در که ینامجرم ،مثالً ؛است  شده امستثن یپناهندگ
ن یهمچنـ . شـوند  ینم محسوب پناهنده اند کرده ترك را کشورشان زندان، از فرار خاطر به و شده محکوم

 حـق  نـد، ا هداشت شرکت یجمع دسته کشتار رینظ یعموم يها يگریوحش و یجنگ اتیجنا در که يافراد
 يسـرباز  بـه  را خـود  ناتابعـ  ،جنـگ  زمـان  در دارد حـق  يکشـور  البتـه هـر  . ندارند یپناهندگ يتقاضا

 بـه  اختالفـات  و ستین اعتراض حق که یمواقع در. باشند داشته اعتراض حق دیبا ناتابع یول ،فراخواند
 فعـاالن  ریـ نظ ترسـند،  یمـ  یقـانون  گـرد یپ از کـه  یانیفرار اندازد، یم واهمه به را یالملل نیب حدود تدریج

  .  دارند یپناهندگ حق ،یاسیس
 آزار، و شـکنجه  ب،یـ تعق برابـر  در دارد حـق  کس هر ،بشر حقوق یجهان یۀاعالم 14 ماده 1 بند طبق

 حـق  بـر ة مزبـور  مـاد  حیتصـر  بـر  عـالوه . دینما اریاخت پناه گرید يکشورها در و کند یپناهندگ يتقاضا
) و 1969( قـا یآفر وحـدت  سازمان يا منطقه ونیچون کنوانسهم يا آن، اسناد منطقه ییشناسا و یپناهندگ

 ی) و اسـناد داخلـ  1984دانان برجسته (کارتاخنا) ( ن و حقوقیالت يکایآمر يها ندگان دولتیکنفرانس نما
 یقـانون اساسـ  و اصل یکصد و پنجـاه و پـنجم    25/9/1342پناهندگان مصوب  ۀنام نییآ 1چون ماده هم

 رسـد  یمـ  نظـر  انـد. بـه   ظـاهر شـده   »پناهنـده «د مفهوم یف و تحدیدر مقام تعر ،رانیا یاسالم يجمهور
 اسـتناد  تیـ قابل زیـ ن یالمللـ  نیب و یجهان ۀعرص در حال حاضر در که ،»پناهنده« يبرا فیتعر نیتر جامع
 تیوضـع  ونیکنوانسـ  فیـ تعر نباشـد،  یداخلـ  حقـوق  ایـ  خـاص  منطقـۀ  به محدود صرفاً و باشد داشته
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 سـازمان  ۀنامـ  از جمله اساس یالملل نیب نامۀ موافقت يآن تعداد مایۀ است که بن 1951 مصوب پناهندگان
 گـروه  کیـ  در تیعضـو  ،یمذهب ،ينژاد علل به آزار و بیتعق از هوجم ز ترسیپناهندگان و ن یالملل نیب

 از پـس  ییاروپـا  پناهنـدگان  بـه  ابتدا در ونیکنوانس نی. ااستخاص  یاسیس عقیدة بودن دارا ای یاجتماع
 آن یزمـان  و ییایـ جغراف يهـا  تیمحـدود  1967 ةمعاهد بیتصو با که شد یم محدود دوم یجهان جنگ

  .افتی توسعه ونیکنوانس يها تیفعال ةمحدود و شد برداشته
 1951 ونیکنوانسـ  مفـاد  ،یزمان تیمحدود حذف بر عالوه ،پناهندگان تیوضع ةدربار 1967 پروتکل

 در امـا  ،برداشـته  را 1951 ونیکنوانس ییایجغراف و یزمان يها تیمحدود پروتکل نیا. ردیگ یم دربر زین را
ـ  بـه  مختار است که داده اجازه ونیکنوانس آن عضو يکشورها به ،حال نیع  دیـ جد يارهـا یمع از يرو یپ

 ینیسـرزم  یپناهنـدگ  منبـع دیگـر، اعالمیـۀ    .دهنـد  قـرار  عمـل  مالك را ونیکنوانس موارد همان ای باشند
 ونیسـ یکم بـه  فرانسـه  ةنـد ینما توسـط  1957 سال که در يا هیاعالم سینو شیپ دنبال ه) است که ب1967(

 تحـت  یمجمـع عمـوم   2312 ۀنامـ  قطع یط یشده بود، پس از ده سال بحث و بررس میتسل بشر حقوق
سازمان ملـل در امـور    یعال يایساریکم نامۀ اساس. دیرس بیتصو به »ینیسرزم یپناهندگ هیاعالم« عنوان

اسـت   يگـر یمنبـع د  ،دیسازمان ملل رسـ  یمجمع عموم بیبه تصو 1950که در  ،)UNHCR( پناهندگان
دار اسـت. مجمـع    عهـده را  داریـ پا يها حل راه يجوو از پناهندگان و جست یالملل نیب تیحما ۀفیوظ که

از مـردم   یمختلفـ  يهـا  تا گروه دهیتوسعه بخش ایساریکم يها تیولئبه مس تدریج،سازمان ملل به  یعموم
 »ت شـکنجه یـ ممنوع«ون یکنوانس د.کن تیحما ستندیکل پناهندگان نو پروت ونیرا که تحت شمول کنوانس

 ةن منظر کـه شـکنجه و اعـاد   یاز ا ،ان نقش داردیجو ت از پناهیم در حمایرمستقیز به صورت غی) ن1984(
زاده و  یموجه پناهنـدگان مطـرح باشـد (موسـ     يها از ترس یکیعنوان  تواند به یم أبه کشور مبد ياجبار
  ).18ص، 1393، يزیکهر

  در اسالم »يپناهندگ«ف يتعر ب.

 متفـاوت  ،شـده  مطـرح  یالملل نیب اسناد در آنچه با یفقه منظر از »یپناهندگ« و »پناهنده« فیتعر و مفهوم
انـد. از   نمـوده  ییشناسـا  پناهنـده  يبرا را یحقوق ،مشترك طور به یالملل نیب و یفقه منابع هرچند ،است

اسـت کـه    یحالت آن و شود یکننده اشاره مفقط به یک شرط مستثنا غالباً، ف پناهندهیدر تعر ،منظر اسالم
تنهـا   ن صـورت، نـه  یزد، که در ایب قانون و عدالت بگری، از تعقیبخواهد تحت پوشش پناهندگ یمجرم

، ي(جعفـر  دیآ یجرم به حساب م اشخاصین یست، بلکه پناه دادن به چنیقتاً پناهنده نیحق یشخصن یچن
دثاً    « :نـد نقل شده است کـه فرمود  امبریاساس، از پن ی. بر هم)217ص، 1370 ثَ حـد نْ أَحـ مـآو يأَو 
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ـ  النَّـاس والْمالئکۀِ وه لَعنَۀُ اللَّه یمحدثاً فَعلَ عمـ ، ي(بخـار  »نَیأَج  ـ  خـود  ـکـس    هـر  ؛)40ص، 1تـا، ج   یب
البتـه   مردم بر او بـاد.  ۀخدا و فرشتگان و هم را پناه دهد لعنت يا مفسدیگردد و  يمرتکب جرم و فساد

کشـورها مصـداق    ین داخلـ یقـوان  ۀطبق همـ  زینژنو و  1951ون یبر اساس کنوانس یحت ،ین شخصیچن
  قانون پناهنده برخوردار گردد. يایتواند از مزا یو نم نیست »پناهنده«

 يرو يگـر یبه کشـور د  علتر است که به ه يافراد تمامناظر بر  »پناهنده«ف موسع از یتعر ،نیبنابرا
باشـد و   یط پناهنـدگ یا افراد فاقـد شـرا  یشکن و  تواند اعم از ظالم، مظلوم، افراد قانون ین میاند و ا آورده

از  ییف نهـا یـ تعر ،کـه اشـاره شـد    گونـه  مزبور است. اما همـان  شخصل یصرفاً ناظر بر خواست و تما
ز یـ ط مزبـور را ن یگر را دارند و شراید يبه کشور یاست که درخواست پناهندگ يناظر بر افراد »پناهنده«

عبـارت   »پناهنـده «ن منظـر،  یـ تواند پناهنده محسـوب گـردد. از ا   یظالم نم ،مثال . برايندینما یبرآورده م
ت یولئکـه مسـ   کسـانی ا یـ گـران و نجـات دادن خـود و    یان دیفرار از ظلم و طغ يکه برا : کسیاست از

و  یاسـ یت سیـ آورده و درصـدد اسـت از موقع   يرو يگـر یه کشـور د ت از آنان را به عهده دارد، بیحما
 هسـتند ت یـ سـزاوار حما  یاشخاصن یچن ت الزم را به دست آورد.یآن کشور استفاده کند و امن یاجتماع
 75زمینه، خداوند در آیـۀ  ن ی. در همکنندت ید از آنان حمایبا ،یدوست نوع ةزیها به حکم انگ انسان ۀو هم
ه  لِ یسب  یما لَکُم ال تُقاتلُونَ فو« د:یفرما ینساء م سورة نَ الرِّجـالِ   یالْمستَضْـعف واللـَّ نَ مـو  النِّسـاءالْوِلْـدانِ  و

نْ لَـدنْک    وا یـ اجعلْ لَنا منْ لَدنْک ولوۀِ الظَّالمِ أَهلُها یقُولُونَ ربنا أَخْرِجنا منْ هذه الْقَرْینَ یالَّذ لْ لَنـا مـ عـاج 
 کنیـد  پیکار نمـی  از زن و مرد و کودك چارگانیو نجات ب چرا در راه خدا ؛شما را چه شده است؛ »راًینَص

 یـۀ کن و نجات بـده و از ناح  رونیب که مردمش همه ستمگرند، نیسرزم نیما را از ا ،بارالها :ندیگو یکه م
 ۀهمـ  ،قـت یدر حق ؟مـا روانـه کـن    يبـرا  يمـددکار  از جانب خود ایبفرست و  یسرپرست ما يخود برا

 یخداوند متعـال مسـلمانان را بـه دفـاع از آنـان فراخوانـده، در صـورت پناهنـدگ         ،هیآ این که در یکسان
ز یـ ا از ظلـم ملـت، و ظلـم ن   یـ باشـند و   يخواهند بود، خواه از ظلم دولـت فـرار   »پناهنده«مصداق بارز 

  .  یوانیو ح يالت مادیا تمایو  یاسیا سیو  يا نژادیباشد و  یدتیبرخاسته از اختالف عق
، تذکرة الفقهادر کتاب  حلّی عالمهاند.  دهکر »پناهنده«و  »یپناهندگ«از  یفیتعار فقها نیز مبادرت به ارائۀ

 آنهـا  درخواسـت  رفتنیپذ منظور به کفار با متارکه ،»امان عقد«: است کرده فیتعر گونه نیا را »پناهندگى«
 و »یپناهندگ« ،الدولیه العالقات و االسالم کتاب در .)414ص، 1تا، ج  یب، یاست (حل دادن مهلت بر یمبن
 را آن به وفاى خداوند که است یشرع عقود از يعقد :از عبارت »امان«: است شده فیتعر گونه نیا »امان«

 ای مستأمن طرف از قبول و دهنده امان طرف از جابیا شود؛ مى منعقد قبول و بجایا با و است داده دستور
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 امـان  مکـه  اهل به مکه، فتح هنگام زیرا ؛شود مى دهیفهم اکرم رسول ةریس و فعل از مسئله نیا بعکس.
دانسته  عقد را »امان« و »یپناهندگ« المعۀ الدمشقیه شرح در زین یثان دیشه .)319ص، 1363، یفیدادند (عف

  .)396ص، 2تا، ج  یعاملی، بمکی گردد ( می منعقد اشارة قابل فهمی ای کتاب ای و لفظ هر با که است

  در اسالم   يمنابع حقوق پناهندگ
 ةریات، سـ یـ : قـرآن، روا کـرد م یعمـده تقسـ   توان به چهـار دسـتۀ   در اسالم را می یمنابع حقوق پناهندگ

د تـا  شـو  مـی ل ین چهار منبع تحلیا ،. در ادامهیدانان اسالم و آراء فقها و حقوق ،اطهار ۀو ائم امبریپ
  و بعضاً اختالف نظرات تبیین گردد: هاشده، شقوق آن، استثنا ت ارائهیسطح حما

  ميقرآن کر .۱

آیات قرآن کریم است کـه ایـن موضـوع را     ،از هر دلیل دیگر پیشپناهندگی و تعریف دایرة شمول ادله 
 ۀآی ،در این زمینه آیات ترین یکی از پرارجاعی واجب دانسته است. گاهکرده و پذیرش پناهنده را  عتشری

یعنـی   ،مشـرکان مکـه   خصـوص حتـی در   -  پناهنـدگی را  ۀلئمس که در آن، قرآن توبه است ةششم سور
إِنْ أَحد منَ الْمشْرِکینَ استَجارك و«فرماید:  می ،هشمرد محترم ـ انناترین دشمنان اسالم و مسلم سرسخت

چنانچه کسی از مشرکان از تو پناه خواسـت تـا بـا    )؛ 6وبه: (ت »فَأَجِرْه حتَّی یسمع کالَم اللّه ثُم أَبلغْه مأْمنَه
و از محتواي وحی آگاه گردد، حتماً پناهندگی او را بپذیر  کنداسالم تحقیق  ةآرامش و اطمینان خاطر دربار

 شـریفه،  آیۀ این به توجه . بااو را با امنیت کامل به اردوگاه خصم بازگردان ،پناهندگی ةو پس از پایان دور
انـد   کـرده  استناد مزبور آیۀ به پناهندگی، تجویز براي شده و برخی از فقها واقع مقبول اسالم در دگیپناهن

  .)14ص، 2تا، ج  ؛ طوسی، بی92ص، 21، ج 1362؛ نجفی، 259ص، 1تا، ج  عاملی، بیمکی (
 پـس  کـه  باشد پناهنده بودن محترم و یپناهندگ رسم به ناظر تواند یم هم نساء سوره 90 و 80 اتیآ

 جنـگ  و يریـ درگ از که دشمن افراد از یگروه با جنگ از را مسلمانان دشمنان، با جنگ فرمان صدور از
ـ ب قَـومٍ  یإِلَ صلُونَی نَیالَّذ إِالَّ« :دیفرما یم ،داشته معاف اند، گرفته کناره مسلمانان با  أَو ثَـاقٌ یم نَهمیـ وب نَکمی

آؤُوکمج رَتصح هموردی أَن صلُوکمقَات لُواْی أَوقَات هممیگروهـ  بـا  پیوند داشته باشند که یکسان مگر ؛»قَو 
 بـا  دنیـ جنگ ای شما با دنیجنگ از آنان ۀنیس که یدرحال ندیایب شما نزد ای است، یمانیپ آنان و شما انیم که

 مالحظـه  کـه  گونـه  همان. دهد ینم را آنان با جنگ ةاجاز شما به خداوند که ،باشد آمده تنگ به خود قوم
 کـه  يافـراد  به پناهندگان بلکه هستند، امان در قانوناً مسلمانان به پناهندگانتنها  نه ،فهیشر یۀآ نیا در ،شد
  .هستند معارضه رقابلیغ و محترم زین باشند مسلمانان مانیپ هم
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  اتيروا .۲

کـه البتـه    شـده سـنت نقـل    اهـل  عه ویق شیاز طر یات فراوانیروا ،یپناهندگ ۀنیث، در زمیاما از نظر حد
تعـدد و   ،نیـ و نه دال بر الزام به پناه دادن. با وجود ا استعمدتاً ناظر بر احترام و الزام به تعهد به پناهنده 

 ينـه از سـو  ین زمیت تعهدات در ایو الزام به رعا یات بر محترم شمردن پناهندگان و پناهندگید روایکأت
ت شـده  یـ روا اکرم امبریز پا اصول کافیاز جمله در  است؛ن مقوله یا يت باالیاهم دهندة نشان ،همگان
، ج 1369، ینـ ی(کل» بِـذمتهم اَدنـاهم   یسعیمن سواهم و  ید علیهم وتَتَکافَأُ دمائُه  اخوه اَلمؤمنونَ«است: 

ه یـ عل يماننـد دسـت واحـد    ینـد و همگـ  ا يگر مساویکدی با ،یمؤمنان از نظر ارزش خون)؛ 404ص، 1
  آور است.  ن آنها الزامیتر ن آنان نسبت به معروفیتر و تعهد گمنام هستنددشمن 

کسـان  یتعهد و امان مسلمانان، همه « :ندکه فرمود است شدهت یروا صحیفۀ امیر مؤمنانن از یهمچن
ده یـ را ناد یکـس تعهـد مسـلمان    هـر  .المراعات است الزم ین آنان از جانب همگیتر است و تعهد گمنام

 يزیـ د و خداوند [نسبت بـه مجـازات او راه گر  یمردمان گرفتار آ ۀفرشتگان و همرد به لعنت خدا و انگا
  ).26ص، 3تا، ج  ی، بي(بخار» ردیپذ یاز او نم یو] بالگردان و بدل است قرار نداده

د: سـخن  یاز امـام پرسـ   یکـه شخصـ   اسـت  آورده از امام صادق یتیروا در الشیعه  وسائلصاحب 
را  يشـهر  مسـلمانان از  یاگـر سـپاه   دارد؟ امـام فرمودنـد:   ییچـه معنـا  » بِذمتهم أَدناهم یسعی« امبریپ

د: بـه  یـ از سـپاه دشـمن بگو   یفراهم است] کس يروزیط پین هنگام که شرایمحاصره کرده باشند و [در ا
کـه در سـپاه    ين فـرد یتـر  ن حال، اگر گمنامی؛ در اکنمشما مالقات و بحث  ةد تا با فرماندیدهبمن امان 

ن یـ سپاه] الزم اسـت بـه ا   ةترین افراد [و از جمله فرماند تهبرجس ياسالم حضور دارد به او امان دهد، برا
کنـد کـه آن حضـرت     یت مـ یروا ز از امام صادقین .)67ص ،15ج  تا، یب ،یحرعامل( دیتعهد عمل نما

مسـلمانان قـرار    ةاي کـه در محاصـر   افراد قلعـه  ۀهم خصوصمسلمانی را در  ةامان برد علی: ندفرمود
، »یسعی بِذمتهم اَدناهم«است و به حکم  مسلمانانداشت، تنفیذ فرمودند و ابراز داشتند که این برده نیز از 

  .)67ص، 15ج  ،تا  ی، بیحرعامل( حقوقی است که براي مسلمان در نظر گرفته شده است ۀواجد هم
اگر سپاهیان اسالم شـهري را محاصـره    :ندکه فرموداست  دهشروایت  نیز از امام صادق

کرده باشند و مردم شهر از آنان تقاضاي امان کنند و آنان پاسخ رد دهند، ولی سپاهیان دشـمن  
تسلیم شوند، در امـان خواهنـد بـود و     ،تصور کنند که پاسخ مثبت بوده و بر اساس این گمان

گونـه حقـوق    نـان فـراهم آورد و آنهـا داراي همـه    تواند کمترین مزاحمتی براي آ کس نمی هیچ
  .)237ص، 4، ج 1369(کلینی،  پناهندگی خواهند بود
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 امبریـ از پ یاسـتئمان و پناهنـدگ   ۀاز روایات بسیاري است کـه در زمینـ  اندك  يا آنچه ذکر شد نمونه
ن یو جواز چنـ  مسلمانانعمدتاً ناظر بر احترام به قرار و تعهد ده که ینقل گرد و امامان معصوم اکرم

ات فـوق داشـت جـواز و    یـ توان از مجموعـه روا  یکه م یحداکثر برداشت ،نیبنابرا هستند. يقرار و تعهد
اسـت و نـه    مسـلمانان از  یکـ یپس از انعقـاد توسـط    یاستئمان و پناهندگ ياحترام به تعهدات و قرارها

 یدشـمن  ۀسـابق  مسـلمانان که با  يه افرادبودن پناه دادن ب یت و قانونیات، مشروعین روایاز ا وجوب آن.
ن یهمچنـ  شـود.  یاستفاده مـ  یق اولیشوند، به طر یپناهنده م مسلماناننداشته و از ترس دشمنان خود به 

ف یـ در تعر يگـر یت دیمحـدود  ـ  فرار از قانون و عدالت ـ بجز استثناي» پناهنده«ف فقها از یمطابق تعار
  آورده نشده است. »پناهنده«

  هريس .۳

 یمثبت پیشینۀ یپناهندگ ۀنیز در زمیش از ظهور اسالم نیعربستان پ ةریجز ذکر است که مردمان شبه قابلابتدا 
و  يا لـه یقب يهـا  نامـه  از نظـام  یفیق طیطر امان) از ايمعن (معادل و هم »جوار«ند و مفهوم و سازوکار داشت

ـ ا ،). پـس از اسـالم  49ص، 1972، یلـ یده بود (جمینه گردینهادعربستان  ةریجز در سطح شبه یاخالق ن ی
گـزاردن   احتـرام  دهنـدة  نشـان  که هایی نمونه. از یافت يشترید و نظام بیگرد ت ید و تقوأییمثبت ت ۀنیشیپ

 رسـول  دختـر  نـب، یز سـابقش  همسـر  به ابوالعاص یپناهندگ است، یاسیس یپناهندگ اصل به مسلمانان
 راه نیب در بود، رفته شام به تجارت يبرا مکه مردم اموال با که یهنگام مکه، فتح از شیپ که است خدا

. کـرد  فـرار  خـود  ابوالعـاص  و کردنـد  ضـبط  را او سرمایۀ زین آنان و کرد برخورد مسلمانان از یگروه با
 پناه سابقش همسر ،نبیز به و شد نهیمد وارد شبانه زین ابوالعاص و آوردند نهیمد به را او اموال مسلمانان

 از نبیز ،ندبود رفته مسجد به بامداد نماز يبرا خدا رسول که یهنگام .ردیگ پس باز را خود مال تا برد
 ایـ آ: ندفرمود مردم به نماز از پس امبریپ. دادم پناه را عیرب بن ابوالعاص من ،مردم يا  :زد ادیفر زنان انیم

 از شیپ زین من ،سوگند خدا به: ندفرمود خدا امبریپ. يآر: گفتند د؟یدیشن زین شما دمیشن من که را آنچه
 نبیز خانه به امبریپ سپس. دهد پناه یکس به مسلمانان طرف از تواند یم یمسلمان هر اما بودم، خبر یب نیا

 مشـرك  با مسلمان ازدواج که بدان اما مکن، یکوتاه شیخو ةپناهند از ییرایپذ در ،دخترم: ندگفت و ندرفت
  ).280ص، 1353، یتیست (آین مباح

ـ    یاُم هـان بـه   هیام یربن ابیزهو  هشامبن  حارثداستان پناهنده شدن  از  يگـر ید ۀدر فـتح مکـه، نمون
، نـد افتیاطـالع   یهـان  اماز پناهنده شـدن آن دو بـه    امبریکه پ یخ اسالم است. هنگامیدر تار یپناهندگ
تـن  ، دو یخواهر امام عل ،یهاـن اُم، مزبورماجراي در  ».قَد اَجرنا من أَجرت و اَمنّا من أمنت« :ندفرمود

48    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

بـن   یپنـاه آورده بودنـد، پنـاه داد. علـ     ۀ اوخـانــ  بـه و  ـخـتــه یشـوهرش گـر  شانیخو ازرا، که  مذکور
و  بسـت را  خانـه در  یهـان  امکشم؛ اما  را می نانیرفت و گفت: به خدا قسم که ا يو ۀخانبه  طالب یاب

 بـراي حضـرت رسـاند و   را به اطالع آن  انیرفت، جر سپس نزد رسول خدا وي مانع کشتن آنها شد.
 یما هم بـه هـر کسـ   : «ندو فرمود ندرفتیرا پذ یهان امدر خواست  زین آن دو امان خواست. رسول خدا

  ).54ص، 4ج تا،  ی، بهشام ابن( »است اندر ام يا و هر کس را امان داده میپناه داد ،يا که تو پناه داده
، یاسـالم  ۀو عمل بـدان در جامعـ   یرش اصل پناهندگیشود که پذ یم گرفته جهیآنچه گفته شد، نتاز 

شـده و   مـی به آن عمل  امبریاز وفات پ پسات و چه یتوجه بوده و چه در ح محلقطعاً از همان آغاز 
د او نبوده است، بلکه ییمشروط به تأ یو حت یمخصوص حاکم اسالم یاسالم ۀجامع ز دریحق پناه دادن ن

ا یگانه یب توانست ، میار برخوردار بودیاز استقالل عقل و اخت که درصورتیهر مسلمان، اعم از آزاد و برده 
 شـدند.  یبرخوردار مـ  یو مال یت جانیا افراد از مصونین صورت، آن فرد یو در ا ،را پناه دهند یگانگانیب

نکه به آنان امـان داده  یم اگانگان به توهیب یگاه یبود که حت تا آنجا یپناهندگ وضوعبه م مسلماناناهتمام 
؛ در کار نبود و آنها اشتباه کرده بودند ین امانیچن ،در واقع یشدند، ول ین اسالم می، وارد سرزماست شده

حق  یچ مسلمانیو ه شدند میبرخوردار  یو جان یت مالیشد و از مصون یبا آنان همانند پناهنده رفتار م اما
مصـلحت   یاسـالم  ۀضـور آنـان را در جامعـ   ح یحاکم اسالم که درصورتیو  ،تعرض به آنان را نداشت

  .کنندن خودشان بدرقه یکرد که آنان را به سالمت تا سرزم یرا مأمور م يدانست، افراد ینم

  دانان مسلمان   آراء فقها و حقوق .۴

ـ   یاهندگبودن پن یت و قانونیدانان مسلمان در مشروع فقها و حقوق ژه یـ و هو لزوم دفاع از پناهنـدگان و ب
ن اصـل از  یـ بـودن ا  یبـه قـانون   یو همگ کردند نمی دین را نداشتند، تردانابا مسلم یدشمن ۀبقآنان که سا

، راه هرگونـه  یپناهنـدگ  بـارة ح دریات متعـدد و صـر  یـ ات و رواینکه آیدگاه اسالم اعتراف دارند؛ چه اید
ـ . امـا بـا وجـود ا   اسـت  کردهک را بر محققان سد یتشک ط یات شـرا یـ جزئ خصـوص  در یاختالفـات  ،نی

دو  ، دربـارة ن قسـمت یـ شمندان مسلمان وجـود دارد. در ا یان اندیف پناهنده میو حقوق و تکال یپناهندگ
  شود: میبحث  »دگاه اسالمیف پناهندگان از دیحقوق و تکال«و  »مانیعقد است«مهم  وضوعم

 ، ج1362، ینجفـ شـود (  یمر یتعب» امان«و  »استجاره«در فقه به  ،یپناهندگ ۀمسئلمان: یالف. عقد است
 »معاهـد «و  »مستأمن«و امان دادن است.  یا پناهندگیخواستن  یپناهندگ »امان«و  »استجاره« .)92ص، 21

وارد شـده   ین اسـالم یبه سـرزم  یگشود که به خاطر پناهند یگفته م یهستند و به کس اک معنیهر دو به 
 داده شـود امـان   به کسیهرگاه ، اسالم نظر ). از158ص، 1374، یدفاطمی(س یمیامت دااق ياست، نه برا
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کـه از   کننـد اجتنـاب   يه موظفند از هر نوع تعرض به جان و مال ویپا مقام و دون یاعم از عال ،مسلمانان
ـ . به موجب آ)350ص، 1360، اشراق( ردکاد ی» ت از تعرضیمصون«به عنوان  توان یمآن  اگـر   ،»امـان « ۀی

 او و سـپس  ) را بشـنود ی(معارف اسـالم  یاله المککه  ید تا زمانینکبه او اعطا  کردامان  يتقاضا یمشرک
 »مسـتأمن «، اصطالح در شود، یداده م یکه به او امان و پناهندگ کسی .)6 :(توبه یدبرسان امنش محل به را
و  امبریـ سنت پ ،از خود قرآن ،استجاره و امان در اصل یقانون فقه .شود یده مینام ـ  بر وزن مستقبل ـ

    اخذ شده است. ۀ اطهارائم
اسالم از نظـر   يفقها ین احکام قرآن و اسالم است، ولیجواز پناه دادن به مظلومان از بارزتر ،نیبنابرا

ک یـ کـه هر ست ین يدیترد .نظر دارند اختالف ،افراد مسلمان ۀهم يامان و حق پناه دادن برا ةریوسعت دا
ان یدشـمنان و سـپاه   یگانگان و حتـ یاز ب يا افرادیحق دارد به فرد  ربط ذيات یاز مسلمانان به حکم روا

توانـد بـه صـورت     فرمانـده لشـکر مـی    ةخصم پناه دهد، ولی اختالف است که هر مسلمان بـدون اجـاز  
امان و پناه دهد و یا تنها ن اناساکنان مناطق درگیر جنگ با مسلم ۀجمعی به همگی سپاه دشمن و هم دسته

مشخصاً این اختالف و سطح حمایت بسیار فراتر  تواند به افراد معدودي از آنان پناهندگی سیاسی دهد. می
  الملل کنونی و یا اجرا شده در کشورهاي مسلمان است. شده تحت حقوق بین هاي ارائه از حمایت

ـ  محقّقسد: مرحوم ینو یم ،نظر ن اختالفیپس از نقل ا الکالم جواهرصاحب  ل بـه عـدم   یـ متما یحلّ
ـ  انا، از جانب آحاد مسلمیجواز امان دادن جمع » بـذمتهم أدنـاهم   یسـع ی«ث یاطـالق حـد   ین اسـت، ول

 حضـرت  ت منقـول از یـ ز روایـ سـت و ن ین یو جمع يدر امان دادن به صورت فرد یرساند که تفاوت یم
 ؛د آن اسـت یـ ذ فرمـوده، مؤ یگانگان تنفیجمع ب خصوصمسلمان را در  ةامان برد که آن حضرت یعل
 ن مطلـب را از یـ ز ایـ ن عمـر استدالل شـده اسـت و   » ناهماَدبِذمتهم  یسعی« ۀت، به جملین روایرا در ایز

ذ یـ تنف يسـاکنان شـهر   خصـوص مسلمان را در  ة، امان بردسببن یآموخته بود و به هم یعل حضرت
و مربـوط بـه    يمـورد اسـت   ینکـه حکمـ  یبه عنوان اتوان  یرا نم یعل حضرت تین، رواینمود. بنابرا

سـد:  ینو یمـ  االُمدر کتاب  یشافع .)92ص، 21 ، ج1362، ینجف( خاص، قابل استدالل ندانست يا واقعه
گانگـان امـان   یا جمـع ب یـ تواند به فرد  یررزمنده میا غیا زن رزمنده یعاقل، اعم از مرد  و هر مسلمان بالغ
ن سـواهم و    ید علـ یهم و متَتَکافَأُ دمائُه اخوة المسلمونَ«است:  يث نبویعموم حد يدهد و مستند و مـ

ـ ن ،نیابن عابـد ، یه معروف حنفیفق .)404ص، 1، ج 1369، ینی(کل» بِذمتهم اَدناهم یسعی سـد:  ینو یمـ ز ی
 ایـ  حصـار  کیـ  مـردم  همـۀ  ای و کفار از یجماعت ای يفرد به - مرد ای زن –از مسلمانان آزاد  یکیهرگاه 

 سـت بـا آنـان وارد جنـگ شـود     یز نیسلمانان جام از کی چیه يبرا و بوده معتبر او امان دهد، امان يشهر
  ).134ص، 4، ج 1357، نیعابد ابن(

50    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

 یگروهـ  .نظـر دارنـد   گانگان اختالفیب یدانان مسلمان نسبت به زمان پناهندگ ن فقها و حقوقیهمچن
 )111ص، 4، ج 1369، ی(شافع مدت چهار ماه منعقد گردد يتواند برا یمعتقدند که قرارداد امان حداکثر م

، 2تـا، ج   ی، بـ ی(طوسـ  انـد  ز تا ده سال مجـاز دانسـته  ین یک سال و بعضیمدت عقد امان را تا  یو بعض
ا یـ مسـلمانان در برداشـته باشـد و     يبـرا  یمصـلحت  که یاز فقها قرارداد را تا زمان یگروه ی؛ ول)512ص

 يرا بـرا  ياند و زمان محدود ز دانستهینبوده باشد، جا یاسالم ۀان متوجه جامعبر اثر قرار داد ام يا مفسده
ـ انظر فقهـا را در    پس از آنکه اختالف الکالم جواهراند. صاحب  آن الزم ندانسته  ،کنـد  ینـه ذکـر مـ   ین زمی

نظـر  ین محدودیت به ا يبرا یلیدل یاند، ول ز دانستهیک سال جایاز فقها زمان امان را تا  یسد: بعضینو یم
ک ی یضرورت جهاد، سال .)103ص، 2 ، ج1362، ینجف( ن باب مطلق استیمربوط به ا ۀرسد و ادل ینم
نکه ینخواهد بود بر ا یلیه را به مدت ده سال محدود نمودند، دلیبیمان صلح حدیپ امبرینکه پیا ایو  ،بار

 ؛مان مطلق استین پیا خصوصه در شدات واردیرا آیز ؛باشد ین زمانید محدود به چنیهر قرارداد امان با
  توبه. ةسور 6 یۀهمانند آ

الزم نیست حتمـاً نفعـی بـراي     ،نویسد: در عقد امان می تذکرهدر  یعالمه حلّدر باب نفع و ضرر نیز 
اسالمی دربر نداشته باشد، معتبر  ۀضرري براي جامع که درصورتیمسلمانان مطرح باشد، بلکه قرارداد امان 

 مادام –افراد دیگر  یااعم از رجال سیاسی و غیرسیاسی، بازرگانان  - ناحضور مستأمن ،بنابراین خواهد بود.
قـرارداد امـان بـا دولـت      کـه  درصورتیاي به دنبال نداشته باشد،  سالمی مفسدها جامعۀ در حضورشان که

  .)399ص، 12تا، ج   (محقق کرکی، بی بالمانع خواهد بود ،اشنداسالمی و یا افراد مسلمان امضا کرده ب
شـود؛   ین نمـ امحدود به مورد مسـتأمن  ،یپناهنده از نظر فقه اسالمف پناهندگان: یحقوق و تکال ب.

توبـه   ةعرب مطـرح بـوده و در سـور    ۀاست که در جامع» جوار«مان عنوان معادل ه »پناهنده«را عنوان یز
. واضـح  )6 :(توبـه  »کَالَم اللّه سمعی یاستَجارك فَأَجِرْه حتَّ نَیإِنْ أَحد مّنَ الْمشْرِکو«آن آمده است:  بارةدر

ن مطـرح  اکه در احکام مسـتأمن  ،دهنده ، منحصر به عدم تعرض پناهالعرب ةریجزاست که حقوق جوار در 
 .دفاع کنـد  ي، در برابر هر خطرشیده که از جوار خوید یده نبوده، بلکه جواردهنده خود را متعهد میگرد

عرب به دفاع از پناهنـدگان   ۀانگر اهتمام جامعیب» ر الجرادیمن مج یاحم«مانند  ییها المثل ضرب نیهمچن
  ش بوده است.یخو

 ین اصـل انسـان  یـ و اعتراف اسالم به ا یاعتبار حق پناهندگ ۀ، از جمله ادل»عقد استئمان«صحت  ۀادل
ف اهـل ذمـه و   یوظـا  ین و حتـ اف مسـتأمن یف پناهنـدگان، همـان وظـا   یف و وظـا ین، تکالی. بنابرااست

پناهنـده   یگران بـه دولـت اسـالم   یاست که از ترس ظلم د کسی »پناهنده«را یز ؛ز نخواهد بودیها ن تیاقل
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 یمـ یاقامـت دا  یسـالم ا کشـور  در معمـوالً  کـه  –است که اهل ذمه  يا ژهیشده و قهراً مستحق حقوق و
  ستند.یسزاوار آن ن –اند  ار کردهیاخت

اهـل ذمـه و    بـارة شـده در  مطـرح  ید از مجموعـه مقـررات اسـالم   یـ ف پناهندگان را بایوظا ،نیبنابرا
در  یدولـت اسـالم   :تـوان گفـت   یو م استنباط نمودت خاص پناهندگان یوضع ۀن، ضمن مالحظامستأمن

ـ یـ تواند بـه صـورت و   یپناهندگان م خصوص ت یو شخصـ  تناسـب مـوارد   بـه ح و ررا مطـ  یژه مقررات
مـان  یپ یکه با دولت اسالم یکسان بارةفقها در ،نمونه براي آنان وضع کند. يبرا یفیپناهندگان، قانوناً تکال

 .انـد  دانسـته  »هیـ جز«تحت عنوان  یاتیرقابل اغماض را پرداخت مالیط غیاز شرا یکیکنند،  یذمه منعقد م
 یگـران، بـه دولـت اسـالم    یکه به خاطر تحقق عـدالت و رفـع ظلـم د    ياز افراد یاتین مالیاخذ چن یول

  .استرمعقول یاند، غ پناهنده شده
از احکـام   يرویـ اهل ذمه مطرح است تعهد آنـان بـر لـزوم پ    خصوصکه در  یط عمومیاز شرا یکی

ن ید بـه چنـ  یـ رسـد پناهنـدگان نبا   یکه به نظـر مـ   یدرحال ،است ییو جزا یاسیو س یاسالم، اعم از مدن
مطـرح   ین التزامیان، چنش یالملل نیت بی، به حکم مصونیاسیرجال س بارةدر که چنان ؛ملزم باشند يعهدت
انـد،   اوردهیـ ن ین دو شرط را به صورت عمومین، اامستأمن بارةدر یاسالم، حت ينکه فقهایجالب ا ست.ین

 و –هـا   اند که مستأمن بخواهد سـال  ن دانستهیات را مشروط بر ایمستأمن، پرداخت مال خصوصبلکه در 
و  یاسـ یم سیمستأمن مرتکب جـرا  که درصورتین اسالم بماند و یسرزم در –سال  کی از شیب کم دست
ـ با :ندیگو یستند، بلکه مین يل به مجازات ویگردد، قا یاجتماع  کـرد، اخـراج   یاو را از کشـور اسـالم   دی
  .)113ص، 1388، ییخو ي(موسو با او شده باشد یشرط نیچن ،نکه در اصل انعقاد عقد امانیمگر ا

اسـت کـه در    یطیط اسـالم در برابـر پناهنـدگان مشـابه همـان شـرا      یشـرا  :تـوان گفـت   یم ،نیبنابرا
عقـال و عـرف    ةریوضع مقررات، س ي، مبناچنین شرایطیده است؛ چراکه در یون ژنو مطرح گردیکنوانس

کـه تحـت عنـوان     یرمسـلمان یتجـار غ  يم آمده است کـه بـرا  خ اسالیدر تار رو، ازایناست و  یالملل نیب
 يهـا  شـد کـه دولـت    یدر نظر گرفتـه مـ   یاتیزان مالیآمدند، م ین اسالم میتجارت به سرزم يمستأمن برا

  گرفتند. یرمسلمان از تجار مسلمان میغ
گمـرك از  ات یزان مالیم ةدوم دربار ۀفیکه از خل یسد: هنگامینو یم الخراجدر کتاب  وسفیابو یقاض
شـان  یز از تجـار ا یـ ستانند، شـما ن  یکه آنان از تجار مسلمان م یزانیسؤال شد، پاسخ داد: به م یکفار حرب

 ریـ چه از اهل کتـاب باشـند و چـه از غ    ،را پناهندگانیز)؛ 135ص، 1370، يبغدادد (کاتب یریات بگیمال
ن د  ینِ ولَـم  یالـد  یقَاتلُوکم فینَ لَم یاللَّه عنِ الَّذ نْهاکمیلَا « ۀیاهل کتاب، به حکم آ وکم مـ أَن یـ خْرِجـ ارِکم

52    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

ز یبـه آنـان جـا    یهر نـوع کمـک و خـدمت    )،8: (ممتحنه »نَیحب الْمقْسطیهم إِنَّ اللَّه یتَبرُّوهم وتُقْسطُوا إِلَ
 –مـان هدنـه اسـت    یو پ ذمـه  مـان یپ از اعـم  کـه  –ن اه در مورد مستأمنشد ات واردیات و روایو آ است

ا موقـت در  یـ م یـ خواهنـد بـه صـورت دا    ی، مـ »یپناهنـدگ «است که خارج از عنـوان   یسانک مخصوص
  حضور داشته باشند.   ین اسالمیسرزم
و  ،قـرارداد موقـت  » هدنـه «سد: امان بر دو قسم اسـت: هدنـه و ذمـه.    ینو یم مبسوطدر  یخ طوسیش

توانـد بـدون    یبرابر پرداخت عـوض منعقـد شـود و مـ     تواند در یم »هدنه«م است. عقد یقرارداد دا» ذمه«
 یکـ یشـود:   یمـ دو شـرط در نظـر گرفتـه     نیالزاماً ا ،»ذمه«در عقد  یات باشد. ولیعوض و پرداخت مال

م آمده اسـت کـه   یدر قرآن کر زیران اسالم؛ یم در برابر احکام و قوانیتسل يگریو د ،ات ذمهیپرداخت مال
سـد:  ینو یرا باشـند. سـپس مـ   یه را بپردازند و احکام اسالم را پـذ یگاه که جز د، تا آنیاهل ذمه جنگ باد یبا
زان یـ ه میـ ات جزیـ مال يه معافنـد و بـرا  یـ ات جزیـ ران و ازکارافتادگان و زنان و کودکان از پرداخت مالیپ

آنـان،   یوضـع مـال   ۀمالحظاست که با  یارات حاکم اسالمین مقدار آن از اختییذکر نشده و تع یمشخص
  .  )50 -  36ص، 2 تا، ج یب ،ی(طوس ات را مشخص خواهد کردیلمقدار ما

خواهـد بـه صـورت     یسـت کـه مـ   ا کسـی  –که طرف قرارداد هدنه است  یسک یعنی –و اما معاهد 
ن یک سـال در سـرزم  یـ ش از یب که درصورتیز ین فرد نیحضور داشته باشد. ا ین اسالمیموقت در سرزم

ـ  .داند، بپردازد یکه امام مصلحت م يمقدار ه را بهیات جزیاسالم بماند، الزم است مال  یخ طوسـ یشـ  یول
کـه   یش، به ذکـر تعهـدات  یسخن خو ۀوي در ادام ات ذکر نکرده است.ین مالیلزوم پرداخت ا يبرا یلیدل
ط و تعهدات بـر دو قسـم   ین شرایسد: اینو یم ،داشته باشند، پرداخته یه در برابر دولت اسالمد اهل ذمیبا

شـوند آن را   یاست که متعهـد مـ   يگر امورید آن را انجام دهند و دیاست که با یطیک دسته شرایاست: 
م در برابـر احکـام   یتسـل  يگـر یه و دیـ ات جزیپرداخت مال یکی . آنچه التزام بدان واجب استکنندترك 

  ند بر سه قسم است:کند آن را ترك یبا آنچه رااما  .اسالم است
  .موري که با عقد امان منافات دارد. ا1
  .زند یان میکه به مسلمانان ز يامور. 2
  است.دگاه اسالم مصداق منکرات و اعمال زشت یکه از د ي. امور3

با دشمنان اسالم را مصداق قسـم اول، و   يپردازد و همکار ین اقسام مین اییبه تب یخ طوسیشگاه  آن
ر یو قتـل و سـا  د شراب را مصداق قسم دوم، و ارتکاب زنـا  یجاد مراکز عبادت و پرورش خوك و تولیا

  .)50 -  36ص، 2 تا، ج یب ،ی(طوس سوم دانسته استمنکرات را مصداق قسم 
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پناهنـدگان بـه کـار گرفتـه شـود،       ۀهم خصوصد در یبا مزبورط ی، آنچه از شرایبر اساس فقه اسالم
د یـ کـه اهـل ذمـه با    يامـور  یعنـ ی، یرا به عنوان امور عدم هاآن یخ طوسیشگانه است که  ن امور سهیهم

احـوال   ریـ در غ یاسـالم  يهـا  امـا تـن دادن بـه مجـازات     ،ملتزم به عدم ارتکاب آن باشند، آورده اسـت 
الزم دانسـته کـه افـراد مسـتأمن      یز تنها در صـورت یه را نیات جزیو پرداخت مال را الزم ندانسته شخصی

الح و در اصـط  در پناهنـدگان  چـون و  ک سال حضور داشـته باشـند.  ینخواهند در قلمرو اسالم کمتر از 
کـه   يجز تـرك امـور   یطیست به شرایند، قهراً الزم نیآ یشمار نم اد شده بهیک از افراد ی چیواقع امر، از ه

 ياریبسـ است کـه   الزم به ذکر است، ملتزم باشند. یا فساد اجتماعیو  یانحراف اخالق انت ویمصداق خ
همـه افـراد    يه، بـرا یات جزیپرداخت مالن اسالم را به شرط یدر سرزم یمیدا یمان ذمه و زندگیپاز فقها 

  اند. ز دانستهیاهل کتاب جا ریرمسلمان، اعم از اهل کتاب و غیغ
سـتند و  ین اسـالم ن یاهل کتاب، تابع قـوان  ریچه از اهل کتاب باشند و چه از غ ،نکه پناهندگانیا جهینت

یـات، اگـر آنـان را بـه حکـم      لاما نسبت به پرداخـت ما  .گردد یشان اجرا م بارهخود آنان در مقبولن یقوان
اقامـت   یک سال در قلمرو دولـت اسـالم  یش از یبخواهند ب که درصورتیم، یبدان ین از کفار حربامستأمن

پناهنـدگان،  گر تعهدات یاما د .ات بپردازندیداند مال یصالح م یکه حاکم اسالم یزانی، الزم است به مکنند
 یکـه بخواهـد در قلمـرو آنـان زنـدگ      کسیاز هر  ،یعیملل جهان به طور طب ۀچیزي نیست جز آنچه هم

ا یـ کننـد و   یزبان جاسوسیه دولت میگران، علیتوانند به نفع د ین، پناهندگان نمیبنابرا .کند، متوقع هستند
کشـور   یکـه موجـب اخـتالف در نظـام عمـوم      یا اعمـال یداشته باشند و  ين کشور همکاریبا دشمنان ا

  .  کندن خود اخراج یرا از سرزم هاتواند آن یم یدولت اسالم ن صورت،یا ریدر غ .دناست، انجام ده

  يريگ جهينت
و  يو اجبـار  ياریـ ان و پناهنـدگان اخت یـ جو نه بـه پنـاه  یشـ یت بیـ حما ، با ارائۀدر اسالم یحقوق پناهندگ

شمار برود. با توجـه بـه    هب یالملل پناهندگ نیحقوق ب ۀتوسع جهتدر  یبخش تواند منبع الهام ین مامهاجر
و  معصـوم  ۀو ائمـ  امبریـ از پ يات متعـدد یـ توبـه، روا  ةسور 6 یۀاز جمله آ ،میات متعدد قرآن کریآ
 یان، شاهد نـوع یجو ت از حقوق پناهندگان و پناهیدر حما یاسالم يخلفا ةریز سیآن بزرگواران و ن ةریس

بـودن   یانونت و قـ یمشـروع خصـوص  در  هستیم دانان مسلمان نظر در آراء فقها و حقوق انسجام و اتفاق
، انـد  ن را نداشـته اناو عداوت با مسـلم  یدشمن ۀویژه آنان که سابق هو لزوم دفاع از پناهندگان و ب یپناهندگ

  شود.  یز مشاهده مین یات اختالفاتیهرچند در باب جزئ

54    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

 »هجـرت «، و »جـوار «، »امان«، »مانیعقد است«چون هم ییها دواژهیدر اسالم تحت کل یحقوق پناهندگ
 ۀدر صورت عدم اضـرار بـه جامعـ   بلکه  ،ستیوجود منفعت نه ب یالزام »عقد امان«در د. شو یم ییشناسا
ناظر بر چهـار مـاه،    ی، اقوال مختلفیعقد پناهندگ یزمان ةن از لحاظ بازی. همچنمعتبر خواهد بود یاسالم

بـا توجـه بـه     رسـد  می نظره که ب  توسط فقها ذکر شده یت زمانیا عدم وجود محدودیک سال، ده سال ی
مـان  جـواز ا  ا امکـان یـ  عدم ی،اختالف نکاتگر ید ۀدارد. از جمل ير اعتبار باالتریقول اخ ،ات و سننیروا

افراد مسلمان در دوران حکومـت   یپناهندگنکه ی. با توجه به ان استانادادن جمعی از جانب آحاد مسلم
ت دارد یموضـوع  بـت امـام  یوران غدر د یپناهندگ ،دارد یفه اهللا و امام معصوم، کمتر فرض خارجیخل

به صورت مشـروع بـه قـدرت     یاست که حاکم اسالم یطیا در شرای :ستیاز دو حال خارج ن زیکه آن ن
حکومت را بـه دسـت    ـ  ق زور و غلبهیاز طر براي مثال، ـ  رمشروعیا به صورت غیافته و یدست  یاسیس

ا منـع  یدستور وجوب  ی،اسالم مصلحت جامعۀتواند بنا به  المی میحاکم اس ،در حالت اول گرفته است.
کـه   يبجـز در مـوارد  وجود ندارد  یمنع ،د. در حالت دومکنصادر  يا فردی یجمع صورت دستهه آن را ب
در صـورت   شد و یـا پناهنـده  مسلمانان با يو خوار یرمسلمان، موجب سرافکندگیبه دولت غ یپناهندگ
 ،یا اجتمـاع یـ و  ي، اعـم از واجبـات فـرد   ینـ یض دیو عمـل بـه فـرا    یمـذهب  ينتواند از آزاد یپناهندگ

  د.دگر یتعارض مصالح و مفاسد مطرح م مسئلۀن صورت، یبرخوردار گردد که در ا
یکسان ها  ن و حتی وظایف اهل ذمه و اقلیتاوظایف مستأمن باتکالیف و وظایف پناهندگان همچنین 
ولـت اسـالمی پناهنـده شـده و قهـراً      است که از ترس ظلم دیگران بـه د  کسیزیرا پناهنده  ؛نخواهد بود

توانـد بـه    دولـت اسـالمی مـی   در این زمینه، اي است که اهل ذمه سزاوار آن نیستند.  مستحق حقوق ویژه
یـا   تناسـب مـوارد و شخصـیت پناهنـدگان، قانونـاً تکـالیف       بـه و  کنـد ح رمقرراتی را مط ،صورت ویژه

مالیات (جزیه) از پناهندگان به سبب نداشتن توانایی ؛ مثالً، عدم دریافت براي آنان وضع کند هایی معافیت
شرایط اسالم در برابر پناهندگان مشابه همان شرایطی است که در کنوانسیون  :توان گفت می ،بنابراین .مالی

  .المللی است عقال و عرف بین ةگونه موارد، مبناي وضع مقررات، سیر در این زیراژنو مطرح گردیده است؛ 
جویـان و کثـرت    شده دال بـر حمایـت بیشـینه از پناهنـدگان و پنـاه      ع مباحث مطرحبا توجه به جمی

بخشـی و ارتقـاي حقـوق     توان حقوق پناهندگی اسـالمی را سـکویی بـراي الهـام     پناهندگان مسلمان، می
هاي به وجود آمـده بـر اثـر     الملل پناهندگی کنونی قرار داد. این رویکرد هنجاري و منسجم به شکاف بین

ها را تضمین  سستۀ حقوق پناهندگی خاتمه خواهد داد و حداقل حقوق بشري این گروه از انسانتوسعۀ گ
ها و آحاد جامعه به پناهندگی فرد یا گروهی از افراد، که  خواهد کرد. مباحثی نظیر تمکین و احترام دولت

  نی پناهندگی است.الملل کنو اند، بسیار فراتر از حقوق بین توسط یکی از اعضاي جامعه امان داده شده
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  22/6/1394 پذیرش:ـ  2/2/1394 دریافت:

  دهيچک
ـ از بن یکی ،یحکومت اسالم دضرورت وجو و زعامت جامعه امامت و مسئلۀ  ۀشـ یاند ن اصـول در یتـر  يادی

است که به حسب عناصـر و   یمقوالت هاز جمل تیو وال ، امامتیعینگاه شد. در شو یعه قلمداد میش یاسیس
 ک راستا و اعـم از ی دو در اما هر ،ریگرچه به دو شکل متغا ،ت، دوام و ضرورتیت، ذاتیچون کل ییها       مؤلفه
بـه شـکل    با حضور امام معصوم يا در دوره .گردد یم یشان متجلیبت ایو دوران غ حضور معصوم عصر

و در دوران  اطهار منان و ائمۀمؤ ریشان، امیاسالم و پس از ا یدر امامت نب شانیا ۀباالصال تیو وال امامت
  .گردد یم ينظر يساختاربند الشرایط جامعه یابت فقیبه شکل ن معصوم،بت یغ
از همـان  مسلمانان،  یست اجتماعیبر سامانه زه یت فقیوال ۀکه مسئل ت استیحائز اهم ین مفروض اساسیا

در هـر   ، امـا عه شـکل گرفتـه  یشـ  يفقها یمعرفت ۀن در منظومیمتع یبت به صورت نظامیعصر غ ۀیدوران اول
 .افته اسـت یو ظهور بروز  یصورتتعامل و ارتباط دستگاه فقاهت و سلطنت حاکمه، به  ةتناسب نحو به ،برهه
مـردم در   ۀگـر ماننـد وحـدت کلمـ    یدموصلۀ ه مقدمات یدن کلشو با فراهم  ینیدر عصر امام خمکه  چنان
ـ ، که همان والگفتمانن یا يسعه حداکثره در یفق تیوال يتئور، شانیا یاسیت از گفتمان سیحما ت مطلقـه  ی

  دا کرد. یپ یط بود، تجلیالشرا ه جامعیفق یانتصاب
  هاي والیت. جلوه  ، شیعه، مراتب والیت،ابتیحاکم جائر، ن مطلقه،ت یامامت، وال ها: دواژهيکل

    

Andishehaye Hoghuq Omomi, ______________________ Vol.4, No.2, Spring & Summer 2015   

58    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

  مقدمه
ر یـ شان بوده و بـه غ یا یاسیسۀ شین اصول اندیتر هیاز اول یکی ،مسلمانان یاسیو س ینیامامت و زعامت د

مثابـه   بـه  اصل ضرورت امامـت  ،)86 -  84ص ،1375 ن،یالد (شمس و معتزلهخوارج  يها نحله یاز برخ
 یت و امـامت یوال و مورد اتفاق بوده است. یاجماع يا ، مسئلهیت جامعه اسالمیریبه مدت و ناظر یحاکم

دا کـرده  یـ امتـداد پ  شانیاء صالح ایو اوص مؤمنانر یرسول اکرم آغاز و در امامت امۀ ت مطلقیکه از وال
 یاسـ یسۀ شـ یدر اند رو، ازایـن گـردد.   یه عادل منتقل میبه فق بت امام عصریدر دوران غ ،تیو در نها

ه یـ فق، باشـد  یامامـت باالصـاله مـ   عنوان  بهامام معصوم  به یعدم دسترسکه دوران  ،بتیعه در عصر غیش
  .ردیگ یقرار م یجامعه اسالمت در یاعمال والشان محور و مدار یابت از ایبه ن الشرایط جامع

ان یـ م يمـاهو  ریت بـه تغـا  یت، با عنایوالدر ابت ین نین است که اپژوهش ای یال اساسؤس بنابراین،
و افتـاء و قضـا   ة ت در حـوز یوال شامل د و محدود بوده و تنهایمق یتیابت و والی، نه و امام معصومیفق

در  نات معصـوم یـ تلـو وال  یجهت کـه تـال   این ابت ازیا نید و وش یمامور حسبیه به معناي مضیق آن 
ت یـ و عـالوه بـر وال  بـوده  اطـالق   یت و حتـ یعموم يدارا ،باشد یجامعه م یاسیست سیر سامانه زیتدب
ز دربـر  یـ را ن ت مطلقـه یـ بـه نحـو وال   انیعیشـ  یو اجتماع یاسیر امور سیت و تدبیوال ،ییو قضا ییافتا

از همـان   ،تیت و اطالق والیعمومله ئا مسیآ ،الؤدوم س در صورت ثبوت شقِ ،گرید سويرد؟ از یگ یم
مقـوالت  ۀ از جملـ  ،هیـ ت فقیـ وال يتئورنکه یا ایبوده و عنه  مفروغٌ يامر عصر یبت ولیآغاز عصر غ

ت یـ وال«ۀ یـ به نظر ،تیده و در نهایگرد دچار تحول ،یت خارجیده و واقعیاست که در تعامل ا یمتحول
  ده است.یرهنمون گرد »هیفق یانتصابۀ مطلق

 یکسـان جـز   بـه  ،عهیشـ  يفقهـا ۀ است کـه قاطبـ   ایناول سؤال ن نوشتار در پاسخ به یمفروض ا
و  ییافتـا عد را عالوه بر ب ابت از امام عصریبه ن الشرایط جامعه یت فقیوال، یمحقق حلهمچون 

ه یـ و فق نددانسـت  یز مـ یـ ن ،ا مطلقـه یـ ت عامـه  یـ اعم از وال، یو اجتماع یاسیابعاد س يدارا ،ییقضا
 ۀنظـم در جامعـ   یفاعل اساس عنصر و یمات کنش اجتماعیتنظ ثقل ط را محور و مرکزیالشرا جامع

ت یـ وال ياست کـه تئـور   ایندوم، مفروض سؤال که در پاسخ به  همچنان .نمودند یم قلمداد یعیش
از همـان آغـاز    ،یر امور اجتمـاع یاست و تدبیسامر  دره یت فقیعمال والا یاصلاد یعنوان بن به ،فقها

فقهـا بـر اسـاس اسـتنباط      و شده يبند صورتعه یش يفقها یاسیمعرفت سۀ بت در هندسیعصر غ
ا بـه نحـو   یـ ا به نحو عـام و  ین حضور را یا ، امارفتهیه را پذیفق ییافتاحضور فرااصل  خود از ادله،

تعامل دسـتگاه فقاهـت و سـلطنت    ة با ابتنا بر نحو، مین پارادایهم یول ند.نمود يبند اطالق صورت
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د یـ از جهـت تمه  ینـ یدر عصر امـام خم  که اي گونه است. به افتهی یخارجبروز  یبه صورت ،حاکمه
 الشـرایط  جـامع ه یفق یت مطلقه انتصابیوال یعنی ،آن یگفتمان وجه ترین فراخ ،ین مبانیمأو ت يبادم

  نموده است. دا یپ يساختار و ظهور ینیفتوا، بروز ع يبرا

  هيت الهيامامت پرتو وال .۱
 یمسـائل کالمـ  ة در حوزن مقوالت یتر یو اساس نیتر از برجسته یکی ،امت يامامت و رهبر ۀمسئل

ت و یممـزوج بـا هـدا    ینـ یعد دعالوه بر ب ،ين امامت و رهبریکه ا یهنگام .باشد یم یعیشه شیاند
قلمـداد   یاسـ یسکـالم   ةمباحـث در حـوز   تـرین  يدیـ از کل ،گردد یمان یعیش ۀجامع یر اجتماعیتدب

عه، یشـ  یدر کتـب کالمـ   هـا  بخـش  ترین از مهم یکی ،ن مفروضیت به همیکه با عنا چنان .گردد یم
 اتیــح ریتـدب و نقـش امـام در سـامان و    فــه یو وظة آن زیـ مشخصـه و مم مبحـث امامـت، وجـوه    

ت یـ وال ، مسـئلۀ یعیشـ ۀ شـ یاند در یاسـ یتفکر س يمرکزۀ هسترو،  . ازاینباشد یمان یعیش یاجتماع
ت، یـ ن والیـ در رأس ا و بـوده  یطـول  يا ذومراتـب و در سلسـله   يکه امر یتیگردد؛ وال یقلمداد م

 ،یبا تمـام هسـت   ،را تمام موجودات عالم و از آن جمله انسانیز ؛باشد یهه میالۀ ت تامه و مطلقیوال
نـد؛ اوسـت   یاز ذات او ییاز وجود حق و پرتـو  ییها هیجواهر و اعراض، سا ،اعماق ،ظواهر ،تیهو

ـ    ،ع موجـودات در مقابـل او  یـ پـس جم اسـت.   نیموجـودات در ذات و در تکـو   یکه مالـک و ول
، لـزوم  ینیتکـو  تیـ و ملک یذاتـ  تیـ ن والیـ ا يمقتضا .ندارند داز خو یت و استقاللیگونه هو چیه

تمــام  ،اسـاس  ایـن بـر   .خداونـد اسـت   یع اوامـر و نـواه  یـ انسـان در مقابـل جم   ياریـ م اختیتسـل 
بـا حفـظ حـدود و مراتـب      ،ن و مشـخص نمـوده  یسبحان معـ  يکه خدا ییها تیها و وال تیحاکم
گونـه   نیـ کـه ا  ناامبران و امامان معصومیپت یر والینظ ییها تیوال .گردد یالزم م واجب و خود،

ت خداونـد اسـت و اطاعـت از آنـان، اطاعـت از      یـ بـه وال  آنهـا  بازگشـت  يا گونه ها همه به تیوال
ت یـ ت حقـه، وال یـ ن والیـ و در طول ا یت الهی. پس از وال)117ص، 1ج  ،1379، ي(منتظراوست 

ة از اراد ییز پرتـو یـ شـان ن یکه منشأ ارسال رسل و وجوب اطاعت از ا یتیقرار دارد؛ وال یاله يایانب
 ،يرا اجتماعـات بشـر  یـ ز ؛ش اسـت ینش خـو یخلقت و آفـر  ییه در وصول انسان به مقصد غایاله
ن اختالفـات،  یـ شـود کـه ا   یمـ  یدچـار اختالفـات   یانسان يها لتیح فضیسبب عدم شناخت صح به

بـاز   ،خلقـت اسـت   ییکه همان مقصود غا ،ت و عبادتیهدا یشکن بوده و او را از راه اصل اجتماع
رسـوالن   یخالفـت الهـ  ۀ ن را به پشتوانیقوان ،خودۀ خداوند با حکمت بالغ ،لین دلیبه هم .دارد یم

60    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

را  يرفطـر یو غ ياختالفـات فطـر   شـود و  یمـ  یاسـ یل اجتماع سید که منجر به تشکیفرما ینازل م
ـ انب همۀ ،لین دلی. به هم)157ص، 2 ج ،1375، یبزرگ (جهانسازد  یبرطرف م عظـام بـه حکـم     يای

 يبـه اقتضـا   ،شـان فـراهم بـوده   یکه امکان برا یامبرانیپ .ت دارندی، حق حاکمینبوت و خالفت اله
 یماننـد حضـرت موسـ    .ش را بر عهده گرفته بودنـد یامت خو یاسیس يمقام و حق نبوت، رهبر

و  ن حضـرت داوود یهمچنـ  .داشـت  ل را بـر عهـده  یاسـرائ  یبن ياست و رهبری، سحیاةالکه مادام 
کردنـد   ی، بـر اسـاس حـق نبـوت بـر مـردم حکومـت مـ        مانیفرزندش حضرت سـل  يپس از و
ـ انبۀ لیسلسلۀ جل ين در انتهاامنؤر اجتماع میت و تدبین والی. ا)119ص، 1377 ،(معرفت بـه   اءی

 ،ی(مجلسـ ش یخـو  یبـه نصـب الهـ    ،د که خداونـد متعـال  یگرد یاسالم منته یت رسول گرامیوال
و حاکم بر مردم چه در امـر قضـا و تحـاکم و چـه      یشان را ولیا )421 - 159ص، 17 ج ق،1404

ـ  ،ینیخم ي(موسواعم از آن قرار داده است  ات قـرآن دال بـر   یـ آ یرا برخـ یـ ز ؛)18ص(ج)، تـا   یب
ولَه فَقَـد   ومنْ یطعِ اللَّه «مانند  باشد. میشان یامبر و اطاعت مطلق مردم از ایت پیحق وال مطلق سـور

وما کانَ لمؤْمنٍ وال «ا یو  )32: عمران (آل »قُلْ أَطیعوا اللَّه والرَّسولَ«ا ی )71: (احزاب »فاز فَوزاً عظیماً
منْ أَمرِهم ومنْ یعصِ اللَّه ورسولَه فَقَـد ضَـلَّ    الْخیرَةُإِذا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ یکُونَ لَهم  مؤْمنَۀٍ

 يداور یعنـ ی ،قضاوت مصطلح يبه معنا »یقض«لفظ  ،فهیه شرین آیدر ا .)36 :(احزاب »ضَالالً مبِیناً
کسـره کردنـد و   یرا  يامبر کـار یـ کـه خـدا و پ   ین است هنگامیبلکه منظور ا ،ستیان مردم نیدر م

 ،(مصـباح ندارنـد   در آن چـون و چـرا   گران حق اعتراض وید ،صادر کردند یدربارة آن فرمان قطع
 ییت قضـا یـ ات به نحو اَخص منصرف به مقام والیآ یبرخ ،گرید يگرچه از سو .)239ص، 1377

ک ال  «ماننـد   .باشـد  ین حوزه مـ یشان در ایاز ا يریپذ امبر و لزوم اطاعتیپ ـ  یفـال وربـ  یومنـونَ حتّ
  .)65: (نساء »ماًیسلّمو تَسلیت ویاَنفُسهم حرَجاً مما قَضَ یجِدوا فینَهم ثُم الیما شَجرَ بیحکموك فی

  جامعه ير کماليت مطلقه امامان وضرورت آن در سيوال

از آنهـا و در مقـام جمـع ادلـه      یو با توجه به اطالقات موجود در برخ یقرآن يها از مجموع داللت
مسـتفاد   یجامعـه اسـالم   ییرقضـا یها و شـئونات غ  ر حوزهیدر ساامبر اسالم یپۀ ت مطلقیکامالً وال

 .)276ص، 16 جق، 1417 ،یئطباطبـا  ؛6: (احزاب »نَ من اَنفُسهِمیبِالمومن یاَول یاَلنَب« مانند .باشد یم
اسـت کـه پـس از وفـات      یاسـ یو س ییقضا ،ینید يها در حوزه رسول اهللاۀ ت مطلقین والیهم

، یجـ یاله ؛55: (مائـده د یـ منتقـل گرد  ین علـ یمنؤرالمیبه ام ،يو ابالغ نبو یشان و با دستور الهیا
ن اناشـان متکفـل مقـام امامـت مسـلم     یا .)601 - 578ص، تـا  ی، بـ ی؛ سـبحان 349 - 347ص، تـا  یب



   61 شیعه اندیشۀ در فقیه والیت نظریۀ هاي جلوه و مراتب در سیري

 ؛124 :(بقـره  باالتر از مقـام نبـوت عامـه    ینأشعنوان  به عیکه در نگاه مکتب تش یگاهیجا دند؛یگرد
؛ گـردد  یقلمـداد مـ   یتعال يخدا سوياز  یلطفو ) 282 - 280ص، 1386 ،يرازیشن یالواعظ سلطان

 ییت و راهنمـا یامبر در هـدا یـ ن پیجانش وبوده  مردم يو راهنما يداامام ه دیبا ي را در هر عصریز
 ینبـ  يهـر آنچـه بـرا    ورد یـ قرار گ ،باشد یشان در هر دو سرا میبه آنچه که صالح و سعادت ا آنان

و رفـع   نان آنـا یـ عـدل در م ۀ ر شئون و مصالح مردم و اقامیت عامه و تدبیاز جمله وال ،ثابت است
 امامت استمرار دلیل،ن یز ثابت است. به همیامام ن يبرا یهمگ ،گریکدیآنها نسبت به  يظلم و تعد

 خداستاز رسول  پسل نصب امام یز دلین ،ایل ارسال رسل و بعثت انبینبوت بوده و همان دل همان
از  ،بـه امـام   ینـ ید ۀک جامعیاز ی. در واقع ن)490ص)، الف( تا یب ،یحل ؛67 - 66ص، تا یب، (مظفر

از جامعه بـه امـام   ین یعنی؛ در جامعه است یو اله ياستمرار نظام نبو یآنجاست که امام عامل اساس
در  وارهو ختم رسـالت، همـ   امبریپس از رحلت پ ینیاستوار است که استمرار نظام د اصلن یبر ا

در  ياز بـه پاسـدار  یـ ن د ویـ انحـراف و تهد  یشگیهم امکان لعام ن، دویبنابرا. د استیمعرض تهد
ـ ی( اسـت از جامعه به امام یضرورت امامت و ن ۀیف، اساس نظریتحر برابر هرگونه انحراف و  ،یثرب

  ن مطلب گفته شده است:یا یر کالمیدر تقر . همچنین)81ص، 1387
ـ ینزد ین را به طاعت الهیاست که مکلف یتعال ياز جانب خدا یامامت لطف دور  یت ربـوب یک و از معص

ز بر او الزم تـا  ین امام نییتع واجب و ترك آن مذموم است، یتعال يازآنجاکه انجام لطف بر خدا .سازد یم
ـی ن لطف به صورت تعیانحصار ا که چنان .ز آشکار و دفع گردندیغرض از خلقت حاصل و مفاسد ن ن و ی

  .)221ص ،ق1407 ،ی(طوسز با وجود استعداد عقل معلوم و واضح است ین نصب امام
 ،ی(حلـ شـمرند   ین بـر مـ  انامسـلم  يایـ ن و دنیـ شخص بر امور دۀ است عامیعلت امامت را ر رو، ازاین
ن قلمـداد  یـ اصـول د ة سنت در زمـر  امامت را برخالف اهل ،سو کیان از یعیدر واقع ش .)289ص ،1374

 يو مانـدگار  يانـت بـدون آن اسـتوار   ین و دیـ ن بوده که دیاتمام نبوت و اساس د يند که به معناکن یم
  :معتقدند ،گرید ياز سو .ابدی ینم

د به عنصر یمو یکه همگ ،اسالم امبریپ ت از جانب خود را پس ازیصاحب والی خداوند دوازده امام و ول
مقـرر  شان یمشروع را از آن ات یبه امامت امت منصوب و تنها حاکم يگریاز پس د یکی ،هستند عصمت

ـ فرما یم امبر اسالمیو به نقل از پ از امام صادق یتیدر روا یه قمیبابو که ابن چنان آن نموده است.  د:ی
ـ ید و سرور اوصیمن هم س یا هستم و وصید و سرور انبیمن س« ـ او ن يایا است و اوص ـ ی د و سـرور  یز س

 :ندیفرما یشمرند و سپس م یک برمیک به یآدم را  حضرت رسوالن از يایاوصۀ گاه هم آن». ا هستندیاوص
ائت یتو آن را به اوص یگاه وص خودت، آن یز به وصیگذارم و تو ن یت را به تو وامین وصیمن ا !یعل يا

  .)23 -  21ص ،ق1404 ،صدوق( گذارد یوام يگریپس از د یکی ،که از فرزندان تو هستند
  مبنی بر اینکه:ات وجود دارد یاز روا يا گستردهۀ مجموع یثیکه در کتب حد چنان

62    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

از آن بـوده و   یتواند خال ین نمینموده که زم یاز جانب خدا معرف یمانیپ عنوان عهد و هامامت را ب
؛ 559ص، 3 ج، تا یب ،ی(طوس یعل مؤمنانر یاسالم به ام یت را پس از نبین امامت و والیخداوند ا

اختصاص  یو عل از اوالد فاطمه به آل محمد ،يو پس از و )82ص، 3 ج ق،1424، هیمغن
و سپس در فرزندان امام  یبن عل نیبه حس ،و پس از او یبن عل به حسن مؤمنانر یداده که پس از ام

رسد  یم ينکه به امام دوازدهم حضرت حجت بن الحسن المهدیابد تا ای یاستمرار م نیحس
  .)329 - 286ص، 1 ج، 1365 ،ینی(کل

خداوند متعـال اسـتوار اسـت    سوي  بر وجود نص از ،عهیش یاسیشه سیه امامت و نظام اندیدر واقع نظر
تعـداد   عه را بـه اسـم و شـخص و   یت امامان شیشده و هو يجار امبرش حضرت محمدیکه بر زبان پ

امامـان بـه    سایراست و بر امامت  نیمنؤر المین ادله در خصوص امامت امیشتر ایب .نموده است یمعرف
از  .)180ص ،1383 ،یرحـ ی(ف احتجـاج و اسـتدالل شـده اسـت     ين بر ائمه بعـد یشیصورت نص امام پ

د، در کنـ  یح را ثابت مـ یصح نظمِ یاز جامعه به عنصر فاعلیکه ضرورت ن ین عقلیبراه ۀهم ،گرید سوي
تـوان   یگـز نمـ  رگردد و ه یآن حضرت اقامه مة ندیا نمایت نائب یتثب يز براین عصر یبت ولیزمان غ

ا یـ دوران هـرج و مـرج دانسـت و     ،اهللا به هزاران سال طول بکشـد  بت را که ممکن است معاذیدوران غ
ت را به دست زمامداران خودسـر اجـرا   یان سپرد و حکم جاهلیرا به دست نس یبخش مهم احکام اسالم

، یبخـش احکـام الهـ    اتیـ و آثـار ح  حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت أآنکه منشۀ کرد و به بهان
را معطـل نمـود    یکـرد و حـدود الهـ    یبـت را نفـ  یان خود مردم است، زعامت زمـان غ یو عص يتبهکار
ـ  ،گـر یر دیبه تعب .)137ص ،تا یب ،یآمل ي(جواد و  یاسـ یت سیارائـه شـده در اثبـات امامـت و هـدا      ۀادل
 .اسـت » ضـرورت « و »دوام«، »تیذات«، »تیکل«ت یچهار خصوص يدارا ،معصومان در هر عصر یاجتماع
کـه   ،ن برهـان یاست. ا يو ضرور ی، دائمی، ذاتیکل نیز  ،شود یکه از آن حاصل م يا جهینت ،لین دلیبه هم

 ۀ آنجـ یشـود کـه نت   یمـ  ایـ هم شامل زمـان انب  ،ستین یا زمان خاصین یمختص زم ،است یل عقلیدل
ثابـت  امامـت را  است کـه ضـرورت    هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم ،ضرورت نبوت است

شـان را  یا عام ایت ائمه به نواب خاص و یکه ضرورت انتقال والبت است یو هم ناظر به عصر غ کند می
  .)151ص ،1379 ،یآمل ي(جواد دینما یاقتضا م

  بتيدر عصر غ تيوال يتصد يبرا يت ويواهل الشرايط جامعه يفق .۲
 غیبـت ان در دوران یعیشـ  یو اجتمـاع  یاسـ یس يمت به مسئله امامت و رهبریعزۀ نقط ،ن مطلبیا

ـ   یشکر اله يادا ،در مکتب اسالم چراکهاست؛  معصوم يهـا  دن نعمـت ررف کـ از نظر عقـل، ص 
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ۀ و اقامـ  یاحکام الهـ  ين کار جز با اجرایا .شان استیو امتثال اوامر انعم مة خداوند در جهت اراد
حکومـت بـر   ۀ ن و اقامـ یکام داح يازآنجاکه اجرا .ستیعت ممکن نین شریحکومت بر اساس قوان

از جهت امتنـاع   »علم«ر و عدالت متوقف است؛ یعلم، تدبۀ گان بر عناصر سه ،عتین شریاساس قوان
از جهت ضرورت و ابتناء امارت و حکومت  »ریتدب«ش، یاحکام به واسطه جهل خو يجاهل در اجرا

ت یـ ت و حاکمیامـر هـدا   عت دریاحکام شر ين نبودن فاسق در اجرایاز جهت ام »عدالت«بر آن و 
 .باشد یشان میبت ایا غیاز عصر معصوم و  این شرایط اعمو  است يدر رهبر جامعه ضرور یاسالم

باشـد   یم یحکومت اسالم يرهبر يت برایدر واقع فاقد اهل باشد،ط ائن شریپس هر کس که فاقد ا
تنها در معصوم به نحو کمال موجود و در  ،گانه ط سهین شرایا .)67 - 66ص، تا یب ،یمازندران یفی(س

. گردد یم متجلیباشد  یر میصفت شجاعت و تدب يط که دارایالشرا ه واجدی، در وجود فقغیبتدوران 
شان یبت ایامام همچون دوران غ غیبتدر زمان  یاسالم ت بر جامعۀیحاکمۀ ستیشا يتنها و رو، ازاین

حکمت  یاو  ینیدر امور د يان به امام و هادیعیاز شیهمچنان نز یبت نیکه در عصر غ یحال در .دباش یم
  ست.مستمر و پابرجا ش کامالًیخو یعمل

ه را از جملـه  یـ ت فقیـ وال ینـ یحضرت امام خم ،هیرمستقالت عقلیو با کمک غ اساس نیبر ا
 ي(موسـو گـردد   یق مـ یداننـد کـه تصـور آن موجـب تصـد      ین اسالم مـ ید يو ضرور یهیامور بد

ت یـ قائـل بـه وال   امـام،  یاسـ یتفکر س ةبت در حوزیعصر غ يفقها رو، ازاین. )9ص، 1387 ،ینیخم
ن یـ ن حـدود و ثغـور ا  یـی ثوره در تعأات مـ یش از روایخو يها افتیبر در یک مبتنیه بوده و هریفق

و تنهـا   دانـد  مـی  ن امـام معصـوم  یه عادل را جانشـ یمردم، فقۀ در ارتباط با جمهور و عائل ،تیوال
 یکـه برخـ   اي گونـه  بـه  ،باشـد  یه نائب میارات فقیاختۀ طین مسئله، همان حیشان در ایوجه مفارق ا

نمـوده   ییو قضـا  ییت افتـا یـ بـت را محـدود بـه وال   یت فقها در عصـر غ یوال یمحقق حلچون هم
 ییت قضـا یـ عالوه بر اعتقاد بـه وال  ،عهیش ياز فقها ياریبس اما .)861ص، 2 ج، تا یب، ی(محقق حل

ش، ینش خـو یـ ن بیـ ش از افتاء و قضاء بر جمهور بوده و با ابتنا بر ایب یتیقائل به واله، یفق ییو افتا
 ینیکـه اسـاط   چنـان  .انـد  سـاخته ان رهنمون یعیشۀ جامع یگاه سامان عرصه اجتماع دانیه را به میفق

بـا اسـتناد بـه اطالقـات      ،سو کیاز  ، کاشف الغطاء و...ینیحضرت امام خم ،چون صاحب جواهر
ـ الزمـان، بـه وال   ف صاحبیع شریهمچون توق ابت از امام عصریه به نیفق نصبۀ ادل ۀ ت مطلقـ ی

ـ ا ،گـر ید ياز سو .)422ص، 15 ج، تا یب ،ی(نجف شدندقائل  الشرایط جامعه یفق یانتصاب ن هندسـه  ی
تعـامالت  ة ت عامـه، در حـوز  یـ وال ۀیـ نظر بـه  نسـبت  يتـر  منسجم یاز منطق درون یاسیسـ  یفقه

  باشد.   یم است برخورداریو مستحدثات امر س یاجتماع، یاسیات سیبا واقع یرامونیپ
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  بتيت جائر در عصر غياز حاکم ييت زدايمشروع

عه یشـ  يان فقهایه در میت فقیه والیر نظریتوجه به روند و س ،ت استیحائز اهم اریان بسین میآنچه در ا
 یاجتمـاع  يها و بسترها آن در چارچوب يتا عصر حاضر و فراز و فرودها بت امام عصریاز زمان غ

ن یـی بـه تب  »هیـ فق یت مطلقه انتصـاب یوال«قرائت  ين گفتمان بر مبناین دوران، همیکه در ا اي گونه به است.
عنـوان قالـب،    که بـه  يا یاجتماع يندهایران پرداخته است؛ فرآیا یاسالم ينظام جمهور یساخت حقوق

 يهـا  تیدر ظهور روا یمتن عمل نموده و از جمله عوامل برون یو اجتماع یاسیس يها بستر و چارچوب
  گردند. یم یمتجانس از گفتمان مورد بحث تلق یول ،متعدد
در  ینـ یامـام خم  زمـان تـا   بت امـام زمـان  یان از آغاز عصر غیعیش یحضور اجتماع یبا بررس 
تنگاتنگ بـا   یدر کشاکشعه یش یاسیران، گفتمان سیا یانقالب اسالم پیروزيو  یاجتماع ،یاسیسۀ صحن

ۀ حاکمـ ة ت و تسـلط بـر قـو   یـ نسبت به حضور در عرصـه حاکم  یکرد اجتنابیاز رو ،یطیمح يندهایفرآ
ل یکسـب قـدرت و تشـک    يعصر، به راهبرد حرکـت در راسـتا   يها دانستن حکومت یجامعه و اغتصاب
ه نسبت بـه  یفق يتنها تصد نه ،چون حضرت امام یهیفق تغییر جهت یافت و در نهایت، یحکومت اسالم

ل حکومـت  یبلکه با اشاره بـه وجـوب تشـک    ،نمود ینم یتلق یوضع یرا حکم یل حکومت اسالمیتشک
 ۀحـدود و حفـظ ثغـور و نظـام، مسـئل      ياجـرا  يبـرا  ،يا انفـراد یـ به نحو اجتماع و  ،توسط فقها یشرع

نمودنـد   یمـ  فقهـا قلمـداد  ۀ بـر ذمـ   یفـ یاحکام تکلۀ ه را از جملیت فقیت والیو حاکم یحکومت اسالم
    .)52ص ،1387 ،ینیخم ي(موسو

ل حکومت معصوم و یرا تنها در ذ یحکومت عادل و سلطنت مشروع الهشیعیان ازآنجاکه 
خ پرفراز و ینمودند که در طول تار یشان قلمداد میا خاص ایا نائبان منصوب به نصب عام و ی

 یابتدا با پـردازش اصـل   ،ن حق محروم و ممنوع بودندیبه ا یابیهمواره از دست ،شیب خوینش
ن یـی ت مشـروع، بـه تب  یبت و فقدان حاکمیرامون دوران غیو پ یحقوق عمومة در حوز یاساس

شان اوالً و یا. ش در تعامل با دستگاه حکومت و سلطنت جائر پرداختندیخو يکرد احترازیرو
سلطان با  يت و حرمت همکاریس اصل ممنوعیبه تأس ناثور از معصومأات میبا ابتنا بر روا

ــد    ــدام نمودن ــائر اق ــرج ــامل (ح ــو ؛138 -  135ص، 12 ج ق،1409، یع ، 1 ج، 1376، یئخ
بـوده و   یعیشـ  یا حتـ یـ و  ین جـائر سـن  یار سالطیاما ازآنجاکه قدرت فائقه در اخت .)436ص

ز به رجوع و ارتبـاط بـا دسـتگاه جـائر و در     یناگر ،شیخو یان در به سامان نمودن زندگیعیش
اقـدام نمودنـد؛    »دولت در دولـت «ۀ یس نظریسأبه ت ،ش بودندیخوۀ رفع حوائج روزان يراستا
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و  یسـت شخصـ  یم زیدر تنظـ  یمهمـ  یحاجات و عنصر فاعلة برآورند سو کیکه از  یکیتاکت
در  يمستحکم نظـر  ۀپشتوان يدارا ،گرید سوي ت غاصب بوده و ازیان با حاکمیعیش یاجتماع

بـر   خ صـدوق یشـ که  چنان .)158ص ،48 جق، 1404 ،ی(مجلسبود  نامعصومة ریسنت و س
مربوط به سلطان برحـذر   ياز کارها :ت به من گفتیپدرم در وص«ح دارد که یاد تصرین بنیهم

چ کـس  یرفتار کن و حاجت ه یکیبا همه به ن ،يدا کردیباش و در آن وارد مشو و اگر ورود پ
کـار از   یرامون تـولّ یپ ،هینهادر  یخ طوسیش . همچنین)364صق، 1415 ،(صدوق »را رد نکن

  :د دارد کهیکأجانب سلطان جور ت
نـه را  یزم ،ردیرا از جانب سلطان جـور بپـذ   یتیکه اگر مسئول ا گمان غالب داردیا ظن و ین یقیاگر انسان 

ن امـور موجـب وارد   یا یکند و در تمام یاز منکر تدارك م یو امر به معروف و نه یحدود الهۀ اقام يبرا
شود، پس مستحب است کـه از طـرف سـلطان     یا ارتکاب عمل زشت نمیبه امر واجب  یخللچ یآمدن ه
  .)356ص ،ق1400 ،ی(طوس ردیت بپذیمسئول

حه و اجمـاع و بـا اسـتناد بـه     یو با تمسک به سنت صح فقه القرآنز در کتاب ین يقطب راوند
صـال  یا يت بـرا یبر عهده گرفتن مسـئول : «معتقد است ،وسف به پادشاده مصریسخن حضرت 
طـرف سـلطان جـائر، بالاشـکال      رمستحق ازیاز وصول آن به غ يرین و جلوگیحق به مستحق

مجتهـد از   یز تـول یـ ن یلیمقدس اردبکه  چنانهم. )25 -  24ص، 2 ج ق،1405 ،ي(راونداست 
حکم به وجـوب   یو حت داند میز یبر اقامه حدود را جا ییسلطان جائر در صورت توانا سوي

بـه حـق و حکـم و فتـوا دادن بـه مـذاهب        ينموده و تنها، شرط عدم تعـد ن کار بر مجتهد یا
آن دانسته اسـت  ۀ ود مصرحیرا ق ان)یعیر اهل حق (شیبنا بر روش غ ،و حکم به قتل یعیرشیغ

ـ  یخ یشـ . )550ص، 7 ج ق،1403 ،یلـ ی(مقدس اردب دوران ۀ برجسـت  ياز فقهـا  ،یوسـف بحران
کـردن بـه    یکـ یو ن مؤمنانر و دفع آزار از یجائر را به قصد خ سوي حاکماز  یز تولیه نیصفو
ـ  منع ننموده است آنان ـ   یکـرد فقهـ  ین رویدر امتـداد همـ   .)133ص، 18 جق، 1405، ی(بحران

سلطان جائر  سويه از یفق يز تصدین ینیبت، امام خمیخ عصر غیعه در تاریش يفقها یاسیس
 يا را واجب دانسته مگر آنکه موجب مفسده یاست شرعیو س یحدود اله ياجرا يو در راستا

  .)460ص، 1 ج )،الف( تا یب ،ینیخم ي(موسوتر گردد  میعظ
عه یشـ  ينـزد فقهـا   »دولت در دولت«ۀ یرامون نظریه پیو اول یاصل يبند ن صورتیاکنون با توجه به ا

ت یـ ه والیـ نظرر یدر س برجستهان که به نحو یعیات شیاز ح ییها برش یبت، به بررسیدر سراسر عصر غ
  م پرداخت.یخواه ه تأثیر گذاشته،یفق

66    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

  عيگفتمان تش يبقا يبت و تکاپو برايآغاز عصر غ

اسـتمرار آن تـا آغـاز عصـر      و امام عصـر  يبت کبرایکه مصادف با آغاز عصر غ ،دوره نخست
بـت امـام   یاز غ ید آمـده و ناشـ  یـ ط متحـول پد یان بـا توجـه بـه شـرا    یعیان است، شـ یدولت صفو

ـ یبـ  يکه منجـر بـه انـزوا    یمتعصب سن يها آمدن حکومت کار يو رو معصوم ش آنـان  یش از پ
د یـ پد ينظـر  يهـا  و بحران یزمان يها ش را بر اساس ضرورتیخو يها دغدغه ترین یاصل د،یگرد

ع مصـروف  یبت معصوم، به حفاظـت از اصـول و اسـاس مـذهب تشـ     یمانند امر غ یآمده در مسائل
چـون کتـاب    یبـا نگـارش کتبـ    دیخ مفیشو  یخ طوسیشچون  یشمندانیاند این زمینه،در  .داشتند

و  پـس از رسـول خـدا    نیمنر المـؤ یـ ام ینیت و جانشـ یـ ح والیبـه توضـ   ،یامالو کتاب  بتیغ
ن یـ گفتمـان ا  یدر تبارشناسـ  ،مشـغول شـدند. در واقـع    يبت حضرت مهدیغۀ ن مسئلیهمچن

از آل محمـد   ياسـالم را ائمـه هـد   ن دوران سلطان عادل یا يشود که گرچه فقها یعصر مشاهده م
د کـه در  کننـ  یانـد، قلمـداد مـ    نصـب نمـوده   یام در مقام، اعم از امرا و حکيکه ائمه هد یو کسان

توانـد آنچـه را کـه تحـت      یمـ  یعیه شیفق ،که همان امام معصوم است ،صورت فقدان سلطان عادل
ابـت از امـام   یبه ن یو حت )812 - 810صق، 1413 ،دی(مفرد یبر عهده گ ،ت سلطان عادل بودهیوال

ـ  ،ی(حلـ بپـردازد   ینیت دیاز وجوه حاکم ینماز جمعه به مثابه وجهۀ به اقام معصوم  )،ب( تـا  یب
ـ . اما با توجه به مسائل مبتال بـه ا )14ص، 2 ج ان از یعیحـاکم بـر شـ    ين عصـر و فشـار و تنگنـا   ی
ن وجـه همـت   یتـر  یگـر، اصـل  ید سويان از یعیتفکر شة موجود در حوز يو شبهات فکر ،سو کی

 يهـا  ان در حـوزه یعیاالت شـ ؤبـه سـ   ییگـو  ن عصـر، پاسـخ  یگفتمان غالب ا ،گریر دیا به تعبیفقها 
ۀ ت بـه مسـئل  یـ عنا .ن جور بوده استیبا سالط يهمکار یعملۀ م چارچوبیو ترس یدتیمختلف عق

خمـس   همچـون نمـاز جمعـه،    ،یابواب فقه یدر برخ ،ت معصومیتلو وال یعنوان تال ه بهیت فقیوال
ن امـر بـه نحـوه مشـروح و     یـ ن اییرا اساساً تبیصورت گذرا مورد توجه قرار گرفته است؛ زه و... ب
 .نمـود  یز مـ یـ ن نیبلکـه خطرآفـر   ،تنهـا ممکـن نبـوده    نـه  ،آنة گسـترد  م شفاف حدود و ثغوریترس
  ن مسئله در حد اجمال و به قدر مقدور پرداخته شده است.یبه ا رو، نیازا

  ايران يع در عرصه عموميمکتب تشت يرسم دوران و هيصفو

عه و به صورت خاص یش یاسیشه سیه در اندیت فقیوالۀ یر نظریخ سین عصر و مرحله در تاریدوم
ک یـ ران از یـ ان در ایعی، شیطوالن نسبتاًۀ ن مرحلیدر ا .ان بودیکار آمدن دولت صفو يران، رویدر ا
در اخـراج   یبـا اقـدامات دولـت عثمـان     ،زمان ل شده و همیحاکم تبد یتیت تحت فشار به اکثریاقل
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د، یـ ن منبـع تول یتـر  یاصـل مهـد  ن ین سرزمیا ران،یشان به این کشور و ورود ایاز ا یعیدانشمندان ش
 یثیحد ،یمختلف فقه يها ا در ساحتین احیا .دیع گردیجهان تش يفکر يندهاید و نشر فرآیبازتول

ۀ ش وجهیبه افزا سو، کی از یعیش يان با فقهایتعامل صفو ،باشد. در واقع یقابل مشاهده م یو فلسف
 سوينمود و از  ران کمک یا یغرب يمرزها ش دریمذهب خو یب سنیشان در قبال رقیت ایمشروع

در بـاز   يت حکومـت صـفو  یـ امنۀ یعه و در سـا یشـ  يفقها يالزم برا يها تیش ظرفیبه افزا ،گرید
 يگرچه همچنان شاهان صفو ،ن عصریا يفقها دلیل،ن یبه هم .دیانجام  یثیحدـ  یخوانش تراث فقه

ط یالشرا ه جامعیبت را متعلق به فقیت مشروع در عصر غیعه اما جائر و هنوز هم حاکمیرا حاکمان ش
، ين صفویانِ حاضر در قلمرو سالطیعیه و حفظ دماء و نفوس شیدانستند، اما از باب تق یفتوا م يبرا

ان خـود و  یـ و در م یو شـرع  ینید ،یدر امور حکمران يم کاریبه تقس یاسیعمل س ةصرفاً در حوز
 یعنی ،شیاسالف خوۀ یه بر نظریشان با تکیدر واقع ا .دندیازیدست  يمذهب صفو یعین شیسالط
غاصبانه و با توجـه بـه    يها جاد دولت در دولتیحاکمان جائر و ا يغصب حکومت از سو يتئور
 يافتند تا بـه خـوانش مجـدد   یراهم آمده بود، فرصت شان فیا يکه نسبت به اعصار قبل برا ییفضا

 يتنگنـا  يندك خروج از فضاا و با بپردازندبت یش در عصر غیمشروع خو یاسیس ۀینسبت به نظر
محقـق  کـه   چنـان  آن .بردارنـد  یطه حقوق عمومیه در حیت فقیوال ۀیر نظریرا در س يگام بعد ،هیتق

شـان  یابـت از ا یامام در هر آنچـه کـه ن   سويابت از یرا منصوب به ن الشرایط جامعنِ یام هی، فقیکرک
ت یروا«ز بر اساس ین یلیمقدس اردب .)142ص، 1 ج ق،1409 ،ی(محقق کرک داند می ،ت داردیمدخل

 يهـا  در حـوزه  یع امـور حتـ  یـ در جم ابت از امامیت فقها به نیبر عام بودن وال ،»عمر بن حنظله
  .)11ص، 12 جق، 1403 ،یلی(مقدس اردب کند میاسات استدالل یو س یعموم

در  يدیـ جد يالگـو  يریـ گ شـاهد شـکل   ،يعه بـودن پادشـاهان صـفو   یبا توجه به شـ  ،ن دورهیدر ا
ت یـ اصـل وال  ،ن دورهیـ ا يشود که فقها یاستفاده م یخیم؛ از منابع تارین و دولت هستیان دیمناسبات م

دن بـه حکومـت   یت بخشـ یمشـروع  يبودند که آنان برا تبیین کرده ين صفویسالط يچنان برا ه را آنیفق
قـت، قـدرت را از   یه زننـد و در حق یه بر مسند قدرت تکیب و کارگزار فقیعنوان نا مجبور بودند به ،خود

ط یشـرا  ، مجتهد جامعیک مراسم رسمیدر  يبه هنگام تاجگذار رو، . ازاینرندیل بگیدست مجتهدان تحو
ا شـاه را  یـ د و ینشـان  یبست و او را بر تخـت مـ   یمر شاه را یا کمر و شمشی ،انداخت یپادشاه را مۀ چیقال
 يپادشـاهان صـفو   یتمـام  يبـرا  بـاً یل مراسم تقرین قبیخواند؛ ا یب خود قرار داده و به نام او خطبه مینا

  .)386ص ،1385 ،ی(برج انجام شده است
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  اساتيت فقها در حوزه سيم واليعصر قاجار و استمرار تحک

 بـا ظهـور قاجاریـان،    ه، ازآنجاکـه یـ ت فقیـ ه والیخ نظریتار يان حرکت فقها در راستیدر استمرار ا
انتسـاب و اتصـال    یعنـ ی ،انیبخش صفو تیعنصر مشروع ترین از همان کوچک یشاهان قاجار حت

عـدم  بـه دلیـل    ز محروم بودند ویش نیخو يبرا ینیآفر تیمشروع يدر راستا يهد ش به ائمۀیخو
د و منـابع رجـوع مـردم،    یـ عنوان مراجع تقل به ،و حضور مسلط فقها در جامعه آنان یگاه اجتماعیپا
آن پرداختـه و بـه   ة ها و گستر تیه و ظرفیت فقیوال ۀیان و ارائه نظریبه ب يز به نحو آشکاریشان نیا

کـه در عصـر قاجـار فقهـا،      اي گونـه  بـه  .نـد دم حدود و ثغور آن همت گماریبه ترس یانیصورت نما
ش در امـور مربـوط بـه مملکـت و     یذان از خـو یرا موظف به اطاعت و اسـت  يقاجار یعیپادشاه ش
ح یتصـر  یاراضۀ یاز خراجسؤال در پاسخ به  یقم يرزایم . براي نمونه،نمودند یقلمداد م یحکمران

مگر آنکـه   ،ستیه حالل نیخراج یاراض یاز خراج ،رندیگ یعه مین جور شیآنچه سالط«د که کن یم
، 1 جق، 1413 ،یقمـ  يرزایـ (مرنـده هـم از مصـالح عامـه باشـد      یبه اذن مجتهـد عـادل باشـد و گ   

اذن  شاه قاجـار  یفتحعلبه  عنوان رهبرِ منصوب عام امام به نیز الغطاء خ جعفر کاشفیش .)178ص
ر پادشاه در داند که از ام یدهد و بر مسلمانان واجب م یان میجهاد با اهل کفر و طغ يو اجازة رهبر

در کتـاب   یمال احمد نراق همچنین. )334ص، 4 ج ،تا یب ،الغطاء (کاشفند یمسئله جهاد اطاعت نما
ه یـ ت فقیـ رامـون مسـئله وال  یبـه بحـث پ   ،مند ، مدون و روشمستقل یبه صورت فصل ،امیعوائد اال

بـت  یعصـر غ ه در یـ ت فقیـ موضوع وال ،است یت امام و نبیپرداخته و هر آنچه را که متعلَّق وال
  .)536ص، تا یب ،ی(نراقمانند اجماع خارج شده باشد  یلیمگر آنچه را که با دل داند می

  بتيدر عصر غ مطلقه فقاهتت يتحقق حاکم و ينيامام خم

عنـوان گـوهر و اسـاس     بـه  ،هیـ ت فقیـ والۀ رامـون مسـئل  یپ فـراز و فرودهـا   یشک در پس تمام بی
مثابـه سـتون فقـرات     بـه  ،هین نظریا ییمرحله در شکوفان یبت، بارزتریدر عصر غ یحکومت اسالم
توسـط   ،بـر آن  یمبتنـ  یاسیس نظام سیتأسۀ ، مرحلامام عصر غیبتدر زمان  یحکومت اسالم

ح و روشـن  یتشـر  يل سلطنت غاصب و تالش در راسـتا یعنوان فرض بد به ینیحضرت امام خم
 ياز فقهـا  یامام به ماننـد بخشـ   باشد. یم یعنوان اساس حکومت اسالم م بهین پاراداینمودن ابعاد ا

ـ  ، همچون صاحب جواهر ،شیسلف خو تنهـا بـه    نـه  نصـب، ۀ با استفاده از اطالقات موجـود در ادل
 یت مطلقـه در تمـام  یـ بلکـه قائـل بـه وال    ،ه عـادل پرداختنـد  یفق يبرا ییو فتوا ییاثبات شأن قضا

کـه  کننـد   مـی ح یبـوده و تصـر   ییجهـاد ابتـدا   بجـز ه یفق يبرا یاجتماع یو حکمران يریتدب شئون
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ه اسـالم اسـت و مقـدم    یـ از احکام اول یکی ،رسول اهللا استۀ ت مطلقیاز وال يا که شعبه ،حکومت
ـ یـ توانـد مسـجد    یحاکم م .نماز و روزه و حج است یه حتیاحکام فرع یبر تمام را کـه در   یا منزل

توانـد مسـاجد را در    یخراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حـاکم مـ   ،ابان استیر خیمس
را کـه خـود بـا مـردم      یشـرع  يتوانـد قراردادهـا   یحکومت م .کند و یا تخریب لیموقع لزوم تعط

جانبـه لغـو کنـد و     کیـ  ،که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشـد  یدر موقع ،بسته است
 يریز آن جلـوگ ا ،که مخالف مصالح اسـالم اسـت   ،يرعبادیو غ يعباد اعم ازرا  يتواند هر امر یم

که مخالف صـالح کشـور    یدر مواقع ،است یکه از فرائض مهم اله ،تواند از حج یکند؛ حکومت م
  .)242ص، 4 ج)، ب( تا یب ،ینیخم ي(موسوکند  يریموقتاً جلوگ ،دانست یاسالم

ت فقهـا در  یـ بـه مسـئله وال   يکـرد حـداکثر  ین رویـ بـودن ا  يمحـور  ت،یز اهمیار حاینکته بس
 .باشـد  یت به اطالقات ادلـه نصـب مـ   یبر عنا یاست که مبتن حضرت امام یاسیهندسه معرفت س

برخـورد بـا شـرك و کفـر و معضـالت       یعمل ۀرا فلسف یشان حکومت اسالمیازآنجاکه ا ،در واقع
و در اجتهـاد   یپرآشوب کنـون  يایبه نقش زمان و مکان در دن نمودند، یقلمداد م یو خارج یداخل

ـ  ،ینـ یخم ي(موسـو  ندداشـت  يا ژهیـ ت ویـ ها، عنا يریگ میو نوع تصم  - 217ص، 21 ج)، ب( تـا  یب
ه و از یـ فقۀ ت مطلقـ یـ والۀ ک مسئلین تئورییتب در ينظر ید مبانیبا تمه ،سو کیاز  رو، ازاین .)218

عنـوان   بـه  ،یاسالم يجمهور ییران در برپایملت ا ياورید و یبا استعانت از کلمه توح ،گرید سوي
را در  یبـت، دو گـام اساسـ   یل حکومت در عصـر غ یاصۀ یه نظریو بر پا یت مشروع الهیتنها حاکم

و بعـد   یحکمرانـ ۀ یسـرما  تـرین  يکه امروزه راهبـرد  یه برداشتند. اصلیت فقیه والیر نظریخ سیتار
جـاد  ین در تمسک آحـاد مـردم در ا  ین حبل متیتر و مستحکم یاسالم يقدرت نرم در نظام جمهور

 یران و تمـام یـ شرفت ملـت مسـلمان ا  یپ يها قله ترین عیو رف ترین یبه عال یابیوحدت کلمه و دست
  دگان عالم است.  ید مستضعفان و رنج

  يريگ جهينت
 در دو بخـشِ  بـت امـام عصـر   یثر از مسـئله غ أعه و متـ یشـ  یاسیسۀ شیدر اندت یو وال امامت نظریه

  رد.یگ یو مداقه قرار م یشان مورد بررسیبت ایو عصر غ دوران حضور امام
ــو اعمــال وال عصــر حضــور معصــوم، امامــت در  ــوده ویباالصــاله از آن ا ت تامــه،ی ــکل شــان ب ۀ ی

و بـا انتقـال    بـت یدر عصـر غ  .گردنـد  یت جور و نامشروع قلمـداد مـ  یحاکم ،گریمسلط د يها تیحاکم
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 ،هیه و قضـائ یـ ت افتائیـ عـالوه بـر وال   يو ،شانیابت از ایبه ن و الشرایط جامعه یفقت امام معصوم به یوال
و در هـر   یعیشـ ۀ جامعـ  بر تیان را بر عهده داشته و به اعمال والیعیش یو اجتماع یاسیر سیتدب ،تیوال

 به فتواي اکثـر یـا مشـهور فقهـا     ییجهاد ابتداموارد اختصاصی مانند  بجزت داشته یابت مدخلیآنچه که ن
 اهللا تیـ آهمچـون   یت عامـه و برخـ  یـ ث والیـ ه را از حیـ ت فقیـ فقها اعمـال وال  یحال برخ .پردازد یم

 ، امـا انـد  ت مطلقه قلمـداد نمـوده  یث والیاز ح حضرت امامو  الغطاء کاشف، مرحوم یمحمدحسن نجف
ک یـ بلکه صرفاً دال بر دو قرائت از  ،ر فقها نبودهیه نزد سایت فقینامقبول بودن اصل وال ين امر به معنایا

  عنه است. اصل مفروغٌ
ت فقها بـه  یوال نظریهز یبت نیبود که از همان آغاز عصر غ ایننوشتار  یمفروض اصل ،گرید ياز سو

اسـت  یس بـا  تعامـل دسـتگاه فقاهـت    یعه بر چگونگیش يفقهاۀ شیافق اند يب در پهنایابت از امام غاین
راسـتا ظهـور و در    متجانس و هـم  یمتعدد ول اتیتجلبه صورت  ،هین نظریکه ا است، بوده مبتنی حاکمه

 يه در قرائـت حـداکثر  یـ ت فقیـ وال ۀیآن، نظر يها انیربنیو ز يد مبادیتمه لیو به دل ینیعصر امام خم
نظـام   يبـرا  یاسـ یس ـ یفقهـ  یجاد ساختیمجال ا ،»بتیه در عصر غیفق یانتصابۀ ت مطلقیوال« یعنی ،آن

    افته است.ی را رانیا یاسالم يجمهور
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 .یاء التراث العربیروت، دار احیب، جواهر الکالم تا، ی، محمدحسن، بینجف
 نا. یجا، ب ی، بان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرامیب یام فیعوائد االتا،  ی، احمد، بینراق
 سمت. ، تهران،یاسیس یشناس بر جامعه يدر آمد ،1383زاده، احمد،  بینق
  ر.یرکبیام ، تهران،است در اسالمیس ۀبر فلسف يا مقدمه ،1387، ییحی ،یثربی
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  حیث موضوعی نهاد قانونگذار از ینیت تقنیصالح يها تیبر محدود یملأت
  (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ایران) یحقوق اساس يها نظامدر 

 
  mhemmati1358@yahoo.com  استادیار دانشگاه علوم قضایی/  مجتبی همتی

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یارشد حقوق عموم کارشناس/  انپوریرضا کیعل  alirezakianpour2020@gmail.com  
  11/6/1394 پذیرش:ـ  10/2/1394 دریافت:

  دهيچک
ن اسـت  یا یاز مسائل اصل یکین خصوص، یاست. در ایهمۀ مجالس دن یفه و رسالت اصلیوظ يگذار قانون

ـ تـا کجاسـت: مطلـق اسـت      یث موضوعین از حیت قانونگذار در امر تقنیکه حدود صالح ـ ا مقی ا یـ د؟ و آی
 ا دامنـۀ حقـوق و  یز قانون وضع کند؟ و یبشود و راجع به هر چ یتواند وارد هر قلمرو موضوع یقانونگذار م

ـ  یگونـاگون، درمـ   یحقوق يها نظام یا گسترش دهد؟ با بررسیق کند ییها را به هر شکل تض يآزاد م کـه  یابی
ح شـده اسـت،   یت قانونگـذار تصـر  یکـه در آنهـا بـر عـام بـودن صـالح       ین اساسیدر آن دسته از قوان یحت

ک قـانون  یدئولوژیـ خطوط قرمـز ا  يکه گاه بر مبنا ییها تینه وجود دارد؛ محدودین زمیدر ا ییها تیمحدود
و گـاه بـر اسـاس     يشهروندان و الزامات حقوق بشر يمصرح برا يها يحقوق و آزاد ي، گاه بر مبنایاساس

 یهاي حقـوق  نظام يرش برتریۀ اروپا و پذیمانند اتحاد يا خاص منطقه يها ها و سازمان مانیپ یتعهد به برخ
  است. یآنها بر حقوق داخل

  ت محدود.یت عام، صالحی، صالحيگذار ، موضوعات قانونيگذار پارلمان، قانون ها: دواژهيکل
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  مقدمه
 مجـالس  یاصـل  ةژیکـارو  يگذار قانونا نباشد، یباشد  یپارلمان يکشور ینکه نظام حقوق اساسیفارغ از ا

کشـور و   يازهـا یهـا و ن  ضـرورت  یقانونگـذار بررسـ   يها از رسالت یکی. است گوناگون يدر کشورها
ت یـ رعا يگـذار  قـانون  يهـا  نظـام  ۀالبتـه در همـ  . هاسـت  ازهـا و ضـرورت  ین متناسـب بـا ن  یوضع قوان

و از جملـه   یت قواعـد فرودسـت از قواعـد فرادسـت    یـ تبع یعنی ـ  یحقوق يان هنجارهایم مراتب سلسله
ت یصـالح  یررسـ تا بـه ب  بر آن استن نوشتار یا. ک اصل استی ـ  یاز قانون اساس ين عادیت قوانیتبع

در وضـع   قانونگـذار ت یکـه صـالح   دهدن پرسش پاسخ یبه ا ،پرداخته گوناگون يقانونگذار در کشورها
ا یـ ت عـام دارد  یا صـالح یـ آ :دا کند چگونه اسـت یتواند به آن ورود پ یکه م یث موضوعاتین از حیقوان

ـ  یزمن یها در ا تیمحدود یا با بعضیمشخص بوده و  ییها تش محدود به حوزهیصالح . روسـت  هنـه روب
ن یـ سـپس بـه واکـاوي ا    ،دهکـر  یبررسـ  حیثن یچهار کشور را از ا ،ق حاضریدر تحق ،ن منظوریا يبرا

ب یـ چهـار کشـور مـذکور بـه ترت     .میپـرداز  یم یران قبل و بعد از انقالب اسالمیا یمسئله در نظام حقوق
  عبارتند از:

هنـوز هـم فاقـد     ،ن حالیبوده و در ع یگامان نهضت قانون اساس شیکه از پ يانگلستان: کشور .الف
حقـوق   یقـ یمحققـان در مطالعـات تطب   ۀشه مورد عالقـ یهم مکتوب است. این کشور یک قانون اساسی

تـوان   یس را مـ ینظام انگل .ن کشور استیدر ا یت پارلمانمنحصر به فرد آن، سنّ یژگیاما و .است یاساس
  دانست. یتنها نظام صددرصد پارلمان

ک یـ را در گـذار از   یاست که تحوالت فراوانـ  یگامان نهضت قانون اساس شیپ ملهج فرانسه: از .ب
ـ ا ،فرانسه يها یژگیاز جمله و .است کرده تجربه یپارلمان مهین - یاستیر مهیک نظام نیبه  ینظام پارلمان ن ی

  ح شده است.یتصر يگذار قانونت یبر محدود آن، یو در قانون اساس بودهبافت  تک ياست که کشور
 یاسـاس قـانون اساسـ    بـر  .کنـد  یرا تجربه مـ  یک نظام پارلمانی ،د خودیعراق: در تحوالت جد .ج

  است. يگذار قانون یو منبع اصل ین رسمیاسالم د ،ن کشورید ایجد
ـ  یمنحصر به فرد است که از اقـوام و مـذاهب مختلـف تشـک     يلبنان: کشور .د  دین روي،ل شـده و ب

 ةدر ادار گونـاگون سـهم صـاحبان مـذاهب     کـه سـکوالر   ینظام ؛است یم خاص حقوق اساسنظا يدارا
ـ ا مـا در  منظـور  یاصـل  یژگیاما و. ن شده استییتع آن یدر قانون اساس ،کشور و  یپارلمـان  ،قیـ ن تحقی

 ،یک نظـام پارلمـان  ی يژه برایو به ،بودن یمجلس تک .بودن ساختار حقوق اساسی لبنان است یمجلس تک
  است. ییاستثنا یتیباً وضعیتقر
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 يهـا  تیت محـدود یسپس وضع، میپرداز یم بحث يها نهیات و زمیکل یابتدا به بررس ،ن نوشتهیدر ا
در نظـام حقـوق    را موضـوع  ،تیـ و در نها نمـاییم  را بررسی مـی  کشور مذکور ن در چهاریتقن یموضوع

  .  کنیم واکاوي می یقبل و بعد از انقالب اسالم یاساس
  .است» یلیتحل - یفیتوص«ق ین تحقیات ایو ادب ن نکته الزم است که روشیذکر ا

  بحث يها نهينه و زميشيپ
 lex ینـ یالت ةبـا واژ  عموماً یات حقوقیکه در ادب ،»legislato« ینیالت شۀیاز ر )legislation( يگذار قانون

ک قـانون) آمـده   یـ ( »طرح کردن«ا ی »شنهادیپ« يبه معنا »latio« ةو واژ» قانون« يبه معنا ،شود یم شناخته
را ذکـر کنـیم، در بـاب     يگـذار  قـانون  يهـا  تیش از آنکـه محـدود  یپـ  .)15ص ،1387، ی(جاللـ است 
سـن تومـاس    ، ایـن نکتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه      یاسالم و ین غربادگاه متفکرین از دیقوان يبند دسته
  کند: یم مین را به سه دسته تقسیقوان ا،قرون وسط ةدور یحیمتفکر مس ،ناسیآکوئ

  است. یکل هست يخداوند برا ۀنقش ،قتیکه در حق يسرمدا ی يقانون ابد .اول
  عقل قابل کشف شناخته است. ياست که خداوند آن را برا ياز قانون ابد یکه بخش یعیدوم. قانون طب

توانـد   یاست کـه عقـل نمـ    ين نوع قانون آن بخش از قانون سرمدیا که یانیا وحی یقانون اله .سوم
    و انزال بر انسان آشکار ساخته است. یق وحیخداوند آن را از طر روي، بدین .ابدیبدان دست 
ـ یـ ن ویمنتسـک  .م کـرده اسـت  یتقسـ  »موضـوعه «و  »یعیطب«، »یاله«ز قانون را به ین ژان بدن ل بـه  ز قای

عـت  ین طبینکـه تـابع قـوان   یا انسان عـالوه بـر   ،ویمنتسکبنا به نظر  .است یو اله ين بشریقوان يبند طبقه
وسـته در حـال   یپ ،اراده شعور و سبباست که به  ين بشریقوان یعنی، نیاز قوان يگرید ۀتابع دست ،است

انسـان بـا    ۀن مربوط بـه رابطـ  یاند: قوان سه دسته يو دةین حاکم بر بشر به عقی. قوانر و تکامل هستندییتغ
لبته انسـان ممکـن   انسان با جامعه که ا ۀرابطقوانین مربوط به انسان با خود و  ؛ قوانین مربوط به رابطۀخدا

  است از آنها عدول کند.
عبارتنـد از:   یعـ ین طبیقوان ،ياز نگاه و د.یگو یم سخن »یمدن«و  »یعیطب«ز از دو دسته قانون ین هابز

 یعـ یکـه از ازل وجـود داشـته و در وضـع طب     یل اخالقـ یگر فضـا یو د ،یانصاف و عدالت و قدرشناس
 ینیقـوان  هـم  ین مـدن یقـوان  .ل شـوند یتوانند به قـانون تبـد   یم ل شودیکه دولت تشک یاند تنها زمان جیرا

انـد   دهیـ ب گردین و تصـو یدست دولـت تـدو  ه ب یبلکه در وضع مدن، اند هستند که از ازل وجود نداشته
  .)48ص ،1384(راسخ، 
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 . از حیـث اول :کنـد  یمـ  يبند را حول سه محور دسته یقواعد حقوق ،لسوف حقوق معاصری، فهارت
جـاد حـق و   یقراردادهـا، ا  و ارث ا مانندیفند و یموجب تکل يفریک نیقوان ا مانندی حیثن یمحتوا که از ا

  کنند.  یقدرت م
ـ انـد   ا موضـوعه ین یقوان حیث،ن یبا توجه به منشأ صدور که از ا. دوم  ۀیـ کـه در قالـب رو   یا عرفـ ی

  رند.یگ یم شکل ییقضا
  آنها. د بودنیا مقین و مطلق یقوان يشمول و اجرا ةریاز نظر دا .سوم

  شوند: یم میشمرد که به سه دسته تقس یمبر »يقواعد ثانو«را به نام  يگریقواعد د هارت
ـ    ییاصالح و تغ قاعدةنوع اول:  مـانع از انجمـاد و    یر است، که با حک و اصـالح مسـتمر قواعـد اول

  شود. یم تصلب آنها
ـ   ب مجـازات مجـرم اسـت کـه اساسـاً     یـ رفع اختالف و تعق نوع دوم: قاعدة  را اجـرا و  یقواعـد اول

  .کند یم از اعمال آنها را رفع یاختالفات ناش
ک نظـام  یـ اسـت و از   یخیت تاریک داده و واقعی ،هارتد یاز د است که ییة شناساقاعد :نوع سوم

  .)52 -  49ص ،1384کند (راسخ،  یم گر فرقید یک نظام حقوقیبه  یحقوق
 هـارت  يوجـود دارد کـه البتـه از اسـاس بـا مبنـا       زیـ ن یشمندان اسالمیان اندیدر م يبند مین تقسیا

 برخـی  و بنـا بـه   ط خاصیاست که در شرا یحکم »یشرع يحکم ثانو« ،یدر فقه اسالم. متفاوت است
چـون  هم يگـر ید يهـا  يبنـد  میتقسـ  ،یشمندان اسالمیان اندیشود. در م یم ه عارضیمصالح بر حکم اول

  ست.یمجال پرداختن به آن نر وجود دارد که یو ثابت و متغ يو اعتبار ینیتکو

  يگذار قانونت يصالح. 1

 کنـد  یمـ  ک نهـاد اعطـا  یـ اسـت کـه قـانون بـه      يریگ میقدرت مشروع تصم ،یت از منظر حقوقیصالح
حـق اسـت و هـم     ةرنـد یاست کـه هـم دربرگ   یمفهوم »تیصالح. «)8ص ،1391، و دیگران زاده (فالح

  رد.  یتواند دربرگ یم ف و هر دو جنبه رایتکل
  م کرد:یتوان به چهار بخش تقس یم را مجلس يگذار قانونت یصالح ،يبند میتقسک یدر 

  يت انحصاریصالح .اول
 مجلـس  ةآنها را بر عهد ،صراحت به یاست که قانون اساس یجایمربوط به  مجلس يت انحصاریصالح

  قرار داده است.
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  ت عامیصالح. دوم
توانـد بـه    یمـ  ،خـود  يت انحصاریصالح ةدر خارج از حوز مجلسن معناست که یبه ا »ت عامیصالح«

قـانون   ياصـل برتـر   ،یعـ ید کـه بـه طـور طب   یـ ن قیبا ا ،بپردازد گوناگون يها حوزه در الزمن یوضع قوان
 يجمهـور  یباشـد. در قـانون اساسـ    ید به حدود قانون اساسیمق ين عادیکند که قوان یم جابیا یاساس
  م کرد).یرا بررسی خواه آن ،خود يجا (درکند  یاشاره من مسئله یکم به ایاصل هفتاد و  ،رانیا یاسالم
  یفیت تکلیصالح. سوم

محسوب  یفیتکل يها تیاز صالح یگردد بخش ذکر می» يانحصار يها تیصالح«آنچه تحت عنوان 
شود  یاحاله داده م ين عادیات به صراحت، به قوانیاز جزئ ی، معموالً برخین اساسیشود. در قوان یم
نه، قانون وضع کند. براي نمونه، بر اساس اصل ین زمیمکلف است در ا يقانونگذار عاددر واقع،  و
 ياست جمهوریانتخابات ر يران، نحوه برگزاریا یاسالم يجمهور یکصد و شانزدهم قانون اساسی

  کند. یرا قانون مشخص م
  يرییت تخیصالح .چهارم
رد که قانونگذار یگ یصورت م یضوعاتدر آن حول مو يگذار است که قانون يا حوزه يرییت تخیصالح

ت متوجـه  ین صـالح ی). در واقع، ا113 -  110ص، 1384در وضع آنها ندارند (راسخ،  يف و اجباریتکل
 يگـذار  ، نهاد قانونگذار را مکلف بـه قـانون  یر اسناد باالدستیا سای یاست که در قانون اساس یموضوعات

  کند. یدر آن موضوعات م يگذار گوناگون، اقدام به قانون يها نکرده است، بلکه خود بنا به ضرورت
  يگذار قانون يها تيمحدود

و  »یموضـوع  يهـا  تیمحدود«توان به دو بخش  یم ،یطورکل هرا ب يگذار قانونحاکم بر  يها تیمحدود
 .اسـت  يگـذار  قانونبحث در ارتباط با موضوعات  ،ن نوشتاریدر ا .م کردیتقس »یحکم يها تیمحدود«

  م.یپرداز یم یموضوع يها تیمحدود یبه بررس صرفاً ،نیبنابرا
 هـاي  محـدودیت « و »یقـ یحق يهـا  تیمحـدود « ۀتوان به دو دست یز میرا ن یموضوع يها تیمحدود

  .م کردیتقس »ياعتبار
  یقیحق يها تیمحدود .1

  م کرد:  یتقس» ياعتبارامور «و  »یقیامور حق«به  ،يبند میک تقسیتوان در  یم امور عالم را
 یوجـود خـارج   ،یشود که بنا بر خلقت الهـ  یم ات گفتهیق و واقعیبه آن دسته از حقا »ینیامور تکو«

  اند. نش را شکل دادهیو جهان آفر ندموجود یافته و مستقل از ذهن آدمی
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رد. یـ گ ین امور صـورت مـ  یدر حوزه ا ینیهستند که هرگونه تقن يآن دسته از امور يدر مقابل، امور اعتبار
ـارچوب هسـت   یـ ز مقیـ دها نین حال، بایدهاست. با ایدها و نباین تنها در حوزة باین، تقنینابراب هاسـت؛   د بـه چ
  .)126ص، 1391زاده،  توانند باشند (فالح ینم ینیهم خارج از نظامات تکو یعیامور تشر یعنی

  ياعتبار يها تیمحدود. 2

ـ   ،ات دانستیاعتبار ةد مربوط به حوزین را بایاگرچه تقن  و یات عقلـ یضـرور  یبرخـ  ،طـور قطـع  ه امـا ب
تفکـر   يریـ گ اوج ةدر دور. کنـد  یمـ  را محـدود  يگـذار  قـانون  ک دامنـۀ یدئولوژیـ و ا یتضائات اخالقـ اق
ت تـام و  یصـالح  ،ل شده استیندگان مردم تشکیاز نما مجلسن استدالل که یبا ا ،»سم مدرنیپارلمانتار«

مقننـه   ةقـو  ینـ یتقن يهـا  تیعمومـاً صـالح   ،معاصر ةدر دور .ل بودندیقا مجلس يگذار قانون يتمام برا
مؤسـس   ة، قـو یاسـاس اصـول حقـوق اساسـ     بـر  .اسـت  یح در قـانون اساسـ  محدود به مـوارد مصـرّ  

ت یـ مجلـس مکلـف بـه رعا    ،نیبنـابرا  کنـد.  یم روشن یقوا را در چارچوب قانون اساس يها تیصالح
  .)294ص، 1378ان، یاست (کاتوز ین مشخص شده در قانون اساسیمواز

 یامـور عمـوم   ةامور بشر را به دو حوز ،برالین لاژه متفکریو هب، شمندانیاز اند ياریبس ،گرید ياز سو
از افـراد   ياریا بسـ یـ که همـه   هستند يامور یامور عموم ،ن نگاهیا اند. در ک کردهیتفک یو امور خصوص

دارنـد و موضـوع اعمـال     یمصـالح  ن امور، منـافع و یشان در ارتباط با ایا یت جمعیث هویجامعه از ح
 یخصوصـ  د بـه امـور  ینبا اش، یث اجتماعیقانون از ح ،ن اساسیبر ا. رندیگ یمشترك جامعه قرار م ارادة
ـ  .داشته باشد يورود است شانیا يفرد يها يآزاد طۀی، که حافراد از  یکـ یبـه عنـوان    ورگن هابرمـاس ی
 :معتقـد اسـت   ،داشـته  یو امور عموم یعموم ةدر خصوص حوز یکه تأمالت، متأخر ۀشمندان برجستیاند

اسـت   یعمـوم  ةمحـدود بـه حـوز    يگـذار  قـانون  را نـدارد و  یخصوصـ  ةقانونگذار حق ورود به حوز
ـ  ۀلسوف حقـوق برجسـت  یف ،نیآستمانند  یبرخ .)290ص، 1378(هوالب،  بـه تناسـب    نـد: معتقد ،یغرب

 يکـه و  ییتـا جـا   ،دهیـ متفـاوت گرد  یق امر عمومیمصاد ،حاکمان و ارادة یاسیو س یاقتضائات اجتماع
ک یـ بـودن تفک  يبـه اعتبـار   ،به صـراحت  و ده دانستهیبدون فا را عمالً یوخصوص یک امور عمومیتفک

  .)132ص، 1391، و دیگران زاده (فالح است معتقد یخصوص و یامور به عموم
را یـ ز؛ دیرسـ  یعمـوم  و یخصوصـ  از امور یتوان به فهرست مشخص ینم رسد هرگز یم البته به نظر

 حـاکم بـر   يدئولوژیـ هـا و ا  با توجه به ارزش ،مختلف يها در نظام یو خصوص یعموم ةان حوزیمرز م
 یو ارزشـ  یحقوق هاي ن از نظامید حوزة کیتفک سبببه  طبعاً ،سکوالر يها در نظام .آنها متفاوت است

. شـوند  یم لمدادق یعموم ةخارج از حوز ،شده یتلق یاز امور خصوص یو اخالق ینین دیمواز، حکومت
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که معتقـد بـه اصـالت فـرد اسـت،       ،برالیتفکر ل در .ستندیمحل بحث ن يگذار قانون ةدر حوز روي، بدین
 ،بنتـام  یجرمـ ر یـ بـه تعب  .دارد ياعتبار یتیموجود رو، ازاینافراد و  یستیهمز ياست برا يجامعه قرارداد

دهنـده   لیمنـافع افـراد تشـک   ش از مجموع یب يزیمنافع اجتماع چ ،نیبنابرا .است یفرض يا کرهیاجتماع پ«
برآمده از قـرارداد   و صرفاً ردندا یز اصالتین یعموم ةحوز ،نیبنابرا .)55ص، 1388 (آربالستر، »ستیآن ن

ک یـ در واقـع   ،روسـو و  الك شـۀ یو چـه در اند  ير هـابز یـ چه با تقر ،یقرارداد اجتماع .است یاجتماع
 يگـذار  قانونن است که یل به ایکرد سکوالر قایرو .بشر است یعیبر وضع طب یو عارض يت ثانویوضع

از  تیـ مکلف به تبع يگذار قانونن معنا که نظام یبه ا ؛ر استیپذ امکان یو اخالق ینیاحکام د يدر ماسوا
  است. يگذار قانونمستقل از  ن و اخالقید والً حوزةست و اصین یو اخالق ینیاحکام د

ـ بـا ا  یگروهـ  ؛ن هستندیتقن يبرا ییها تیمحدود به لیز قایمتفکران مسلمان ن ن اسـتدالل کـه تنهـا    ی
 را ین الهـ یاست و مجلس قوان ین صرفاً محدود به احکام شرعیقوان رو، ازاینخداوند است و  قانونگذار

 »یکلـ  ثابـت و «احکام  ۀز احکام را به دو دستیگر نید یگروه و ،دیآ یمن آن برییکشف کرده و در مقام تب
و  ،اسـت  یشـرع  همان احکـام منصـوص   »یکل ثابت و«کنند. احکام  یم میتقس »یجزئ ر ویمتغ«و احکام 

 شـود و او  تعیـین مـی  ط ئالشرا ه جامعیا فقیاعم از امام معصوم  ،توسط حاکم شرع »یر و جزئیمتغ«احکام 
کـه در کتـاب و سـنت     ،مکـان خـاص را   مقررات محدود به زمان و ،یاساس مصالح عموم حق دارد بر

  .)109ص، 1379، (مصباح هستند »یحکومت«ن احکام یا ،و در واقع کندوضع  امده است،ین

  يحقوق اساس يها در نظام يگذار قانونت يحدود صالح

ـ ا ،کشـورها  یدر برخـ . متفـاوت اسـت   یحقـوق اساسـ   يها نهاد قانونگذار در نظام تیحدود صالح ن ی
ث موضـوعات  یـ قانونگـذار از ح  تیصـالح  ،در ادامه. کشورها محدود است یو در برخ ،ت عامیصالح
  شود: بررسی می در چهار کشور انگلستان، فرانسه، عراق و لبنان ،يگذار قانون

  انگلستان .1
خـود   یخ تحوالت حقـوق اساسـ  یکه در تار ،یجنبش قانون اساس یاز مراکز اصل یکیعنوان  انگلستان به

کپارچـه و  ی یاست کـه فاقـد قـانون اساسـ     ییاز معدود کشورها کرده، یرا ط یهاي فراوان بیفراز و نش
  .دهد یم ن کشور را شکلیا یحقوق اساس تنها هفت سند، مجموع و بوده منسجم

ت یـ حاکم ،ن کشـور یدر ا .است یپارلمان ۀو نظام مشروط ین سنت پارلمانیتر یمیقد يانگلستان دارا
و  »لـردان «بـوده و از مجلـس    یانگلسـتان دو مجلسـ   ینظام پارلمـان  .شود یم اعمال مجلسمردم توسط 

80    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

 ،چند قرن گذشته و با حرکت از سلطنت مطلقه به سلطنت مشـروطه  طیل شده که یتشک »عوام«مجلس 
 محدود شـده اسـت   »عوام«ز به نفع مجلس ین »لردان«ارات مجلس یاخت ،ارات شاهیبه موازات کاهش اخت

  .)49ص ،1387نژاد،  یسی(هر
شـک، معلـول    بدون ،اریع تمام یم پارلمانیک رژیوجود آمدن ه و ب »در انگلستان مجلس يبرتر«اصل 

قـرار   یگـاه قـانون اساسـ   یدر جا يرا تا حـد  مجلسن کشور است که یمنسجم در ا یفقدان قانون اساس
است کـه در خصـوص    »1689حقوق  ۀحیال«ن قانون، یتر مهم مجلس،ارات یدر ارتباط با اخت. داده است

ن یـ ا است. 1911 – 1949 گر قانون مهم، مصوباتید .پادشاه بود ه دخالتیعل مجلست از حقوق یحما
رند و خود موجـد  یگ یم مفروض ،حق وضع قانون به طور عام را دارد مجلسکه  ،ن موضوع رایا نیقوان

  .)115ص، 1386 ستند (بارنت،ین مجلس ين حق برایا
ر مدون کـه  یغ یقواعد حقوق یعنیاست؛  )commen law( »کامن ال« ،در انگلستان يگذار قانونمنبع 

 ،نیبنـابرا  .شـود  یمـ  محسـوب  »کـامن ال «ن منبـع  یتـر  آراء قضات بزرگ .ردیگ یم شکل ییقضا ۀیدر رو
  .)116ص ،1386 کنند (بارنت، یم انگلستان را مشخص یحقوق اساس ییربنایها اصول ز دادگاه

گـر از  ید یو برخ ،یسیحقوقدان مشهور انگل ،یسیداگذاري:  مجلس انگلستان در قانون يها تیمحدود
د در نظـر  یـ امـا دو نکتـه را با   ؛نـد یگو یمـ  انگلستان سـخن  در گذاري مجلس قانون ين از برترناحقوقدا
بـار   کیـ آنهـا هـر پـنج سـال      ،ک معنایرا انتخاب و سپس به  مجلس يدهندگان اعضا يرأ ،اوالً: گرفت

ار یـ از جملـه اخت  ؛دارد مجلـس نظـارت بـر    يبـرا  ییابزارهـا ز یـ دولـت ن ، اًیکنند. ثان یدولت را انتخاب م
 ،گـر ید ياز سو. ستین یمنطق مجلست مطلق یحاکم ۀمسئل رو، مجلس. ازاینانحالل  ير برایوز نخست

ـ  اسـت.  را کـاهش داده  مجلس ینیت تقنیصالح ةمحدود یاسیات سیواقع وسـت  « مجلـس  ،مثـال  رايب
ت آن یمستعمرات را بدون رضـا  يب قانون برایتصو گر حقید 1931ون مصوب یمطابق کنواس »سترینیم

  .)119ص ،1386، کشورها ندارد (بارنت
هاي گذشـته را بـا توجـه بـه      ت مصوبات مجلسی، الزام مجلس به رعایسیدامانند  يا البته عده

د ین خصوص، بایدانند که در ا ت مجلس ضروري مییانگلستان و اصل حاکم یط نظام پارلمانیشرا
مجلـس،   ياز اصـل برتـر   یلیتحلن یست و روشن است که با چنین یچندان منطقن سخن یگفت: ا

د گفـت:  یـ رد. در مقابـل، با یگ یاست، شکل نم ینات حقوق اساسیکه مربوط به تضم ینیهرگز قوان
تواننـد در ایـن    یهـا مـ   هسـتند. دادگـاه   یحافظ حقـوق اساسـ   يتا حد يهاي دادگستر اوالً، دادگاه

که مربوط به حقوق  یقانون يبرا ین متفاوتیگزیتواند جا یمجلس مگیري کنند که  خصوص تصمیم
  ر.یا خین کند ییاست، تع ین و حقوق اساسیادیبن
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 ییاروپـا  يگـر از کشـورها  ید یانگلسـتان را ماننـد برخـ    ینظام حقوق ةکه چهر یمهم نکاتاز  یکی
بـا حقـوق    یلمـان پار يدر خصوص تعـارض اصـل برتـر   . است ییاروپا ۀیاتحاد ینظام حقوقر داده ییتغ

 یملـ  يهـا  ند که دادگاهنک یم را به اشخاص اعطا یحقوق ییاروپا ۀین اتحادی: قواند گفتیبا ،اروپا ۀیاتحاد
  .ت کنندیآن حما د ازیبا

د یـ ب گردیتصـو  ییاروپا ۀیت انگلستان در اتحادیوبه عض یر حقوقیتأث به منظور اعطاي 1972 قانون
ب ینـده تصـو  یا در آیـ ب شده باشد یخواه تصو ،دارد که هر مصوبه یم ن قانون مقرریا .)4قسمت  2بند (

 يهـا  را بـر دادگـاه   يا فـه ین قـانون وظ یت کند. بخش سوم این بخش را رعایط مقرر در اود شریبا ،شود
شـده توسـط دادگـاه     میم موضوعات حقوق جامعه مطابق با اصول ترسیکند که آن ترس یم لیتحم یداخل
داد  يرأ یینکه دادگاه اروپـا یان با توجه به ایمجلس اع ،سیانگل یران یقانون کشت ۀیدر قض است. ییاروپا

 در ــ  مـدت موقـت باشـد    يبـرا  اگرچـه  ـ  را ین و مقررات ملـ ید قوانیبا عضو يها دولت يها که دادگاه
متوقـف کـردن قـانون     يرا بـرا  یدسـتور مـوقت  ، جامعه کنـار بگـذارد   ییرت با حقوق اعطایصورت مغا

ط یاسـاس شـرا   بـر  ان کـرد: یب گونه نیاخود  يدر رأ )biridge( بریج لردصادر کرد.  يتجار یران یکشت
ـ با، يدادگاه انگلستان اسـت کـه هنگـام صـدور رأ     ۀفین وظیشه روشن بوده که ایهم 1972قانون  د هـر  ی

ز یـ چچ یهـ  ،نیبنـابرا  .م جامعه در تعارض باشـد کنـار نهـد   یمستق ياالجرا که با قانون الزمرا،  یقانون مل
 دیـ تأک يو .وجود نـدارد  ،که قابل اجرا هستند يدر موارد ۀ اروپایدادن بر قواعد اتحاد يبرتر يبرا یمهم

ـ نبا یملـ  يها ، دادگاهۀ اروپایت از حقوق بر اساس حقوق اتحادیکند که در حما یم قواعـد   لۀید بـه وسـ  ی
 مطـرح آن  یمنطقـ  ییشناساش از یب يزیکه چ ،یدر موارد مقتض یاقدامات مقدمات ياز اعطا ،یحقوق مل

  د.نست، منع گردین
د قصـد  یب رسـ یبـه تصـو   1988که در  یمقررات؛ است »factortame« گر مربوط به پروندةید يرأ

و  دیب رسـ یبـه تصـو   1972ن قـانون پـس از قـانون    یا. را داشت یسیرانگلیمحدود کردن حقوق اتباع غ
ن یـ ان در ایـ امـا مجلـس اع  ، اجـرا شـود   دیـ خر باقانون مؤ یطبق اصول حقوقخر بود و ؤنسبت به آن م

قـانون   رو، ان یابد. ازایـن د رجحیقواعد جامعه با مجلس،خر ؤمقابل مصوبات م داد که در يرأ ،خصوص
  .)129ص ،1386(بارنت، دانسته شد رقابل اجرا یغ ییاروپا ۀمزبور در خصوص اتباع جامع

د بـه  یـ مق مجلـس  يگذار ، قانوندر انگلستان یت پارلمانیوجود اصل حاکم با :د گفتیبا ،در مجموع
اروپـا   ۀیـ حقوق بشـر و حقـوق اتحاد   ییاروپا ۀیاعالم و یجهان ۀی، اعالمیحقوق اساس یاصول کل یرخب

رش حقـوق  ین استدالل کرد که پذینچنیتوان ا یم هرچند ،است ییها تیمحدود يدارا نظر،ن یبوده و از ا

82    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

و  يا منطقـه  يها تیتام دارد. اما واقع یو به ارادة مجلس بستگخودخواسته بوده  یتیاروپا محدود ۀیاداتح
ست که بـه سـهولت قابـل    ین يا مسئله ییکشورها از نظام حقوق اروپا ییدهد که جدا ینشان م یالملل نیب

 يتوان گفـت: بـا وجـود اصـل برتـر      یتام به ارادة مجلس داشته باشد. در مجموع، م یاجرا بوده و بستگ
  جاد کرده است.یر این مسیرا در ا ییها تیمحدود ين حقوق بشریو مواز ییاروپا ۀیمجلس، حقوق اتحاد

  . فرانسه2

ت قـانون را  یـ از جملـه حاکم  ،سـم یبرالیل يهـا  کـه ارزش  ی) به عنـوان انقالبـ  1789( ر فرانسهیانقالب کب
را در طـول دو قـرن    یفراوانـ  يهـا  بینشـ  و فراز و هبود يک نظام جمهوریگذار  هیپا ،کرد یم یندگینما

ن کشـور حـاکم اسـت    یدر ا یپارلمان مهین - یاستیر مهین یمیرژ کنونی،ت یدر وضعو گذشته تجربه کرده 
  .)182ص، 1387نژاد،  یسی(هر

) 1958پـنجم (  يجمهـور  یقانون اساسـ  34طبق ماده  گذاري: مجلس فرانسه در قانون يها تیمحدود
گـذاري   قـانون  يهـا  تیصـالح . شـده اسـت   لیتشک »سنا«و  »یمل«بوده و از مجلس  یمقننه دو رکن ةقو

  .این قانون احصا شده است 34 ةدر ماد نیزمجلس 
  مـدنی   گردد: حقوق  می مقرر  توسط قانون  ،ذیل حاالت  مربوط به  موضوعات دارد: یم ن ماده اشعاریا
 ؛عمـومی   هـاي  از آزادي  يمنظـور برخـوردار    بـه   نفـع شـهروندان    به  شده  شناخته  اساسی  اصول  مینأو ت

  ، نظـام  شخصـی   ، احـوال  ملیـت  ؛و مـالی   در امور شخصـی   ملی  دفاع  سازمان  از پیشنهادات  مردم  تبعیت
عفـو و   ؛کیفـري   دادرسـی   آیین ؛ها و مجازات  میو جرا  جنایات  و تعیین  تعریف ، ، انحصار وراثت زوجیت

  و نظـام  ؛هـا  اخذ مالیـات   ةو نحو  میزان ؛قضایی  هاي و پایه  ، وضعیت قضایی  هاي رتبه  سیسأت ؛بخشودگی
  . اسکناس  و چاپ  سکه  ضرب

و   ملـی   مجـالس   انتخابـات   د: نظـام کنـ   مـی   را تعیـین   ذیـل  حاالت  مربوط به  مقررات  همچنین  قانون
  نفـع کارمنـدان    بـه   شـده   شـناخته   اساسی  حقوق  مینأو ت  تضمین ؛ها سازمان  انواع  سیسأت ؛محلی  مجالس
  آنهـا از بخـش    مالکیـت   و انتقـال   صـنعتی   اقتصـادي   سسـات ؤم  دنکـر   ملی -  یدولت؛ و لشکري  کشوري
  . خصوصی  بخش  به  عمومی

امـور    ةادار؛ ملـی   دفـاع  ؛د: امور تشـکیالتی کن  می  را مشخص  امور ذیل  مربوط به  اساسی  قانون اصول
  و تعهـدات   عینـی   حقـوق   مالکیـت   رژیم  آموزش ؛ها و منابع آنها حیتصال  ةدر محدود  محلی  تشکیالت

  .   اجتماعی  مینأکار سندیکا و ت  هاي قانون  ؛و تجارتی  مدنی
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  ،اسـت   شـده   بینـی  پـیش   در قـانون   کـه   شـرایطی   را تحـت   دولت  هاي مالی درآمدها و هزینه  قوانین
د. نـ کن  می  را تعیین  دولت  و اجتماعی  اقتصادي  عملی  مشی طو خ  ، مذهب برنامه  د. قوانینکنن  می  مشخص
بـا   یاز مواد قـانون اساسـ   ياریدد و بسگر  می  تعیین  طور دقیق  به  خاص  قانون  توسط یک  اصل  مفاد این

  شود. یم لیتکم آلین یقوان
  اند: دو دسته داردوضع قانون  یتحآنها صال در مجلسکه  ییها حوزه شود یم ن ماده استنباطیاز ا
د یـ که دولـت با  يا گونه به ،کند یم انیآنها را ب یلیاحکام تفص مجلسهستند که  یاول موضوعات ۀدست

  اند به اجرا درآورد. ب شدهیآنها را به همان صورت که تصو
ات و یـ ن جزئییکند و تع یم ) اکتفایان (اصول کلیبه ب مجلسشود که  یم یدوم شامل موضوعات ۀدست

ن یـ ا. ت دولـت اسـت  یقـانون در صـالح   لۀیارچوب اصول مقرر به وسـ آنها در چ یلیتفص م احکامیتنظ
  دهنده است. ا سازمانی آلین یهمان قوان ،ن در واقعیبخش از قوان

ـادة    .ان، دو نکته قابل ذکر است: اولین میدر ا ـادة   .دارد. دوم یعیگسـترة وسـ   34نکات مـذکور در م  37م
ـالش      کرده است و ازایـن  ینیب شیدولت پ ياحق وضع مقررات را بر یقانون اساس ـا چ ـاً ادارة کشـور ب رو، قطع

ـانون  يبه حصر 34ح ماده یمواجه نخواهد شد. به هر حال، با توجه به تصر یخاص  يگـذار  بودن موضوعات ق
  ت پارلمان وجود ندارد.یدر محدود بودن صالح يدین ماده، تردیشده در ا ینیب شیبه حاالت پ

  عراق. 3
 يدیـ اسـت دوران جد  یعراق چند سـال  يجمهور. کهن است یخیبا تار یو اسالم یعرب يعراق کشور

  کند. یم یط یو تحول در نظام حقوق اساس یاسیتحوالت س سبببه  را
جمهـوري  « کنـد:  یمـ  حی) تصـر 2005ن کشور (مصوب پنجم سـپتامبر  ید ایجد یقانون اساس 1ماده 

 و کراتیـک ودم پارلمـانی  جمهـوري  آن حکـومتی  نظام که است حاکمیت داراي و مستقل کشوري عراق
  ».است فدرال

 اشـاره  يگـذار  قانون يها به چارچوب یقانون اساس 2 مادهگذاري مجلس عراق:  قانون يها تیمحدود
  :دارد یم اشعار کند و یم

  .  است گذاري قانون اصلی منبع و کشور رسمی دین اسالم .1
  .ستین جایز ،دارد تعارض اسالمی ثابت احکام با که قوانینی تدوین .الف
  .ستیز نیجا تعارض دارد یکراسوکه با اصول دم ینین قوانیتدو. ب
  ست.ین زیجا ،تعارض دارد ین قانون اساسیمذکور در ا يها يآزاد که با حقوق و ینین قوانیتدو .ج
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  است. ل شدهیها تشک مناطق و استان يندگان و شورای، قوة مقننه از دو رکن مجلس نما47بر اساس ماده 
  داند. یم فدرال يگذار قانونرا  مجلسف یاز وظا یکیز ین 59ماده 

ت قانونگـذار وجـود   یا محـدود بـودن صـالح   یـ به عـام   یحیتصر ،عراق يجمهور یدر قانون اساس
  است. 2ماده  يها تیهمان محدود يگذار قانون يها تیتوان گفت: محدود ی، منیبنابرا .ندارد

  لبنان .4
اد یـ است که بن یک و پارلمانیلبنان دموکرات ين کشور آمده است: جمهوریا یدر مقدمۀ قانون اساس
عـدالت   يده و مسـلک و برقـرار  یـ عق يو در رأس آنهـا، آزاد  یعمـوم  يهـا  يآن بر احترام به آزاد

مبتنـی   يزیض و تمـا یچ تبعـ یان تمام اتبـاع بـدون هـ   یف در میدر حقوق و وظا يو برابر یاجتماع
ن اسـت کـه از معـدود    یـ ز به آن اشاره شده، ایلبنان، که در مقدمه ن يرگذا نظام قانون یژگیاست. و
  است.» یمجلس تک« يکشورها

تخت آن یو پا ،يلبنان بزرگ جمهور یدارد: نظام حکومت یخود اشعار م 4لبنان در ماده  یقانون اساس
  .روت استیب

مجلـس   یعنـ ی ،مجلـس ک یـ دارد: فقـط   یمـ  اشعار 16ماده گذاري مجلس لبنان:  قانون يها تیمحدود
  کند. یگذاري م قانونندگان، ینما

ذکـر   یمطلبـ  ،يگـذار  قـانون ت یا محـدود بـودن صـالح   یـ خصوص عام  در ،لبنان یدر قانون اساس
شـنهاد  یران حـق پ یـ وز ينـدگان و شـورا  یاشاره شده است کـه مجلـس نما   18و صرفاً در ماده  نگردیده

د یـ مق ،از کشـورها  ياریز مانند بسـ یدر لبنان ن يگذار نون: قاتوان گفت ی، من را دارند. اما در مجموعیقوان
کـه   یضـوعات توان بـه مو  یم ،ن خصوصیدر ا. است یدر قانون اساس شده حیصرت یخطوط کل برخیبه 
 ،یشخصـ  يهـا  يکند کـه آزاد  یح میتصر 8ماده . اشاره کرد است ف مردم آمدهیل فصل حقوق و تکالیذ

  ت قانون است.ین شده و در حمایتضم
 يشناسـد و آزاد  یت مـ یان را به رسـم ینکه دولت همۀ ادید اشاره کرده است و ایمطلق عقا يبه آزاد 9ماده 

  شناسد. یت میتمام افراد را به رسم ینیو منافع د یکند و احوال شخص ین میرا تضم یمذهب يها نییآ ییبرپا

  ران  يا يدر نظام حقوق اساس يگذار قانونت يحدود صالح
ق یـ ران و تطبیـ ا یدر نظام حقوق اساس يگذار قانونت یحدود صالح ین نوشتار بررسین هدف ایتر مهم

  بررسی خواهد شد:ن موضوع در قبل و پس از انقالب یا ،ن بخشیدر ا رو، . ازاینهاست ر نظامیآن با سا
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  يش از انقالب اسالميپالف. 

ان یـ و حقـوق آن ب حـدود   ف مجلـس و یدر فصل مربوط به وظـا  یموضوعات ،مشروطه یدر قانون اساس
  دارد:   یم اشعار پانزدهمدر اصل  ،از جمله ؛شده است

پـس از مـذاکره و    ،دانـد  یم صالح ملک و ملت که آنچه ،حق دارد در عموم مسائل یمل يمجلس شورا
ـ با رعا ،عنوان کرده ،یو درست یراست ياز رو ،مداقه ـ ت اکثری ـ در کمـال امن  ء،ت آرای بـا   ،نـان یت و اطمی
ح و به موقـع  موشّ یونیهما ۀاول دولت به عرض برساند که به صحبه توسط شخص ب مجلس سنا یتصو

  اجرا گذارده شود.
 يکه بـرا  ینیقوان ۀیکل«کند:  یم آن اشاره يگذار قانونت یز به نهاد قانونگذار و صالحیدر اصل شانزدهم ن

ب ید بـه تصـو  یـ است باها الزم  خانه و اساس وزارت یدولت و سلطنت و انتظام امور مملکت ید مبانییتش
  .»برسد یمل يمجلس شورا
در  یاما متمم قانون اساسـ  ،داشت یم انیت عام مجلس را بینکه ظاهر اصل پانزدهم صالحیبا وجود ا

ن یبـودن قـوان   یشـرع  ين اصل ضمانت اجرایا .مجلس را محدود کرد ینیت تقنیصالح ،اصل دوم خود
  مصوب مجلس بود.  
 مرحمـت  بـذل  و عصـر  امـام  حضـرت  دییأت و توجه به که ،یمل يشورا مقدس مجلس :دوم اصل
ـ  امثـالهم  اهللا کثرـ  هیاسالم حجج مراقبت و ـ سلطانه خلداهللاـ  اسالم شاهنشاه حضرتاعال ـ  و ـ  ملـت  ۀعام

 و اسـالم  ۀمقدس قواعد با یمخالفت آن ۀیقانون مواد ،اعصار از يعصر چیه در دیبا ،است شده سیستأ رانیا
 بـا  موضوعه نیقوان مخالفت صیتشخ که است نیمع و باشد نداشته راالنامیخ حضرت موضوعۀ نیقوان

 در است مقرر رسماً ،لهذا .هست و بوده ـ  هم وجود برکات اهللا ادامـ  اعالم يعلما عهدة بر هیاسالم قواعد
 از مطلـع  کـه  ،نینیمتـد  يفقهـا  و نیمجتهـد  از ،نباشـد  نفر پنج از کمتر که ،یتأیه ،اعصار از يعصر هر

 سـت یب یاسـام  عهیش دیتقل مرجع اسالم حجج و اعالم يعلما که ،قیطر نیا به ،باشند هم زمان اتیمقتض
ـ  را آنهـا  از نفر پنج .ندیبنما یمل يشورا مجلس به یمعرف ،باشند مذکوره صفات يدارا که علماء از نفر  ای

ـی تع قرعـه  حکم به ای باالتفاق یمل يشورا مجلس ياعضا ،عصر يمقتضا به شتریب  سـمت  بـه  نمـوده  نی
ـ  و مذاکره دقت به شود یم عنوان مجلس در که يمواد تا بشناسند تیعضو ـ هر نمـوده،  یبررس  آن از کی
ـ پ تیقانون عنوان که ندینما رد و طرح باشد داشنه اسالم مقدسۀ قواعد با مخالفت که معنونه مواد  نکنـد  دای

 حجـۀ  حضـرت  ظهـور  زمـان  تا ماده نیا و بود خواهد بتبع و مطاع باب نیا در علماء تأیه نیا يرأ و
  .بود نخواهد ریرپذییتغ عصر

ن شرع، یح اصل، محدود به قوانیمجلس با توجه به تصر ینیت تقنیگونه که ذکر شد، صالح ن، همانیبنابرا
ن، اصـل  یـ ن آن نظارت پنج تن از علما و مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس بود. با وجـود ا یو تضم

  ).81ص، 1382، يمحمودآباد یندوشن و زارع يد (جعفریدر عمل به اجرا درآ مزبور هرگز نتوانست
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  يپس از انقالب اسالم ب.

ۀ یـ بـر پا  یاسـالم  يجمهـور  یحقـوق اساسـ  سـاختار   ،یب قانون اساسیبا تصو ،یپس از انقالب اسالم
  :ح شده استیتصر یدر اصل دوم قانون اساس .شکل گرفت یعموم عت و با اتکا به آراءیت شریحاکم

ـ  ؛ع بـه او یتشـر  ت ویاختصاص حاکم کتا وی يمان به: خدایا ۀیپا است بر ینظام یاسالم يجمهور  یوح
ـ  مستمر و يامامت و رهبر ؛عیتشر عدل خدا در خلقت و ؛معاد ؛یاله آن در تـداوم انقـالب    ینقش اساس

  راه: ت او در برابر خدا، که ازیتوأم با مسئول يو آزاد ؛انسان يارزش واال کرامت و ؛اسالم
  ؛نیط بر اساس کتاب و سنت معصومالشرائ جامع ياجتهاد مستمر فقها .الف
  ؛شبرد آنهایتالش در پ و يبشر شرفتۀیاده از علوم و فنون و تجارب پاستف. ب
ـتقالل س  ، قسـط و عـدل  يریپذ و سلطه يگر و سلطه یکش و ستم يهرگونه ستمگر ینف .ج ـ یو اس و  یاس

  کند. ین میرا تأم یمل یو همبستگ یفرهنگو  یو اجتماع ياقتصاد
است. بر اسـاس اصـل پنجـاه و هشـتم قـانون      » یمجلس تک« یاسالم ينظام جمهور. نهاد قانونگذار: 1

ل ینـدگان منتخـب مـردم تشـک    یاست که از نما یاسالم يق مجلس شورایاعمال قوة مقننه از طر« یاساس
ه و یـ اجـرا بـه قـوة مجر    يدــ بـرا  یآ یمـ که در اصول بعد  ـ    یمراحل یشود و مصوبات آن پس از ط یم

  گردد. یه ابالغ میقضائ
، ممکن یو فرهنگ ی، اجتماعیاسی، سيار مهم اقتصادیدر مسائل بس«البته بر اساس اصل پنجاه و نهم 

ب دو سوم مجموع ید به تصوی، بایم به آراء عمومیو مراجعۀ مستق یپرس است اعمال قوة مقننه از راه همه
  ».برسدندگان مجلس ینما
در  یاسـالم  يمجلس شـورا : «دارد یم اشعار یکم قانون اساسیاصل هفتاد و : يگذار ت قانونیصالح. 2

  ».تواند قانون وضع کند ی، میدر حدود مقرر در قانون اساس ،عموم مسائل
رنـد کـه مجلـس در موضـوعات     یجـه بگ ینت يا ممکن اسـت عـده   ،در نگاه اول ،ن اصلیبا توجه به ا

ـ ا ةکننـد  لیـ ت عام دارد، اما اصل هفتاد و دوم بـه عنـوان تکم  یو صالح استد یال مبسوط يگذار قانون ن ی
وضع کند که بـا اصـول و احکـام مـذهب      ینیتواند قوان ینم یاسالم يمجلس شورا« دارد: یاصل مقرر م

  ».رت داشته باشدیمغا یا قانون اساسیکشور  یرسم
د به دو ی، مقيگذار قانون يبرا یت موضوعیصالح ثیاز ح یکم قانون اساسین، اصل هفتاد و یبنابرا

» عموم مسائل«کم عبارت ی. در اصل هفتاد و یبا قانون اساس يگریانطباق با شرع و د یکید شده است: یق
  شود. یم یو اجتماع یاسی، سی، فرهنگياست و شامل عموم مسائل اقتصاد یاز حیث قلمرو، موضوع

 یکـ یدو کـارکرد دارد:   م،کـ یدر اصل هفتاد و  »یقانون اساسدر حدود مقرر در «د یق: معتقدند یبرخ
 يد بـرا ییـ ص و تقیتخصـ  ینکه بـا نـوع  یگر ایو د ،اعتبار کند یمصوبه را ب ،یطورکل ممکن است به اینکه
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ـ   .)7ص، 1389ک، یپ جاد کند (رهیت ایت عام مجلس محدودیصالح ن شـرط مـذکور در اصـل    یامـا اول
د یـ کأقسـمت اول اصـل ت   ،در واقـع . اسـت  یمصوب با احکـام شـرع  ن یرت قوانیعدم مغا ،هفتاد و دوم

  دارد: یم اشعار یاصل چهارم قانون اساس. است یاصل چهارم قانون اساس بر يمجدد
ـ نها بایر ایغ و یاسی، سی، نظامیفرهنگ، ي، اداري، اقتصادی، مالیی، جزاین و مقررات مدنیقوان ۀیکل  د بـر ی

ـ  ۀر عموم و اطالق همن اصل بیباشد. ا ین اسالمیاساس مواز و مقـررات   نیو قـوان  یاصول قانون اساس
  .نگهبان است يشورا ن امر بر عهدةیص ایحاکم است و تشخگر ید

اسـت، هـم از    يگـذار  قانون یاصل يها تیاز محدود یکی ،باشد ین اسالمید مطابق موازین باینکه قوانیا
ن شـرع  یمطابقت با مـواز  ،اصل چهارم در ،شود یم هالحظکه م گونه همان .یو هم حکم یث موضوعیح

. سخن گفتـه اسـت   یرت با اصول و احکام مذهب رسمیعدم مغا از ،کمیو در اصل هفتاد و ، آمده است
خـارج   نوشـتار  ۀشمندان و فقها صورت گرفته کـه از حوصـل  ین اندیب يادیمباحثات ز ،ن خصوصیدر ا

ـ ا بارةدر يادیز بحث زین یقانون اساس یینها یمجلس بررس در. است و  امـا جـان کـالم    ؛ن اصـل شـد  ی
شـود   یمـ  ندگان متبلـور یاز نما یکیس مجلس به ین اصل در پاسخ نایب رئیاز ا یهدف قانونگذار اساس

مـا   .د متخذ از قـرآن و سـنت باشـد   ین و مقررات بایقوان ۀم همییم بگویتوان ینم ما«د: یگو یم نینچنیکه ا
(اداره  »ة آنها بـوده و مخـالف آنهـا نباشـد    و در محدودکتاب و سنت  یت خطوط کلیم با رعایید بگویبا

  .)316ص ،1 ج ،1364 ،یاسالم يمجلس شورا یو روابط عموم یکل امور فرهنگ
ـا مـواز   یز همیمجلس ن ياعضا یدگاه کلیتوان گفت: د یدر مجموع، م ـابق ب ن ین بوده و برداشت آنها از تط

ـا   یبوده است؛ یعن یت خطوط کلین رعای، همیاسالم وجـود دارد و   یکـه حکـم شـرع    ییتطابق کامـل در ج
ن اصـل صـرفاً مربـوط بـه     ید توجه داشت ایدر حوزة اباحه. باو  یرت در محدودة مباحات شرعیعدم مغا
هـم   ین اسـالم یورود قانونگذار به موضوعات خـالف مـواز   یست، بلکه مانع اصلین یت حکمیمحدود

  .گذاري کند موضوعاتی که خالف شرع بین است قانونتواند در بسیاري از  شود و قانونگذار نمی می
 یقـانون اساسـ   یینها یدر مجلس بررس یبحث خاص ،یکم قانون اساسیدر خصوص اصل هفتاد و 

 يشـتر یمـذاکرات ب  ،ب شد. اما در خصـوص اصـل هفتـاد و دوم   یتصو ییباال يصورت نگرفت و با رأ
 يمجلـس شـورا  : «دارد یم اشعار یاصل هفتاد و دوم قانون اساس ،شد ذکرکه گونه  همان .صورت گرفت

رت یمغـا  یا قانون اساسـ یکشور  یاحکام مذهب رسم وضع کند که با اصول و ینیتواند قوان ینم یاسالم
  ».نگهبان است يبا شورا ،که در اصل نود و ششم آمده یبین امر به ترتیص ایداشته باشد. تشخ

د شـود (اداره کـل امـور    یق »انطباق«د یبا »رتیعدم مغا« يشتند که به جاندگان اعتقاد دایاز نما یبرخ
  .)836ص ،2 ج ،1364 ،یاسالم يمجلس شورا یو روابط عموم یفرهنگ
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د یـ د: بایـ گو یمـ  ین بـا مـذهب و قـانون اساسـ    یرت قـوان ید بر عدم مغـا یکأس مجلس با تیب رئنای
ـ بـا اکثر  یاسالم و قـانون اساسـ   یکل يها رت با جنبهیا عدم مغایرت یدر خصوص مغا يریگ میتصم ت ی

  .)316ص، 1 ، جهمان( با فقها باشد یاحکام شرع ةدر حوز يریگ میتصم نگهبان و يکل شورا
 یاسـالم  يبه ساختار قـوا در جمهـور   یقانون اساس 57اصل : يگذار گر در قانونید يها تیمحدود. 3

ه یـ مجر ةمقننـه، قـو   ران عبارتند از: قوةیا یاسالم يورحاکم در جمه يقوا« :دارد یم انیب نینچنیاشاره و ا
ن یـ گردنـد. ا  یمـ  ن قانون اعمالیا ةندیت امر و امامت امت بر طبق اصول آیر نظر والیه که زیقضائ ةو قو

  ».گرندیکدیقوا مستقل از 
ار یـ در اخت ماًین قـانون مسـتق  یـ کـه در ا  يبجـز امـور   ،هیمجر ةاعمال قو« :دارد یم اصل شصتم اشعار

  ».س جمهور و وزراستیق رئیگذارده شده، از طر يرهبر
، کـه از  تـر  یامـور جزئـ   ن است که اصوالًیا ینیت تقنیصالح ۀطیدر ح يجد يها تیاز محدود یکی

 در همـۀ  يگذار قانونه است و قانونگذار توان ورود و یمجر ت قوةیطۀ صالحیح است، در ییسنخ اجرا
  :دارد یم و هشتم اشعار یس کصد ویاصل  رو، ازاین .را ندارد ییاجرا يها دستگاه يضرور يها حوزه

ـ  نیقوان ییاجرا يها نامه نیین آیمور تدوأم يریا وزیران یت وزأیکه ه يعالوه بر موارد ـ شـود، ه  یم أت ی
بـه وضـع    ،يادار يهـا  م سازمانیو تنظ نیقوان ين اجرایمأو ت يف اداریانجام وظا يران حق دارد برایوز

ـ ش و مصـوبات ه یف خـو یدر حـدود وظـا   زیران نیک از وزینامه بپردازد. هر نییها و آ نامه بیتصو ت أی
ـتن و روح قـوان   دین مقررات نبایمفاد ا یول ،نامه را دارد صدور بخش نامه و نییران حق وضع آیوز ن یبا م

  مخالف باشد.
 ،کـم ی عموم اصـل هفتـاد و   وجود بامجلس  ینیت تقنیست که صالحا نید مغفول بماند ایکه نبا يا نکته

ت یبـه صـالح   جـا، چهـل   قریـب  ،یشود. در قـانون اساسـ   یم میتقس »ياریاخت«و  »یفیتکل« ۀبه دو دست
 و ياریـ اخت ۀهـا را بـه دو دسـت    تیتـوان محـدود   ی، مـ گـر یح شده است. از منظر دیمجلس تصر یفیتکل

، ینـ یتقن یپرسـ  بـه همـه   ياریت اختیمحدود در خصوص. )19ص ،1389 (الهام، م کردیتقس ياریراختیغ
 يهـا  ونیسـ یبـه کم  یشـ یب آزمایتصـو  و یض بررسـ یتفودر خصوص  و م،نه اصل پنجاه و توان به می

 . همچنـین اشـاره کـرد   مپـنج  اصل هشـتاد و  توان به میها به دولت  سازمان ۀنام ض اساسیو تفو یداخل
  دارند. یکه بار مال است ییها اصل هفتاد و پنجم در خصوص طرح يهاي اجبار تیمحدود

 سـت و یب کصـد و یاصـل   ست و ششم است.یکصد و بی، اصل نیگر تقنید يها تیمحدود از جمله
کشـور را   یاستخدام و يامور ادار بودجه و ت امور برنامه ویس جمهور مسئولیرئ«کند:  یح میششم تصر

بـه نظـر    ،ن اصـل یـ اسـاس ا  بـر  ».بگـذارد  يگـر ید ةآن را بر عهد ةتواند ادار یبر عهده دارد و م ماًیمستق



   89 . . . حیث موضوعی نهاد قانونگذار از ینیت تقنیصالح يها تیبر محدود یملأت

کـه از   ،یاسـتخدام  و يادار امـور برنامـه و بودجـه و    يسـاختار  ةدر حـوز  قانونگـذار  ۀرسد مداخلـ  یم
  خالف اصل مذکور باشد. ،س جمهور استیارات رئیاخت ها و تیمسئول

 حـۀ ید الیـ ل با دولت بوده و دولـت با ابتکار عم ،دوم اساس اصل پنجاه و ز بریدر خصوص بودجه ن
  دولت است.   حۀیل الیس تنها قادر به جرح و تعدمجل ،رو . ازاینبودجه را ارائه دهد

توانـد آنهـا    ینم افت که قانونگذاریها را  يآزاد از حقوق وبرخی توان  یم زین »حقوق ملت«در فصل 
سـوم (منـع    سـت و یستم، اصل بیتوان به اصل ب یم زمینه،ن یا در. دینما یا از آنها تخطیرا محدود کند و 

 (منع شـکنجه) و اصـل چهـل و    هشتم و یاصل س، )یچهارم (حق دادخواه و یاصل س ،د)یش عقایتفت
  ت) اشاره کرد.یکم (حق تابعی
ت امـر و  یـ وال ،رانیـ ا یاسـالم  يدر جمهـور « یبر اساس اصل پنجم قانون اساسو خبرگان:  يرهبر. 4

کصـد و  یر و مدبر است که طبق اصـل  یمد، ه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاعیفق ةامامت امت بر عهد
  ».گردد یم دار آن هفتم عهده

 ۀت مطلقـ یـ ر نظر والیگانه ز سه يقوا ـ  تر گفته شد شیکه پ گونه همان ـ  بر اساس اصل پنجاه و هفتم
مـافوق   یاسـالم  يدر جمهـور  يگاه رهبریجا که است روشن .گرندیکدیامر و امامت امت و مستقل از 

آن احکـام   ةک جلـو یـ کـه   ،ين ویفـرام  و يرهبـر  :د گفـت یبا رو، نیازا .آنهاست ر قوا و مشرف بریسا
ن مصـوب  یبـاالتر از قـوان   ،یاسـالم  يجمهـور  یبه لحاظ نظم موجود در حقوق اساسـ  ،است یحکومت

  مجلس است. ینیتقن يها تین حوزه از محدودیمجلس بوده و ورود به ا
 .برسـد  يرهبر دیید به تأیده است که مصوبات شورا باکر ینیب شیز پیهفتاد و ششم ن کصد ویاصل  
 حق ورود بـه حـوزة   یاسالم يجلس شورام ،يگاه احکام رهبریو جا پنجاه و هفتمل اطالق اصل یبه دل

  .)16ص ،1389ک، یپ (ره را ندارد یت ملیامن یعال يمصوبات شورا
 یاسـالم  يجمهـور  در ییگـاه بـاال  یاز جا ،رشیرسالت خط سببمجلس خبرگان به  ،گرید ياز سو

ت یـ فیط خبرگـان، ک یشـرا  قـانون مربـوط بـه تعـداد و    «کصد و هشتم: یاساس اصل  برخوردار است. بر
 ين شـورا یاولـ  يفقهـا  ۀلید بـه وسـ  یبا ،ن دورهینخست يبرا ،جلسات آنان یداخل ۀنام نییآ انتخاب آنها و

 ه ویـ نگهبان ته ين شورایلۀ فقهاي اولید به وسیبا ،ن دورهینخست يآنان برا ء،ت آرایه و با اکثرینگهبان ته
ر و ییـ رهبر انقالب برسـد. از آن پـس، هرگونـه تغ    ییب نهایب شود و به تصویت آراء آنان تصویبا اکثر
ت خود آنان است. یف خبرگان در صالحیر مقررات مربوط به وظایب ساین قانون و تصویدنظر در ایتجد

  ت.مجلس خارج اس ینیت تقنیارات خبرگان از محدودة صالحیف و اختیروشن است که حوزه وظا
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 ينظـام جمهـور   یکلـ  يهـا  اسـت ین سیـی تع ،کصد و دهمیاصل  1بر اساس بند : یکل يها استی. س5
  است. يارات رهبریف و اختیص مصلحت نظام از وظایران پس از مشورت با مجمع تشخیا یاسالم

  داند. یم يف رهبرینظام را از وظا یکل يها استیس يحسن اجرا ز نظارت برین 2بند 
 يشـده از سـو   ن و مصوبات ابالغیفرام، هفتم اساس اطالق اصل پنجاه و بر ،که اشاره شد گونه همان

نکـه  یگر اید ۀنکت. ن مجلس قرار دارندیباالتر از قوان ۀدر مرتب یحقوق اساس مراتب سلسلهاز منظر  يرهبر
 يهـا  حرکـت کشـور در حـوزه    یهستند که خطـوط کلـ   یاسناد باالدست ،نظام در واقع یکل يها استیس

ها حرکت کـرده و   استین سیر اید در مسین مجلس بایاست که قوان روشنکنند و  یم نییرا تع گوناگون
  ن اسناد نباشد.یبرخالف ا

  يريگ جهيو نت يبند جمع
ا یـ آ ،گـر یبـه عبـارت د   ؟ا محـدود یـ عـام اسـت    ،يگذار قانونموضوعات  حیثت قانونگذار از یصالح

 ،هسـتند  يت خطوط قرمـز یبه رعا تقید يدارا ،شیخو ینیتقنت یصالح در حوزة يگذار قانون يها نظام
ن منظـور، چهـار کشـور بـا     یـ ا يبـرا  ؟قـانون وضـع کننـد    یز و به هر شکلیتوانند راجع به همه چ یا می

حقـوق   يهـا  در نظام با وجود آنکهتوان گفت:  یم ،یطورکل به شد. یمتفاوت بررس يگذار قانون يها نظام
سـکوت   زمینـه ن یـ ا در ین اساسیا قوانید شده یکأت نهاد قانونگذار تیحبر عام بودن صال گاهی ،یاساس
ملـزم   يعـاد  دارد که قانونگذار يها و خطوط قرمز تیمحدود یهر قانون اساس :د اذعان کردیاند، با کرده

ت یـ نظـام، ماه  الگـوي  يبـر مبنـا   ،یهـا در هـر نظـام حقـوق اساسـ      تین محدودیست. ات آنهایبه رعا
 يکشـورها  یدر برخـ  .آن متفاوت است یو اجتماع یمذهب ،ییایجغراف ،یخیت تاریک و موقعیدئولوژیا

ت یصـالح  ،ییاروپـا  ۀیـ حقـوق اتحاد  يرش برتـر یاروپـا و پـذ   ۀیـ ت در اتحادیعضـو  سبببه  ،ییاروپا
 با شـدت و  همراهالبته  ـ  ن شرعیت موازیرعا ،یاسالم ياز کشورها یبرخ شود. در یقانونگذار محدود م

و  يحقـوق بشـر   يها ونیکنوانس ،از کشورها یدر برخ .است يگذار قانوناز جمله خطوط قرمز  ـ ضعف
ت آنهـا از  یـ داشـته و رعا  يبرتـر  یثـاق بـر حقـوق داخلـ    یم دو حقـوق بشـر و   یجهـان  ۀیـ ژه اعالمیو به

تـوان   یرا نمـ  یدر قـانون اساسـ   شـده  حیصـر ت يها يا حقوق و آزادیو  ،است قانونگذار يها تیمحدود
  .د کردیتحد يقانون عاد ۀلیسو  به

هایی را که در نظام حقوق اساسـی ایـن کشـورها در خصـوص      وار محدودیت اگر بخواهیم فهرست
بـه عنـوان    اشاره کرد: در انگلسـتان  نکات ذیلتوان به  می ،گذاري وجود دارد بیان کنیم موضوعات قانون
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اسناد حقوق بشري، الزامات مربوط بـه حقـوق   هاي لیبرالیسم، الزامات مربوط به  حکومتی مبتنی بر ارزش
بـا   گـذاري آنهـا   قـانون هـایی اسـت کـه قانونگـذار در امـر       مسـتعمرات، حـوزه   ةاروپا و محدود ۀاتحادی

 ةمحـدود  ،قـانون اساسـی ایـن کشـور     34بنا بـه تصـریح مـاده     ،در فرانسه .هایی مواجه است محدودیت
اسناد حقوق بشري در جایگـاهی بـاالتر از   همچنین  مجلس مشخص شده است.گذاري  صالحیت قانون

نیز از اصول اساسی حاکم بر قانون اساسی اسـت   »الئیسیته« .قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است
حـدي متـأثر از    کـه حکومـت تـا    ،اسـت. در عـراق   گـذاري  قانونکه یکی از خطوط قرمز جدي در امر 

با توجـه   ،است. در لبنان گذاري قانونوط قرمز شریعت است، احکام ثابت اسالم و اصول دموکراسی خط
کـه حقـوق    را نـدارد  حق وضع قوانینی مجلس ،نظیر مذهبی و به عنوان کشوري چندفرهنگی به تنوع کم

در جمهـوري اسـالمی    ،در نهایت .هاي عمومی و آزادي مطلق عقاید و مذاهب را مخدوش کند و آزادي
گـذاري مجلـس    که بر صـالحیت قـانون   72ظاهر اصل  ا وجودب ـ  تر گفته شد که پیش گونه همان ـ  ایران

هاي متعددي در این زمینـه وجـود دارد کـه از     محدودیت ،کند شوراي اسالمی در عموم مسائل تأکید می
رعایـت حقـوق و    ؛: عدم مغایرت با شرع و قانون اساسـی هاي ذیل اشاره کرد نمونه توان به می ،آن جمله

هـایی کـه مسـتقیماً در     گذاري در حوزه عدم توانایی مجلس به قانون ؛سیهاي مصرح در قانون اسا آزادي
هـاي شـوراي    صـالحیت  ةگـذاري در حـوز   عدم صالحیت مجلس براي قـانون  ؛صالحیت رهبري است

 ة اختیـارات شـوراي عـالی امنیـت ملـی؛     نگهبان و مجلس خبرگان، عـدم صـالحیت مداخلـه در حـوز    
الـزام   شـود؛  نظام که توسط رهبري ابـالغ مـی  هاي کلی  ضرورت رعایت و عدم امکان تخطی از سیاست

فرامین رهبري به اعتبار عموم و اطالق والیت فقیه و اصول پـنجم و پنجـاه    مجلس به تبعیت از احکام و
اي هـ  جم درخصـوص بـار مـالی طـرح    الزام مجلس به رعایـت اصـل هفتـاد و پـن     ؛و هفتم قانون اساسی

و عـدم امکـان    اسـت عدم صالحیت بـراي ورود بـه امـور اجرایـی کـه در صـالحیت دولـت         مصوب؛
برنامه و بودجه و امـور   ةرعایت اختیارات رئیس جمهور در حوز ،و در نهایت ؛گذاري در این امور قانون

  اساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی. اداري و استخدامی بر
 یدر قـانون اساسـ   اگرچه ـ مقنن    يت نامحدود برای امکان وجود صالحد گفت: اصوالًیبا ،تیدر نها

 يخطـوط قرمـز   یهر قـانون اساسـ   ،به هر حال زیرا ؛رسد یم د به نظریبع یفرض ـ آن اشاره شده باشد به
    ت از آن است.یمکلف به تبع يدارد که قانونگذار عاد

92    ،  1394ستان تابو  بهار، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره  

  منابع
  .عباس مخبر، تهران، مرکز ۀ، ترجمسم غرب ظهور وسقوطیبرالیل، 1387، یآربالستر، آنتون

ـ   ،1364ی، اسالم يمجلس شورا یو روابط عموم یاداره کل امور فرهنگ  یصورت مشروح مذاکرات مجلـس بررس
  تهران.، رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس

  .زانی، تهران، مییعباس کدخدا ۀ، ترجمیبر حقوق اساس يا مقدمه، 1386ک، یبارنت، ار
، مشـروطه  یچندگانه در قانون اساس يد نظرهایتجد، 1382، يمحمودآباد یزارع حسن اکبر و یندوشن، عل يجعفر

  ی.تهران، مرکز اسناد انقالب اسالم
  ی.اسالم يمجلس شورا يها ، تهران، مرکز پژوهشگذاري قانوناز ین يراهنما، 1387، ، رضایجالل

  ی.اسالم يمجلس شورا يها مرکز پژوهش ، تهران،گذاري قانوناصالح نظام  ياد نظریبن، 1384راسخ، محمد، 
  ، تهران، مرکز تحقیقات شوراي نگهبان.گذاري مجلس شوراي اسالمی قلمرو صالحیت قانون، 1389پیک، سیامک،  ره

ن، یمعاونت تدو - نگهبان  يقات شورایتهران، مرکز تحق، ن و اجرایک تقنیتفک، 1391ران، دیگمحمد و  یزاده، عل فالح
  ي.است جمهوریمقررات ر ن ویقوانانتشار  ح ویتنق
  .، تهران، دانشگاه تهرانعدالت يبه سو یگام، 1378ان، ناصر، یکاتوز

  .ینیامام خم یپژوهش ی وآموزش ۀسسؤ، قم، ماست در قرآنیحقوق و س، 1379، ی، محمدتقمصباح
  تحقیقات شوراي نگهبان.، تهران، مرکز گذاري مجلس شوراي اسالمی قلمرو صالحیت قانون، 1389الهام، غالمحسین، 

  .نیدیز، آی، تبریقیتطب یحقوق اساس، 1387ن، یالد نژاد، کمال یسیهر
  ی.ن ه، تهران، نشریرین بشیحس ۀ، ترجمورگن هابرماسی، 1378هوالب، رابرت، 



 110ـ  93، ص  1394بهار و تابستان ، 7، پیاپی دومسال چهارم، شماره    _________________    

1  
  

  افراد يمعنو یم خصوصیحر
  رانیا یاسالم يجمهور یه و حقوق اساسیدر فقه امام

 
  sajjadshahbaz@lit.sku.ac.ir  مربی دانشگاه شهرکرد/  سجاد شهباز قهفرخی

  22/6/1394 پذیرش:ـ  7/2/1394 دریافت:

  دهيچک
ت و یهر شخص است که نـاظر بـر شخصـ    يها یژگیافراد، آن بخش از اعمال و و يمعنو یم خصوصیحر
ت او ی، شخصي آن نداشته و در صورت افشال به افشایز تماین يعموم آشکار نبوده، و يت اوست که برایهو
تابند و نسبت به آن واکـنش   ین قلمرو را برنمیگران بر ایگونه ورود و نظارت د چیند. اشخاص هیب یب میآس

صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته  ران بهیو حقوق ا  ین مفهوم، تاکنون در حقوق اسالمیدهند. ا ینشان م
صرفاً به  یصورت ناقص ران، بهین سازه در فقه و حقوق ایسابقه بودن ا یت به بی، با عنایرانیاست. قانونگذار ا

ن مقاله، بـا روش  یپرداخته است. ا ين عادیقوان یو برخ ین حق در قانون اساسیق ایمصاد یاز برخت یحما
م یت از حـر یـ چگـونگی حما  یران، به بررسیا یو حقوق یو با استفاده از منابع معتبر فقه یلیتحل - یفیتوص

 پردازد. یم یم خصوصیت از حریران و طرح حمایا یه و حقوق اساسیاشخاص در فقه امام يمعنو یخصوص

  ت و آبرو.یثیح ،یجنس یم خصوصیحر ،تیشخص ،يمعنو یم خصوصیحر ،یم خصوصیحر :ها دواژهيکل
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  مقدمه
هاي لیبرال و فردگـرا، حقـوق و    با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هیجدهم و نوزدهم و ظهور جریان

که عدم دخالـت در   اي گونه بهاي از مطالبات شهروندان مطرح شد،  هاي فردي به عنوان بخش عمده آزادي
ترین مشخصه یک دولت لیبرال مطرح شد. تا پیش از  ها، مهم زندگی خصوصی شهروندان از سوي دولت

اسرار شغلی و مصونیت مسکن و حـقّ مالکیـت تـا حـدود      يم، مفاهیمی همچون افتراء، افشا1890سال
، حریم خصوصی به يالدیم 1890زیادي در قلمرو حریم خصوصی قرار داشت. اما نخستین بار در سال 

، توسـط دو  »حقّ تمتّع از خلوت«اي با عنوان  هاروارد در مقاله عنوان یک مفهوم حقوقی در مجله حقوقی 
مطـرح   )Louis Brandeis(لـوئیس برانـدیس   و  )Samuel Waren(سـاموئل وارن  هاي  به نامآمریکایی 

از  ياریبسـ  يا عـاد یـ  ین اساسـ ین حـق در قـوان  ی. ا)/waren, brandies www.lawrence.edu( گردید
ت یز بـه رسـم  یم.) ن1948حقوق بشر( یه جهانیجهان مورد توجه قرار گرفته و در اعالم يکشورها

  شناخته شد.
قل مـورد توجـه قـرار    به صـورت خـاص، مـدون و مسـت    اما  ،هیدر فقه امامرغم وجود این حق  علی

فقهاي امامیه در بسیاري موارد و در ابـواب مختلـف فقهـی بـه تناسـب بحـث، بـه        . هرچند نگرفته است
که بـه عنـوان    ياز موارد ياریاست بسیادآوري اند. الزم به  حمایت از مصادیق حریم خصوصی پرداخته

قـرار گرفتـه اسـت. در    ت یـ مـورد حما  یدر علم اخالق اسـالم  ،شود یطرح م یم خصوصیق حریمصاد
از  یبرخـ  استفاده نشده است و صرفاً» یم خصوصیحر«ز عنوان یران نیاجمهوري اسالمی  یقانون اساس

بـه  بـا رویکـرد تحلیلـی توصـیفی،      ،ن مقالهیت قرار گرفته است. این حق مورد حمایق این مصادیتر مهم
ت یـ حماچگونگی و  یصوصم خیق حریاز مصاد یکیبه عنوان  »يمعنو یم خصوصیحر«ل مفهوم یتحل

  پردازد. از آن میران یا یاسالم يجمهور یحقوق اسالم و قانون اساس

  يم خصوصيحر ييشناسا
  مفهوم حريم خصوصي

استعمال شده است: بـه صـورت   مفرد و مرکب به دو صورت  ،»م_ر_ح«شه یدر لغت عرب از ر» حریم«
د یـ که مس آن حرام باشد و نبا يزیدوست و چ ،)253صق، 1412 ،يروزآبادی(ف کیشر يبه معنا  ،مفرد

گاه به مـال و گـاه بـه انسـان      ،به صورت مرکب و )178ص، 4ج  ،ق1409، يدی(فراه ک شدیبه آن نزد
» م خانـه یحـر «هماننـد   .استآمده » رامونیاطراف و پ« يبه مال، به معنااضافه  شود. در صورت یاضافه م
د از آن یـ اسـت کـه با   يزیـ چ يبه معنـا  ،به انساناضافه  در صورت .شود ین اطراف آن گفته میکه به زم
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چیزي که آن را حمایـت کننـد و   « دهخدا .)168صق، 1414منظور،  ابن( دیدفاع کرد و به خاطر آن جنگ
  .)463ص، 1338 (دهخدا، را حریم دانسته است» جنگ کنند بر آن

ر صـاحبش  یـ غ ين بـه آن بـرا  ک شدیکه نزد يزیچ یعنیمنع است؛  يز به معنایم در فقه نیحر
م یم انسان است، نه حرین مقاله، حریدر ا» میحر«). منظور از 285صق، 1417ممنوع است (صدر، 
واژه  يدنبـال دارد. بـرا   اي است که ورود به آن، واکنش شـخص را بـه   ممنوعهة مال. حریم، محدود

» یاختصاصـ «و » ژهیـ و« يشود که به معنـا  یاستفاده م» الخاصه«در زبان عرب، از واژه » یخصوص«
 ير از اعضـا یـ شود کـه غ  یگفته م ی، به جلساتی). جلسه خصوص321صق، 1416، یحیاست (طر

، 1338اسـت (دهخـدا،     یگر در آن حضور ندارد. مقابل آن جلسه عمـوم ید یدهندة آن، کس لیتشک
ـ  » به کسی مربوط نبـودن « يبه معنا» خصوصی بودن«توان گفت:  ین می). بنابرا523ص راي اسـت. ب

در لغـت  » خلـوت «ر حق خلوت نیز استفاده شده است. ی، از تعب»یم خصوصیحق حر«ان مفهوم یب
فارسی به معناي تنهایی گزیدن، انزوا، تنها نشستن، جاي خالی از اغیار و جاي آسایش آمـده اسـت   

دانند که در آن، جز نزدیکان و محرمان، کـس دیگـري    ). خلوت را جایی می239ص، 1324(معین، 
). خلـوت و حیطـه خصوصـی در انگلیسـی معـادل      536ص، 1338حضـور نـدارد (دهخـدا،    حق 

)privacyرا  یم خصوصی) است (در زبان فرانسه خلوت و حرLa vieprivee  نـد) کـه در   یگو یمـ
آزادي از مداخله یـا نظـارت و   «و » موقعیت تنها بودن یا بدون مزاحم« يمعنا فرهنگ لغت آکسفورد

  آن بیان شده است. يبرا» یتوجه عموم
  .زیمپردا می» یم خصوصیحر«ف ی، به تعر»یخصوص«و  »میحر«با روشن شدن دو مفهوم 

اما اولین تعریفی که از سوي پژوهشگران حقوق براي حریم خصوصی مطرح شده است، تعریـف دو تـن   
ـاموئل وارن هاي  از قضات دادگاه عالی ایاالت متحده آمریکا، به نام ـا حـریم    سـت. ا لـوئیس برانـدیس  و  س آنه

 ).www.lawrence.edu/ brandies waren and Louis(انـد   تعریف کـرده » حق افراد براي تنها بودن«خصوصی را 
هـا، آثـار معنـوي، افکـار و احساسـات       برنـد کـه نوشـته    به عنوان یک اصل نام می ،ایشان از حق خلوت

د تـا اظهـارات،   ده حق داشتن یک چارچوب بدون دخالت را به افراد بشر می ،شخص را محافظت کرده
در این چارچوب مشخص، مصون از تعرض بـاقی مانـده و مـورد حمایـت قـانون       نها و اعمال آنا گفته

با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی بـه عنـوان ارکـان     ،دانان حقوق ی. برخقرار گیرد
ي از زندگی یک فرد است که آن فرد نوعاً و عرفاً یـا   حریم خصوصی قلمرو« :معتقدند حریم خصوصی،

به اطالعات راجع بـه آن قلمـرو دسترسـی نداشـته      ،با اعالن قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وي
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هـا و مختصـات    یژگـ ی، ممکـن اسـت و  »قلمـرو «ة واژ ،فین تعریدر ا .)34ص، 1386 (انصاري، »باشند
 ،شان اگرچـه مختصـر اسـت   یف ایتعر ،گریبه عبارت د .اشخاص را شامل نشود یا روحی يفتارر يفرد
قلمـرو و   :عبـارت اسـت از   یم خصوصـ یحـر رسـد،   مـی نظر به ست. یق نیافراد و مصاد یجامع تماماما 

بـه فـرد معینـی    ابتـدا  عموم آشـکار نبـوده و در    يکه برا ،هر شخص يها یژگیاز اعمال و و يا محدوده
ن یـ گـران بـر ا  یگونـه ورود و نظـارت د   چیآن ندارد. اشخاص ه يل به افشایز تماین يو .دارد اختصاص
  دهند. یواکنش نشان م ،ریتابند و نسبت به ورود غ ینم فضا را بر
  افت.یدست آن شناخت  يبرا ياریمع ییبه شناسا دی، با»یم خصوصیحر«ت به مفهوم یبا عنا

    يم خصوصيحر يانگار مصداق  اريمع

 چـه  کـه بـر اسـاس    اسـت  نیا ،و حق خلوت یم خصوصین مباحث مربوط به حریتر از مهم یکی
م یمفهـوم حـق حـر    ،گـر یبـه عبـارت د  ؟ را به عنوان مصـداق آن شـناخت   يزیتوان چ یم ياریمع

: یسدنو می ،نهین زمیسندگان در ایاز نو یکیکه  يبه نحو ،ر شودیممکن است موسع تفس ،یخصوص
ا یو ) 8ص، 1981(فرناندو،  »هستند یم خصوصیاز حر يابعاد ها و جنبه موارد حقوق بشر،  یتمام«
  ر نمود.یق تفسیمض اریرا بس نکه آنیا

ـا مع تر  ار گستردهیبس »یم خصوصیحر « یگستره مفهوم ،یدر فرهنگ اسالم ـا یاز آن است که بتوان ب  ییاره
ار یـ معا یـ )، Decew ,1998, p.10-15 شـنهاد داده اسـت:  یز پیو نیس وسیار را جودین معی(ا یار عرفیمعهمچون 

  )www. Law. Cornell. Edu/ supct/ html/ historics/ USSC_ CR_ 0389_ 0347_ ZO. html( یتوقع متعارف و منطق
با توجـه بـه فرهنـگ و     ،یم خصوصیحر يانگار ار مصداقیمع ۀید در ارایبا ،رو نیا ازت نمود. یاز آن حما

 خـود « یرخصوصیاز غ یز امر خصوصییتم ين مرجع براین نمود. بهتریین مفهوم را تبیا  ،یحقوق اسالم
 ،هر فرد با توجه به شرایط و اوضـاع و احـوال بسـیار متنـوع پیرامـون خـود       ،به عبارت دیگر است.» فرد

از دیگـر   »امـور خصوصـی  «را تحت عنـوان  خود  تواند بخشی از امور زندگی بهترین کسی است که می
امـور  کنـد.   معنـا پیـدا مـی    ،امور خصوصی در کنار امور غیرخصوصی ،ن حالیدر ع جدا کند.خود  امور

تـرین عـاملی    مهـم ندارنـد.   یین قراردادن آنها ابایریار سایهستند که افراد از در اخت يامور ،یرخصوصیغ
رضـایت فـرد اسـت کـه در کمـال       ،دکنخصوصی و غیرخصوصی را مشخص امر تواند مرز میان  که می

کـان شـخص   یدر تعامـل بـا نزد   ،امـور  ی. برخصحت اراده و آگاهی از اوضاع پیرامونی اعالم شده باشد
تجسـس،   همچـون حرمـت   ییهـا  مقولـه محسوب نشـوند. وجـود    یخصوص سوژه ممکن است اساساً

 ياریو بسـ  زل افـراد ت نظاره کردن به منـ یممنوعمن، ؤذاء می، حرمت ات افشاء سریبت، ممنوعیغ حرمت
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م یترسـ  يا ار را بـه گونـه  یمع ،شود تا در نگاه خود یم بموج یعیدر گفتمان ش ،گرید یفقه يها از گزاره
ـ افـراد بـه عمـل آ    یم خصوصـ یت از حـر یم که حداکثر حمایکن ش و یجـو و تفتـ   و هرگونـه جسـت   .دی

 اشـخاص  یم خصوصینقض حر ،هیدر فقه امام آنهاي ان و افشایا بیر و یراجع به غ ،اطالعات يآور جمع
ا یـ و  سـر  يبت، افشایغ تجسس، همچون ین سنتیل عناویذ ،و ممکن است به تناسبشود  یمحسوب م

م یحـر  يانگـار  مصـداق  يبـرا  ،هیرش در فقه امامیار مورد پذیمع ،گریبه عبارت د من واقع گردد.ؤذاء میا
 یزنـدگ  يهـا  طهیح یتواند برخ یم یان که هر انسانین بیبد؛ باشد یم یار و ضابطه شخصی، معیخصوص

خـود اعـالم    یم خصوصـ یو داخل قلمرو حر یجز مسائل شخص ،داردآنها ن يبه افشا هکه عالقرا،  خود
کـه   يا يدر منظومـه فکـر   ده اسـت. کران یب یم خصوصیت خود را از حریحداکثر حمانیز شارع  .دینما
 ممنوع اسـت  ،گرانیحوال و گذشته دش و تفحص از ایح شده است، تفتیز تقبیگران نیسوءظن به د یحت

  تا). (کدیور، بی
 یتـ یروا ،اقامـه نمـود  » یم خصوصیحر ییار شناسایبودن مع یشخص«توان بر  یکه م يا از ادله خاصه

 رسـوله  و اللّـه : قـالوا  ؟الغیبـۀ  ما أتدرون«: ، که فرمودده استشنقل  يخ انصاریشتوسط  امبراعظمیاز پ
 ؛52ص، ق1390 ،عـاملی  ؛126صق، 1410 فـراس،  بـن أبـی   (ورام »یکـره  بمـا  أخـاك  ذکرك: قال ؛أعلم

 حقیقـۀ  انّ: «ویسـد ن یمـ  ،تیـ ن روایز با استناد بـه همـ  ین یکرکمحقق  .)322ص ،1 ج ،ق1422، يانصار
اگرچـه   .)27صق، 1414عـاملی،  ( »فیـه  هـو  مما یکرهه ما أخیک فی تقول أن األخبار فی ما على الغیبۀ
ـ امـا   ،باشـند  یبت نمـ یمشمول عنوان غ یخصوصم یموارد نقض حر  یتمام  ،ر ادلـه عـام  یانضـمام سـا  ه ب

  ار دفاع نمود.ین معیتوان از ا یم
م ینقـض حـر   ياثبـات ادعـا   ،رسـد  یباشد. به نظر م یم یمربوط به مرحله ثبوت» یار شخصیمع«ارائه  

و در نیسـت  بـه اصـل نظـر وارد     یاما اشـکال  ،ار مشکل خواهد شدین معیرش ایاگرچه با پذ ،یخصوص
ز بـا لحـاظ اوضـاع و    یـ ن مشـکل ن یا. کننده به ادعا، سخت خواهد شد یدگیرس یقاضۀ فیمقام اثبات وظ

و  یگـاه اجتمـاع  یو جا ی، روحـ يات فکرین لحاظ خصوصیت فرد مورد تعرض و همچنینأاحوال و ش
م اال مـن قبلـه   علیماال«قاعده  ،تینهادر ده و ید شده از شخص بزه ا داده منتشرهیمصداق مورد تعرض و 

  ) حل خواهد شد.617ص، 2ق، ج 1417 ،راغی(م» نهیمیقبل اال بیال
کـه  اسـت   يناظر بر مورد، بت هستندیا غیکه دال بر جواز تجسس و  یاتیاست روایادآوري الزم به 
 ،یعفـور  ابن ابـی الزم باشد. چنانچه در صحیحه  يت مصلحت بزرگتریرعا يبرا ،بتیان غیا بیتجسس و 

: بمـا تعـرف   قال: قلت البی عبداهللا« :حرمت تفتیش مقید به این شده است که خود شخص، ساتر باشد
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: ان تعرفوه بالسـتر و العفـاف و... ؛ و   عداله الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال
تـیش مـاوراء ذلـک مـن     لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین تف الدالله علی ذلک کله ان یکون ساتراً

عـرض   بـه امـام صـادق    :گویـد  مـی  عفـور ی ابن ابی. )38ص ،3 ج ،ق1413 ،صدوق»(عثراته و عیوبه....
شود تا شهادت او له یا علیه آنها پذیرفتـه شـود؟    کردم: چگونه عدالت فردي در بین مسلمانان شناخته می

و عالمت همه اینها ایـن اسـت    حضرت فرمودند: آن را با ستر از عیوب و عفت وي و... تشخیص دهید
مخفی نگه دارد تا براي مسلمانان تفتیش آنچه از وي کـه   ،که همه عیوب خود را (اگر عیبی داشته باشد)

  ظاهر نیست، حرام گردد.
از بیـان  پـس   یعفـور  ابن ابیدر این خصوص فرموده است: آنچه که در روایت صحیح  شیخ انصاري

کند که حرمت تفتیش در فرضی است کـه شـخص، سـاتر عیـوب      تعریف عدالت آمده است، داللت می
انجام دهد و آنها را مخفی ننماید، تفتیش هم حـرام نخواهـد    ولی اگر اعمال خالف را علناً. خویش باشد

ن در ایکـی از محققـ   ،شـیخ انصـاري  با توجه به این روایت و استدالل  .)438صق، 1422 ،ي(انصار بود
تیش و تجسس در مورد اشخاصی که سـاتر عیـوب خـویش نیسـتند،     تف: «نویسد میبحث خویش  ۀنتیج

این است که تجسـس در مـورد اشخاصـی کـه      ،ظاهر این روایت .تا) یب میانجی،  (احمدي »حرام نیست
ـ امـا با  .کنند، حرام نیست ستر و عفاف ندارند و اعمال خالف شرع خود را علنی نموده و یا اعالن می د ی

ابـن  ال ؤگونه که مـورد سـ   همان ،ین شخصیچن ي(گناهان) آشکارا بویش و تجسس از عیت که تفتگف
(ماننـد شـهادت دادن)    یمصـلحت  يز است که احراز عدالت او بـرا یجا یدر صورت ،بوده است عفوری یاب

بـت،  یرا از عمـوم حرمـت تجسـس و غ   یـ ل نمود؛ زیصورت مطلق تحله د بیت را نباین روایا. الزم باشد
 يامـر  ياسـت کـه بـرا    يبت در مواردیص خورده است، فقط جواز غیتخصات ین روایواسطه ا هآنچه ب

ـ با ،ن موردیر ایدر غ. از وجود داشته باشدیمانند شهادت دادن به احراز عدالت ن د بـه عمومـات حرمـت    ی
  بت عمل نمود.یش و غیتجسس و تفت

بـر   ق حـقّ یمصـاد  یبه بررسـ  دی، بایم خصوصیق حریمصاد ییدر شناسا ،یار شخصیبا توجه به مع
  پرداخت. يمعنو یم خصوصیحر

  يمعنو يم خصوصيحر

 يهـا  نظـر  ن حق است. به علت اختالفیق ای، بحث در مورد مصادیم خصوصیاز مسائل حوزه حر یکی
 ،ن و مـذهب و... یـ ، دیاسـ یس یثر همچون فرهنـگ، مبـان  ؤم يرهایر متغیشده و سا ف ارائهی، تعارییمبنا
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ت به ارتبـاط و  یبا عنا ،مقالهاین دارند.  ییها نظر اختالف ن حقیق این مصادییدانان در خصوص تع حقوق
(شـامل اطالعـات    یاطالعـات  یم خصوصیبه حر يمعنو یم خصوصیق، حرین مصادیا  یمفهوم یکینزد
ت و آبـرو، تفکـرات و   یثی(شامل ح یتیشخص یم خصوصیو اطالعات راجع به گذشته فرد) و حر يفرد

تقسـیم  ) یشخصـ  يهـا  م مراسـم ی، حریم جنسی، حريفردق یو سال یات اخالقینظرات افراد، خصوص
  ).1392(براي مطالعه بیشتر، ر.ك: شهباز قهفرخی،  استشده 

هر  يها یژگیاز اعمال و و يا اشخاص، آن قسمت از قلمرو و محدوده يمعنو یم خصوصیحر
ز یـ ن يعمـوم آشـکار نبـوده، و    يت شخص است و بـرا یت و هویشخص است که ناظر بر شخص

نـد. اشـخاص   یب ببیت او آسـ یافشاي آن نداشته و ممکن است در صـورت افشـا شخصـ   ل به یتما
ر، واکـنش نشـان   یـ تابند و نسبت بـه ورود غ  ین فضا را برنمیگران بر ایگونه ورود و نظارت د چیه
م ید جز حـر یافراد شود، با يت و آبرویثین رفتن حیرا که افشاي آن موجب از ب يدهند. هر امر یم

  فرد دانست. يمعنو یخصوص

 ياطالعات يم خصوصيحر
  ياطالعات فرد

سـتند.  ین  یچ کـس ربـط نـدارد و عمـوم    یهستند که به هـ  یاشخاص، جزء اطالعات ياطالعات فرد
، شـماره حسـاب   ی، شهرت، شماره شناسنامه و کـارت ملـ  یمانند نام، نام خانوادگ ياطالعات فرد

زان یـ و سـابق اشـخاص، م   یلـ ، محل تولد، محل سکونت، محـل سـکونت سـابق، شـغل فع    یبانک
 یم خصوصـ ین اقسـام حـر  یتـر  یهید جـزء بـد  یـ شـخص را با  یو گردش مال يدرآمد، منبع درآمد

اگـر مـورد اسـتفاده     یشـان حتـ  یاة اطالعات اشخاص، بدون اجـاز  يو نگهدار يآور دانست. جمع
ـ افـراد اسـت؛ ز   یم شخصیخود، ناقض حر يخود رد، بهیقرار نگ نفسـه موجبـات    ین کـار فـ  یـ را ای

ا یـ ک از افـراد جامعـه، خواسـته    یـ کنـد. هر  یاشـخاص را فـراهم مـ    یو نگران ید و آزار روحیتهد
گانـه قـرار   یاشـخاص ب  یو حتـ  یار دولت، مؤسسات خصوصیرا در اخت يادیز يها ناخواسته، داده

و عمـومی،   یگونـاگون از جملـه ارائـه خـدمات دولتـ      يهـا  ن اطالعات، به بهانـه یدهند. ارائه ا یم
اسـت: از   يد جـد یـ ن اطالعـات داراي دو تهد یـ رد. ارائـه ا یپـذ  یره صورت مـ یو غ فروش اجناس

ن آنهـا و ارائـه خـدمات مـوردنظر     یبـ  يا شود که مالزمه يآور جمع ییها ، ممکن است دادهسو یک
گـر،  ید يد. از سـو ینما يآور جمع یارائه خدمات، اطالعات اضاف يوجود نداشته باشد و یا متصد

نترنـت  یرد. امـروزه، اسـتفاده از ا  یـ آمده، مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گ     دست به يها ممکن است داده
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 يفـرد  ینمونه، وقتـ  يشان فراهم کرد. برایرا بدون اطالع ا يآسان اطالعات فرد يآور امکان جمع
ا بـدون اطـالع   یـ در مورد او بـا اطـالع و    يادیکند، اطالعات ز ید میخر یخاص ینترنتیت ایاز سا

  رد.یشود و ممکن است مورد سوء استفاده قرارگ یم يآور توسط فروشنده جمع
را  ی، اطالعـات شخصـ  1387 آزاد بـه اطالعـات مصـوب    یبند ب ماده اول قانون انتشار و دسترسـ 

محـل سـکونت و محـل کـار، وضـعیت زنـدگی        خانوادگی، نشانی اطالعات فردي نظیر نام و نامشامل 
. امـا  دانسـته اسـت   شماره حساب بانکی و رمز عبورهاي جسمی،  هاي فردي، ناراحتی خانوادگی، عادت

شـخص،   یمحـل سـکونت قبلـ    یدر مورد نشان ،ن بندیارائه نکرده است. در ا ياز اطالعات فرد یفیتعر
 یصـحبت  ،کنـد  یمـ  یتلقـ  يکه عرف آنها را فـرد  یر اطالعاتیل و سایمیانشانی ، یحساب بانک يموجود

  نشده است.
، اطالعـات مربـوط بـه نـام و     يا ز در قالـب تبصـره  یـ ن یصـ م خصویت از حـر یماده دوم طرح حما

اسـت. بـه   کرده ف خارج یمحل سکونت و محل کار و شماره تلفن را از شمول تعر ی، نشانیخانوادگ نام
محل سکونت و محل کار و شماره تلفن، اگـر    ی، نشانیخانوادگ اطالعات راجع به نام و نامرسد،  مینظر 

امـا در صـورت اعـالم     ،است اشخاص نسبت بـه آنهـا حسـاس نباشـند    دارد و ممکن   یچه جنبه عموم
شود. نمونـه بـارز    يآنها خوددار يالزم است از افشا ،آنها يت به افشایبر عدم رضا یمبن ،شخص سوژه

شـود،   یع مـ یـ ه و توزیـ که توسط شرکت مخابرات ته ،اطالعات يها توان در کتاب ین حق را میاعمال ا
از پـیش   ،ار دارندیل اطالعات افراد را در اختین قبیکه ا ،مانند شرکت مخابرات يافت. الزم است مراکزی

اطالعـات  مقدمات حـذف  اقدام کرده، و یا  طالعاتآنها، نسبت به کسب رضایت از صاحبان این اانتشار 
 راجـع بـه خـود    يهـا  زان انتشار دادهیاشخاص نسبت به م ،بیترت نیبدنماید. کتاب فراهم افراد را از این 

  کنترل داشته باشند.

  فردۀ اطالعات راجع به گذشت
، دائمـاً در  ینـ ید -يش احساسـات معنـو  یا افزایو  یات زندگیانسان در گذر زمان و با کسب تجرب

ا یـ داشـته و   ینـاموفق  ییزناشو یدر گذشته، زندگ يبسا فرد است. چه» ر کردنییتغ«و » شدن«حال 
و  ینیاست، اما پس از تنبه د ینیسنگ يفریسوابق ک يانجام داده و دارا یستیکه اعمال ناشا  یمجرم

ش یرا در پـ  يدیـ آبرومندانـه جد  ی، دست از اعمـال گذشـته خـود برداشـته، زنـدگ     يفریه کیا تنبی
او بـوده و   یم خصوصـ یباشـد، حـر   یمـ  ين فـرد ی، آنچه مربوط به گذشته چنـ یطورکل رد. بهیگ یم

رد. تعـرض،  یـ د مـورد احتـرام قـرار گ   یـ ونـد دارد و با یاو پ یماعت اجتیماً با کرامت و شخصیمستق
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گونـه   نیـ گر، افشاي اید ياز سو ، نقض حرمت اوست.ي، تفحص و تجسس در گذشته وییجو یپ
  بت ناشایست است.یاطالعات تحت عنوان غ

ن قسـمت  یتـر  ن و مهـم یشـود، مسـتندتر   یم یگانیبا يافراد در دادگستر يفریآنچه از سوابق ک
اطالعات راجع  ی، هرگونه بازخوانیین آمرانه و اجراید با وضع قوانیافراد است. قانونگذار بانه یشیپ

ک دعـوا  یـ ن یک از طـرف یحقوق کشورمان، هر یت فعلیمند کند. در وضع به گذشته افراد را ضابطه
گـر، بـه   یشـده بـراي اسـتفاده در پرونـده د     یگـان یتوانند بـه بهانـه مطالعـه پرونـده با     یم یبه راحت

از اوراق آن تصـویر بردارنـد. مطالعـه و اخـذ      یدا کـرده، حتـ  یپ یافراد دسترس یگانیبا يها روندهپ
گـر موجـب   یچـه ممکـن اسـت در پرونـده د    اگر شده، یگانیبا يها پرونده ییتصویر از اوراق قضا

 ین پرونده قبلیطرف يبرا يجد يها بیممکن است آس یکنون ییوه اجرایاحقاق حق گردد، اما با ش
سـت و  یشـد. اصـل ب  یندیب يا ضمانت عدم افشاي آنها، قانونگذار چـاره  يکند. الزم است برا جادیا

از تعـرض   مصـون را  جان، مال، حقـوق، مسـکن و شـغل اشـخاص    ت، یثیکه ح یدوم قانون اساس
  ادآور شده است.یرا  یشیاند ن چارهیکرده است، لزوم ا یمعرف

  يتيشخص يم خصوصيحر
  ت و آبرویثیح

ت یـ ثیمربوط به ح ،يمربوط به جسم و بعد معنو ،يباشد. بعد ماد یم يو معنو يدو بعد ماد يانسان دارا
ت آنهـا را بـه مخـاطره    یـ ثیح افـراد، آبـرو و   یامـور خصوصـ   يموارد، افشا ياریدر بس اوست. يو آبرو

 ،وارداز مـ  ياریکننـد. در بسـ   یگـران پنهـان مـ   یخـود را از د  يخطاهـا  ها و بیع ها غالباً اندازد. انسان یم
و   یبـه امـور عمـوم    شـوند و عمومـاً   ین خطاها در عالم خلوت و دور از انظار مردم واقـع مـ  یچون اهم

کـه  چیـزي  هـر   ،نیگران محق هستند. بنـابرا یها در پنهان نمودن آنها از د انسان .ندارند یطابارت یاجتماع
فـرد اسـت.    يمعنـو  یم خصوصـ یجزء حـر  ،افراد شود يت و آبرویثین رفتن حیب از بموجآن  يافشا

 یپوشـان  ، هـم يمعنو یم خصوصیق حریر مصادی، ممکن است با سا»یتیشخص یم خصوصیحر«مفهوم 
م ینکـه نقـض حـر   یعـالوه بـر ا   ،سابقه افـراد  اطالعات راجع به سوء يافشانمونه، داشته باشند. به عنوان 

  باشد. یم یتیشخص یم خصوصی، نقض حرشود یمحسوب م يو یاطالعات یخصوص
و  يانگـار  ق جـرم ینموده است. فقه از طر يادیار زیت افراد توجه بسیثیبه حفظ آبرو و ح ،هیامامفقه 

ش از حـد در  یب يرین مهم توجه نموده است. سختگیافراد به ا يت و آبرویثیاعمال ناقض ح يانگار گناه
ت یـ به تبع، رانیا  یاسالم ياست. قانونگذار جمهور ین اهتمامیچنروشن نمونه  ،عفت یم منافیاثبات جرا
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رات و یـ کتـاب تعز - یقـانون مجـازات اسـالم    608ن(مـاده  یتوه ين مجـازات بـرا  یـی با تع ،هیاز فقه امام
)، انتشار مطالب مشـتمل بـر   1392مصوب  یقانون مجازات اسالم245بازدارنده)، قذف(ماده يها مجازات

قـانون   698ب (مـاده  یـ ذقانون مطبوعات)، تهمـت و انتشـار اکا   30ز(ماده ین آمیتوه يها فحش و نسبت
قـانون مجـازات    699بازدارنده) و بهتـان و افتـرا (مـاده    يها رات و مجازاتیکتاب تعز- یمجازات اسالم

 یم خصوصـ یق نقض حریمصاد یت از برخیبه حما ،بازدارنده) يها رات و مجازاتیکتاب تعز- یاسالم
 يهـا  رات و مجـازات یـ کتـاب تعز ، یقـانون مجـازات اسـالم    648همت گماشته است. مـاده   یتیشخص

فـه  یکنـد کـه بـه مناسـبت وظ     یم يدر امور يدار فقط اشخاص صاحب حرفه را مکلف به راز  ،بازدارنده
ن نکـرده  یـی تع یضمانت ،ندکن یکه اسرار مردم را فاش م ،ياشخاص عاد ياند و برا افتهیاز آن اطالع  ،خود

قابل اعمـال اسـت کـه موضـوع      یورتز در صین  ینشیقانون پ 698موضوع ماده  ،بیاست. جرم نشر اکاذ
سـت. در  ین جـرم  ،يصرف نشر اسرار اشخاص توسط افراد عاد. در غیر این صورت، منتشره کذب باشد

که امـر منتشـره، مطـابق     یاما در فرض ،شده است که برخالف واقع باشد يانگار جرم يامر ،ین فعلیقوان
ـ    يت و آبـرو یثیآن حن نشود، هرچند با انتشار یواقع باشد و مشمول عنوان توه ن رفتـه  یفـرد سـوژه از ب

ت یقـانون مسـئول   10و  8تواند به استناد مـواد   یفقط م ين فردیوجود ندارد. چن یتیگونه حما چیباشد، ه
 يکنـد. از سـو   يریـ گیپآن را توانـد   ینمـ  ،يفـر یکجهت از  یول .ندک يان معنوی، مطالبه ضرر و زیمدن

 یحتـ اسـت  اسـت کـه الزم    یتـ یچنـان اهم  يدارا ،یاشـخاص انسـان   یتیشخص یم خصوصیحر ،گرید
ت و آبـرو  یـ ثیز نـاقض ح یـ اسرار افراد ن يرد. افشایقرار گ یح قانونیز مورد تقبیآن ن يتعرض بدون افشا

 يات دال بر مـذمت افشـا  یده است. رواشح یبه شدت تقب ،عهیش یات فقهیسر در ادبي شان است. افشایا
 ،ق1410 (تمیمـى آمـدى،  » اذاعه سـر اودعتـه غـدر   «: یقال النب: ستانت دانسته ایرا خ سرّ ي، افشاسرّ
لـه  ین حیتـر  ، بزرگسرّ يفرمود: افشا امبریپ .)323ص ،همان(» من اقبح الغدر إذاعه السر« و. )322ص
  رنگ است.یو ن

ـ العاده اسالم نسـبت بـه رعا   ت فوقینشانگر حساس، امبر اکرمیاز پاین کالم   یم خصوصـ یت حـر ی
ت خود را از دست دهـد  یثیآبرو و ح ياز شخص، و ک سرّی يبسا با افشا را چهیز ؛افراد است یتیشخص

  در جامعه مخدوش گردد. يو کرامت و منزلت و
ار قـرار  ی، در اختیم خصوصیف از حریبدون ارائه تعر ،به اطالعات یقانون انتشار و دسترس 14 ماده

 ممنـوع اعـالم کـرده اسـت.     یضـ اشخاص را به اشخاص متقا یم خصوصیدادن اطالعات مربوط به حر
ده کـر ف یـ گونـه تعر  نیـ را ا یاطالعات شخصـ  ،2در بند چهارم ماده  ،یم خصوصیت از حریطرح حما
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، يفـرد  يهـا  ، عـادت یخـانوادگ  یت زنـدگ یر وضـع یـ ت افـراد نظ یاطالعات وابسته بـه شخصـ  «است: 
 ،رسـد  ینظـر مـ   هالبته ب ....»یبانک يها و شماره حساب ياعتبار يها ، و شماره کارت یجسم يها یناراحت
 يهـا  ، عـادت یخـانوادگ  یت زندگیر وضعینظ ین ماده اعمال گردد. اطالعاتیدر ا ير جدییتغاست الزم 
ا یـ افتن و یرا با اطالع ینمود؛ ز یتلق یتیشخص یم خصوصیحر ود جزی، را بایجسم يها ی، ناراحتيفرد
ازمنـد  یرد و نیـ گ یمورد تعرض قـرار مـ   ماًیت شخص مستقیت و هوین دسته اطالعات، شخصیا يافشا
و...  یبـانک  يهـا  و شماره حسـاب  ياعتبار يها ر شماره کارتینظ یاطالعات. باید هستند يشتریت بیحما

  .کرد یتلق يرا جزء اطالعات فرد

  تفکرات و نظرات افراد
جـودات  ر مویرا از سا  یو آدماست افراد  یت انسانیو شخص يات معنویحموجب رشد  ،شهیتفکر و اند

د: یـ فرما یم مـ یدهد. خداوند در قرآن کـر  یسوق م یرا به اعتقادات يو ،سازد. تفکر و تعقل بشر یز میمتما
 ين حـق اسـت از سـو   یـ بگـو ا ؛ )29: (کهـف  »وقُلِ الْحقُّ منْ ربکُم فَمنْ شاء فَلْیؤْمنْ ومنْ شاء فَلْیکْفُـرْ «

  خواهد کافر شود. یو هرکس ماورد یمان بیخواهد ا یپروردگارتان، هر کس م
ز حـق  یـ امبران نیـ پ یخداوند دانست که حتـ  يها د از حکمتیده را بایعق ين اساس، آزادیبر ا

یطرٍ    فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْت مذَکِّرٌ«گران ندارد یل آن را به دیتحم صـبِم هِملَـیع ت 22و  21ه: ی(غاشـ  »لَسـ (
لَم لَسـت     و«...  :اند شده یگران نهید دیش عقایز از تفتیو مسلمانان ن السـ ن ألقَـی إِلَـیکُممال تَقُولُوا ل

د قـرار  یـ ز مـورد تأک یـ حقـوق بشـر ن   یه جهـان یـ ده در اعالمیعق ي). حق بر آزاد94(نساء:  »...مؤمنا
ده یـ عق ياشـخاص و آزاد  ياعتقـاد  يحقـوق بشـر). باورهـا    یه جهـان یاعالم 18گرفته است (ماده 

 یدهنـده و فـاعل   اشـخاص، قسـمت شـکل    ياعتقاد يد عقل و نقل است. باورهایید تأها مور انسان
قـت احتـرام بـه    یاشـخاص، در حق  ياعتقـاد  يرو، احتـرام بـه باورهـا    نیا شان است. ازیت ایشخص
نفـک  یده هـر شـخص، جـزء ال   یـ شـود. ازآنجاکـه عق   انسان محسوب مـی  یت و کرامت ذاتیشخص
هـر کـس حـق اوسـت.      یتیت شخصـ یـ صـوص تمام در خ يریگ میت اوست، هرگونه تصمیشخص

ار و سـلطه تـام   یـ د هـر شـخص، در اخت  یـ عقا يحـاو  يهـا  بنابراین، اصوالً دخل و تصرف در داده
بـه حـوزه و    يت او، تعـد یمزبـور، بـدون اخـذ رضـا     يها ل، پردازش و انتشار دادهیاوست و تحص

 یاسـالم  يجمهـور  یقـانون اساسـ   23). اصـل  113ص، 1384، یاوست (اصـالن  یتیقلمرو شخص
د را یـ ش عقایت تفتـ یـ ن اصـل، ممنوع یـ د را ممنوع اعالم کرده اسـت. بنـد اول ا  یش عقایران، تفتیا

ده خـاص را ممنـوع کـرده    یـ ل داشـتن عق یـ اعالم داشته و بند دوم، تعرض و مواخذه افـراد، بـه دل  
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 ،1338کـردن آمـده اسـت (دهخـدا،      یدن و وارسـ یـ واپژوه يدر لغـت، بـه معنـا   » شیتفتـ «است. 
، ممنـوع  ین اصـل قـانون اساسـ   یـ د افراد در ایجو در مورد افکار و عقا و و پرس ی). بازرس207ص

  اعالم شده است.
دا یـ پ یها نمود خارج يریگ يأدر قالب ر ،که اشخاص در مسائل مختلف دارند یافکار و نظراتگاهی 

هـا بـه صـورت     يریـ گ يأکـه ر  ییکند در جا یانسان اقتضا م یم خصوصیاحترام به حر ،نیکند. بنابرا یم
 یفـرد تلقـ   یتیشخصـ  یم خصوصیتعرض به حر ینوع ،شخص را يأر يشود، افشا یمحرمانه محقق م

 يریـ گ يأبـودن ر  یبـه مخفـ   9/12/69مصوب  ، یاسالم ينمود. ماده هفتم قانون انتخابات مجلس شورا
  ده است.کرح یتصر

 يق فردیو سال یات اخالقیخصوص

محـل  و فرهنـگ   ،رسـوم  ،ط پـرورش، آداب ی، محيفرد ي، استعدادهایکیژنت يها یژگیافراد به تناسب و
باشـند.   یفرد مـ ه منحصر ب یات اخالقیها و خصوص یژگیو يثر در اخالق، داراؤر عوامل میو سا یزندگ

ز متفـاوت اسـت. افشـا و تمسـخر     یـ شـان ن یق ایـ ق و عالی، سـال یات اخالقـ ین خصوصـ یـ به تناسب ا
 يت و آبـرو یـ ثیشان اسـت کـه بـه ح   یا يمعنو یم خصوصیحرح ینقض صر ،افراد یات اخالقیخصوص

ن یـی آن تع يکه مجازات حد بـرا  ،هر امر حرام و خالف شرع يبرا ،عهیسازد. فقه ش یشان لطمه وارد میا
 یم خصوصـ یز جـزء حـر  یـ اشـخاص ن  يق فـرد یق و سـال یـ ر مقدر نموده اسـت. عال یتعز ،نشده باشد

یـا  « ۀفیشـر  ۀیـ در آ يا عادات فـرد ی یتیشخص يها یژگیخاطر و هب ،شان است. تمسخر افرادیا یتیشخص
ز یـ ن ینهـ  .واقع شـده اسـت   یمورد نه تحاصربه ) 11: (حجرات » قَوم  منْ  آمنُوا الیسخَرْ قَوم  أَیها الَّذینَ

ده اسـت و  کر ین را جرم تلقیتوه ،یقانون مجازات اسالم 608ظهور در حرمت دارد. قانونگذار در ماده 
ـ ا از. شـان اسـت  ین بـه ا یاشخاص، توهتمسخر   یم خصوصـ یاز حـر  ،ریـ رو قانونگـذار بـا وضـع تعز    نی

  ت نموده است.یافراد حما یتیشخص
محقـق   يتجـار  يهـا  تیافراد، از طریق سـا  یم خصوصین نقض حرینو يها وهیاز ش یکی

 يژه، از کـاربر تقاضـا  یا ارائه خدمات ویفروش جنس خاص و  يها برا تیسا یگردد. برخ یم
ها،  ستمین سیشان است. در ایا يق فردیق و عالیان سالیکه مشتمل بر ب کند یرا م  یل فرمیتکم

احـراز شـد، بـه طـرق مختلـف بـا ارسـال         یسـنت  یقینکه عالقه شخص مثالً به موسیپس از ا
د یرا دعوت به خر يمحصوالت، و یمعرف يها Cdکاتالوگ، انواع  يحاو يشنهادیپ يها بسته

ق، اقدام بـه  یق و سالیافراد براساس عال يبند و دسته يآور ها با جمع گاه شرکت یکند. حت یم
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). الزم است قانونگذار قواعد 22ص، 1385زاده،  و قاسم یکنند (محسن ین اطالعات میفروش ا
آمـده راجـع بـه     دسـت  ، استفاده و فـروش اطالعـات بـه   يآور در خصوص نحوة جمع  یمنظم

 یم خصوصـ یت از حـر یطرح حما 39 یال 28ورت، در مواد ن ضریاشخاص را وضع کند. به ا
  پرداخته شده است.

 يجنس يم خصوصيحر

کند که در چارچوب آن بتوانند روابط  ین میاشخاص تضم يرا برا یی، فضایم خصوصیبر حر حق
امـور مربـوط بـه      ین اساس، تمـام یبرقرار سازند. بر ا یگران، از جمله روابط جنسیرا با د یمختلف
 يگـردد. بـر مبنـا    یمـ  یشـان تلقـ  ین امـور ا یتـر  یاشخاص، جزء خصوص یروابط جنس ت ویجنس
 يکـه بـه آزاد   ییاشـخاص، تـا جـا    یامور مربوط به روابط جنس ، همۀ یسم و قرارداد اجتماعیاومان

بـوده و اشـخاص در    یم خصوصـ ین باشد، جزء حریت طرفیوارد نسازد و با رضا يا گران لطمهید
ن یـ ا، بـر ا یـ انیه برتیـ عل دوجنحقوق بشر، در پرونده  ییرند. دادگاه اروپاعمل دا ين قلمرو، آزادیا

را، کـه اصـل    یخصوصـ  ین مضمون که رفتار جنسیصحه نهاد؛ بد ياصل در رابطه با همجنس باز
ل کـه ممکـن اسـت موجـب آزار و     ین دلیتوان صرفاً به ا یفرد است، نم یشخص ياز فضا ینیادیبن
وجـود داشـته    یو مشـروع  يد جهت جدی، حتماً باين مواردیدر چنگران شود، منع نمود. یت دیاذ

تسـاهل و   يارهـا ی، بـا توجـه بـه مع   یین دادگـاه اروپـا  یکننده مداخله باشد. به نظر ا هیباشد که توج
ـ ی، تـوأم بـا رضـا   یهرگونه رابطه جنسـ  يانگار ، جرمیشیاند گسترده ن دو همجـنس، مداخلـه   یت ب

ن یـ د ي). امـا بـر مبنـا   45ص، 1385زاده،  یاسـت (مـوال   شانیا یات خصوصیه در حیرقابل توجیغ
و دوم،  یک رابطـۀ جنسـ  یـ ن یک نمود: نخست، نوع رابطـه و طـرف  ید تفکی، دو گزاره را بايمحور

را مجـاز بـه    یه، تنهـا اشخاصـ  یـ اشخاص. فقـه امام  یگران در روابط جنسیزان و نحوه مداخله دیم
گر یکـد یط، به عقد نکاح یر شرایت سایو رعا یغه شرعیداند که توسط ص یم یرابطه جنس يبرقرار

تواند از  یچ کس نمیگر دارند و هیکدیبا  یرابطه جنس ي، حق برقرارین اشخاصیدرآمده باشند. چن
ت برقـرار  یـ ، علقـه زوج یط فقهـ یت شرایکه با رعا یشان ممانعت به عمل آورد. اما اشخاصیحق ا

  باشد. یم» حرام«شان یو هرگونه رابطه اگونه روابط را ندارند  نیا ياند، حق برقرار ننموده
ت یـ ثیع از باب پاسداشت آبرو و حین اسالم و فرهنگ تشید گفت: دیز بایراجع به گزاره دوم ن

شـان  یکند، هرچند نوع رابطه ا یافراد را محکوم م یجنس یم خصوصیبه حر یافراد، هرگونه تعرض
 یق نهـ یممنـوع اسـت و از مصـاد   نـه  ین زمیـ ق در ایـ باشـد. هرگونـه تحق  » خالف شرع«و » حرام«
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جـرم بـوده و    اشـخاص،   یروابط حرام جنس يا افشاگریو  ییجو یباشد. هرگونه پ یم» التجسسوا«
  باشد. یحد م يدر موارد یر و حتیقابل تعز
د کامالً محرمانه باشد، یرد، بایگ ین خصوص انجام میها در ا که توسط دادگاه یقات مقدماتیتحق
ن یـی قـانون آ  43دار نشود. تبصره ماده  افراد خدشه یت و شرافت خانوادگیثیکه آبرو و ح يبه نحو
ق و یـ هرگونـه تحق  1392، مصـوب  يفـر یک ین دادرسـ ییقانون آ 102سابق و ماده  يفریک یدادرس

 یکـه نـاف   يت در مـوارد ین ممنوعیعفت را ممنوع اعالم کرده است. البته ا یم منافیب در جرایتعق
در  يریل تسـخ یـ ز دخالت وکیص خورده است. قانونگذار نیباشد، تخصده ید انیحقوق اشخاص ز

قـانون   186ک مـاده  یـ ت شخص متهم دانسته است (تبصره یعفت را مشروط به رضا یم منافیجرا
 يهـا  شرفتینه، پین زمیدر ا 1392، مصوب يفریک ین دادرسییسابق). قانون آ يفریک ین دادرسییآ

ن یـ از ا ین حال، اشاره به برخـ یباشد. با ا یمستقل م یقیحقازمند تیآن ن یداشته است. بررس یخوب
عفـت بـه    یم منـاف یقـات جـرا  یمطالب مربوط بـه تحق  يت ارائه اسناد حاویر ممنوعیها، نظ تیحما
)، 351(تبصـره مـاده    ين اسـناد یر از چنـ یت تصـو ین ممنوعی) و همچن100(تبصره دو ماده  یشاک

منتشـره، در   يهـا  هی) و احضـار 170(مـاده  يعـاد  يهـا  هیت اعالم علت حضـور در احضـار  یممنوع
شـود،   یدار مـ  حـه یمتهم جر یت اجتماعیثیکه ح ي)، در موارد174(ماده  یا ملی یمحل يها روزنامه

ت ابالغ دادنامـه در  ی) و ممنوع352عفت (ماده  یم منافیبودن محاکمه در جرا یرعلنیصدور قرار غ
مفاد دادنامه حرام باشـد (تبصـره دو    یاز برخ یشاککه اطالع  يعفت، در موارد یم منافیموارد جرا

  تواند مکمل این بحث باشد. ی)، م380ماده 
نکـه در  یبـدون ا  ،ا مسـاحقه یـ ن زنـا، لـواط و   یبه افراد تحت عناو یانتساب هرگونه وصفدر اسالم، 

در ادله اثبـات   يریمحکمه به اثبات برسد، واجد وصف مجرمانه قذف خواهد بود. روح حـاکم بر سختگ
 ،مـورد  یبـ  یزنـ  هرگونـه اتهـام  براي  يقو يعه و گذاردن ضمانت اجرایدر منابع فقه ش ،گونه اتهامات نیا

  افراد گردد. یجنس یم خصوصیوارد حر ،یچ عنوانیچ کس حق ندارد تحت هین است که هیابیانگر 
شـان حـق   ی. ااست یجنس یم خصوصیق حریگر مصادیز از دین نین زوجیب یرفتار جنسچگونگی 

د دقـت داشـت کـه    یـ ند. امـا با یخود رفتار نما یک جنسیبا شر ،ل داشته باشندیبه هر نحو که تما ،دارند
ل بـه انجـام   یـ توانند در صورت عدم تما یم ،که دارند یت مستقلیبه اعتبار شخص ،ک از زن و شوهریهر

 ،هیـ اگرچـه در فقـه امام  د. نـ نکخود مطلع  یجنس یم خصوصیرا از دخالت در حر يگری، دیعمل جنس
امـا   .)303ص، 31 ج تا، یب ،ی(نجف از جمله حقوق زوج شمرده شده است ،ن خاص زوجه به زوجیتمک
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شـان بـه انجـام    یامتناع دارنـد، وادار کـردن ا   ییف زناشویزنان از انجام وظا ز که عادتاًیموارد ن ياریدر بس
بـر   یحکـم فقـه مبنـ    .)241ص، 2 ج ،1384 ،ینـ یخم  ي(موسـو  شده است یمکروه تلق ییعمل زناشو

 ،گـر ید يتوان مستند به قرارداد نکـاح دانسـت. از سـو    ی، را میطیف زن به اجابت شوهر در هر شرایتکل
مرد مکلف اسـت کـه    ،دیرا اعالم نما ییرابطه زناشو ياز خود به برقراریماه ن 4از اتمام پیش  یهرگاه زن

  .)404ص ،5 ج ،ق1410عاملی، ( درخواست او را اجابت کند
اسـت کـه در    ياز جمله موارد ،يساز میا عقیدار شدن و  راجع به بچه يریگ میار در توالد و تصمیاخت
  ،1384، زاده می(فهـ  شـمرده شـده اسـت    یجنس یم خصوصیق حریکا از مصادیاالت متحده آمریدادگاه ا

چ یاست که نقـض آن از جانـب هـ    یاز جمله حقوق انسان ،ا مادر شدنیحقّ داشتن بچه و پدر  .)89ص
در مـورد توالـد جـزء حـق      يریگ میاگرچه تصم ،رسد یست. به نظر میرش نیقابل پذ  یا مقامیشخص و 

چ یبـه هـ   ،ات شخص ثالث استیکه تعرض به ح ،نیاما سقط جن ،است یشخص خلوت و از امور کامالً
داشـته  وجـود   یامده اسـت تـا حقـ   ینبوجود  یشخص ثالث ،از انعقاد نطفهپیش باشد.  یوجه قابل دفاع نم

ات یـ حـق ح  يد کـه دارا یآ یوجود مه ب یثالث یشخص انسان ،نیباشد، اما پس از انعقاد نطفه و تکون جن
  ده انگاشت.ین حق او را به بهانه حق خلوت مادر نادیتر يادین بنیتوان ا یاست و نم

 يشخص  مراسم يم خصوصيحر

ز از یـ نـد ن ک یا در آنهـا شـرکت مـ   یکنند و  یم يبرگزار ن مختلفیکه افراد تحت عناو یخصوص مراسم
مراسـم   یشـبانه و حتـ   ی. جشـن تولـد، مجلـس ازدواج، مهمـان    شود می یتلق یم خصوصیق حریمصاد

 یکـ یاحساس قرابـت و نزد  ،شوند یکه به آنجا دعوت م يافراد هستند که معموالً ییها ، مراسميسوگوار
 ننـد، ک یت میرعا  یو رسم  یها را که در محافل عموم میحر یممکن است برخ .گر دارندیکدیبه  یخاص
ا گزارش از زمان، مکان و نحـوه حضـور و مکالمـات جلسـه     یلم و یه عکس، فیته. مراعات نکنند در آن

لم، یانتشار فـ  .باشد یشان میا یم خصوصیتعرض به حر ،کننده در مراسم ت افراد شرکتیبدون رضا ،و...
  .ن حریم استبه ایا گزارش آن، تعرض یعکس 

 47ت کرده است. مـاده  یها حما ن مراسمیاز ا یز به صورت ناقصین یم خصوصیت از حریطرح حما
را ممنوع اعالم کرده  یرعلنیو غ  یررسمیبه جلسات غ» یهمگان يها ورود عوامل رسانه«ن طرح، صرفاً یا

 یخصوصـ   از مراسـم  يلمبـردار یف يبـرا  یط و ضـوابط یان شـرا یز اگرچه به بین طرح نیا 53است. ماده 
که توسـط   ییها لم و عکسین طرح، در مورد فیقابل اعمال است. ا» ها رسانه«پردازد، اما فقط در مورد  یم

  ب طرح مرتفع گردد.یصه پیش از تصوین نقیگردند، سکوت نموده است. الزم است ا یه میته يافراد عاد
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  گيري جهينت
ـ      م مرتبط با یاز جمله مفاه »یم خصوصیحر«مفهوم  مـورد   یالمللـ  نیحقـوق بشـر اسـت کـه در اسـناد ب

از اعمـال   يا آن قسمت از قلمرو و محدوده ،اشخاص يمعنو یم خصوصیت قرار گرفته است. حریحما
 ،عموم آشکار نبـوده  يت شخص است و برایت و هویهر شخص است که ناظر بر شخص يها یژگیو و
گونـه   چیند. اشخاص هـ یب یب میت او آسیشخص ،آن نداشته و در صورت افشا يل به افشایز تماین يو و

 يدهند. هر امـر  یواکنش نشان م ،ریتابند و نسبت به ورود غ ین فضا را برنمیگران بر ایورود و نظارت د
فـرد   يمعنـو  یم خصوصیحر ود جزیبا ،افراد شود يت و آبرویثین رفتن حیب از بموجآن  يکه افشارا 

 یار و ضابطه شخصـ ی، معیم خصوصیحر يانگار مصداق يه برایرش در فقه امامیار مورد پذیمعدانست. 
 ین حق در قانون اساسـ ینموده است، ا یت کاملین حق حمایق ایه از مصادیکه فقه امام یدرحالباشد.  یم

 ییز عالوه بر عدم شناسـا ین ين عادینشده و در قوان ییبه صورت مستقل شناسا ،رانیاجمهوري اسالمی 
ن یـ ق ایمصـاد  ینـاقص برخـ   یینشده است. شناسـا  ینیب شیت از آن پیحما يبرا ینات کافیکامل، تضم
ن موجـود، نقـص   یدر قوان يک بشریتکنولوژ يها شرفتیبودن و در نظر نداشتن پ یت به کلیحق، با عنا

، ایـن  نهین زمیدر ا یجامع ب قانونیوجود آورده است که الزم است با تصوه ن بیدر قوان یرقابل دفاعیغ
    جبران گردد. نقص
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  ملخص المقاالت
  

  المؤسسات المقنّنۀ فی نظام الجمهوریۀ اإلسالمیۀ فی إیران بین الوحدة والکثرة؛
  دراسۀ فی أثرها على النظام اإلداري

  
  أستاذ مشارك فی کلیۀ القانون والعلوم السیاسیۀ بجامعۀ طهران/  غالمحسین إلهام

  بجامعۀ طهران/  نوراییمهدي طالب دکتوراه فی فرع القانون العام  mnouraei@ut.ac.ir  
  1436شوال  13ـ القبول:  1436ربیع الثانی  23الوصول: 

  
  الملخص

هناك، مؤسسۀ أو عدة مؤسسات فی کلّ بلد تنحصر مهمتها فی سنّ القوانین. وتوجـد فـی الجمهوریـۀ    
اإلسالمیۀ فی إیران مؤسسات مقنّنۀ متعددة بما یقتضیه نوع النظام السائد فیها واألهداف المختلفـۀ التـی   

ذه المؤسسـات هـی مجمـع    تبتغیها، حیث تمارس التقنین فی اإلطارات القانونیۀ المختلفۀ، ومن جملۀ ه
تشخیص مصلحۀ النظام، ومجلس خبراء القیادة، والمجلس األعلى لألمن الوطنی، والمجالس العلیا الخارجۀ 
من نطاق القوى الثالثۀ، وسماحۀ قائد الثورة اإلسالمیۀ. وهذه المؤسسات لها الحقّ فی سن القوانین وفقاً 

اضیع الخاصۀ التی یحدد لها الدستور، إلّا أنّ مهمۀ التقنین للواجبات التی أنشأت من أجلها وفی نطاق المو
فی أکثر المواضیع تعد من المهام األصیلۀ واألساسیۀ واألولیۀ للبرلمان. أما الفرق الرئیس بین القوة المقنّنۀ 

نین؛ لذلک، ومثل هذه المؤسسات، فیکمن فی وظیفۀ القوة المقنّنۀ الخاصۀ واألساسیۀ فی مجال سنّ القوا
فنرى أنّ بعض المؤسسات المذکورة آنفاً ال تمارس التقنین إلّا ما قلّ وندر، حیث تترتّب على النشاطات 
التقنینیۀ لمثل هذا المؤسسات بعض اآلثار فی نظام الحقوق اإلداریۀ مثل ضرورة مراعاة القواعد المصادقۀ 

  علیها فی هذه المؤسسات من قبل األنظمۀ اإلداریۀ. 

المقـنّن، المؤسسـات المقنّنـۀ، وحـدة المؤسسـات المقنّنـۀ أو کثرتهـا، النظـام الدسـتوري           لمات مفتاحیـۀ: ک
  للجمهوریۀ اإلسالمیۀ فی إیران، القانون.
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  رصد القانون من منظار الدستور األفغانی
  

 طالب دکتوراه فی فرع القانون العام بمؤسسۀ اإلمام الخمینی/  عبد الحکیم سلیمی للتعلیم والبحث  hakim.salimi@yahoo.com  
  أستاذ مشارك فی قسم القانون الدولی بجامعۀ طهران/  عباسعلی کدخدایی

  1436شوال  11ـ القبول:  1436جمادي االول  21الوصول: 
  

  الملخص
من ضروریات النظام السیاسی المبنی على مبدأ الفصل بین السلطات هی مراقبۀ إجراء الدستور وضرورة رصد 
القوانین فی عملیۀ النظام التقنینی، کما استحوذت هـذه الضـرورة علـى اهتمـام بعـض الدسـاتیر السـابقۀ فـی         

الموضوع فی المادة الثالثـۀ باهتمـام    هـ. ش، فیصرّح بهذا 1382أفغانستان. أما الدستور المصادق علیه فی عام 
. تأسیسـاً  "ال یخالف أي قانون فی أفغانستان معتقدات الدیانۀ اإلسالمیۀ وأحکامهـا "أکثر، حیث تنص على أنّ 

على هذه المادة، فإنّ التأکید على ضرورة رصد القانون ورقابته، یعد من أهم إجراءات السـلطۀ المؤسسـۀ فـی    
  الدستور األفغانستانی.  

وتدلّ نتائج البحث على افتقار الدستور األفغانی إلى سلطات مختصۀ برقابۀ القانون ورصـده، وهـذا علـى    
الرغم من التصریحات العدیدة على ضرورة هـذا األمـر ومعـاییره. ناهیـک عـن أنّ المحکمـۀ العلیـا واللجنـۀ         

وانین. وللقیـام بـذلک، ینبغـی أن یـنص     المستقلّۀ للرقابۀ على تطبیق الدستور لن تتمتّعا بأهلیۀ کافیۀ لرصد القـ 
القانون على إنشاء مؤسسۀ سیاسیۀ مستقلّۀ، تتمتّع بهیکل منظّم وصالحیات مناسبۀ لنظام الجمهوریۀ اإلسـالمیۀ  

  فی أفغانستان، حیث ال یمکن بالطبع تحقیق هذا الهدف المهم من خالل تعدیل الدستور فحسب.  

  .نون، الرقابۀ، المحکمۀ العلیا، اللجنۀ المستقلّۀ للرقابۀ على تطبیق الدستورأفغانستان، رصد القا کلمات مفتاحیۀ:
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  فی اإلسالم؛ مصدر لتطویر قوانین اللّجوء الدولیۀ جوءاللّ قانون
  

  e.mousazadeh@ut.ac.ir  أستاذ مشارك فی کلیۀ القانون والعلوم السیاسیۀ بجامعۀ طهران/  إبراهیم موسى زاده
  طالب دکتوراه فی فرع القانون الدولیۀ بجامعۀ طهران/  کهریزيرزیتا  rozita.kahrizi@gmail.com  

  1436ذي القعده  17ـ القبول:  1436جمادي الثانی  2الوصول: 
  

  الملخص
یتمتّع بسمعۀ عطرة منذ عصــر   - آنذاك "مفهوم الجوار"الذي کان یعرف باسم –إنّ قانون اللّجوء فی اإلسالم 

ویقدم دعماً واسعاً ومنهجیاً ومنظّماً إلى اللّاجئین. حیث تؤکّـد المصـادر اإلسـالمیۀ وفیهـا آي الـذکر      الجاهلیۀ 
والخلفاء هذا الـدعم الواسـع، کمـا تؤیـده آراء      وسیرة األئمۀ الطاهرین’ الحکیم، والروایات، والسیرة النبویۀ 

یم، فتتطـرّق إلـى دراسـۀ بعـض المواضـیع فـی هـذا        الفقهاء والمحامین. أما المقالۀ التی بین یدي القارئ الکر
المجال وفیها: عقد األمان، واللجوء إلى المسلمین وغیر المسـلمین فـی عصـر الغیبـۀ، والحقـوق والواجبـات       
المتقابلۀ للالجئین والحکومات اإلسالمیۀ. حیث تشیر نتائج الدراسۀ إلى أنّ الالجئین یتمتّعون بـدعم مـن قبـل    

لمجتمع اإلسالمی والحکومۀ اإلسالمیۀ، وذلک بالنظر إلـى آي الـذکر الحکـیم وروایـات     جمیع المواطنین فی ا
وسیرتهم، ویستمرّ هذا الدعم إلّا إذا کان الهروب من القانون والعدالـۀ مـن وراء اللجـوء، وفـی      المعصومین

لباحثـان أنّ  ذلک الحین ترى الدیانۀ اإلسالمیۀ ضرورة وقف الدعم، کما نشـاهد فـی إتفاقیـۀ جنیـف. ویـرى ا     
الدیانۀ اإلسالمیۀ الحنیفۀ من شأنها أن تمد ید العون إلى أصحاب القرار الدولی إلثـراء قـانون اللّجـوء الـدولی     
وتطویره أکثر مما مضى بصفتها مصدراً قانونیاً وإخالقیاً وإنسانیاً، وذلک بالنظر إلى عدم اإلنسـجام بـین الـدعم    

  الذي تقدمه القوانین الدولیۀ.  

  .اللّاجئ، اإلسالم، الفقه، قانون اللّجوء الدولی، عقد األمان، األمان کلمات مفتاحیۀ:
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  فی الفکر الشیعی هاراتب نظریۀ والیۀ الفقیه وتجلّیاتمجولۀ فی 
  

 ماجستیر الفقه و مبادئ القانون من جامعۀ طهران/  حمیدرضا کردشتی  koosar.gardashti@gmail.com  
  davarzani@ut.ac.ir  أستاذ مشارك فی کلیۀ اإللهیات بجامعۀ طهران/  حسین داورزنی

  1436ذیقعده  28ـ القبول:  1436رجب  2الوصول: 
  

  الملخص
تعد مسألۀ اإلمامۀ وزعامۀ المجتمع وضرورة تأسیس حکومۀ إسالمیۀ من أکثر المسائل أساسیۀً فی الفکر 

اتّجاه واحد سواء فی عصـر حضور السیاسی الشیعی، إذ إنّ اإلمامۀ والوالیۀ من المقوالت التی تتجلّى فی 
أو فی زمن غیبته على الرغم من اختالفها فی الشکل، وذلک بحسب العناصر والمؤشّرات  اإلمام المعصوم

التی تتحلّى بها کالشمولیۀ، والذاتیۀ، واالستمرار، والضرورة. تتجسد هـذه النظریـۀ زمـن حضـور اإلمـام      
وإمامته، ثـم فـی األئمـۀ     باألصالۀ، ففی والیۀ أمیر المؤمنینووالیته  فی إمامۀ رسول اهللا المعصوم
  . ، کما تتجسد فی نیابۀ فقیه جامع للشروط حین غیبۀ اإلمام المعصومالطاهرین

أما ما یحظى بأهمیۀ بالغۀ، فهو أنّ مسألۀ والیۀ الفقیه بدأت تحتلّ مکانتها فی المنظومۀ المعرفیـۀ لفقهـاء   
ر الغیبۀ کنظام متعین ال یمکن االستغناء عنه، إلّا أنّه ظهرت مالمحه فی کلّ فترة بما الشیعۀ منذ بدایۀ عص

یتالءم مع کیفیۀ تعامل نظام الفقاهۀ ونظام الحکم السائد، کما تجلّت نظریۀ والیۀ الفقیه فی أحسن مظاهرها 
عند  ی عصر اإلمام الخمینیوأوسع نطاقاتها التی تتمثل فی الوالیۀ المطلقۀ للفقیه الجامع للشروط نصباً ف

  تمهید الظروف کافّۀ کوحدة الشعب وتضامنهم فی دعم الخطاب السیاسی لقائدهم. 

  اإلمامۀ، الوالیۀ المطلقۀ، الحاکم الجائر، النیابۀ. کلمات مفتاحیۀ:
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  فی قیود الصالحیۀ التقنینیۀ للمؤسسۀ المقنّنۀ موضوعیاً لألنظمۀ الدستوریۀنظرة 
  إنجلترا، وفرنسا، والعراق، ولبنان، وإیرانفی 

  
   mhemmati1358@yahoo.com  أستاذ مساعد فی جامعۀ العلوم القضائیۀ/  مجتبى همتی

 ماجستیر فی القانون العام من جامعۀ العلّامۀ الطباطبائی/  علیرضا کیانبور  alirezakianpour2020@gmail.com  
  1436القعده ذي  17ـ القبول:  1436رجب  10الوصول: 

  
  الملخص

إنّ التقنین هو المهمۀ األساسیۀ والرسالۀ الرئیسۀ لجمیع البرلمانات فی أرجاء العالم. أما السـؤال الـذي یفـرض    
نفسه هنا هو: ما هی حدود صالحیات المقنّن فی أمر التقنین من الناحیۀ الموضوعیۀ؟ أهـی مقیـدة أم مطلقـۀ؟    

کلّ مجال موضوعی؟ وهل له أهلیۀ للتقنین فی جمیع المجـاالت؟ أو هـل    وهل یتمکّن المقنّن من الولوج فی
بإمکانه أن یضیق نطاق الحقوق والحرّیات أو یوسعه بأي شکل من األشکال؟ وأمـا بعـد النظـر فـی األنظمـۀ      

حیات القانونیۀ، فنجد أنّ هناك بعض القیود فی التقنین، حتى فی تلک الدساتیر التی تصرّح على عمومیۀ صـال 
المقنّن. وقد تکون هذه القیود على أساس الخطوط األیدیولوجیۀ الحمراء، و قد تنبنی على الحقوق والحرّیـات  
المصرّحۀ بها للمواطنین فی الدستور أو فی اإلعالن العالمی لحقوق اإلنسان، وقـد تـأتی مـن منطلـق االلتـزام      

اد األوروبـی ومـن ثـم االعتـراف بأفضـلیۀ أنظمـتهم       بالمعاهدات واالنضمام إلى المنظّمات اإلقلیمیـۀ کاالتحـ  
  الحقوقیۀ على القوانین المحلّیۀ. 

  البرلمان، التقنین، مواضیع التقنین، الصالحیۀ العامۀ، الصالحیۀ المحددة. کلمات مفتاحیۀ:
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  حقّ الخصوصیۀ الروحیۀ لألشخاص؛
  اإلسالمیۀ فی إیراندراسۀ مقارنۀ فی فقه اإلمامیۀ ودستور الجمهوریۀ 

  
  sajjadshahbaz@lit.sku.ac.ir  مدرس فی جامعۀ شهرکرد/  سجاد شهباز قهفرخی

  1436ذي القعده  28ـ القبول:  1436رجب  7الوصول: 
  

  الملخص
إنّ الخصوصیۀ هی عبارة عن بعض األعمال والخصال التی تدلّ على شخصیۀ کلّ فـرد وهویتـه وال تکشـف    
لآلخرین بالطبع، کما أنّ الشخص ال یمیل إلى انتهاکها، حیث إنّ کشفها ونشـرها یشـوه سـمعته. وال یتحمـل    

رس هـذا المفهـوم   الشخص تدخّل اآلخرین فـی خصوصـیته الروحیـۀ، ویقـوم بـرد فعـل تجاهـه. ولـم یـد         
(الخصوصیۀ الروحیۀ) مستقلّاً فی القانون اإلسالمی والدستور اإلیرانی بعد. أما المؤسسات المقنّنـۀ فـی إیـران،    
فلم تقم إلّا بتقدیم دعم ناقص لبعض مصادیق هذا الحقّ فی الدستور ولبعض القوانین العادیۀ فحسب، وذلـک  

لفقه والدستور اإلیرانی. وتهدف المقالۀ التی بین یدي القارئ الکریم إلى نظراً لکون هذا المفهوم عدیم النظیر فی ا
دراسۀ کیفیۀ دعم الخصوصیۀ الروحیۀ لألفراد فـی فقـه اإلمامیـۀ والدسـتور اإلیرانـی وتقـدیم مشـروع لـدعم         

  فی إیران. التحلیلی وباستخدام المصادر الفقهیۀ والقانونیۀ المعترف بها  –الخصوصیۀ، حیث تتبع المنهج الوصفی 

  .الخصوصیۀ، الخصوصیۀ الروحیۀ، الشخصیۀ، الخصوصیۀ الجنسیۀ، ماء الوجه والعرض کلمات مفتاحیۀ:
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Abstract 
Spiritual privacy of individuals constitutes one's actions and characteristics 
which oversee his character and identity .It is unknown to the public and a 
person is not willing to disclose it because if it is disclosed, his/her social 
prestige will be damaged. People do not stand others' intrusion on their privacy 
and they react to it. This concept has not been dealt with independently in 
Islamic law and Iranian law. Given the unprecedented nature of this construct 
in Iranian law and in Fiqh, Iranian legislator has inadequately supported some 
instances of this right shown in the constitution and some ordinary rules. Using 
a descriptive-analytical method and referring to the reliable sources of Fiqh and 
law in Iran, this paper investigates the of protecting the spiritual privacy of 
individuals in Imamyyah Fiqh and in the constitutional law in Iran and provides 
a plan for protecting privacy. 

Key words: privacy, spiritual privacy , personality, privacy of one's sexual life, 
prestige. 
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Abstract 
Lawmaking is the main duty of the parliaments of the world.  One of the main 
questions that arises here is, whether the lawmaker’s jurisdiction in lawmaking 
from the thematic point of view is absolute or limited. Can a lawmaker tackle 
any thematic scope and making a law about every issue?  Can he restrict or 
extend the scope of right and freedoms the way he likes? An inquiry into the 
different legal systems shows that even in the constitutional law in which the 
generality of lawmaker’s jurisdiction is made explicit, there are limitations in 
this field; limitations which are sometimes based on red ideological lines of 
constitutional law, sometimes on the right, freedoms allowed for citizens and 
human rights obligation, and sometimes on the commitment to some local 
covenants and specific organizations such as European Union and acceptance 
of the superiority of their legal systems over the domestic law.  

Key words: the parliament, lawmaking, lawmaking topics, general jurisdiction, 
limited jurisdiction. 
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Abstract 
The issue of Imamate and leadership in society and the necessity for 
establishing an Islamic government is considered as one of the most 
fundamental principles of the Shiite political thought. In the view of the Shiite, 
Imamate and leadership are among the issues which, in terms of some elements 
and components such as totality, essentiality, permanence and necessity, are 
presented in contradictory forms, but both share the same orientation in the 
time of the infallible's presence or during his occultation. The theory of 
Velayat-e Faqih is theoretically structured in the form of Imamate and his true 
guardianship for Imamate of the Muslims' prophet in the time of the presence 
of the infalliable Imam (AS); after him, it is structured as Imam Ali and the 
other Imams (AS) ,and in the absence of the infalliable Imam, in the form of 
vicariate of a fully qualified Faqih.  
The basic assumption that matters is that, from the early days of the occultation, 
the issue of the Velayat-e Faqih in organizing Muslims' social life took root in 
the Shia scholars’ epistemology as a determined system, but in different periods 
of time, it has emerged differently in proportion to the interactions and relations 
of jurisprudential system with the ruling monarchy. In the era of Imam 
Khomeini, with all preliminary stages provided, such as people’s unity of word 
in supporting Imam Khomeini's political discourse, the theory of Velayat-e 
Faqih manifested in its full sense, i.e. the appointed and absolute guardianship 
of the fully qualified Faqih. 
Key words: Imamate, absolute Velayat, oppressive ruler, vicariate. 
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Abstract 
The refuge law in Islam, with its positive character, known in the pre-Islam 
period as concept proximity, presents a maximum and systematic support to 
asylum seekers and refugee. Islamic sources, including Qur'anic verses, 
narrations, the lifestyle of the prophet(pbuh), the pure Imams(pbut) and 
Muslims caliphs and also the views of jurists emphasize on this support with 
the least exceptions.  The paper examines the contract of ‘’ seeking a refugee’’ 
which grants a haven to Muslims and non-Muslims in the period of occultation 
of the Twelfth Imam(pbuh) and the right and duties of refuges and Islamic 
government towards each other. An inquiry into Qur'anic verses, narrations and 
the lifestyle of the infallibles (pbut) shows that the refugee enjoy the support of 
the individuals of Islamic community and Islamic government, but if they seek 
to break the law, they are deprived of any support, a position which is 
established by case like Geneva Convention, as well. Considering the 
lukewarm support and current inadequate refuge offered by the international 
law the true religion of Islam, can be a legal, moral and human source, which 
contributes to the enhancement and development of international refuge law. 

Key words: refugee, Islam, fiqh, international law of refuge, contract of 
seeking refuge, safe. 
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Abstract 
One of the requirements of the political system based on the principle of 
separation of powers is observation of the implementation of the constitution 
and the law in the legislative process. This necessity  has also been considered 
by the former constitution  of Afghanistan. Focusing the attention on this issue 
in Article III, the constitution approved in 1382 stipulates that in Afghanistan, 
no law can be enacted unless it corresponds to the beliefs and provisions of the 
sacred religion of Islam. Stipulating the need to observe the law in this article is 
one of the important measures taken by the constituent assembly in the 
constitutional law in Afghanistan.The study shows that, despite the emphasis of 
the constitution on the necessity and standards of observation, it suffers from 
lack of a competent authority for observation. The prerogative of the Supreme 
Court and the Independent Commission to observe the implementation of the 
constitution is not enough. To this end, the constitution needs to have an 
independent political organization with a structure, duties and qualifications 
which accord with the Islamic Republic of Afghanistan. Of course, the 
accomplishment of this important task demands amending its constitution. 
Key words: Afghanistan, observation of the law, supervision, supreme court, 
independent commission for observing the implementation of the constitution. 
  

122  Andishehaye Hoghuq Omomi, Vol.4, No.2, Spring & Summer, 2015 

 
 
 

Abstracts 
 

Unity or Multiplicity of the Legislative Authorities 
in the Islamic Republic of Iran and Its Impact on the System of Administrative Law 

 
Gholam Hossein Elham / associate professor of collage of law and political sciences, Tehran University 

 Mahdi Nouraei / PhD student of public law, Tehran University mnouraei@ut.ac.ir 
Received: 2015/02/14 - Accepted: 2015/07/31 
 
Abstract 
In each country, there is an institution or institutions set up for legislation. 
Considering the type of system of the Islamic Republic of Iran and its various 
objectives, there are different legislative institutions which have the right of 
legislation within different legal limits. Among these institutions are the 
Expediency Council, the Assembly of Experts, the Supreme National Security 
Council, the supreme councils and the Supreme Leader. But, the main, essential 
and primary task of legislation regarding most subjects is undertaken by the 
parliament. Taking into account the duties and responsibilities of these 
institutions, they have the right to legislate regarding certain issues determined 
by the constitution. The main difference between these institutions and the 
legislative power is in the main duty of legislation. Therefore, in some of these 
institutions actions are rarely taken on legislation. Among the effects which the 
legislation of these institutions bring to the system of administrative law is the 
necessity of observing the rules ratified by administrative authorities. 
Key words: legislator,legislating authorities, unity or multiplicity of legislating 
authorities, the system of constitutional law of the Islamic Republic, law. 
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