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امامحسنمجتبیعليهالسالم:

 بين حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بينی حّق است 
و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسياری را بشنوی. 

وز حدیث ر

اشاره

 مقاله تطبیق فرایند تقنین در 
نظام جمهوری اس���امی ایران با 
نظریه قانونگذاری به مثابه برنامه 
ریزی در راس���تای اج���رای قوانین 
الهی تالی���ف  »علیرضا دبیرنیا« 
و »فاطمه س���ادات نقوی« است 
که در شماره 73 فصلنامه علمی 
پژوهش���ی دانش حقوق عمومي 
منتش���ر ش���ده اس���ت. صاح���ب 
امتیاز این فصلنامه پژوهش���کده 
ش���ورای نگهبان و مدیر مس���ئول 
آن دکت���ر عباس���علی کدخدای���ی 
اس���ت. این نوش���تار ب���ه معرفی، 
نقد و بررسی مقاله تطبیق فرایند 
تقنین در نظام جمهوری اسامی 
ای���ران ب���ا نظری���ه قانونگ���ذاری به 
مثاب���ه برنام���ه ری���زی در راس���تای 
اجرای قوانین الهی می پردازد که 

از نظر خوانندگان می گذرد:

سرآغازانتقالبردهسياه،زنونوكربهآمريكايشمالي)1619م(-اعالمامضاي
پيمان"اورشليم" بيناردنوانگليس)1928م(– امضايعهدنامهتركمنچاي)

1243ق(-فيدلكاستروازدنيایسياستخداحافظیكرد)2008(
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یخ :  وز در تار امر

چالش قانون

آگهى تملک مسیر خطوط انتقال آب پرند به شماره آگهى 98,38

–

– – – –

آگهى ارزیابی کیفی 
مناقصه خرید کلید و سکسیونر براى توسعه و احداث پست هاى فوق توزیع به شماره 98/8103

شرکت برق منطقه اى یزد

دوم
ت 
نوب
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آگهى مناقصه عمومى شماره 98/17 (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

دوم
ت 
نوب

–

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/18 (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

دوم
ت 
نوب

–

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

دكترمحمدرضاناریابيانه

قانونگذاری عرفي به ش��کل امروزی آن از زمان مشروطه به 
بعد مطرح شد و علمای اسالمي يا در قالب دفاع از مشروطه 
يا در قالب نظريه پردازی در خصوص طراحي نظام حکومتي 
اس��الم، در اين زمينه اظهارنظر كردهاند. از اين ميان آرای 
آيتاهلل ناييني و ش��هيد س��يد محمدباقر صدر ش��ايان توجه 
است. در نظريه ای اين دو عالم مجاهد ميتوان به دو نظريه 

قانونگذاری
به مثابه ايجاد هنجار در حوزه منطقه الفراغ و قانونگذاری به 
مثابه مقدمه واجب اش��اره كرد كه در جای خود به ش��رح و 
نقد آن پرداخته ش��ده است. از آنجا كه موضوع مقاله حاضر، 
تطبيق مبنای مطلوب بر فرايند كنوني قانونگذاری در نظام 
جمهوری اس��المي است، از توضيح بيش��تر احتراز مي شود. 
مبن��ای مطلوب قانونگذاری در رويکرد اس��المي را مي توان 
قانونگذاری به مثابه برنامه ري��زی برای اجرای قوانين الهي 

دانست كه حاصل نظريه پردازی برخي علمای انقالبي زمان 
معاصر است؛ علمايي كه اغلب خود در مجلس بررسي نهايي 
قانون اساس��ي حضور داش��تند و از فعاالن نهضت به شمار 

مي روند. 
1.قانونگ�ذاریب�همثاب�هبرنام�هريزیب�رایاجرای

قوانينالهی
اين نظريه به دليل توجه به جايگاه تقنين در ش��رع مقدس 
و مجلس ش��ورای اس��المي به عنوان نهاد برنام��ه ريز - نه 
نهاد قانونگذار- مورد توجه بسياری از متفکران اسالمي قرار 
گرفته اس��ت. نقش مجلس به مثابه برنامه ريز، اولين بار در 
كت��اب امام خميني و پس از آن، ديگ��ر فقها و علما نيز در 
كتابهای خود به آن پرداختند. بر اين اساس، برپايي حکومت 
از ضروريات عقلي اس��ت و هر حکومتي نيازمند قانون است. 
در حکومت اس��المي قانونگذار خدا اس��ت و به جز خداوند 
كسي حق تقنين ندارد، چرا كه توحيد در تقنين جزء مراتب 
توحيد اس��ت به عالوه قوانين و احکام اسالم برای اداره امور 
جامعه وضع ش��ده است. بنابراين هدف از تشکيل حکومت، 
اجرای احکام اس��المي است. بر اين اس��اس قانونگذاری در 

حکومت اسالمي متشکل از سه مرحله است: 
-مرحلهتشريعاحكام

بر اس��اس اعتقاد شيعه به انحصار تش��ريع به خداوند، تنها 
مرجع صالح در اين مرحله خداوند است. 

- شناخت قانون توسط مجتهدان
اگرچ��ه قوانين الهي در كتاب، س��نت و احاديث معصومين 
)ع( بيان شده، همه افراد قادر به بهره گيری از آن نيستند، 
چراكه اين امر متوقف بر داش��تن رشتهای از تخصصهاست. 
بنابراي��ن در دوران غيب��ت، مجته��دان قواني��ن را از منابع 
استخراج ميکنند و در اختيار مردم قرار ميدهند. نکته مورد 
توجه در اين مرحله آن اس��ت ك��ه مجتهد حق قانونگذاری 
ندارد، بلکه وظيفه او كش��ف قوانيني است كه قبال انشا شده 
اس��ت. اين امر مبتني بر مبنای جامعيت ش��ريعت است. بر 
اين اس��اس شيعيان معتقدند اس��الم در خصوص همه امور 
دارای حکم اس��ت و همه چيز شامل نص خاص يا نص عام 
از س��وی شارع ميش��ود. به همين س��بب در تشيع، اجتهاد 
به معنای قانونگذاری باطل اس��ت. به همين س��بب، مرحله 

اجتهاد از مرحله قانونگذاری متمايز مي شود.
-مرحلهبرنامهريزی

قوانين شارع كه توسط فقها از منابع استخراج ميشود، به طور 
مستقيم در حکومت اس��المي قابل اجرا نيست. اجرای اين 
قوانين كلي در جامعه نيازمند تهيه ضوابط و س��ازوكارهايي 
برای تطبيق و پياده س��ازی اس��ت. در اين مرحله، حکومت 
نيازمند نهادی اس��ت كه برای اجرايي س��اختن اين قوانين 
برنام��ه ريزی كن��د. حکومت اس��المي در اي��ن مرحله نيز 
نيازمن��د قوانين عرفي نيس��ت، چراكه احکام ش��رع حاوی 
قوانين و مقررات متنوعي اس��ت كه يك نظام كلي اجتماعي 
را مي س��ازد و در اين نظام حقوقي هر آنچه بش��ر به آن نياز 
دارد فراه��م آمده اس��ت. بنابراين مجلس براس��اس فتاوای 
مس��تخرجه به نياز جامعه اس��المي به قوانين در چارچوب 
قوانين اسالم پاس��خ مي دهد. با توجه به اين امر وظيفه قوه 
مقننه در حکومت اس��المي مراجعه مس��تقيم به منابع فقه 
نيس��ت، بلکه تنها برنامه ريزی براس��اس احکامي است كه 
مجتهدان از منابع ش��رع استنباط كرده اند و تفاوت اساسي 

حکومت اس��المي ب��ا ديگر حکومتها در همين نکته اس��ت. 
در اغلب كش��ورها قانونگذاری در دس��ت مجلسي است كه 
براس��اس عقل زميني و تجربيات خود و خواست مردم اقدام 
به قانونگذاری ميکند، اما در نظام اس��المي، مجلس درصدد 
اجرايي سازی احکام شرعي است. اين مرحله از قانونگذاری 
ش��بيه به وضع آيين نامه اجرايي توس��ط ق��وه مجريه برای 
اجرای قوانين موضوعه از سوی قوه مقننه است. با رويکردی 
كل��ي به ديدگاه قائالن به اي��ن نظريه مي توان كارويژه های 

مجلس را در امور زير احصا كرد:
-برنامهريزیبهمنظوراجرایاحكامثابتدركشور؛
-قانونگذاریبرایس�اماندادنبهامورغيرثابتدر

چارچوباحكامواصولكلياسالم.
برخي محققان در توضيح اين مبنا، مرحله ديگری نيز به آن 
مي افزايند و معتقدند كه قبل از مرحله اجتهاد و اس��تنباط، 
مرحله تبيين و تفس��ير احکام وج��ود دارد. بنابراين مرحله 
جعل و اس��تنباط بر عهده مجتهدان اس��ت تا با استفاده از 
منابع چهارگانه، احکام را از متن اسالم استخراج كنند و در 
مقابل، مرحله تبيين و تفسير بر عهده معصومين )ع( است. 
هر چند مطابق با اصل توحيد و توحيد در تشريع، قانوني در 
عرض قانون خداوند وضع نمي شود، اما ميتوانند قوانين الهي 
را تفس��ير و تبيين كنند و به واسطه قوه عصمت از هر گونه 
خطا و اش��تباه در اين امر مصون هس��تند. بنابراين تفس��ير 

معصومين )ع( از قانون الهي كامال قابل اعتماد است. 
2.فرايندقانونگذاریدرنظامجمهوریاسالمیايران

در اي��ن بند مصاديق نه��اد قانونگذاری و مراح��ل و فرايند 
تقنين در نظام جمهوری اسالمي بررسي مي شود.

2�1.مصاديقنهادقانونگذاردرنظامجمهوریاسالمی
در حقوق اساسي هر كشوری، نهاد يا نهادهايي وجود دارند 
كه امر قانونگذاری در صالحيت آنها قرار دارد. در بيشتر اين 
كشورها اين وظيفه بر عهده پارلمان قرار دارد و پارلمان اين 
صالحي��ت را انحصارا اِعمال ميکند. در كش��ور ما به فراخور 
اهداف و نوع حکومت در كنار پارلمان، نهادهای ديگری نيز 

از حق قاعدهگذاری برخوردارند. نهادهايي مانند مجلس 
خبرگان )در چارچوب اصل 113 قانون اساسي(، شورای عالي 
امني��ت ملي )در چارچوب اصل 112(، ش��ورای عالي انقالب 
فرهنگي )مبتني بر حکم حکومتي 11 اسفندماه 1727 مقام 
معظم رهبری( و همه پرس��ي از نهادهای قانونگذار محسوب 
ميش��وند. با وجود نهاده��ای متعدد قاعده گ��ذاری در نظام 
جمهوری اس��المي ايران، خصوصيات خاص قوه مقننه سبب 
ميش��ود كه يگانه مصداق نهاد قانونگ��ذار در نظام جمهوری 
اسالمي منحصرا مجلس شورای اسالمي باشد. بنابراين منظور 
از فرايند قانونگذاری در جمهوری اسالمي ايران تصويب قوانين 
در مجلس ش��ورای اسالمي اس��ت. اصل 13 قانون اساسي به  
صراحت اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شورای اسالمي 
ميداند و در اصل  11 مس��ئوليت مجلس در امر قانونگذاری 
متصف به دو صفت عموميت و اختيار شده است. برجسته ترين 
خصوصيتي كه مجلس را از ديگر قاعده گذاران متمايز ميکند، 
قلمرو عامي اس��ت كه قانون اساس��ي برای قانونگذاری به آن 

اعطا كرده است. 
2�2.مراحلتقنين

تقنين در نظام جمهوری اس��المي دارای چهار مرحله است. 
برخي نهادها در مرحله اول در قالب طرح يا اليحه پيشنهاد 

خود را تقديم نهاد قانونگذار ميکنند؛ در مرحله دوم، طرحها 
و لوايح از سوی مجلس بررسي و تصويب مي شود؛ در مرحله 
سوم، شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نظارت مي كند؛ در 
مرحله آخر و پيش از توشيح قانون و در صورت بروز اختالف 
ميان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت به 

حل اختالف مي پردازد.

نتيجهگيری
مطابق اين نظريه قانونگذاری در حکومت اس��المي متشکل 
از س��ه مرحله اس��ت؛ در مرحله اول احکام از ناحيه خداوند 
تشريع ميش��ود؛ در مرحله دوم اين احکام توسط مجتهدان 
كش��ف ميشود؛ و در مرحله سوم توس��ط مجلس برنامه ريز 
به حوزه حقوق وارد مي ش��ود. نويسندگان بر اين باورند كه 
اين مراحل به تمامه در فرايند موجود رعايت نش��ده اس��ت. 
مطالعه فراين��د تقنين در نظام جمهوری اس��المي ايران از 
مرحله ارائه پيش��نهاد از طرق گوناگون تا مرحله بررس��ي و 
تصويب پيشنهادهای در مرحله دوم و نظارت بر مصوبات در 
مرحله سوم و حل اختالفات ميان مجلس و شورای نگهبان 
در مرحله آخر، اين نکته را روشن مي سازد كه مجلس مقدم 
بر مجتهدان براساس نياز جامعه و نه براساس احکام اسالمي 
قان��ون وضع ميکند و مجتهدان ش��ورای نگهبان تنها امکان 
نظارت پسيني و اجتهاد تطبيقي دارند و حق دخل و تصرف 
در مصوبه مجلس را ندارند. براساس آنچه گفته شد، تمايزی 
اساسي ميان نظريه مذكور و فرايند كنوني وجود دارد و آن 
تق��دم اجتهاد بر برنامه ريزی در نظام مطلوب و تأخر آن در 
نظام موجود اس��ت. اين تمايز بنيادين سبب بروز اشکاالتي 

در نظام تقنين
ميشود. از جمله اين ايرادات تقليل ساحت اجتهاد به اجتهاد 
تطبيقي اس��ت. همچنين در اين نظام، مس��يری برای ورود 
انواع احکام اوليه به حوزه حقوق پيش بيني نش��ده اس��ت. 
عالوه بر آن تقدم برنامه ريزی سبب ورود نظامات غيربومي 
مانن��د نظام اقتصادی و حقوقي به نظام اس��المي ميش��ود؛ 
بنابراين نظام س��ازی اس��المي از اين طريق ميس��ر نخواهد 
ش��د و در درازمدت خطر عرفي ش��دن قوانين نظام اسالمي 

را تهديد مي كند.

نقدوبررسیمقاله
ضمن تقدير و تشکر از نويسندگان ، نکات ذيل پيرامون اين 

مقاله دارای اهميت است:
- وجود مش��کالت متعدد مانند گرانی، بيکاری، فقر، طالق، 
اعتياد، حاش��يه نشينی، مسکن، افزايش سن ازدواج، تجمل 
گراي��ی، مهاج��رت مغزه��ا، واردات بی رويه، قاچ��اق كاال، 
خشکس��الی، ترافيك، آلودگی های محيط زيس��ت، مصرف 
گرايی، رشوه، مدرك گرايی، بوروكراسی، پارتی بازی، فساد 
اداری، آس��يب های اجتماعی و... زندگی م��ردم را بيش از 
گذش��ته دشوار نموده است. پيرامون هر يك از مشکالت ياد 
ش��ده، ده ها و ش��ايد صدها قانون ريز و درشت وجود دارد 
كه از س��وی قانونگذاری سنتی به س��بك ايرانی تصويب و 

تاييد شده است.
- پرسش مهم از نگارندگان مقاله اين است آيا فرايند تقنين 
در نظام جمهوری اسالمی ايران مصداق قانونگذاری به مثابه 

برنامه ريزی در راستای اجرای قوانين الهی است؟
- اگر پاس��خ به پرس��ش های باال مثبت اس��ت پس بروز و 
تش��ديد مش��کالت ياد ش��ده در زندگی مردم چه توجيهی 

دارد؟
- اگر پاسخ به پرسش باال منفی است بايد از تقسيم كار ملی 
در قانونگذاری س��نتی پرس��يد كه چرا پس از گذشت چهار 
ده��ه هنوز نحوه برنامه ريزی برای اجرای احکام الهی انجام 

نشده و نمی شود؟
- آيا قانونگذاری سنتی كشور توانايی الزم برای برنامه ريزی 
برای اجرای قوانين الهی را در راس��تای حل مشکالت مردم 

را دارد؟ 
- ای كاش نگارن��دگان  مقال��ه در ادامه مطالب به چگونگی 
تداوم برنامه ريزی برای اجرای قوانين الهی تا زندگی روزمره 
م��ردم می پرداختن��د و از آن الگويی  برای حل مش��کالت 

زندگی مردم ارائه می كردند. 
- سياست روز برای تداوم بحث تطبيق فرايند تقنين در نظام 
جمهوری اس��المی ايران با نظريه قانونگذاری به مثابه برنامه 
ريزی در راستای اجرای قوانين الهی توسط عليرضا دبيرنيا و 
فاطمه س��ادات نقوی و پژوهشکده شورای نگهبان و فصلنامه 

علمی پژوهشی دانش حقوق عمومي اعالم آمادگی می كند.

سیاست روز مقاالت حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی می کند: 

تطبیق فرایند تقنین در ایران با نظریه قانونگذاری برای اجرای قوانین الهی


