
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سياسي معاصر  جستارهاي
  45 -  23، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  يكارآمد و ياساس قانون ؛يحكومت احكام

  * تقوي سيدمصطفي

  چكيده
 چه يحكومت احكام كه است پرسش نيا به يپاسخ با هدف يافتن مقاله نيانگارش 

 يمبنا ياساس قانونِ جا كه از آن .دارد رانيا ياسالم يجمهور ياساس نونقا در يگاهيجا
 به لين و يكارآمد يبرا يابزار مثابة به يحكومت حكم و است كشور ةادار يحقوق
 قانون كه است نيا پژوهش ةيفرض ،شده گذاشته يعال تيريمد ارياخت در نظام اهداف
 ةيفرض نييتب و آن مرهون اش يارآمدك و نفاذا و است يحكومت احكام بر يمتك ياساس

 ربط به توجه با. دارد يريگ جهينت كي و بخش هشت مقدمه، كي نوشته نيا .پژوهش
 پنج و مقدمه در گر،يكدي با يكارآمد و ،تيريمد ،يحكومت احكام ،ياساس قانون قيوث

 ،يحكومت احكام نظام، اهداف و تيريمد و يكارآمد مباحث مقاله اول قسمت
 سه در تا اند، هشد يبررس يشناس مصلحت و هيفق تيوال اراتياخت ةترگس مصلحت،
 قانون و هيفق تيوال ،ياساس قانون و يحكومت احكام نيعناو با آن، يانيپا قسمت
 دوش ليتكم پژوهش ةيفرض نييتب ،ياساس قانون در يحكومت احكام گاهيجاو  ،ياساس

  .كند يم انيب اختصار به را هدف نيا تحقق يريگ جهينت. ابديب را خود پاسخ ياصل الؤس و

  .يكارآمد ،مصلحت ،هيفق تيوال ،يحكومت احكام ،ياساس قانون :ها دواژهيكل

  مقدمه
 و ينظـر  يمبـان  كه زانيم همان به ران،يا در ينيد حكومت استقرار و ياسالم انقالب وقوع
 لعمـ  و نظـر  ةحـوز  در يمهم يها پرسش و كشاند چالش به را غرب تمدن يعمل يالگو

                                                                                                 

ـات  ةسمؤس پژوهشي ارشد كارشناس و انساني علوم پژوهشگاه سياسي ةانديش دكتري دانشجوي * ـاريخ  مطالع  معاصـر  ت
smtm38@gmail.com  

  16/5/1390: پذيرش تاريخ ،28/3/1390 :دريافت تاريخ
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، جستارهاي سياسي معاصر

. ساخت مطرح را يمتنوع و مهم يها پرسش زين ياسالم شمندانياند يبرا نهاد، آن يپا شيپ
 نظـامِِ  يكارآمـد  از پرسـش  بـه  هـا  پرسـش  نيـ ا ةهم نديبرآ كه گفت توان يم اعتبار كي به

  .شود مربوط مي ياسالم يجمهور
 ةرصـ ع در نيـ د حضـور  نمـاد  مثابـة  به ياسالم يجمهور نظام يكارآمد از هايي ينگران

 پاسـخ  ةدغدغ گران،يد از شيب مداران، نيد .دارد وجود ياجتماع و ياسيس يزندگ تيريمد
 ،يويـ دن قيتوف بر افزون نظام، يكارآمدساز رايز دارند؛ را خود يها آرمان نييتب و شبهات به

 در ياخـرو  ثـواب  و عقاب ،آن راه در مجاهدت اي آن از غفلت كه است ياعتقاد يتيمسئول
  ).62 و 61 و 47 و 45 :1384 ،يجمكران يلياسماع( تداش خواهد پي

 نظـام  آن سـاختار  يرسـم  سـند  و يمل ثاقيم ياسيس نظام هر ياساس قانون جا كه از آن
 يبـرا  نظـام  يـي اجرا و يعملـ  يهـا  يتوانمنـد  و هـا  تيـ ظرف ةدربردارند و شود مي شناخته
 گاهيجا تا است آن بر نوشته نيا است، كشور و جامعه ريمتغ و ثابت يازهاين به ييپاسخگو
 يِجمهـور  ياساسـ  قانون در نظام، يكارآمد يسازوكارها از يكي مثابة به را يحكومت احكام
  .گذاردب بحث به ياسالم
  

  تيريمد و يكارآمد
 توصيفيِ فرهنگ در. است شده توجه يكارآمدبه  تر ملموس ،ياقتصاد تيريمد ةحوز در

 و شده نييتع يها هدف به دنيرس ييتوانا و تيقابل يكارآمد ،ياقتصاد لغات و اصطالحات
 يكارآمد ز،ين ياسيس تيريمد ةحوز در). 171: 1368 ز،يگلر( است شده فيتعر مشخص
 فرنج،( شود يم لئنا شده ينيب شيپ هدف به تيفعال اي اقدام كي كه است يمقدار و درجه
 تحققِ در تيفقمو از است عبارت يسازمان هر در يكارآمد كه گفت توان يم). 211: 1371
 يماد منابعِ و ابزارها استعدادها، ها، تيظرف ةهم امكانات. موانع و امكانات به توجه با ،اهداف

. شود يم شناخته مانع بازدارنده يِرماديغ اي يماد عامل هر و رد،يگ يم بر در را يرماديغ و
 و استعدادها و ها تيظرف و بكاهد موانع يبازدارندگ از بتواند هرقدر يستميس هر ن،يبنابرا
  .بود خواهد كارآمد زانيم همان به رد،يگ كار  به هدف به لين يبرا را هاابزار

 هر تيماه شود، مي يابيارز هدف هب نسبت و است ينسب يامر يكارآمدكه  اين با توجه به
 نظام يارزش يها نظام يفلسف خاستگاه .دكن يم نييتع هدف آن مولد يارزش نظام را هدف
 چه ،اند كدام آن انواع ،ستيچ ارزش كه نيا .است جوامع و افراد يشناس انسان و ينگر جهان
 حق كه نيا مانند ينياديبن و مهم مسائل و) 35 -  23: 1385 ،يفتحعل( دارند تيواقع با ينسبت
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  :1377، يتوسل( يقيحق اي اند ياعتبار يميمفاه حقوق ايآ ،كجاست آن خاستگاه و ستيچ
 ،كنند نيتدو قانون آن يبرا اي و شوند حاكم جامعه بر كه ندياب مي حق يا عده چرا ،)91 -  70 

 قانون اعتبار و صحت مالك ،است كدام آن ارزش و اعتبار منشأ و دارد يتيماه چه قانون
 قانون تيمشروع مالك اصوالً كرد، يداور و يابيارز را نيقوان ديبا ياساس چه بر و ستيچ
 ها ده و) 68  -  23: 1385 ،يفتحعل( دارد را قانون علج و نيتدو حق يكس  چه و ستيچ

 و يحقوق مكاتب ظهور به و است مطرح يبشر معرفت ةحوز در كه ل،يقب نيا از گريد ةمسئل
 نيا در ل،يتفص ةستيشا و است يمهم اريبس مباحث اگرچه ده،يانجام يمتعدد يفلسف ـ يعلم

  .شود ينم پرداخته آن به و دوش مي يتلق مفروض بحث، ليتطو از اجتناب يبرا نوشته
 تيريمد ةمقول با آن عميق ونديپ شد، گفته يكارآمد ةمقول ةدربار كه يمختصر اين از
 و كند، ينم دايپ تحقق يهدف چيه تيفعال بدون كه است حيتوض از ازين يب. شود يم روشن

 ياراد هنرِ و عمل و علم تيريمد. شد نخواهد قيتوف نيقر تيريمد بدون زين يتيفعال چيه
 زِيتجه و يريكارگ به و يجمع دسته يها تيفعال كنترل و يرهبر يبرا است يا آگاهانه و

 اي سازمان كي ياجزا ةهم دادن سامان منظور به يانسان و ياقتصاد ،يفن امكانات و عوامل
 ينديفرا يياجرا تيريمد رو، نيازا). 244: 1375 ،يآقابخش( هدف به دنيرس يبرا دستگاه
 و هاابزار ستيبا يم ريمد ،يعيطب طور به و دشو يم هدف به يابي دست به جرمن كه است

 ماتيتصم متنوع، و متحول طيشرا در بتواند تا باشد داشته ارياخت در يمناسب امكانات
 آن ياجزا از كيهر ةژيو مطالبات و ستميس كالن و خرد اهداف تحقق يبرا را مناسب
  ).378 -  282: 1371 فرنج،( دكن اتخاذ

 شاملِ ،يعلم نظر از شد، گفته اختصار به آن الزامات و تيريمد و يكارآمد ةدربار آنچه
 قانونِ كه ديد ديبا اكنون. شد خواهد زين كالن ستميس كي عنوان به ياسالم يجمهور نظام
 نظر در يتيريمد نوع چه اهداف آن به لين يبرا و كرده مطرح نظام يبرا ياهداف چه ياساس
 تيريمد كار ابزار مثابة به يحكومت احكام گاهيجا يبررس به بتوان آن يةپا بر تا است، گرفته

  .پرداخت قانون نيا در نظام يكارآمد و ياسازيپو راهكار و
 از كه سازند يم روشن ياساس قانون وهفتم پنجاه و ،پنجم چهارم، دوم، اصول و مقدمه

 اهداف به لين يبرا آن ياسيس نظام و ياسالم ةجامع كالن تيريمد قانون، نيا منظر
 است، گرفته نظر در آن يبرا قانون نيا كه ييها يژگيو با ه،يفق ةمطلق تيوال در ش،يخو
 قانون با كالن تيريمد نيا انيم ةرابط ،ادامه در). 1368 ،ياساس قانون( شود يم نيمتع

  .شد خواهد تبيين يحكومت احكام و ياساس
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  يحكومت احكام
 ةمطلق تيوال تيريمد نظر ريز را ياسالم يجمهور در حاكم يقوا كه نيا ضمن ياساس قانون

 از ششم بند لِيذ در نظام، اهداف تحقق يبرا نيز را تيريمد نيا اعمال سازوكار داده، قرار هيفق
 ،»نيمعصوم سنت و كتاببر اساس  طيالشرا جامع يفقها مستمر اجتهاد راه از« قانون، نيا دوم اصل
. است سنت و كتاب منابع از احكام استخراج يمعنا به عام طور به زين اجتهاد. است كرده نيمع

 در موضوعات ذات به هياول احكام. اند كرده ميتقس هيثانو و هياول به را احكام اعتبار، كي به فقها،
 احكام. شود ينم گرفته نظر در ياضطرار طيشراها  آن صدور در و رنديگ يم تعلق يعاد طيشرا
 موقت طور به اكراه و اضطرار وصف به و يرعاديغ طيشرا در كه ندا احكام از دسته آن هيثانو

  ).205 -  202: 1378 خسروپناه، ؛109 :1380 ،يرحمان( دنشو يم صادر موضوعات ةدربار
 يكل احكام يعني ؛است شرع احكام شود يم متبادر ذهن به اسالم نيد در »قانون« ةواژ از آنچه

 منظر، نيا از. است شده نازل) ص(  اكرم امبريپ بر بشر سعادت يبرا خداوند يسو از كه ياله
 منابع از نيقوان نيا استخراجِ ياسالم حاكم و هيفق شأن و دارد اختصاص خداوند به يگذار قانون
 در جوامع و ها انسان رِيمتغ يازهاين ةهم پاسخ ايآ كه شود يم مطرح پرسش نيا حال. است

 ،اسالم نيد تيجامع و تيخاتم يِكل اصل به استناد با يخبر .شود يم افتي منصوصات ةمحدود
 از گريد يبرخ يول. است ييگو پاسخ قابلِ منصوصات نيهم در ازهاين ةهم كه باورند نيا بر
 و حيصر حكم بشر، متطور و ريمتغ يازهاين و عيوقا از يا دسته يبرا كه ندا آن بر شمندانياند

 نانيا اما). 54 -  53: 1380 ،يصرام( افتي توان ينم ق،اطال اي عموم به هرچند نصوص، در يمدون
 شارع يسو از ازهاين اي عيوقا آن اهمالمعناي  به را آن و الوجود عدم بر ليدل را الوجدان عدم نيا
 حكومت به امور گونه نيا زمام و يستن هيف حكم ماالًمعناي  به هيف نص ماال ،يعبارت به. دانند ينم

  .است شده هسپرد آن حاكم و ياسالم
 فيـ تعر در ييطباطبـا  هعالمـ . شـود  يم مطرح يحكومت احكام مفهوم كه جاست نيا از
  :سدينو يم يحكومت احكام

 سلسله كي تواند يم امر يول ها، آن موافقت تيرعا و عتيشر نيقوان يةسا در
 و نموده وضع يمقرراتها  آن طبق گرفته، وقت مصلحت حسب به يمقتض ماتيتصم
 ؛باشند يم اعتبار يدارا عتيشر مانند و االجرا الزم برده نام مقررات. اورديب اجرا موقع به
 در رييتغ قابل يوضع مقررات و رييتغ رقابليغ و ثابت يآسمان نيقوان كه تفاوت نيا با

 وستهيپ چون و است آورده وجود به راها  آن كه باشند يم يمصلحت تابعِ بقا و ثبات
 تبدل جاًيتدر مقررات نيا طبعاً است، تكامل به يرو و تحول در يانسان ةجامع يزندگ

  ).83 :تا يب ،ييطباطبا( داد خواهند خود از بهتر به را خود يجا كرده، دايپ
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  :است كرده انيب گونه نيا را مقوله نيا نظران، صاحب از گريد يكي
 مصالحِ طبق شده، ينيب شيپ ضوابط يمبنا بر جامعه يِول كه است يحكم يحكومت حكم

 يها سازمان نيب حيصح روابط يبرقرار آن، امور ميتنظ جامعه، سالمت حفظ يبرا ،يمومع
 ،يفرهنگ مسائل مورد در گر،يكدي با افراد گر،يكدي با ها سازمان مردم، با يردولتيغ و يدولت
 و اوزان شوارع، و طرق ،يآباد و عمران بهداشت، صلح، و جنگ ،ينظام ،ياتيمال ،يماتيتعل
 نظافت ،ياسيس ،ياقتصاد ،يحقوق ،يارز امور ،يخارج و يداخل تجارت سكه، ضرب ر،يمقاد
  .)287: 1375 ،يگرج( است داشته مقرر مسائل ريسا و ،ها نيسرزم و شهرها ييبايز و

 ياسالم احكام انيم در يحكومت احكام گاهيجا كه شود يم مطرح پرسش نيا جا نيا در
 احكام از يحكومت حكم و هيفق تيوال«: اند هفرمود باره نيدرا) ره(  خميني  امام .كجاست

 و يفقه مهم مباحث امام حضرت دگاهيد نيا). 170: 1369 ،ينيخم امام( »است اسالم يةاول
 ياسالم احكام انيم در يحكومت حكم گاهيجا ةدربار نظران صاحب انيم در را يحقوق
 يتعداد و دانسته هيوثان احكام از گريد يبرخ و هياول احكام از را آن يبرخ. ساخت مطرح

 و هياول احكام از نه را يحكومت حكم هم يبعض و هيثانو و هياول احكام نِينابيب يحكم را آن
 جا نيا در). 139: 1379 ،يالله نعمت ؛49 :1387 ،يزدي( اند كرده ريتعب هيثانو احكام از نه
 كه باشد آن تدرس ديشا ،يشناس گونه منظر از گفت توان يم بحث، تناسبِ به و اجمال به

 اركانِ رايز ؛شود دانسته هيثانو حكم سنخ از نه و هياول حكم سنخ از نه يحكومت حكم
 از جمله ،است متفاوت) هيف محكوم و هيعل محكوم حكم، ةصادركنند حكم،(ها  آن ةچهارگان

 است،) ص(  اكرم  ينب اي متعال خداوند حكم ةصادركنند ه،يثانو و هياول احكام در كه نيا
 قلمرو، و گستره منظر از ن،يهمچن. است امر يول يحكومت حكم ةصادركنند كه يلدرحا
 :1380 ،يرحمان( رديگ يم بر در را هيثانو و هياول احكام از تر گسترده يقلمرو يحكومت حكم

 است اسالم احكام از يكي يحكومت حكم صورت،  هر  در). 193 -  192: 1375 ،يگرج ؛49
 يظاهر و موقت تزاحم در اگر يحت و است يمصلحت بر يمبتن ه،يوثان و هياول احكام مانند و
 باشد داشته يتر مهم مصلحت كدام هر لزوماً مهم، بر اهم حيترج باب از رد،يبگ قرارها  آن با

 .شد خواهد مقدم
  

  مصلحت
 يگريد و بودن يياجرا يكي احكام گريد با آن يها تفاوت و يحكومت احكام مهم يها يژگيو از

 و كند يم يرأ صدورِ به اقدام فقط هيفق كه افتاء برخالف رو، نيازا. است آن بودن ختياشن موضوع
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 دارد موضوع كي صِيتشخ در شهير يحكومت حكم ندارد، عهده به را موضوع صيتشخ ةفيوظ
 و موضوع صيتشخ يمبنا كه شود يم مطرح مهم پرسش نيا جا نيا). 64 -  60: 1380 ارسطا،(

. است مفاسد دفع و مصالحبر اساس  احكام ةهم صدور .ستيچ يحكومت حكم صدور
 كهاست  يمنفعت: اند گفته آن فيتعر در ،يغزال تبع به يبرخ و است مفسده مقابل در مصلحت

ها  آن مال و نسل عقل، جان، ن،يد حفظ شامل و گرفته نظر در بندگانش يبرا را آن ميحك شارع
 نظام اسالم، مصلحت يحكومت حكم متعلقِ تر، كامل عبارت  به). 68: 1380 ،يصرام( شود يم

. دارد نقش» اجرا« و» جعل« گاهيجا دو در زين مصلحت عنصر و است ياسالم ةجامع و ياسالم
 يمصلحت يبرا است خواسته انسان از يكل مقاصد و اهداف اي ثابت نيقوان به نام اسالم آنچه
 و ها خواسته آن كه يهنگام اما. دارد تعلق جعل گاهيجا به و شود مربوط مي او خود به كه است
 را اسالم ةخواست و بسنجد را تيموقع ديبا يطيشرا هر در د،شو يم اجرا انسان دست به مقاصد
 كه است ياسالم حكومت نيا افراد، ياجتماع فيوظا و يفرد احكام از نظر صرف. سازد يعمل
. است اسالم يجزئ و يكل اهداف و ها خواسته احكام، ياجرا مسئول و مأمور جامعه در
 متفاوت گاهيجا دو نيهمبر اساس  .ابدي يم ونديپ اجرا گاهيجا به مصلحت عنصر كه جاست نيا

 مصدر. كرد ميتقس يياجرا و يعيتشر مصلحت به زين را مصلحت توان يم اجرا، و جعل
 و مصالح و ازهاين و جوانب ةهم به كه باشد تواند يم يكس يعيتشر مصلحت ةدهند صيتشخ
 است يكس هر اي و متعال خداوند يكس نيچن و دارد كامل يآگاه يانسان ةجامع و انسان مفاسد

 احكام، ياجرا ةمرحل در و يياجرا مصلحت در اما. باشد داده يو به يا يآگاه نيچن او كه
). 70 -  69 :1380 ،يصرام( است ياسالم حكومت جامعه در مصلحت صيتشخ مصدرِ

 در امر نيا. است يياجرا مصلحت يحكومت احكام و حكومت در تمصلح از مراد ب،يترت نيبد
 زين ،را آن يگذار قانون يمبان يحت آن، يياجرا و يگذار قانون التيتشك و حكومت سازمان
 رو، نيازا. است يياجرا بخش از يئجز زين ينيتقن بخش جا، نيا در ،يعبارت  به. شود يم شامل

 ن،يتقن فرمان،( يحكومت احكام انواع آن طبق هجامع مشروع حاكم كه است ييمبنا مصلحت
 حكم صدور در مصلحت صيتشخ ،يفن عبارت  به. كند را صادر مي) ثابت احكام ياجرا

 حكم) مصلحت( مناط و علت حاكم يعني ؛است يلم كشف ياسالم حاكم يسو از يحكومت
 آن علت حكم ةنندصادرك از اگر كه اي به گونه ،است كرده صادر را حكم و آورده دست  به را

  ).67: همان( كند انيب را آن مصلحت بتواند شود، دهيپرس
 در ياجتمـاع  روابـط  يدگيـ چيپ و يبشـر  دانش تيمحدود به توجه با كه است روشن

 يبرا ياسالم حاكم ،يالملل نيب و يمل يها حوزه در فرهنگ و استيس گوناگون يها عرصه
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 استفاده. است مناسب يابزارها مندازين حكم، علت صيتشخ يبرا يعني مصلحت، صيتشخ
 يشـوراها  و مشـاوره  يهـا  هسـته  ليتشـك  و گونـاگون  يهـا  نـه يزم در كارشناسـان  نظر از

  .ستابزارها ليقب نيا از ژهيو يكارشناس
 ياحكام دارند، قرار منصوصات ةحوز از رونيب اگرچه يحكومت احكام ب،يترت نيبد
 بلكه ستند،ين ياسالم نظام و نيمسلم الم،اس يكل مصالح ميپارادا از خارج و اسالم مافوق
 از فراتر يتر يكل مصالح بر يمبتن رند،يبگ قرار هيثانو و هياول احكام عرض در يا گونه به اگر

  .ندا احكام آن مصالح
  
  هيفق تيوال اراتياخت ةگستر
 صِيتشخ يبرا ياسالم حاكم هيفق اراتياخت كه شود يم مطرح ياساس پرسش نيا حال

 حاكمِ تيوال انواع كه جاست نيا .است برخوردار يا گستره چه از احكام ورصد و مصالح
 برخوردار ييها تيوال از كالً هيفق كه نيا در. شود يم مطرح آن تعددم سطوح و ياسالم
 تيوال يدارا را هيفق اجمال، طور به نظران صاحب ةهم و ستين يا خدشه و بحث است

 كه مبناست نيا بر. است آن قلمرو و تيوال انواع است مناقشه و بحث محل آنچه. دانند يم
 تيوال( اراتياخت بودن نامحدود و) دهيمق تيوال( اراتياخت تيمحدود يكل دگاهيد دو

 دو به ،خود ارات،ياخت تيمحدود بر يمبتن دگاهيد. شود يم مطرح ياسالم حاكم) مطلقه
 قضاوت و فتوا و هيسبح رامو در را اراتياخت نيا كه يكرديرو ،يكي :انجامد يم كرديرو

 و يسار زين حكومت ةحوز در را اراتياخت نيا كه يكرديرو ،يگريد و سازد يم محدود
 امورِ به تيوال ةگستر گر،يد انيب به. ياله يفرع احكام ةمحدود در يول داند، يم يجار
بر در زين را ياسيس زعامت ةحوز شود و مين محدود حدود ياجرا و قضاوت اي و هيسبح 
 حاكمِ هيفق و دشو يم اعمال هيثانو و هياول احكام ةمحدود در تنها زعامت نيا يول رد،يگ يم

 صادر ياله يفرع احكام از خارج يحكومت احكام مصلحت، به استناد با تواند ينم ياسالم
  ).198 -  197: 1378 خسروپناه،( كند
 بـر  شـد،  نقـل  نمونـه  بـراي  ييطباطبـا  عالمـه  نظـر  كـه  گونـه  همان گر،يد يكل دگاهيد

 امبرِيـ پ همانند تواند يم امر يول كه معنا نيبد ؛دارد ديتأك حاكم هيفق اراتياخت بودن نامحدود
 و بگيـرد  يمقتضـ  ماتيتصم سلسله كي زمان، مصلحت به  بنا) ع(  اطهارة ائم و) ص(  اكرم
 امـا  .است عتبرم عتيشر مانند زين مقررات گونه نيا و ،دكن اجرا و وضع يمقرراتها  آن طبق
 و بـودن  ضـابطه  يب يمعنا به حاكم اراتياخت بودن نامحدود آمد، نيشيپ مباحث در آنچه بنابر
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» يعمـوم  مصلحت« بلكه ست،ين او يها فرمان و ماتيتصم بودن عتيشر ميپارادا از خارج
 .هاست آن ةمحدود و تيماه ةكنند نييتع عامل
  

  يشناس مصلحت
 باها  آن ييراستا ناهم اي ييراستا هم صيتشخ و يحكومت احكام تيماه درك يبرا ن،يبنابرا

 به پاسخ در. ميشو يم آن منابع و يعموم مصلحت مفهوم درك ازمندين عت،يشر اساس
 يگوناگون يآرا با يشناس جامعه و استيس علم در »ست؟يچ يعموم مصلحت« كه نيا

 يفرد مصلحت كه نيا رغم به رسد يم نظر به موارد يبرخ در كه اي به گونه م،يشو يم مواجه
 و موهوم يمفهوم قالب در يعموم مصلحت شود، يم يمعرف صيتشخ قابل و ينيع يا مقوله
: 1380 ،يصرام( شود يم مطرح ،رديبگ قرار بازان استيس زيدستاو تواند يم فقط كه يپندار
 وجود يچندان يماهو تفاوت يجمع مصالحِ و يفرد مصالح انيم كه يحال در ،)190 -  187
 توانند يم يشتريب سهولت با خود، مطالبات ةحوز محدودبودن ليدل به افراد فقط و ندارد
  .كنند نييتع و فيتعر را شيخو مصالح
 صِيتشخ كرد، فيتعر را ينيمع اهداف و ها خواسته بتوان هم جامعه يبرا اگر ن،يبنابرا
. بود خواهد سريم شتر،يب زحمت با اگرچه يكار مطالبات، و اهداف آن پاية بر زين آن مصلحت

 به قادر رديگ يم قرار جامعه كي عمل يمبنا كه يمكتب ن،يهمچن و يمعرفت يمبان اگر ب،يترت نيبد
 بر پاية جامعه آن مصالح صِيتشخ باشند، جامعه آن يبرا ينيمع اهداف و مطالبات فيتعر و انيب

 يمشخص هدافا اسالم مكتب و ينيب جهان جا كه از آن. شد خواهد سريم مطالبات و اهداف آن
 يحت ها آن بر يمبتن مصالح صيتشخ و اهداف آن استخراج امكان بخشد، يم الهام خود روانيپ به
 چون ييها مقوله بتوان ديشا. شود يم فراهم هم باشد نداشته وجود يمنصوص كه يموارد در

 نيامهم  اهداف از را مردم مانيا ميتحكو  كمال، و شرفتيپ ت،يامن عزت، ت،يمعنو عدالت،
بر  .ستا آمده ياساس قانون دوم اصل در ياسالم يجمهور نظام يكل اهداف. دانست مكتب
 گونه نيا را مهم يعموم مصالح از يبخش دانشمندان، يبرخ كه است يكل اهداف نيهماساس 
 يبرقرار امكان اجانب، ةسلط قطع ،ياسالم كشور يبقا اسالم، اصل حفظ«: اند برشمرده
 يةناح از اسالم رشيپذ ،ياسالم ةجامع امور انتظام كفر، بر سالما يروزيپ ،ياسالم حكومت

  ).287: 1375 ،يگرج( »... نيمسلم يعموم فرهنگ باالرفتنِ جامعه، بهداشت جوامع، گريد
 از رينـاگز  عمـل  در كـه  شود جاديا تزاحم يا گونه به مقوله دو انيم هرگاه ب،يترت نيبد
 يتلقـ  تر تياهم با يكل اهداف بنابر كه يا مقوله آن اًطبع م،يباش يگريد ترك و يكي انتخاب
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 از اسـت  عبـارت  يعمـوم  مصـلحت  رو، نيازا. دشو يم ترك يگريد و داده حيترج شود يم
 موضـوعات  بـر  موضـوع  كي دانستن تر مهم باعث كه هايي مالك و عوامل مجموعه نديابر
 تـزاحم  فـرض  در منحصـر  مصلحت اعمال البته. شود يم اجرا يبرا آن دادن حيترج و گريد
 و تصـور  قابـل  مصـلحت  زيـ ن مهم و اهم تزاحم فرض بدون يحت يموارد در بلكه ست،ين

  ).17 -  16: 1380 من،ؤم( است اعمال
 مالك شناخت و تياهم يبازشناس كه است نيا شود يم مطرح كه يگريد مهم پرسش

 و عرف ايآ گر،يد نايب به .ينيد و يشرع اي است يعقالن و يعرف ينديفرا اهم حيترج و تر يقو
 يشياند مصلحت اي و يشرع حكم اي موضوع اثبات يبرا معتبر يمنبع مثابة به توان يم را عقال يبنا

 هاي مالك تفاوت در يمهم مباحث ،باره نيدرا گرفت؟ كار به يحكومت حكم صدور و حكومت
 ،يريتسخ( ستا  نوشته نيا ةحوصل از رونيب كه دارد وجود يحكومت و يمعامالت ،يعباد احكام
 هيفق يِاجتماع يشناس مصلحت مجموع، در يول ،)154 -  146: 1384 دوست، يعل ؛105 :1383
 از يروشن و قيدق شناخت ستيبا يم او. است ينيد برون و يفرافقه يها شناخت ازمندين حاكم
 ،ياقتصاد يتنگناها يزا بحران نقاط و باشد داشته يبشر اتيح يها ضرورت و ها تيواقع
 خود، ياجتهاد توان و تخصص بر اتكا با بتواند تا كند ييشناسا را ياسيس و يفرهنگ ،يعاجتما
 و سدبازشنا  مهم از را اهمها  آن جوانب يِبررس با و آورد دست به را احكام مصالح و ها مالك

  .)180: 1378 ،يمقام قائم ينيحس( كند يشناس مصلحت
 يمعنا به است، مصطلح مصلحت نهما كه ،آن يحكومت مفهوم در مصلحت رو، نيازا
 نقشِ اتيح يها ضرورت و منفعت قطعاً كه است يشرع احكام ياجتماع يشناس مالك
. رديگ يم شكل هيدوسو ينسبت در يشناس مالك نيا. دارند آن يريگ شكل در يكاف نه اما الزم
 يعاجتما يزندگ در آن ريتأث زانيم و درك يخوب به ينيع يها تيواقع ديبا ،سو كي از

 ها مالك. شود دهيسنج مصالح و ها مالك گريد با آن نسبت گر،يد يسو از و دشو ييشناسا
 فاقد ها آن از يا پاره ديشا و دارند يتالق گريكدي با جهت نيچند از گاه كه يمصالح و

 مراحل نيا يط از پس. دهند يم نشان را خود يگريد طيشرا در و اند بوده يفعل صورت
 و منفعت وجود با ،يموارد در بسا چه و شود يم حكم» مصلحت« نبود اي وجود بر كه است

  . شود حكم آن، ياصطالح مفهوم به مصلحت، نبود بر ،يعرف ضرورت
 ينوع شود، يم داده يبرتر و است اهم مصلحت يدارا تزاحم هنگام كه يمالك ن،يبنابرا
 تحققِ و امور ةادار در اختالل از زيپره يبرا هيفق. دارد احكام هاي مالك ريسا بر حكومت
 نِيتر مهم حيترج و ها مالك مستمر يبررس به ازمندين همواره نظام، و نيد يعال اهداف
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 استمرار ديبا چگونه مصالح صيتشخ ةسلسل نياكه  اين اما). 184 -  181 :همان( هاست آن
 و مصلحت متعلقات از يكي خود رد،يگ بر در ديبا را يموارد و ها حوزه چه و دياب
 يِزندگ عمر با آن عمر و است ياجتهاد ينديفرا و فقاهت اعمال ازمندين آن صيشخت

 يِزندگ يها ضرورت و ازهاين ةهم زين آن ةگستر و خورد مي ونديپ حكومت و ياجتماع
 انيپا يب نديفرا نيا تگريهدا و ريمد و مسئول عمالً ينيد حاكم. رديگ يم بر در را ياجتماع
 در ةجامع معضالت و ها بست بن گشودن سازوكار نيتر همم يحكومت اراتياخت و است
 يبرا ،مورد نيا در. است كالن و ثابت اهداف پاية بر آن تيهدا و مستمر يدگرگون حال
 قسمت( بشر ةشرفتيپ تجارب و فنون و علوم از يبردار بهره ،ياجتماع مصلحت صيتشخ
 يبنا و عرف يريكارگ به رو، نيازا .كند يم دايپ ضرورت) ياساس قانون دوم اصل 6 بند ب

 سِيتأس و رشدهيناپذ اجتناب حوزه نيا در يمشورت و يكارشناس ينهادها ليتشك و عقال
  .است ضرورت نيهم نيمب زين ياساس قانون در مصلحت صيتشخ مجمع نهاد

 نديفرا مفهوم به را ينيد حكومت در ها يدگرگون و راتييتغ تيريمد يبرخ ،البته
 نان،يا منظر از. كردند يتلق حكومت نيا ونيزاسيسكوالر و شدن يعرف يجيتدر

 و» يشياند مصلحت« با مترادف ،است كارشناسانه و ياجتهاد يعمل كه» يشناس مصلحت«
 :1374 پور، صالح( اند شده قائل آن يبرا ينيرديغ يتيماه و دانسته اهداف و اصول از عدول

 يةناح از يجزئ احكام صدور يبرا انهشناس مصلحت ياجتهاد كرديرو كه يدرحال ،)23 -  17
 بر ياله يكل نيقوان قيتطب قيطر از ـ جامعه تيريمد و معضالت حل منظور به ـ حاكم
 ةعرص در فقه و نيد يناكارآمد و عتيشر ةريدا از خروج يمعنا بهها  آن يجزئ قيمصاد
 با يياناآشن از يناش تواند يم يستيسكوالر برداشت نيا. ستين جامعه ياسيس تيريمد

 تيحاكم سازمان در يحكومت احكام گاهيجا نشناختن و ينيد ةشياند يتخصص ةحوز
 .باشد باره نيدرا يشناس مصلحت نقش و ياسالم
  

  ياساس قانون و يحكومت احكام
 نيـ ا هـدف  بـه  توجه با آمد، يحكومت احكام ةدربار نيشيپ صفحات در آنچه ةيپا بر اكنون
 احكـامِ  ايـ آ .دارد وجـود  ياساسـ  قـانون  بـا  احكـام  نيا انيم ينسبت چه كه ديد ديبا نوشته،
 و معنا ياساس قانون ةمحدود و چهارچوب دركه  اين اي است ياساس قانون مافوق يحكومت
  كنند؟ يم دايپ اعتبار

 احكـامِ  انيـ م نسـبت  كـه  كـرد  خواهـد  دايـ پ يتر مناسب پاسخ يهنگام شده ادي پرسش
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 حفـظ  يبـرا  ياسـالم  حاكم ،يطيشرا در رحال،ه به. شود روشن ياسالم احكام با يحكومت
 احكامِ كه كند يم صادر ياحكام عتيشر اهداف و يمبان نديابر از ،ينيد ةجامع و نيد اساس
 را حالـت  سـه اين  از يكي اسالم ةياول احكام به نسبت احكام نيا. دشو يم دهينام يحكومت

  :دباش داشته دتوان يم
 براي وها  آن ةكنند تيتقو و هياول احكام طول در يحكومت احكام موارد، از يبرخ در .1
  ست؛ها آن ياجرا

 قـرار  اسـالم  ةيـ اول حكم با تزاحم در يحت است ممكن يحكومت حكم ،يطيشرا در .2
 اسـت  ممكـن  حـاكم  هيـ فق ،يعموم مصالح يمبنا بر ،يموارد در اجرا، ةمرحل در اگر. رديگ

  ؛دهد هياول حكم كي موقت يليتعط به حكم
 شارع از يا هياول حكم ،يخاص موارد و موضوعات ةدربار كه است ممكن ،يطيشرا در .3
 با عت،يشر و شارع يكل اهداف به توجه با حاكم هيفق ،يتيوضع نيچن در. باشد نشده صادر
 آن ةنيزم در موجود يها تخصص و ها دانش از استفاده با و فروع، و اصول و يمبان در اجتهاد
 احضار. كند يم اجرا و صادر و سيتأس را آن با سبمتنا يحكومت حكم خاص، موضوع
 سنت و كتاب ميمستق مستند كه ،صلح و يعاد طيشرا در فهيوظ نظام خدمت به جوانان

  ).116: 1380 ،يرحمان ؛107 -  106 :1377 ،منصورنژاد( است احكام وعن نيا از ست،ين
 از منظور. شود طرحم ميرمستقيغ و ميمستق ةويش دو به تواند يم ادشدهي يحكومت احكام

 ةنمون. باشد شده صادر امر يول از سوي ماًيمستق كه است يحكم آن ميمستق يحكومت حكم
 اند شده صادر يخاص موارد در فقها از طرف خيتار طول در كه است يمتعدد احكام حكم نيا
 طبق ياسالم يجمهور يرهبر مقام كه ياحكام ةهم ن،يهمچن). 232 -  229: 1378 خسروپناه،(

 از كنند يمها  آن صدور به مبادرت ياساس قانون 110 اصل در مصرح فيوظا و 57 و 5 اصول
 اي افراد يسو از كه است ييها ابالغ و احكام ةهم ميرمستقيغ يحكومت حكم. ستا  ليقب نيا

 ها نامه بيتصو و مجلس مصوبات. دشو يم صادر امر يول يسو از شده ذيتنف يحكومت ينهادها
 نيقوان ةهم ياجرا به حكم ب،يترت نيبد. ستا  ليقب نيا از دولت ئتيه يابالغ ياه نامه نييآ و

 نصب و عزل ذيتنف حكمِ يحت و ،يدولت يها نامه بيتصو و ها نامه نييآ ،مجلس مصوب يعاد
: 1377، منصورنژاد ؛64: 1380 ارسطا،( است يحكومت احكام قيمصاد از زين يياجرا يها مقام
 و مقننه يقوا فيوظا ةزمر در قوا كيتفك اصل طبق امروزه آنچه گر،يد ريتعب  به). 108 -  107
 حكم قلمرو در زين قضات، عزل و نصب مانند ه،يقضائ ةقو يياجرا امور يةكل و است هيمجر

 ييقضا حكم ،يقاض يسو از صادره حكم كه داشت توجه ديبا البته. رديگ يم قرار يحكومت
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 است يحكومت يحكم ييقضا حكم ياجرا توردس و يقاض نصب اي عزل حكم يول ،است
  ).138: 1379 ،يالله نعمت(

  
  ياساس قانون و هيفق تيوال
 احكامِ ةرابط همانند ياساس قانون با يحكومت احكام انيم ةرابط شد، گفته آنچه بنابر

 ن،يهمچن. كند مي دايپ را ادشدهي ةگان سه صور همان و است ياسالم احكام گريد با يحكومت
 در ن،يبنابرا. است يحكومت احكام قيمصاد از زين آن ياجرا به حكم و ياساس نونقا ذيتنف
 دستگاه به و دنك يريجلوگ ياساس قانون از انحراف از يرهبر است ممكن موارد يبرخ

 در). كصدودهمي اصل 2 بند موضوع( دهد ياساس قانون درست ياجرا به حكم متخلف
 قانونِ با يموقت و يظاهر تزاحم در او ميرمستقيغ اي ميمستق حكم است ممكن زين يموارد
 كصدودوازدهمي اصل مفاد. دشو واقع قانون نيا منصوصات از رونيب اي و رديگ قرار ياساس

 قانونِ كصدودهمي اصل 8 بند مفاد و نظام مصلحت صيتشخ مجمع فيوظا بر مشتمل
 در هيفق يول اراتياخت و فيوظا جا كه از آن ن،يا وجود با. مواردند نيا از ييها نمونه ياساس
 قانونِ با او احكام و يرهبر اراتياخت انيم ةرابط يبررس است،  شده احصا ياساس قانون
  .است دهيانجام باره نيدرا دگاهيد دو طرح به ياساس
 ياقدام و ددان مي ياساس قانون مصرحات به محدود را يرهبر اراتياخت دگاهيد كي
 جاديا ياساس قانون ميتنظ از هدف منظر،  نيا از. داند ينم مجاز يرهبر يبرا را آن از فراتر
 قانون نيا. ديآ يم دست به آن از زين زمامداران تيصالح حدود و است يقانون منضبط نظامِ

نيا ياساس قانون مافوق يقدرت وجود و است ساخته روشن را هيفق ةمطلق تيوال حدود 
 از يناش را حكومت سيتأس خود، اول اصل در ياساس قانون. سازد يم عبث و لغو را قانون

 سرنوشت نييتع در مردم ةعام مشاركت« بر آن سوم اصل 8 بند و داند مي مردم يرأ
 قانون ششم اصل در ،نيهمچن. دارد ديتأك» شيخو يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس

 اداره يعموم يآرا ياتكا به ديبا كشور امور ،رانيا ياسالم يجمهور در«: است آمده ياساس
 است، شمرده كشور يريگ ميتصم اركان از را شوراها هفتم فصل دركه  اين بر افزون .»شود
 شيخو ياجتماع سرنوشت بر را انسان خداوند« كه است آمده آن وششم پنجاه اصلِ در

 اصل. »كند سلب انسان از را ياله حق نيا تواند ينم كس چيه. است ساخته حاكم
 اعالم مردم ميرمستقيغ انتخاب مولود را يرهبر افتني تيفعل زين ياساس قانونِ كصدوهفتمي
. كند يم يمعرف يمساو كشور افراد ريسا با قانون برابر در را رهبر اصل نيهم و كند يم
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 را كشور ياسيس تيريمد خود هفتم و پنجاه اصل در ،سو كي از ياساس قانون ن،يهمچن
 و كند يم اعالم قانون اصول طبق را تيحاكم ةگان سه يقوا اعمالِ و سازد يم مند ضابطه

 و سازد يم مشخص و شمرد ميبر را يرهبر اراتياخت و فيوظا كصدودهم،ي اصل در يحت
 سرنوشت نييتع حق سلب امكان عدم ششم و پنجاه اصل دركه  اين بر افزون گر،يد يسو از

 حفظ نام به ندارد قح يمقام چيه« كه دارد مي حيتصر نهم اصل در كند، يم تيتثب را مردم
 مقررات، و نيقوان وضع با هرچند را، مشروع يها يآزاد كشور يارض تيتمام و استقالل
 تيوال موضوع كه است آن بر بحث مورد دگاهيد ادشده،ي اصولِ به استناد با .»كند سلب

 نيا در گر،يد عبارت  به. آن از فراتر نه و است مطرح يمل تيحاكم چهارچوب در هيفق
 يرهبر شده، مطرح» مطلقه« ياساس قانون هفتم و پنجاه اصلِ در هيفق تيوال اگرچه ه،دگايد

 يقانون ضوابط ياساس قانون و است مهارشده اقتدار ينوع يدارا رانيا ياسالم يجمهور
 يول اراتياخت كه يينهادها و ها تيمسئول و ساخته محدود قانون با را يرهبر اراتياخت يةكل
 حقوق حدود در يرهبر مقام ةمطلق تيوال رو، نيازا و اند شده نييتع نندك يم اعمال را هيفق

  .)86 -  85: 1379 ،يمحسن و اسفاد ينجف( دارد اعتبار مردم ناشدني سلب و بالمنازع
 و نهادها نيتكو درها  آن نقش و مردم يها يآزاد و حقوق رشيپذ ضمن گريد دگاهيد

 كه گونه همان منظر، نيا از. داند يم ياساس قانون از ترفرا را هيفق يول اراتياخت مسئوالن، انتخاب
 هيفق ةمطلق تيوال يمبنا بر ياسالم يجمهور نظام و ياساس قانون تيمشروع شد، اشاره قبالً
 مردم و شده است منصوب عام نحو به) ع(  معصوم امام طرف از هيفق يول كه اعتقاد نيا با ؛است

 اعتبار يدارا نفسه يف انيمجر اقدامات و نيقوان ن،يبنابرا. ندا كرده انتخاب را او خبرگان ةواسط به
 قانون به بخش تيمشروع عامل مثابة به هيفق يول ،منطقاً ب،يترت نيبد. هيفق يول ذيتنف با مگر ،ستين

 نظام و جامعه در كه يدرحال ن،يهمچن. كند ذيتنف را آن بتواند تا باشد قانون از برتر ديبا ،ياساس
 احكام از هيفق يول خود تيمشروع يحت و امورند ةهم از فراتر آن اهداف و نيد اصل ،ياسالم

 از يحت كند، اقتضا يتر مهم ينيد مصالح كه يطيشرا در تواند يم هيفق يول اما شود، يم يناش نيد
 تواند يم ،ياول قيطر به او كه است مبرهن ن،يبنابرا. كند يريجلوگ ينيد احكامِ از يبرخ ياجرا
 كه گونه همان ؛كند نقض يحكومت حكم قيطر از نظام تر مهم مصالح يبرمبنا را نينقوا گريد

 تيكل شدن عبث و لغو يمعنا به ،ينيد احكام از يبرخ ياجرا از يريجلوگ مند ضابطه ارِياخت
 بدان خود كه است يقانون از فراتر يرهبر كه شود گفته اگر ن،يبنابرا .شود ينم يتلق نيد احكامِ
 خروج و قانون آن بودن عبث و لغو اي و بودن ارزش يب يمعنا به گاه چيه است، دهدا تيمشروع

 مفهوم به ،يحقوق لحاظ به مطلقه، تيوال ن،يا بر افزون. ستين يمل تيحاكم چهارچوب از
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 خود هفتم و پنجاه اصلِ در ياساس قانون كه يهنگام است، يحكومت حكم صدور ارياخت دارابودن
ها  آن تيحاكم كه دارد حيتصر و برده نام و كرده مشخص را ياسالم يجمهور در حاكم يقوا
 يحقوق الزامات ،يعيطب و يمنطق طور به د،شو يم اعمال امت امامت و امر ةمطلق تيوال نظر ريز
 اصل در كه يگريد ةنكت. رديپذ يم زين را هيفق يول از اطاعت و يحكومت حكم صدور جمله از آن
 ةهم و امر تيوال خبرگان، منتخب رهبر« كه است نيا شده حيتصر بدان كصدوهفتمي

 است آن روشنگر ياساس قانون نص نيا .»داشت خواهد عهده بر را آن از يناش يها تيمسئول
 ن،يبنابرا. دارد عهده به زين را هيفق يول يها تيمسئول ةهم ياسالم يجمهور نظام يرهبر كه

 و فيوظا موارد ةهم است آمده يرهبر اراتياخت و فيوظا ةدربار كصدودهمي اصل در آنچه
 مشاهده كه  يطور به ؛است مصداق و مثال باب از ذكرشده موارد و نيست رهبر اراتياخت
 اصل در كه است شده ذكر يرهبر يبرا يفيوظا ،ياساس قانون از يگريد اصول در شود يم
 مصوبات دييتأ« كصدوهفتادوششم،ي اصل در ،نمونه يبرا. نيست ها آن از يذكر كصدودهمي

  .است شده ذكر يرهبر فيوظا جمله از» يمل تيامن يعال يشورا
 كصدودهم،ي اصل اول بندبر اساس  پرداخت، ميخواه بدان بعد مبحث در كه گونه همان

 و انيمجر ماتيتصم ةيكل جا كه از آن. است يرهبر ةعهد بر نظام يكل يها استيس نييتع
 از اطاعت به مكلف يهمگ باشد، نظام يكل يها استيس ةمحدود و چهارچوب در ديبا نيقوان
 مصلحت صِيتشخ مجمع كه يهنگام ن،يهمچن. باشند همسو ينييتع يها استيس با تا ندا يو
 كند، ذيتنف را اسالم و ياساس قانون خالف نيقوان نظام، مصلحت به بنا كه را دارد ارياخت نيا

 چون و باشد يمعط تواند ينم فاقد رايز ؛دارد يارياخت نيچن زين رهبر ،ياول قيطر به و قطعاً
  .دارد ياراتياخت چنين زين رهبر خود ،است يرهبر جانب از اصل در مجمع اراتياخت

 مشروحِ از نيهمچن .شود مي مستفاد معنا نيهم» مطلقه« ةكلم از شد، گفته آنچه بنابر
 زين »مطلقه« ةواژ از گذار قانون كه دشو يم استنباط زين ياساس قانون خبرگان مجلس مذاكرات

 اصوالً ايآكه  اين سرانجام. داشت مراد را ذكرشده موارد به يرهبر اراتياخت بودنمحدودنا نيهم
 انيب را آن ديبا چگونه داشت، را مذكورمعناي  به مطلق اراتياخت مفهوم انيب قصد گذار قانون اگر
  .)89 -  86 :1379 ،يمحسن و اسفاد ينجف( نشود؟ يتلق يابهام آن در اكنون كه دكر يم

 احكامِ و يرهبر مقام يحقوق يبرتر نييتب كه است الزم مهم نيا يادآوري جا، نيا در
 روحِ بلكه ست،ين ياسالم نظام تيريمد در كرديرو نيا بودن سرراست يمعنا به او يحكومت
 اتيمنو و ها استيس ياجرا و اعمال بر پاية ياساس قانون و ياسالم نيقوان بر حاكم

 ،يرهبر به مردم ميرمستقيغ يرأ رايز ؛است يقانون يمجار قيطر از يرهبر ةشناسان مصلحت



 37   مصطفي تقوي سيد

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال جستارهاي سياسي معاصر

 مانيپ هم امت با ينوع به زين يرهبر قت،يحق در. دارد يمتقابل آثار و ستاو با عتيب ينحو به
 اساسِ كه اي به گونه يعني ؛رديپذ صورت ياساس قانون مطابق تشيوال اعمال كه دشو يم

 و 9 و 8 و 1 يبندها رينظ يموارد چراكه ؛رديگ قرار امور ةادار يبنام حكومت و التيتشك
 وجود ضرورت اي وجود بر داللت آن رينظا و ياساس قانون كصدودهمي اصل از 11 و 10

 بر اصل ن،يبنابرا. دكن تيحاكم اعمالها  آن قيطر از رهبر تا دارد ياسيس يها بخش و نهادها
 از اقدام امكان عمالً كه يياستثنا موارد مگر ،است يقانون يمجار قيطر از امور گرفتن انجام
. كند دايپ ضرورت و استثنا ةجنب و باشد نداشته وجود گوناگون ليدال به يعاد قيطر
 كه است يقانون و يياجرا يتنگناها از ييرها يبرا يحكومت احكام و يرهبر ةژيو اراتياخت

 قانون شدن عبث و لغو باعث تنها نه نيا و ،)90: همان( ندشو يم زا مشكل ضرورت هنگام
 و ميتنظ قيطر از نيقوان يروزآمدساز و ييايپو يبرا كارآمد است يسازوكار بلكه شود، نمي
 كه است ذكر به الزم. اصول حفظ تيرعا با ياجتماع يزندگ ريمتغ طيشرا باها  آن قيتطب
 يِتساو بر يمبن يساسا قانون كصدوهفتمي اصل ليذ با معارض يرهبر ةالعاد فوق اراتياخت

 يِحقوق تيشخص ارات،ياخت بحث در رايز ؛ستين نيقوان برابر در كشور افراد ريسا با يرهبر
 است نظر مورد يو يقيحق تيشخص كصدوهفتم،ي اصل ليذ در و است مطرح يرهبر

  ).192 -  186 :1378 ،يمقام قائم ينيحس(
  
  ياساس قانون در يحكومت احكام گاهيجا

 احكامِ كه پرسش نيا به پاسخ در آمد، نوشته نيا در كه يمباحث مجموع به توجه با اكنون
 نيا يتجل از يموارد دارد رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون در يگاهيجا چه يحكومت
  .ميده يم نشان را قانون نيا درها  آن انفاذ يمجار و احكام
 جاديا در«: آمده ،است قانون نيا از يئجز كه ياسالم يجمهور ياساس قانون ةمقدم در
 صالحان ،يمكتب يتلق ةيپا بر است جامعه ليتشك ةيپا خود كه ياسيس يادهايبن و نهادها
 و) الصالحون يعباد رثهاي االرض ان( ندشو يم مملكت ةادار و حكومت دار عهده
 انيجر سنت و قرآن مدار بر ،است ياجتماع تيريمد يها ضابطه نيمب كه يگذار قانون

 بر را جامعه تيريمد و يحكومت ينهادها يسازمانده ياساس قانون گر،يد انِيب  به. »ابدي يم
 و دانسته تيريمد نيا تحقق ساز نهيزم را ياساس قانون مقدمه نيهم. كند يم نييتع اسالم مدار
 بر«: است كرده نييتب گونه نيا را ريمد نيا تيمسئول و هدف آن، ينوع رِيمد نييتع ضمن
 را يطيالشرا جامع هيفق يرهبر تحقق ةنيزم ياساس قانون مستمر، امامت و امر تيوال اساس
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 انحراف عدم ضامن تا كند يم آماده...  شود يم شناخته رهبر عنوان به مردم طرف از كه
 نظام راهبرد كردن مشخص از پس .»باشد خود ياسالم لياص فيوظا از مختلف يها سازمان

. است كرده تيتثب و حيتصر را راهبرد نيا يمتعدد ادمو در زين ياساس قانونِ متن ،ياسيس
 ،يادار ،ياقتصاد ،يمال ،ييجزا ،يمدن مقررات و نيقوان ةيكل« قانون، نيا چهارم اصل طبق

 بر ديتأك يبرا و ،»باشد ياسالم نيموازبر اساس  ديبا ها نيا ريغ و ياسيس ،ينظام ،يفرهنگ
 نيا«: است آمده اصل نيهم ةادام در رديبگ قرار راهبرد نيا از رونيب دينبا يامر چيهكه  اين
 در .»است حاكم گريد مقررات و نيقوان و ياساس قانون اصول ةهم عموم اي اطالق بر اصل

  .است گذاشته نگهبان يشورا ةعهد به را امر نيا صِيتشخ اصل، نيهم انيپا
 و اهداف بر حاكم ضوابط يمحتوا و تيماه خود، چهارم اصل در ياساس قانون ن،يبنابرا

 كرده ميترس ياسالم يجمهور نظام يبرا قانون آن سوم و دوم و اول اصول در كه را يفيوظا
 حضرت بتيغ زمان در پنجم، اصل در گر،يد يسو از. است ساخته مشخص بود،
 و عادل هيفق ةعهد بر را رانيا ياسالم يجمهور در امت امامت و امر تيوال ،)عج(  عصر يول

 ياسيس سازمانِ ،هفتم و پنجاه اصل در و ،است گذاشته مدبر و ريمد شجاع، زمان، به آگاه باتقوا،
 در حاكم يقوا«: است آورده آن كالن تيريمد نييتع ضمن و كرده ميترس را كشور تيحاكم

 تيوال نظرِ ريز كه هيقضائ ةقو و هيمجر ةقو مقننه، ةقو: از ندا عبارت رانيا ياسالم يجمهور
 اصلِ در و ،»گردند يم اعمال قانون نيا ةنديآ اصول طبق بر متا امامت و امر ةمطلق

 ةهم و امر تيوال آن ةكنند نييتع مرجع و هيفق يول انتخاب سازوكار نييتع ضمن ،كصدوهفتمي
  .است داده قرار يرهبر ةعهد به را آن از يناش يها تيمسئول
 وال و قضا افتا، از ندا عبارت طيالشرا جامع هيفق مهم يها سمت و شئونكه  اين به توجه با

 ةمطلق تيوالكه  اين به توجه با زين و) 179 :1369 ،يآمل يجواد( )اجرا و اداره حكومت،(
 منصبِ قضا، و افتا منصب بودن دارا بر افزون حاكم هيفق كه معناست بدان امت امامت و امر

 است )ص(  اهللا رسول ةمطلق تيوال از يا شعبه حكومت اصوالً و داراست زين را حكومت
 خود ياساس قانون ياجرا و ذيتنف اصلكه  اين بر افزون ن،يبنابرا .)170: 1369 ،ينيخم امام(

 و هفتم و پنجاه پنجم، چهارم، اصول مفاد مجموع است، يحكومت حكم كي مولود
 نظام اركان ةهم بر آن تيحاكم و هيفق ةمطلق تيوال مفهوم بر كه ياساس قانون كصدوهفتمي

 احكامِ كه است رفتهيپذ زين خود ياساس قانون كه ندا آن نيمب دارند، حيتصر و ديتأك
  .دشو اعمال ،ياساس قانون خود ةدربار جمله از نظام، امور و شئون ةهم در يحكومت

 قـانونِ  اصـول  كـدام  در ،يرهبـر  يعنـ ي حاكم، هيفق يحكومت احكام كه ديد ديبا اكنون
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 كصـدودهمِ ي اصـل  در يرهبـر  اراتيـ اخت و فيوظا ةعمد بخش. كند يم دايپ نمود ياساس
  .ميكن يم نقل را آن متن بحث، ضرورت به نظر كه است آمده ياساس قانون
  :يرهبر اراتياخت و فيوظا: كصدودهمي اصل

 صيتشخ مجمعِ با مشورت از پس رانيا ياسالم يجمهور نظام يكل يها استيس نييتع .1
  .نظام مصلحت

  .نظام يكل يها استيس ياجرا حسن بر نظارت .2
  .يپرس همه فرمان .3
  .مسلح يروهاين بر كل يفرمانده .4
  .روهاين جيبس و صلح و جنگ اعالن .5
  :ياستعفا قبول و عزل و نصب .6

  .نگهبان يشورا يفقها )الف
  .هيقضائ ةقو مقام نيتر يعال )ب
  .رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا سازمان سيرئ )ج
  .مشترك ستاد سيرئ )د
  .ياسالم انقالب پاسداران سپاه كل هفرماند )هـ
  .يانتظام و ينظام يروهاين يعال فرماندهان )و

  .گانه سه يقوا روابط ميتنظ و اختالف حل .7
 صِيتشـخ  مجمـع  قيـ طر از سـت، ين حـل  قابـل  يعاد طرق از كه نظام معضالت حل . 8

  .نظام مصلحت
  .مردم انتخاب از پس يجمهور  استير حكم يامضا .9

 بـه  كشـور  يعال وانيد حكم از پس كشور مصالح گرفتن نظر در با جمهور سيرئ عزل .10
بـر   يو تيـ كفا عـدم  بـه  ياسالم يشورا مجلس يرأ اي ،يقانون فيوظا از يو تخلف
  .هشتادونهم اصلاساس 

ـ  شـنهاد يپ از پس ياسالم نيمواز حدود در نيمحكوم مجازات فيتخف اي عفو .11  سِيرئ
  .هيقضائ ةقو

 را خود اراتياخت و فيوظا از يبعض تواند يم رهبر كه است مدهآ اصل نيهم ليذ در و
  .كند ضيتفو يگريد شخص به

 ةهم اعتبار، كي به كه گفت توان يم آمد، نوشته نيا در يحكومت احكام ةدربار آنچه بنابر
 نظام كلِ در ،هفتم و پنجاه اصل طبق كه ندا يحكومت احكام قيمصاد از كصدودهمي اصل موارد

 و 2 يبندها اعمالِ ةجينت ،يعيطب طور به. دشو يم اعمال آن حاكم ينهادها و يماسال يجمهور
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 يكل يها استيس درست ياجرا از كه است ييقوا از يكي به فرمان صدور مستلزم اصل نيا 7
 ن،يهمچن. است اختالف مورد موضوع ةدربار قوه آن نيتمك به حكم و كرده دايپ انحراف نظام
 و كالن يشناس مصلحت بر يمبتن زين اصل نيا يك بند موضوعِ نظام، يكل يها استيس نييتع

. دشو يم ياسالم نظام يتعال و بقا موجب كه است يكالن ماتيتصم مجموعه ياجرا به حكم
 نظام، مصحلت صيتشخ مجمع عنوانِ با يمشورت و يكارشناس نهاد كي سيتأس نفس اصوالً

 موضوع ياساس قانون در كه است آن نيمب زين ،ياساس قانون دوازدهم و كصدي اصل موضوع
 قسمت موضوع( يبشر ةشرفتيپ تجارب و فنون و علوم از يرهبر ةاستفاد و يشناس مصلحت

 و مفروض يامر) اول اصل 6 بند الف قسمت موضوعِ( اجتهاد قيطر از) اول اصل 6 بند ب
 يا سابقه و است رانيا ياسالم نظام مختص ميمفاه از برخاسته كامالً سيتأس نيا. است رفتهيپذ
 ها حكومت جهان، يحقوق يها نظام منظر از. ندارد يحقوق يها نظام ريسا در آن جامع مفهوم به

 را ياقدامات ،مبنا  نيهم بر و كنند يم يريگ ميتصم يعموم منافع و عامه مصلحت به بنا معموالً
 يجمهور يحقوق نظام يژگيو. دهند يم انجام است يخصوص حقوق با تعارض در بعضاً كه

 رو، نيازا و است اسالم مكتب بر يمبتن آن حكومت كه است آن در رانيا ياسالم
 ضوابط و اصول به معطوف گردد، امور و مسائل گريد متوجه كه آن از قبل آن يشياند مصحلت

 نيچن در جا كه از آن). 251: 1379 ،يمحسن و اسفاد ينجف( بود خواهد يشرع احتجاجات و
 متن. اوست ةعهد به زين مصالح صيتشخ دارد، عهده به را امور كالن تيمسئول هيقف يول ينظام
. است قانون نيا در يحكومت احكام يتجل بارز مواضع از ياساس قانون كصدودوازدهمي اصلِ
  :است آمده اصل نيا در

 يشورا مجلسِ ةمصوب كه يموارد در مصلحت صيتشخ يبرا نظام مصلحت صيتشخ مجمع
 با مجلس و بداند ياساس قانون اي و شرع نيمواز خالف نگهبان يراشو را ياسالم

 يرهبر كه يامور در مشاوره و نكند نيتأم را نگهبان يشورا نظر نظام مصلحت درنظرگرفتن
 ليتشك يرهبر دستور به است شده ذكر قانون نيا در كه يفيوظا ريسا و دهد ارجاع آنان به
 به مربوط مقررات. دينما يم نييتع يرهبر مقام را مجمع نيا ريمتغ و ثابت ياعضا. شود يم

  .ديرس خواهد يرهبر مقام دييتأ به و بيتصو و هيته اعضا خود توسط مجمع

 اصلِ ،نيهمچن و كصدودهمي اصل 8 و يك يبندها و كصدودوازدهمي اصل مفاد از
 يمشورت و يكارشناس نهاد مصلحت صيتشخ مجمع كه شود يم روشن كصدوهفتادوهفتمي

 و نظام يكل يها استيس نييتع در اهم مصلحت صيتشخ در را او تا است يرهبر يبرا
 يشورا مجلس اختالف مورد مسائل زين و ستين حل قابل يعاد طرق از كه يمعضالت حل
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 قانونِ ميتتم اي اصالح ةدربار مصلحت صيتشخ ،نيهمچن و نگهبان يشورا با ياسالم
 مصلحت صيتشخ مجمع ةفيوظ شود گفته كه است آن درست ن،يبنابرا. دهد ياريي اساس
 يِكارشناس ةجينت و زندپردا مي يكارشناس به صيتشخ نيا يبرا آن ياعضا و است نظام
 آن ياعضا علت، نيهم به. دهند يم قرار يو ارياخت در يرهبر ميتصم يبرا را خود
 مشخص يرهبر يسو از ها آن كار دستور و فيوظا و شوند يم نييتع يرهبر اسطةو به
 يشورا مجلس انيم اختالف ةدربار نهاد آن يداور م،يرمستقيغ اي به گونه يحت. شود يم

 مجمع مصوباتكه  اين آن، از تر مهم. است يرهبر ذيتنف به منوط نگهبان يشورا و ياسالم
 از ييها نمونه ادشدهي موارد ةهم ب،يترت نيبد. اجراست  قابل يرهبر بيتصو و دييتأ از پس
  .شود يم يرهبر يسو از يحكومت حكم صدور به منجر كه است ينديفرا

 با ياسالم يشورا مجلس انيم اختالف ةدربار مجمع مصوبات يحقوق تيماه ،البته
 اصلِ 8 و يك يبندها ةدربار مجمع نيا مصوبات يحقوق تيماه با نگهبان يشورا

 يبرخ). 277 -  267: همان( باشند داشته ييها تفاوت است ممكن ،ياساس قانون كصدودهمي
 قرار ياساس قانونِ اي و يعاد نيقوان با تعارض در ،يطيشرا در است ممكن مصوبات نيا از
 يحكومت حكمِ عنوان به المصلحه مادام ،يرهبر بيتصو از پس حال، هر در يول د،ريبگ

  .ددار يقانون و يشرع اعتبار
 از هيقضائ ةقو مقام نيتر يعال نصب و عزل بر يمبن كصدودهم،ي اصل 6 بند ب قسمت

 ياسالم يجمهور نظام ةگان سه يقوا از يكي در يحكومت حكم انفاذ مصداق ،يرهبر يسو
 انجامِ منظور به« :است شده حيتصر صورت نيبد هفتم و كصدوپنجاهي اصل در كه است
 نفر كي يرهبر مقام ،يياجرا و يادار و ييقضا امور ةيكل در هيقضائ ةقو يها تيمسئول
 ةقو سِيرئ عنوان به سال پنج مدت به را رمدب و ريمد و ييقضا امور به آگاه و عادل مجتهد
 فيوظا ةهم ياجرا ن،يبنابرا. »است هيقضائ ةقو مقام نيتر يعال كه دينما يم نييتع هيقضائ
 در الزم التيتشك جاديا .1: بر يمبن وهشتم كصدوپنجاهي اصل در مصرح هيقضائ ةقو سيرئ

ها  آن نصب و عزل و ستهيشا و عادل قضات استخدام .3 ؛ييقضا حيلوا ةيته .2 ؛يدادگستر
 حكم ةجنب همه كه ها، نيا مانند و آنان عيترف و مشاغل رييتغ و تيمأمور محل رييتغ و

 يمبن كصدودهمي اصلِ 11 بند. است يرهبر ذيتنف و حكم از يناش كنند، يم دايپ يحكومت
 ةقو سيرئ شنهاديپ از پس يالماس نيمواز حدود در نيمحكوم مجازات فيتخف و عفو بر

  . دارد را تيماه نيهم هيقضائ
 نظرِ ريز ياساس قانون هفتم و پنجاه اصلبر اساس  كه است ييقوا از يكي زين هيمجر ةقو
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 اعمالِ ،ياساس قانون زدهميكصدوسي و شصتم اصول طبق. شود يم اداره هيفق ةمطلق تيوال
 و ينظام يروهاين جا كه از آن. است شده ردهسپ هيفق يول به اًميمستق هيمجر ةقو از يبخش
 ةدربار 6 بند و ، هـ ،د يها قسمت و 5 و 4 يبندها ،است هيمجر ةقو از يبخش يانتظام

 ةهم نصب و عزل روها،ين جيبس و صلح و جنگ اعالن مسلح، يروهاين كل يفرمانده
 بيتصو بر يبنم كصدوهفتادوششمي اصل ليذ ،نيهمچن و ،يانتظام و ينظام يعال فرماندهان
 يياجرا امور ةدربار ادشدهي اصول موضوع از ييها مصداق ،يمل تيامن يعال يشورا مصوبات

 نظر ريز كه يياجرا امور از يگريد بخش. شود مي اجرا يرهبر حكم با اًميمستق كه است
  .كند يم اتخاذ يرهبر فرمان از را خود انفاذ زين رديگ يم انجام هيمجر ةقو سيرئ

 او عزلِ و) كصدودهمي اصل 9 بند( مردم انتخاب از پس يجمهور  استير حكم يامضا
 ،)76 :1361 ،ينيخم امام( است ذيتنف لغو و ذيتنف يمعنا به كه) كصدودهمي اصل 10 بند(

 كه يزمان تاكه  اين بر يمبن) ام يكصدوسي اصل موضوع( جمهور سيرئ ياستعفا قبول
 امور دادن  انجام به موظف همچنان نشود، رفتهيپذ يرهبر يسو از جمهور سيرئ ياستعفا
 اصلِ موضوع( خاص طيشرا در جمهور سيرئ اول معاون يتصد با يرهبر موافقت و است،

 انفاذ يبرا يرهبر احكام ةدربار ياساس قانون در مصرح قيمصاد جمله از) كميو يكصدوسي
 تيوال از را خود تيمشروعكه  اين به توجه با يياجرا مسئوالن ن،يهمچن. است يياجرا امور
 مواجه حادثه اي معضل با كه يموارد در توانند يم زين يمورد صورت به ،كنند يم كسب هيفق

 و اسفاد ينجف( بپردازند خود به مبتال يياجرا امور حل به يرهبر از حكم افتيدر با شوند،
  ).95 -  94 :1379 ،يمحسن

 قوه نيا در نيتقن اعمال كه است آن انگريب ياساس قانون در مقننه ةقو به مربوط اصول
 يشورا مجلس«: كند يم انيب قانون نيا هفتادودوم اصل. است يحكومت احكام از ينمود زين

 قانونِ اي كشور يرسم مذهب احكام و اصول با كه كند وضع ينيقوان تواند ينم ياسالم
 ةبرعهد آمده ششم و نود اصل در كه يبيترت به امر نيا صيتشخ. باشد داشته رتيمغا ياساس
 يشورا مجلس مصوبات رتيمغا عدم صيتشخ زين نودوششم اصل .»است نگهبان يشورا
 اصلِ طبق. است گذاشته نگهبان يشورا يفقها تياكثر ةعهد به را اسالم احكام با ياسالم

. ندارد يقانون اعتبار نگهبان يشورا وجود بدون ياسالم يشورا مجلس اصوالً نودوسوم،
 يشورا مجلس مصوبات و ماتيتصم كه سازند يم محرز ياساس انونق اصول نيا مجموع
 كه يهنگام. است يقانون اعتبار و تيمشروع فاقد نگهبان يشورا ذيتنف و دييتأ بدون ياسالم
 يشورا يفقها انتخاب زين كمينودو اصل كصدودهم،ي اصل 6 بند الف قسمت بر افزون
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 دانسته يرهبر فيوظا از ميرمستقيغ را راشو نيا دانان حقوق انتخاب و م،يمستق را نگهبان
 روشن را هيفق ةمطلق تيوال حكم اسطةو به مقننه ةقو مصوبات انفاذ از گريد ينمود است،

 ديبا نيقوان ةيكل دارد يم مقرر كه ياساس قانون چهارم اصل به استناد با ن،يهمچن. سازند يم
 با ريمغا موارد بيتصو از را مجلس كه هفتادودوم اصل و باشند ياسالم نيمواز مطابق
 زين هيفق يول يحكومت احكام جا كه از آن كند، يم منع كشور يرسم مذهب احكام و اصول

 مخالف كه ينيقوان بيتصو با است موظف نگهبان يشورا ،است اسالم احكام انواع از يكي
 اصلِ يك بند موضوع( نظام يكل يها استيس. كند مخالفت است يرهبر يحكومت يآرا
 گونه نيا از يروشن ةنمون شوند، يم ابالغ و شده نييتع يرهبر يسو از كه) صدودهمكي

 به اقدام ازين مورد موارد ةدربار نظر اظهار هنگام نگهبان يشورا ن،يا بر افزون. است احكام
  ).96 :همان( كند يم يرهبر از مجوز كسب اي استفتا

 مسائلِ در مقننه ةقو اعمال ياساس ونقان نهم و پنجاه اصل اگرچه ادشده،ي موارد بر افزون
 ندگانِينما مجموع دوسوم بيتصو با را يفرهنگ و ياجتماع ،ياسيس ،ياقتصاد مهم اريبس

 فرمان كصدودهمي اصل از 3 بند كه آن به توجه با است، شمرده مجاز يپرس همه راه از مجلس
 مطرح آن يبرا يصيخصت گونه چيه و داده قرار يرهبر ارياخت در عام طور به را يپرس همه

 با زين نهم و پنجاه اصلِ موضوع ةدربار ياسالم يشورا مجلس ةمصوب ،)95: همان( است نكرده
  .ابدي يم انفاذ يرهبر حكم

  
  يريگ جهينت

 عملِ يراهنما و مبنا مكتب در مقام اسالم كه شود يم روشن، آمد نوشته نيا در آنچه بنابر
 چيه و است جامعه آن يعمل و ينظر سازمان نيرك ركن و نياديبن قانون ،ياسالم ةجامع
 ديموال از يكي ياساس قانون. رديگ ينم قرار آن عرض در ،ياساس قانون يحت ،يگريد ةمقول

 يعمل تحقق آن هدف نيتر مهم كه است) ره(  خميني  امام حضرت يرهبر به ياسالم نهضت
 يِحكومت احكام قيمصاد از يكي قانون نيا انفاذكه  اين ضمن ن،يبنابرا. هست و بوده اسالم
 ةهم در نشيب نيا است، يعيش اسالم ينيب جهان آن بر حاكم روح جا كه از آن است، اسالم
 بر قانون نيا از يمتعدد اصول آمد، مقاله در كه گونه همان رو، نيازا. است متبلور آن اصول
 و يمنطق يونديپ چون. دارد ديتأك ياساس قانون برها  آن تيحاكم و اسالم احكام ياجرا

 چيه كه دارد ديتأك زين خود و است، حاكم آن اصول و فصول تيكل بر يساختار يانسجام
 از ست،ين يقانون اعتبار يداراـ  حاكم هيفقـ  آن ةندينما ذيتنف و اسالم موافقت بدون يقانون
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 يرام ،ياساس قانون جمله از ن،يقوان ةهم بر يحكومت احكام تيحاكم ،ياساس قانون منظر
  .شد داده نشان اجمال به آن مهم قيمصاد از يبرخ ،مقاله نيا در. است شده رفتهيپذ

 ،ياساس قانون بر يحكومت احكام ةالمصلح مادام تيحاكم كه شود يم روشن ،نيهمچن
 كه گونه همان كاهد، ينم جامعه يمل ثاقيم مثابة به آن يواال اعتبار و يحقوق شأن از تنها نه

 اسالم احكام اعتبار از مصلحت و ضرورت مواقع در ياسالم احكام گريد برها  آن تيحاكم
 اگر. شد خواهند نظام يكارآمد و ياساس قانون ييايپا و ييايپو عامل بلكه كاهد، ينم زين

 ةعرص در ياسيس ـ ياجتماع يزندگ ريمتغ طيشرا برابر در ياساس قانون ييستايا تيوضع
 و بحران تيريمد يبرا كارآمد يابزار مثابة به يكومتح احكام وجود بدون ،يالملل نيب و يمل

 از شيب پژوهش نيا ةيفرض يدرست ،شود تجسم و تصور روزآمد و بهنگام ماتيتصم اتخاذ
  .شد خواهد محرز شيپ

  
 منابع
  .معاصر ةشياند و دانش فرهنگ ةمؤسس: تهران ،نظام مصلحت صيتشخ .)1380( محمدجواد ارسطا،
  .عروج :تهران ،)ره(  خميني امام ةنام تيوص .)1384( ارضيعل ،يجمكران يلياسماع
  .رانيا يعلم مدارك و اطالعات مركز: تهران ،ياسيس علوم فرهنگ .)1375( يعل ،يآقابخش
 ،)ع(   تيـ ب اهـل  فقـه  يتخصصـ  ةفصلنام ،»آن تيحج امكان و مرسله مصالح« .)1383( يمحمدعل ،يريتسخ

  .زمستان، 40 -  39 ش ،10  س
 ،3 س ،يرهبـر  خبرگـان  مجلـس : تهران ،ياسالم حكومت ةفصلنام ،»حق ليتحل« .)1377( نيحس ،يتوسل

  .بهار، 7 ش
  .الزهراء: قم ،يرهبر و يوح رامونيپ .)1369( عبداهللا ،يآمل يجواد
 حكومـت  و ينـ يخم  امـام  ،ياجتمـاع  مصـلحت  نديفرا و هيفق تيوال .)1378( عباس ديس ،يمقام قائم ينيحس

  ).ره(  ينيخم  امام آثار نشر و ميتنظ ةمؤسس: تهران ،مصلحت و يحكومت احكام ؛ياسالم
 احكام ؛ياسالم حكومت و خميني  امام ،ييوال حكومت در مصلحت گاهيجا .)1378( نيعبدالحس خسروپناه،
  ).ره(  خميني  امام آثار نشر و ميتنظ ةمؤسس: تهران ،مصلحت و يحكومت

  .ياسالم انقالب يفرهنگ مدارك مركز: تهران ،15 ج نور، ةفيصح). 1361( اهللا روح امام ،ينيخم
  .ياسالم انقالب يفرهنگ مدارك مركز: تهران ،20ج ،نور ةفيصح .)1369( اهللا روح امام ،ينيخم

  .28 ش ،7 س ،)ع(   تيب اهل فقه يتخصص ةفصلنام ،»يعلو فقه در يحكومت حكم« ).1380( محمد ،يرحمان
  .24 ش ،5 س ،انيك ،»يعيش فقه نشد يعرف نديفرا«). 1374( ريجهانگ پور، صالح
 صيتشـخ  مجمـع  كياستراتژ قاتيتحق مركز: تهران، مصلحت و يحكومت احكام). 1380( اهللا فيس ،يصرام

  .نظام مصلحت



 45   مصطفي تقوي سيد

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال جستارهاي سياسي معاصر

  .تهران ،تيروحان و تيمرجع ةدربار يبحث ،»زعامت و تيوال«). تا يب( نيمحمدحس ديس ،ييطباطبا
  .بهار، 41 ش ،11 س). ع(   تيب هلا فقه يتخصص ةفصلنام .»عتيشر مقاصد و فقه«). 1384( ابوالقاسم ،دوست يعل

 يپژوهشـ  و يآموزشـ  ةمؤسسـ : قـم  ،اسـالم  ياسـ يس و يارزشـ  نظـام  بر يدرآمد). 1385( محمود ،يفتحعل
  .)ره(  خميني   امام

  .يدولت تيريمد آموزش مركز: تهران ،يصائب محمد ةترجم ،تيريمد يفيتوص فرهنگ). 1371( فرنج
  ).1368( رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون
  .تهران دانشگاهانتشارات : تهران ،2ج ،يحقوق مقاالت). 1375( ابوالقاسم ،يگرج
  .يبانكدار آموزش مركز: تهران ،ياقتصاد اصطالحات و لغات يفيتوص فرهنگ). 1368( حسن ز،يگلر

 فقه يتخصص ةفصلنام ،»)ع(  يعل امام يحكومت ةريس يفقه يها بازتاب از يپرتو«). 1380( محمد ،يقم مؤمن
  .زمستان، 28 ش ،7 س ،)ع(   تيب اهل

  .1 ش ،3 س ،ياسالم حكومت ةفصلنام ،»ياسالم حكومت در يگذار قانون«). 1377( محمد ،منصورنژاد
  .يالهد: تهران ،رانيا ياسالم يجمهور ياساس حقوق). 1379( يمحسند يفر و يمرتض اسفاد، ينجف

  .تابستان و بهار، 16 و 15 ش ،قبسات ةفصلنام ،»يحكومت حكم ةگستر« ).1379( لياسماع ،يالله نعمت
ـ ثانو احكـام  در) ره(  خميني  امام ةينظر«). 1387( محمد ،يزدي   ،)ع(   تيـ ب اهـل  فقـه  يتخصصـ  ةفصـلنام  ،»هي

  .تابستان، 54 ش ،12 س
  



 

 

  


