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  گذاري در نظام اداري اسالمی؛ سلسله مراتب قانون
  )اساسی جمهوري اسالمی ایرانبا تأکید بر قانون (

  *مجتبی درودي
  

  چکيده
از آنجا که نظام اسالمي در عصر غيبت بايد مبتني بر نظريه واليت فقيه باشد و مشروعيت 

توان گفت نظام سياسي اسالم، مبناي نظام اداري  فقيه است، مي همه ارکان آن به تنفيذ ولي
ماند که همواره نظـام   زماني پايدار مي آيد. اين پيوستگي و وابستگي دوسويه، به شمار مي

اداري هماهنگ و همسو با نظام سياسي اسالم، مديريت شود. نظام اسالمي در ايران مبتنـي  
ناهمسويي و ناهماهنگي اين دو نظام با  بر همين نظريه شكل گرفته است كه گاهي اوقات،

ور گرديده است. از هايي در عرصه اداره ام هاي جدي و حتي بحران يكديگر، منشاء چالش
مراتـب   سلسـله «اين رو، اين مقاله به تبيين يکي از ساز و کارهـاي همـاهنگي بـا عنـوان     

و تأثير آن بر قوانين جـاري (قـانون اساسـي، قـانون      گذاري در نظام اداري اسالمي قانون
به روش تفسيري و اسـتنباطي از  عادي و مقررات دولتي) در نظام جمهوري اسالمي ايران 

  پردازد. ميروايات و  آيات
  .ربوبيت تشريعي  : قانون، نظام اداري، قانون اساسي، ربوبيت تكويني،ها كليد واژه
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  مقدمه
پس از جنگ جهانی دوم، نظریاتی دربارة پیوند سیاست و اداره بیان کرد و بر این  بی پل اپل

هـا   ا اجراي سیاسـت کنند و مدیران ب گذاران خط مشیء آینده را ترسیم می باور بود که قانون
کننـد و پیشـنهادهایی    هاي آنها را کشـف مـی   هاي مصوب، اشکاالت و نارسایی و خط مشی

به ایـن ترتیـب، آنـان در وضـع قـوانین و خـط       . دهند براي تغییر و تبدیل مقررات ارائه می
خط  رو، کلیه امور مربوط به قوه مجریه، مقنّنه، قضاییه و نیز اند. از این هاي آینده سهیم مشی
احکام دادگاه را قوانین مقنّنـه  . به عبارت دیگر، ها و امور اداري داراي اهمیتی یکسانند مشی

سیاسـی یـک    کلیه امـور با هم  کند و هر سه قوه مجریه تعیین می و قوانین این قوه را عمل
  1کشور را بر عهده دارند.

 در مجلـس ؛ فتتوان یا مراتب و مشاغل میهمه همبستگی بین خط مشی و اداره را در 
چنانکـه   .معناست بی» سیاست«وجود ندارد و بدون اداره، » اداره«دولت بدون برنامه کلی، و 

آنان در عمـل لـزوم   . در ایران مدیران و دستگاه اداري نقش اساسی در تعیین سیاست دارند
پیشنهاد، داده به صورت هاي خاص را تشخیص  سیاست در زمینهتعیین و  تنظیم خط مشی

دولت آن را به صـورت  دهند، هیئت  ارائه میدولت هیئت  بهاداري، ق سلسله مراتب از طری
پیشنهادهاي دولـت را بـا مختصـر    هم قوه مققنه  و معموالًکند.  ه میاي تقدیم قوه مقنن الیحه

ود جدایی بین سیاسـت و اداره  دهنده عدم وج نشانرساند. این امر،  به تصویب میتغییراتی 
نظریه والیت فقیـه، مشـروعیت   اساس گذار جمهوري اسالمی بر  بنیان، امام خمینی 2است.

والیـت فقیـه در کـار    «فرمود:  دانست و می همه ارکان نظام اسالمی را به تنفیذ ولی فقیه می
نباشد، طاغوت است، اگر بـه امـر خـدا نباشـد، ریـیس جمهـوري بـا نصـب فقیـه نباشـد،           

  3».تغیرمشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت اس
فقیـه   بلکه تنفیذ ولیآید،  مبناي نظام اداري به شمار میدر اسالم نظام سیاسی رو،  از این

تـا زمـانی   . این ارتباط و پیوسـتگی،  باشد مشروعیت بخش به آن میدر رأس نظام سیاسی، 
نظـام سیاسـی و والیـی اسـالم     بـا   پایدار است که همواره نظـام اداري هماهنـگ و همسـو   

دگاهی بـه  ، هر از چندر ایران گیري نظام جمهوري اسالمی پس از شکلولی . مدیریت شود
هـاي   و ناهماهنگی بین دو نظام مزبور پیش آمـده و بـه چـالش    دلیل سوء مدیریت، اختالل

خـود  کـه  اسـت  هایی در عرصه اداره امور منجـر شـده    به بحراننیز ی اوقات گاهبنیادین و 
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رو، محقـق در ایـن    از ایـن . مادي گردیده استها و منابع انسانی و  موجب هدردادن سرمایه
گذاري در نظـام   سلسله مراتب قانون«مقاله به تبیین یکی از سازوکارهاي هماهنگی با عنوان 

کـه سلسـله     گویی به این پرسـش  ضمن پاسختا  کند تالش میو پردازد.  ، می»اداري اسالمی
تبیـین ارتبـاط بـین والیـت     بـه  اسـت؟،   گذاري در نظام اداري اسالمی چگونه مراتب قانون

، والیت تقنینی فقیه، قانون اساسی، قانون عادي و تشریعی خداوند، والیت تقینی معصوم
  مقررات دولتی بپردازد.

  مفاهيم و اصطالحات
: این واژه هم به ساختار و روابط بین واحدها در سازمان و هم بـه گروهـی از   نظام اداري. 1

و بـراي  ، هاي مشترکی را به کارگیرنـد  ها و خط مشی تتا سیاسآیند  افراد که گردهم می
  4شود. اي مشترك بکوشند، اطالق میه یابی به هدف دست

» قـانون « 5، روش و آیین است.به معناي رسم، قاعده)، Kanon(واژه یونانی: معرّب قانون. 2
شود.  ر نظر گرفته میعرف دمنبعی از منابع حقوق و در برابر گاه به عنوان در اصطالح، 

صالح وضـع   تمام مقرراتی است که از سوي یکی از مراجع ذي مقصوددر این صورت، 
ها و  نامه شامل تصویبعالوه بر مصوبات مجلس، در این معناي عام، . قانون، شده باشد

شود. قانون در اصطالح حقوق اساسی، به مصوباتی اطـالق   هاي اداري نیز می نامه بخش
مجلس شـوراي اسـالمی وضـع    سوي با تشریفات مقرر در قانون اساسی از گردد که  می

نظـران،   صـاحب برخـی   6باشـد.  هگرفتبه طور مستقیم انجام پرسی،  طریق همهشده یا از 
داننـد کـه شـیوه رفتـار آدمـی را در زنـدگی        را مجموعه بایدها و نبایدهایی می» قانون«

  7کند. تعیین میاجتماعی 
گرداندن جهـان نیـز   و اي غیر از خدا نیست،  آفرینندهاین معناست که به : ربوبیت تکوینی. 3

  8ك و تعالی است.با خداوند تبار
امر و نهی را بـراي او قائـل    حقی که در برابر خداوند تسلیم بوده، : انسانربوبیت تشریعی. 4

و  ،براي امر و نهی تعیین شـده سوي او باید فقط فرامین خداوند یا کسی را که از باشد، 
  9به اجازه او منتهی شود بپذیرد.یا افرادي که دستورهاي آنان، 
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تـرین سـند حقـوقی و سیاسـی یـک کشـور، بیـانگر بنیادهـا، نهادهـا،           : مهمقانون اساسی. 5
به خصـوص  عی، فرهنگی، اقتصادي، حقوق اساسی، ساختارها، مناسبات سیاسی، اجتما

  10.سیاسی وجود دارد ت که در یک نظامنشان دهنده نوع حاکمیت و حکومتی اس

  گذاري توحيد، مبناي قانون
تکوینی و تشـریعی   خداوند را هم خالق و هم مالک حقیقی و هم رببینی توحیدي،  جهان
چنـان آزاد نیسـتند کـه بتواننـد در      هـا آن  رو، انسان از این. داند هستی و انسان میجهان همه 

که بخواهنـد تصـرف کننـد و دسـت بـه      هرگونه  ها، ون و نیز درباره سایر انساناشیاي گوناگ
بینی  در جهانیعنی ؛ تنافی داشته باشدکه با مالکیت حقیقی خداوند متعال، ارهایی بزنند باعت

خارج از چارچوب شرع را ندارد. حتی هیچ فردي حق اعتبار و انشاي امر و نهی توحیدي، 
ضـع قـانون شـرعی    هاي روي زمـین، مبنـایی بـراي و    اجماع افراد یک جامعه، یا همه انسان

بایـد بـا مصـالح    ه احکام و مقررات فردي و اجتماعی، از آنجا کتعبیر دیگر، . به نخواهد بود
کشـف وجـود و    این جهانی و هم با مصالح اخروي و ابدي سازگار باشد و عقـل آدمـی از  

کـه از نظـر شـرعی     وضـع کنـد   یتوانـد قـانون   ناتوان است، بشر نمیسازگاري  عدم این دو
یا از فردي کـه  و نهی پروردگار تسلیم بوده،  رو، انسان فقط در برابر امر از این. مشروع باشد

ي آنان به اجازه وي منتهـی  از سوي او براي امر و نهی تعیین شده یا از افرادي که دستورها
نهـی بـه    حـق امـر و  گرنه کسی به طور مستقل،  کند و دستور پذیرفته و پیروي میشود،  می

  11ندارد.دا را بندگان خ
کسـی  شـود چـه    روشـن مـی   با اشـاره بـه آیـاتی از قـرآن    و  با توجه به مطلب یاد شده

  گذاري را دارد. شایستگی قانون

  الف ـ مالكيت خداوند
از آن  قرآن کریم این نوع مالکیت را منحصراً. مالکیت حقیقی، امري تکوینی و واقعی است

 فراگیـر کند و برخی دیگر،  اثبات میاي خدا اصل مالکیت را برشمرد؛ برخی آیات،  خدا می
  کند. حقیقی را از غیر خدا سلب می آن را و برخی نیز مالکیت

آیاتی که اصل مالکیت و انحصار آن را بـراي خـدا اثبـات     :مالکیت انحصاري خداوند. 1
  کند: می
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(فـاطر:   »ذلکم اهللا ربکم له الملک؛ این است خدا، پروردگار شما، فرمـان از آنِ اوسـت  «
  مفید حصر است؛» الملک«ف و الم در این آیه به دلیل تقدم خبر بر مبتدا و وجود ال) 13

روایی که از هر عیب مبرا و از هـر   ودي نیست، همان فرمانباوست خدایی که جز او مع
  )23(حشر:  نقص منزه است.

و االهـی   آیاتی که بیـانگر عمومیـت و جامعیـت سـلطه    : فراگیر بودن مالکیت خداوند. 2
  ت حقیقی خداوند سبحان نسبت به همه چیز است:مالکی
»لی کُلِّ شَیع وه یهِنَّ وما ف ضِ والْأَر و ماواتالس لْکم لَّهیرٌ لقَد فرمـان  )؛ 120(مائده: ء

از آن خداست و او بر ها و زمین است،  ه که در خود آسمانها و زمین و هرچ روایی آسمان
اشاره به موجودات آسمانی و زمینی است که در در آیه، » فیهنَّ«. کلمه »همه چیز قادر است

  ها و زمین موجودند. خود آسمان
هـا و   روایی آسـمان فرمـان )؛ 17ــ 18: (مائـده و للَّه ملْک السماوات و الْأَرضِ و ما بینَهما«

اشاره به موجـوداتی   در آیه،» بینهما«. کلمه »زمین و هر چه میان آن دو است از آن خداست
  ها و زمین است.  که در بین آسماندارد 

رت، زمین و آسـمان و مـابین   شود که هر آنچه در دنیا و آخ از این گونه آیات معلوم می
  12آنهاست، خواه مجرد یا مادي، مملوك خداست.

  کند: آیاتی که مالکیت را از غیر خدا نفی می: نفی مالکیت غیر خداوند. 3
  )111(اسراء: .»روایی براي او نیست انشریکی در فرم«
اي،  وزن ذره اید بخوانید، آنـان هـم   بگو کسانی را که به جاي خدا (معبود خود) پنداشته«
مالک چیزي نیسـتند و نـه در آنهـا مشـارکتی دارنـد و نـه از       ها و نه در زمین،  آسمان نه در

  13)22(سباء: ». جانب آنان براي خدا پشتیبانی است

  خداوندب ـ ربوبيت 
  وینی و تشریعی هر دو از آن خداست.ربوبیت تک

 ،زمین ،ها نسبت به آسماناالهی  جامع و بیانگر ربوبیت عام و وسیعسورة جاثیه  36آیه 
  آینده و همۀ موجودات مجرد و مادي است.، عوالم گذشته، انسان

خـدا   اي غیـر از  بـه ربوبیـت تکـوینی (آفریننـده    معتقـد  از نظر قرآن کریم انسان موحد 
گذار اسـت و فقـط بایـد از او اطاعـت      نیست) و هم به ربوبیت تشریعی (خدا، یگانه قانون
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که دربارة  شوند، چنان نامیده می» مشرك«رو، منکرین ربوبیت تشریعی،  باشد. از این میکرد) 
به شـمار  » رب«یهود و نصاري دانشمندان و راهبان خود را به عنوان « فرماید: میاهل کتاب 

  )31توبه: ».(و شریک خدا قرار داده بودندآورده 
چون و چـراي آنهـا را مثـل     اطاعت بیایشان ، است طور که در روایات تفسیر شدههمان

گفتند، مانند قانون خدا برایشان محترم بـود،   هر چه آنان می. دانستند اطاعت خدا واجب می
» رب«مندان) را بـه عنـوان   کـه احبـار (دانشـ   این« :فرمایـد  میباره  در این چنان که امام باقر

بلکـه دسـتورهاي   نان روزه گرفتنـد یـا نمـاز خواندنـد،     منظور این نیست که براي آگرفتند، 
ها  رو، پذیرش ربوبیت تشریعی طاغوت از این 14».خالف حکم خدا را از آنان اطاعت کردند

خـالق   که ما چرا که ادعاي فراعنه این نبود؛ آید و فراعنه نیز از منظر قرآن شرك به شمار می
بلکه ادعاي اصلی آنـان  و برکات آسمانی نقش تکوینی داریم، شما هستیم یا در نزول باران 

ت و قـانون تـدوین   گفتند: رشد و کمال شما در پرتـو حاکمیـ   آنها می. ربوبیت تشریعی بود
  15شده اندیشه ماست.

  ج ـ حاكميت خداوند
رَ أَ « داند: قرآن کریم حاکمیت مطلق را مخصوص خداوند می أَمـ لَّهإِالَّ ل کْموا  إِنِ الْحد بـالَّ تَع

اهحکم، جز، از آن خدا نیست، دستور داده که جز او را نپرستید)؛ 40(یوسف: إِالَّ إِی«.  
» اال ایاه امر االتعبدوا«به قرینه عبارت ، معانی بسیاري دارد. ولی در این آیه، »حکم«ة واژ

یعنـی ایـن حاکمیـت کـه مخصـوص      ؛ اش امر و نهی اسـت  بر معنایی داللت دارد که الزمه
نـد کـه   شود خداوند به بندگانش امـر و نهـی کنـد و مـردم موظف     موجب میست، خداوند ا

چنانکه در قانون اساسی دربارة حاکمیت خداونـد چنـین آمـده     16فرامین او را اطاعت کنند.
  است:

بـر سرنوشـت اجتمـاعی    همو، انسان را  طلق بر جهان و انسان از آن خداست.حاکمیت م
یا در ین حق االهی را از انسان سلب کند، تواند ا کس نمی خویش حاکم ساخته است، هیچ

  17قرار دهد. خدمت منافع فرد یا گروهی خاص

  دـ تسليم مطلق در برابر خداوند
ها باید در برابر خداوند متعال تسلیم مطلق بوده و از دیـن و آیـین او    از دیدگاه قرآن، انسان

  پیروي کنند:فقط 
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 .»هر کس چهرة خویش را به سوي خـدا تسـلیم کنـد در حـالی کـه نیکوکـار باشـد...       «
 کـه حضـرت علـی   . چناناسـت » تسـلیم «به معناي » اسالم«واژة ) در حقیقت، 22(لقمان: 

یکی از مبـانی نظـام جمهـوري    قانون اساسی، چنانچه در  18»االسالم هو التسلیم«فرماید:  یم
خداي یکتا (ال اله اال اهللا) و اختصاص حاکمیت و تشریع بـه او و لـزوم    اسالمی را ایمان به

  19داند. می تسلیم در برابر امر او

  در اختالفات اجتماعياالهي  پيروي از احكام
اجتماعی و حقوقی بین افـراد، اخـتالف یـا    روابط در در جامعه هنگامی که در اندیشه دینی 

در « رجـوع کنـد:  االهـی   به احکـام ع و حل آنها، ید، انسان باید براي دفآ برخوردي پیش می
  )10(شوري: .»موردي که بین شما اختالف پدید آمد، باید حکمش را از خدا بخواهید

  فرماید: یا در فرازي دیگر می
دهند و بـاز دارنـد از    را فریبکه تو حکم خدا حکم کنی و بپرهیز از اینحتی باید طبق «

یعنی آنچه را که خدا بر تـو نـازل کـرده،     )49(مائده: » که مطابق دستور او قضاوت بکنیاین
  آن را نادیده انگاري و حکمی بر خالف آن صادر کنی.نباید 

ولـی  مطلـب مبـرّا بـود،    بودن، از این به خاطر معصوم  البته ساحت مقدس پیامبراکرم
و  شود که دیگران هم بدانند احکام خدا دقیقا باید رعایتخداوند براي تأکید و نیز براي این

  فرماید. هیچ تخلّفی از آن انجام نگیرد، این دستور را صادر می

  اذن االهيو ـ نكوهش وضع قانون بدون 
افرادي را که از پیش خود قانونی را وضع کـرده و حـالل و حرامـی را تعیـین     االهی  آیات

بـه شـما   به اینها بگو آیا خـدا  «کنند: را محکوم میآنان  بسیار نکوهش نموده و کار، کنند می
  )59یونس: »(بندید؟ اجازه داده (که چنین کاري بکنید)، یا به خدا افترا می

رو، کسی که بدون اجازه خداوند، حالل و حرامی را معین کند و قانونی را بـراي   از این
  20ه است.بر خدا بست مردم وضع نماید، افترا

یت تکـوینی و احاطـه   دارابودن ربوب خداوند متعال به جهت در نتیجه، از نظر قرآن کریم
گـذاري فقـط    حق قانون. و داند علمی به مصالح و مفاسد، حق و عدل را بهتر از دیگران می

و مستند بـه اجـازه   االهی  گذاري در طول قوانین البته اگر قانون 21براي خداوند متعال است.
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، . در غیر این صورتیابد بلکه پیروي از آن ضرورت میشود.  محسوب نمیشرك ، او باشد
این قـانون از نظـر اسـالم اعتبـاري     ، یعنی اگر مستقل و بدون استناد به اجازه خداوند باشد

نـد  نخواهد داشت و مسلمانان هم به عنوان مسلمان بـودن، الزامـی بـه پیـروي از آن نخواه    
  22داشت.

چنـین  » نظام جمهـوري اسـالمی  «در اصل دوم قانون اساسی، برپایه ایمان به این مبانی، 
  ود:ش تعریف می

. خداي یکتا (الالـه االاهللا) و اختصـاص   1جمهوري اسالمی نظامی است بر پایه ایمان به: 
و نقش بنیادي آن در االهی  . وحی2حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ 

. عدل خـدا  4. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوي خدا؛ 3بیان قوانین؛ 
. امامت و رهبـري مسـتمر و نقـش اساسـی آن در تـداوم انقـالب       5تشریع؛  در خلقت و

  23. اسالم...

  گذاري در نظام اداري اسالمي سلسله مراتب قانون
کـه قـانون   گذاري فقط براي خداوند متعال است، مگـر این  حق قانون اکنون که معلوم گردید
اسـالمی را بـه طـور کلـی      قـوانین و مستند به اجازه او باشد، االهی  گذاري در طول قوانین

  توان به چهار نوع تقسیم کرد: می
عمده قوانین اسـالم از ایـن   ز سوي خداوند متعال صادر شده است؛ . قوانینی که مستقیم ا1

از جانب خداونـد آنهـا را بیـان کـرده      یا پیامبراکرمکریم آمده، اند که یا در قرآن  نوع
تـوان بـه    مـی وي،  جانشینان معصـوم  سنّت پیامبر وبا رجوع به کتاب خدا،  است، و 

  آنها دست یافت؛
داده، و ایشـان بـه صـورت     . احکام و مقرراتی که خداوند، اختیار آن را به پیامبر اکـرم 2

  بیان فرموده است؛اوامر و نواهی 
  نموده است؛ تفویض. مواردي که حکم قانونی آن را به امام 3
تـا بـا   باشد،  ر آن، با ولی امر مسلمین مید گیري . مواردي که خالی از حکم بوده و تصمیم4

  24در چارچوب قوانین شرعی عمل شود.به شکل مناسب ها و شرایط،  توجه به زمینه
گذاري در نظام اداري  به تبیین سلسله مراتب قانونون اسالمی، نوع قانچهار با توجه به این 

  شود: پرداخته می
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  واليت تشريعي خداوند. ۱
 27یـز کامـل،  چاش نسبت به هر  و احاطه 26به هر چیز آگاه 25و جهان،خدایی که خالق انسان 

اسـت،   30و منزه از هرگونه عیب و نقص و نسـیان  29رحمتش فراگیر 28نیاز مطلق، غنی و بی
صـالحیت انحصـاري دارد و والیـت تشـریعی مخـتص بـه       گـذاري،   در امر تشریع و قانون

آنان رسـوالن و مبلغـان   ندارد؛ حصر در تشریع در مورد پیامبران و امامان نیز استثنا . اوست
تشـریعی از جانـب پیـامبر    هم در مـوارد معـدودي،   اگر ، گذاران نه قانونهستند، االهی  پیام

. پس هیچ حکم و فرمانی جز فرمان خداوند مشروعیت بوده استاالهی  اذنبا انجام گرفته 
هایی که حاکمیـت مطلـق خداونـد را در     رو، نظام از این). 57انعام: »(ال هللان الحکم ا« :ندارد
هـا   دیگـر نظـام  بـا  گـذاري   در عرصـه قـانون  اند،  ه تکوین و تشریع به رسمیت شناختهعرص

  31.دنتفاوت بنیادین دار
  فرماید: در این باره می که امام خمینیچنان

در این است » طنتی و جمهوريمشروطه، سل«هاي  فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومت
پردازند؛ در صورتی که  گذاري می ها به قانون که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم

قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسالم به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس 
نی جز حکـم  گذاري ندارد و هیچ قانو اسالم، یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانون

  32توان به مورد اجرا گذاشت. شارع را نمی
دانی هستند که با استناد به منابع،  شناسان و قانون همگی اسالم، فقیهان و مجتهدانرو،  از این

  کنند. را بیان میاالهی  احکام و قوانین

  ناواليت تقنيني معصوم. ۲
در زمان  پیامبراکرمزعامت سیاسی و رهبري اجتماعی است. ، نایکی از شئون معصوم

به عنوان شـأنی از  را رهبري و مدیریت امور جامعه ت خود، به عنوان ولی امر مسلمین، حیا
ناشی از حقی بود که خداوند بـه ایشـان   بر عهده داشت و پیروي از اوامر او، شئون رسالت 

ولٍ إِالَّ لیطـاع بِـإِذْنِ ال      « واگذار کرده بود: سـنْ ر لْنا مـ سـمـا أَر و ه پیـامبري را  ) 64(نسـاء:  ؛ لـَّ
  .»نفرستادیم مگر براي این که با اجازه خداوند پیروي شود

را اجرا و جامعه مسلمانان را اداره کنـد  االهی  آن حضرت وظیفه داشت احکام و قوانین
براي عظمت اسالم و  رو، پیامبراکرم از اینح امور مادي و معنوي آنان بکوشد. و در اصال
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کرد، همه امور حکومتی جامعه اسـالمی   دستور صادر می قراري نظم و امنیت،سلمانان و برم
النبی اولی بـالمؤمنین  « ۀآیزمینه، در این  33و مسلمانان مطیع وي بودند. در اختیار ایشان بود
، بـه اولویـت   »ن از خود آنها سزاوارتر اسـت ابر مؤمن )؛ رسول اکرم6من انفسهم(احزاب: 

هاي  یکی از شاخه. این والیت، عامه و زعامت سیاسی اشاره داردهمان والیت به بر نفوس، 
است که از مناصـب   »قضا و فصل خصومت«زعامت سیاسی (به معناي عام آن)، والیت در 

  آید. به شمار می پیامبراکرم
  فرماید: چنان که قرآن کریم در این باره می

میـان خـود، تـو را داور     که در نـزاع آورند مگر آن دگارت که ایمان نمیسوگند به پرور«
  )65(نساء: .»دهی هیچ دلگیر نشوند و تسلیم محض باشند قرار دهند و از حکمی که تو می

فرمودنـد، قصـد    در مقام حاکم اسالمی دستوري را صادر مـی  هنگامی که پیامبر اکرم
. تنددانسـ  به عنوان وحی از جانب خداوند نمیآنها را یعنی ؛ بیان حکم اهللا واقعی را نداشتند

کـه ایشـان در مقـام داوري و     چنـان .ها، بدون ضـابطه هـم نبـود    البته صدور این گونه حکم
من در دادگاه به هنگام قضاوت، با شهود و قسم و ضوابط ظـاهري  « 34فرمودند: قضاوت می

از اگر هم خالف باشد، آن کسی کـه   د.کنم و آن حکم قطعی است و باید اجرا شو حکم می
از  .»اسـت  خبیـث و آلـوده  آن مـال حـرام و   «باید بداند که ا بگیرد، طریق این حکم، مالی ر

داند حق او  از کسی چیزي بگیرد که میاگر شخصی بر حسب حکم ظاهري قاضی،  رو، این
چون حکم قاضی براي فصل قطعی است؛  ولی حکم در جاي خودنیست، این آلوده است. 

  35واقع.حکم  نه براي بیان یکتمام کردن غائله آمده است،  و قطع و
و مـن یطـع الرسـول    «) یـا  2(تغابن: »اطیعواهللا و اطیعوالرسول«هاي دیگري نیز مانند  آیه

بـر  )، 59االمـر منکم(نسـاء:    سول و اولـی اطیعوااهللا و اطیعواالر«یا )، و 8(نساء: » فقد اطاع اهللا
و پـس از   اکرمخداوند در اختیار پیامبر که این معنا داللت دارند که قوانین و مقرراتی را 

بـه شـکل اوامـر و نـواهی بـراي اداره امـور       و واگـذار نمـوده    به امامان معصـوم ایشان، 
به مقتضاي موقعیت و شرایط موجـود  انان و هدایت و رهبري امت اسالمی، اجتماعی مسلم

  36گردید. االهی، صادر می براي دستیابی به اهداف واالي
به عنوان احکام والیـی   ،صدور فرمان جنگ و...رو، پیشنهاد جزیه به اهل کتاب یا  از این

نیـز مـالك    در دوران امام علـی نموده  میبر مردم واجب گردید و اطاعت از آن ضروري 
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یـا بـر کنـاري معاویـه در     نشینی به مالـک اشـتر در جنـگ صـفین،      دستور عقب؛ همین بود
  37ه شمار آورد.ن بتوان از احکام و فرامین والیی ایشا روزهاي اول حکومت و... را می

  واليت تقنيني فقيه. ۳
در  نامعصـوم حضـرات  پس از والیت تشریعی خداوند و والیـت تقنینـی   در این مرتبه، 

م والیـی بـراي اداره   گذاري و صدور احکا باید در قانون، عصر غیبت حضرت ولی عصر
کـه در توقیـع شـریف، مرحـوم صـدوق در      امور اجتماعی، به ولی فقیـه رجـوع کـرد. چنان   

در پاسـخ وي مرقـوم    کند: حضرت ولی عصـر  الدین، از اسحاق بن یعقوب نقل می کمال
اما الحوادث الواقعۀ فارجعوا الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت اهللا « فرمودند:

افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت  در رخدادهایی که اتفاق می ؛»علیهم
  38»و من حجت خدا بر آنان هستم.مایند من بر ش

در ایـن حـدیث، رخـدادها و پیشـامدهاي     » حـوادث واقعـه  «روشن اسـت کـه مـراد از    
نـه  افتـد،   دارد و بـراي مـردم اتفـاق مـی     اجتماعی است که با مصالح عمومی جامعه ارتباط

بـا  اسـت. بـراي نمونـه،    امري بـدیهی  لهی، زیرا رجوع به فقها در احکام، صرفاً بیان احکام ا
پیدایش مواد مخدر یا در ارتباط با هجوم دشمنان به جامعه اسالمی و گرفتن امتیـازاتی کـه   

  باید به فقها رجوع کرد.در زمان مشروطه شود، نظیر امتیاز تنباکو  منجر به سلطه بیگانه می
ن بـراي  و با وجود آنادر همه شئون جامعه، » بودن فقها جتح«از  منظوراز سوي دیگر، 

نیز  »راویان حدیث«توان به دیگران مراجعه کرد. منظور از  نمیامعه و قضاوت، اداره امور ج
ند، در هسـت  کسانی هستند که اهل معرفت به احادیـث و بصـیرت در حـالل و حـرام دیـن     

شـئون امـام    ۀهمـ کنـد کـه فقیـه،     ر این نکته داللت میب» فانهم حجتی علیکم«جمله  ،نتیجه
جانشـینی   ایت به عصر غیبت نظـر داشـته و نـاظر بـه    معصوم را در جامعه اسالمی دارد. رو

از جمله زمامداري جامعه اسالمی است. همان گونه که در عصـر  فقهاي شیعه در همه امور، 
شد، مردم موظف بودنـد دسـتورهاي    بر امري گمارده می اگر کسی از سوي امامحضور، 

عصـر  شـد، در   ه مـی شـمرد  مخالفت با امام معصـوم او را اطاعت کنند و مخالفت با وي، 
می براي حاکمیت جامعه اسـال  معصومسوي که از هستند از فقیه،  غیبت نیز مردم موظف

  39منصوب شده است. اطاعت کنند.
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نقل شـده   که از امام صادقان به روایت مقبوله عمر بن حنظله، تو در این زمینه نیز می
ونظر فی حاللها و حرامنا و ینظر ان من کان منکم ممن قد روي حدیثنا «استناد کرد: است، 

مردم باید دقـت کننـد و از   ؛ عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً...
بین فقهایی که راوي حدیث ما هستند و در احکام حالل و حرام مـا صـاحب نظرنـد و بـا     

خود به عنـوان  میان  ) آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب کنند و او را دربیت احکام ما (اهل
  40.»چرا که من او را بر شما حاکم قرار دادمداور بپذیرند؛ 

به عنـوان حـاکم تعیـین    ، نااین حدیث بیانگر آن است که فقها از سوي ائمه معصوم
االهی  باید به افرادي مراجعه کنند که به حالل و حراماختالفات خود، اند و شیعیان در  شده

اند و کسـانی   حکم آنان را بپذیرند، حکم خدا را پذیرفتهبصیرت و آگاهی دارند، کسانی که 
  اند. که حکم آنان را رد کنند، حکم خدا را رد کرده

بـر  کلی و مطلق است و مشـتمل  ، »فانی قد جعلته علکیم حاکما«ۀ در این حدیث، جمل
  41شود. قضاوت، امارت و حکومت می

  است:» فقیه«بر عهده ی، قانون اساسمطابق و امامت درعصر غیبت،  که والیت امرچنان
در جمهوري اسالمی ایران، والیت امر و امامت بر  ...در زمان غیبت حضرت ولی عصر

کصـدو  عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصـل ی 
  42گردد. هفتم عهده دار آن می

  اختيارات ولي فقيه
تـرین مقـام حکـومتی داراي     فقیه بـه عنـوان عـالی    نظریه والیت مطلقه فقیه، ولیبر اساس 

ي سـعادت بـاز   اختیاراتی است که دست او را در ادارة حکومت و هدایت جامعـه بـه سـو   
رعی شـرعی  اختیارات فقیه را محدود به امر فتوا در احکام فنیز کسانی ، گذارد. در مقابل می

موجـب ایـن احکـام فرعـی و در      مانند نماز، روزه و حج و یا قضـاوت بـه  (احکام اولیه)، 
تشخیص احکام ثانوي، بر اساس مالك تـزاحم اهـم و مهـم و یـا عسـر و حـرج و       نهایت، 

الذکر بـراي   ه بر وظایف فوقطرفداران والیت مطلقه فقیه، عالو. دانند اضطرار و نظایر آن می
  43نیز قائل هستند.» احکام حکومتی« اي به نام اختیارات ویژهفقهاء، 
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  اسالمي ين در نظام اداريجريان قوان
موجـب  و والیـت فقیـه    والیـت تقنینـی معصـومان   و حاکمیت والیت تشریعی خداوند 

  گردد. شدن آنها می به قوانین جاري در نظام اداري و اسالمیبخشی  مشروعیت
از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی، قـانون عـادي و   قوانین جاري در جوامع انسانی، 

  :از استعبارت این سلسله مراتب . شوند م میمقررات دولتی تقسی
قابـل عمـل   ی داشته و به طور معمول و مسـتقیم،  . قانون اساسی، ارزش پایداري و زیربنای1

  گردد. توسط مجلس مؤسسان یا خبرگان وضع میو  نیست
. قانون عادي، قانونی است که در ارتباط با قانون اساسی و یا تفصیل آن و یا در خصوص 2

توسط مجلس شورا وضـع  و  مسائل روزمره و مورد نیاز قوه مجریه یا قضاییه استحل 
  گردد.  می

دولت هیئت  ها توسط نامه ها و بخش نامه ها، آیین . مقررات دولتی، عبارتند از تصویب نامه3
  44گردند. هاي دولتی وضع می دستگاه یا

با ترتیب سلسله مراتب مزبور چگونگی جریان قوانین در نظام اداري اسالمی بـه شـرح   
  گردد: تبیین میذیل 

  قانون اساسي. الف
  ناپس از والیت تشریعی خداوند و والیت تقنینـی معصـوم  گذاري،  سلسله مراتب قانون

  الودهشـ . قـانون اساسـی هـر کشـور،     رسـد  به قانون اساسی مـی و والیت تقنینی ولی فقیه، 
نظام سیاسی، تشکیالتی آن کشور و اصول و قواعد حقوقی حاکم بر مـردم آن سـرزمین را   

هیچ کس حتی قوه مقنّنه حق تخطی از آن یا تجـاوز بـه   کند و به عنوان قانون مادر،  ان میبی
  45را ندارد.آن 

  محتواي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
ها و ساختارهاي کلـی   ها، برنامه ها، سیاست ا، روشه ها، هدف قانون اساسی در برگیرنده پایه

گیـري و بـه جریـان افتـادن      نحوة شکل، حکومت، نظام جمهوري اسالمی است و حاکمیت
یی که خبرگـان قـانون اساسـی،    جا. از آنقدرت را با مالحظه ملی و دینی تعیین نموده است

گروه آنان، ت رسید و در میان با رأي ملت انتخاب گردیدند و نتیجه کار آنان نیز به تأیید مل
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شناسان حضور داشـته و در امـر تـدوین اصـول قـانون اساسـی حساسـیت         زیادي از اسالم
توان انطباق این قانون بـا مبـانی    اي نسبت به رعایت موازین اسالمی اعمال گردید، می ویژه

  46اثبات نمود.حقوقی و دینی را 
از مهمترین اصـول آن بـه   اصل دوم،  پس ازکه قانون اساسی،  ادعاي را اصل چهارماین 

رأي اهل . بر اساس اصل چهارم، کند تأیید می، باشد آید و حاکم بر سایر قوانین می شمار می
چوب اسـالم بـوده و طبـق    اي مسئوالن جمهوري اسالمی در چاره گیري نظر و کلیه تصمیم

  این اصل همه قوانین باید محکوم مقررات اسالمی باشند.
  عبارت است از:. 1.1ن اساسی ج.قانواصل چهارم 

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسـی و  
باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون نها، غیر ای

  تشخیص این امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. .اساسی و قوانین دیگر حاکم است

  قوانين عادي. ب
قوه مقننـه  «در نظام اداري پس از قانون اساسی، مرتبه دیگر در سلسله مراتب قانون گذاري، 

و  47گیري و ادارة امـور کشـور اسـت.    میماز ارکان تص«است که » یا مجلس شوراي اسالمی
از  48قانون وضع کنـد، » ود مقرر در قانون اساسیدر عموم مسائل در حد«که صالحیت دارد 

ایـن  . تجلّـی حاکمیـت ملـی در امـر قـانون گـذاري اسـت       مجلس شوراي اسالمی، رو،  این
حاکمیت بر بخش زیادي از اعمال زمامـداري نیـز ذي نفـوذ بـوده، جایگـاه واالي مـردم و       

  نابراین،. بدهد قدرت برتر مجلس را نسبت به قواي دیگر در قانون اساسی نشان می
نظـام پارلمـانی    اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در بیان روابط قوا، متمایز بـا 

کند. اقتدار و نفوذ قوه مقننه بـر قـوه    که زمینه همکاري قوا را فراهم میباشد و ضمن آن می
  49سازد. به نحو چشمگیري نمایان میمجریه را 

یعنی حق ایجاد و یا رفع است؛ » قنینترین حق هم هست، حق ت که مهماولین حق مجلس، 
محدودیت هر چیز که براي مردم محدودیتی ایجاد کند یا محدودیتی را از آنها مرتفع سازد، 

به خصوص اصـل چهـارم   ن حق مجلس در چارچوب قانون اساسی، است. البته ای »قانون«
قانون اساسـی  تواند قانونی بر خالف اسالم یا سایر موارد اصول  یعنی مجلس نمی؛ آن است
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موجـب اصـل هفتـاد و دوم قـانون     بـه   رود.تواند از قانون اساسـی فراتـر    وضع کند و نمی
این اقتدار و حاکمیت به اصول و احکام مذهب رسـمی کشـور یـا قـانون اساسـی       ،اساسی

ششـم آمـده اسـت، بـر عهـده       و تیبی که در اصل نودگردد و تشخیص آن به تر محدود می
  50باشد. شوراي نگهبان می

  و شوراي نگهبانشوراي اسالمي مجلس 
مجلس شوراي اسالمی با همه اقتدار و نفوذي که بر قواي دیگر دارد و با وجود صـالحیت  

بـدون  ها و مقامات عالی رتبه اجرایـی،   اهاش در وضع قوانین و نظارتش بر دستگ انحصاري
اسالمی باید بـه  کلیه مصوبات مجلس شوراي  51اعتبار قانونی ندارد.» اي نگهبانشور«وجود 
مصوبات مجلس از کلیه به این دلیل است که  یاین الزام قانون 52برسد.شوراي نگهبان تأیید 

یکی از جهت عدم مغایرت با احکـام اسـالمی،   : دو نظر باید مورد مداقّه و تأیید قرار گیرند
همان نهادي است کـه ایـن   ، شوراي نگهبان. و دیگر از جهت عدم تعارض با قانون اساسی

  53عهده دارد. وظیفه را بر

  مقررات دولتيج. 
که توسط هیئـت دولـت یـا     .است» قوه مجریه«گذاري  مرتبه پایانی در سلسله مراتب قانون

و  55هـا  نامـه  آیـین  54هـا،  نامـه  تصـویب (مقـررات دولتـی   هـاي دولتـی بـه تصـویب      دستگاه
گـذاري در جمیـع    نکه حق قانورغم این علییعنی  57.پردازد در نظام اداري می )56ها نامه بخش

از اختیارات مطلق قـوة مقننـه اسـت،    قانون اساسی،  71مسائل داخلی و خارجی طبق اصل 
گذاري خود را بـه قـوة مجریـه تفـویض کـرده       گذار در مواردي، بخشی از حق قانون قانون
حـق وضـع    138صراحتاً طبق اصـل  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، چنان که . است

  58براي قوة مجریه شناخته است. ی رامقررات دولت
  دارد:اشاره به این موضوع قانون اساسی  138اصل در 

هـاي اجرایـی قـوانین     نامه وزیران یا وزیري مأمور تدوین آیینهیئت  عالوه بر مواردي که
قوانین و تنظـیم  وزیران حق دارد براي انجام وظایف اداري و تأمین اجراي هیئت ، شود می

هـر یـک از وزیـران نیـز در     . نامه بپردازد نامه و آیین به وضع تصویبهاي اداري،  سازمان
نامه  ها و صدور بخش نامه وزیران، حق وضع آیینهیئت  حدود وظایف خویش و مصوبات
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را دارد. ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قـوانین مخـالف باشـد. دولـت (قـوه      
هاي متشکل  را به کمیسیون وظایف خود تواند تصویب برخی از امور مربوط به مجریه) می

ة قوانین پس از تأیید ریـیس  از چند وزیر واگذر نماید. مصوبات این کمیسیون در محدود
هـاي   هاي دولت و مصوبات کمیسـیون  نامه ها و آیین نامه الزم االجراست. تصویبجمهور، 

رسد  المی میضمن ابالغ براي اجرا به اطالع رییس مجلس شوراي اسمذکور در این اصل، 
هیئـت   با ذکر دلیل براي تجدیـد نظـر بـه   را بر خالف قوانین بیابد، تا در صورتی که آنها 

  59ان بفرستد.وزیر

  گيري نتيجه
ایـران  گذاري در نظام اداري با تأکید بر قانون اساسی جمهوري اسالمی  سلسله مراتب قانون

و والیت تقنینـی فقیـه    نوالیت تقنینی معصومااي سه مرتبه والیت تشریعی خداوند، دار
مقننـه) و   ، قـانون عـادي (قـوه   در نظام اداري یعنی قـانون اساسـی   است و بر قوانین جاري

مـدیران در  و التـزام عملـی   پایبندي رو،  . از ایندارندمجریه) حاکمیت  مقررات دولتی (قوه
ي گیـر  سلسله مراتـب و رعایـت شـکل   این به در نظام اداري گذاري  قانونگوناگون سطوح 

هــا،  نامــه (تصــویببخشــی بــه مقــررات دولتی قــوانین در نظــام اداري موجــب مشــروعیت
گردیـده و همـاهنگی بـین دو نظـام     شدن مفاد آنها  و اسالمی ...) ها و نامه ها، بخش نامه آیین

افـزایش کـارایی و اثـر    موجـب  خواهـد داشـت و    سیاسی و اداري را در عرصه عمل در پی
  شود. میکار آمدي نظام سیاسی منجر به  ،سرانجامها گردیده و  بخشی فعالیت
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