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Abstract 

Since maintaining and establishing security in the country is one of the requirements of a country's system, 

therefore, the rule of law is also important to support the process of maintaining security. This study was conducted 

to investigate the criminal protection of the rule of law in the field of security crimes. The present research has 

been done by descriptive-analytical research method, which has been done with the tools and with reference to 

the existing laws, books, articles and dissertations of the present research. It should be added that in this study, 

the rule of law, perceptions of the rule of law, the position of the rule of law and the rule of law in the Islamic 

Republic of Iran have been studied. From this research, it can be concluded that without a doubt, every society 

and every judicial system has specific laws and governance that maintain the security of citizens and society in 

the shadow of criminal protection of these laws. 
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 چکیده

ی نظام یک کشور است بنابراین جهت حمایت از فرآیند حفظ امنیت نیز حاکمیت قانون حائز هاالزمهی امنیتدر کشور از برقرارحفظ و  کهییازآنجا

ی صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر با روش تحقیق تیامن جرائمقانون در قلمرو  تیاز حاکم یفریک تیحمااهمیت است. این پژوهش باهدف بررسی 

شده است. باید های موجود به تحقیق حاضر پرداختهنامهیلی انجام پذیرفته است که با ابزار و با استناد با قوانین حاکم، کتب، مقاالت و پایانتوصیفی تحل

جمهوری  جایگاه حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام،ها از حاکمیت قانونبرداشت،قانون تیکمحا قانون تیکمافزود که در این پژوهش به بررسی حا

را دارد که  یتیمشخص و حاکم نیقوان ییبدون شک هر جامعه و هر نظام قضاتوان نتیجه گرفت که پرداخته شده است. از این پژوهش می اسالمی ایران

 شهروندان و جامعه را حفظ کند.  تیامن نیقوان نیاز ا یفریک تیحما هیدر سا

 قانون اساسیحاکمیت،  قانون، حمایت کیفری،  ها:کلیدواژه

 اکبر وروایی مشاوره دکتر و یزدان نصرتی دکتر راهنمایی با«  بررسی حمایت کیفری از حاکمیت قانون » نجفی بیژن دکتری رساله از مقاله این

 .است گردیده استخراج کرمانشاه، واحد ، اسالمی آزاد دانشگاه در

 1سالمی، ایراندانشجوی دکتری گروه  حقوق ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد ا

 2استادیار گروه حقوق ، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه ، ایران

 3استاد گروه حقوق ،  واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران

                                                           
 
 
 

 01/05/1401تاریخ دریافت : 

 05/07/1401تاریخ پذیرش: 



 
 

 

2408 

ماهنامه 
ی 

علم
(

مقاله عل
ی

م
_

ی
پژوهش

) 
ل 

ن،سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

جم
پن

،شماره 
ی

ده، د
1401

 

 

 مقدمه

خاص وجود  یهرحال در مقابل جرم واکنش و کنش  به راینبوده اس  ت ز ییجنا اس  تیس   فاقدیخ در طول تار یحکومت چیه

 وهیگاه در ش   افتهوییمتعدد یهاابتکار جلوه نیمبتکر و مبدع هس  تند. ا یموجود شیها حس  ب تات خو. انس  اناس  تداش  ته

ست که همراه با فزون دایارتکاب جرم تبلور پ و  رییتغدستخوش  زیمقابله با آن ن یراهکارها جرم،طرق ارتکاب رییو تغ ینموده ا

ست و ا دهیگرد لیتبد ست شیروبه افزا ریاخی هادر دهه زیروند ن نیا شده ا ست تقنینی گذارده  سیا ستیس. که تعقل و  یا

 طبعاً زیدر آن ن لیمفهوم مذکور، افراد و مراجع دخ یاس ت که با توجه به نظر و گس تردگ دهیگرد نهفتهدر بطن آن یدگیش یاند

 .شوندیرا شامل م یعیوس فیط

 یو مشارکت یی، پاسخگوتیچون شفاف یاست که در کنار اصول ستهیشا یحکمران نیادیاز چهار مؤلفه بن یکیحکومت قانون، 

، حق کیمحور، فردگرا، دموکراتجامعه انسان کییوسوافکنده و سمت هیکشورها سا یداخل یاساس یحقوق نیبودن، بر نظم نو

قانون، هم  تیو توس  عه حاکم یریگش  کل ندیدر فرا یعموم المللنی.حقوق بدینمایم قیو تنس   میرا ترس   ادیبن یمدار و آزاد

قانون، به  تیداستان حاکم حالنیا آن وابسته است. با یاست و هم در مقام اجرا به سازوکارها و نهادها یوامدار حقوق داخل

 المللنیبه متن حقوق ب جیتدرافتاده و به اقاتف یحقوق داخل بومستیبار در ز نیکه نخست ماندیم هیجذاب و پرحاش ییماجرا

قانون  تیحاکم یساخته است. امروزه دورنما یحضور خود و آبستن تحوالت اساس نیرا عطرآگ ریساحت خط نیو ا افتهیبار

شأن و منزلت قاعده حقوق ست که ا وندیپ یچنان با  ستلزم بازتعر یو اجرا جادیخورده ا ساختار یشیو بازاند فیآن م ، هادر 

 .باشدیم المللنیحقوق ب یسنت یهادها و سازوکارهان

اعمال  یهاوهیو ش   یزیرو طرح گرددیو مهم محس  وب م یاتیاز مس  ائل ح یدر هر کش  ور تیامنه موض  وعنکیبا توجه به ا

شورها نیقوان نمودن صوص جلوگ در ک شتن تیحائز اهم تیامن هیاز به وجود آمدن جرائم عل یریدر خ درهر  تیامنبوده و دا

 یهاشهیو تبادل افکار و اند گرید یکشورها بای المللنیو هرچه بهتر شدن ارتباطات ب هانهیدر همه زم شرفتیباعث پ یکشور

س شمند م اریب شور یاتیو ح اجزاء مهم شهی. همگرددیمهم و ارز سازمان وجز هر ک  یقدرتمند اطالعات یهااهداف خرابکارانه 

ست که جمهور ایدن سالمی بوده ا ستثن امر نیاز ا زین رانیا یا به  دی. باباشدیم ریدرگ گرید یکشورها از شتریبلکه ب ستین یم

قبل  دیبا و پرداخت یتیامن ستمیس کی جادیا در امور نیامکانات و انجام دادن بهتر نیاز بهتر یریگبهره با یاساس و قینحو دق

 رانیا یاسالم یجمهور در .دیگرد الوقوعبیمانع از خطرقر قیدق و حیصح ینیبشیپ کی با یتیجرم امن و هرگونه خطر بروز از

 جهینت توانیکشورها م گریبانگاه به د یاست ول دهینگرد در کشوری منف ریباعث تأث یتیامن ادیز اریمشکالت بس بروز چند هر

نظران در مؤثر بوده اس  ت. ص  احب یتیاز بروز جرائم امن یریکش  ورها درگرو جلوگ یوفن یعلمو توان یالمللنیگرفت روابط ب

ستیسحوزه شورازمدرن تیدر رابطه با امن رانیا ییجنا ا ستفاده نمودهروش نیترشرفتهیوپ نیترک  یریشگیمعتقدند که پوها ا

اند جرائم پرداخته نیازا یریجلوگ یبرا یالمللنیبی هانامهوامضاِ توافق یگذاراستیقانون و س بیمؤثرترخواهدبودکه به تصو

 باشند. دهینهنرسیزم نیدر ا یگفت هنوز به حد عال دیالبته با
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یند حفظ امنیت نیز ی نظام یک کشور است بنابراین جهت حمایت از فرآهاالزمهی امنیتدر کشور از برقرارحفظ و  کهییازآنجا

یران چگونه از هستیم که سیاست تقنینی ا سؤالحاکمیت قانون حائز اهمیت است. در این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این 

 ؟دینمایمحاکمیت قانون حمایت کیفری 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

گفت،  توانیقانون است. البته م تیحاکمل شده، اصمقرر و اعالم رانیا یموجب قانون اساسکه به یاصول مهم و اساس زا یکی

دولت  یش  ده اس  ت. آموزهآن گرفته زا یو قانون اس  اس   ییدس  تور گرا باش  دویم یاس  یس   ش  هیاند یمبان زقانون ا تیحاکم

 یاس  یس   خیدر تار کهاس  ت یمامدارزمفهوم قدرت و  زا یمتض  م ن قرائت خاص   (قانون تیحاکم)محور  قانونیا مدارقانون

شورها صوص برابه ،یغرب یک شد آلمانقرن هفدهم به بعد در زبار ا نیاول یخ سه مطرح  سپس در فران  یدهییه، زازآمو نیا1و 

ست که حکم م یطلب یافکار آباد نیو همچن یخودکامگ ینف وش نظمزار و  رندیقانون قرار گ تابعی عموم یهاسازمان کندیا

 2.نشود عیها ضاآن یهایباشند که حقوق وآباد لدر تعام یدولت به نحو لافراد در مقاب

اخیر در محافل  یهاتاریخی دراعصار گذشته دارد و در دهه شهیحاکمیت قانون ازجمله مفاهیم مهم حقوق عمومی است که ر

شده است؛ هرچند این اصطالح در ادبیات حقوقی، معنایخاص خود حقوقی، سیاسی و حتی اجتماعی،مورد اقبال بیشتری واقع

و اجتماعی  قیرا دارد، ولی امروزه به لحاظ رواج آن در محاورات س  یاس  ی و اجتماعیو جراید و مطبوعات، نوعی ارزش اخال

ها و گوناگون، ممکناست برداشت یهاها و زباناست. طبعاًاستعمال الفاظ و اصطالحات مشترك در علوم و رشته داکردهینیز پ

شد. اهم یانیز توسعه شته با سویی حمایت کیفری  توجهقابلمقوله امنیت در ایران امری  تیدر مفهوم آن را در پی دا ست از  ا

حدی در  تا  ته از غرب بوده و  یده نش   ده و بیش   تر برگرف قانون د به بخش معینی از  با توجه  قانون  یت  حاکم انون قاز 

ردقبول مو یارزش اساس کیاز  تیدرواقعدفاع و حما است حائز اهمیت است.حمایت کیفری شدهدرج 1392جدیدالتصویب 

 ینیگز فری( و کی)جرم انگار فریکردن ک نییو تع یفریک یدقبول ش  ارع با ض  مانت اجراهامور یدر جوامع اس  الم ایجامعه 

 .باشدی( میفریعدالت ک ی)اجرا

گرفته است؛ اگرچه اصطالح حاکمیت قانون تحت همین عنوان فقهامامیه، شکل برهینظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران با تک

لب مختلف، قابل ، مفهوم آن به نحوی خاص از بینمتون و مطاحالنیاس   ت. باادر حقوقاس   الم و در متون فقهی بهکار نرفته 

قوق اس  الم، ح، برای بررس  ی این موض  وع درحقوق ایران، ض  رورت دارد از یکس  و، مبانی آن در رونی. ازاباش  دیاس  تنبام م

 شود. نیآن بوده بازخواو از سوی دیگر، تعریف، مبانی و کلیات آن در حقوق غربی که خاستگاه  موردتوجه قرار گیرد

 هدف پژوهش

                                                           
1Bell ،15 :1970 
2Chevallier ،1998, p.150. 
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 اتینظر انیدر م یثابت یهابه مؤلفه یابیکه پژوهش حاض   ر درص   دد روش   ن نمودن آن برآمده: اوالً، دس   ت یموارد ازجمله

 یهاش هین اندمش ترك، هما یمبنا نیو ا ابدیدس ت  اتینظر نیدر ا یمش ترک ییبه مبنا ق،یطر نیتا از ا باش دیم یانگارجرم

جرم  ندیفرا قانون در دو تیاز حاکم یفریک تیموارد حما ییاحراز و شناسا یبرا یسازوکار نیی: تعیاصل هدفاست.  یاسیس

 است. یفریو عدالت ک یفریک نیتقن یانگار

 سؤال پژوهش

 کدام است؟ یفریآن در حوزه حقوق ک یو مبان ستیقانون چ تیحاکم مفهوم

 هیفرض

 دارد. یفریدر حوزه حقوق ک یاست و مبان یمفهوم یقانون دارا تیحاکم

 هاتعریف واژه

 ایش  یوجه آس  افرد که مت کیبلکه ممکن اس  ت عمل  ش  ودنمیتنها ش  امل مرتکب عمل  هاآنانیرا که ض  رر و ز ی: اعمالجرم

شود که در ا کی تیحاکم ایکل نظام  اییآرامش عموم شور  سیصورت  نیک سبمآن،  یو برا گیردمیقرار  موردبرر با نوع  نا

 است. مقررشدهجرم مجازات در قانون 

 قیروش تحق

ست و  یتو جه به موضوع و مطالب موجود، روش کاربرد با شدمی یلیتحل یفیمطالب توص انیروش ب چنینهما ؛ به جهت با

س ق،یتحق نیدر ا نکهیا . پردازدمیم امر مه نیقانون در ا تیکماز حا یفریک تیدر خصوص حما تیماه انیو ب یعالوه بر برر

مرتبط با  یو حقوق یو مقاالت و کتب فقه هاسایتو  اینترنتبر کتابخانه،  عالوه؛ایصورتکتابخانهبهمطالب  آوریجمعروش 

 شده است و استفاده هاداده یجهت گردآور برداریفیشو از ابزار  شودمیاستفاده  ایکتابخانهاز روش  قیتحق نیا درموضوع. 

 نموده است.موجود استفاده  حاکمیتیو نظام  ی، حقوقیفقه نیقوان لیو تحل یفیمحقق از روش توص

 قانون تیکمحا

و  هاس  یاس  تن،یقوان یناظر بر محتوا تواندمیباش  د و هم  ایرویهو  یش  کل طیناظر بر ش  را تواندمیقانون هم  تیحاکم

به  اوالًقانون من که حکومت  تیش  اهد حاکم یدارد، در ص  ورت تیمقبول ریفراگ طوربهکه فیتعر کیطبق  1باش  د. هامش  یخط

 نیترم)مه 2باش  ند. یقانون لیدال نیا ثانیاًباش  د و  لیدل یبر مبنا اشیتص  میماتعنیو عمل کند  ردیبگ میتص  م یعقالن ایش  یوه

شهروندان  هایآزادیدولت به منظور حفظ حقوق و  یقدرت عموم تیدمحدو یداخل یقانون در نظام حقوق تیکارکرد حاکم

                                                           
 8۴: 1۳8 ،یزارع 1

 22: 1۳85 ،یزیالمزممرک 2
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 هایقدرتدیتحد یاسیقانون عالوه بر محدود کردن قدرت س تیحاکم یو مرکز یتوجه داشت که هدف اصل دی، البته با1است

ص صو شدمیزین یخ س معموالً. با سیقدرت  سط دولت که  یا ست اعمال  ایمجموعهتو شخص درون جامعه ا سات م س از مؤ

به  زیاراده مردم ن رایو تحدید ش  ود. ز میتنظ دیقدرت هم با نیا ند،ینمارا اعمال  یاس  یقدرت س   زیاگر مردم ن یول گرددمی

 2مستبدانه باشد. تواندمیهمان اندازه 

زمان، میان قانون و دستگاه حکومت پیوندی عمیق برقرار بوده است. حکومت  خم و چیپ به شهادت تاریخ همواره در معبر پر

س  امانی  کنندهنییدور در قلمرو هر مملکتی تب یهاو در حال تحول اس  ت که از گذش  ته یپیچیده، چندوجه یاهیقانون نظر

مس  تمر و مطلوب در طرز کار حکومت بوده اس  ت. امروزه حکومت قانون که عموماً در ارتبام با حقوق بش  ر و دموکراس  ی 

سی در تحلیل نظامشودیمطرح م سا شاخص مهم و ا ست و بخش مهمی از م یها، یک  سی ا سیر تکامل در هر جامعه به سیا

 3.رودیشمار م

شکال متعددی از مفاهیم گوناگون نظیر عدالت، همچنین حاکمیت قانون به سی، ا سا صلی پیچیده و غامض در حقوق ا عنوان ا

 .ردیگینظم، برابری و حقوق طبیعی را نیز در برم

تفس  یری از واژه  نیچننی. اما اکندیداللت م "قانون خوب ش  ایس  ته"برخی از مفس  رین معتقدند که حاکمیت قانون بر وجود 

عنوان حاکمیت قانونی ش  ایس  ته تلقی کنیم ، زمانی که حاکمیت قانون را بهس  ازدیمزبور، تعریف این اص  طالح را دش  وارتر م

 4یک جامعه خوب بپنداریم سیعنوان شرطی ضروری برای تأساینکه آن را به یجابه

و در اثر معروف اختصاص داد. ا به آلبرت ون دایسی توانیابداع عبارت حاکمیت قانون را ماز منظر تاریخی جایگاه کالسیک 

عنوان ویژگی نهادهای س  یاس  ی در منتش  ر ش  د، حاکمیت قانون را به 1885بر مطالعه حقوق اس  اس  ی که در س  ال  یامقدمه

ستان معرفی کرد. هرچند که او این واژه را به نحو دقیق تعریف نکرد، باا سه معنا در نظر او برای حاکمی وجودنیانگل ت قانون 

 اند از:گرفت، که عبارت

شخص ا یرقانونیطور غنباید به کسچیه"( 1 شود، مگر بر مبنای تخلف م ضعمتحمل مجازات بدنی یا مالی  شده به ز قانون و

ر مبنای قدرت این تعبیر از حاکمیت قانون با هر س  یس  تمی از حکومت که ب "عرفی س  رزمینی. یهاروش قانونی، نزد دادگاه

 شهروندان را مجازات کند، در تعارض است. یدیدخودسرانه و صالح

حاکمیت قانون به معنای برابری همگان  "تنها هیچ فردی مافوق قانون نیست. بلکه همه شهروندان در مقابل قانون برابرند.( نه2

سط دادگاه ست، که تو سرزمین ا شار و طبقات از قانون عادی  ، حاکمیت شودیها اجرا مدر مقابل قانون یا تبعیت برابر همه اق

                                                           
 17۳: 1۳95 ن،یریو سا زادهحاجی1

 (A Altman)25-2۶: 1۳78 ،آلتمن2

 8۴، 200۳مصفا، ۳

۴Smith, 2007, 75. 



 
 

 

2412 

ماهنامه 
ی 

علم
(

مقاله عل
ی

م
_

ی
پژوهش

) 
ل 

ن،سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

جم
پن

،شماره 
ی

ده، د
1401

 

منص  بان از تکلیف رعایت قانون حاکم بر دیگر ش  هروندان یا رویه قض  ایی قانون در این معنا از نظریه مس  تثنا کردن ص  احب

، مانند س ایر ش وندیمرتکب جرائم مش ابه م کهیمردان جامعه نیز هنگام، دولتگریدعبارت. بهکندیمحاکم عادی، جلوگیری م

. اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان، نتیجه تصمیمات قضایی مربوم شودیها تحمیل میکسان را به آن یشهروندان مجازات

صمیم سخن حقوق بریتانیا از ت ست. به دیگر  ساس قانون عرفی ا سط دادگاهبه حقوق فردیبر ا ضایی که تو  یهاات روزمره ق

از  یاحقوقی که در قلب پاره یهاهیبرخی از اعالم یاندازنی، نه از طنردیگی، نش  اءت مش  ودیعادی مدنی و جزایی گرفته م

سی بابشدهمتون مربوم به حقوق بنیادین پنهان ساختن این فوق یهایژگیو انیاند. و در یک جمله دای شن  صدد رو الذکر در

 پردازانهیاندیشه دایسی در گذر زمان موردتوجه بسیاری از نظر1.حقیقت است که منشأ حقوق در انگلستان قواعد کامن ال است

 و مداقه بیشتر قرارگرفته است. یشده و موردبررسدر این حوزه واقع

 یشناسمعرفت 

که  هاییشیوهدرباره  هاییفرضبه ادعاها با  شناسیمعرفتعبارت است از علم با فلسفه شناخت.  شناسیمعرفت یلغو یمعان

کسب  طیاست که شرا نیا شناسییمعرفت، معطوف است. پرسش اساسسازدپذیرمیامکانرا  تیکسب شناخت درباره واقع

 وسقمیصحتارهایاست که مع ایدرواقعمقولهو معارف مختلف  هاشناسیرشتهمعرفتت؟یسوجود دارد، چ آنچهشناخت درباره 

 کند.میانیرا ب موردنظرموضوع 

سیمعرفت شناخت  تیبه ماه شنا سخ به  کنندیمیمعرف اریآن مع یو برا پردازدمیخود  شناخت، پا شناخت، امکان  صل  و به ا

شناخت انسان  وهیبا اصل معرفت و ش شناسیانسانو  شناسیهستی2.پردازدموردنظرمیمربوطه به شناخت  هایشبهو  دهایترد

با شناخت او از انسان  زیو معرفت هر فرد ن شود،میفرد از افق معرفت او حاصل  شناسیانسانو  شناسییهستیعنیارتبام دارد 

 3.تناسب دارد یو عال

سیمعرفت شناختن  شنا سخ دهد به چه چ نیبه ا کندمی یسع هاپدیدهدر خصوص امکان   ایآ م؟یعرفت دارم یزیسؤاالت پا

ز مش  اهده و ابا تفکر ناب مس  تقل  ایحدس و گمان اس  ت؟ آ کس  رهآید یمیبه دس  ت  شیو آزما مش  اهدهکه از راه  یمعرفت

س یقینبه توانمیش،یآزما ضوعات ایآ د؟یر شد، و  یمو ست که خرد ما از فهم آن ناتوان با  یمعرفت هاآندرباره  توان گاههیچه

 یمبتن ینظام حقوق گیریشکل بر امر نیا اندگرفتهشکل یمتفاوت امالک یبر بادها یو شرع یمعرف شناسیمعرفتداشت.  یشن

 تأثیرگذار است.اریقانون بس تیبر حاکم

 قانون تیو حاکم یمعرف شناسیمعرفت

                                                           
1Dicey ,19۶0 199 -18۳. 

 ۳8: 1۳79دادگر،  2

 .1۳85پارسانیا،۳
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و  باشدمیابزار شناخت  ی، علگراتجربه شناسیمعرفتاساس تجربه و عضل استوار است. بر پایه دوبر  یعرف شناسیمعرفت

حواس قابل  قیتجربه باوران تنها آنچه را که از طر 1.آیدمی دس  ت به گیریاندازهو  شیتجربه، آزما یعنی،ییاس  تقرا ص  ورتبه

را در قالب  هاپدیده. مش  اهده گران آورندمی حس  اببهاس  ت را دانش  دییآزمودن و تأ قائل ،یتجرب شیآزما زتجربه و آنچه ا

از کائنات  هاییجنبهتنها  یبود. در دوران روشنگر ارائهقابلمشخص  یکم جینتا صورتبهکه  کردندمی فیتوص طبیعی نیقوان

مانند  یعلوم انسان هایحوزهبلکه در  یعیدر علوم طب تنهانهرا  یروش تجرب نیباشد. ا گیریاندازهقابلکه  دانستندمی یرا واقع

 .بستندمیبه کار  اتیما بعد العلیه و االه اتیاخالق است،یس

شت ا نیا جهینت ست که امور نیبردا شاهده و تجربه  ازآنجاکههند  اتیکه در قلمرو االه یا قابل اعتبار و  ستندین اثباتقابلبا م

محک ص   حت و  اریمع شیآزما طبیعیدر علوم »معاص   ر معتقد اس   ت:  گرایانتجربهاز  یکی. کارل پوپر باش   ندنمیاعتماد 

 «.است نیقدم بر دلذا علم م م،یه بصله دهنده مسائل باشد ندارک یشیآزما یکیزیو متاف ینیمسئله است اما در امور د کییدرست

شدن یحت ینیو د یکیزیمتاف قیحقا گرایانتجربه نظر علیه شدهم  یاگر رد  شر ستندین ریاثبات پذ با  یو در حوزه معلومات ب

شت در قلمرو حقوق ا نیا امدیپگیرند نمیقرار  ستند به  ومنابعاز ارکان  یکهیچدیخواهد بود که با نیبردا حقوق و قانون را م

شرع یازینمود و ن یحواس و ادراك حس طهیخارج از ح یقوها  یبرا یعلم هاییافتهو  ستین ینیو دستورات د یبه احکام 

با  گراییاثباتاس  ت در علم حقوق نگرش  یعرف ش  ناس  یمعرفت هایپایهاز  یکیکه  گراییتجربه. باش  ندیمیاداره جامعه کاف

 2.کندمی جیترو مرایویتیپوز

شد یعرف نهیزم 19فوق در قرن  لیبا توجه به تحل ساسشدن کامل حقوق فراهم  بر  توانمیاعتبار هر قانون را  دگاهید نیا .برا

تر  شلی. مدهدمی لیرا تشک یحقوق گراییاثباتامر هسته  نیکرد و ا یابیاست ارز یاثبات شدن ینیکه به لحاظ ع یاساس منبع

بر  یمبتن یمطالعات حقوق اس   تمعتقد  یحقوق س   میویتیپوز»: دهدمیحیتوض    نیبر حقوق را چن یتجرب کردیرو ریو پر تأث

همانند علوم  یاز حقوق علم خواهدمیفراوان  اقیاش  ت نیو بر اس  اس ا اندیبناش  دهتجرب هایگزارههمانند  لیاص   هاییگزاره

 3«.بسازد یعیطب

باشد  دیت با آنچه حقوق باسآنچه حقوق ه انیکرد که م انیب گونهایننظر هربرت هارت  بر بنا توانمیرا  میسویتفکر پوز باب

 انیم کیتفک قیآن و از طر یقانون به منبع اجتماع تیبا ارجاع مش   روع گراهااثباترا  یمحور دهیعق نیا 4تفاوت وجود دارد.

 ستین یآزمون اخالق کیدر  تیموفق ،یحقوق قاعده باقانون  تیمشروع اریاساس مع نی. بر ادهندمیحقوق و اخالق توضیح 

 5است. یمرجع معتبر اجتماع کیآن توسط  بیوضع و تصو اریبلکه مع

س سیمعرفتگرید ریم عقل  تحلیل و تجزیهتنها  یو نظر ازعرفی از باور به حقانیت عقل و متأثر از افکار رنه دکارت بود،  شنا

در بوته عقل به معجون معرفت بدل  دارندمیو آنچه حواس عرض  ه  س  ازدمیاش  یا رهنمون  تیو ماه ینیاس  ت که ما را به چ

در برابر مبل و شهوت نجات بخشد  تیعبود یمعمول طیما را از شرا تواندمیاست که  ایقوهعقل  گرایانعقل نظر از 6شودمی

 ییگذرا بااحس  اسهر توهم  وس  یلهبهش  ود نه آنکه  لیدتب داریو پا اندیغایتبرس  اند که اعمال به انگارها ایمرتبهو به چنان 

                                                           
 1۳0: 1۳8۶ ،یقزل سفل 1

2Lovett, 2002, 41. 

۳Tropper ,Hamon, 1997, 37. 

۴Hart, 1983, 2. 

5Raz, 1979, 37. 
 ۴8: 1۳8۴ ،یتابع ۶
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شر از دوران طفول ریبه تعب 1گردد. نییتع ست کنت اب سته و ن تیاگو سائل تنها با  امبرانیپ یاله هایآموزهبه  یازیر ندارد. فهم م

سان م بر تکیه ست سریعقل ان ستاوردها حقیقتدر  2«.ا سف ید شنگر یفل صر رو ستقالل فکر جهینت یع و  جرئتو یاحساس ا

و با  هیاثبات، توج یرا مبنا یگرید زیچ یو روش عقالن یمبان جز که دید انتقادی باعقل خود  وس  یله به دنیش  یجس  ارت اند

دادن  تیخود س   را نیش   یپ انیتب به همتا یتعبیر آلن بلوم نقله افتراق فلس   فه روش   نگر به 3تس   دان یمن یاقناع معرفت

 4عقل. یجهان با عمل به فتوا تیهدا یعنی، رفتمیبه شمار  یملک طلق تعداد اندک شتریبود که ب انیآدم تمامییبهزیچ

 یو نقاد ادیعقل خود بن وسیله به اندیشیدنو جسارت  جرئت و یاحساس استقالل فکر جهینت یدستاورد فلسف ادیعقل خود بن

. مسئله شناخت دانستنمی یبا اقناع معرفت هیاثبات، توج یرا مبنا یگرید زیچ یو استدالل یعقل هایروشو  یبود که جز مبان

 گرفتمینشأت  یساناز عقل ان هااینآورد. همه  انیکسب معرفت را به م ندیدر فرآ شناسانآن، نقش فاعل  هایمحدودیتو 

 5.یافتمی یپاسخ دیو با همان عقل بود که با

 هایبنیانو  هاهش  الودخواهد بود که عقل انس  ان بر  نیدر علم حقوق ا گراییعقلنس  بت به  یبرداش  ت عرف امدیو پ جهینت 

ست که قادر به حل  یمحکم ستوار ا ستقل از وح هاینزاعا ست و م  یقدرت اداره زندگ یاله هایآموزشو  نی، قوانیجامعه ا

شر را دارا  ش مادهماورا  که آنجا از یاله نی. قوانباشدمیب سان بوده وهستند خارج از حوزه  ساندر حقوق  ینقش ناخت ان  هاان

 یمنبع معرفت چیهبه  ازیخارج است. بشر قادر است بدون ن نیدر قلمرو عقل بشر و از حوزه د هاانسانندارند. شناخت حقوق 

 میت گرفته اس  ت، تنظنش  أ ادشیکه از عقل خود  ینیقوان وس  یلهبهجهان را درك کند و اعمال و رفتار خود را  هایواقعیت

 نماید.

بشمارد و از آن  ریرا معش ینسان قانونا وجود دارد که یاست که چه الزام نیا یقانون سؤال اساس تیحاکم یبحث از مبان در

 بیقانون را مجلس تصو نیا ازآنجاکهپاسخ داده خواهد شد.  گونهاینسؤال  نیبه ا معرفتشناسانعرفیگریانکند؟ با نگاه  تیتبع

ست دارا ست و در جواب ا یکرده ا سخ  گذاریقانونچرا مجلس  نکهیاعتبار ا ست؟ پا  نیأمچون ت دهندمیآن را وضع کرده ا

کرد؟  تیمصالح مردم را رعا دیکه چرا با دیو سرانجام اگر بپرس دیدهمیآن  یوضع و اجرا یمردم را در گرو یمصالح اجتماع

سخ  ست و ن یعقل عمل یهیاز احکام بد نیا چوندهند میپا سیمعرفتدگاهیاز د نیو برهان ندارد. بنابرا لیبه دل یازیا  شنا

ستخراج  تیلزوم تبع یعرف ست  گراییعقلقانون،  تیحاکم یاز مبان یکی دگاهید نیدر ا 6شودمیاز عقل از مبدأ خود عقل ا ا

 .کرد فیاز آن تعر یبا تمسک به عقل و اصول ناش توانمیحکومت قانون را  بنابراین

 

 قانون تیو حاکم یرعش شناسیمعرفت

سالم شناسیمعرفتنوشته  نیدر ا یشرع شناسیمعرفتاز  منظور سالم شناسیمعرفت. در باشدمی یا نه  یانیمعرفت وح یا

ست شم را بر معرفت تجرب زیعقل  ست و نه چ س یا معرفت  نکهیا لیرا به دل گراییعقلو  گراییحس؛ بلکه بنددمی فرو یو ح

با  روازاین. داندمی، ناقص و ناتوان دهندمیخود کاهش  هاییافتهرا به افق  عرفتم نکهیا ایو  کش  ندمیفراتر از خود را انکار 

آن  لی  من  ابع را ت گریو د دانن  دمیجز من  ابع معرف  ت  زیرا ن یش   ن  اختن عق  ل و حمص و تجرب  ه، وح تی  رس   م

                                                           
 )A.Arblaster) 215-21۴،1۳92 ،آربالستر 1

 ۶9: 1۳90 ،یمجتهد شبشر 2

۳Popkin: 1979, 110. 

 1۳80:۳۳تورن،  ۴

5Moster ,vander nat, 145 :1987. 
 1۳0: 1۳91 مصباح،۶
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سیمعرفت1.کنندمیفیتعر ست. بد محورحتمیتو تجربه،  سفراتر از ادراك و ح یشرع شنا شهود تنهانهمعنا که  نیا و  یعقل 

در س  طح  ینید تیش  اخص  ه عقالن یدیتوح بینیجهانبرتر اس  ت. در  قی، بلکه معتقد به وجود حقاکندنمیرا انکار  یقدس  

شناخت عقالن قیو حقا یبر وح یشناخت فراتر از حس و تجربه و مبتن ست و   اری. معشودمیمتبلور  یدر پرتو وح یثابت ا

، اگرچه باشدمیکه معقول باشد، داخل در قلمرو علم  یزیو چ باشدمیاعم از حس و عقل  یاله بینیجهاندر  قیحقا ختشنا

کنف معرفت  یو ابزارها لیوس ا ترینمهمش رع  دگاهیاز د نی)بنابرا 2و ش هادت اس ت. بیاعم از غ یمحس وس نباش د. لذا ه

سالم شهیاند درو کتاب یو وح جربهاز: عقل، ت اندعبارت شناخت معنو نیعقل اول یا ست اما تنها علت ن یمنبع   نظر از. ستیا

سیمعرفت ستند  یدارا یو علم یتجرب هایداده یشرع شنا صر به  برگرفته جیو نتا یعلم هایداده که چرانقص ه از آن منح

 هایحوزهعلم در  یبپردازد ول هاآنو آثار  ایبه ش  ناخت ماهیت اش   تواندمی هاحوزه نیهس  تند و علم تنها در ا یماده و انرژ

پردازند.  اظهارنظربه  تاًو اثبا فیاًنقلمرو  نیدر ا تواننمیندارد و  کارآیی ،بریممینام  الطبیعهکه ما از آن به مس   ائل ماورا  گرید

 هاارزشاخالق و  یو حت الطبیعهکاربرد دارد و در مس   ائل ماورا  یابزار علم حس و تجربه اس   ت که تنها در مس   ائل علم

در  ینقش مؤثر فریو روز پاداش و ک الطبیعهو جهان ماورا  خداونداعتقاد به  پذیرندآزمونمس   ائل  نیا چراکهندارد.  یکاربرد

نقش عقل و تجربه در  یشرع دگاهیدر د نیبنابرا 3است. یاعتقادات نینادیده گرفتن چن گراییعلمالزمه  یانسان دارد، ول یزندگ

صل از عقل و تجر شودنمینفى  امالک هاپدیدهشناخت  شناخت حا سته و محور بهبلکه  شر را ناقص دان  یوح هیرا بر پا تیب

 دهند.میقرار 

ی نشأت گرفته از عقل و قوقح نیقوان وسیله بهاست که تنها  دگاهید نیدر على حقوق اعتقاد به ا یشرع شناسیمعرفت امدیپ

 نیبر اس  اس قوان دیقانون در جامعه با تیآورد و حاکم وجود بهرا  ایجانبههمهنظام ص  بح، کامل و  تواننمی یتجربه انس  ان

شکل گ یاله نیکه در چارچوب قوان ینیو با قوان یاله شأ  نیا عهیش گرایانعقل انیمقبول در م دگاهی. دردیهستند،  ست که من ا

شه هم نیالزام قوان شر ری صم یعیدر اراده ت ش میخداوند دارد و هم اراده و ت شر در آن  ینا ض تأثیرگذاراز عقل ب ست. تو  حیا

صوالً نکهیا ساحت جداگانه به نما یقوه عقل ا ستعداد خود را در دو  ست که  یساحت درباره ادراك امور کی. گذاردمی شیا ا

نظر عالم وجود به  نی. از اکندمیکه هس  تند، مطالعه  جهت آن ازرا  ایامر موجود هس  تند و عقل انس  ان اش   سیو نف واقع در

شا ماندمی ایصحنه سان به تما شد حق و اگر مخالف  تیدیده مطابق با واقع یاگر آنچه و خیزدمی برآن  یکه عقل ان آن  بابا

شد، باطل نام ست که در خارج ن یزرومربوم به ادارات ام گرید ساحت، شودمی دهیبا سان  ستندیا و  اراده با تواندمیاما ان

 4آورد. دیرا پد هاآنخود  اریاخت

 دهینام یعقل عمل ،یابددرمیکه موارد دوم را  جهت آن ازو  یادراك موارد اول را بر عهده دارد، عقل نظر که آنجا ازعقل  

 یاریافعال اخت گیریشکل. گویدمیسخن  دهایونبا دهایاز با یو عقل عمل هانیستت ها و ساز ه یعقل نظر بنابراین. شودمی

صو ازمندیآنان ن ست که ابتدا در تهن ت ضر بودن آن نوع دیدرباره ع دیاز آن نقش بندد. در مرحله دوم با یریآن ا  یداور یو م

شا نتیجه درکرد که  صدور حکم ان سدمی فرا ییآن نوبت به  ست، و ا نباید و بایدکه همراه با  ر صم ارادهمرحله به  نیا  میو ت

 5.شودمیبه مطلوب مربوم  دنیرس یبرا

                                                           
 89: 1۳9۳،یآمل یجواد 1

 10۶: 1۳88و احمدوند،  یوضیع 2

 9-10: 1۳85 ،یسبحان ۳

 118: 1۳۶0 ،یمطهر ۴

 180: 71۳7 ،یمطهر 5
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شناخت حکم خداوند  صرف، است یعرصه ظهور عقل عمل زیبر عهده دارد و مرحله سوم ن یدو مرحله نخست را عقل نظر 

شود تا زم یبه آگاه زهیانگ دیبلکه با کندنمی تیعمل کردن به آن کفا یبا حکم عقل برا شناخت منظم  . دیعمل فراهم آ نهیو 

 یاگر درباره امر خدای جز او و حت گرید یعقل انسان حاصل گردد و هر موجود یبرا دیبا یو چه عمل یچه نظر یهر شناخت

شد و آن را ب یشناخت شته با شأ تأث یاریدر فعل اخت کندمی انیدا سان من نخواهد بود. فقط اگر عقل خودش به آن ادراکت  ریان

توسط عقل خود انسان ادراکت شود تا در  دیبا یآن واقع خواهد شد. حسن و قبح امور عمل ریتحت تأث ارشیاخت ابد،یدست 

را خداوند در درون انسان نهاده و  یاریاخت یو رغبت نسبت به انجام کار لیآن عقل و آن م گرید ییکند، از سو ریرفتارش تأث

 یچون عقل آدم یعنیعقل است.  حکمبهارشاد  یم شرعاحکا سوییک. از گرددبازمیبه خداوند متعال  زیو کماالت ن هاارزش

را به او  فهمدنمیآنچه را که انس  ان  یو ابالغ احکام ش  رع یوح هو از را کندمیناقص اس  ت خداوند متعال به انس  ان کمک 

و مفس   ده با  دیبه کمک او آ یوح ایکامل ادراك کند  طوربهرا  یهر جا عقل منده با مص   لحت گرید ییو از س   و فهماندمی

 1است. شده کشف یاله یعیاراده تشر قتیرا نشان دهد، در حق یمصلحت

سیمعرفت طبق شأت  یحقوق یهنجارها ،یشرع شنا با  صرفاًحکومت قانون را  تواننمیو در جوامع  گیرندنمیتنها از عقل ن

بر  یبتنمبر شرع و در مرحله بعد  یاست که در وهله اول مبتن یمحدود و محصور نمود. حکومت قانون حکومت یوصفت عقل

ست و ا شرع عمل  دیعقل هم با نیعقل ا ش تیحاکم رای. زکنددر چارچوب  س یاجتماع یاز زندگ یقانون تنها نا  ستیان نان

 .انسان را فراهم سازد یکمال و سعادت اخرو نهیانسان زم یاجتماع یزندگ برعالوه  دیبلکه با

 

 ها از حاکمیت قانونبرداشت

شت  سوب مبردا سه با مفهوم آن گامی فراتر مح صطالح در مقای مختلف  یهایرا برای رقابت تئور یانهیو زم شودیاز یک ا

شه فراهم م سیر و تعابیر مختلفی در عنوان. بهآوردیدرگذر گاه اندی شتن تفا ضمن در نظر دا شت ازحاکمیت قانون مت مثال بردا

 2.باشدیازجمله آزادی و عدالت م مرتبط با حاکمیت قانون یهاهیخصوص مفاهیم نظر

 یهانمود. طیف اول برداش  ت یبندمیدر قالب دو طیف عمده تقس   توانیاص  والً برداش  ت از اص  طالح حاکمیت قانون را م

 .4ماهوی یهاو طیف دیگر برداشت 3شکلی

اص  ول محس  وب  نیترمهم 5در برداش  ت ش  کلی از حاکمیت قانون تبعیت از قانون موض  وعه و تض  مین اعمال اص  ل قانونیت

و اخالقی نظیر اصول حقوق  ی. ولی در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون توجه به دیگر اصول و معیارهای فرا حقوقشوندیم

 .شوندیطبیعی و عدالت از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و جزء الینفک این برداشت محسوب م

 برداشت شکلی از حاکمیت قانون 

شهروندان در قالب یک نظام حقوقی تنظیم حاکمیت قانون د ست که در آن رابطه دولت با  شکلی ناظر به دولتی ا شت  ر بردا

 هنجارها و سلسله یبند، ردههاتیدر سه مؤلفه تحدید صالح توانی. بنابراین ویژگی اصلی حاکمیت شکلی قانون را مگرددیم

سازمانی وادار سازوکارها یمراتب  صه کرد. لذا همان یو تعبیه  شاهده منظارتی خال ، ویژگی اول حاکمیت شودیگونه که م

                                                           
 157-158: 1۳92مصباح،  1

 55، 1۳85 ی،زمرکز مالمی2

۳Formal Conception 

۴Substantive Conception 

5Legality 
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ستور گرایی هم صلی جنبش د شانشکلی قانون با جوهره ا ستور گرایی دولت قانون توانیم رونیا دارد. از یپو مدار را نوعی د

 1.در معنای نوین تلقی نمود

، باید مبتنی بر قانون باش  د، این دهدیآنچه دولت انجام ممش  خص  ه حاکمیت ش  کلی قانون این اس  ت که هر  نیتریحداقل

شت از حاکمیت قانون )حکومت از طریق قانون( متمایل به شت آلمانی از حاکمیت قانون با عنوان دولت قانون مدارا بردا  2بردا

حقوقی در  پردازانهیهرچند امروزه نظر .4عنوان برای این نظریه حکومت از طریق قانون اس  ت نیتردر حقیقت مناس  ب 3اس  ت

سمثابه مفهومی که ناظر بر حکومت بهغرب، عبارت حاکمیت قانون را به شد، نم لهیو . زیرا آن را دارای داللت رندیپذیقانون با

 5.پندارندیقانونی که باید بر دولت وارد شود، م یهاتیضمنی اندکی بر محدود

را به ش   رح تیل  ردیگیاین ایده )برداش   ت ش   کلی( نش   اءت م عناص   ری از حاکمیت قانون را که از 6در همین رابطه رز

باید معطوف به آینده، عام، واض  ح،  نی. قوانش  ودی، از منظر وی قاعده فاقد این اوص  اف اس  اس  اً قانون تلقی نمش  ماردیبرم

 فهم و نسبتاً پایدار باشند.قابل

سازوکارها و ست  صافی که از منظر او، از با، دیافزایهای دیگری نیز ممولفه وی به این فهر تحقق حاکمیت قانون  یهاستهیاو

 یادار تقنینی و یهادستگاه نیدعاوی و کنترل مأمور یدار: استقالل قضایی، استماع منصفانه و بدون جانبشوندیمحسوب م

 7.و قائل شدن محدودیت برای اقدامات مبتنی بر صالحدید مأموران دولتی

حاکمیت شکلی قانون داشته است،  یهاستهیبا یبندر این عرصه نیز که نقش به سزایی در صورتمشهو پردازانهیاز نظر 8فولر

شرح برم یهایژگیو ضح و قابلشمردیقانون را به این  شار قوانین، ثابت بودن، غیر متناقض بودن : عام بودن، وا فهم بودن، انت

اشخاص )دستور ندادن به تکالیف ماالیطاق برای مکلفین( هماهنگی )سازگاری درونی قوانین(، متناسب بودن قوانین با توانایی 

 9قانون( اجرای ) بین عمل مقامات و قوانین منتشرشده

 

 10برداشت ماهوی از حاکمیت قانون

 یها)پوزیتیویسم( حقوقی و بامالحظه دیگر ارزش ییگراطرفداران برداشت ماهوی حاکمیت قانون از دیدگاهی فراتر از اثبات

شکلی فراتر رفته و قانون را به رعایت برخی از کنندیبنیادین، حاکمیت قانون را تعریف م شت از دیدگاه  . در حقیقت این بردا

ست، آموزه یهابر آموزه دیتأک ماهوی ملزم یهایژگیو شهود ا شت کامالً م شت که چه ییهااخالقی در این بردا سا در بردا ب

                                                           
 12۶گرجی، 1

2Rechtsstaatو  
۳Gustavo, 2007, 37. 

۴Rule by law 

5 Tamanaha, 2004, 92-93. 

۶Raz,1979: 213 
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9Fuller, 1969,34 

10 Substantive Conception of the Rule of Law 
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صه  نیترعنوان مهم. ش اید بتوان بهکندیمدل ش کلی داللت م یهاس تهیغیر از با ییهاش کلی حاکمیت قانون بر ارزش مش خ

 1.اخالقی در قانون نام برد یهااین مدل بر حضور آموزه دیبرداشت ماهوی از تأک

 جایگاه حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسالمی ایران

یت عظیم مردمی جمهوری اسالمی به پیروزی رسید، مسلم است که برای اکثرانقالب اسالمی ایران با شعار آزادی، استقالل و 

سالمی و ابتناء حکومت ب شعائر ا ر پایه مبانی دین که برای پیروزی این نهضت از بذل جان خود نیز دریغ نکرده بودند، احیای 

 صورت تیل متبلور گشته است.همبین اسالم از چه جایگاه رفیعی برخوردار بود. این امر در مقدمه قانون اساسی نیز ب

س" صادی جامعه ایران بر ا سی و اقت سیا سالمی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی،  سی جمهوری ا سا صول و قانون ا اس ا

 ". ...باشدیضوابط اسالمی است که انعکاس خواست قلبی امت اسالمی م

سلذا همان شده ا سی نیز بدان تأکید  سا سالمی"و  "مکتبی"ویژگی این نظام همان  نیترت، مهمگونه که در مقدمه قانون ا  "ا

ضت ست، و همین امر وجه ممیزه این انقالب از نه شین به یهابودن آن ا ست که در  ژهیوپی ست. بدیهی ا شروطه ا ضت م نه

شای تحکیم پا سالمی و ارائه یهاهیچنین نظامی قوانین و مقررات حاکم باید راه گ  2حکومتی دهنده طرح نوین نظامحکومت ا

خارج از چارچوب مقرر در شریعتاسالم و یا مغایر با آن باشد. با این اوصاف  تواندیهانمباشد و مسلم است که منبع اتخات آن

دریافت که جایگاه شرع و نقش فقه اسالمی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام حقوقی و  توانیبه سهولت م

 ن تا چه میزان است.سیاسی جمهوری اسالمی ایرا

که ملت ایران بر اساس اعتقاد  داندیانون اساسی )اصول کلی(، حکومت ایران را جمهوری اسالمی ماصل اول از فصل اول ق -

 به حکومت حق و عدل و قرآن به آن رأى مثبت دادند. اشنهیرید

سالمی ایران را نظامی بر پایه ایمان به موارد زیر ما -  شداندیصل دوم، جمهوری ا صاص حاکمیت و ت ریع : خدای یکتا و اخت

سازنده آن سلیم در برابر امر او؛ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛معاد و نقش  سان  به او و لزوم ت سیر تکاملی ان در 

سالمی یسوبه سی آن در تداوم انقالب ا سا ستمر و نقش ا شریع؛ امامت و رهبری م رامت و ؛ کخدا؛ عدل خدا در خلقت و ت

 ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

 بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم ا... علیهم اجمعین؛ طیالشرااجتهاد مستمر فقهای جامع -الف 

صل چهارم مقرر م -ب صادی، اد» داردیا سی و غیر کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقت سیا اری، فرهنگی، نظامی، 

سی و قوانین هانیا سا صول قانون ا صل بر اطالق یا عموم همه ا شد. این ا سالمی با ساس موازین ا و مقررات دیگر  باید بر ا

 «.حاکم است و تشخیص این امربر عهده شورای نگهبان است

صل  -ج س کندیو شصت و هفتم، قاضی را مکلف م دصکیا تناد به منابع معتبر در نبود قوانین مدونه، حکم هر دعوی را با ا

 اسالمی یا فتاوای معتبر، صادر کند.

صل  -د ضات دادگاه صدکیا صو سازدیها را مکلف مو هفتادم، ق دولتی خالف مقررات  یهانامهنییو آ هانامهبیاز اجرای ت

 ری کنند.اسالمی، خوددا

                                                           
 .۶7-۶۶ی، همان، زمرکز مالمی1

 از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی2
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رات بر اس  اس موازین و هفتاد و هفتم، محتوای مربوم به اس  المی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقر ص  دکیاص  ل  -ه

یران را اایمانی و اهداف جمهوری اس   المی ایران، والیت امر و امامت امت و دین و مذهب رس   می  یهاهیاس   المی و پا

 .داندیم ریرناپذییتغ

 قانون در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایرانجایگاه حاکمیت 

ستخراج " ضرورت ا سط یافت و  شرع بر قانون ب شه تفوق  سلطه گفتمان اجتهاد اندی سالمی با توجه به  در دوران جمهوری ا

قوانین از احکام شریعت و نیز تطبیق قوانین موضوعه با شریعت مورد تأکید قرار گرفت. بر این اساس، قانون عبارت است از 

است. ضرورت  شدهانیراده تشریعی خداوند که برای وصول انسان به کمال و سعادت دنیوی و اخروی در قالب احکام شرع با

 1شودیاین قانون نیز بر پایه قاعده لطف و برهان نبوت عامه توجیه م

سالمی آن را حکومت قانون معرفی کرده و چنین م سالمی،  ":سدینویامام خمینی )ره( در تعریف الگوی حکومت ا حکومت ا

ست. در اینکه  شروطه و جمهوری در همین ا سالمی با حکومت م سی حکومت ا سا ست. فرق ا حکومت قانون الهی بر مردم ا

شاه در ا صورتپردازندیم یگذاربه قانون هامیرژ گونهنینمایندگان مردم یا  سالم به خداوند متعال  کهی، در شریع در ا اختیار ت

است..... قانون اسالم یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسالمی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم افتهیاختصاص

شده نازل یوتعال)ص( گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانون که از طرف خدای تبارك

 2ستا شدهانیو در لسان قرآن و نبی اکرم )ص( ب

اس  ی جمهوری :قانون اس  میپردازیاز اص  ول قانون اس  اس  ی در ارتبام با اجرای اص  ل حاکمیت قانون م یااینک به بیان پاره

عنوان یکی از ارکان اص  ل حاکمیت قانون موردتوجه قرار داده اس  ت: در همین در مقابل قانون را به "اص  ل برابری"اس  المی، 

 :داردیر ماصل سوم قانون اساسی مقر 14خصوص بند 

صل دوم، همه امکانات خود را برای ام ست برای نیل به اهداف مذکور در ا سالمی ایران موظف ا ور زیر به دولت جمهوری ا

صل  14 کاربرد: بند ساوی عموم در حقوق همه نیتأم،3ا ضایی عادالنه برای همه و ت جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت ق

 "برابر قانون.

برابر قوانین با سایر افراد  مقام رسمی کشور در نیتریعنوان عالقانون اساسی، مقام رهبری به 107اس تیل اصل همچنین بر اس

 موجب این اصل، اصل حاکمیت قانون برای همه مقامات و نهادهای کشور الزم االتباع است.کشور مساوی است. به

                                                           
 1۳8۴:۳۶9 میر موسوی،1

 1۳79:5۴ خمینی،2
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، 2، ریاس  ت جمهوری1رهبری ن اختیارات و وظایف اعم از مقامعالوه اختیارات و وظایف مقامات س  یاس  ی و نحوه اعمال ایبه

سالمی شورای ا ضائیه4نگهبان شورای  3مجلس  شوراها5، قوه ق سی تع 7و دیگر نهادهای حکومتی 6،  سا ست.  شدهنییدر قانون ا ا

 گانه و دیگر نهادهای حکومت باید بر اساس حاکمیت قانون اعمال شوند.بدین ترتیب قوای سه

ها و تعیین مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ":داردیقانون اساسی مقرر م 159 همچنین اصل

 "حکم قانون است.ها منوم بهصالحیت آن

 مستندات دادرسان هنگام صدور رأی

ر قرن اخیاص  ل قانونی بودن جرائم و مجازات که از دس  تاوردهای مهم حقوق بش  ر برای پاس  داش  ت حقوق متهم طی دو 

 قرارگرفته بود. رشیاساسی، موردپذ عنوان یک اصل مسلم و، از آغاز در دین مبین اسالم، بهشودیمحسوب م

ساسی جمهوری اسالمی ایران با الهام از حقوق اسالم، در اصول قانون ساسی، این اصل مترقی را به  9 169و 8 36گذار ا قانون ا

شناخت، به سمیت  صل  یاگونهر سید و از یق.. بدون هیچ رأ 36که ا صویب ر صول قانون  جهت نیا مخالفی به ت در میان ا

و توجه قانون  سوکیضرورت و اهمیت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات، در حقوق اساسی ایران از  است. رینظاساسی کم

ساسی متبلور شده، از سوی دیگر موجب و شصت و هفتم قانون ا صدکیاساسی به حاکمیت شرع که در دو اصل چهارم و 

صول با یکدیگر، به ست تا بحث در مورد چگونگی رابطه این ا مطرح عنوان یکی از مباحث اختالفی در میان حقوقدانان شده ا

صل  ساً ا سا ستیم که آیا ا سؤال ه سخ این  شامل دعاوی کیفری نیز م 167شود. در این مجال به دنبال یافتن پا و با  گرددیق.ا. 

چگونه قابل  36نسبت به دعاوی کیفری، تعارض آن با اصل  167اختصاص به دعاوی مدنی دارد؟ و در صورت شمول اصل 

 توجیه است؟

مطلقاً ناظر به دعاوی کیفری نیست و با  167در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبنای دیدگاه اول، اصل 

ش  امل دعاوی کیفری نیز  167ش  دهاس  ت. طبق دیدگاه دوم، اص  ل از اس  اس حل 36ص  ل طرح این نظریه، تعارض آن را با ا

سری دارد، و قواعد ماهوی را در برنم گرددیم شکلی ت سبت به قوانین  صل مزبور ردیگیولی فقط ن سوم، ا ساس نظریه  ، بر ا

ست و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چه ضوعات کیفری ا شخیص مو صل فقط مربوم به ت شامل مطلق  167ارم، ا

 10.دعاوی کیفری است

 

 یقانون بر اساس قانون اساس تیحاکم 

                                                           
 قانون اساسی 110اصل 1
 قانون اساسی 1۴2تا  12۳اصول 2
 قانون اساسی 90تا  71اصول ۳
 قانون اساسی 99تا  9۴اصول ۴
 قانون اساسی 17۴تا  15۶اصول 5
 قانون اساسی 100اصل ۶
 قانون اساسی 175در اصل  یماازجمله سازمان صداوس7
 .قانون باشد موجببهاصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و   8
 .شودیشده است جرم محسوب نمازآن وضع و شصت و نهم: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد صدکیاصل 9
 1۳80هاشمی و کوشا، 10
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شمندان مختلف درباره آن نظرات مختلفی همان ست و اندی شد، مفهوم حاکمیت قانون، یک مفهوم متنازع فیه ا شاره  طور که ا

حاکمیت قانون را در نهادهای مختلف حکومت، اند. لذا باید با توجه به وجوه مش  ترك تعاریف مختلف، موض  وع ارائه نموده

بایستی در امر تیل در محاکم آن کشور  دیآیقرارداد. اساساً وقتی از حاکمیت قانون در نظام قضا، سخن به میان م یموردبررس

ا قاضی در عقالنی و بر مبنای منطق حقوقی اتخات گردد. لذ یاوهیبه منصه ظهور برسد: اول اینکه تصمیمات قضایی باید به ش

« فرآیند صدور رأی، موظف است از این امر تبعیت کند. به این معنا که تصمیمات و احکام قضایی صادره باید بر مبنای دالیل

، برای اثبات قض  ایای حقوقی گریدعبارتبه 1دند به مقررات و مواد قانونی باش  نو مس  ت« باش  د و دوم اینکه دالیل باید قانونی

ست که م توانینم ست. با تحقق این دو امر ا ستناد ج صل حاکمیت قانون»از  توانیبه هر دلیلی ا سخن« ا ضایی،   در نظام ق

صل  گفت سالمی ایران، م 166بر این مبنا، ا سی جمهوری ا سا ستند به که احکام دادگاه داردیرر مققانون ا ستدل و م ها باید م

گفت که تکر دالیل در دادنامه، موجب  توانیتحقق عدالت قض  ایی م جهت قانون باش  د. در توجیه مس  تدل بودن احکام در

 چنین. طبعاً کردند مطمئن تا به صحت رسیدگی، حکم صادره و استدالل قاضی سازدیامنیت خاطر اصحاب دعوا را فراهم م

ساس، برهمین و داشت خواهد دنبال به را شهروندان اجتماعی امنیت و قضایی دستگاه در عملکردی،عدالت  و قضایی رویه ا

سیر ستحکام موجبات حقوقی، مختلف تفا ضایی آراء وتقویت ا شور عالی وجوددیوان. دینمایم فراهم را ق ضایی نظام در ک  ق

 خود، تمیزی آراء ص  دور هنگام ابرام و نقض مرحله در دیوان این که بیان این به. دیآیم ش  مار به امر این برای تض  مینی نیز،

 2.کندیم نقض را مدلل غیر آراء و احکام

ست ضروری نکته این به توجه قانون حاکمیت مورد در بحث هنگام سی قانوناوالً  که ا سا  فقط قانون، حاکمیت آنتبع  به و ا

صاص وشهروندان نظیرمحکومین گروه یک به  آن عام ایمعن به – دولت خودجمله  از حکومتی نهادهای کلیه بلکه ندارد، اخت

شخاص و اتباع همچنین و دول سایر با آن روابط نیز و – ست ولتید مند،قانون دولت ،قتیحق در. گیردمیبر  در را ا  از که ا

ستن برتر طریق سبت قانون دان ساس مقننعنوان  به خودش به حتی همه به ن  شهروندان منافع. کندیم عمل شهروندان نفع برا

. است امر این از فراتر بسیار اسالم حقوقی دیدگاه البته است مطرح غربی یهایتئور منظومه در قانون تیحاکم غایتمثابه  به

 را عدالت جرایا و جامعه افراد اخروی و دنیوی سعادت شهروندان، مادی منافع تأمین بر عالوه قانون از هدف دیدگاه این در

 بردارد. در

 -ها این است که در تنوری دولت قانونمند اساسی بین حاکمیت قانون در نظام حقوقی اسالم با دیگر نظام یهااز دیگر تفاوت

ست. با تبعیت مقنن از قوانین از پ سالمی نمونه بارز آن ا ساس در  ساختهشیکه دولت دینی و مجلس ا ستیم. بر این ا روبرو ه

است. دولت مشروع. ضامن اجرای عدالت فضایی و تضمین حقوق  حقوقی ایران، قواعد شریعت، حاکم بر تقضین محلی نظام

برداش  ت کرد که نظریه  توانیالناس در روابط اجتماعی اس  ت. با توجه به مطالب فوق مالس  لطان و حق قح ،اهللگانه حقس  ه

سالم در چارچوب این نظریه قرار م سی ا سیا سفه  شروع در فل سالمی از قواعد گذار ، چراکه قانونردیگیدولت و حاکمیت م ا

وری حاکمیت قانون در دولت قانونی اس   ت کهبا مفهومی از ئتحلیل تکرش   ده برخالف ت 3کندیالهی از پیش موجود، تبعیت م

 4بوده و به دنبال مصرف تخمین برتری قوه مقننه است. مبنای این تئوری، نظریه تفکیک قوا است تبطسازمان بنیادین قدرت مر

و به  کنندیقانون، کفایت م حاکمیتحکومت و شهروندان برای تحقق اصل  سطت قوانین مدونه تووری، صرف رعایئدر این ت

                                                           
 22-20، ص 1۳85ی، زمرکز مالمی1

 ۴19،ص1۳8۳وکیل،2

 129ص ، 1۳88،لینگال۳

 1۳0, 1۳8۶ ،هط۴
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صل قانون ضایی به مفهوم عام که ئدر این ت. کنندیتعبیر م« تیهمین دلیل برخی از حقوقدانان از آن به ا وری، دیگر از عدالت ق

و عدالت و حقوق آن چیزی است  شودیرعایت آن است. بحث نملزم به مگذار در مقام تقنین نیز عدالتی است که حتی قانون

ند و ملتزم به قوانین شرع نمکه دولت اسالمی از نوع و جنس )دولت قانو شودیبا این نفربر مشخص م 1کندیکه وی تأسیس م

سالمی در مقام وضع قانون باید از مجموعه شورای ا ست. لذا قوه مقننه و مجلس  ش یاا صول عقالنی و  رعی تبعیت کنند. از ا

صل  سی  4حتی فراتر از این و به تعبیر ا سا شرع مقدس -قانون ا شدن و یا حداقل عدم مغایرت قوانین با  سالمی   ،مبنی بر 

شت که در نظام حقوقی ایران، حاکم توانیم ست. بیانات امام خمینی شدهرفتهیشرع پذ تیاظهار دا ساس،  یهادر برهه ا ح

ست، بلکه مجلس برنامهلس من و قانونمبنی بر اینکه مجلس ماء مج صحه میزیرگذار نی ش ست. بر این بردا چراکه  2گذاردی، ا

ست و قوانین و قواعدی را برای تمام زمانه  سالم، دین جامع و جاودانه ا ستودرهیچدین ا شتها سئلهمحدثه مقرردا با توجه  یام

سازوکارها ساکت بت و به یبه  باقی نماند.  پاسخیو ب نحلیگردیده که هیچ موضوعی الطراحی یاگونهموجود در درون خود، 

شرع به شدن به منطقه الفراغ فقهی، قواعد دین و  بنا  3کندیعنوان مبانی آن عمل معنوان قانون حاکم بر مرحله تقنین بهدر قائل 

لذا  4قط به دست شارع استف نیبه دست مجلس شورای اسالمی و تقن یزیرجمهوری اسالمی ایران، برنامه گذارانیبر تغییر بن

ست که  آنجا از سالمی ا شرعی و قواعد ا ست حاکمیت قانون به معنای حاکمیت جانی  سالم، مبانی ا که نظام ایران بر مبانی ا

 .گرددیصورت قوانین مصوب مجلس، ظاهر مبه

ساسی در نظام حقوقی ایران است و به گرددیقرار دهیم، مشخص م حاکمیت حقوق  یجاکه دین و شریعت، بک افرا قانون ا

ضوع شرع بهمو ساس نظام پذها. حاکمیت قانون و  شبهه  شدهرفتهیعنوان مبنا و ا شرع،  ست. پس با تقریر تئوری حاکمیت  ا

صول  سعه ا سان شودیجواب داده م 167و  2مربوم به تو ستند، قابل که قائل به یو نظر ک صول ه ضیق این ا سیر م  رشیپذتف

 5ست.نی

طور متقی پذیرفته اس  ت و احکام ش  رع غیر مدون و تند گذاری نش  ده در قالب مواد ، تئوری حاکمیت ش  رع را به167ل ص  ا

از ها به اعم گذار به آنقانونی، در حکم قانون است و قاضی دادگاه. مکلف است در مقام صدور حکم در موقع سکوت قانون

سالمی و فتاوای معتبر فقهی  ستناد نماید. نت -منابع معتبر ا صل  یاجهیا ست  دیآیبه دست م 167و  166که با تطبیق دو ا این ا

باید به مواد قانونی مستند و از طرفی صندل نیز  166که منابع معتبر اسالم در حکم قانون است، چراکه آراء دادگاه، طبق اصل 

گذار در صدور نیز قاضی دادگاه را برای استناد به منابع معتبر اسالمی در مقام به سکوت قانون 167ل صباشد. از سوی دیگر، ا

ست. در تائ شاره کرد. ا شیپبه توانیاین نظر م دیاحکام، الزام کرده ا ساسی ا صل در پیش  2در قالب  167ل صنویس قانون ا ا

به بهانه  تواندیکه قاضی، موظف است حکم هر دعوا را در قوانین بیاید و نم داردیصل اول، مقرر ماشده بود. تو بس گنجانده

ضی نتواند حکم  قوانینسکوت یا نقص یا جمال یا تعارض  صل دوم در مواردی که قا ساس ا صدور حکم امامورزد. بر ا از 

و آنچه عدالت و مص  الح عمومی دعاوی حقوقی را در قوانین موض  وعه بیاید، باید با الهام از قواعد ش  رع. عرف و عادت بکر 

صل پقا ضیه را صادر نماید. در بررسی این دو ا ضاء دارد، حکم ق شد و چون ممکن است سینوشیت صمیم بر ادغام آن دو  ، ت

س ضیه را ا سالمی نیز نتواند حکم ق ضی از منابع معتبر ا ضاء در اتنبقا شنهاد اع ست به  گونهنیام و مادر کند به پی موارد، بهتر ا

شنهاد، موجب تکمراجع  سالمی افزوده میتقلید مراجعه نماید. این پی شد و عبارت فتاوای معتبر نیز در بی منابع معتبر ا صل  ل ا

                                                           
 ۳5-۳۴، ص 1۳78شوالیه. 1

 11۶ص، 1، ج 1۳8۶امام خمینی، 2

 ۳79ق، م  1۴17صدر، ۳

 122ص، 17، ج 1۳8۶امام خمینی، ۴

 2۴0، ص 1۳82گرجی، 5
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شده قانون اساسی مطرح 4که در قالب اصل آن میرمستقیشد و با افزوده شدن آن، شوری حاکمیت شرع، عالوه بر صورت غ

 .پذیرفته شد 167طبق اصل صورت مستقیم، یعنی مورد استناد قاضی بود، به

ها، مفهوم قانون در مقام اس  تان نیز باید اظهار داش  ت که مفهوم قانون در نظام حقوقی ایران با س  ایر نظام یوجودر جس  ت

و منظور از آن تبیین ضوابط مقررشده در منابع فقهی و اسالمی است. با این  باشدیمتفاوت است. قانون، غالباً به مفهوم بین م

 نیز مصلحت تشخیص مجمعجمله  از نهادها سایر بلکه. نیست مقننه قوه فقطایران  نظامگذار در که قانون شودیخص مش بیان

 1اند. شده بینی پیش کننده وتبیین مقننعنوان  به

 

 یریگجهینت

ضع س یهاحق تیو سا س یهاحق یجامعه به معنا کیشهروندان  یا سا ست، مقرر یشهروندان که در قانون ا از  یکی شده ا

کشور تا چه  کیگذار قانون نکهی. اشودیحکومت محسوب م یستگیشا یبرا یاریساالر بودن و معمردم یهامالك نیترمهم

 گاهیدهنده جاکند، نش   ان تیطور مؤثر حماها بهکند و از آن انیب یس   بداند حقوق افراد را در قانون اس   ا دیحد خود را مق

است که  نیاحکومت به حقوق بشر  یبندیپا یهاجلوه نیاز بارزتر یکی، نیشهروندان و حقوق آنان در حکومت است. همچن

و آن حقوق را  احترام گذارد م، به حقوق مردیعاد نیگرفت ه تا قوان یخود، از قانون اس  اس   ینظام حقوق یهادر همه بخش

از  ژهیوها از طرق مختلف، بهازآن جامه عمل پوش  اندن به آنو پس یش  هروندان در قانون اس  اس   یهاحق یینکند. تع تیرعا

احترام  نینمود ا نیترمهم ،یفریک یهاتیازجمله حما ،یعاد یدر قوا یکار یو ض   مانت اجراها هاتیحما ریتدب قیطر

عدالت، نظم،  ریون نظگوناگ میمتعددی از مفاهاشکال  ،یو غامض در حقوق اساس دهیچیپ یعنوان اصلقانون به تیاست.حاکم

 نیترش  ده اس  ت، مهم دیبدان تأک زین یون اس  اس  گونه که در مقدمه قان.لذا همانردیگیدر برم زیرا ن یعیبرابری و حقوق طب

 ژهیوبه نیشیپ یهاانقالب از نهضت نیا زهیامر وجه مم نیبودن آن است، و هم " یاسالم"و  "یمکتب"نظام همان  نیا یژگیو

ست. بد شروطه ا ضت م ست که در چن یهینه شایراه " دیو مقررات حاکم با نیقوان ینظام نیا حکومت  یهاهیپا میتحک گ

خارج از چارچوب مقرر در  تواندیها نمباشد و مسلم است که منبع اتخات آن " ینظام حکومت نیدهنده طرح نوو ارائه یاسالم

سالم و  عتیشر شد. با ا ریمغا ایا سهولت م نیبا آن با در ابعاد  یسالماشرع و نقش فقه  گاهیکه جا افتیدر توانیاوصاف به 

 است. زانیتا چه م رانیا یجمهوری اسالم یاسیو س یو اقتصادی نظام حقوق یاجتماع ،یاسیمختلف س

ستخ افتیتفوق شرع بر قانون بسط  شهیبا توجه به سلطه گفتمان اجتهاد اند یجمهوری اسالم دوران  نیراج قوانو ضرورت ا

شر شر نیقوان قیتطب زیو ن عتیاز احکام  ضوعه با  ساس، قانون عبارت نیقرار گرفت. بر ا دیمورد تأک عتیمو ست از اراده  ا ا

شر سعادت دن یعیت سان به کمال و  صول ان شرع ب وییخداوند که برای و ضرورت  شدهانیو اخروی در قالب احکام  ست.  ا

ساس شودیمهیقاعده لطف و برهان نبوت عامه توج هیبر پا زی)قانون ننیا در مقابل  "یراصل براب" یجمهوری اسالم یقانون ا

 داده است. رقانون موردتوجه قرا تیاز ارکان اصل حاکم یکیعنوان قانون را به

خداوند و  تیاعتقاد به حاکم ران،یا یکه در نظام حقوق گرددمیمش   خص  یغرب هاینظامبا  رانیا ینظام حقوق س   هیمقا با

طور که در فرض تزاحم بین همان قت،یمس   لم و متقن اس   ت. در حق فرضپیشکعنوانیبهبه او  حیانحص   ار تقنین و تش   ر

سالم تیجمهور ضاء نوع حکومت د ران،ینظام ا تیو ا سالم ینیاقت ست که ا شرع بر  تیحاکم زین نجایفائق گردد، در ا تیآن ا

مجلس و با قلمرو  نیاحکام ش  رع و با قوان تیحاکم نیب یچنانچه جدال علم ،دیگرعبارتبهاس  ت.  موردپذیرش نا،یهمان س  

                                                           
 .۳9ص  ،1۳71ور، پمهر 12۴ص. 1۳8۶محسنی،1
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و اگر بدون توجه به  گرددمیآسان  اریپاسخ، بس افتنی م،یرا به مبدأ آن برگردان یقانون اساس 36ر اصل سیو با تف 1967اصل 

سالم یروح حاکم بر مبان ساختار نظام ا س یو نوع و  صول بپرداز گونهاینریبه تف نامتجانس فراهم  یبیصورت، ترک نیدر ا میا

 است. گرفتهشکلقانون مصرف  تیحاکم ینظر یو متناسب با مبان یغرب یاز آن بر اساس مبان یکه بخش دهیگرد

س در صولریتف س ا سا صل  ویژهبه ،یقانون ا ش دیبا 36و  167ا شتباه فاح صلحت منظور بهی ه گاهک یاز ا شیم صورت  اندی

قانون  ،یحقوق هیاصل و با نظر کیحفظ  یبرا عمالًخود و  فرضپیشبنا بر  نیمفسر یبرخ ،دیگربیانبهاجتناب کرد.  پذیردمی

 ماند.میحاکم بر آن مغفول  روح باو  گذارقانونمنظور  عمالًصود حفظ گردد و قم آنکه  کندمیریتفس ایگونهبهو متن آن را 

یری، نظیر مشروح مذاکرات ست شرع و قانون موضوعه. عالوه بر ضرورت مراجعه به منابع تفسبمشخص کردن ن یبرا مسلماً

 ینگهبان را در بردارد. الزم است روح حاکم بر قانون و مبان یشورا ریتفس نوعیبهمصوب و مرتبط که  نیقوان ریخبرگان و سا

اس  ت  ینظام قانون هایمیوهچوندر مورد قوانین یریهر قانون و نظریه تفس   ،دیگرعبارتبه. ردیقرار گ موردتوجهقانون،  یجادیا

 ون باشدمگبا درخت تنومند آن نظام. ه دیکه با

و  نیس   خن کوم، د یحقوقدانان غرب اآلن. اگر به ش   ودیمیپارلمان نیقانون حاکم بر مرحله تقن قت،یدر حق ینید یدئولوژیا

قانون و ش رع( وجود دارد که  تیقانون موض وعه، حاکم تیحاکم جایبهاس ت و  رانیا یدر نظام حقوق« فراقانون کیعتیش ر

 تیحاکم هینظر رشی. پس با پذگیردمیدر دامنه قانون قرار  مجدداًداده اس   ت.  عالبته به لحاظ آنکه قانون، خود به آن ارجا

، اشکاالت وارده گرددمیصوب پارلمان م عنواناخص که فقط شامل  یقانون به معنا تیحاکم جایبهاعم آن   یقانون به معنا

 یعاد نیقوان بی. البته در عمل، تص  وگرددمی، مرتفع اندنمودهانیش  رع را ب تیحاکم ص  راحتبهکه  167و اص  ل  2به اص  ل 

 نماید.میانیرا ب یمنظور قانون اساس نوعینمایدبهمیقانون و احکام شرع داللت  تیمختلف که بر حاکم
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