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چکیده

رونــد  در  کــرد.  تعبیــر  کشــور  تقنینــی  نظــام  بــه  می تــوان  را  باواســطه  امــر   یــا  امــر  بــه  امــر 

ی ماننــد مجلــس شــورای اســالمی،  ، قوانیــن از رأس هــرِم قانونگــذار ی یــک کشــور قانونگــذار

یــان می یابــد. قــدر  گرفتــه و تــا پایین تریــن گســترۀ  آن، یعنــی شــهروندان عــادی جر نشــئت 

م ایــن کــه برخــی اوامــر قانونــی، به طــور مســتقیم و بــدون واســطه، رونــد اجرایی شــدن را 
ّ
مســل

طــی نمی کننــد؛ لــذا جــای ایــن ســؤال باقــی اســت کــه قوانیــن ایــران از قانــون اساســی گرفتــه 

... در چهارچــوب امــر باواســطه از چــه  تــا قوانیــن عــادی، تصویب نامه هــا و آیین نامه هــا و

ی می کننــد. اوامــر ولی فقیــه و منصوبیــن  الگویی هایــی ماننــد موضوعّیــت و طریقّیــت، پیــرو

ایشــان، قوانیــن تصویبــی منصوبیــن پاییــن دســتی کــه توســط مدیــران باالدســتی منصــوب 

می گردنــد، آیــا از ســنخ امــر باواســطه محســوب می شــود یــا اینکــه چنیــن نیســت. نویســندگان 

ــا اســتناد بــه قوانیــن مربــوط بــه  ــا روش توصیفی-تحلیلــی نتایــج و پاســخ های متغیــری را ب ب

یتــی، در هــر حــوزه از متــون قانونــی به دســت آورده انــد؛ هرچنــد در  سیســتم حقوقــی و مدیر

ــدارد. ــود ن ــی وج ــد مانع ــر می رس ــه نظ ــی، ب ــطۀ تقنین ــر باواس ــای اوام ــتر صورت ه بیش

، قانــون اساســی، قوانیــن عــادی، تصویب نامــه، آیین نامــه، نظــر  گان کلیــدی: امــر بــه امــر واژ

ولی فقیــه    
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مقدمه

ــالت  ــب جم ــه و در قال ــه صیغ ــاده، ب ــه م ــر ب ــه ام ــون از جمل گ ی گونا ــور ــکال و ص ــر در اش ام

خبــری، نمــود و بــروز پیــدا می کنــد. نیــز از آن جهــت کــه امــر از چــه کســی صــادر شــده، بــه امــر 

خداونــد و انســان، قابــل تقســیم اســت. بــا توجــه بــه وجــود یا عدم واســطه بــرای اوامــر و احکام، 

آن هــا در قالــب امــر مســتقیم یــا بی واســطه و امــر غیرمســتقیم یــا باواســطه، تقســیم بندی 

ــه فــردی امــر کنــد  می شــوند. در اصــول فقــه ســخن از ایــن مســئله اســت کــه هــرگاه شــارع ب

ی را انجــام دهــد، آیــا امــری کــه از ســوی آمــر دوم صــادر  کــه او بــه فــرد دیگــری امــر کنــد کــه کار

کار اســت یــا نــه؛ یعنــی امــر باواســطه هــم ماننــد امــر بی واســطه  می شــود، امــر بــه همــان 

. قوانیــن همــۀ  کشــورها، در نظام هــای حقوقــی مختلــف، از اوامــر قانونگــذار  اســت یــا خیــر

یــان آن  ی اســالمی ایــران هــم به صــورت مســتقیم بــه مجر بــه شــمار می رونــد. قوانیــن جمهــور

ابــالغ نمی شــوند، بلکــه مجلــس شــورای اســالمی آن را بــه رئیس جمهــور ابــالغ می کنــد و او 

یــان می دهــد. هرکــدام از قوانیــن ایــران، بــه مفهــوم عــاّم کلمــه،  دســتور اجــرای آن هــا را بــه مجر

از درجــه و اعتبــار ویــژۀ  خــود برخــوردار اســت. قانــون اساســی در رأس ایــن قوانیــن اســت، 

ــرار  ــران ق پــس از آن قوانیــن عــادی و درنهایــت، تصویب نامه هــا و آیین نامه هــای هیئــت وزی

ــه  ــر مجموع ــور از دیگ ــتی کش ــی و پایین دس ــی، میان ــران عال ــن مدی ــات منصوبی دارد. مصوب

، در چهارچــوب نظــام امــر بــه  ایــن قوانین انــد. بــا ایــن اوصــاف می تــوان پرســید کــه ایــن اوامــر

ی می کننــد. آیــا قوانیــن تصویبــی  ، از چــه الگویــی از جهــت موضوعّیــت و طریقّیــت پیــرو امــر

منصوبیــن پایین دســت هــم کــه توســط مدیــران باالدســتی منصــوب می گردنــد، از ســنخ امــر 

یتــی قــوای ســه گانه کــه مملــو  یــان مدیر باواســطه هســتند و از آن تبعّیــت می کننــد. آیــا جر

ــت  ــا طریقّی ــت ی ــع یــک نظــام یکپارچــه از منظــر موضوعّی از اوامــر و نواهــی باواســطه اند، تاب

هســتند، یــا هرکــدام بــه تفکیــک از سیســتم ویــژه ای بــرای کارکــرد اجتماعــی مناســب، بهــره  

، پیشــینه ای پژوهشــی مشــاهده نمی گــردد.  می گیرنــد. در حــوزۀ قوانیــن و نظــام تقنینــی کشــور
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ــام  ــور در نظ ــری کش ــی و کیف ــن مدن ــّم قوانی ــه اه ــر ک ــق حاض ــد تحقی ــر می رس ــه نظ ــن رو ب ازای

کشــور و هــم احــکام باواســطۀ  یتــی  ی، نظــام سیاســی و مدیر قضایــی، حــوزۀ حقــوق ادار

ی قــرار داده، اولیــن پژوهــش در ایــن خصــوص  کاو ولی فقیــه و منصوبیــن ایشــان را مــورد وا

محســوب خواهــد شــد.

1. بیان اقوال اصولی مسئله

امــر بــه امــر یکــی از مباحــث بــا ســابقۀ اصولــی اســت کــه بــا عنــوان »االمــر باالمــر بشــیء هــل هــو 

ک الشــیء ام ال« مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. از مصادیــق بــارز آن، اوامــری اســت  امــر بــذا

کــرم)ص( صــادر کــرده اســت کــه دیگــران  کــه خداونــد در قــرآن مجیــد، خطــاب بــه پیامبــر ا

را امــر بــه مطلبــی کنــد. مثــًال بــه پیامبــر امــر شــده اســت کــه دیگــران را بــه عبــادت خداونــد، 

امــر کنــد. نیــز از نمونه هــای آن، اوامــر تربیتــی اســت کــه بــه اولیــا شــده اســت؛ ماننــد »َفُمــُروا 

َحِدیَث« )حّرعاملــی، 1424ق، ج4، ص19(. 
ْ
ِة ِإَذا َکاُنــوا َبِنــي َســْبِع ِســِنیَن ال

َ
ــال ِصْبَیاَنُکــْم ِبالّصَ

در ایــن شــّکی نیســت کــه به واســطۀ امــر اول، بــر پیامبــر واجــب اســت کــه دیگــران را مثــًال بــر 

ــر اولیــا واجــب اســت، هنــگام  ــا اینکــه ب ــا بــر جهــاد کــردن امــر کنــد و ی عبــادت خداونــد و ی

هفت ســالگی فرزنــدان خــود را امــر بــه نمــاز خوانــدن کننــد و شــّکی نیســت کــه ایــن امــر کــردن 

بــه دوم، مثــًال عبــادت کــردن،  متعلــق امــر مولــی می باشــد، امــا ســؤال ایــن اســت کــه آیــا مأموٌر

؟ چــون به صــورت  بــه خداونــد هــم می باشــد یــا خیــر جهــاد کــردن یــا نمــاز خوانــدن، مأموٌر

مســتقیم خداونــد بــر آن هــا امــر نکــرده اســت، بلکــه دیگــری را امــر کــرده اســت کــه بــه آن امــر 

کنــد. پــس بحــث در ایــن اســت کــه امــر بــه امــر کــردن بــه چیــزی، آیــا امــر بــه آن چیــز محســوب 

؟ در دو مقــام ثبوتــی و اثباتــی از ایــن مطلــب و ســؤال بحــث می شــود )خــارج  می شــود یــا خیــر

اصــول، اعرافــی، 1393/01/27، مؤسســه اشــراق و عرفــان(.
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1.1. مقام اّول: بحث ثبوتی و احتماالت متصور در آن

مقــام اّول بحــث، بحــث ثبوتــی و احتمــاالت متصــّور در ایــن مطلــب می باشــد. منظــور از 

مقــام ثبــوت، واقــع و عینّیــت خارجــی اســت، درحالی کــه مقــام اثبــات، مرحلــۀ اقامــۀ بّینــه و 

بــه ثبــوت رســاندن ادعــا اســت )محقــق دامــاد، 1394، ج1، ص42(.

1.1.1. احتمال اّول: علم به طریقی بودن امر اّول

ــم کــه  ی ــه ایــن مطلــب دار ــه شــی ء ایــن اســت کــه علــم ب ــه امــر ب احتمــال اّول در مــوارد امــر ب

، همــان متعلــق امــر دوم می باشــد و جهــاد و یــا عبــادت کــردن  مقصــود شــارع از ایــن امــر

مقصــود شــارع اســت و امــر اّول و وســاطت انبیــا و مبلغــان درواقــع فقــط طریقیــت دارد و 

کــه امــر بــه امــر  آنچــه مهــم اســت متعلــق امــر دوم اســت. در ایــن صــورت شــکی نیســت 

ــه شــارع اســت  ــه آن شــی ء محســوب می شــود و متعلــق امــر دوم هــم مأموٌرب ــه شــی ء، امــر ب ب

)خــارج اصــول، اعرافــی، 1393/01/27، مؤسســه اشــراق و عرفــان(.

1.1.2. احتمال دوم: علم به موضوعّیت امر اّول

احتمـال دوم کـه در نقطـۀ مقابـل احتمـال اّول می باشـد این اسـت که علم بـه موضوعّیت امر 

اّول وجـود دارد و مقصـود شـارع از امـر کـردن بـه دیگری مثًال جرئـت دادن و یا آموزش دادن به 

مأمـور اّول اسـت و هـدف هـم همیـن امـر کـردن دیگـری می باشـد. در ایـن صورت هـم واضح 

ـق امـر دوم هـم 
ّ
کـه امـر بـه امـر بـه شـی ء، امـر بـه آن شـی ء محسـوب نمی شـود و متعل اسـت 

مأموٌربـه شـارع نمی باشـد )خـارج اصـول، اعرافـی، 1393/01/27، مؤسسـه اشـراق و عرفـان(.

1.1.3. احتمال سوم: مطلوبّیت متعلق امر اّول و امر دوم

احتمــال ســوم ایــن اســت کــه هــم متعلــق امــر اّول و هــم متعلــق امــر دوم مقصــود و مطلــوب 
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کــردن پیامبــر و مبلــغ مطلوبّیــت دارد -مثــل  بالــذات مولــی باشــد؛ یعنــی مثــًال هــم امــر 

بــه نهایــی و ثانــوی ماننــد   اینکــه بخواهــد مرجعّیــت آن هــا تثبیــت شــود- و هــم اینکــه مأموٌر

جهــاد کــردن مطلــوب مولــی اســت. در ایــن فــرض هــم امــر بــه امــر بــه شــی ء، امــر بــه آن شــی ء 

بــه شــارع می باشــد )خــارج اصــول،  بــه و متعلــق امــر دوم مأموٌر محســوب می شــود و مأموٌر

اعرافــی، 1393/01/27، مؤسســه اشــراق و عرفــان(.

1.1.4. احتمال چهارم: مطلوبّیت مأموٌربه دوم به  شرط امر توسط مأموٌربه اّول

احتمــال چهارمــی کــه در مقــام ثبــوت متصــّور می باشــد ایــن اســت کــه مقصــود و مطلــوب، 

بــه دوم می باشــد، امــا بــه شــرطی کــه شــخصی کــه در امــر اّول مأمــور بــه امــر کــردن بــوده  مأموٌر

بــه آن امــر کنــد و آن شــخص واســطه در امــر کــردن قــرار گیــرد. فــرق ایــن احتمــال بــا احتمــال 

گــر واســطه بــه وظیفــۀ خــود عمــل نکنــد و دیگــران  اّول در ایــن اســت کــه در احتمــال اول، ا

گاه شــد، تکلیــف در حــّق او ثابــت اســت؛  را امــر نکنــد، ولــی مأمــور دوم به نحــوی از آن آ

بــه خــالف احتمــال چهــارم کــه درصورتی کــه مأمــور اّول بــه اوامــر کــرد، تکلیــف در حــّق او 

ــی،  ــول، اعراف ــارج اص ــد )خ ــت نمی باش ــف ثاب ــورت تکلی ــن ص ــر ای ــد و در غی ــت می باش ثاب

1393/01/27، مؤسســه اشــراق و عرفــان(.

1.2. مقام دوم: مقام اثبات

در مقام اثبات دو نظریه وجود دارد.

1.2.1. نظر اّول: مجمل بودن ظهور امر دوم در وجوب

ــه  ــه ال داللــه بمجــرد األمــر باألمــر علــی کون صاحــب کفایــه می گویــد: »و قــد إنقــدح بذلــک أّن

ینــه علیــه«. ایشــان امــر اّول، یعنــی امــر بــه پیامبــر و یــا  أمــرًا بــه و الُبــّد فــی الداللــه علیــه مــن قر
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شــخصی کــه مأمــور اول اســت را ظاهــر در وجــوب می دانــد؛ امــا در مــورد امــر دوم معتقــد 

، عنــد اإلطــالق هیچ کــدام از صورت هــای پیشــین مســتفاد نیســت  اســت کــه از امــر بــه امــر

و مجمــل اســت؛ لــذا ظهــور ایــن امــر در وجــوب اجمــال دارد و وقتــی اجمــال داشــت، بــه 

ی می شــود )آخونــد  بــه امــر دوم، برائــت جــار ایــن معنــا اســت کــه نســبت بــه وجــوب مأموٌر

ج1، ص 183(. خراســانی، 1440ق، 

1.2.2. نظر دوم: ظهور اّولیه خطاب در مطلوبیت هر دو امر

یـادی از جملـه آیـت اهلل تبریـزی بـه آن تمایل پیـدا کرده  اند، این  یـۀ دوم در مقـام کـه عـدۀ ز نظر

اسـت کـه اصـل بـر ظهـور اولّیـۀ این گونـه خطابـات یعنـی امـر به امـر بـه شـی ء در مطلوبّیت هر 

دو امـر و متعلـق آن هـا اسـت و وقتـی چنیـن خطابـی از مولـی صـادر می شـود، ایـن خطـاب، 

ظهـور در ایـن دارد کـه هـم امـر کـردن توسـط پیامبـر و یـا شـخصی کـه مأمـور امـر اّول می باشـد 

مطلـوب مولـی اسـت و هـم انجـام مأموٌربـه دوم توسـط مأمـور و مکلـف دوم، مطلـوب مولـی 

کان لآلمـر والیـه األمـر علـی  گفتـه اسـت: »و ال یبعـد أن یقـال فیمـا إذا  ی چنیـن  می باشـد. و

ینـٌه خاّصـه أو عاّمه فی مـورد علی  اآلخـر أن یکـون أمـره باألمـره ظاهـرًا فـی التبلیـغ إن لـم تقـم قر

کمـا فـی األمـر بالقتـال و الخـروج إلـی الجهـاد حیـث إّن   ، دخـل وسـاطه أمـر المأمـور باألمـر

حفـظ النظـام فیـه و السـعی فـی الوصـول إلـی النتیجـه یقتضـی أن یتصـّدی الجهـاد من أوکل 

ألمـر  إلیـه األمـر و یصـدر األمـر بالشـروع فی القتـال أو الخـروج إلیـه. یشـهد لمـا ذکرنـا مـن أّن أ

، ظاهـره الواسـطه فـی التبلیـغ مـا إذا أمـر المولـی أحـد عبیـده أن یأمر عبده اآلخـر الفعل  باألمـر

الفالنـی و إّطلـع علیـه العبـد  اآلخـر مـن غیر توّسـط أمـر المأمور و تـرک الفعل، فإّنه مـع إعترافه 

باإلّطـالع یؤاخـذه المولـی بترکه« )تبریـزی، 1434ق، ج2، ص119(. برخی از محققین، همین 

کـه چنیـن خطابـی ظهـور در مطلوبیـت هـر دو  یـۀ دوم را صحیـح می داننـد و معتقدنـد  نظر

امـر و متعلـق آن هـا دارد و وقتـی مولـی در مقـام مولویـت امـر بـه امـر بـه شـیئی می کنـد، هـم امر 
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کـردن مطلـوب شـارع می باشـد و هـم انجـام مأموٌربه دوم مطلوب شـارع اسـت )خـارج اصول، 

اعرافـی، 1393/01/27، مؤسسـه اشـراق و عرفـان(. 

بــا توجــه بــه این کــه اوامــر قانونــی، توســط قانونگــذار بــرای انتظــام اجتماعــی صــادر می گــردد، 

کــم بــر آن هــا، پیــش از  ی اســت کــه در خــالل بحــث، برخــی مفاهیــم قانونــی و قــوای حا ضــرور

ورود بــه بحــث اصلــی، مشــخص شــود. 

2. اوامر قوای مقننه و قضائیه

ی محســوب می شــود،  کشــور کــه قانــون اصلــی و بنیادیــن هــر   بــه غیــر از قانــون اساســی 

ــوه  ، یعنــی قوانیــن حقــوق خصوصــی و حقــوق کیفــری در دو ق غالــب قوانیــن عــادی کشــور

، قوانیــن عــادی معمــوًال از قــوه  مقننــه و قضائیــه مصــّوب و اعمــال می گردنــد. بــه بیــان دیگــر

مقننــه سرچشــمه گرفتــه و بعــد از طــی مراحــل تصویــب، در رونــد سیســتم قضائــی کشــور 

کیفــری، اجــرا می شــوند. لــذا یکــی از تمایــزات  به وســیلۀ بخــش اجــرای احــکام مدنــی و 

ی مطــرح می شــود، همیــن نکتــه اســت.  ــوا کــه در حقــوق ادار ــا دیگــر ق ــه ب ی قوانیــن قــوه مجر

ی دولــت، تمامــی ســازمان های قــوای  گرچــه منظــور از ســازمان  های ادار ی ا در حقــوق ادار

یــه بیــش از ســایرین مشــمول قواعــد و مقــررات  ســه گانه اســت، لیکــن ســازمان های قــوه  مجر

ی و اجرایــی  ی هســتند. بــر عکــس، اعمــال قــوه مقننــه و قضائیــه اساســًا ادار حقــوق ادار

ی و قضــاوت اســت، ولــی  محســوب نمی شــوند و فعالیــت اصلــی آن هــا به ترتیــب قانونگــذار

ی کننــد، این  گونــه اعمــال آن هــا  چنانچــه همیــن قــوای مقننــه و قضائیــه اقــدام بــه اعمــال ادار

ی خواهــد بــود )موســی زاده، 1393، ص36(. بــه نظــر می رســد چــون  تابــع مقــررات حقــوق ادار

ی  ی، جایــگاه ویــژه ای در ســازمان های ادار و نظــام سلســله مراتب ادار انتصابــات  نظــام 

ی بــرای اداره و ارائــۀ خدمــات عمومــی بهــره می گیرنــد،  دولــت  داشــته و از واســطه های بســیار

یــان و نمــود داشــته باشــند.  بیشــترین اوامــر واســطه ای هــم در ایــن حــوزه از حقــوق جر
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2.1. جایگاه اوامر واسطه ای در قانون اساسی ایران

 قانون اساســی متشــکل از مجموعه مقررات، قواعد و اصول کلی اســت که شــکل حکومت، 

ــت 
ّ
ســازمان عالــی قــوای ســه گانه کشــور و ارتبــاط بــا یکدیگــر و حقــوق و آزادی هــای افــراد مل

را در مقابــل دولــت مشــخص می نمایــد )مدنــی، 1380، ص23(. مطابــق اصــل123 قانــون 

ی اســالمی ایــران، رئیس جمهــور موظــف اســت مصّوبــات مجلــس یــا نتیجــۀ  اساســی جمهــور

ی امضــا کنــد و بــرای اجــرا در اختیــار  همــه  پرســی را پــس از طــی مراحــل قانونــی و ابــالغ بــه و

مســئوالن بگــذارد. بــه غیــر از ایــن اصــل قانــون اساســی، مــاده یکــم قانــون مدنــی نیــز همیــن 

اوامــر باواســطه را بــا کمــی اضافــات و تبصــره، بیــان کــرده اســت. در واقــع ایــن اصــل و مــاده، 

کــه نه تنهــا قانــون مدنــی، بلکــه غالــب قوانیــن ماهــوی و  همــۀ قوانیــن را  شــامل می گردنــد؛ چرا

شــکلی از طریــق رئیس جمهــور و روزنامــۀ رســمی بــه مــردم ابــالغ و اجرایــی می گردنــد. بــه بیــان 

ــغ را در بیشــتر قوانیــن عــادی ایفــا کــرده؛ 
ّ
ی نقــش مبل یاســت جمهــور ، آمــر دوم یعنــی ر دیگــر

لــذا مطابــق حالــت اّول، علــم بــه طریقــی بــودن امــر اّول وجــود دارد. 

2.2. اوامر باواسطه در برخی قوانین حقوق خصوصی

یــف ایــن قانــون نشــده اســت؛ اّمــا بــا توجــه بــه ایــن کــه   در قانــون مدنــی، اشــاره ای بــه تعر

ــه ای  ــی، مجموع ــون مدن ــت، قان ــوان گف ــود، می ت ــناخته می ش ــادر ش ــی م ــی، قانون ــون مدن قان

کــم بــر ارتباطــات اشــخاص بــا یکدیگــر  از مــواد قانونــی اســت کــه اساســی ترین قواعــد حا

را در جامعــه بیــان می کنــد. بــر حســب ظاهــر و در ابتــدا، بــه نظــر می رســد اوامــر واســطه ای 

در قانــون مدنــی مــا جایگاهــی نــدارد؛ ولــی بــا دّقــت و تأمــل در برخــی مــواد قانونــی، َاشــکالی 

ــر  ــه ام ــر ب ــه ام ــح ب ی ــه تصر ــی ک ــواد قانون ــن م ــه ای ــردد. از جمل ــکار می گ ــطه ای آش ــر واس از اوام

ــون  ــه قان ــه اجــرای احــکام و اســناد خارجــی و احال ــد، مــواد 972 و 973 ق.م راجــع ب کرده ان

( صــادره از  صالــح خارجــی اســت. مــاده 972 ق.م چنیــن مقــرر داشــته اســت: »احکام)اوامــر
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ــوان  کــم خارجــه و همچنیــن اســناد رســمی الزم االجــراء تنظیم شــده در خارجــه را نمی ت محا

( بــه اجــرای آن هــا صــادر  )اوامــر در ایــران اجــراء نمــود، مگــر ایــن کــه مطابــق قوانیــن ایــران، امر

شــده باشــد«. امــر بــه اجــرای احــکام و اســناد خارجــی پــس از رســیدگی دادگاه بــه اعتبــار 

آن هــا و تعــارض نداشــتن بــا نظــم عمومــی داده می شــود و در واقــع احــراز نفــوذ آن هــا بــر طبــق 

قوانیــن ایــران اســت. لــزوم تصمیــم دادگاه بــر اجــرای احــکام و اســناد خارجــی از ایــن جهــت 

کمّیــت ملــی ایــران منافــات دارد. ولــی،  نیــز توجیــه می شــود کــه اجــرای مســتقیم آن هــا بــا حا

پــس از امــر دادگاه )امــر بــا واســطه(، مأمــوران دولتــی امــر دادگاه ایرانــی را اجــرا می کننــد 

گــر قانــون خارجــی ای  یــان، 1385، ص576(. مــاده 973 ق.م نیــز مقــرر مــی دارد: »ا )کاتوز

کــه بایــد مطابــق مــاده 71 جلــد اّول ایــن قانــون و یــا بــر طبــق مــواد فــوق رعایــت گــردد بــه قانــون 

دیگــری احالــه داده باشــد، محکمــه مکلــف بــه رعایــت ایــن احالــه نیســت، مگــر این کــه 

احالــه بــه قانــون ایــران شــده باشــد«. شــرایط اجــرای احــکام و اســناد الزم االجــرای کشــورهای 

خارجــی در فصــل نهــم قانــون اجــرای احــکام مدنــی مصــّوب 1356/06/01، ضمــن مــواد 169 

تــا 180 ایــن قانــون پیش بینــی شــده اســت. صراحــت ایــن مــواد قانونــی، حالــت چهــارم امــر بــه 

بــه دوم )آرا و احــکام دادگاه خارجــی( بــه  شــرط  امــر در مرحلــۀ ثبــوت، یعنــی مطلوبیــت مأموٌر

ــه اّول )رســیدگی دادگاه ایرانــی( را  بازگــو می کنــد. ب امــر توســط مأموٌر

ی مدنــی و  مجموعــه  اصــول و مقرراتــی کــه در مقــام رســیدگی بــه امــور حســبی، و کلیــه  دعــاو

، دیــوان عالــی کشــور و ســایر مراجعــی  بازرگانــی در دادگاه هــای عمومــی، انقــالب، تجدیدنظــر

کــه بــه موجــب قانــون موظــف بــه رعایــت آن می باشــند، بــه کار مــی رود را قوانیــن آیین دادرســی 

مدنــی می گوینــد )مــاده 1 ق.آد.م(. چنانکــه گفتــه شــد، اوامــر واســطه ای در ایــن قانــون هــم 

بــه خاطــر جنبــۀ قضائــی و اجرایــی  داشــتن آن،  هماننــد انــواع قوانیــن عــادی و ماهــوی، کمتــر 

ک ایــران، از حیــث مســائل مربــوط بــه احــوال شــخصّیه و اهلّیــت خــود  1. مــاده 7 قانــون مدنــی: اتبــاع خارجــه مقیــم در خــا
و همچنیــن از حیــث حقــوق ارثیــه، در حــدود معاهــدات، مطیــع قوانیــن و مقــررات دولــت متبــوع خــود خواهنــد بود.
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دیــده می شــود. مــاده 300 همیــن قانــون، بیــان می کنــد کــه: »مدیــر دفتــر دادگاه موظــف اســت 

ــی  ــه  و در صورت ــه تعــداد اصحــاب دعــوا تهی ــورًا پــس از امضــای دادنامــه، رونوشــت آن را ب ف

کــه شــخصًا یــا وکیــل یــا نماینــده قانونــی آن هــا حضــور دارنــد بــه آنــان ابــالغ نمایــد و اال بــه 

ی بــه اصحــاب دعــوا ابــالغ می گــردد«. مــاده 302 در تکمیــل  مأمــور ابــالغ تســلیم و توســط و

ی را نمی تــوان اجــرا نمــود مگــر ایــن کــه بــه  همیــن مــاده بیــان کــرده اســت: »هیــچ حکــم یــا قــرار

ی و یــا بــه صــورت دادنامــه یــا رونوشــت گواهــی شــده آن بــه طرفیــن یــا وکیــل  صــورت حضــور

ی و مســتقیم بــه اصحــاب دعــوا یــا وکالی  گــر رأی بــه صــورت حضــور آنــان ابــالغ شــده باشــد. ا

آنــان ابــالغ نگــردد؛ اوامــر و احــکام مراجــع بــه وســیله ابالغیــه و از طریــق واســطه ها،  صــورت 

خواهــد گرفــت«. تبصــره همیــن مــاده مقــرر مــی دارد: »چنانچــه رأی دادگاه غیابــی بــوده و 

محکوم علیــه مجهول المــکان باشــد، مفــاد رأی در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار مرکــز 

یخ انتشــار  ینــه ی خواهــان بــرای یک بــار بــه محکوم علیــه ابــالغ خواهــد شــد. تار یــا محلــی بــا هز

یــخ ابــالغ رأی محســوب می شــود«. ابــالغ دادنامــه بــه هــر واســطه ای در اینجــا امــر  رأی تار

غیرمســتقیمی را تشــکیل می دهــد. بــه حکــم مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی، همیــن 

کــه اجراییــه بــه محکوم علیــه ابــالغ گردیــد، محکوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آن 

را به موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه بدهــد... . همانطــور کــه مشــاهده 

می شــود، احــکام و آراء دادگاه هــا کــه از نــوع اوامــر آن هــا بــه حســاب می آینــد، ممکــن اســت 

به طــور مســتقیم ابــالغ نگردنــد، بلکــه مســتلزم واســطه هایی اعــم از انســان )مأمــور ابــالغ( یــا 

ی و مســتقیم صــورت  روزنامــه  باشــند. ســؤال این کــه،  در مــواردی کــه ابــالغ  به صــورت حضــور

، بایــد  ــغ را داشــته و اصطالحــًا ماننــد حالــت اّول امــر
ّ
نمی گیــرد، واســطه ها صرفــًا حکــم مبل

حکــم بــه طریقــی بــودن آن هــا کــرد. بــا توجــه بــه صراحــت قرائنــی همچــون واجــد صالحّیــت 

بــودن مأمــور ابــالغ، ضوابــط اجــرای مقــررات ابــالغ در زمــان و مــکان، همچنیــن وجــود شــرایط 

خــاص بــرای برگ هــای مشــمول مقــررات ابــالغ، تنــوع ابــالغ، و ضمانــت اجراهایــی کــه همــه 
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در مــواد 67 تــا 83 ق.آ.د.م و مــواد 300 تــا 302 راجــع بــه ابــالغ رأی آمده انــد )شــمس، 1384، 

بــه دوم  ج 2، ص 218 و 106-81(، می بایســت حالــت چهــارم قضیــه یعنــی مطلوبّیــت مأموٌر

بــه اّول را نتیجــه گرفــت.  بــه  شــرط امــر توســط مأموٌر

کیفری  2.3. اوامر باواسطه در برخی قوانین 

قانــون مجــازات اســالمی، مشــتمل بــر جرایــم و مجازات هــای حــدود، قصــاص، دیــات و 

ــم  ک ــد حا ــری و قواع ــئولّیت کیف ــع مس ــرایط و موان ــی، ش ــی و تربیت ــات تأمین ــرات، اقدام تعزی

بــر آنهــا اســت )مــاده 1 ق.م.ا(. بــه نظــر می رســد در قانــون مجــازات اســالمی، مــاده  مصّرحــی 

راجــع بــه امــر غیرمســتقیم بــه چشــم نمی خــورد؛ لکــن یکــی از قوانین مربــوط به قانــون مجازات 

اســالمی، قانــون حمایــت از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر مصــّوب 01/23/ 1394 

ــران  ــتن دیگ ــوت و واداش ــر دع ــروف و نهی ازمنک ــون، امربه مع ــن قان ــاده 2 ای ــق م ــت. مطاب اس

ــه ایــن کــه مراتــب امربه معــروف و  ــا توجــه ب ــه معــروف و نهــی و بازداشــتن از منکــر اســت. ب ب

نهی ازمنکــر بــه حکــم مــاده 4 همیــن قانــون از امربه معــروف و نهی ازمنکــر قلبــی و زبانــی، تــا 

ی و عملــی می توانــد صــورت پذیــرد؛ لــذا امــر قانونگــذار بــه امربه معــروف مشــمول امــر  نوشــتار

ــاد  ــۀ آح ی آن وظیف ــتار ــی و نوش ــب زبان ــر این کــه مرات ــد. مضــاف ب ــد گردی غیرمســتقیم خواه

مــردم و دولــت بــوده و مرتبــۀ عملــی آن در مــوارد و حــدودی کــه قوانیــن مقــرر نمــوده، تنهــا 

یــح امــر قانونگــذار بــه امربه معــروف، حالــت ســوم امــر بــا واســطه را  وظیفــۀ دولــت اســت. تصر

یعنــی مطلوبّیــت متعلــق امــر اّول و امــر دوم را در ایــن قانــون نشــان می دهــد.

مطابــق مــاده یکــم قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392/12/04، قانــون آییــن دادرســی 

کیفــری، مجموعــه مقــررات و قواعــدی اســت که برای کشــف ُجــرم، تعقیب متهــم، تحقیقات 

مقدماتــی، میانجیگــری، صلــح میــان طرفیــن، نحــوۀ رســیدگی، صــدور رأی، طــرق اعتــراض 

بــه آرا، اجــرای آرا، تعییــن وظایــف و اختیــارات مقامــات قضائــی و ضابطــان دادگســتری 
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بــه نظــر نگارنــدگان، غالــب  و رعایــت حقــوق متهــم، بزه دیــده و جامعــه وضــع می شــود. 

یــه توســط  مصادیــق امــر غیرمســتقیم و واســطه ای در ایــن قانــون مربــوط بــه ابــالغ احضار

گهــی در روزنامــه در مــواد 169 و 174،  615 و 616   مأموریــن ابــالغ یــا ابــالغ آن از طریــق انتشــار آ

ایــن قانــون و یــا مربــوط بــه ارجــاع بــه قانــون آییــن دادرســی مدنــی به وســیلۀ خــود قانــون آییــن 

دادرســی کیفــری، یــا ارجــاع بــه قانــون آییــن دادرســی کیفــری به وســیلۀ آییــن دادرســی جرایــم 

ح یــا آییــن دادرســی اشــخاص حقوقــی  در مــوادی  همچــون 317، 550،560، 
ّ
نیروهــای مســل

اوامــر  نیــز  دادســرا  در سیســتم حقوقــی  و 696  می باشــد.   693 ،648 ،639 ،576 ،575

، بازپــرس و معاونیــن از  غیرمســتقیمی هماننــد تبعّیــت مقامــات قضایــی دادســتان، دادیــار

، دیــوان عالــی، یــا رئیــس قــوه قضائیــه و هــم، دیگــر مقامــات  یکدیگــر یــا از دادســتان کل کشــور

یــا مراجــع قضایــی یــا مراجــع غیردادگســتری قابــل تبییــن به وســیلۀ اوامــر واســطه ای هســتند.    

3. اوامر باواسطه در قوه مجریه 

قبــل از بررســی اقســام مقــررات دولتــی بایــد دانســت کــه منظور از ایــن مقررات، کلیــه ضوابطی 

یــح یــا ضمنــی قانونگــذار و یــا بــه اعتبــار اختیــار ناشــی از مســئولیت  هســتند کــه بــه حکــم صر

ی، به وســیلۀ مقامــات دارای صالحّیــت، غیــر از قــوه مقننــه یــا مجلــس شــورای اســالمی  ادار

وضــع می گردنــد.

آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخش نامه ها   .3.1

قواعــد و مقرراتــی کــه ایجــاد حــق یــا تکلیــف نمــوده و ناشــی از اختیاراتــی اســت کــه قانــون 

بــه مقاماتــی غیــر از قــوه مقننــه، خــواه ملــی خــواه محلــی، داده تــا اقــدام بــه رفــع آن در قلمــرو 

شــمول مقــررات دولتــی محســوب می شــود )درواقــع ایــن دســت از اوامــر قانونــی به وســیلۀ 

: قانــون اساســی یــا قوانیــن عــادی متعــدد امــر بــه تقنیــن شــده اند(. ایــن مقــررات عبارت انــد از
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1. آیین نامـه اجرایـی قانـون کـه تصویـب آن مسـتند بـه نـص صریح قانـون بـوده و قانونگذار در 

متـن یکـی از مـواد قانونـی، تدویـن آن را بـه مقامـات مسـئول اجـرای قانـون محـول می نمایـد تـا 

یـان قانـون، قواعـد و احـکام موضوعـه و تعییـن خط مشـی مطلـوب در زمینـۀ روش اجـراء  مجر

قانـون موجبـات تحقـق اهـداف مقنـن را فراهـم سـازند )جعفـری لنگـرودی، 1390، ص105؛ 

»غیرمسـتقل«  آیین نامه هـا  ایـن  ذاتـی  اسـتقالل  عـدم  دلیـل  بـه  ص123(.   ،1399 یـان،  کاتوز

کـه قانونگـذار از امکانـات مـادی و معنـوی دسـتگاه  نیـز نامیـده می شـوند. بـا توجـه بـه ایـن 

ّیه،  ی خود بـه قوه مجر اجرایـی اطـالع کافـی ندارد، با سـپردن قسـمتی از اختیـارات قانونگذار

مقـررات مربـوط بـه کیفیـت و نحـوۀ اجـرای قانـون را از حیطـۀ صالحّیـت خـود بـا اسـتفاده از 

آیین نامه هـای اجرایـی، خـارج می سـازد )موسـی زاده، 1393، 151(. ارجـاع قوانیـن عـادی بـه 

آیین نامـۀ اجرایـی ظاهـرًا شـکل سـوم امـر بـه امـر  در مقـام ثبـوت یعنـی مطلوبّیـت متعلـق امـر 

اّول و امـر دوم را بیـان می کنـد. در اینجـا نقـش واسـطه در قانـون را دیگـر انسـان ها تشـکیل 

نمی دهنـد، بلکـه وسـائط در قالـب قوانیـن و سـازمان ها صـورت می پذیرنـد. 

2. آیین نامــه مســتقل کــه بــدون اینکــه تکویــن آن هــا مســتند بــه قانــون خاصــی باشــد توســط 

مراجــع و مقامــات دولتــی در حــدود صالحیــت خــود در زمینــۀ تنظیــم امــور ســازمانی و 

ی و ایفــای مســئولیت های  ی و اســتقرار نظــام هماهنــگ در سیســتم ادار تشــکیالت ادار

محولــه و امــور عمومــی خــاص وضــع شــده و بــه مــورد اجــرا گذاشــته می شــوند و در اصــل 

138 قانــون اساســی اختیــار وضــع آییــن نامــه مســتقل پیش بینــی شــده اســت. قانــون اساســی 

ج.ا.ا. وجــود آیین نامــه مســتقل را در مــوارد خاصــی پذیرفتــه اســت )امامــی و استوارســنگری، 

1391، ص56(. بــا توجــه بــه ایجــاد نقــش قانونگــذار بــرای ایــن دســته از مقامــات مثــل هیئــت 

بــه دوم بــه  شــرط امــر  ، فرمانــدار و غیــره می تــوان مطلوبّیــت مأموٌر ، اســتاندار وزیــران، وزیــر

بــه اّول )شــکل چهــارم( را اســتفاده کــرد. توســط مأموٌر
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ــی اطــالق می شــود کــه توســط هیئــت  ــه تمامــی مقررات ــه معنــای عــام آن ب 3. تصویب نامــه ب

وزیــران بــه تصویــب می رســد و به وســیلۀ وزارتخانــه و ســازمان ها و دیگــر مراجــع و مقامــات 

یــف، تصویب نامــه شــامل آیین نامه هــای  ذی ربــط بــه مرحلــۀ اجــرا در می آیــد. در ایــن تعر

اجرایــی، جایگزیــن و مســتقل می گــردد؛ امــا در مفهــوم خــاص آن مقرراتــی می باشــد که مراجع 

و مقامــات دولتــی در حــدود صالحیــت خــود در امــور معیــن و مشــخص وضــع می نماینــد 

قانــون  اوامــر واســطه ای در  و استوارســنگری، 1391، ص62(. چنانکــه در بخــش  )امامــی 

ــون اساســی مقــرر مــی دارد کــه هیئــت  ــد، اصــل یکصدوسی وهشــتم قان اساســی اشــاره گردی

وزیــران، عــالوه بــر مــواردی کــه مأمــور بــه تدویــن آئین نامه هــای اجرایــی قوانیــن می شــوند، 

ــه وضــع تصویب نامه هــا و  ی و تأمیــن اجــرای قوانیــن ب ــرای انجــام وظایــف ادار ــد ب حــّق دارن

ــم  ــی عل ــطه یعن ــر باواس ــارم ام ــت چه ــز حال ــل نی ــن دو اص ــر ای ــد. از ظاه ــا بپردازن آیین نامه ه

ــه  شــرط امــر  ــران( ب ــه دوم )تصویب نامه هــا و آیین نامه هــای هیئــت وزی ب ــه مطلوبیــت مأموٌر ب

( اســتنباط می گــردد. بــه اّول )رئیس جمهــور توســط مأموٌر

4. بخشــنامه یــا متحدالمــآل کــه شــامل تصمیماتــی می شــود کــه مراجــع و مقامــات رســمی 

گــروه  یــا  بــرای اطــالع عمــوم  در حــدود صالحیــت خــود در امــر خاصــی اتخــاذ نمــوده و 

یــر یــک وزارتخانــه  گهــی می نمایــد؛ ماننــد بخشــنامه ای کــه وز معینــی بــه طــرق مقتضــی آ

بــا اجــازۀ حاصلــه از اصــل 138 قانــون اساســی وضــع می نمایــد )جعفــری لنگــرودی، 1390، 

105؛ نجفــی اســفاد و محســنی، 1390، 335؛ موســی زاده، 1393، 155(. بــا توجــه بــه ویژگــی 

ارشــادی بودن بخشــنامه، بحــث از آن بــه انــدازۀ دیگــر ضوابــط و قوانیــن از فوایــد کمتــری در 

نظــام امــر بــه امــر برخــوردار اســت. 

کنترل آن 4. نظام سلسله مراتب اداری و 

در ایــن نظــام، عمــوم مأمــوران دولتــی به طــور سلســله مراتبی بــه یکدیگــر مرتبط انــد و مافــوق 
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کــه هــر  ی اختیــارات وســیعی نســبت بــه افــراد زیردســت خــود دارد؛ بــه ایــن ترتیــب  ادار

ی در عیــن اینکــه بــر افــراد زیردســت خــود فرمــان می رانــد، خــود از سرپرســت  سرپرســت ادار

ی یــک رابطــۀ ســازمانی اســت کــه سرپرســتان  ی باالتــر فرمــان می بــرد. سلســله مراتب ادار ادار

ی و افــراد زیردســت آن هــا را زنجیــروار بــه یکدیگــر مّتصــل می ســازد و ســبب می شــود  ادار

ــی  ــر صــادر می گــردد، جزءبه جــزء به وســیلۀ مأموران دســتورها و فرمان هایــی کــه از طــرف وزی

ــد و  ــای ض ــود و از تصمیم گیری ه ــرا ش ــد، اج ــرار دارن ــله مراتب ق ــن سلس ــات پایی ــه در درج ک

ــه عمــل آمــده، وحــدت فرماندهــی و انضبــاط در دســتگاه حفــظ شــود  نقیــض جلوگیــری ب

)طباطبائــی مؤتمنــی، 1383، صــص55-54(. از همین جــا ســخن از کنتــرل سلســله مراتبی 

آغــاز می شــود. ســؤال اینجاســت کــه در سلســله مراتب انتصابــات طولــی مدیــران سیاســی 

، ماهّیــت اوامــر واســطه ای از چــه نظامــی تبعّیــت می کننــد. و هــم مدیــران حرفــه ای کشــور

5. سلسله مراتب انتصابات طولی مدیران سیاسی

یــر از وظایــف  بــر اســاس بنــد 6 اصــل یکصــدوده، نصــب و عــزل و قبــول اســتعفای مقامــات ز

و اختیــارات رهبــر اســت: فقهــای شــورای نگهبــان، عالی تریــن مقــام قــوه قضائیــه، رئیــس 

ی اســالمی ایــران، رئیــس ســتاد مشــترک، فرمانــده کل ســپاه پاســداران  صداوســیمای جمهــور

انقــالب اســالمی، فرمانــده عالــی نیروهــای نظامــی و انتظامــی. مطابــق اصــل یکصــدودوازده 

قانــون اساســی، اعضــای ثابــت و متغیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام نیــز توســط رهبــر 

انتخــاب  قانــون اساســی،  بنــد 5 اصــل یکصدوهفتادوهفــت  براســاس  تعییــن می شــوند. 

ــت  ــت )زراع ــر اس ــدۀ رهب ــی، برعه ــون اساس ــری قان ــورای بازنگ ــای ش ــوان اعض ــه عن ــر ب ده نف

و حاجــی زاده، 1388، صــص130-129(. بــا توجــه بــه ایــن کــه طبــق اصــل شــصت قانــون 

یــه نقــش دارنــد، در اصــل  اساســی، وزیــران در کنــار رئیس جمهــور در بعضــی امــور قــوه مجر

رأی  گرفتــن  بــرای  و  تعییــن  رئیس جمهــور  توســط  »وزراء  اســت  آمــده  یکصدوسی وســوم 
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آنــان  از  یــا هــر یــک  بــه مجلــس معرفــی می شــوند...«. اســتعفای هیئــت وزیــران  اعتمــاد 

هــم بــه رئیس جمهــور تســلیم می شــود. همان طورکــه در قانــون اساســی انتخــاب وزراء بــا 

همچنیــن  می شــود.  انجــام  رئیس جمهــور  توســط  نیــز  آن هــا  عــزل  اســت،  رئیس جمهــور 

کثــر بــرای مــدت ســه  رئیس جمهــور می توانــد بــرای وزارتخانه هایــی کــه وزیــر ندارنــد، حدا

مــاه، سرپرســت تعییــن نمایــد )همــان، ص182(. مطابــق مــاده 1 الیحــه قانونــی اختیــارات 

اســتانداران کشــور مصــّوب 1359/3/29، اســتانداران از طــرف وزیــر کشــور بــه هیئــت دولــت 

ی بــا  معرفــی می شــوند و پــس از تصویــب انتصــاب آنــان در هیئــت وزیــران، حکــم اســتاندار

امضــای رئیس جمهــور و وزیــر کشــور صــادر خواهــد شــد )طبــق مــاده 2 الیحــه قانونــی مــورخ 

1359 و مــاده 1 قانــون راجــع بــه وظایــف و اختیــارات اســتانداران مصــوب 1339/2/21( 

ی  کشــور )موســی زاده، 1393، ص111(. ادارۀ امــور شهرســتان ها نیــز بــه عهــدۀ یــک مأمــور 

اســت کــه فرمانــدار نامیــده می شــود. فرمانــدار از بیــن مســتخدمین رســمی دولــت، از طــرف 

ــن دارای  ــدود قوانی ــدار در ح ــردد. فرمان ــوب می گ ــتاندار منص ــر اس ــب نظ ــا جل ــور ب ــر کش وزی

وظایفــی اســت کــه تحت نظــر و مطابــق دســتور اســتاندار انجــام وظیفــه می کنــد. فرمانــدار 

سیاســت  مجــری  و  دولــت  سیاســی  نماینــده  اســتاندار  ماننــد  خــود  یــت  مأمور حــوزۀ  در 

ــیمات  ــدی از تقس ــی واح ــده سیاس ــه نماین ــدار ک ــور بخش ــت و همین ط ــت اس ــی دول عموم

کــه از به هم پیوســتن چنــد دهســتان هم جــوار  کوچک تــری بــه نــام بخــش اســت  ی  کشــور

مشــتمل بــر چندیــن مزرعــه، مــکان، روســتا و احیانــًا شــهر کــه در آن عوامــل طبیعــی و اوضــاع 

اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی واحــد همگنــی را بــه وجــود مــی آورد، تشــکیل 

می شــود. وظایــف و اختیــارات بخشــداران مشــابه وظایــف اســتاندار و فرمانــدار اســت؛ 

ی بخشــدار کوچک تــر از حــوزۀ اســتاندار و فرمانــدار اســت.  بــا ایــن تفــاوت کــه حــوزۀ ادار

ی یعنــی یــک دهســتان بــه  بنابرایــن دهــداران پایین تریــن نماینــده سیاســی تقســمات کشــور

 ، ، بخشــدار و دهــدار ، فرمانــدار ، اســتاندار ، وزیــر کشــور ، رئیس جمهــور شــمار می رونــد. رهبــر
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سلســله مراتب مدیــران سیاســی کشــور را در ایــن زنجیــرۀ عریــض و طویــل تشــکیل می دهنــد. 

یاســت  ی از رأس هــرم قــدرت صــادر گردیــده و یــا از طــرف ر گــر دســتور بــه نظــر می رســد ا

ــد تردیــد داشــت کــه  ــه اش صراحــت دارد، نبای ی ابــالغ شــده باشــد، کــه جنبــۀ آمران جمهــور

حالــت طریقّیــت آن یقیینــی و قطعــی اســت. در ســایر مــوارد نیــز یــا بایــد بــا توجــه بــه قرائــن 

موجــود حکــم موضــوع را به دســت آورد؛ یعنــی آیــا مدیــران در چهارچــوب قانــون و اختیــارات 

ــد. ــا این کــه خــارج از آنهــا عمــل نموده ان ــه جعــل و ایجــاد ضوابطــی اقــدام کــرده، ی ب

 6. احکام و فرامین ولی فقیه و منصوبین ایشان

بیــان اســتفتائی کــه از دفتــر مقــام معظــم رهبــری راجــع بــه احــکام و فرامیــن باواســطۀ مدیــران 

سیاســی و حرفــه ای کشــور صــورت گرفتــه، در اینجــا خالــی از فایــده نخواهــد بــود. ایشــان در 

ی داشــته باشــد،  گــر آمــر میانــی حــّق قانونگــذار پاســخ بــه ســؤال اوامــر واســطه ای گفته انــد: ا

تبعّیــت از آن هــا الزم اســت. اّمــا ســؤال مربــوط بــه اوامــر واســطه از ایــن قــرار بــود کــه بــا توجــه 

ــن  ــب ای ــد و غال ــذار را دارن ــر قانونگ ــم اوام ــور حک ی در کش ــار ــود و ج ــن موج ــه قوانی ــه این ک ب

قوانیــن به صــورت غیرمســتقیم بــه شــهروندان و مخاطبیــن ابــالغ می شــوند )امــر بــه امــر یــا امــر 

باواســطه اند(، آیــا در مــواردی کــه آمــر میانــی )واســطه( خــود بــه ایجــاد )وضــع قانــون( و صــدور 

قانونــی دســت بزنــد، آیــا ایــن امــر آمــر میانــی کــه توســط آمــر قبلــی منصــوب گردیــده، امــر آمــر 

. بــه عنــوان مثــال، رئیس جمهــور وزیــر  اولــی، اصلــی و قبــل خــود محســوب می گــردد یــا خیــر

یاســت دانشــگاه های کشــور را منتصــب کــرده و  علــوم را منصــوب می کنــد و وزیــر علــوم ر

یاســت دانشــکده ها را مشــخص می کنــد؛ حــال ســؤال ایــن اســت  ــز ر رئیــس دانشــگاه ها نی

ــگاه ها  ــت دانش یاس ــا ر ــی(، اّم ــر اول ــد )آم ــدام نکن ــی اق ــاد قانون ــه ایج ــور ب ــر رئیس جمه گ ــه ا ک

دســت بــه ایجــاد ضوابــط و قوانینــی بزننــد )البتــه از نوعــی کــه مجازنــد(، آیــا ایــن قوانیــن آمــر 

میانــی )رئیــس دانشــگاه(، امــر آمــر اول و اصلی)رئیس جمهــور و وزیــر علــوم( هــم محســوب 
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می شــود یــا نــه. در انتصابــات سیاســی، دولتــی و خصوصــی فــرض مســئله یکســان اســت یــا 

ی چنانکــه  ی و حقــوق ادار متفــاوت )Leader.ir(. رابطــۀ فرمانبــری و فرماندهــی در علــوم ادار

ی شــناخته شــده اســت. ایــن  در مباحــث قبلــی ذکــر شــد، بــا اصطــالح سلســله مراتب ادار

کــه نمونــۀ  گونه هــای ســازمان یافته روابــط اجتماعــی اســت  نظــام سلســله مراتبی یکــی از 

ی  کهــن و روشــن آن ســازمان های نظامــی بوده انــد )ابوالحمــد؛ 1389، ص114(. در نظــام ادار

کشــور معمــوًال باالتریــن نهــاد یــا مقــام شــخصی اســت کــه از کســی یــا نهــادی دســتور نمی گیــرد 

، تنهــا مســتخدمین و مأمــوران دون پایــه هســتند،  ی کشــور و پایین تریــن الیه هــای نظــام ادار

ــن  ــوان باالتری ــز به عن ــت نی ــد. دول ــود ندارن ــر خ ــت ام ــتخدمی تح ــا مس ــور ی ــر و مأم ــه فرمانب ک

کمّیــت سلســله مراتبی دارد  ی کشــور بــر تمامــی اجــزای خــود نظــارت و حا واحــد ســازمان ادار

ی برتــری  ی را برقــرار کمّیــت دولــت اســت کــه هــدف سلســله مراتب ادار و ایــن مقتضــای حا

یــه بیــان کرده انــد. بنابرایــن در باالتریــن ســطح  مقامــات سیاســی نســبت بــه اداره یــا قــوه مجر

 ،) ، رئیــس کشــور )ولی فقیــه(، رئیــس دولــت )رئیس جمهــور ی کشــور نظــام سلســله مراتب ادار

و  فرامیــن  اســتوار ســنگری، 1392، ص46(.  و  )امامــی  قــرار دارنــد  وزراء  و  هیئــت دولــت 

احــکام رئیــس مملکــت یــا مقــام رهبــری و هــر شــخصیتی کــه در رأس هــرم قــدرت قــرار دارد، 

از منابــع حقــوق اساســی اســت. البتــه احــکام و فرامیــن رئیــس مملکــت نبایــد بــا قانــون 

ــارۀ احــکام و  ــی، 1380، ص43(. درب اساســی و قوانیــن عــادی مغایــرت داشــته باشــد )مدن

فرامیــن ولی فقیــه بایــد گفــت کــه دســتورات و فرامیــن مقــام رهبــری همــه بــه اصطــالح از یــک 

ســنخ نیســتند. ازایــن رو می بایســت بیــن فرامیــن مربــوط بــه »هســت و نیســت ها« و اوامــر 

ی از بیانــات مقــام  مربــوط بــه »بایــد و نباید هــا« تفکیــک قائــل گردیــد. نکتــه ایــن کــه، بســیار

رهبــری از نــوع اّول بــوده و خواهــد بــود. بنابرایــن به هیچ وجــه نمی تــوان بــه آن هــا بــار حقوقــی 

ــن  ــوان، ای ــچ عن ــه هی ــًال و ب ــه اص ک ــاب آورد؛ چرا ــه حس ــی ب ــع حقوق ــزء مناب ــا را ج داده و آن ه

بیانــات در مقــام انشــای امــر حقوقــی نبــوده اســت. پــس از مطالعــه و بررســی فرامیــن رســمی 
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و غیررســمی صــادره از ســوی مقــام رهبــری از ابتــدای انقــالب تــا بــه حــال، چهــار شــاخص 

و معیــار کلــی بــرای تشــخیص فرامیــن رهبــری از نصایــح ایشــان روشــن می گــردد: اول این کــه 

فرمــان یــا همــان اوامــر در مقــام اعمــال والیــت صــادر شــده باشــد؛ دوم این کــه فرمــان جزئــی و 

مصداقــی باشــد؛ ســوم این کــه فرمــان دارای مخاطــب مشــخص و روشــنی باشــد؛ و مشــخصه 

چهــارم هــم ایــن اســت کــه فرمــان دارای ضمانــت اجــرا باشــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه مفــاد 

کــه امــام خمینــی و مقــام معظــم رهبــری تــا بــه حــال  یــه ای  اصــل 110 قانــون اساســی و رو

داشــته اند، می تــوان فرامیــن مقــام رهبــری در حقــوق اساســی کشــورمان را بــه فرامیــن مصــّرح 

در قانــون اساســی و فرامیــن غیرمصــّرح  تقســیم کــرد. مبنــای مشــروعّیت فرامیــن غیرمصــّرح 

ع( در شــئون اجتماعــی اســت و  در فقــه امامیــه نیابــت عــام فقیــه از جانــب امــام معصــوم)

ی اســالمی در اصــول مختلــف از جملــه اصــل 57 بــا عباراتــی  در قانــون اساســی جمهــور

همچــون والیــت مطلقــه فقیــه و امامــت اّمــت عنــوان شــده اســت. فرامیــن مصــّرح در قانــون 

اساســی علی الخصــوص در اصــل 110 ناظــر بــر کلّیــت نظــام، ناظــر بــر وظایــف قــوای ســه گانه 

و فرامیــن ناظــر بــر عــزل و نصب هاســت )اســماعیلی و نامــی، 1392، صــص75-41(. راجــع 

بــه اوامــر منصوبیــن ایشــان نیــز بــا توجــه بــه دیــدگاه ایشــان بایــد گفــت کــه مدیــر منصــوب مثــل 

گــر حکــم و اختیــار وضــع پــاره ای از اوامــر قانونــی را داشــته باشــد، تبعّیت  رئیــس قــوه قضائیــه ا

از آن الزامــی اســت. حــال ایــن اوامــر چــه به صــورت مســتقیم و چــه بــا واســطه کــه در مــا نحــن 

فیــه اســت، صــادر شــود، حالــت اول یعنــی طریقــی بــودن آن اســتنباط می گــردد.

7. سلسله مراتب انتصابات طولی مدیران حرفه ای 

مدیران حرفه ای شامل تمامی عناوین، سمت های مدیریتی دستگاه های اجرایی، مشمول 

ی، به استثناء سمت های مدیریت سیاسی موضوع ماده 71  قانون مدیریت خدمات کشور

قانون مذکور و هم ترازان آنان است که به چهار گروه به شرح زیر تقسیم شده اند:
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ی،  ی، خط مشــی گذار مدیــران ارشــد: آن دســته از مدیرانــی هســتند کــه وظیفــۀ سیاســت گذار

برنامه ریــزی کالن، هدایــت و نظــارت عالیــه بــر عملکــرد دســتگاه را در واحدهــای ســتادی 

بــر عهــده دارنــد.

کــه وظیفــۀ هماهنگــی، ایجــاد  مدیــران میانــی: بــه آن دســته از مدیرانــی اطــالق می شــود 

ــر عهــده  ــا مدیــران ارشــد را در واحدهــای ســتادی ب ارتبــاط بیــن ســطوح عالــی )مقامــات( ی

کــز  دارنــد؛ ماننــد مدیــران کل و معاونیــن آنــان، معاونیــن ســازمان ها، مؤسســات دولتــی و مرا

یتــی هــم ســطح آن هــا. مســتقل و ســمت های مدیر

کــه وظیفــۀ اجــرای سیاســت ها،  بــه آن دســته از مدیرانــی اطــالق می شــود  مدیــران پایــه: 

ماننــد  دارنــد؛  عهــده  بــر  ســتادی  واحدهــای  در  را  ســازمانی  برنامه هــای  و  خط مشــی ها 

آن هــا. ســطح  هــم  یتــی  مدیر ســمت های  و  گروه هــا  رؤســای  ادارات،  رؤســای 

مدیــران عملیاتــی: شــامل مدیــران آن دســته از واحدهــای عملیاتــی یــا اجرایــی دســتگاه های 

کــز  کــز فنــی و حرفــه ای و مرا اجرایــی نظیــر مــدارس، بیمارســتان ها، ورزشــگاه ها، موزه هــا، مرا

ی معلولیــن هســتند کــه تولیــد، تأمیــن و ارائــۀ خدمــات اصلــی و نهایــی دســتگاه را  نگهــدار

برعهــده دارنــد )دســتورالعمل اجرایــی نحــوۀ انتخــاب و انتصــاب مدیــران حرفــه ای، مصــّوب 

ــا توجــه بــه اســتنباط احــکام مربــوط بــه سلســله مراتب انتصابــات مدیــران  1395/2/27(. ب

سیاســی، احــکام اوامــر مدیــران حرفــه ای کشــور نیــز قابــل اســتفاده اســت.

8. نظام تفویض اختیارات )ازجمله اوامر تقنینی(

عــالوه بــر نظــام انتصاباتــی مدیــران سیاســی و حرفــه ای، بــه نظــر می رســد  انواعــی از اوامــر 

غیرمســتقیم در نظــام تفویــض اختیــارات در قالــب تفویــض اوامــر قانونــی، قابــل رخ دادن 

گــذار کــردن امــری بــه دیگــری،  باشــد. تفویــض در لغــت بــه معنــای ســپردن، اختیــار دادن و وا
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، 1389، ص210(. در اصطــالح فقــه و حقــوق نیــز »تفویــض« در همان  آمــده اســت )ابن منظــور

ــه ماهیــت تفویــض واقعیــت ایــن اســت کــه  ــردن ب ــرای پــی ب ــه کار مــی رود. ب معانــی لغــوی ب

معیــار واحــدی وجــود نــدارد، بلکــه بایــد از ضوابطــی مــدد گرفــت کــه در اینجــا بــه چنــد مــورد 

از آن هــا بــه اختصــار اشــاره می گــردد. در اینجــا منظــور از تفویــض انتقــال اســت. در تفویــض 

کــه دارا شــده  ی را  از نــوع انتقــال )در حقــوق خصوصــی( تفویض کننــده، حــق یــا اختیــار

ــه لحــاظ شــرعی و  ــر این کــه آنچــه تفویــض می شــود ب گــذار می کنــد، مشــروط ب ــه دیگــری وا ب

قانونــی، قابــل انتقــال بــه غیــر باشــد. در ایــن قســم از تفویــض، تفویض کننــده حــق یــا اختیــار 

ــا در  ــد؛ ام ــال می کن ــده، آن را اعم ــوان دارن ــه به عن ــد و مفوض الی ــت می ده ــی را از دس اعطای

ی کــه زیرشــاخۀ حقــوق عمومــی بــه شــمار مــی رود، ایــن معنــا صحیــح نیســت. از  حقــوق ادار

ک و معیــار اســت، آن اســت کــه آن دســته از حقــوق و اختیاراتــی کــه  ضوابطــی کــه اینجــا مــال

بــه حکــم قانــون یــا ارادۀ شــخص بــه مقــام یــا فــردی اعطــا می شــود و تکلیــف و مســئولیتی را 

بــرای آنهــا بــه همــراه داشــته باشــد، قابلیــت تفویــض بــه غیــر را نــدارد، مگــر ایــن کــه قانونگــذار 

یــا شــخصی کــه آن حــق یــا اختیــار را داده اســت بــه آن مقــام یــا فــرد، اجــازۀ چنیــن تفویضــی 

داده باشــد. در ایــن زمینــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 

( کــه منظــور نویســندگان همیــن مــوارد تقنینــی   الــف( تفویــض اختیــار بعضــی قوانیــن )اوامــر

ی، اختیــار وضــع بعضــی  اســت. به موجــب اصــل 85 ق.ا. مجلــس می توانــد در مــوارد ضــرور

قوانیــن را بــا رعایــت اصــل 72 ق.ا. بــه کمیســیون های داخلــی خــود تفویــض کنــد )پارســاپور 

و عیســائی تفرشــی،  1390، صــص131-132(.

یــا  دولتــی  مؤسســات  شــرکت ها،  ســازمان ها،  اساســنامۀ  دائمــی  تصویــب  تفویــض  ب( 

گــذار کنــد یــا اجــازۀ تصویــب  وابســته بــه دولــت را بــا رعایــت اصــل 72 کمیســیون ذی ربــط وا

ــه دولــت بدهــد. آن هــا را ب
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ج( تفویــض بعضــی وظایــف و اختیــارات رهبــری؛ برابــر اصــل 110 ق.ا. رهبــر می توانــد بعضــی 

از وظایــف و اختیــارات خــودش را بــه شــخص دیگــری تفویــض کنــد.

د( تفویــض ادارۀ امــور برنامــه و بودجــه؛ بــه موجــب اصــل 126 ق.ا. رئیس جمهــور می توانــد 

ادارۀ امــور برنامــه و بودجــه را بــه عهــده بگیــرد.

ه( تفویــض تصویــب برخــی از امــور مربــوط بــه وظایــف دولــت؛ طبــق اصــل 138 ق.ا. دولــت 

می توانــد تصویــب برخــی از امــور مربــوط بــه وظایــف خــود را بــه کمیســیون های متشــکل از 

گــذار کنــد.  چنــد وزیــر وا

( تفویــض اختیــارات تــام مالــی و ادرای و نیــز اختیــارات اســتخدامی غیــر قضــات؛ بنــا بــر  و

ی و نیــز اختیــارات  اصــل 160 ق.ا. رئیــس قــوه قضائیــه می توانــد اختیــارات تــام مالــی و ادار

وزیــر  صــورت،  ایــن  در  کنــد.  تفویــض  دادگســتری  وزیــر  بــه  را  قضــات  غیــر  اســتخدامی 

دادگســتری دارای همــان اختیــارات )ماننــد وضــع اوامــر قانونــی( و وظایفــی خواهــد بــود کــه 

در قوانیــن بــرای وزرا بــه عنــوان عالی تریــن مقــام اجرایــی پیش بینــی می شــود. گفتنــی اســت 

 ) ، قبــول و رضایــت مفوض الیــه )مقــام پایین تــر در حــوزۀ حقــوق عمومــی در تفویــض اختیــار

بــه پذیــرش  را مکلــف  ی  زیردســت، و روابــط  بــودن  زیــرا سلســله مراتبی  نــدارد؛  ی  اعتبــار

اختیــار تفویــض می کنــد )پارســاپور و عیســائی ، 1390، ص137(. بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه 

شــد، در اینجــا هــم شــکل چهــارم اوامــر واســطه ای بــه لحــاظ اختیــارات مقــام تفویض کننــده 

ی ایــن اختیــارات قابــل  گــذار در الغــاء یــا ابطــال اعمــال مفوض الیــه و از همــه مهم تــر وا

اســتنباط اســت. 
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نتیجه 

از بررســی اوامــر قانونــی غیرمســتقیم چنــد نتیجــۀ مهــم قابــل اســتفاده اســت. نخســت این کــه 

بــر خــالف اصــول فقــه کــه نقــش واســطه ها را در آنجــا اشــخاص حقیقــی یعنــی انســان ها 

ی می کننــد، در اوامــر قانونــی باواســطه ممکــن اســت اشــخاص حقیقــی وظیفــۀ ابــالغ  بــاز

یــا جعــل قانــون را بــر عهــده نگیرنــد و بــه جــای آن اشــخاص حقوقــی یعنــی ســازمان ها یــا 

خــود قوانیــن ایــن نقــش را ایفــا نماینــد. دوم ایــن کــه بــا توجــه بــه قرائــن موجــود در قوانیــن مــا، 

دیگــر ســخن از مقــام اثبــات در اوامــر باواســطۀ قانونگــذار تقریبــًا ســالبه بــه انتفــای موضــوع 

اســت. نتیجــۀ ســوم و پایانــی این کــه، از چهــار حالــت مقــام ثبوتــی اوامــر غیرمســتقیم تنهــا 

یــک حالــت یعنــی احتمــال دوم، علــم بــه موضوعّیــت امــر اّول، بــه دلیــل ویژگــی الــزام آور بــودن 

قوانیــن انســانی قابلیــت بــروز را دارا نبــود. در بقیــۀ حالت هــا یعنــی علــم بــه طریقیــت امــر 

اّول، می تــوان بــه اصــل 123 ق.ا. و تکــرار عینــی آن در مــاده 1 قانــون مدنــی و تبصــرۀ ذیــل 

آن، مــواد ارجاعــی قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه قوانیــن آییــن دادرســی مدنــی یــا دیگــر 

ضوابــط شــکلی مربــوط بــه شــیوۀ دادرســی در رســیدگی بــه جرایــم اشــخاص حقوقــی یــا 

ح اشــاره کــرد. غالــب انــواع اوامــر بــا واســطۀ تقنینــی از نــوع چهــارم یعنــی 
ّ
جرایــم نیروهــای مســل

بــه اّول، اعــم از قوانیــن عــادی و قوانیــن  بــه دوم  بــه  شــرط امــر توســط مأموٌر مطلوبیــت مأموٌر

یــه بودنــد و تنهــا دو مــورد کــه بــا شــک و تردیــد می تــوان آن هــا  حــوزۀ حقــوق عمومــی یــا قــوه مجر

را ملحــق بــه حالــت ســوم، مطلوبّیــت متعلــق امــر اّول و امــر دوم کــرد، یکــی قانــون حمایــت 

از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر مصــّوب 01/23/ 1394 و دیگــری آیین نامــه اجرایــی 

ی اســت. قالب هــای دیگــر اوامــر قانونــی باواســطه در  قوانیــن عــادی در حــوزۀ حقــوق ادار

یتــی و انتصابــات سیاســی و حرفــه ای و همچنیــن نظــام تفویــض اختیــارات  سیســتم مدیر

اتفــاق می افتنــد کــه بــه دلیــل وجــود چهارچــوب قانونــی و نظــارت باالدســتی ملحــق بــه شــکل 

ــوند.  ــطه ای می ش ــر باواس ــارم اوام چه
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حّرعاملــی، محمــد بــن حســن)1424ه.ق(، وســائل الشــیعه، جلــد چهــارم، قــم، مؤسســه . 11

آل البیــت ألحیــاء التــراث.
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خراسانی، مال محمدکاظم)1440ه.ق(، کفایة األصول، قم، نشر حقوق اسالمی.. 12

ی . 13 زراعــت، عبــاس، حاجــی زاده، حمیدرضــا)1388(، آشــنایی بــا قانون اساســی جمهور

. اســالمی ایــران، تهــران، مؤسســه فرهنگــی هنــری دانش پذیــر

شــمس، عبــداهلل)1384(، آییــن دادرســی مدنــی) دوره پیشــرفته(، جلــد دوم، تهــران، . 14

ک. دّرا انتشــارات 

ی، تهران، انتشارات سمت.. 15 )1383(، حقوق ادار طباطبائی مؤتمنی، منوچهر

)1399(، مقدمــه علــم حقــوق و مطالعــه در نظــام حقوقــی ایــران، تهــران، . 16 یــان، ناصــر کاتوز

انتشــارات گنــج دانــش.

......................)1385(، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان.. 17

مدنی)مالکّیت/مســئولّیت(، . 18 بخــش  فقــه  قواعــد  مصطفــی)1392(،  دامــاد،  محقــق 

تهــران، مرکــز نشــر علــوم اســالمی.

19 .. مدنی، سید جالل الدین)1380(، کلّیات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار

ی2-1، تهران، نشر میزان.. 20 موسی زاده، رضا)1393(، حقوق ادار

ی اســالمی . 21 یــد محســنی)1390(، حقــوق اساســی جمهــور نجفــی اســفاد؛ مرتضــی و فر

ایــران، تهــران، انتشــارات بین المللــی الهــدی.

22 .Leader.ir.

 


