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 مركز تحقيقات شوراي نگهبان صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيك سيامك ره :سردبير

 ابوالفضل درويشوند :دستيار سردبير

 سيدمهدي سيدي يي:مدير اجرا
 

 )به ترتيب حروف الفبا( اعضاي هيأت تحريريه

اسـممي دانشـهده حقـوق و علـو       دانشيار گروه حقوق خصوصـي و عضو شوراي نگهبان و محسن اسماعيلي ـ 

 سياسي دانشگاه تهران

 اندانشـهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـر       بـين الملـل   فيروز اصمني استاديار گروه حقوق عمومي وـ 

 گروه حقوق جزا و جر  شناسي دانشهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران      استاديارغممحسين الها  ـ 

 دانشـهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران       بين الملل دانشيار گروه حقوق عمومي و محمدجواد جاويدـ 

 دانشـگاه امـا  صـادق ) (    قـوق دانشهده معـارف اسـممي و ح  اديار گروه حقوق عمومي ـاست زاده ل حبيبـتوكـ 

 دانشيار گروه حقوق جزا و جر  شناسي دانشهده حقوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران     سيدمحمد حسينيـ 

 دانشـهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران       بـين الملـل   ولي رستمي دانشيار گروه حقـوق عمـومي و  ـ 

  صوصـي دانشـگاه علـو  يضـايي و خـدمات اداري     استاد گروه حقوق خ  و عضو شوراي نگهبان پيك سيامك رهـ 

دانشـهده حقـوق و علـو      بـين الملـل   استاد گروه حقوق عمـومي و   شوراي نگهبان و عضوعباسعلي كدخدايي ـ 

 سياسي دانشگاه تهران  

ـ وق عمــــار گروه حقـاديـي استـريد محسنـفـ  ـ  ومي وــ ـ دانشـگاه علـو  يضـايي و خ    زاـج  دمات اداريـــ
 

 كنندة ديدگاه شوراي نگهبان و مركز تحقيقات نيست. صلنامه لزوماً بيانمقاالت اين ف
 است.مجازنقل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ 

 21پالك ، روبروي مسجد الرحمن،كوچه خسرو ،قرني خيابان سپهبد ،تهران آدرس:
 812ـ  00111861 :كستلف  21261 -2641تهران  صندوق پستي:

E-mail: mag@shora-rc.ir 
 mag.shora-gc.irرس وبگاه مجله: آد
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 هاي حقوق عمومي مشي فصلنامه بررسي خط

هاي حقوق عمومي، انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق  مشي فصلنامه بررسي خط

ست. الز  است مقاالت در عمومي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ا

حقوقي مرتبط با باشد. تحليل نظرات و تجارب « حقوق عمومي»جهت پيشرفت مطالعات مربوط به 

 باشد. مشي مي حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خط

 از:محورهاي اين فصلنامه )اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور( عبارتند 

 سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ـ مطالعة نظا 

هاي شوراي نگهبان در نظا  حقوق جمهوري اسالمي ايران و  ـ مطالعة نقش و جايگاه كارويژه

 بررسي نهادهاي مشابه

 مباني، نظريات، ساختار و كاركرد دولت ةـ مطالع

 قدرت، بازنگري و ارتقاء آن ابزارهاي كنترل حقوقي ةـ مطالع

 ـ مطالعة فقه حكومتي

 ساالري ديني ـ جايگاه مشاركت مرد  در ايجاد مرد 

 گذاري و نظارت بر عملكرد دولت ـ مقررات

 

 راهنماي نگارش مقاالت

نامه نيست، خودداري فرمايند؛  شود از ارسال مقاالتي كه مطابق شيوه از نويسندگان محتر ، تقاضا مي

 نامه نگاشته شوند. گيرند كه مطابق شيوه تي در نوبت ارزيابي قرار ميصرفاً مقاال

شده داخل پرانتز به شكل  قول يا موضوع استفاده . ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پايان نقل 9

 زير آورده شود:

ل: . منابع فارسي: )نا  خانوادگي مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص(؛ مثا9-9

 (.37: 2، ج6731)حسيني، 

 (.Plantinga, 1998, vol 2: 71. منابع التين: )صفحه، جلد، سال نشر، نا  خانوادگي مؤلّف(؛ مثال: )9-2

( Ibid, op.citشود و از كاربرد كلمات همان، پيشين و... ) تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  ـ

 خودداري شود.

سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از  اي در يك  نچه از نويسندهچنا ـ

 سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

. تما  توضيحات اضافي و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات )در صورت لزو ( با 2

ها مثل متن مقاله،  )ارجاع و اسناد در يادداشت ، در انتهاي متن مقاله آورده شود«ها يادداشت»عنوان 

 [ خواهد بود(.6متني ]بند روش درون

 :صورت زير ارائه شود . در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و التين )كتابنامه( به 3

 ارسي و عربي و سپس منابع التينابتدا منابع فـ 
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، نا  مترجم، محلّ انتشار: نا  ناشر، نوبت نام كتاب(، : نا  خانوادگي، نا  نويسنده )تاريخ چاپكتابـ 

 چاپ، جلد.

، دوره نام نشريه، «عنوان مقاله»خانوادگي، نا  نويسنده )سال انتشار(،   : نا مقاله مندرج در مجالتـ 

 نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

و نا  نويسنده )تاريخ چاپ(: خانوادگي  : نا ها المعارف مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهـ 

 ، نا  ويراستار، محل انتشار: نا  ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله. نام كتاب، «عنوان مقاله»

ترين  واژه و در بردارندة عنوان و موضوع مقاله، سؤال، روش تحقيق و مهم222اي داراي  . چكيده4

 اشد.كليدواژه( ب 5نتايج و فهرستي از واژگان كليدي )

 ها(، اسم نويسنده / نويسندگان همراه مقاله ارسال گردد. ترجمة انگليسي عنوان مقاله، چكيده، )كليدواژه. 5

، كتابنامه  TimesNewRoman11))التين BLotus12، متن مقاله با قلم 2223. مقاله در محيط ورد 6

BLotus11 التين((TimesNewRoman11  ها  و يادداشتBLotus10 التين((TimesNewRoman11 

 حروفچيني شود.

گذاري عددي باشد.ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از  . عناوين )تيترها( با روش شماره7

و... ـ تيترهاي  2-6، 6-6و... ـ تيترهاي فرعي با  2، 6راست به چپ تنظيم شود )تيترهاي اصلي با 

 ابجد باشد(.و پس از آن با حروف   و... ـ 2-6-6، 6-6-6تر با  فرعي

 كلمه بيشتر نباشد )از ابتداي مقاله تا پايان كتابنامه(. 3522كلمه كمتر و از  0522. حجم مقاله، از  8

 . مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.1

 . مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.91

 ، در اصالح و ويرايش مقاله آزاد است.«موميهاي حقوق ع بررسي. »99

 طور كامل در ابتداي مقاله ذكر شود. خانوادگي نويسنده / نويسندگان / به . نا  و نا 92

 . در صورت متعدد بودن نويسندگان، حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.93

 . معرفي نويسنده / تمامي نويسندگان / مقاله به صورت زير باشد:94

 انشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاهرتبه د

 . آدرس ايميل نويسنده / تمامي نويسندگان/ نوشته شود.95

و بانك اطالعات نشريات كشور به نشاني  www.ensani.irاين نشريه در سامانه جامع علوم انساني به نشاني 

www.magiran.com گردد. نمايه مي 

محفوظ است و آن دسته از نويسندگان محترمي « اي حقوق عموميه بررسي»كليه حقوق مادي براي فصلنامه 

خود در مجموعه مقاالت، يا بخشي از يك كتاب هستند، الزم است با ارائه  ةكه در صدد انتشار مقالة منتشر

 درخواست كتبي، موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

شماره تلفن منزل و محل كار، تلفن همراه،  لطفاً ميزان تحصيالت، رتبه و پاية علمي، محل كار دانشگاهي،

 نشاني، صندوق پستي و پست الكترونيك خود را در كاغذي مجزا، همراه مقاله ارسال نمائيد.
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 یاسالم یشورابر نقش مجلس  یدرآمد
 نظام یکل یها استیس یاجرادر حسن 

 

 *2انیمنصور یمصطف، 1یلیاسماعحسن م
 

 رانیا(، تهران، السالم هیعلدانشگاه امام صادق ) اریدانشـ 1
 رانیا(، تهران، السالم هیعلدانشگاه امام صادق ) یعمومو حقوق  یاسالمارشد معارف  کارشناسـ 2

 

 11/11/1931: رشیپذ  11/6/1931: افتیدر

 دهیچک
 دیبا مقاماتها و  دستگاه، از قوا کیهر، مشخص یقانون یها چارچوب یداراو  مند در جامعه نظام

 نیتر یعالبه عنوان  یاساسقانون  یها آرماناهداف و  یاجرا یراستاخود را در  اراتیاختو  فیوظا
 یریمسدر  یحکومت یقوا هیکلمنسجم  حرکتلزوم در واقع  .ندینمااعمال  یمدنجامعه  مشترک سند

 .رسد یم به نظر یضرورو  یهیبد کامالً یامر شده میترس یآرمانبه نقطه  لین در جهتهماهنگ و 
مرجع  کیبا توجه به خأل فقدان  یاساسقانون  یبازنگر یشورا، مهم نیا یاجرا یراستادر 

 نهاد سیتأساقدام به  1931 سال یبازنگردر ، یاساسدر قانون  کالن گذار استیس یقانون
 .نمود 111اصل  2و  1 یبندهادر  «نظام یلک یها استیس»

 یحقوقنظام  یکل یریگ جهتشده و  را موجب ثبات و انتظام امورنظام  یکل یها استیس
، نظام یکلّ یها استیس یاجراسطح  نیتر یعالو  نیتر مهم، راستا نیا. در دینما یم نییتبجامعه را 

 نیتأم یکلّ یها استیسبا  نیقوان انطباق زانیمخصوص هر چه  نیادر  که است یرقانونگذاسطح 
نقش  نیبنابرا کهشده است  نیتضم زین آنمسئله نظارت بر و  یکلّ یها استیس یاجراحسن ، گردد

مقاله  نیاخواهد بود و نگارنده در  تیاهمحائز  اریبسمهم  نیادر تحقق  یاسالم یشورامجلس 
 .باشد یم مهم نیا نییتبدرصدد 

 .نظارت، یقانونگذار، یاسالم یشورامجلس ، نظام یکل یها استیس :ها دواژهیکل
 

                                                                                                                                        
    E-mail: mansourian@isu.ac.ir نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
و آرمان  یهدفمنددر اصول مختلف خود به  رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون 

تحقق  کهجا  از آنحال  نیعدر  (1)نموده است. حیتصر رانیا یاسیسو  یحقوقنظام  یمدار
 و وحدت جهت کالن یها یریگ میتصممستلزم ثبات در  یحکومتدر هر  شده نییتعاهداف 

نموده است  نیتضم یقانون ییها چارچوببه واسطه را  تیمسؤول نیاگذار  قانون، باشد یم
 یریگ جهتو  شتریباز وضوح  مذکور اهدافبه سمت  یحکومت یقوامنسجم  حرکت که

 نیتر شیب کهقرار داده  یهادنبرعهده مهم را  نیا نیهمچنبرخوردار گردد و  حیصح
 داراست. یحقوقو  یاسیسرا از نظر قدرت  یکارآمد

امور جامعه  ریتدبدر  ییعقالبر اصل  یمبتن ینهاد نیچن سیتأس آنکه شتریب حیتوض
مجالس  یداریناپا، یاساسمختلف از قانون  یها برداشت(؛ 151: 1911، زاده یموساست )

هستند  یعواملو...  یاسیسمتفاوت  قیسالمزبور از  یانهاده یریرپذیتاث، ها مقننه و دولت
از اعمال  یریجلوگو  دهد یم سوق کالنو  یکل یها استیس نییتعرا به  حکومت که
مشخص لزوم  ریمسمند در هدف حرکت تر مهمو متعارض و از همه  یمقطع نیقوانو  قهیسل

 .اندینما یم قابل اجتناب ریغرا  یکل یها استیسوجود 
در  1931سال  یاساسقانون  یبازنگردر نظام  یکل یها استیسمبنا نهاد  نیهمبر  لذا

 قرار یرهبرمقام  اراتیاخت لیذو  گردد یم جادیا یاساسقانون  111اصل  1قالب بند 
 دیجد یاعضا نییتعضمن  اریاخت نیادر چارچوب  زین یرهبرمقام معظم  (2).ردیگ یم

نظام  یکل یها استیسدر خصوص مجمع را  یمشورتنظر ، 21/12/1915 مجمع در
نسبت ، خود یداخل نامه نییآضمن اصالح  فهیوظ نیادر انجام  زینخواستار شدند. مجمع 

آن  25/11/1913 خیتاراقدام نمود و در  ها آن نیعناو نییتعو  یکل یها استیس فیتعربه 
 دییأتبه  11/1/1911 خیتاردر  زینمعظم له  که ارسال نمود یرهبرمقام معظم  دییتأ یبرارا 

 نظام کی در یزیر برنامه مراتب از یکی یکل یها استیس، مبنا نیهمآن اقدام نمودند. بر 
 قرار ها آرمان مجموعه از پس اهداف و ها آرمان تحقق یبرا کهاست  دار هدف و یآرمان

 آن و کنند یم کینزد ییاجرا میمفاه به را ها آرمان که هستند یاصول یحاو و رندیگ یم
 یروهاین، گانه سه یقوا از اعم ؛ندینما یم عمل نظام درون در که هستند ییها استیس

 (9).دارند تیفعال کل جامعه درون در که ییروهاین نیهمچن و مایس و صدا، مسلح
 صیتشخ مجمع با مشورت از پس یرهبرمقام ، یاساسقانون  حیصرمطابق با نص 
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جزء  ها استیس نیا «نییتع» نیبنابراو  دینما یم نییتعرا  نظام یکل یها استیس نظام مصلحت
و در  گردد یم یتلق یاساسقانون  111مندرج در اصل ، یاساساصول قانون از  یکی احکام

 .شوند ینم محسوب یاساسبه عنوان اصول قانون  شده مزبور بیتصو یها استیسحال  نیع
 ورخم اوامر یاجرادر  و یاساس قانون 111 اصل دوم بند سو بر اساس کیاز 

 مجمع به را یکل یها استیس یاجرا حسن بر نظارت که یرهبر معظم مقام 11/1/1911
 های سیاست اجرای حسن بر نظارت مقررات»، فرمودند ضیتفو نظام مصلحت صیتشخ
 یسوو از  رسد یم بیتصو به 21/9/1911 خیتار در تبصره 3و  ماده 11ده  یط «نظام کلی

وارد نشده  یحیتصر ها استیس نیاگهبان بر ن یشوراهرچند در خصوص نظارت  گرید
به  زین یکل یها استیسبا  یاسالم یشورا مصوبات مجلس رتیمغاعدم  یبررساما ، است

در ادامه به آن  کهقابل برداشت است  یحکم نگهبان یشورا فیوظااز  یکیعنوان 
 پرداخته خواهد شد.

 یحقوقنظام  یگذارقانون  رکنبه عنوان  یاسالم یشورانقش مجلس  انیم نیادر 
 یاسالم یشورامجلس  که یصورتاست. در  یپوشقابل چشم  ریغ رانیا یاسالم یجمهور
 یاجراحسن ، دینما نیتأمنظام  یکل یها استیسمصوبات خود را با « یهماهنگ»بتواند 

 است. دهیرس جهینتبه ، مهم نیاسطح  نیتر مهمو  نیباالتردر  ها استیس
 یحسن اجرا»و به طور خاص « نظام یلک یاستهایس»با حال در ارتباط  نیعاما در 

قابل تامل  یابهامات« یاسالم ینقش مجلس شورا یفایا یمزبور و چگونگ یها استیس
 :گردد یم اشاره ها آناز  یبرخبه  لیذدر  کهوجود دارد 

 یحقوق قواعد مراتب سلسله در ها آن گاهیجاو  ستیچنظام  یکلّ یها استیس تیماه
 ؟باشد یم به چه صورت

رابطه  نیاو در  ستیچنظام  یکلّ یها استیس تیرعا نیتضم یبرا راهکار نیبهتر
 ؟گردد یم یابیارزنقش مجلس چگونه 

بر  نیقوان یابتنا تیفیکبه قانون چگونه است و  یکلّ یها استیس لیتبد سمیمکان
 ؟ستیچ یکلّ یها استیس

 انطباقصورت عدم در  تواند یم یاساسقانون  191مجلس طبق اصل  سیرئ ایآ
را رد نموده و  ها آنمفاد ، نظام یکلّ یها استیسبا  ها نامه نییآو  رانیوز ئتیهمصوبات 
 ؟دینما ارسال رانیوز ئتیهدوباره به 
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 ؟ردیپذ یمانجام  یالتیتشک چهنظام چگونه و با  یکلّ یها استیس یاجرانظارت بر حسن 
 است؟ چگونه ینظارت یها سازمان گریدنظام با  یکلّ یها استیس ینظارتارتباط نهاد 

 یشورا ایآ، مصوب مجمع یکلّ یها استیسانطباق مفاد مصوبه مجلس با  نهیزمدر 
نموده و در صورت عدم  یبررسموضوع را  تواند یممجمع  ای کنداظهار نظر  دیبانگهبان 
 ؟کندرا اعالم  یکلّ یها استیسمصوبه مجلس با  رتیمغا، انطباق
 ها استیس نیا تیرعانظام موظف به  تیجمهورنماد  نیتر یاصل به عنوان مجلس ایآ
 است؟ یقانونگذاردر 

... 
و ارتباط آن با مجلس  رانیا یحقوقنظام در نظام  یکلّ یها استیس نییتب یبرالذا 

 .میپرداز یم الذکرمسائل فوق  لیتحلو  یبررسنوشتار به  نیادر  یاسالم یشورا

 نظام یکل یها استیس گاهیاجو  تیماه، نهیشیپاز  یاجمالـ 1
 یبازنگر کیشماره  ونیسیکمبار در گزارش شور اول  نیاولنظام  یکل یها استیس

 مذاکراتمطرح گشته است )مشروح  یرهبر اراتیاخت از یکیبه عنوان ، یاساسقانون 
 بیتصو( و پس از 312: 1911، رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یبازنگر یشورا

 نییتع یمختلفدر موضوعات  یمتعدد یکل یها استیس تاکنون، یساساقانون  هیاصالح
 (1)اند. ابالغ شده، شده و جهت اجرا

امامت »و « تیوال»در عنصر  یرهبرنظام توسط مقام  یکل یها استیس نییتعضرورت 
از حق  یرهبرمقام ، یاساسقانون  51و  5. بر اساس اصول باشد یم قابل جستجو« امت
از طرق  یکینظام  یکل یها استیس نییتع اریاخت کهبرخوردار است  و امامت امت تیوال

اصل  1با وجود بند ، قتیحقو در  .(131: 1911، زاده یموس) باشد یم حق نیامهم اعمال 
 یشتریب نمود یاساسقانون  کالبددر  هیفق تیوالبر اصل  حاکمروح ، یاساسقانون  111

 (.393: 1915، یزنجان دیعم) است افتهی
از  یا پارهسو  کیابراز شده است؛ از  یمختلفنظام نظرات  یکل یها استیس نییبتدر 

مصاحبه ، فینظطحان ) اند کردهقلمداد  ها استیس نیارا وصف « بودن یارشاد»حقوقدانان 
« الزام آور بودن»قول به  یبرخ( و در مقابل 152: 1911، یهاشم دمحمدیس دکتربا 
( و از ضمانت 1911، یدزنجانیعم. ..ا تیآصاحبه با م، فینظطحاناند ) داده ها استیس

 اند. آن سخن رانده یحقوق یاجراها
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و روح  یاساسقانون  111 اصل حیتصرطبق  نکهیا رسد یم به نظر حیصح کهآنچه 
 نظر به رشیپذچندان قابل  ها استیس نیابودن  یارشاد دگاهید، کشوربر قانون برتر  حاکم

نظارت حال  نیعوارد شده و در  یاساسمسئله در قانون  نیاسو  کیاز  کهچرا  ؛رسد ینم
اقدامات و  یاجرااز صحت و حسن  نانیاطمحصول  دال بر کهمطرح شده است  زینبر آن 
 .است مزبور یها استیستحقق الزم در صورت عدم  ریتداباتخاذ  نیهمچن

خاص  یمعنابه « قانون» زین یصورو  یماهوبه لحاظ  یکل یها استیس گرید یسواز 
شده در قانون  ینیب شیپ ندیفرآ گذراندنپس از  کهحال  نیع؛ در شوند ینم یتلق (5)آن

 یها استیس قتیحقدر . شوند یمآور محسوب  و الزام یقانون یحکومت یقوا یبرا، یاساس
 زانیمبودن و  یلیتفصدرجه  از نظرِ که باشند یم نیقوان یریگ شکل یبرا یبستر یکل

 یعمومقاعده ، قانون؛ تفاوت قائل شد نیقوانو  یکلّ یها استیس نایم دیبابودن  یالزام
به  که باشد یمخاص  تیموقعضمانت اجرا بوده و ناظر به  یدارا کهاست  یآور الزام

قصد  زین یکل یها استیس. اگر شوند یممطرح  «دینبا» و «دیبا» ای یشرط ییایقضا صورت
 .(911: 1911، یزارع) شوند مشخصلمرو آن حدود و ق دیبا، را دارد دهاینباو  دیبا نییتع
 .باشد یم زینخاص مربوطه آن  فاتیتشر یطمسئله مستلزم  نیاو 

 صیتشخمجمع  با مشورت از پس یرهبر کهاست  ییها استیس، یکل یها استیس
 محسوب یالزامهمه قوا  یبرا، آن نییتعو به محض  کند یم نییتعمصلحت نظام آن را 

تفاوت  یعادبا قانون  یول اند اتیاجرائها و  آرمان نیب یا حلقه ها استیس نیا. شود یم
به  میمستق یاجرا یبرارا  ها آنبتواند  یکس که ستینگونه  نیادارد و  یماهوو  یاساس

 بیتصو، ها نامه نییآو  نیقوانتبلور آن در  دیبااست و  یکل ها استیس نیاها بدهد.  دستگاه
در گفت و گو با  یرفسنجان یهاشم) دیدها  دستگاه و در عمل ییاجراها و مقررات  نامه
 .(12ـ  11: 1911، یریبش

اند  نموده لیتحل یحکومت احکامرا در زمره  نظام یکل یها استیس، یبرخسو  گریداز 
( و آن را 911: 1911، ارجمند ریام؛ 311: 1915، یزنجان دیعم؛ 935: 1911، )ارسطا

 یبازنگر یشورا کهاظهار داشت  دیباخصوص  نیادر  قتیحقاند. در  برشمرده یشرع یحکم
 صیتشخ مجمع»طبق آن  که یاساس قانون 112 اصل وضع و نیتدو هنگام، یاساس قانون

 موارد در نظام مصلحت تشخیص» را مجمع نیا فهیوظ نیاول، دیگرد نهینهاد «نظام مصلحت
 و یاسالم یشورا مجلس بین یقانون  مراحل یط از پس که یصورت در، یحکومت احکام
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 قانون یبازنگر یشورا مذاکرات مشروح صورت) «نشود حاصل یتوافق نگهبان یشورا
 .کردند ینیب شیپ( 1522و 195 :2ج، 1911، یاساس
 وةیش» مورد در، قوا سران به پاسخ در سره قدس ینیخم امام نامه به، اصل نیا نهیشیپ

( 139ـ131، 21ج :1913، ینیخم امام) «یومتکح امکاح مورد در یاسالم مکحا حق اعمال
 یحکومت حکم موجب به را مصلحت صیتشخ مجمع، یا نامه یط شانیا که (3)گردد یبرم
 «یومتکح مکح» گرفتن محور قرار وضوح و بداهت خاطر به، حال نیا با. کردند سیتأس
 که استدالل نیا با، یبازنگر یشورا یاعضا از یبعض، مجمع فیوظا شرح نییتب در

 امکاح» لفظ وجود، ستین یحکومت احکام همواره، نگهبان یشورا و سمجل نیب اختالف
 دادند؛ هرچند را آن حذف شنهادیپ و دانستند یضرور ریغ را 112 اصل متن در «یومتکح
 بحث از پس باألخره اما، آورد دست به را شورا یرأ نتوانست مستقل صورت به شنهادیپ نیا
 امکاح» واژة و دیرس بیتصو به یفعل صورت به مزبور اصل، فراوان یها یبررس و
 .(1513: 2ج، 1911، یاساسقانون  یبازنگر مذاکراتمشروح شد ) حذف آن از «یومتکح

 اصل وضع یمبنا و محور که شود یم گشت استنباط انیب که یمطالباز ، بیترتبه هر 
 حاکم حق اعمال یاجرای شیوة نییتب»، نظام مصلحت صیتشخ مجمع لیتشک و 112

 نیبنابرااست و  بوده «یومتکح مکح انیب» و «یحکومت احکام موارد در یاسالم
مصلحت نظام به  صیتشختوسط مجمع  یرهبر ضیتفوبا  کهنظام  یکل یها استیس

 .باشد یم لیتحلقابل  (1)یحکومت حکم قیمصاداز  یکیبه عنوان  رسد یم بیتصو
 111بندِ اولِ اصل عبارت « ظهور»از  کهاظهار داشت همان طور  توان یم جهینتدر 
مصلحت  صیتشخمجمع  هیابالغدر  کهطبق آنچه  زینو  باشد یم قابل استنباط یاساسقانون 

 متبادر به ذهن یکل یها استیس اتیخصوصآنچه  نیهمچنو  (1)نظام عنوان گشته است
 نیا رسد یم به نظر، باشند ینم الزم برخوردار یاجراو ضمانت  ینهاز امر و  که کند یم
 یحکومت حکمدر شرع از آن به  کهاست  یاساسبر طبق قانون  کشور سیرئ نیفرام ها استیس
 پردازد یم آن شنهادیپبه  یرهبر یسواز  اریاختمصلحت نظام با  صیتشخو مجمع  شود یم ادی

 نیقوانو در واقع متضمن چارچوب وضع  شوند یم یتلقاالجرا  الزم یرهبرمقام  دییتأو با 
وضع الزامات  تیاولو نییتعمهم در  یمالکبوط به آن بوده و مر یمشو مقررات و خط 

بر  حاکمبه منزله روح  که اند یحکومت یاحکام ها استیس، انیب گرید؛ به باشد یم یقانون
 تحقق اهداف و یراستاو در  شوند یم یتلقآن  یمبناشناخته شده و  یقانونگذار
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 .گردند یم نییتع یاساسقانون  یها ارزش
 .شود یم محسوب یحقوق ـ یتیریمد یا مقوله رانیادر  یکل یگذار ستایسدر مجموع 

 کهاست  یضرور چنان هم، نظام یکل یها استیس تیماهمسأله در مورد  نیابر  دیتأکالبته 
 یتر عامو  تر عیوساز شمول ، اصول و استانداردها، نیقوانبا  سهیمقادر  ها استیس نیا

 ،مقررات، نیقوان، از رفتارها یا مجموعهارچوب و ناظر بر چ کننده نییتعبرخوردارند و به عنوان 
از  تر نییپا یا رتبهدر  یاساسو حقوق  یهنجارشده و از نظر نظم  یتلقو اقدامات  ها میتصم

 .(991: 1919، یزارع) قرار دارند یعمومو مقررات  یعاد نیقوانو باالتر از  یاساسقانون 
 یها استیسدر چارچوب و محدوده  دیبا نیقوانو  انیمجر ماتیتصمهمه  جهینتدر 

نظام هستند تا با  یکل یها استیسبه اطاعت از  مکلفهمه ، نیبنابرانظام باشد.  یکل
 ها استیس نیهمدر محدوده  دیباقوه مقننه ، همسو باشند؛ از جمله، شده نییتع یها استیس

، شود بیتصو ینقانو یرهبر یها استیساگر فراتر از دستورها و ، . پسکند یقانونگذار
نظام از  یکل یها استیسدر واقع  .(11: 1913، یمحسناسفاد و  ینجففاقد اعتبار است )

 محسوب (3)یاساسقانون  11مندرج در اصل « یحدود مقرر در قانون اساس» قیمصاد
نظام به  یکل یها استیساست در چارچوب  مکلف یاسالم یشوراو لذا مجلس  شود یم

 .(111: 1911، زاده یوسمبپردازد ) یقانونگذار

 نظام یکل یها استیس یاجرادر حسن  یاسالم یشورانقش مجلس  ـ2
 یحکومت احکامنظام در زمره  یکل یها استیس، آن گذشت حیتوض کههمانگونه 

مربوط به آن بوده  یمشو مقررات و خط  نیقوانمحسوب شده و متضمن چارچوب وضع 
روح  گرید ریتعببه  که باشد یم یقانونت وضع الزاما تیاولو نییتعمهم در  یاریمعو 

نظارت بر » یاساسقانون  111اصل  2. بند شوند یم یتلقآن  یمبناو  یقانونگذاربر  حاکم
را مطرح نموده است. ضرورت نظارت بر « نظام یلک یها استیس یحسن اجرا

رها با زین یرهبر کالمدر « آنها یحسن اجرا» که یهیبداست  یامرنظام  یکل یها استیس
 (11)مورد اشاره قرار گرفته است.

مهم  نیا کهاست  یضرور یامر یکل یها استیس حیصحو  کامل یاجرارابطه  نیادر 
نوشتار  نیاو آنچه  شود یم موضوع محقق نیادر  لیدخ ینهادها هیکلنقش  یفایاواسطه  به
 .باشد یم یکل یها استیس یاجرادر حسن  یاسالم یشوراآن است نقش مجلس  انیبصدد  در
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و  هیمجر، سه قوه مقننه، رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  51بر اساس اصل 
مطلقه امر و  تیوالنظر  تحت کههستند  رانیا یاسالم یجمهوردر  حاکم یقوا، هیقضائ

است و  ینسبو استقالل مزبور  کیتفکالبته  (11).باشند یم گریکدیامامت امت و مستقل از 
. بر ستین گریکدیحق نظارت قوا بر  ینافخود استقالل دارند  فیوظاقوا در انجام  نکهیا

و  یکنترل یابزارهااز ، یقانونگذارعالوه بر حق  یاسالم یشورااساس مجلس  نیهم
 اصول سوم کی از شیب زین یاساس قانون .(31: 1931، زاده برخوردار است )فالح ینظارت
 و گاهیجا نییتب اصول به نیادر  و داده اختصاص «یاسالم یمجلس شورا» به را خود
و  نیتر مهمخصوص  نیااست و در  شده اهتمام قوا ریسا با آن ارتباط یچگونگ و فیوظا
 اند یبررسقابل « نظارت»و « یقانونگذار» یعنی یاسالم یشورامجلس  فیوظا نیتر یاصل
 به آن پرداخته خواهد شد: لیذدر  که

 نظام یکل يها استیس ياجراحسن  نیتضمو « يقانونگذار» .1ـ2
 روبرو تیمحدود با جهت دو از مجلس یقانونگذار حق کهاست  ذکردر ابتدا الزم به 

 کشور یرسم مذهب احکام و اصول با که کند وضع ینیقوان تواند ینم نکهیا یکی ؛باشد یم
 در یزیر برنامه و یگذار استیس نکهیا زین گریدباشد و  داشته رتیمغا یاساس قانون ای

 جمله از است؛ شده واگذار یخاص ینهادها به، یاساس قانون اساس بر، ها نهیزم از یا پاره
 یجمهور نظام یکل یها استیس نییتع، یاساس قانون 111 اصل 1 بند اساس بر نکهیا

 1 بند اساس بر زین و است شده قلمداد یرهبر مقام اراتیاخت و فیوظا از، رانیا یاسالم
 حل زین و گانه سه یقوا روابط میتنظ و اختالف حل نهیزم در یریگ میتصم، اصل نیهم 1 و

 در، نیبنابرا. است آمده حساب به یرهبر مقام اراتیاخت و فیوظا جزء، نظام معضالت
 بر یحت ـ همگان بر یرهبر مقام نظر و یرأ و ندارد یقانونگذار حق مجلس، موارد نیا

 .است یالزام و نافذ ـ یاسالم یشورا مجلس
 داشت اظهار دیبا نظام یکل یها استیس و یاسالم یشورا لسمج نسبت خصوص در

 قانون در مقرر حدود» در مجلس یقانونگذار، یاساس قانون 11 اصل حیتصر طبق که
 یشورا و گردد یم معنا یاساس قانون و شرع حوزه در مزبور حدود و است مجاز «یاساس

 و یاساس قانون با یماسال یشورا مجلس مصوبات رتِیمغا عدم یبررس دار عهده نگهبان
 یعنی یاساس قانون از یجزئ عنوان به یکل یها استیس نظرگرفتن در با واقع در. است شرع
 یشرع احکام از یقسم عنوان به ای و یاساس قانون 111 اصل 1 بند تبعات و آثار از یجزئ
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 با مجلس مصوبات رتِیمغا عدم بر است موظف نگهبان یشورا، یحکومت احکام یعنی
 یقوا نکهیا مورد در یاساس قانون 51 اصل، عبارت گرید به. کند نظارت یکل یها تاسیس
 اریاخت زین یاساس قانون 111 اصل. دارد صراحت، دارند قرار امر تیوال نظر ریز گانه 9
 مجلس اگر نیبنابرا و است شمرده بر یرهبر فیوظا زمره در را یکل یها استیس نییتع

 یاساس قانون 51 اصل، ردیبگ دهیناد یقانونگذار در را ورمزب یها استیس یاسالم یشورا
، شوند قلمداد یحکومت حکم عنوان به یکل یها استیس اگر نیبنابرااست.  نموده نقض را

نظارت بر  امکانجهت  نیهمنگهبان از  یشورا یفقهاو  ندیآ یم حساب به شرع جزء
 یحکومت حکم را یکل یها استیس اگر زینحال  نیعدر ، را خواند داشت یکل یها استیس

 نظارت فهیوظ نگهبان یشورا، یاساس قانون 51 اصل نقض از یریجلوگ یبرا، مینکن فرض
 گونه نیا، یرهبر آنکه مگر دارد را یکل یها استیس با مجلس مصوبات رتِیمغا عدم بر

 .(1911، الهام نیغالمحس) دینما سلب نگهبان یشورا از یکل طور به را نظارت
 باشد نظام یکل یها استیس ریمغا دینبا یاسالم یشورا مجلس مصوبات نکهیا مسلم قدر

 بر نکهیا تامل قابل مسئله اما. شد خواهد رد نگهبان یشورا نظارت با صورت نیا ریغ در که
، نظام یکل یها استیس از مقصود نکهیا و یکل یها استیس نییتع در ییعقال منطق اساس
 قانون موردنظر یها آرمان و اهداف به دنیرس راه در نظام یها یمش خط و ها یریگ جهت
 وجود ضمن تا کند یم کمک مختلف ادوار در ینیتقن و یاجرائ یقوا به که است یاساس

 که مشترک اهداف سمت به هایریگ جهت مختلف مجالس و ها دولت یها برنامه و ها قهیسل
 یریجلوگ ها برنامه زاحمت و ینظم یب و یگیرو یب از و شود حفظ است یاساس قانون همان
 «رتیمغا عدم» صِرف نیتأم با مهم نیا به کامل لِین رسد یم نظر به( 191: 1911، هیفق) شود
 یقانونگذار چند هر گرید ریتعب به نباشد؛ تحقق قابل نظام یکل یها استیس با مقررات و نیقوان

 قیطر اما، دیآ یم حساب به تیاهم حائز و ارزشمند یامر نظام یکل یها استیس مالحظه با
 آنکه علت. دینما نیتأم را است نظام یکل یها استیس هدف که آنچه تواند ینم مذکور

 شناخته یقانونگذار بر حاکم روح منزله به و اند یکل و عام یمیمفاه نظام یکل یها استیس
 مد حاکم روح و مزبور یمش خط، مقصود به افتنی دست یبرا است یضرور لذا، شوند یم

 مقررات و نیقوان (12)«ییهمسو» مستلزم مسئله نیا که ابدی انیجر مقررات و نیقوان رد نظر
 یکل یها استیس ریمغا تنها نه مقررات و نیقوان صورت نیا در. است یکل یها استیس با

 اند. گرفته شکل زین ها استیس آن به دنیبخش تحقق یراستا در بلکه، اند نبوده نظام
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 بیتصو به را یمصوبات است موظف قنیمت طور به یالماس یشورا مجلس، نیبنابرا
 از یپاسدار نگهبان یشورا راستا نیا در که نباشد نظام یکل یها استیس ریمغا که برساند

 نظام یکل یها استیس یاجرا حسن شتریب چه هر نیتضم، حال. دارد عهده بر را مهم نیا
 یشورا مجلس قتیحق در و است یکل یها استیس با «همسوتر» یقانونگذار به منوط
 با مقررات و نیقوان ییهمسو مناسب تر عبارت به و انطباق است موظف یاسالم

 در یکل یها استیس که یصورت در گرید انیب به. کند نیتأم را نظام یکل یها استیس
 .است افتهی تحقق یکل یها استیس یاجرا حسن عمال، ابندی یتجل مقررات و نیقوان قالب

 و مقررات و نیقوان «ینیتقن جنبه» ثیح از دیبا یکل یها استیس یاجرا حسن نیتأم
 یشورا به مصوبات ورود از قبل بیترت نیبدو  باشد نیقوان صدور از قبل مرحله واقع در

 نظام یکل یها استیس یاجرا، اجرا مرحله به مقررات و نیقوان ورود از قبل زین و نگهبان
 در یکلّ یها استیس یاجرا، گریدبه عبارت  است. افتهی تحقق خود سطح نیتر مهم در

 ستمیس در دیبا یکلّ یها استیس اول درجه در که شود یم مطرح مختلف سطوح
 نیبد. است یقانونگذار خود یکلّ یها استیس یاجرا مصداق و شود منعکس یقانونگذار

 بمصو نیقوان با آنها انطباق به مربوط یکلّ یها استیس یاجرا حسن بر نظارت، بیترت
 مسئله، دیگرد نیتضم و نیتأم یکلّ یها استیس با نیقوان انطباق نکهیا از پس و است

 .(931: 1911، یزارع) شود یم یتلق افتهی خاتمه یکلّ یها استیس یاجرا حسن بر نظارت

 نظام یکل يها استیس ياجراحسن  نیتضمو « نظارت» .2ـ2
 نیا قیدق انجام واسطه به ورام یاجرا حسن و بوده گریکدی مکمل «نیتقن» و «نظارت»

 و ابدی یم استمرار نظارت با، وضع از پس نیتقن اتیح واقع در. گردد یم نیتضم مسئله دو
 یاسالم یشورا مجلس ندگانینما فیوظا نیرتریخط و نیتر حساس از یکی رابطه نیا در

در قانون  .است ملّت حقوق احقاق و کشور امور حیصح انیجر بر نظارت تیمسؤول
 شیپمجلس در اصول مختلف مورد  ینظارت یها تیصالح رانیا یاسالم یجمهور یساسا

 زینمصلحت نظام و  صیتشخمجمع  کهاز آنجا ، حال نیعدر  (19)قرار گرفته است. ینیب
را  یفیوظا ها استیس نیانظام و نظارت بر  یکل یها استیسنگهبان در خصوص  یشورا

 سو نقش دو نهاد مزبور در رابطه با کیپرداخته تا از مسئله  نیادر ابتدا به ، بر عهده دارند
 ینهادها گاهیجا گرید یسومشخص شود و از  یکل یها استیس یاجرانظارت بر حسن 

 شود. نیتبب یاسالم یشورامجلس  گاهیجا ژهیورابطه به  نیاموجود در  ینظارت
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نگهبان در  يشورامصلحت نظام و  صیتشخمجمع  ینظارت کارساز و  .1ـ2ـ2
 نظام یکل يها استیس ياجراحسن  نیضمت

 یشورارا به عهده  یکلّ یها استیس یاجرابر حسن  نظارت فهیوظ یاساسقانون 
رهبر به  یسواز  اریاخت ضیتفومصلحت نظام با  صیتشخو مجمع  است ندادهنگهبان قرار 

و  فیاوظامر از  نیا یاساسقانون  111اصل  2طبق بند  آنکه حیتوضبپردازد.  دیبامهم  نیا
 از یبرخ تواند یم رهبر زیناصل  نیهمطبق  گرید یسوو از  است یرهبر اراتیاخت
 مجمعاساس  نیهمبر  ؛کند ضیتفو یگرید شخص به را خود اراتیاخت و فیوظا
نظارت  ٔجهینتداده و انجام مهم را  نیارهبر  یسواز  یمقامبه قائم  مصلحت صیتشخ

.دهد یم گزارش یرهبربه مزبور را 
(11) 

 نیتدو، مصلحت صیتشخ مجمع رخانةیدبو نظارت  یبررسمعاونت ، اساس نیار ب
 ییاجرا یبراالزم  کار و ساز هیته یعنی یکل یها استیس یاجرامقررات نظارت بر حسن 

، طبق مقررات مزبور (15).خود قرار داد کاررا در دستور  یاساساز اصول قانون  یکیشدن 
مجمع  یارجاعموضوعات  ینگر جامعو  قیتلف، یابیارز، یبررسنظارت به منظور  سونیکم

ارسال  .(1)ماده  گردد یم لیتشک یکل یها استیس یاجرادر خصوص نظارت بر حسن 
 یروهاین، گانه سه یقوا فیوظادر زمره  زینساله به مجمع  5و  انهیسال یادوار یها گزارش

 یها گزارشبه  بور صرفاًنظارت مز ونیسیکم نیبنابرا کهعنوان شده است  مایسمسلح و صدا و 
 .یانفعالو  ینیپساست  یامرخصوص  نیاو نظارت مجمع در  دینما یم یدگیرسواصله 
شده  ینیب شیپ زیننظارت به نحو فعال ، پنج ساله یها برنامهحال در خصوص  نیعدر 

به  تاینهامجمع  که یصورتپنج ساله در  یها برنامه یدگیرس انیجررابطه در  نیااست؛ در 
 مجمع ندگانینما، است یکل یها استیس ریمغابرنامه  یمحتوا کهبرسد  صیتشخ نیا

 در اگر تاًینها و کنند یم مطرح مجلس و دولت ربطیذ یها ونیسیکم در را رتیمغا موارد
 شیخو فیوظا و اراتیاخت مطابق نگهبان یشورا، ماند یباق رتیمغا مجلس یینها مصوبة

 (13).دینما یم نظر اعمال نظام مصلحت صیتشخ مجمع نظر اساس بر
ماده  نیانگهبان در  یشورامفهوم اعالم نظر  کهاست  ذکرخصوص الزم به  نیادر 

 یریگ میتصمحق نظارت بر نظر مجمع و  زیننگهبان  یشورا ایآ ستینمبهم بوده و مشخص 
 خصوص نیانظر مجمع در  رشیپذموظف به  ایآن را دارد  ینادرست ای یدرستدر خصوص 

 لهیوس کیموارد صرفا به عنوان  نیانگهبان در  یشورادر هر صورت در عمل  ؟باشد یم
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 مجلس ارسال یبرانظر خود اظهار وستیپبه  ناًیعو نامه مجمع را  کردهعمل  یرساناطالع 
 .(11: 1931، یجهرم یبهادر) دینما یم نظرات قلمداد نیاو مجلس را موظف به اعمال  کرده

 جینتا زیننظام  یکل یها استیس یاجراحسن  مقررات نظارت بر 11ماده طبق 
همراه ، یکل یها استیس یاجراو  تیرعاانجام شده در خصوص نحوه  یها یبررس

 .شود یم گزارش یرهبراقدامات انجام شده به مقام معظم 
بوده  ینیشیپ توسعه ساله پنج یها برنامه نیقوان نظارت مجمع فقط در خصوص نیبنابرا

نظارت مزبور  جهینت و منفعالنه دارد و البته صرفاً ینیپسجنبه ، ریغو در خصوصِ موارد 
 گزارش گردد. یرهبربه  دیبا

 شورا نیا تیصالح کهاظهار داشت  دیبا نگهبان یشورانظارت در خصوص  نیهمچن
 یشورا. و شرع است یاساسبا قانون  رتیمغامجلس از نظر  مصوب نیقوانبر نظارت 
، یاقتصادبرنامه سوم توسعه  قانون 111صالح ماده طرح ا یبررسمناسبت  بهنگهبان 
 11/11/11و  3/3/11 بیترت بهدر چهار نوبت  رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگو  یاجتماع

 نیا تیصالح خصوصر خود را در ظن کهاست  افتهیفرصت  11/21/12و  11/2/12و 
 یرهبروب مص یکل یها استیسشورا در مورد نظارت خود بر انطباق مصوبات مجلس با 

از شرع بوده  یبخش یکلّ یها استیس نگهبان یشورابرداشت طبق ، قتیحق؛ در کنداعالم 
به عهده  یکلّ یها استیسبا  مجلسنظارت بر انطباق مصوبات  فهیوظاساس  نیاو بر 
 کهنظام  یکلّ یها استیس گریدبه عبارت  .(935: 1911، )ارسطا باشد یم نگهبان یشورا

 احکامگشت به عنوان  انیب کههمان گونه ، رندیگ یمقرار  بیتصورد مو یرهبرتوسط مقام 
 نیبنابراو  شوند یم شرع محسوب احکاماز  یقسم زین احکام نیاقلمداد شده و  یحکومت

مصوبات مجلس  رتیمغاعدم  صیتشخنگهبان به  یشورا (11)یاساسقانون  12طبق اصل 
 .رزدو یم نظام مبادرت یکل یها استیسبا  یاسالم یشورا

 نظام یکل يها استیس ياجرادر نظارت بر حسن  یاسالم يشورانقش مجلس  .2ـ2ـ2
 در ابتدا الزم یکل یها استیسدر خصوص  یاسالم یشورادر رابطه با نقش مجلس 

 یکل یها استیس یاجرابر حسن  ینظارتنمودن نظام  کارآمدبه منظور  کهاست  ذکربه 
 یحقوق یفعل تیوضعبه  تیعناو گسترده و با  هدیچیپ التیتشک جادیانظام و ممانعت از 

 یراهکارمناسب است ، یرهبر حکممطابق  ها آنبر  ینظارتو مرجع  ها استیس نیا
مصلحت نظام به عنوان مرجع  صیتشخمطالبه آن از مجمع  امکانشود تا ضمن  دهیشیاند
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 علت. فتایدست  ینظارت ییکارا حداکثربتوان به  ها استیس نیا یاجرانظارت بر حسن 
 کههمان گونه ، نظام مصلحت صیتشخمجمع  یسواز  یفعلشده  ینیب شیپنظارت  آنکه

واصله از  یها گزارش یبررساقدام به  و مجمع صرفاًاست  ینیپس یامر، گشت انیب
 .دینما یم ربط یذ یها دستگاه
در صورت  ینیشیپ ینظارت یها وهیشاز  یریگ بهره کهخصوص روشن است  نیادر 

( مناسب ییاجراتداخل در امور  ای یکند جادیاآن )همچون  یمنف یرگذاریتاثز ممانعت ا
 کشورشده و  یریجلوگ یاحتمالاز انحراف  ییابتدادر همان مرحله  بیترت نیبدتر بوده و 

دوره  کینظام و توقف آن پس از  یکل یها استیسدر خالف جهت  حرکت نهیهزمتحمل 
 .(11 :1931، یجهرم یبهادر) گردد ینم اجرا

 نیعو در  یداخلتوجه به مقررات موجود و در چارچوب ساختار نظام  با، منظور نیبد
 یبرا یاسالم یشورادر مجلس  ییکارهااز ساز و  توان یم یاساسحال سازگار با قانون 

 یبرخو اجمال به  یکلبه طور  کهنظام بهره برد  یکل یها استیس یاجراحسن  نیتأم
 :شود یم موارد اشاره

 حهیال ایطرح  یبررسبه هنگام  یاسالم یشورامجلس  کهاست  نیا راهکارهااز  یکی
 نیتضم یقیطررا به  ها استیسمزبور با  حهیال ایطرح  ییهمسو، یکل یها استیسمرتبط با 

 :دینما
 ها ونیسیکم (11)،یاسالم یشورامجلس  یداخلنامه  نییآ 111به عنوان مثال طبق ماده 

 یبررسو  کردهمصلحت نظام دعوت  صیتشخربط در مجمع  یذ نیمسئولاز  توانند یم
خود قرار دهند و  کارنظام در دستور  یکل یها استیسرا به منظور تحقق  حهیال ایطرح 
مزبور  ونیسیکم، یاسالم یشورانامه مجلس  نییآدر صورت اصالح  توان یم آنکهباالتر 

 یکل ییها استیستحقق  بیتتر نیبدمسئله موظف نمود و  نیانمودن  ییاجرارا نسبت به 
 نمود. سریمرا 

، نظام یکل یها استیس یاجرامقررات نظارت بر حسن  2مطابق ماده  نیاعالوه بر 
 یلک یها سیاستد در چارچوب ین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بایقوان»

مربوط  یلک یها سیاستر ید مغاینبا یچ موردین مقررات در هیا، م شودیمرتبط با آن تنظ
در مجلس  یا حهیال ایطرح  یبررسهمزمان با  تواند یم اساس مجمع نیهم؛ بر «باشد
خود قرار داده و در صورت  یتخصص یها سونیکم کارآن را در دستور  یاسالم یشورا
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مقام  یسواز  یابالغ یکل یها استیساز  یبخشبا  حهیال ایطرح  نیا رتیمغا صیتشخ
 نیتضماطالع دهد. به منظور  یاسالم یشورامجلس موضوع را جهت اصالح به ، یرهبر

 تواند یم به مجمع ها ونیسیکم کارموضوعات در دستور  یرسان اطالع یا پروسه نیچنانجام 
مناسب خود با  یهمکاربا  تواند یم راستا نیادر  یاسالم یشورابوده و مجلس  دیمف

ادا  ها استیس نیا یاجراخود را در قبال  فهیوظاز  یبخش، مصلحت نظام صیتشخمجمع 
 .(13: 1931، یجهرم یبهادر) دینما

 و نیتدو قانون 1ماده  1مطابق با بند  نکهیاشده  ینیب شیپدر قانون  که گرید قیطر
، یاسالم یشورا مجلس ندگانینما 22/12/1913 مصوب (13)کشور مقررات و نیقوان حیتنق

 انطباق» درخصوص مجلس به حهیال ای طرح میتقد از قبل ها استان یعال یشورا و دولت
 یاسالم یشورا مجلس نیقوان معاونت از...« و نظام یلک یاستهایس... با حهیال و طرح

 نیقواننظر معاونت  انِیجردر  ندگانینما، مذکورماده  1و طبق تبصره  ندینما یم استعالم
شده  نیتأم نیقوانبر  یاسالم یشورامجلس  ندگانینمانظارت  بیترت نیبد. رندیگ یم قرار

 .ندینمارا اصالح  یکل یها استیسبا  ریمغامصوبات  توانند یم و
برخوردار  یاراتیاختاز  زین یاسالم یشورامجلس  سیرئ نکهیا گرید ذکرالزم به  نکته

مشخص  یچارچوبرا در  یکل یها استیس یاجرابا نظارت خود حسن  تواند یم کهاست 
مجلس  سیرئمحدوده نظارت  یاساس قانون 191و  15اصول  آنکه حیتوض. کند نیتأم

مقررات  تیصالح که یموارداصول در  نیاو بر طبق  ندینما یم نییتبرا  یاسالم یشورا
 نیاو در چارچوب قانون  حیصحاعمال  زیناعطا شده است  هیمجربه قوه  یگذار

 جهینتو در  ردیگ یم مورد نظارت قرار یاسالم یشورامجلس  سیرئتوسط  تیصالح
از منظر انطباق  یاسالم یشوراداشت در صورت نظارت بر مصوبات مجلس  انیب توان یم
 عملکرد یکلعمالً بر مصوبات و چارچوب ، نظام یکل یها استیسآنها با  رتیمغاعدم  ای

 .(11: 1931، یجهرم یبهادر) ردیپذ یم نظارت صورت ینوع زینقوا  ریسا
 کشور مقررات و نیقوان حیتنق و نیتدو قانون 2 ماده، گشت انیبعالوه بر آنچه 

 مبادرت مقررات وضع به که یحکومت یها دستگاه هیکل زین (21)22/12/1913 مصوب
 مجلس به قانون نیا اعمال جهت را خود مصوبات تمام کهرا موظف نموده  ورزند یم

 و نیقوان حیتنق و نیتدو قانون 9ماده  3بند ، گرید یسو. از ندینما ارسال یاسالم یشورا
 مجلس را اعالم نظر نیقوانمعاونت  فیوظااز  یکی (21)22/12/1913مصوب  کشور مقررات
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عنوان  سهیرئ ئتیهو ارسال آن به  یکل یها استیسبا  ریمغاو مقررات  نیقواندر خصوص 
و مقررات  نیقوان بیتصواز  قیطر نیبد کهوجود دارد  امکان نیا جهینتنموده است و در 

 مانعت شود.نظام م یکل یها استیسبا  ریمغا

 یریگ جهینت
امور جامعه است  ریتدبدر  ییعقالبر اصل  یمبتننظام  یکل یها استیسنهاد  سیتاس

متفاوت  قیسالو اعمال  یاساسمختلف از قانون  یها برداشت از یریجلوگ یبرا که
مزبور از  ینهادها یریرپذیتاث زینها و  مجالس مقننه و دولت یداریناپابه سبب  یاسیس

 بیترت نیبدقرار گرفته است و  یرهبر اراتیاخت لیذ یاساسلف در قانون عوامل مخت
 .گردد یم نیتضممشخص  ریمسدر  یحکومت یقواهدف مند و منسجم در  حرکت
در شرع از  کهاست  یاساسبر طبق قانون  کشور سیرئ نیفرامنظام  یکل یها استیس
 یرهبر یسواز  اریاختمصلحت نظام با  صیتشخو مجمع  شود یم ادی یحکومت حکمآن به 

و در واقع متضمن  شوند یم یتلقالزم االجرا  یرهبرمقام  دییتاو با  پردازد یم به صدور آن
 نییتعمهم در  یمالکمربوط به آن بوده و  یمشو مقررات و خط  نیقوانچارچوب وضع 

به  که اند یحکومت یاحکام ها استیس، انیب گرید؛ به باشد یم یقانونوضع الزامات  تیاولو
 یراستاو در  شوند یم یتلقآن  یمبناشناخته شده و  یقانونگذاربر  حاکممنزله روح 

 .گردند یم نییتع یاساسقانون  یها ارزشتحقق اهداف و 
سه  فیوظاو  اراتیاخت یقلمرو یبررسنظام  یکل یها استیس یاجرادر مورد حسن 

 یابیارزمهم  یالماس یشورانگهبان و مجلس  یشورا، مصلحت نظام صیتشخنهاد مجمع 
توسعه  ساله پنج یها برنامه نیقواننظارت مجمع فقط در خصوص ، رابطه نیا. در گردد یم
 زینخصوص  نیاو منفعالنه دارد و در  ینیپسجنبه  ریغبوده و در خصوص موارد  ینیشیپ

 گزارش گردد. یرهبربه  دیبانظارت مزبور  جهینتصرفا 
 شورا نیا تیصالح کهاظهار داشت  دیبا نگهبان یشورانظارت در خصوص  نیهمچن
 ریتفسطبق و  و شرع است یاساسبا قانون  رتیمغامجلس از نظر  مصوب نیقوانبر نظارت 

نظارت بر  فهیوظاساس  نیااز شرع بوده و بر  یبخش یکلّ یها استیس نگهبان یشورا
در  و دباش یم نگهبان یشورا یفقهابه عهده  یکلّ یها استیسبا  مجلسانطباق مصوبات 

 نقض از یریجلوگ یبرا، مینکن فرض یحکومت حکم را یکل یها استیس اگر زین حال نیع
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 با مجلس مصوبات رتِیمغا عدم بر نظارت فهیوظ نگهبان یشورا، یاساس قانون 51 اصل
داشته و مصوبات مجلس  ینیپسجنبه  زیننوع نظارت  نیاالبته  که دارد را یکل یها استیس

نظارت صورت با  نیا ریغدر و نظام باشد  یکل یها استیس ریمغا دینبا یاسالم یشورا
 یها استیساساس مجلس موظف است چارچوب  نیهمبر  نگهبان رد خواهد شد. یشورا

 .کند تیرعا یگذاردر قانون  زیننظام را  یکل
 یشورامجلس  کندنقش  یفایا نهیزم نیادر  تواند یم که ینهاد نیتر مهمدر واقع 

با  نیقوان شتریبهر چه  ییهمسو زینو  رتیمغاعدم  که یصورتر د است و یاسالم
 نیتضموجه  نیتر مطلوب به زیننظام  یکل یها استیس، گردد نیتأمنظام  یکل یها استیس
 نهیزمگرفته شوند و  کاردر دسترس به  یها تیظرف که زانیمبه هر رابطه  نیادر . گردد یم

، کشور مقررات و نیقوان حیتنق و نیتدو انونق لیقبموجود )از  یابزارهاشدن  یعمل یبرا
دست  زینمهم  نیابه  لین، فراهم گردد و...( یاسالم یشورانامه مجلس  نییآ 11ماده 

در مقررات  کاملمدون و ، منقح یبیترتبه مقرر نمودن  ازین کههر چند ، گردد یم تر یافتنی
 .باشد یم محسوس کامالً یفعل
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 ها ادداشتی
 اند عبارت که اند شده مشخص یاساس قانون دوم اصل «ج» بند لیذ نظام هدافا، مثال یبراـ 1

 ریسا. یملّ یهمبستگ و یفرهنگ و یاجتماع و یاقتصاد و یاسیس استقالل و عدل و قسط: از
 .شوند یم محسوب اهداف به دنیرس یبرا یا لهیوس یاساس قانون دوم اصل در مندرج موضوعات

 مصلحت صیتشخ مجمع با مشورت از بس یکل یها استیس نییتع 111 اصل از 1 بند درـ 2
 .است شده قلمداد یرهبر مقام اراتیاخت از نظام

 و ریتداب مجموعه. هستند یفرابخش و یبخش یکل یها استیس شامل ها استیس نیاـ 3
 به ییاجرا یها دستگاه و کشور مختلف یقوا توسط یکل یها استیس تحقق یبرا که ییها استیس

 یژگیو. روند یم شمار به «ییاجرا استیس»، شوند یم نیتدو یقانون مقررات اساس بر و موجب
 یفرابخش و یبخش اهداف بر یمبتن، بودن ریفراگ، ینیب واقع، ینگر ندهیآ، یداریپا یکل یها استیس
 مورد در نیهمچن مجمع مصوبه در. است شده ذکر نظام یاساس و یاصل اتیخصوص انگریب و

 به توانند یم یاساس قانون اصول از یاریبس که شده اشاره یاساس قانون و یلک یها استیس رابطه
 .شوند یتلق نظام یکل یها استیس بستر عنوان
 حمل بخش، یعیطب منابع، معدن بخش، آب منابع، یانرژ، یاقتصاد تیامن یکل یها استیسـ 4

 .باشند یم لیقب نیا از... و ییقضا و یا انهیرا یرسان اطالع یها شبکه، نقل و
 یپرس همه راه از شده بیتصو نیقوان ای و پارلمان مصوبات به صرفاً، خاص یمعنا به قانونـ 5
 به صالح مراجع توسط که االجرا الزم مقررات ةیکل یمعنا به عام مفهوم در اما، گردد یم اطالق

 .(121، 1911، انیکاتوز) باشد یم، است شده وضع یقانونگذار
 :نظام مصلحت صیتشخ مجمع لیتشک مورد در 11/11/1933 مورخ نامةـ 6
 دامت ـ یخمین امام یالعظم اهلل تآی حضرت، الشأن عظیم رهبر مقدس محضر. یتعال بسمه»

 در که یمشکالت، ینظر لحاظ از مبارک وجود آن اخیر اظهارات سایه در ـ الشریف وجوده برکات
 انتظار که گونه همان و شده طرفبر خورد یم چشم به یاسالم جامعه اداره و یقانونگذار راه

 شیوة مانده یباق که یا مسأله. گرفت قرار نظران صاحب نظر اتفاق مورد ها راهنمایی این رفت یم
 قانون] ینهای تصویب از پس... . است یحکومت احکام موارد در یاسالم حاکم حق اعمال یاجرای

 اعالم یاساس قانون یا یرعش احکام قالب در را خود نظرات هم نگهبان یشورا، [مجلس در
 تأمین قابل، مجلس نظر از یموارد در و نماید یم تأمین را آنها نظر، مجلس یموارد در که دارد یم

 نیاز که جاست همین و کنند توافق توانند ینم نگهبان یشورا و مجلس، صورت این در که نیست
 که ایم یافته اطالع.. . .آید یم پیش یحکومت حکم موضوع تشخیص و فقیه والیت دخالت به

 نگهبان یشورا و مجلس اختالف نشدن حل صورت در که هستید یمرجع تعیین صدد در یجنابعال
 بیان را یحکومت حکم، جامعه و نظام مصلحت تشخیص یا یاساس قانون یا مقدس شرع نظر از
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 موارد نوناک هم اینکه به توجه با، باشید رسیده تصمیم به خصوص این در که یصورت در. نماید
 ـ یموسو میعبدالکر] «است مطلوب عمل سرعت، مانده بالتکلیف جامعه مهم مسائل از یمتعدد

 [یرفسنجان یهاشم اکبر ـ یموسو نیرحسیم ـ ینیخم احمد ـ یا خامنه یدعلیس
 گاهیجا اثبات جهت، یاساس قانون گرید اصل چند از توان یم، شده گفته موارد بر عالوهـ 7
 در رهبر یقانون عیرف گاهیجا به ناظر، اصول نیا. جست استظهار، یاساس انونق در یحکوم حکم

 و شصتم، وهفتم پنجاه اصول: از اند عبارت نظر مورد اصول. است کشور مقامات هرم و ساختار
 مقامات و قوا به نسبت، رهبر یرسم تیموقع تفوّق کننده انیب، اصول نیا همه. زدهمیکصدوسی

 در و ضرورت و مصلحت وجود صورت در تا دارد را آن یاقتضا، تیموقع نیا. است یکشور
 مقامات گرید و قوا و کرده صادر، متناسب و یمقتض دستورات، نظام و یعموم منافع نیتأم جهت

 از یحکوم حکم صدور امکان رفتنیپذ یمعنا به، امر نیا رشیپذ. کنند اطاعت دستورات نیا از
 .(33: 1931، یکانارد یافضل ملک) است یرهبر مقام یسو

: نظام مصلحت صیتشخ مجمع رخانهیدب در شده ثبت 3191/11/12 مورخ 511 شماره نامهـ 8
 به نظر سو کی از بیترت نیبد و است اهداف و ها آرمان براساس نظام یکلّ یها استیس یطراح
 .دارند یاجرائ یها مفهوم و ها جنبه به نظر گرید یسو از و ها آرمان
 قانون در مقرر حدود در مسائل عموم در یاسالم یشورا مجلس: یاساس قانون 11 اصلـ 9
 .کند وضع قانون تواند یم یاساس

 مورخ نظام مصلحت صیتشخ مجمع یاعضا با دارید در یرهبرمعظم  مقام اناتیبـ 11
11/1/11: 

 دینبا ما... است مهم اریبس نیا. ستها سیاست یاجرا بر نظارت مساله نظر مورد تهکن نیآخر»
 اما، مینک می بیتصو شورک یرابرا یلک یها سیاست کی مینیبنش هک مینک خوش نیا به را خود دل
 وابسته یبخشها و گانه سه یقوا ییاجرا گوناگون یها دستگاه عمل در مینیبب و مینک مالحظه بعد
 هک نیا. باشند داشته هیزاو یلک یها سیاست آن از یحت ای روند می یگرید راه دامک هر نهایا به

 صیتشخ مجمع یگر یتصد با ای و یریگیپ با دیبا گرید یبخش.... شود نظارت دیبا حتما، شود نمی
 در دخالت هم باشد یواقع یمعنا به نظارت هم دیبا... برود شیپ مناسب ارک و ساز کی با و

 ردیبگ قرار انیجر در یرهبر هم و نشود استنباط آن از شدن ییاجرا خاص یمعنا به اتیاجرائ
 منتظر شود نمی .نشد اجرا جاهاک و شد اجرا جاهاک ها سیاست نیا هک بداند یرهبر قتایحق یعنی

، قانون قالب در دیبا ها سیاست نیا حضور. نه ای شد اجرا برنامه نیا ایآ مینیبب تا بود برنامه انیپا
 .«باشد محسوس شود می اتخاذ هک ییاجرا یها سیاست و دولت مصوبات
 در یگیرو یب دچار، نشود عیتوز و تینثب، نییتب ییجا در نظام کی یلک یها سیاست اگر... »

 و نظام تکحر یلک هندسه هک است آن یمعنا به، شد مشخص ها سیاست یوقت... شد خواهد رفتار
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 .«است یمهم زیچ نیا و شده نیمع یلک ریمس
 و رییتغ اثر بر هک یا ضربه، میبود شاهد انقالب از بعد یها سال طول در یموارد در ما... »

 جبران ها مدت تا یگاه و بوده ینیسنگ ضربه، آمده وارد ییاجرا یها تیاسیس هیرو یب لیتبد
 یریگ جهت برنامه و ییاجرا یها سیاست و شود نیمع یلک یها سیاست اگر. است بوده ریناپذ
 .«افتد نمی یاتفاق نیچن هرگز، ندک میتنظ یلک یها تسایس نیا در را خود

 هیقضائ قوه و هیمجر قوه، مقننه قوه: از اند عبارت رانیا یاسالم یجمهور در حاکم یقواـ 11
 نیا. گردند یم اعمال قانون نیا ندهیآ اصول طبق بر، امت امامت و امر مطلقه تیوال نظر ریز که
 .گرندیکدی از مستقل قوا

 با مقررات و نیقوان انطباق نکهیا است نشده استفاده «انطباق» واژه از آنکه علتـ 12
. رسد یم نظر به یعمل ریغ و رممکنیغ یامر ها استیس بودن عام و یکل لیدل به یکل یها استیس

 .است شده استفاده ییهمسو واژه از هدف به شتریب چه هر لین یبرا نیبنابرا
 یاساس قانون 31 و 13، 13، 11، 13 اصولـ 13
 ها سیاست نیا چون هک است نیا نظرشان یرهبر: »نظام مصلحت صیتشخ مجمع سیرئـ 14

.« ردندک واگذار مجمع به را نظارت لذا. است تر آگاه نظارت یبرا خودش، ردهک نییتع مجمع را
 (13: 1911، یریبش)

 از پس و شد نیتدو مجمع رخانةیدب در گسترده قاتیتحق و مطالعات انجام با مقررات نیاـ 15
 صیتشخ مجمع یشورا کار دستور در مجمع نظارت ونیسیکم در یبررس و بحث جلسه 25

 گانه سه یقوا یرؤسا حضور با 21/9/1911 خیتار در مقررات نیا تاًینها. گرفت قرار نظام مصلحت
 با 21/3/11 خیتار در یرهبر معظم مقام و دیرس بیتصو به نظام مصلحت صیتشخ مجمع در

 .فرمودند ابالغ و دییتأ را یینها متن اصالحات یبرخ انجام
 مجلس و دولت در آن یبعد اصالحات و ساله پنج یها برنامه یبررس با همزمان: 1 مادهـ 16
 با رتیمغا عدم و انطباق نظر از را برنامه یمحتوا هم مجمع نظارت ونیسیکم، یاسالم یشورا

 یها استیس با ریمغا که را یموارد نظارت ونیسیکم. دینما یم یبررس مصوب یکل یها استیس
، رفتیپذ را رتیمغا هم مجمع که یصورت در. دینما یم گزارش مجمع یشورا به، ندیب یم یکل
 تاًینها و کنند یم مطرح مجلس و دولت ربطیذ یها ونیسیکم در را رتیمغا موارد مجمع ندگانینما
 شیخو فیوظا و اراتیاخت مطابق نگهبان یشورا، ماند یباق رتیمغا مجلس یینها مصوبة در اگر
 .دینما یم نظر اعمال نظام حتمصل صیتشخ مجمع نظر اساس بر

 و اصول با که کند وضع ینیقوان تواند ینم یاسالم یشورا مجلس: یاساس قانون 12 اصلـ 17
 در که یبیترت به امر نیا صیتشخ. باشد داشته رتیمغا یاساس قانون ای کشور یرسم مذهب احکام
 .است نگهبان یشورا برعهده است آمده ششم و نود اصل
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در موقع  اند موظفها  ونیسیکم: یاسالم یشورامجلس  یداخلنامه  نییآ 111ماده ـ 18
 دعوت به عمل آورند. ربط یذمقام دستگاه  نیباالتراز وزراء و  حیلواو  ها طرحبه  یدگیرس

 یشورا و دولت، یاسالم یشورا مجلس ندگانینما: نیقوان حیتنق و نیتدو قانون 1 مادهـ 19
 استعالم معاونت از ریز امور درخصوص مجلس به حهیال ای طرح میتقد از قبل ها استان یعال

 :نخواهدشد حیلوا و ها طرح بیتصو مراحل یط مانع استعالم نیا ندینما یم
 حهیال و طرح انطباق ـ2؛ یشنهادیپ حهیال و طرح با مرتبط ای متعارض نیقوان وجودـ 1

 موضوع در یقانونگذار ملزو عدم ای لزوم ـ9؛ نیقوان یتخصص نگارش وهیش نظر از یشنهادیپ
 انداز؛ چشم سند برنامه؛ قانون مجلس؛ یداخل نامه نیآئ با حهیال و طرح انطباقـ 1؛ ادشدهی

 .یباالدست اسناد و نظام یکل یها استیس
 مجلس میتقد یشنهادیپ حهیال ای طرح همراه به حیلوا و ها طرح مورد در معاونت نظر :1تبصره
 .شوند واقع آن انیجر در ندگانینما تا خواهدشد
 را معاونت نظر سهیرئ أتیه باشد نشده استعالم فوق موضوعات مورد در چنانچه :2تبصره

 .دینما یم استعالم
 از کنند یم وضع مقررات که یحکومت یها دستگاه هیکل :نیقوان حیتنق و نیتدو قانون 2مادهـ 21

 یعموم أتیه، کشور یعال وانید یعموم أتیه، یفرهنگ انقالب یعال یشورا، دولت أتیه لیقب
 تمام اند موظف، دارد اجراء لزوم ها آن مقررات که ییها دستگاه نیهمچن یادار عدالت وانید

 .ندینما ارسال یاسالم یشورا مجلس به قانون نیا اعمال جهت را خود مصوبات
 یشورا و یمل تیامن یعال یشورا، نظام مصلحت صیتشخ مجمع، خبرگان مجلس ـ تبصره

 .باشند یم یمستثن ماده نیا شمول زا نگهبان
 ـ1 :است ریز شرح به حیتنق درامور معاونت فیوظا :نیقوان حیتنق و نیتدو قانون 9مادهـ 21

 و نیقوان اعالم ـ1ـ3 ... :ریز یها راه از حاکم و معتبر نیقوان اعالم و کشور نیقوان هیکل حیتنق
 مجمع به شود یم ای شده ابالغ یرهبر عظمم مقام توسط که نظام یکل یها استیس با ریمغا مقررات

 .یقانون اقدام و اطالع جهت مجلس سهیرئ أتیه و نظام مصلحت صیتشخ
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 منابع و مآخذ

مشروح مذاکرات  ،(0831اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)
 ، چاپ دوم. شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 ،01، شماره مجله راهبرد، «های کلی نظام جايگاه حقوقی سياست»(، 0831جواد )ارسطا، محمد
 .513ـ873صص

های کلی نظام  تحليل ماهيت نهاد سياست»(، 0837اسماعيلی، محسن و طحان نظيف، هادی )
، 03شماره ، و حقوق یمجله معارف اسالم، «در حقوق اساسی جمهوری اسالمی

 . 001ـ37صص

 ،01، شماره مجله راهبرد، های کلی نظام جايگاه حقوقی سياست(، 0831امير ارجمند، اردشير )
 .513ـ  873صص

پیشینه و کارنامه مجمع تشخیص ، گفتگو با هاشمی رفسنجانی(، 0830بشيری، عباس )
 ، تهران: صدف سماء.مصلحت نظام

مرکز ، «های کلی نظام نظارت بر حسن اجرای سياست»(، 0831بهادری جهرمی، علی )
 .00130، شماره مسلسل های مجلس شورای اسالمی پژوهش

مصلحت   و جايگاه مجمع تشخيصنظام قانونگذاری ايران »(، 0838زارعی، محمد حسين )
 .58، شماره مجله راهبرد، «نظام

شماره ، مجله راهبرد، «های کلی نظام جايگاه حقوقی سياست»(، 0831زارعی، محمدحسين )
 .513ـ  873صص ،01

های کلی نظام در حقوق اساسی  ماهیت و جایگاه سیاست(، 0833طحان نظيف، هادی )
نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق  ، پاياناسالمی ایران جمهوری

 السالم. عليه

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.اسی ایرانحقوق اس(، 0833عميد زنجانی، عباسعلی )

 نقدی بر مقاله نظام قانونگذاری ايران و جايگاه مجمع تشخيص»(، 0835فقيه، محمد باقر )
، 83، شماره مجله راهبرد، «مصلحت، جايگاه مجمع تشخيص مصلحت کجاست؟

 .583ـ581صص
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تحلیل مرزهای صالحیت تفکیک قانون و اجراء: (، 0830فالح زاده، علی محمد و همکاران )
، تهران: معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه

 مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری.

، تهران: شرکت مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران(، 0877کاتوزيان، ناصر )
 سهامی انتشار.

در حقوق حکم حکومتی در قانون اساسی و جايگاه آن »(، 0830ملک افضلی اردکانی، محسن )
 .75ـ 30، صص30، شماره فصلنامه حکومت اسالمی، «اساسی جمهوری اسالمی ايران

های کلی  تأملی در مفهوم، ماهيت و جايگاه حقوقی سياست»(، 0837زاده، ابراهيم ) موسی
 .073ـ030، صص 07، شماره فقه و حقوق، «نظام

 ،«حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران»(، 0873تضی و محسنی، فريد )نجفی اسفاد، مر
 المللی الهدی، چاپ چهارم. انتشارات بين
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یاجتماععدالتیاجرایاقتصادیهامؤلفه
اسالمدگاهیداز

 

 **9یاکبرمحمود  ،*2نژاد یملک ریام، 1نانیمزمحمدزاده  لیاسماع
 

 رانیا، تهران، (السالم هیعلدانشگاه امام صادق ) یاسالمو معارف  اتیاله دانشکده اریاستادـ 1
 رانیا(، تهران، السالم هیعل)از دانشگاه امام صادق نفت و گ یالملل نیب یقراردادها تیریمد یدکتر یدانشجوـ 2

 رانیا(، تهران، السالم هیعل)االقتصاد دانشگاه امام صادق  فقه یدکتر یدانشجوـ 9
 

 2/11/1231: رشیپذ  15/6/1231: افتیدر

دهیچک
معطوف داشته است و  یا ژهیوعدالت توجه  یاجتماععدالت به بعد  یفرداسالم عالوه بر بعد 

بر دو  یاجتماع. عدالت کند یم انیب یاجتماعرا تحقق عدالت  یالهارسال رسل  یلاصهدف 
نمودن  کن شهیردنبال هاسالم نه تنها ب نید. یاجتماعتوازن ، یاجتماع نیتأماستوار است:  هیپا

ه و ب دارد یم مذموم یاسالموجود احساس فقر را در جامعه  بلکهاست  یاسالمفقر از جامعه 
 .باشد یم دنبال رفع آن

را در دو بخش قرار داده  یمناسبو  مدآکار یابزارها یاجتماععدالت  یاجرا یبرااسالم 
و  زکاتاالجراست مثل ارث و خمس و  مربوط به ابزارها و دستورات الزمبخش اول  .است

با مفهوم  یکل به طور کهاست  یاخالقو بخش دوم مربوط به ابزارها و دستورات .  و... اتیمال
جامعه  یآرمانسالمت و رشد ، دو دسته از دستورات نیا تیرعابا  که کند یم ادیاز آن احسان 

  .دینما یم نیتضمرا  یاسالم

 .یاجتماع نیتأم، یاجتماع، عدالت اجتماعی، توازن یاقتصادعدالت، عدالت  :هادواژهیکل
 

                                                                                                                                        
 E-mail: a.maleki63@gmail.com   &   akbary64@gmail.com نويسندگان مسئول مقاله ـ ** *
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مقدمه
در فطرت  هشیر کهاست  یمقوالتشکلی از عدالت از جمله  به عنوان یاجتماععدالت 

دانشمندان و  .مردان بوده و هست مورد توجه دانشمندان و دولت ربازیدداشته و از  یبشر
ای  از جنبه کدامو هر  اند کرده ییفرساقلم  یاجتماعدر مورد عدالت  یادیزنظران  صاحب
الزم است ابتدا خود  یاجتماعفهم بهتر عدالت  یبرا. اند کرده ریتفسواژه را  نیاخاص 
 بکار یمختلف یمعان دردر لغت « عدل»گردد. عدالت از ریشه عدل است.  فیعرتعدالت 

 .کند یم فیتعر؛ راغب در مفردات، عدالت را به مساوات رفته است
کنند... بنابراین عدالت و معادله الفاظی هستند که معنی مساوات و برابری را اقتضا می»

(1).(921: 1931، اصفهانی راغب) «عدل به تساوی تقسیم کردن است...
 

 یتساوو  عدل عبارت است از تعادل و تناسب یبرارفته  بکار یمعاناز  گرید یبرخ
، طیتفرافراط و  انیماعتدال در امور و حد وسط ، یبرابر، (933: 1939، یومیف یالمقر)

 (.212: 1931، یشرتون) استواء و استقامت

 میتوان یم میدها مدّنظر قرار عدل ر یمعناشده از  ذکر فیتعار قنیمتقدر  میبخواهاگر 
قرار  مناسب خود گاهیجادر  یزیچهر  که شود یم مفهوم عدالت محقق یزمان مییبگو

 :کنند یم معنا از عدل اشاره نیهمبه  کلماتشان( در السالم هیعل) یعلامام  .ردیگ

 قصار، کلمات: 1934، سید رضی« )دهد عدل هر چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار می»
(2).(493اره شم

 

 فیتعردر  یسبزوار میحک؛ خورد یمبه چشم  زینفالسفه  کلماتاز عدل در  یمعنا نیا
 :عدل گفته است

را به او اعطا  یو حق هر صاحب حق، مناسب خود نهادن یرا در جا یزیهر چ»
(9).(14: 1931، یسبزوار« )نمودن

 

قانون  که یوقتمگر  شود ینممردم برقرار  انیمدر  یواقععدالت  دیگو یم نایسابن 
 ستین یمعرفها باشد و قانون عادالنه به دو جهت از طرف بشر قابل  آن انیمدر  یا عادالنه

بشر  کهجهت  نیبد یکی کند یمعرفقانون عادالنه را  نیا دیباو تنها خداوند و خالق بشر 
و  کند هیتخل یشخصخود را از اغراض  تواند ینم رایز ستین قتیحق صیتشخقادر به 

دارد خود را  لیتماندارد چون طبع انسان  ییاجراساخته بشر ضمانت  قانون که نیا گرید
به نفعش  کهو قانون را تا آنجا  نکندعمل  یبشرمقدم بدارد و به عدالت و قانون  ریغبر 
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عدالت از  (.213 :1931، یموسو) کند یمبه ضررش باشد طرد  کهو هر جا  ردیپذ یمباشد 
 یتمام یبرا خواهد یمخود او  که یاصلطبق  کساعمال هر  هکاست  نیا کانتنظر 
 و بپسندد دیبگوبشود. هگل عدالت را هر آنچه دولت  نییتع، آور باشد ها الزام انسان

 (.194: 1933، انیکاتوز) کند یم یمعرفعدالت را قدرت  یمبنا یو یعبارت. به داند یم
 د:کنن میبیان السالم( در کلماتشان  امام علی)علیه

، کلمات قصار، سید رضی« )دهد عدل هر چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار می»
(4).(493شماره 

 

؛ حکیم سبزواری در تعریف خورد یماین معنای از عدل در کلمات فالسفه نیز به چشم 
 :عدل گفته است

« و حق هر صاحب حقی را به او اعطا نمودن هر چیزی را در جای مناسب خود نهادن»
(1).(14: 1931 ،سبزواری)

 

 تیرعااسالم عبارت است از  دیدعدالت از بندی نمود که  توان چنین جمع بنابراین می
از  یناش ها در حقوقِ استحقاق تیرعاو  یفطرو  یعیطبحقوق  در برخورداری از یتساو
 فیتعربه دنبال  قیتحق نیاما در  (.23: 1931، یموسو) یاکتساب ای یعیطب یها تیاولو

 ،انیبدر مقام  گرید زیچاز هر  نیرالمؤمنیامبه فرموده  که یا واژه میستین عدالت صرف
 (2).(212خطبه  ؛1934سید رضی، ) دارد شتریب ییتنگنادر مقام عمل  یولتر  گسترده یدانیم

شد  ذکراز عدالت  که یفیتعرشده است تا با مبنا قرار دادن  یسع قیتحق نیادر  بلکه
است  ذکرآن پرداخته شود. الزم به  یساز ادهیپحوه اجرا و و ن یاجتماععدالت  یبررسبه 
 یرومقاله بر  نیا تمرکزو  استاقتصاد  طهیحدر  یاجتماععدالت  یاجرامنظور ما  که

، یاجتماععدالت  فیتعرمنظور بعد از  نیهمست. به ا یاجتماعـ  یاقتصادعدالت  یاجرا
، اتیرواو  اتیآبا استفاده از  و میا پرداخته یاجتماعها و ملزومات عدالت  مؤلفهبه 
 .میا نموده نییتب مسأله نیاخص دولت را در قبال مردم و باأل فیوظا

یاجتماعـمفهومعدالت1
، یمیصمو  زیآم مسالمت طیمحتحقق  یبرارا  یمساعد نهیزمبتواند  که یا جامعههر 

و بهداشت  تیامن، یزندگ یازهاین نیتأمو  یانسانمردم آن به اهداف  کهبوجود آورد 
همراه  ها آن یانسان تیثیحو احترام و  ابندیدست ، برسند و به حقوق از دست رفته خود
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، ها آنشده  رفتهیپذ نیقواندر پرتو  گرانیدفرهنگ و حسن رفتار و معاشرت با  یاعتالبا 
در آن جامعه  یاجتماععدالت ، نرساند یآزار یکسبه  یکس کامل تیامنو در  ابدیتحقق 

گفت عدالت  توان یم حیتوض نیبنابراگرفته شده است.  کارشده و به  ریفست یخوببه 
و  کردنرفتار  یورا شناختن و با وضع مناسب با  یکسقدر و منزلت هر  یعنی، یاجتماع

 (14: 1931، یسبزوار«. )حق حقه یل ذکاعطاء »همان جمله معروف  گرید ریتعببه 
 کهروشن است ، نسبت به فرد و اجتماع اسالم نید یِشناختجامعه  دگاهیدبا توجه به 

، 1422طباطبایی، ) و هم اصالت را به جامعه و ملت. دهد یماسالم هم اصالت را به فرد 
در  بلکهابراز داشته  یفراوان داتیتأک یفردنه تنها در مورد عدالت  نیبنابرا (33ـ111 :4ج

. اسالم کند یم یعرفم نید اتیضرورو آن را از  نکرده سکوت زین یاجتماعمورد عدالت 
 یبشرافراد و سپس اجتماعات  تک تکنخست دل  کهاست  یبخش یآزاددر واقع نهضت 

 .سازد یمو بند زورمندان آزاد  دیقرا از 
 زانیم( و یآسمانکتاب ) ها آن، و با میفرستادروشن  لیدالما رسوالن خود را با 

 ...به عدالت کنند امیقردم تا م میکردعادالنه( نازل  نیقوانحق از باطل و  ییشناسا)
 (3).(21/دیحد)

قانون و  نیا بلکهخلقت باشد  یاصلهدف  تواند ینم یاجتماععدالت  نیاالبته خود 
راحت خدا را عبادت  الیخبتواند با  ایدن نیاانسان در  کهاست  نیاعدالت همه مقدمه 

 نداشت. یارزش چیههدف نبود عدالت صرف  نیا. اگر کند
 (12/اتیذار) عبدونیلواالنس الّا و ما خلقت الجن 

و  یمادابعاد مختلف  نیتأم یاجتماعهدف عدالت  کهگفت  توان یم یکلبه طور 
 سلوکو  ریس یمتعال یها آرمانبه  دنیرساو تا  یتکامل ریسانسان در  یها یازمندین یمعنو
 .(223: 1931، یموسو)است  یربان

 یاجرااست  زانیمدف انزال رسل و است و ه تیاهماز نظر اسالم حائز  کهاما آنچه 
مردم را به  خواهد یماسالم  یعنیبه دست خود مردم و ملت است  یاجتماععدالت 

حد  نیا کهباشد  گرانیدخود فرد مسئول اعمال خود و  کهبرساند  کمالاز  یا درجه
 ازینو بدون  خودکار به طور ای که این نظام به گونهست ا یاجتماععدالت  یاجرا آل دهیا

و دولت را  حکومت تینهادر  یولهدف را محقق سازد  نیا یرونیبعامل و نهاد  به
( و چه میمستق)دخالت  میمستق طور بهچه  داند یمعدالت در جامعه  یاجرا یاصلمسئول 
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 مردم.  نیبفرهنگ  نیا جادیا قیطرو از  میمستق ریغ
و اصل و قاعده د یاجتماعآمده است عدالت  یاجتماععدالت  فیتعردر  کههمانطور 

  .دیرس یاجتماعبه عدالت  توان یم دو اصل نیابا در نظر گرفتن  کهدارد  نیادیبنو  یاساس

 یعیطب یها نعمتهمه در برخورداری از اموال و  یبرابراصل اول: قانون 
افراد در برخورداری  یتمام که دهد یمنشان  نهیزم نیامختلف در  اتیرواو  اتیآ یبررس

 ندارد.  یبرتر یگریدبر  کس چیههستند و  کسانی یعیطبو  یمعمو یها نعمتاز 
 (3).(11/الرحمن) دیآفر قیخال یبرارا  نیزم
 (3).(21/حج گردانید )است مسخر شما  نیزمدر که که خداوند آنچه را  یدیند ایآ

در جامعه اسالمی و حکومت اسالمی نیز بایستی اصل برابری بین جامعه اسالمی تحقق 
 رهیسعمومی بر دیگری برتری نداشت باشد.  یها نعمتخورداری از در برس یابد و هیچ ک

بعد از نقد  السالم هیعل یعل. حضرت کند یم دییتأقاعده را  نیا زین السالم همیعل نیمعصوم
ثروت را از نظر خود  عیتوز یارهایمعو  ها مالک، در گذشته المال تیب عیتوز یها وهیش

 :کند یم انیب نیچن
د و به آن یق نماین ما را تصدیند و دکامبر را اجابت یعوت خدا و په دکس کهر»

است. شما  یاز حقوق و حدود اسالم یمند سزاوار بهره، بگرود و رو به قبله ما نماز بگزارد
چ ینم. هک یم میان شما تقسیه آن را به مساوات مکد و مال از آن خداست ییبندگان خدا

ین و شگان نزد خداوند برتریامت تقوا پیت و در قسین یلت و برتریفض یگریرا بر د یسک
ه آن را کنزد ماست  ید مالییما آ ین پاداش را دارند. به خواست خدا فردا سویتر خوب

ا عرب نباشد و خواه یخواه عرب باشد و ، م. هر مسلمان آزادینک یم میانتان تقسیم
« چدینپید و از حضور سرد آن اجتماع گرید در ایبا، ا نباشدیالمال باشد  تیر بیبگ یمستمر

 برخورداری ازهمه افراد در  که شود یم مشخص نیبنابرا(. 13ـ13: 92ج، 1411،یمجلس)
 هست. تیحراسالم و  یقبول، المال تیبثروت  عیتوز مالکهستند و تنها  کسانی المال تیب

ارزش افزوده  جادیاو  دیتول ندیفرآدر  مشارکت زانیمبر اساس  یبر سهماصل دوم: 
 (یعیطبعدل )

 دیمؤ یریکث اتیرواو  اتیآ که استمعروف  یاقتصادبه اصل عدالت  شتریباصل  نیا
 از جمله: ؛آن هست

 (11)(.93)نجم/ ستینو کوشش او  یسعجز  یا بهرهانسان  یبرا نکهیاو 
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 تیفعالآزاد است و محصول  یاقتصاد تیفعال، مشروع تیمالکدر چارچوب حقوق 
شود. مرحوم  عیضا یکس چیهحق  دینبا انیم نیا. و در رددگ یمبه خود او باز  کسهر 

و بر اشیاء )و اجناس( مردم، » :سوره هود 31 هیآبا استناد به  یجعفر یتقعالمه محمد 
ار و ک» :دیگو یم (11)«عیب نگذارید؛ و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد نکوشید!

د یا گروه به وجود آمده فقط و فقط بایفرد  یکله یه به وسکرا  ییها د و ارزشیتالش مف
ا به وجود آورندگان آنها منظور شود و هرگز به و یبه حساب خود به وجود آورنده 

 (.32: 1934، وضلویع« )گران گذاشته نشودیحساب د
 مطرح مسأله نیاآن  یاساسو اصول  یاجتماععدالت  تیماهبا توجه به روشن شدن 

 یاصل یمجر، شد انیب که. همانطور ستیچ یاجتماعلت عدا ییاجرا یها مؤلفه که شود یم
نهاد  کی نیبنابرا، افتد ینماصل اتفاق  نیادر عمل  یولمردم هستند  یاجتماععدالت 
 توان یم یکل. به طور باشد یم اصل نیا یاجرابه پشتوانه خود ملت مسئول  یحکومت

 نیتأم یکیهده دارد: بر ع یاساس فهیوظدو  یاجتماعدر قبال عدالت  یاسالمگفت: دولت 
 یشتیمعاز نظر سطح  یاجتماعتوازن  یبرقرار یگریدو  نیمسلمآحاد جامعه  یاجتماع

 .میپرداز یم فهیوظدو  نیامفصل  یبررسبه  که (123: 2، ج1921)صدر، 

ـوظایفدولتاسالمیدرتحققعدالتاجتماعی2

 یاجتماع نیتأمـ 1ـ2
است و با  یاسالم یمدنجامعه  کی یاساس یها بحثاز  یاجتماع نیتأم ای تکافل

خود حقوق ها از  و در آن همه انسان کند یم دایپجامعه قوام  که استاصل  نیا تیرعا
در جامعه حق و  گریدنسبت به فرد  یفردهر ، یاسالم دگاهیدبنابر  شوند. برخوردار می

 بدون ارتباط و گریهمدافراد را مستقل از  یاسالمجامعه  کیدر  توان ینم دارد و یحقوق
 نیابر  یادیز ییرواو  یقرآنشواهد  .متقابل در نظر گرفت به صورتحق و تکلیف افراد 

خانواده و  کیرا به  نیمؤمنجامعه  با پرداختن به سطحی باالتر از این، کهمدعا وجود دارد 
تا  پیوند زده یاسالمرا با اصل اخوت  یهمگان کفالت. اسالم کند یم هیتشبامت واحد 

 یدرآمدهااز  اتیمالاز نظر اخذ  ، صرفاًیاجتماعمتقابل  تیمسئولاصل  کهدهد  نشان
 .ردیگ یم شهیراخوت  مسألهاز  یعلماز نظر  بلکه، دهینگردوضع  یاضاف
 (12).(11)حجرات/ ...دیده یآشت؛ پس دو برادر خود را صلح و گرندیکدیؤمنان برادر م
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تند در برابر کفار سرسخت و که با او هس یکسانمحمد )ص( فرستاده خداست؛ و 
 (19).(23/)فتح...  ؛اند مهربانخود  انیم، و در دیشد

 :کند یم انیبآن  اشکالرا در تمام صور و  تکافلاسالم 
چون اسالم اصالت را هم به فرد و هم به اجتماع  فرد و خودش: نیب تکافل ـ1ـ1ـ3

در اسالم  یفرد. هر دارد یخصوصبه  گاهیجاداده است پس خود فرد هم از نظر اسالم 
 زیپره امکانتا حد  گرانیدخواستن از  کمکو از  کند نیتأمخود را  یروزمخارج و  دیبا

برخوردار است. در  یخاص کراهتدر اسالم از  زینقرض خواستن  یحت که یطور کند
 یانسان تیشخص، ریغ یسوبه  کردناجازه داده نشده تا با دست دراز  کس چیهاسالم به 
آن  کهشده است  تیرواو آله  هیعلاهلل  یصلاز رسول خدا سوال ببرد.  ریزخود را 
 نیدموجب نقص در  که دینکنقرض و  نیدخود را گرفتار  دیکن یسع: دیفرما یمحضرت 

قائل  کردن کار یبرا یبسزائو در مقابل ارزش  (14)(.421: 4ج، 1923 ،یمیحک) شود یم
سنگ جهاد  اش را هم خانواده یزندگ حتاجیما نیتأم یبرامرد  کردن کار که ییجااست تا 

 .(121: 4ج، 1933، یشهر یر یمحمد). داند یمدر راه خدا 
 دهد یمخانواده  انیبنبه  یخاصاسالم ارزش  :شاوندانیخوفرد و  نیب تکافل ـ3ـ1ـ3

 کل، نهاد نیانقص در  جادیا ایرفتن  نیببا از  که داند یماجتماع  هیپاو آن را اساس و 
 یـعـنی «ه الغرمیمن له الغنم فعل». با توجه به قاعده شود یمر نقص و نقصان جامعه دچا

( هر 214، تا یب، یرازیش ینیحس) بپردازد دیبا، غرامت را هم برد یمرا  متیغنکه  یکس
خود مسئول  شانیخوخانواده و  یازهاین نیتأمو  تکافلدر درجه اول نسبت به  یکس

. قانون ارث نه شود یممند  و منافع خانواده بهره ایمزاز با توجه به قانون ارث ا رایزهست؛ 
 عیتوزدر  گرید ییسواز  بلکه، رود یمبه حساب  انیاطراف یها نهیهز یبرا یجبرانتنها 

خانواده  نیب تکافل یبرااسالم  نیهمچندارد.  ییسزاجامعه نقش به  کردنثروت و متوازن 
و  یخانوادگ مشکالتصورت  نیادر  که کردهرا وضع  (11)قانون عاقله شانیخوو 
 ایو دولت  مهیبمثل  ینهادو نه توسط  شود یمبه دست خود خانواده حل  یشاوندیخو

 (.انون مجازات اسالمیق 913ماده ) گریدافراد 
 یعنی یهمگان تکافلمورد در اصل همان اصل  نیا فرد و اجتماع: نیب تکافل ـ2ـ1ـ3
 کفالتبه موجب آن مسلمانان جهان  کهت اس گریکدیمتقابل افراد نسبت به  تیمسئول

 ریسامثل  یا ضهیفرآن را ، امکاناترا بر عهده داشته و اسالم در حد توان و  گریکدی
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در ملزم نمودن ، دولت فهیوظاز  یحاک قتیحقامر در  نیا االجرا دانسته است. فرائض الزم
 یاجراضامن  یماسالاست. دولت در سازمان جامعه  شان یقانون فیتکال تیرعامردم به 

و  باشد یممسئول صحت اجراء مقررات  زینبوده و  منکراز  یناهآمر به معروف و ، احکام
وادار به ، زنند یمسرباز  یاله فیتکالو امتثال  یشرعواجبات  یادااز  کهرا  یکسان دیبا

 کند جیبسرا  نیمسلم ،جهاد یبرااست  مکلف کههمانطور  نیبنابرا. دینمااز قانون  تیتبع
و از لحاظ ، سازد زینناتوانان  یزندگ نیتأمف مربوط به را مجبور به انجام وظای ها آن دیبا

 یتلق یعملمزبور  ضهیفر یادادائر بر  یالهنظر  کهبهبود بخشد  شان یزندگچنان به  یمال
 نیمحرومو  انینوایب یبرارا  یحق نیمتمکناسالم در اموال  (.231: 2،ج1921، )صدر شود

آن را  حکومت پشتوانهقانون و به  حکمه ب یاسالمدولت  که یحقاست قرار داده 
به حق رفته؛  نیا یادا یبراوجدان  زشیانگاسالم به طرف  کنیل ؛کند یمبازخواست 

. در دوران ردیگگران صورت  توان یذاتو رغبت  لیمبا  زکاتپرداخت  که یطور
 یآور جمع انیدؤم یراظهابر اساس خود  زکات زین السالم هیعل یعلحضرت  حکومت

 چیهدر اموال من  که گفت یمو  زد یمسر باز  زکاتاز داشتن  کههم  کسو هر  شد یم
را به عنوان حجت در نظر  یوو سخن  کرد یم اعتماد یودولت به  ستین زکاتاز  یحق

روابط حسنه  جادیامنجر به  کار نیا که پرداخت ینم شیتفتبه تفحص و  گریدو  گرفت یم
 ذکر ییروااز نصوص  یبعض، شتریب ییآشنا یبراقسمت  نیا. در شد یم ملت دولت و نیب
 و بهتر شناخته شود. شتریباصل  نیا یاتیعمل یها جنبهتا  شوند یم

مال، به مال انسان  زکاتاز  ریغ یحق ایآ اکرم )ص( آمد و پرسید: امبریپ مردی نزد
 یا برهنه یا کندغذا  درخواست یا گرسنه، هرگاه آری :فرمود . حضرتردیگ یمتعلق 

؛ گفت احتمال دارد که وی دروغگو کند تیکفامسلمان او را  دیبا ،کنددرخواست لباس 
باشد و به دروغ تقاضای غذا و لباس کند حضرت فرمودند آیا از احتمال صادق بودنش 

 (12)(421: 31ج، 1411، یمجلس) ؟ترسد ینم
 یضرور یها حاجت دیابمسلمانان  کهشده است  ذکربه صراحت  ثیحد نیادر 

با  بلکهرا دروغگو نپندارند؛  گریهمدو  کننداعتماد  گریهمدو به  کنندرا رفع  گریهمد
مرتفع شود. البته الزم به  یو مشکلتا  کنند کمک یونفس به  بیطخاطر و با  نانیاطم
 زیچمصطلح واجب بر نه  زکات یمعنبه  ثیحد نیادر  زکاتمنظور از واژه  کهاست  ذکر

 نیانسبت به  گرید ثیحد. در شود یم صدقات و خمس و غیره یتمامشامل  بلکه ستین
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 مسأله نیاو لزوم و وجوب  تیاهم کهبرخورد شده است  یشتریب دیتاکو  تیجدبا  مسأله
 :کند یم را دو چندان

که  یکساست  اوردهین مانیا یعلفرمود: به خدا و محمد و  ـ السالم هیعلـ امام صادق 
او  اجیاحتبا او برخورد نکند؛ پس اگر توان دارد  ییخوشروبرادر مؤمنش با  زایندر هنگام 

مشکل او را حل کند؛ اگر  یگریدبا کمک  ستینو اگر قادر  دینمارا شخصاً برطرف 
ما و  نیبباشد و به درخواست او عمل نکند پس  تفاوت یب یمؤمنبرادر  یتقاضانسبت به 

 (13)(.13: 31ج ،1411، یمجلس) نخواهد بود یتیوالاو 
 دینبا مؤمن یها حاجتاز  کی چیه کهدارند  حیتصرمشابه  ثیاحادو  ثیحد نیا

 یها حاجت، منظور از حاجت که شود یماستفاده  گرید ثیاحادبماند؛ البته از  پاسخ یب
شونده نسبت به رفع  نه تنها فرد سوال گرید. از طرف استو مسلمان  مؤمنفرد  یضرور

 دیبا امکانو  ییتوانادر صورت عدم  بلکه استخود مسئول  هیناح از کننده سوالحاجت 
سائل را مرتفع سازد  مشکل گریدو اشخاص  گریدتا از طرق  بکندتالش خود را  حداکثر

. در مورد حد و اندازه رساند یمرا  گریهمدافراد نسبت به  یاجتماع تکافل تینها نیاو 
به چند  ریزما در  کهشده  ذکر عیتشهل در منابع ا یمتعدد ثیاحاد، ضهیفر نیا یاجرا
 :میکن یم اشاره ثیحد

کند که از امام پرسیدم از سهم زکات  السالم نقل می سعید بن غزوان از امام صادق علیه
السالم فرمود: آنقدر از سهم زکات به وی بده تا غنی  چقدر باید به یک نفر داد؟ امام علیه

 آمده است: یگرید ثیحدر د (13)(.132: 2ج ،1491 ،یعاملحر ) شود
السالم از سائلی  که از حضرت امام کاظم علیه کند یمعلی بن اسماعیل دغشی نقل 

تواند سائلی کند و  پرسیدم که در نزد وی قوت یک روز خود موجود بود که آیا وی می
آن را قبول کند  تواند یمآیا اگر قبل از اینکه سائلی کند کسی به وی کمک کند وی 

تا آنجا که قوت سال وی را  تواند یمودند اگر قوت یک ماه نزد وی باشد باز حضرت فرم
 (13).(132: 2ج، 1491، یعاملحر ) قبول کند زیرا زکات سالیانه است کند یممین أت

 یعنیتا حد اغنا هست  یاجتماع تکافلو  نیتأمحد  که شود یممشخص  نیبنابرا
 یزندگحاصل شود و به  یواز  تیمحرومرفع فقر و  که کرد کمکبه محروم  دیباقدر  آن

و  ریفقهمان مقدار درخواست شده از طرف فرد  اریمعو  مالکخود برگردد. پس  یعاد
 کتابدر  یحل. عالمه کرد کمک یوبه  دیبافرد  کردن یغنتا سر حد  بلکه ستینمحروم 
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 :دیگو یمبه فرد سائل  کمکو مقدار  تیفیکدر باب « اهکتاب الزی کالمختصر النافع ف»
 ،یآب)فاضل « الضابط من ال یملک موونه سنه له و لعیاله، و ال یمنع لو ملک الدار و الخادم»

 (.13: 1ج ،1413،یحلمحقق  ؛219: 1ج، 1413
در حد متوسط باشد  ایو  یعال یلیخدر حد  ییداراهست فرد از نظر ثروت و  ممکن

 نیاطبق  یفرد نیچن نیاد؛ اش را نداشته باش سال خود و خانواده کیخرج و موونه  یول
 هست. نیمؤمناز طرف  یمال کمکو  زکاتنظر مستحق 

 یها حاجت نیتأمبه  یهمگان کفالت کهگرفت  جهینت توان یمشد  ذکربنابر آنچه 
 یبراشدن  ازین یبدر حد اغنا و  کاالهانوع  نیا نیتأمحد  یولمحدود شده  یضرور

به عنوان مسئول  حکومت اسالمی )دولت( کهاست  ذکر. الزم به باشد یمسال  کیمخارج 
به امر  بیترغو مردم را  کند تیترب یدگاهید نیچنهست مردم را با  مکلف احکام یاجرا

عالوه بر  رهیغو  زکاتو  اتیمال یآور جمعو با اخذ و  کندجامعه  نیمحروممستمندان و 
 یها پول اگر یحت. کند کن شهیرو مستمند  ریفقجامعه را از وجود ، مردم میمستق کمک
دولت موظف ، نکندجامعه را  یازهاین نیتأم کفاف مذکور یها راهشده از  یآور جمع

بن جعفر در مقام  یموساهتمام ورزد. حضرت  ازمندانینبه امر فقرا و  گرید قهست از طر
ه وارث ندارد و مسئول کست ا یسکامام وارث : »دیفرما یمامام  فیتکالشرح حقوق و 

(. 143 :13ج، 1491،)حر عاملی «ز استیچ یه درمانده و بکاست  یسکو معاش  یزندگ
 ینییپاحد  بلکه ستین اعالی کمک کردنحد  بنابر آنچه که ذکر گردید؛ تأمین اجتماعی

سطح  کیافراد جامعه به  یتمامآن رساندن  یاعالو حد  استدولت به مردم  یها کمک
 فیتعر نینچنیارا  یاجتماع نیتأمدوم اصل  نیبنابرامتوسط و در شأن افراد هست.  یزندگان

 «.های طبیعی و خدادادی حق برخورداری تمامی افراد جامعه از اموال و ثروت»: میکن یم
 یبرارا  یمناسب یزندگدارد تا سطح  فهیوظو راساً  ماًیمستقاصل دولت  نیابه موجب 

و  ها ییداراجه به . با توکندفراهم  اند دهینرس یمادحد از رفاه  نیابه  عرفاً که یکسان
 کهدارد  فهیوظدولت نه تنها  ،ردیگ یمقرار  یاسالمدولت  اریاختدر  که یریکث یها ثروت

افراد  دیبا بلکه( برساند یعادالحاق به مردم  یعنیجامعه را به حد اغنا ) نیمساکفقرا و 
 ی«نااقتصاد» کتابصدر در  دیشهجامعه را ارتقاء بخشد.  نییپا یها دهکقرار گرفته در 

ن مورد ضمان اعاله است: یت و ضمان دولت در ایمسئول: »که کند یم نییتب نیچن نیاخود 
ی، فکم ی. و مفهوم زندگیفکاو بصورت م یه وسائل و لوازم زندگیته یعنیاعاله افراد 
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 یش عمومیه هر اندازه درجه رفاه و آساک ین معنیع و قابل انعطاف. بدیاست وس یمفهوم
 (239: 2، ج1921، )صدر «ابد.ییز گسترش میوق نشتر شود مضمون فیب

 آمده است: نیچن، مصر نوشته یوالبه  که زینالسالم  هیعل یعلدر نامه حضرت 
 یازمندانیان و نینوایب یعن، ین اجتماعییخدا را درباره طبقه پا، خدا را در نظر آور »...

 یطبقه هستند مردم قانع و مردمن یرا در ایران. زیگنیره بختان و زمیو ت، ندارند یاه چارهک
ه پروردگار به نفع آنان قرار کرا  یخدا حق ید برایرسد. تو بایگران میرشان به دیه خک

از  یرا و قسمت المال بیتاز  ید مقداری. باینکادا ، فاء آن ساختهیداده و تو را مامور است
ن گروه از یرا ایز ...یژه آنان سازیو یومت اسالم را در هر آبادکح یها نیغالت سرزم
را آن، سکازمندترند و در مورد اداء حق هر یگر به عدالت و انصاف نیس دکمردم از هر 

ه طاقت سوال و کچاره را یران سالخورده و بیمان را و پیت، یشگاه خدا بدانیعذر خود در پ
 (.19مه ، نا1934)سید رضی، « در معرض انظار قرار گرفتن ندارند، کامالً مورد توجه قرار بده

را  نیمسلمجامعه ، خود حکومت یگر یتصددر اواخر دوران  یعلحضرت  نیهمچن
 یزندگ یکرساند مگر با یشب را به صبح نم یسکوفه کدر » :کند یم فیتوص نیچن

خورند و خانه دارند و از آب گوارا ین مردم از نظر شغل نان گندم میترنییپا، راحت
وجود  دییتأو با  انیب نیاحضرت با  (21)(.923: 41ج، 1411، یمجلس) «نوشندی)فرات( م
همه  که کنند یمو اظهار  کنند یم انیبشده  کنترلامر  کیآن را ، در جامعه یطبقاتاختالف 

 هیعلامام صادق  گرید ثیحدبرخوردار شده بودند. در  یزمانآن  یعرف یزندگ کیاز 
 انیب نیچنجامعه  نییپا یها دهکافراد مستمند و  یبرا دیبارا  یزندگالسالم سطح متوسط 

 :کنند یم
به ایشان آنقدر بدهید تا بخورد و بیاشامد و جامه بپوشد و ازدواج کند و صدقه دهد و 

(21)(.21، 2جتا،  ، بییصفد؛ 33، 9ج، ق1412، یمجلس) حج بجا آورد
 

از  تر یینپا که یافراد کهگرفت  یجهنتشده  ذکربا توجه به مستندات  توان یم ینبنابرا
 یینپا، بودن یرفق مالکو  باشند یمو مساعدت  کمکمستحق ، اجتماع هستند یعمومسطح 

. فتوا و سخن یضرورو  یاساس یازهاین ینتأماجتماع هست نه  یعمومبودن از سطح 
جب یالعام  یالمجتمع ین تاخروا عن مستویان الذ» :کند یم ییدتأرا  ینا یزن یعهش یعلما
 (.111: 2ج، 1923، یمیحک« )لحقوا بهیان 

 مسلمان ریغخود، اعم از مسلمان و  تکفلافراد تحت  یبرا کهفرض است  یاسالمبر دولت 
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 هیاولو مواهب  ها فرصتاز  یبرخورداررا از نظر  یکسانی طیشرا( یحرب ریغ کافر یحت)
 المال تیبجزء  کهرا  ییها ثروتاموال و  یتمامفراهم سازد و  تیاولوحق  تیرعابا 

 یازهاین نیتأمتا عالوه بر  کند میتقس یتساومسلمانان به  نیب، دیآ یمحساب به  نیمسلم
برسانند و به اصطالح به  مکاناستاندارد و متوسط هر زمان و  یزندگانخود را به ، یضرور

 یهمگانو  مشترکحق ، یاجتماع نیتأمنوع  نیا ینظرعموم مردم ملحق شوند. اساس 
از  نیزمتمام  که دیآ یمبر  اتیرواو  اتیآهست. از  یعیطب یها ثروتافراد در انتفاع از 

 خاص. یگروههست و نه ها  انسان یتمامآن 
 (22).(11/)الرحمن دیآفر قیخال یبرارا  نیزم
 دیآفرشما  یبراوجود دارد،  نیزم( در ها نعمتاست که همه آنچه را )از  ییخدااو 

 (29).(23/)بقره
 (24).(21/)حج است مسخر شما کرد نیزمکه خداوند آنچه را در  یدیند ایآ

، یعیطب یها ثروتو  یعیطبحق دارند تا با استفاده از منابع ها  انسان یتمام نیبنابرا
 یاسالماصل توجه داشته و دولت  نیابه  زینداشته باشند. اسالم  یمرفهخوب و  یزندگان

 یبراا ر کارفرصت  کهست دولت ا فهیوظاست.  کردهحق  نیارا موظف و مسئول احقاق 
 کردن کاراز  ای اوردینفرصت الزم را به دست  که کسو هر  دینماهمه مردم فراهم 

مرفه را  یزندگ کیتا حد  یعیطب یها ثروتدر  مشارکتو  یمند بهره امکان، درماند
حقوق ضعفا و ممانعت  عییتضاز  یریجلوگاصل و  نیاتحقق  یبرا. دینما نیتضم شیبرا
 یها تیفعال یسر کیدست به  ستیبا یمدولت ، خاصتوسط قشر  هیسرما احتکاراز 

. شوند یم یمال نیتأم، یعیطب یها ثروتو  یعموم یدرآمدهااز محل  کهزند  یعموم
حقوق  عییتضخاص و  یا عدهتوسط  هیسرما احتکاراز  ها تیفعالگونه  نیا یاجرادولت با 

به طور  یعیطب یها تثروو  المال تیب کهتوجه داشت  دیبا. البته کند یم یریجلوگضعفا 
در آن را ندارد و از  یشخصدولت قرار گرفته شده و حق دخل و تصرف  اریاختدر  یامان
در  کردنرا با صرف  ها آناموال  دینباملت و مردم هست پس  ندهینماچون دولت  یطرف
 نیا متعال در سوره نساء خداوند که رایز، کند عیضابازده  کم ایبدون بازده  یها تیفعال

 افراد و ملت قرار داده است.  ییپابرجاقوام و  هیماوال را ام
 دینسپار هانیسفشما قرار داده، به دست  یزندگقوام  لهیوساموال خود را، که خداوند 

 (21).(1/)نساء
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 نمود: یبند جمع نیچنرا  یاجتماع نیتأمدولت در قبال  فیوظا توان یمشد،  ذکربنابر آنچه 
عموم  یها ثروتو ها  فرصت، امکانات، یعیطبر از منابع براب یبرخوردارحق  جادیاـ 

 افراد. یتمام یبرا

 نیادر  کنندگان مشارکتو  یاقتصاد یها تیفعالهمه  یبرا کسانی یها فرصت جادیاـ 
 .ها تیفعال

و  یفرد یها یآزاداز حقوق و  یاقتصاد یواحدهاافراد و  کسانی یبرخوردارـ 
 .تیامنو  یاجتماع

 یعادمردم  دیمف شرکت امکان جادیا یبراباال  یبازدهبا  یاقتصاد یواحدها سیتأسـ 
 .یاقتصاد یها تیفعالدر 

 .دیمفو  یضرور یکاالهاآحاد جامعه از  یبرخوردارگسترش ـ 

هر نسل  که ینحوبه ، یعیطب یها ثروتاز  یبرداردر بهره  ینسل نیبعدالت  تیرعاـ 
به ارث  یبعدداشته به نسل  یعیطب یاه ثروتبه منابع و  که یدسترس حداقل به اندازه

 .بگذارد
 یاقتصاد تیفعالدر  که یکسان یبرا یقیحقبه اندازه ارزش افزوده  دیتولاز  یبر سهمـ 

 .گرانیدو عدم احتساب آن به حساب  اند کرده مشارکت
 .یدولتو  یعموماز اموال و منابع  نهیبهاستفاده ـ 

 یاجتماعتوازن  ـ2ـ2
 یها تفاوتاسالم  که شود یمموجود مشخص  اتیرواو  اتیآمجموعه  یبررساز 

؛ پس بر کند یمرا طرد  یاله یها نعمتاز  یبردار بهرهدر مصرف و  ریچشمگو  میعظ
و  ییداراباشد؛ هر چند در  کینزد گریکدیمصرفشان به  اندازه کههمگان الزم است 

و  استعدادهاتفاوت در  یمبنابر  ها انساننه چندان داشته باشند. اصل خلقت  یتفاوتثروت 
در  میکروابسته به هم به وجود آورند. قرآن  یانساناجتماع  کیبوده تا بتوانند  ها ییتوانا

 :کند یمموضوع را مطرح  نیابه صراحت  92 هیآ، سوره زخرف
کنند؟! ما معیشت آنها را در حیات دنیا در  یا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم میآ»

 یم تا گروهیگر برتر قرار دادید یاز مردم را از بعض یمرتبه بعض ومیانشان تقسیم کردیم 
 ..«(.و با هم تعاون نمایند) رندیش گیگر را در خدمت خوید یشان گروهیاز ا

 (22).(92)زخرف/
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است  یامر گرید یبرخاز آنان نسبت به  یبرخ یبرتراختالف مردمان در استعدادها و 
گوناگون و مشاغل  یکارها کهاست  کرده جهت آن را مقدر نیبدخداوند متعال  که

گونه جامعه  نیبدتا  ردیبپذمتنوع به دست مردمان مختلف صورت  عیصنامتفاوت و 
 نیا. پس با توجه به وجود کند دایپاستمرار  یانسانجامعه  یزندگو  ابدیتحقق  یاسالم

و بدون  کسانیاد افر یدرآمدهاو  ها ییتوانا کهانتظار داشت  توان ینم ها درجهو  ها اختالف
 ریزاصل را  نیا زین. اسالم افتیتفوق خواهند  گرید یبعضبر  یبعض تفاوت باشد؛ مسلماً

را  کسبو  دیتولحد ، درآمد کسب یبراتالش  حداکثربه  کردن قیتشوو با  گذارد ینمپا 
و درآمد  کند کار دیبا تواند یمتا  یکسهر  که کند یم انیبو  کند یم یمعرف تیها نیب

آن  تواند ینم گرید، وجود ندارد یآزادآن  گرید، در مقام مصرف و استفاده یول کند کسب
 .کندمصرف  خواهد یمدلش  کهگونه 

مصرف قرار داده تا افراد جامعه از نظر  یبرا یحدودحد و افراد  اساسشانبر اسالم 
 جهینت انتو یم نیبنابرا. رندیگقرار  کسانی باًیتقرسطح  کیدر  یبرخوردارو  یزندگسطح 

 یبرخورداردر سطح مصرف و  یتساوتوازن و ، یاجتماعمنظور از توازن  کهگرفت 
 کوششدر طلب مال  یانسان که افتدیبو مال و ثروت. اگر چنان اتفاق  ییدارانه ، است
 نیاخود را از  کهالزم است  یوبر ، دیآفراوان از آن مال گرد  یمقدار یوو در نزد  کند

 یاجتماعو  یفردالزم  یها یگذار نهیهز( به مدد یتکاثر، کالن تیمالک) نیسنگ یگرفتار
د و ینکدر راه خدا انفاق » کهآمده است  میکر. چنانچه در قرآن کند)انفاق( خالص 

 (23).(131)بقره/« دیاندازیت نکشتن را به دست خود به هالیخو
از مال به اندازه الزم »: ندیفرما یم نیچنرابطه  نیادر  زین السالم هیعل یعل نیرالمؤمنیام

، 1934سید رضی، « )ش بفرستیش از پیخو یازمندیروز ن یرا برا ینگاه دار و فزون
شود  یس افرون نمکچ یمال ه» :ندیفرما یم امام صادق )ع(، یگرید ثیحددر  (23) (.21نامه

ن حجت را از ید ایتوانیشود. پس اگر میاخذه( خدا بر او گرانتر مؤه حجت )مکنیمگر ا
 یازهایاهلل چگونه؟ فرمود: با برآوردن ن فرزند رسول ید. گفتند: اینکن ید چنیود دور سازخ

 (23)(.412: 12ج، 1413 ینور؛ 912: 1ج، 1414، یطوس) «برادرانتان با اموال خود...
است.  مالک ازهاین بلکه؛ ستین مالکاستعدادها و مواهب ، در خرج و مصرف نیبنابرا

 .سازد یم کینزد گریکدیرا به  یزندگ یها سطح کهارد چنان هست مو اکثردر  ها یازمندین
 (.212: 2ج، 1931، )آرام
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اجتماعیعدالتتحققیابزارهاـ3
 (.31بالعدل و االحسان... )نحل/ امریان اهلل 
سبب  کند دایپو تجسم  ابدیمردم رواج  انیمعدل و احسان چون در  کهاست  آشکار

به  کینزدمردم متعادل و  یها توده یزندگسطح ، آندر  که شود یم یا جامعه شیدایپ
و احسان سبب  خواند یمفرا  یاقتصادهمگان را به توازن ، عدل کهاست. چرا  گریکدی

همه  یبرا یمتوازن یزندگتا سطح  شود یمهر دو باعث  نیاو  شود یم یشتیمع یهماهنگ
 .(241، 1931، )آرام دیآمردم فراهم 

 ـ عدل1ـ3
و  شوند یم یغنجامعه  یتماممردم اجرا شود  نیبگر عدالت در ا کهست ا ثیحددر 

، 1413، ینیکل« )الناس لَاستغنوا یلو عُدِلَ ف»را خواهند داشت:  یمتوسطراحت و  یزندگ
 (. 142: 1ج

امر  نیا، یاسالماست و بر طبق اقتصاد  یاسالمآرمان  کیفقر  یمنهاجامعه ، نیبنابرا
و  یاسالمنبودن فقر و محو آن از جامعه ، ر قاموس اسالمعدل د یمعن. باشد یم ریپذ امکان
 یخداو  دهد یمبه برپا داشتن آن فرمان  یآسمان کتاب که یا جامعهاست. پس  یانسان

 همان جامعه قائم بالقسط، اند دهیبرگزمسلمانان  یبرا)ص( آن را  اکرم امبریپمتعال و 
به وجود  یبراو تالش  کوشش، از فقر است و بر هر مسلمان یخالو جامعه  (21)حدید/

امام از ، کردطلب  یپولالسالم  هیعلاز امام صادق  یریفق یروزآوردن آن واجب است. 
چه اندازه پول در نزد توست؟ گفت: چهارصد درهم. به غالم فرمود: همه  دیپرسغالمش 

اه به ر یسپاسگزارگرفت و پس از  شیپو گدا راه خود در  کرد نیچنرا به او بده. غالم 
 یزیچمن:  یآقا یابرگشت وگفت:  ریفقافتاد. سپس امام به غالم گفت: او را باز گردان . 

ن صدقه یو تریکن»؟ امام فرمود: یکنچه  یخواه یم دنیبخشپس از  یدیبخشو  کردمطلب 
ده  کهانگشتر را  نیا. مینکرد ازین یبو ما تو را  (91)«اوردیب یازینیه در همان دم بکآن ست 
 اضیع) بها بفروش نیهمآن را با  یشد ازمندینو هر وقت  ریبگام  آن داده یبرام هزار دره

وجود  نیبنابرا(. 113: 2ج، 1931، ؛ آرام21: 43ج ،1411،یمجلس؛ 119، 144، یموسبن 
به  بخش نیاعدالت در جامعه است. در  کامل یاجراعدم  یبرا یشاخصفقر در جامعه 

 .شود یم یمختصرار عدل در جامعه قرار داده اشاره استقر یبرااسالم  که یمال یابزارها
 یمتوف کساناز  یا عده نیب دیباافراد  ماترکقانون  نیابه موجب  ( قانون ارث:1ـ1ج ـ
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 شود یممحسوب  یجمعتوازن  استیسدر جهت  یگرید نیتضمخود  نیا که، شود میتقس
، هر نسل انیپاجام در شده و سران کوچک جیتدربه  ها ثروت، ریتدب نیا لهیوسبه  کهچرا 

از اقرباء قسمت شده و چه بسا  یاریبستعداد  انیمهنگفت و بزرگ غالباً  یها ثروت
. با ندینما یم تملکرا  ها آن کهباشند  یافراد، هیاول نیمالک ای مالکبرابر تعداد  نیچند
حداقل در بعد  که شود یم حاکمدر جامعه  یعیتوزنظام باز ، قانون نیا قیدق یاجرا

 .ردینگقرار  یخاصافراد  اریاختاموال در  یتمامانباشته نشود و  ها ثروتانواده خ
انباشته شدن اموال و  تکاثراز  یریجلوگ یبرااسالم  ثابت: یها اتیمال( قانون 3ـ1ج ـ

از  کههرچه  که دهد ینمبه فرد اجازه  که کردهوضع  یثابت یها اتیمالجا  کیثروت در 
نظام  نیابا استقرار  بلکهست آورده است مختص خودش باشد؛ به د یخداداد یها ییتوانا

است  ذکر انیشا. کند یمشده جدا  هیتعب اءیاغندر اموال  کهرا  ازمندانینحق فقرا و  یاتیمال
انواع  نیبدر  یریگ اتیمالنوع  نیبهتربا نرخ ثابت  اتیمال یعنی، یاتیمالنوع نظام  نیا که

منظور از  (.191: 1939، بیاد) باشد یمو ...  یتنازل و یتصاعداعم از  ها اتیمالمختلف 
توسط دولت از مردم اخذ  زکاتبه اسم خمس و  کهاست  یاتیمالدو نوع  شتریبعنوان  نیا
 کردنبرطرف  یبراتنها ، است یحتم فهیوظ ها آن یادا کهدو نوع درآمد  نیا. شود یم

مبارزه با فقر و باال بردن  یبرا دیبامزبور  یدرآمدها بلکه باشد ینم یاساس یها حاجت
 دنیبخشو باالخره تحقق ، افراد متوسط و مرفه یزندگتا حدود  ریفقمردمان  یزندگسطح 

در سطح  یناهماهنگ یمعندر نصوص آمده به  که یفقربه مصرف برسد و  یجمعبه توازن 
 .یاساس اجاتیاحتاست نه عدم قدرت بر رفع  یهمگان یزندگ

 کهانفال  حاصل از یدرآمدهاثابت و  یدرآمدهاعالوه بر  :یدولت اراتیاخت( 2ـ1ـ ج
بر تحقق عدالت  یمبنمخارج دولت  کفافاموال  نیااگر ، ردیگ یمدولت قرار  اریاختدر 

داده تا با وضع  حکومتبه دولت و  یاراتیاختاسالم ، نکردرا  یاجتماعو توازن  یاجتماع
تفع سازد و حقوق مستمندان و فقرا را بودجه را مر یکسر نیا، دیجد یها اتیمالو  نیقوان

در زمان  ها اسببر  اتیمالبر گرفتن  یمبن یموثق ثیاحادما  زینمورد  نیا. در کند فاءیا
 یشرعجنبه  یاراتیاخت نیچن دهد یمنشان  که میدارالسالم  هیعل یعلخالفت حضرت 

د و دستورات متعد شانیا، السالم هیعل یعلدر عصر خالفت حضرت  نیهمچندارد. 
عدالت بوده  نیتأم ها آنفلسفه  کهاشتر داد  مالکبه  ها متیق دیتحددر خصوص  یمؤکد
 است.
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در  یار منافع و تعدکار و احتیفاحش و بخل بس ین طبقه تنگیشتر ایبدان در ب»
ب یو عی، و اضرار به منافع عموم یها سبب تعدنیه ا، کخوردیمعامالت به چشم م

رم که رسول اکبه عمل آور  یریار جلوگکن احتین از ایراشود. بناب یم یومتکدستگاه ح
ن یبر مواز یروشن و مبن، د سادهیرد. داد و ستد باکز از آن ممانعت یه و آله نیاهلل عل یصل

، دار و فروشندهیخر، نیاز طرف یکچ یه به هکن شود ییتع یها طورمتیعدالت بوده و ق
 (92، نامه1934)سید رضی،  «اجحاف نشود.

و  یکلاجحاف شده ممانعت  متیقبه  کاالاز فروش  کهمسلم است  یفقه از نظر
از  یریجلوگو  ها متیق دیتحدفرمان امام درباره  نیبنابرا، است امدهینبه عمل  یعموم

امر  یولبه عنوان دستور  بلکه یفقهقاعده  کینه به عنوان ، کاالعمل ظالمانه فروشندگان 
 بوده است.

 ـ احسان2ـ3
وضع  یاجتماعتحقق عدالت  یبرا که یواجب یها ضهیفرو  نیقوانبر اسالم عالوه 

آن بتواند به جامعه  قیطراز  که کردهوضع  یتبرعو  یاخالقدستورات  یسر کی، کرده
 کیامت اسالم را به مثابه  کلبدهد و  زینانسجام ، یاجتماععالوه بر توازن  یاسالم

را از احسان و  یوم بر خود دارد و را مقد گریدفرد ، یفرددهد تا هر  تیتربخانواده 
با  کهجامعه انصار را  زینآن باشد. قرآن  ازمندینخود  کههر چند ، سازد مند بهرهفضل خود 

 ادی یکینبه  کردندخود  ینیددر حق برادران  یاحسانو  ثاریاچنان  نیمهاجروضع  دنید
 :کند یم

 (91).(12/)حشر باشند ازمندین اریبسهر چند خودشان  دارند یمرا بر خود مقدم  ها آنو 
 مؤمنبر  مؤمنمرا از حق  دمیپرس السالم هیعل: از امام صادق دیگو یمابان بن تغلب 

. سپس به یساز شیخو کیشراو را ، از مال خود یمیندر  نکهیاابان:  یافرمود: ، خبر ده
 که یندا ینم ایآابان:  یابر من سخت آمده است سپس فرمود:  که افتیدرو  کردمن نگاه 

است؟  کرده ادی( کنند یم ثاریا) نندیگز یمرا بر خود بر  گرانید که یکسانبزرگ از  یخدا
هنوز  یا دادهقرار  کیشراو را در مال خود  کهشوم. فرمود: تا آن هنگام  تیفداگفتم چرا 

 گرید مهیناز  که یکن یم ثاریانسبت به او  یهنگام یا شدهبا او برابر  بلکه، یا نکرده ثاریا
باالتر از عدل  یفرد(. احسان در مقام 132: 2ج، 1413، ینیکل) یببخشبه او  یزیچخود 

 نیبنابرا؛ ستیندر عدل  کههمراه احسان هست  یادتیزفضل و  کی شهیهم رایزهست 
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 زیناز احسان و جود  دینبا بلکه، شود یزیر یپبر اساس عدل  دیبانه تنها  یاسالمجامعه 
به هم مرتبط  حیتسب یها دانهجامعه را مثل  یاعضا کهست ن اقدرت احسا نیاغافل ماند. 

 «نکردن با برادران معاشرت کبا احسان : »ندیفرما یم السالم هیعل یعلامام  .کند یمو وابسته 
 (92)(.413: 1411، یآمد یمیتم)

یریگجهینت
 ها انسان یمعنوو  یماد یزندگبه تمام ابعاد  کامل به صورت کهاست  ینیداسالم تنها 

را  کارآمدو  قیدق یراهکارها، التیتماو  ازهاین یتماماحقاق حق  یبراو  کردهتوجه 
است  یاجتماع ـ یاقتصادعدالت  یاجرا، نید نیا کالناز اهداف  یکیاست.  کردهارائه 

، و اهداف ازهاین ریساو بالطبع مثل  باشد یم ها انسانبر فطرت و خلقت  یمبتن که
 نیمعصوم کالمدر  یاقتصاداست. عدالت  کردهارائه  زینخاص خود را  یراهکارها

در  یاقتصاداز عدالت  که یمفهومو  یمعندارد و  یارزشمندو  ژهیو گاهیجا السالم همیعل
از آن  یامروزنوع بشر  کهاست  یتصورفراتر از آن مفهوم و  یلیخ، هست نیمعصوم کالم
در مقام  کهاست  یا جامعه، یاقتصاداسالم از نظر عدالت  یآرمان. جامعه کند یم درک

 کیهمه مردم در ، ندارد و در درجه باالتر یگاهیجادر آن  فالکتفقر و ، نازل تر آن
 یکاستاحساس فقر و ، یمادبودن  نیتأم نیعدر  یکس چیهسطح رفاه متوسط باشند و 

به  یاسالمدر جامعه  زکات حکماگر تنها  نیمعصوم. به فرموده نکند یگریدنسبت به 
 یادیز قاتیتحق. امروزه شد ینم افتیجامعه  نیادر  یریفق چیه، شد یم اجرا یدرست

 اکتفا زینمقدار  نیااسالم به  نیمب نید یحت. اند نمودهرا اثبات  یاسالم یمال نیتأم یبسندگ
 کاملامر در نظر گرفته و تحقق  نیاتحقق  یبرا که ییاالجرا الزم نیقوانو عالوه بر  نکرده

و  ها هیتوص یسر کی بلکه، کند یم آن ضمانت حیصحو  قیدق یجرااهدف را با  نیا
تر  مستحکمافراد آن جامعه را  نیبو رابطه  یاسالمجامعه  که کند یم ارائه یاخالق یپندها

در مقابل  یاجتماع یها هیسرمااصول با عنوان  نیاامروزه از  که کند یم و برادرانه تر
از  شتریبآن به مراتب  ریتاثو  شود یم ادی یانسان یها هیسرماو  یکیزیف یها هیسرما
 .باشد یم کشور کیدر اقتصاد  یانسانو  یکیزیف یها هیسرما
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هاادداشتی
 . ...سواء یعل طیالتقسفالعدل هو  المساوات... یمعن یقتضیالعدالة و المعادلة لفظ  ـ1

 .االمور مواضعها ضعیالعدل  ـ2

 .حقّ حقّه یذ کلموضعه و اعطاء  یف ء یش کلوضع  ـ3

 .العدل یضع االمور مواضعها ـ4

 .فی موضعه و اعطاء کل ذی حقّ حقّه ء یشوضع کل  ـ5

 التناصف. یف قهایأضالتواصف و  یف اءیاالشالعدل اوسع  ـ6

 . الناس بالقسط... قومیل زانیالمو  الکتابو انزلنا معهم  ناتیبالبلقد ارسلنا رسلنا  ـ7

 لالنام. ها وضعواالرض  ـ8

 االرض. یفما  لکماهلل سخر  ترانم ال ـ9

 .یسعلالنسان اال ما  سیل وان ـ11

 .نیمفسداالرض  یفو ال تعثوا  ائهمیاشو ال تبخسوا الناس  ـ11

 ... .کمیاخو نیبانما المؤمنون اخوه فاصلحوا  ـ12

 .... نهمیبرحماء  الکفار یعلمعه اشداء  نیوالذمحمد رسول اهلل  ـ13

 .نیالد نیشنه فا نیالدَّو  اکمیا ـ14

 913 ٔمادهاست و در اصطالح طبق  کنندهنگهدارنده و مواظبت  یمعنعاقله در لغت به  ـ15
بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب »عبارت است از  یاسالمقانون مجازات 

توانند ارث ببرند به صورت مساوی  کسانی که حین الفوت می  طبقات ارث به طوری که همة
 .«خواهند بود)در صورت قتل غیر عمد و یا جرح خاص( دار پرداخت دیه  هعهد

رسول اهلل  ایو آله قال  هیعلاهلل  یصل یالنب یالالسالم: جاء رجل  هیعلقال االمام الصادق  ـ16
اذا  یالعار کسوایالجائع اذا ساله، و  طعمیالمسلم ان  یعل؟ قال نعم، الزکاه یسوالمال حق  یاف

 صدقه؟  خافی. قال )ص(: افال کاذبا کونیان  خافیه ساله. قال ان

ما آمن باهلل و ال بمحمد و ال بعلی علیه السالم من اذا اتاه »السالم:  هیعلقال االمام الصادق  ـ17
اخوه المؤمن فی حاجه لم یضحک فی وجهه، فان کانت حاجته عنده سارع الی قضائها و ان لم 

 .«یها له، فان کان بخالف ما وصفته فال والیه بیننا و بینهتکن عنده تکلف من عند غیره حتی یقض

الرجل الواحد من  یعطی کمالسالم: قال سالته  هیعلعبد اهلل  یاببن غزوان عن  دیسع ـ18
 .هیتُغن یحت الزکاهالسالم: اعطه من  هیعل؟ قال الزکاه

 ومیو عنده قوت  السالم عن السائل هیعلقال: سالت ابا الحسن  یالدغش لیاسماعبن  یعل ـ19
و عنده  خذأیالسالم:  هیعل؟ قال قبلهی لهان حلی سالی قبالنمن  ئایش یاُعط وان؟ سالی لهان حلی

 .سنه یالمن سنه  یهالنها انما  الزکاهلسنته من  هیکفیقوت شهر، ما 
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 من شربیالظل و  یف جلسیالبرّ و  اکلیلاحد اال ناعما، ان ادناهم منزله  بالکوفهما اصبح  ـ21
 .ماء الفرات

 .حجّیو  تصدقیو  تزوجیو  یکتسیو  شربیو  اکلیما  عطهیفل...  ـ21

 لالنام. ها وضعرض واال ـ22

 .عایجماالرض  یفما  لکمخلق  یالذهو  ـ23

 االرض. یفما  لکماهلل سخر  ترانالم  ـ24

 .امایق لکمجعل اهلل  یالت اموالکمو ال توتوا السفهاء  ـ25

و رفعنا بعضهم فوق  ایالدن وهیالح یف شتهمیمع نهمیبنحن قسمنا  بکررحمه  قسمونیأهم  ـ26
 و... . ایسخربعضهم بعضا  تخذیلبعض درجات 

 ... .التهلکه یال کمیدیبااهلل و ال تلقوا  لیسب یفو انفقوا  ـ27

 .حاجتک ومیلو قدّم الفضل  ضرورتک به قدرمن المال  امسک... و  ـ28

فَافْعَلُوا  أَنْفُسِکُمْفَإِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ تَدْفَعُوهَا عَنْ  هِیْعَلَطُ إِلَا عَظُمَتِ الْحُجَةُ لِلَهِ مَالُ رَجُلٍ قَ کَثُرَمَا  ـ29
 . ...أَمْوَالِکُممِنْ  إِخْوَانِکُمْذَا قَالَ بِقَضَاءِ حَوَائِجِ  به ماابْنَ رَسُولِ اللَهِ  ایَفَقَالَ لَهُ 

 .یغنصدقه ما ابقت ال ریخقال رسول اهلل )ص(:  ـ31

 خصاصه. به هم کانانفسهم و لو  یعل وثرونیو  ـ31

 صاحب االخوان باالحسان. ـ32
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ومآخذمنابع

 قرآن کریم.

بررسی جایگاه خمس و زکات در تأمین »(، پایان نامه کارشناسی ارشد، 3131ادیب، سعید )
 ، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق )ع(.«مالی حکومت اسالمی

 ، قم: انتشارات طلیعه نور.(، مفردات الفاظ القرآن3131صفهانی، حسین بن محمد راغب )ا

 دار الکتاب :، قم(، غرر الحکم و درر الکلمق3131تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد )
 اإلسالمی.

، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعهق(، 3113حر عاملی، محمد بن حسن )
 میره.نشر اال :بیروت

 ، بی جا، بی نا.الفقه، القواعد الفقهیه حسینی شیرازی، سید محمد )بی تا(،

چاپ اول، دفتر  :، تهرانالحیاه (،3133حکیمی، محمد رضا؛ حکیمی، محمد؛ حکیمی، علی )
 نشر فرهنگ اسالمی.

احمد آرام، تهران:  ترجمه ،الحیاه(، 3133حکیمی، محمد رضا؛ حکیمی، محمد؛ حکیمی، علی )
 ر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ اول.دفت

، قم: مؤسسه المختصر النافع فی فقه اإلمامیهق(، 3133حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن )
 المطبوعات الدینیه، چاپ ششم.

 ریاممجموعه مقاالت برگزیده همایش عدالت اجتماعی و (، 3131رضایی، محمد حسین )
 لوم انسانی دانشگاه امام حسین )ع(.، دانشکده و پژوهشکده ععلی علیه السالم نیالمؤمن

 ، محمد دشتی، قم: مؤسسه بوستان کتاب.نهج البالغه(، 3131رضی، محمد بن حسین )

 ، تهران: چاپ نجفقلی حبیبی.شرح االسماء الحسنی(، 3131سبزواری، مالهادی )

، ترجمه محمد علی گرامی و سید هادی خسرو عدالت اجتماعی در اسالمسید قطب )بی تا(، 
 شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم. تهران:اهی، ش

 ، قم: انتشارات اسوه.اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد(، 3131شرتونی، سعید )
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 ، ترجمه ع اسپهبدی، مشهد: جهاد سازندگی، جلد دوم.اقتصاد ما(، 3131صدر، محمد باقر )

 النشر فراتز شتایز.، بیروت: دار الوافی بالوفیاتتا(،  صفدی، خلیل بن ایبک )بی

 ، بیروت، مؤسسه االعلمی.المیزان فی تفسیر القرآنق(، 3111طباطبایی سیدمحمدحسین )

 ، قم: دارالثقافه.األمالیق(، 3131طوسی، محمد بن حسن )

، دانشکده «جزوه درسی موضوعات انتخابی در اقتصاد اسالمی»(، 3131عیوضلو، حسین )
 اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(.

، قم: کشف الرموز فی شرح مختصر النافعق(، 3133ضل آبی، حسن بن ابی طالب یوسفی )فا
 دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 قانون مجازات اسالمی.

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.فلسفه حقوق(، 3133کاتوزیان، ناصر )

، تهران: دار الکتب لکافی )ط ـ اإلسالمیه(اق(، 3113کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب )
 اإلسالمیه.

، قم: مؤسسه روضه المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیهق(، 3113مجلسی، محمد تقی )
 جلد. 31فرهنگی اسالمی کوشانبور، چاپ دوم،

 ، بیروت: مؤسسه الطبع و النشر.بحار األنوارق(، 3131مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی )

، السالم های اجتماعی در دولت امام علی علیه تعدیل نابرابری(، 3131ه خان )محمدی، جمع
 قم: انتشارات مؤسسه شیعه شناسی.

 ، قم: نشر دارالحدیث.میزان الحکمه(، 3133محمدی ری شهری، محمد )

 ، قم: انتشارات هجرت.المصباح المنیر(، 3131المقری فیومی، احمدبن محمدبن علی )

، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش عدالت اجتماعی در اسالم(، 3131دین )موسوی، سید جمال ال
 و اندیشه معاصر.

، بیروت: مؤسسه مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق(، 3113نوری، محدث، میرزا حسین )
 السالم. آل البیت علیهم
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 یخصوص میحرحق بر  یمبانبه مفهوم و  ینگاه
 عرفیدر نظام حقوقی 

 

 *2زاده یمصطف میفه ،1زاده یموس میابراه
 

 رانیادانشگاه تهران، تهران،  یاسیسحقوق و علوم  دانشکده اریاستادـ 1
 رانیا، تهران، مرکزواحد تهران  یاسالم دانشگاه آزاد یشناس جرمحقوق جزا و  یدکتر یدانشجوـ 2

 

 7/11/1931: رشیپذ  8/7/1931: افتیدر

 دهیچک
نشان  یشناس جامعهو  یشناس انساندر مباحثات « حریم خصوصی»به اصطالح  یخیتار ینگاه

ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و  در فرهنگ که دهد یم
واحد  یمفهومو  فیتوص، برداشت، فیتعرحال،  نیابا  یولاست؛  شده یمواقع  تیحمامورد 

 راتییتغها،  تفاوت در فرهنگ خاطر به نیااست و  امدهین دست بهاز آن هنوز  شکل کیو 
 نیاتفاوت در نوع نگاه و نگرش به  زینو  خیتار یطدر جوامع در  یفرهنگو  یاجتماع، یاسیس

 طةیحو قلمرو خلوت و  قیمصاد که یطور بهآن در جوامع بوده است،  گاهیجاحق و نقش و 
 گریدبه زمان  یزمانو از  گریدبه جامعة  یا جامعهو از  گریدبه فرهنگ  یفرهنگاز  یخصوص

، کرامت، تیثیحبا حرمت،  یتنگاتنگو  قیعم، ارتباط «حق بر حریم خصوصی. »کند یمفرق 
 یمختارمحرمانه، توسعه خود  یشخصاطالعات  کنترل، یشخص، توسعه ارتباطات تیشخص
ها ملزم به شناخت  ارزش نیاحفظ  یبرا کهدارد  یبشررزشمند ا یها ارزش گریدو  یشخص

 .میهستانسان  یبرا یخصوصخلوت و  طهیح کی

 .یشخص یخودمختار، حق خلوت، یخصوص میحر :ها دواژهیکل
 

                                                                                                                                        
 E-mail: fahimmostafazadeh@gmail.com نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
 یزندگو تنها و به دور از همنوعان خود  تکدوردست،  یا رهیجزاگر انسان در 

 یول. شد ینماحساس  یو یبرا فیتکلو  فهیوظحق،  یشناسائبه  یازین دیشا، کرد یم

 دینما یم جابیادر اجتماع  یزندگو  کند یم یزندگانسان در اجتماع  کهاست  نیا تیواقع

 نیااز  ریغشود، چون اگر  ییشناسا جامعهاز افراد  کیهر یبرا یا فهیوظو  فیتکلحق،  که

بر  گرید ماتینامالو  کونسو  یاعتماد یب، استبداد، کشمکش، هرج و مرج، ینظم یبباشد 

 یضرورافراد در اجتماع نه تنها  یبراحق  یشناسائ نیبنابراخواهد شد؛  حاکماجتماع 

، یحقوقمباحثات  نیبدر  یارزشمند گاهیجاحق  کهاست  رو نیا. از باشد یمالزم  بلکه

ها و  تمام بحث ةیپادارد و آن را در دانش حقوق به عنوان قطب و  یاجتماعو  یاسیس

 گرانیدرا در مقابل تعرضات  یو کهبشر  یاساساز حقوق  یکیاند.  زاد عدالت شمردههم

حق » ،دهد یمقرار  تیحماها مورد  دولت یناروامداخالت  زینو  اش یخصوص یزندگبه 

ارتباط تنگاتنگ و  کهحق  نیااست. « حق خلوت» یعبارتبه  ای« بر حریم خصوصی

و  یخودمختار، یشخصسعه ارتباطات ، توتیشخص، تیثیح، کرامتبا حفظ  یقیعم

دارد،  یبشرمهم  یها ارزش گریدافراد و  نیب تیمیصم، توسعه الفت و یفرداستقالل 

همواره به  که یطور بهدارد،  ایدن یاسیسو  یحقوقدر مباحثات  یا ژهیو گاهیجاامروزه 

 حقوق بشر در عصر حاضر مطرح بوده و هست. ینمودهااز  یکیعنوان 

 یبررساز دو منظر قابل  کشور کی یحقوقدر نظام « ر حریم خصوصیحق ب» گاهیجا

 زینناقض این حق و  یرفتارها یانگار جرمبا  توان یم یعنیاز منظر حمایتی؛  یکیاست: 

و خلوت شهروندان را  یخصوص یزندگ کهپرداخت  یکسانبه مقابله با  ییقضااقدامات 

است در  ممکندولت  یعنیو تهدید؛ . دیگری از منظر مداخله دهند یممورد تعرض قرار 

و  تیمحدود جادیاشهروندان اقدام به مداخله،  یخصوص میحرقلمرو خلوت و 

توسط مقامات  میحر نیااست  ممکن ای دینما ها آنو انتخاب  اریاختدر برابر  یانگار جرم

 یحت ای ردیقرارگجرائم مورد نقض و تعرض  قیتحقو  کشف یراستادر  یتیامنو  یفریک

 یاسیسو  یبهداشت، یاخالق، یاجتماعحفظ نظم  ایاز وقوع جرم  یریشگیپاست  نممک

. این مقاله با توجه کندخصوصی شهروندان را فراهم  یزندگموجبات دخالت در خلوت و 

 دهد: به دو منظر فوق دو سؤال زیر را مورد بحث و بررسی قرار می
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چه بوده و قلمرو  حقوقی عرفی یها نظامدر « حق بر حریم خصوصی» ـ مفهوم1
 ؟کجاستآن تا  یتیحما

حقوقی  یها نظامشهروندان در  یبرا« حق بر حریم خصوصی» ییشناساـ مبانی 2
 عرفی چیست؟

 «حق بر حریم خصوصی» یخیتارتحول  ریسـ 1
 یحقوق ستمیسها قبل در  و قراردادها از قرن یماداموال  تیمالکچون  یحقوق میمفاه

 میمفاه زینما  کشورو در حال حاضر در نظام حقوقی وجود داشته  کشورها ییقضاو 
درآمده و  ریتحربه رشتة  یمتعددو مقاالت  ها کتاب ها آندربارة  کههستند  یا شدهشناخته 

حق خلوت و » یولصورت گرفته است  ها آنحقوقدانان دربارة  نیب یا عمدهمباحثات 
سده از مطرح  کیز بیش ا که استیدن یحقوقدر نظام  دیجد یمفهوم« حریم خصوصی

واقع  تیحمامورد  یگرید اشکال، اگر چه قبالً به گذرد ینم یالملل نیبشدن آن در عرصه 
 دهد یمباستان نشان  ونانیها و آداب و رسوم  ، نوشتهنیقواناست؛ به عنوان نمونه  شده یم

 هکبوده  گریهمدباستان دو مفهوم مرتبط با  ونانیو حق خلوت در جامعه  تیمالکحق  که
  (Barrington Moore, 1984:108)شناخته شدند.  تیرسمبه  گریکدیهمراه با 

و  کسانی ریمسروند و  کیدر « حق خلوت و حریم خصوصی»، یالدیم 13در قرن 
، مردم و کشورها یاساس. اصول قانون کرد دایپتوسعه  تیمالکحق  یلوامشابه تحت 

 تیحمااصول در پرتو  نیاقرار دادند.  تیحمادولت مورد  یها دخالتاموالشان را در برابر 
المثل  ضرب زینو  یحقوقنمودند. اصل  تیحما زینرا « حیطه خصوصی»، تیمالکاز حق 

حرمت  که هرکسداشت.  یعیوس کاربرددر قرن نوزدهم « خانه هر شخص پناهگاه اوست»
با  ردک یم جادیا مزاحمت و ممانعت مالکان کاملنسبت به تصرف  ای شکست یمرا  یا خانه

مربوط به  نیقوان زینو  شیتفتو  یبازرس تیممنوع. شد یمروبرو  یمدنو  یفریک یها مجازات
شد. جبران  رفتهیپذخانه  مالکان یخصوص هیحطضامن و نگهبان  عنوان به ریغ ملکتجاوز به 
تعرض به حیطه »به جبران خسارت  یحت، ریغ ملکوارد شده در تجاوز به  یها خسارت

و  یشخص یها یآزاد، یشخص تیامنو حق  کرد دایپ یتسر زین« خصوصی و خلوت
افراد و  یها خانهبه حرمت  کارکنانشدر برابر هرگونه تعرض دولت و  یخصوص تیمالک

 ییشناسا(. رفته رفته بحث mary chopecki:4شناخته شد ) تیرسم به شان یزندگخلوت 
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حقوق  نیاقلمرو  جیتدر بهآمد و  انیمفرد به  افکار، احساسات و یروانو  یروح تیامن
از اشخاص در برابر  تیحمااحساسات،  یحقوقارزش  ییشناسا؛ با افتیگسترش  یقانون

 تیحما کیو  کرد دایپگسترش  یروحدر برابر صدمات  ها آناز  تیحمابه  یبدنصدمات 
، خاکآزاردهنده و رنجش آور، گرد و  یبوهامحدود از اشخاص در برابر سروصداها، 

در  نیقوانشد؛ رفته رفته  جادیااز حد متعارف  شیبو ارتعاش و لرزش  ندیکش گاریس
و با مالحظة شهرت و اعتبار فرد و بودن او در  افتندیو آزار گسترش  ذاءیامورد مزاحمت، 

 یقسمت کیانسان  یخانوادگآمدند؛ روابط  وجود بهتهمت و افترا  نیقوانهمنوعانش،  انیم
قانون، مسلم و  شرفتیپتوسعه و  نیاگفت  دیبار واقع او شد؛ د یزندگ یحقوقاز مفهوم 

 (Warren and Brandeis,1890:199قابل اجتناب بود. ) ریغ
 یگریدعنوان  (To be let alone) «حقِ به حال خود رها شدن»عبارت مشهور 

 تیحماو حریم خصوصی مورد  آن در گذشته، حق خلوت یلواتحت  کهبود 
 پرونده کیدر  کایآمر یعال وانید 1395سال در که یطور به؛ گرفت یمقرار 

(Wheaton V. Peters,(1834) 33 U. S. 591, 634)  از متهم هیچ چیز » کهاظهار نمود
شود، بلکه تا زمانی که ثابت نشود که او حقوق  شود و هیچ چیز پرسیده نمی خواسته نمی

حق خلوت و حریم »حال  نیا؛ با «تواند به حال خود رها شود دیگران را نقض کرده، می
 1333در سال  نکهیامستقل مورد نظر نبود تا  یحقوقمفهوم  کیهنوز به عنوان « خصوصی

. دیگردمطرح « حقِ به حال خود رها شدن»تحت عنوان ، حقوق یدرس کتاب کیدر 
(Ronald B Standler:2) 

و جهت توسعه حق خلوت و حریم  ریمس کهافتاد  یخاصاتفاق  کی 1331در سال 
گشت.  گریکدیاز  تیمالکداد و موجب مجزا شدن حق خلوت و حق  رییتغرا  خصوصی

 سیبراند سییلوساموئل وارن و  انیآقابه قلم  یا مقالههاروارد  یحقوق هینشردر آن سال 
قبال حق  کهاگرچه عنوان نمودند  سندگانینو. کردمنتشر « حق تمتع از خلوت»تحت عنوان 

درخواست  یول شد یمواقع  تیحمامورد  تیکمالمفهوم موسع حق  یلواخلوت تحت 
. ردیگقرار  تیحماشناخته شده و مورد  تیرسمطور مجزا به  باید حق خلوت به کهنمودند 

گزارش ناخوشایند پیرامون ازدواج  کیچاپ  دنبال بهمقاله را  نیا کهمذکور  سندگانینو
پرداختند  یکسانبوعات و (، به انتقاد از مط191 :1933 دختر وارن نوشتند )اندرو کالپهام،

 دهند یمو هوس خود قرار  یهورا ملعبه  گرانید تیثیحو  افکارعواطف، احساسات،  که
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مطبوعات : »کردندمقاله اعالم  نیادر  ها آن. گذارند یمپا  ریزرا  گرانید یخصوصو امور 
کنند. اراجیف و شایعات  ای از حدود آشکار نجابت و نزاکت تجاوز می در هر زمینه

شود. برای  شرمی دنبال می ای شده است که با گستاخی و بی صورت یک حرفهاساس به یب
های شهوانی، جزئیات روابط جنسی را در ستون صفحات روزانه منتشر  ارضای سلیقه

خودی است  کنند. برای سرگرم کردن خوانندگان، ستون پشت ستون پر از شایعات بی می
آید.  دست میوزة خصوصی و خلوت دیگران بهوسیله دخالت بدون اجازه در ح که به

سختی و پیچیدگی زندگی، و وابستگی ناشی از پیشرفت تمدن، دوری گزیدن انسان از دنیا 
سازد. تحت تاثیر فرهنگی که در حال پیشرفت است، انسان  را گاهی اوقات ضروری می

ش اهمیت تر شده است به قدری که تنهایی و خلوت براینسبت به انظار عمومی حساس
اساسی پیدا کرده است؛ ولی ابتکارات و اختراعات مدرن از طریق تجاوز به خلوتش او را 

تر و شدیدتر از صدمات جسمی  ها و فشارهای روحی و روانی دردناک دچار ناراحتی
تعرض به حق  کهدادند  شنهادیپ جهینت( در Warren and Brandis,1890:196«. )کند می

 یستیباشناخته شده و  تیرسم  به دیجدشبه جرم  کی عنوان بهخلوت و حریم خصوصی 
تعرض به  کهدانست چرا  زیمتماو آبرو مجزا و  تیثیحآن را از ضربه زدن به شهرت و 

 نیا ٔجهینتو در  کند یموارد  ها آنبر  یتر ژرفو  تر قیعمضربة  کیخلوت اشخاص 
 نیهم. به ندیب یم بیسآانسان  وکمال تیشأن، تیفرد، استقالل، کرامتتعرض، احساس 

. متعاقب مقاله یمالحق  کینه  دینام یفردو  یشخصحق  کیآن را  دیبا کهخاطر است 
ها اقامه  در دادگاه« حق خلوت و حریم خصوصی»تحت عنوان تعرض به  یا یدعاومزبور، 

 شدند. رفتهیپذبعضاً رد و بعضاً  کهشد 
 مکالماتشامل ضبط  یولوژتکن شرفتیپاز  یناش دیجدتعرضات  ستمیبدر طول قرن 

، یخصوص اماکندستگاه ضبط صوت در  ای یمخف کروفنیم، گذاشتن یخصوص یتلفن
و  یساز رهیذخ، یآور جمعجهت  وترهایکامپ تیقابل، یمبرداریفلو  یعکاس یها نیدورب

 یاساسحق مهم و  کی عنوان بهدست آوردن اطالعات و... باعث شد تا حریم خصوصی  به
حقوق  ةیاعالمدنبال شد و  یفراوان تیجدبا  یالملل نیبدر سطح  که یطور بهشناخته شود. 
 16در ماده  1377 یاسیسو  یمدن یحقوق یالملل نیب ثاقیمو  12در ماده  1353بشر در سال 

حقوقدانان  یالملل نیب کنگرهچون  یمتعدد یها کنگرهشناختند و در  تیرسمحق را به  نیا
به سال  استکلهمحقوقدانان در  کنگره، 1343در سال  نیو کنگره، 1344به سال  نیودر 
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موضوع بحث واقع شد.  1373حقوقدانان در لندن به سال  یالملل نیب هیاتحاد کنگره، 1376
 (52ـ59 :1943، یکاتب)

و تجسسات در  یمخفمقابله با اقدامات  یبرا کشورها، استکهلممتعاقب قطعنامه 
مختلف چه  یکشورهانمودند.  یمقرراتضع افراد، اقدام به و یخصوص یزندگخلوت و 

از حق خلوت و حریم خصوصی  تیحمابه  یعاد ینیقوانو چه در  یاساس نیقواندر 
هم  یبرخگذراندند و  بیتصوصراحتاً قانون حق خلوت را به  کشورهااز  یبرخپرداخته، 

 نیابا  یولخود گنجاندند  یاساسآن را در اصول قانون  قیمصاداز  یبرخ یضمنطور  به
 شرفتیپهست تا بتوان در برابر خطرات روزافزون  یشتریبتالش و دقت  ازمندینحال 

نشانه گرفته  ممکن شکل نیتر آسانو خلوت افراد را به  یخصوص یزندگ که یتکنولوژ
 رساند. بیتصوبه  کاملجامع و  ینیقواناست، 

 یخصوص میحرمفهوم حق بر ـ 2
 انهیعامدر محاورات  مکرر صورت به کهاست  یاصطالح« حیطه خصوصی و خلوت»

 ینگاه. ردیگ یممورد استفاده قرار  یفلسفو  یاسیس، یحقوقدر مباحثات  نیهمچنو 
در  که دهد یمنشان  یشناس جامعهو  یشناس انساناصطالح در مباحثات  نیابه  یخیتار

است.  شده یمواقع  تیحماها و جوامع گوناگون همواره ارزشمند بوده و مورد  فرهنگ
اصطالح  نیااز  شکل کیواحد و  یمفهومو  فیتوص، برداشت، فیتعرحال،  نیابا  یلو

و  یاجتماع، یاسیس راتییتغها،  تفاوت در فرهنگ خاطر به نیااست و  امدهینهنوز بدست 
اصطالح و  نیاتفاوت در نوع نگاه و نگرش به  زینو  خیتار یطدر جوامع در  یفرهنگ

 طةیحو قلمرو خلوت و  قیمصاد که یطور بهاست.  آن در جوامع بوده گاهیجانقش و 
به زمان  یزمانو از  گریدبه جامعة  یا جامعهو از  گریدبه فرهنگ  یفرهنگاز  یخصوص

 .کند یمفرق  گرید
 یجا، تنها شدن، دنیگز ییتنها یمعنابه  یفارسلغت  یها فرهنگدر « خلوت»واژة 

خلوت » (479: 1931، دیعم؛ 725: 1932، نیعمآمده است ) ییتنها یجاو  ییتنها، اریاغاز  یخال
رفته  کار به یمعندر دو  کهاست  یسیانگلدر « Privacy»معادل واژه « و حیطة خصوصی

نظارت و توجه  ایاز مداخله  یآزادـ 2بدون مزاحم  ایتنها بودن  تیموقعـ 1است: 
در « Privacy»(. واژه Oxford advanced learner’s dictionary, 1989:989) یعموم
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« تنها به حال خود و بدون مزاحم رها شدن»حق  یمعنابه  زین آکسفورد یحقوقفرهنگ 
 (Oxford dictionary of law, 1997:354آمده است. )

را « خلوت و حیطه خصوصی»به  نینخستاز اشارات  یکیهمانطور که قبالً اشاره شد، 
اشخاص را از  یاسیس و یعمومحوزه  که افتیارسطو  یفلسف یها نوشتهدر  توان یم

 یقلمرودو  نیا کهو معتقد بود  دانست یمو جدا  زیمتماآنان  یخصوصو  یخانوادگحوزه 
افراد به  یاسیسو  یعموماز حوزة  یو گرید یعبارت به؛ گرندیکدیاز  زیمتما کامالً، یزندگ

 و برد یمنام « Oikos»افراد به عنوان  یخانوادگو  یخصوصو از حوزه « Polis»عنوان 
قواعد و مقررات  که دانست یم گریهمدجدا از  کامالًرا « Oikos»و حوزه « Polis»حوزة 
 (Judith decew, 1988:9-10گردد. ) حاکم یگریدبر  یستینبا یکیبر  حاکم
، نهیزم نیاتوسط حقوقدانان، صاحب نظران و پژوهندگان در « حق بر حریم خصوصی»
از صاحب  یبرخ (moore,2008:412-413)شده است.  فیتعر یمتفاوت یها صورتبه 

حقِ »اند:  نموده فیتعر ریز صورت بهرا « حق بر حریم خصوصی»، نهیزم نیانظران در 
 آشکارمحرمانة اظهار شده و  یشخصمضمون اطالعات  کهتوقع و انتظار است  نیاداشتنِ 

 که یموقعو افشاء نخواهد شد،  آشکاراشخاص ثالث  یبرا، یخصوص مکان کیشده در 
شدن احساسات  دار حهیجرو  یسرافکندگ، یشرمندگمضمون آن اطالعات باعث  یافشا

 (Ronald B standler:1و متعارف شود. ) یعاد تیحساسشخص با  کی
است و در حیطه  تیحمامورد  یزمانـ مضمون اطالعات 1مزبور:  فیتعرباتوجه به 

 ایاظهار  یصخصو مکان کیاوالً در  که ردیگ یم یجاحق خلوت و حریم خصوصی 
، یشرمندگ ها آنافشاء مضمون  کهباشد  یاطالعاتاز آن دسته  اًیثانشده باشد و  آَشکار

داشته  یپرا در  یعاد تیحساسشخص با  کیدار شدن احساسات  حهیجرو  یسرافکندگ
اظهار و  یاراد صورت به یعموم مکان کیتوسط خود شخص، در  که یاطالعاتـ 2باشد. 
 یخصوص مکان؛ منظور از ردیگ ینمقرار  تیحماحق خلوت و  طهیحشده باشد در  آشکار

گفت مثل منزل، اتاق هتل و  یخصوص مکانعرفاً و عادتاً بتوان به آن  کهاست  یمکانهر 
 مسافرخانه، غرفة تلفن و مانند آن.

حق محرمانه بودن »به عنوان « حق بر حریم خصوصی»، گرید فیتعر کیدر 
(. 179 :1939شده است )هارلو،  فیتعر« نظار عمومیخصوصیات شخص یا مال وی از ا

 یمالو  یخانوادگ، یشخص اتیخصوصاطالعات مربوط به  کههدف این تعریف آن است 
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، تولد، یتیشخص یها یژگیواطالعات راجع به سن، قد، وزن، رنگ مو،  لیقبفرد از  کی
و  خیتار، یدرماو  یپدر، مشخصات یدارائ زانیم، یرانندگ نامهیگواهازدواج، طالق، 

ها، سوابق  ، مسافرتیاعتبار کارت یمال، گردش یزندگو  سکونتمحل تولد، محل 
، مذهب و موارد نید، تعداد و سن فرزندان، شماره تلفن، یجاریاست، سوابق یاستخدام

 که یزمانتا  یستیباحق خلوت و حریم خصوصی بوده و  قیمصادو ... از  تیهو نییتع
شخص را  دینبابمانند و لذا  یباقرا اعالم ننموده، محرمانه  ها آنخود  تیرضاشخص با 

. در واقع بر اساس کرد اش ییدارا ایخود  اتیخصوصنمودن  آشکارمجبور به اظهار و 
 کیژنت شیآزما زینو  تیشخص، تست مواد مخدر، آزمون یسالمت یها آزمونمزبور  فیتعر

و  یشخص اتیخصوصو  اطالع از سوابق یبرا شیتفت نیهمچنفرد و  تیرضابدون 
 پرکردن یبراو الزام  لیتحصجهت ادامة  رشیپذ ایافراد جهت استخدام  یخانوادگ

است، نقض حق خلوت و حریم خصوصی  یفرد اتیخصوصمسائل و  یحاو که ییها فرم
نباید  کهاست  نیا، باشد یمالزم  نجایاآن در  ذکر که یا نکته. البته شود یمافراد محسوب 

 یعمومشخص از انظار  اتیخصوصبه عنوان حق محرمانه بودن « وصیحق بر حریم خص»
شخص باید به عنوان  کی یزندگ اتیخصوصمحرمانه بودن  بلکه رفتیپذطور مطلق  را به

، یعمومنفع و مصلحت مهم فردی یا  جابیاشود ولی در مواقع ضرورت و  رفتهیپذاصل 
 بر آن قائل شد. یاستثنائات

، موضوع حق خلوت و حریم خصوصی مجموع نظران حبصااز  گرید یکیبه اعتقاد 
به  که یمسائلو پرس و جو دربارة  یبازرس، شیتفتاز  زیپره صورت به کهاست  ییرفتارها

پنجرة آن به طرف  که یاتاقبه داخل  کردناز نگاه  زیپرهمثل  ستینمربوط  کس چیه
( مطلب قابل ذکر در Jeffery reiman, 1976:43-44. )کند یم دایپباز است، نمود  ابانیخ

از پرس و جو، مشاهده و آگاه شدن  زیپرهاجتناب و  کهاست  نیامزبور  دگاهیدخصوص 
مثل منزل، اتاق هتل، غرفه تلفن و  یخصوصدر حوزة  کهاست  ییدادهایروفقط در مورد 

 ییدادهایرودر مورد  یآگاه ایمشاهده  ایمانع صحبت  توان ینمو  دهند یمرخ  ها نیامانند 
خاطر و از  تیرضابا  که یفرد؛ به عنوان مثال دهند یمرخ  یعموم یها مکاندر  که شد
توقع داشته  دینبا، کند یمفاش  یعموم مکان کیرا دربارة خود در  یاطالعاتاراده  یرو

حق  طهیحمحرمانه و در  یخانوادگ ای یشخصاطالعات مشمول اطالعات  نیا کهباشد 
راه  بیغرو  بیعج یها لباسبا  ابانیخ کیدر  هک یفرد کی ای، رندیبگخلوت قرار 
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ها  دربارة لباس ای نکندنگاه  یوبه  کس چیه کهاست  یمنطق ریغانتظار و توقع  نیا، رود یم
؛ و یشخصحوزه  کیاست نه  یعمومقلمرو  کی، چون او در نکندو ظاهرش صحبت 

 یعموم مکان کی در مشاهده، صحبت و... در گرانید یآزاد تیمحدودانتظار،  نیاداشتن 
 است.
 :کند یم فیتوص نیچنحق را  نیاحق خلوت،  نةیزمپردازان در  هینظراز  گرید یکی
حق خلوت آدمیان متضمن یک پناهگاه امن یا منطقة حفاظت شده برای آدمیان است »

توانند از بازرسی دقیق و موشکافانه و احتماالً نکوهش دربارة امور  که مردم در آن می
ضرب  ادآوریفوق  فیتعر(. 133ـ133 :1931بام،  سین« )ها و آزاد باشند.شخصی خود، ر

حق خلوت را  ییشناسامزبور،  فیتعر. باشد یم« خانة هر شخص پناهگاه او است»المثل 
افراد  که کند یمانسان تصور  یبرا یخودمختار کیپناهگاه امن و  کی ییشناسادر واقع 
؛ بر باشند یممصون  گرانیدو نقد  یبازرسخالت، پناهگاه معموالً از تعرض، د نیابشر در 
در  کهرا  ییدادهایروو اظهار نظر دربارة  یبازرس، شیتفتحق  کس چیه فیتعر نیااساس 

است،  یو یخصوص یزندگو مربوط به خود شخص و  شود یمواقع  یخصوص طهیح
 کهرا  ییها یبازرسو اظهار نظر و  کردوارد  هینظر نیارا بر  یاستثنائات یستیباندارد. البته 

، ردیگ یمو مصالح مهم جامعه انجام  یاجتماع یها ضرورت یبرخ خاطر به ایقانون  حکمبه 
 .رفتیپذ

ها و آثار  نوشته که برند یماصل نام  کی عنوان بهاز حق خلوت  سیبراندوارن و  انیآقا
الت چارچوب بدون دخ کیو حق داشتن  کردهو احساسات شخص را محافظت  افکار، یمعنو

چارچوب مشخص، مصون  نیادر  ها آنها و اعمال  تا اظهارات، گفته کند یمرا به افراد بشر اعطا 
 (Warren and Brandeis,1890:10) قانون واقع شود. تیحمااز تعرض بوده و مورد 

 تیرسم بهرا  افکارشفرد بر احساسات، روان و  تیحاکم خواهد یم دگاهید نیا
، احساسات تیثیحاز افراد در برابر تعرضات به روان،  تیحمابه بشناسد و قانون را وادار 

عواطف و  زیناشخاص و  یمعنوحقوق  هینظر نیا گرید یعبارت؛ به دینماآنان  افکارو 
 تیحمامورد  گرانید یها یفضولو منش فرد را در برابر تعرضات و  تیشخصاحساسات، 

 .دهد یمقرار 
حق زندگی در خانه خود، بدون نگاه »از پژوهشگران، حق خلوت را شامل  یبرخ

آنکه شخص مزاحمی  مزاحم دیگران، و حقِ بودن در یک اتاق خواب یا اتاق خصوصی بی
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 یها فیتعرمانند  زین فیتعر نیا. دانند یم( 135: 1941)استون، « بتواند وارد آن شود
لبته ، اداند یمحق خلوت را مصون بودن از تعرض و مزاحمت  تیخصوص نیتر مهم نیشیپ

و استراحت و خواب را مورد اشاره قرار داده و از  سکونتمنزل و محل  تیمصونفقط 
محرمانه  یشخصها و اطالعات  و نوشته مکالماتو  مکاتبات یریناپذو تعرض  تیمصون
 است. اوردهین انیمبه  یذکر

حیطه » نام بهخود  کتابپردازان حق خلوت در  هینظراز  گرید یکی نیوستآالن 
ای که فرد  چارچوب حمایت شده» کیرا « حق بر حریم خصوصی»، «آزادی خصوصی و

( Alan westin, 1967:36« )تواند خود مختاری خویش را در آن چارچوب اعمال کند می
گرایش به دوری و پرهیز از زیر نفوذ و کنترل کامل » زینرا  یمختارخود  یو. داند یم

شده، همان حیطة  تیحمااز چارچوب  نیوست. منظور آالن کند یم یمعن، «دیگران بودن
 یمختاراز اعمال خود  یو. منظور شود ینمجز فرد مربوط  کس چیهبه  کهاست  یخصوص

رها باشد تا بتواند استقالل و  ها تیمحدودو  کنترل، موانع، ودیقاز  کهاست  نیا زین
واقع  . درکندمربوط به خودش، اعمال  کامالًو  یخصوصرا در حوزة  اش یفرد تیحاکم
بر اساس آن، شخص  که کند یم فیتوص ییتوانا کیحق خلوت را به عنوان  نیوستآالن 

چه موقع و چگونه و تاچه  که کند یم نییتعو  کند یمرا به خود محدود  گرانید یدسترس
 ربط دارد. گرانیدبه  طهیح نیاواقع شده در  یدادهایرو، اطالعات و یحد

مقاله  کیدر  سونیگاوحق خلوت، بنام روث  نهیزمپردازان در  هینظراز  گرید یکی
شرط  کی عنوان به، حق خلوت را «های قانون حیطه خصوصی و محدودیت»تحت عنوان 

شخص مختل خواهد  یزندگشرط،  نیادر صورت نقض و فقدان  که داند یم یزندگ یبرا
اتفاق  یزمانشخص،  کینقض حق خلوت  که کند یممقاله بحث  نیادر  یوگشت. 

نظاره گر او باشند  ها آنگردد و  لیتحص گرانیدفرد، توسط  یشخصاطالعات  که تداف یم
( منظور Ruth Gavison, 1980:436-438به اطالعات او را داشته باشند. ) یدسترس امکان ای

 یاریبس کهاست  نیا، باشد یم کردن یزندگالزمه و شرط « حق خلوت» نکهیااز  سونیگاو
، داشتن ارتباطات آزاد، تیفرد، یشخص یمختارخود  رینظ یشخص یها یآزاداز حقوق و 

نبودن و  گرانیدو نفوذ  کنترل ریزعمل و انتخاب،  یآزادداشتن آرامش روان و اعصاب، 
 نیادر اعمال  یعمومچون در قلمرو  کرداعمال  توان یمحوزه  نیارا فقط در  ها نیامانند 
و  یعموم تیامن، نظم و نیقوانعه، آداب و رسوم جام یستیباو حقوق، همواره  ها یآزاد
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و خلوت تنها  یخصوص طةیح، جهینترا در نظر گرفت و در  گرانیدو حقوق  ها یآزاد زین
و  کرد یزندگ یعرفو  یقانون یها تیمحدودبه دور از  توان یمدر آن  کهاست  ییجا

به مرحله  منطقة حفاظت شده نیادر  کرداجرا  یعمومدر قلمرو  توان ینم کهرا  ییها برنامه
 اجرا در آورد.

و  تیظرف یدارارا مبهم و « حق بر حریم خصوصی»از پژوهشگران، مفهوم  یکی
 نیهم. به ردیدربرگرا درباره افراد  زیچهمه  تواند یم کهنامحدود دانسته  قیمصاد

گردد؛  ذکرآن  قیمصادو  فیتعرحق مزبور توسط قانون  که کند یم شنهادیپ یوجهت 
 کند یم فیتوص یشخص یمختارخود  رةیجز عنوان بهخلوت را  حق یوحال  نیابا 
(Tom Gerrety, 1977: 234-236.) 

 ریزپارنت، حق خلوت را در بردارندة سه مفهوم  نام بهاز پژوهشگران  گرید یکی
 :داند یم

 کیـ 2 شود یمشخص، تنها به حال خود رها  کیبه موجب آن،  کهاست  یحقـ 1
 یحقـ 9است  یفردو  یشخصنسبت به مسائل مهم  کنترل ای یخودمختاراز اعمال  شکل

 ,parent) کند یمبه خود را محدود  گرانید یدسترسبه موجب آن، فرد  کهاست 

هم  که داند یمحق خلوت  طةیحرا در  ییدادهایرو، اطالعات و شانیا(. 1988:269-270
ه باشند و نشد آشکارارائه و  یعمومها و قلمرو  در محل نکهیاباشند و هم  یشخص
با مصالح افراد  آشکاراز هرگونه تناقض  یعار یستیبا دادهایرواطالعات و  نیا نیهمچن

روزنامه  کیدر  یشخص(. به عنوان مثال، اگر parent, 1988:271جامعه باشند ) ای گرید
با اراده و  یونیزیتلوبرنامة  کیدر  ای کنداز اطالعات مربوط به خود را فاش  یبرخ
مربوط به  یشخص( اطالعات مایسدوم  شبکهداغ در  یصندلثل برنامة خود )م تیرضا

و  کردشده محدود  انیبرا به اطالعات  گرانید یدسترس توان ینم گرید، دینما انیبخود را 
 حق خلوت به شمار آورد. طهیحآن را در  ای

 کی، حق خلوت عبارت است از حق 1376در سال  استکهلم کنفرانسدر قطعنامه 
 نیا. در بکند یزندگ تواند یمدارد،  لیم که طور آنزادانه و با حداقل دخالت، آ کهشخص 

 تیحماقصد دارد و  که طور آن بکند یزندگ کهحقِ فرد بشر است »قطعنامه آمده است: 
 شود در مقابل:

 او؛ یداخلو  یخانوادگ یخصوص یزندگالف ـ هرگونه مداخله در 
 او؛ یمعنو ای یاخالق یآزادو به  یروح ای یجسمب ـ هرگونه تعرض به سالمت 
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 ج ـ هرگونه تعرض به شهرت و شرافت او؛
 ها و اعمال او بشود؛ از گفته که یمضر ریتفسد ـ هرگونه 

 او؛ یخصوص یزندگمربوط به  کنندهامور ناراحت  موقع یب یافشاـ   ه
 او؛ عکسو  تیهوو ـ استفاده از اسم، 

نشستن، او را تحت نظر  نیکمرة او، در دربا یجاسوس منظور به تیفعالح ـ هرگونه 
 ؛کردنقرار دادن و عرصه را بر او تنگ 

 او؛ مکاتبات فیتوقط ـ 
 او؛ یشفاه ای یکتبـ استفاده سوء از مخابرات  ی
گرفته، برخالف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و  ایاو داده  که یاطالعاتـ افشاء  ک
 (112ـ119: 1953، یدفتر نیمت«. )حرفه

دور از انظار عموم » توان یمحق خلوت و حریم خصوصی را  یها مشخصه نیتر مهم
؛ گرندیکدیسه مشخصه الزم و ملزم  نیااز  کیهر کهنام برد « مصونیت»و « آزادی»، «بودن

اطالعات مربوط به شخص،  ای دادهایرو کهاست  نیا« دور از انظار عموم بودن»منظور از 
مثل منزل، اتاق هتل،  یخصوصعادتاً  مکان کیدر  کهباشند  ییدادهایرواز آن اطالعات و 

 ای یلیتحص نشیگز، فرم لیوک، دفتر پزشکمثل مطب  یخصوص حکمدر  ایغرفة تلفن، 
 یها مکانها و  در محل ها آنوقوع  ایشدن  آشکاراظهار شده باشند و  ایواقع  یشغل

، تیمحدودو بند،  دیقاز  یآزاد یکی، «آزادی»صورت نگرفته باشد؛ منظور از  یعموم
عدم انجام و چگونه عمل  ایدر انجام  یآزاد یگریدو  کنترلعادات و رسوم، فشار و 

اعم از  گرانیدبرگردن  یفیتکل، «مصونیت»است و منظور از  یخصوص مکاندر  کردن
، احساسات، افکار، یخصوص یزندگمزاحم و متعرض  کهاست  یحقوقو  یقیحقافراد 

اشخاص مصون از  یخصوص یزندگ یعنیافراد نشوند  تیشخصو  تیثیح، خانه، تیامن
 تعرض و نقض است.

 که یمعن نیبددانست؛  هیساحق  کیرا « حق خلوت» توان یمبه بحث،  ینگاهبا 
 تیرسم بهآن  یلواتحت  ای رندیگ یمآن، جامه عمل به خود  هیسادر  ییها یآزادحقوق و 
معاشرت؛  یآزاد؛ یجنسنتخاب نوع روابط در ا یآزاد گرید یعبارت. به شوند یمشناخته 

شخص، خانه، اوراق و اموال او؛ منع ضبط و  تیامنبچه دار نشدن؛  ایدر بچه دار  یآزاد
 یدر، فشار و پردهیفضولشدن در برابر  تیحماو استراق سمع؛  مکالمات یسر کنترل
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؛ ها بانک، الوک، پزشکانتوسط  یا حرفه؛ منع افشاء اسرار ونیزیتلوو  ویرادمطبوعات و 
 شیتفتبه منازل؛ منع  ییقضاقانون و مقام  حکمبدون  ینظامو  یانتظام نیمورأممنع ورود 

شناخته  تیرسم بهتوسط قانون  که یمواردمگر در  یشخص یها نیماشمنازل و  یبازرسو 
 یزندگحق خلوت و احترام به  ةیسادر  کههستند  ییها نمونهو  اشکالشده باشد؛ و... همه 

 اند. واقع شده ییشناسااشخاص مورد  یخصوص

با در نظر  زینپردازان و  هینظرو  نظران صاحبارائه شده توسط  اتینظربا توجه به 

 نمود: فیتعر توان یم ریز صورت بهرا « حق بر حریم خصوصی»حق،  نیا قیمصادگرفتن 

حق داشتن یک چهارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار است که در این »

 یبرخوردارمنظور از «. چوب، فرد از یک نوع خودمختاری شخصی برخوردار است چهار

 یزندگدر حوزة  یفرد تیحاکم، اعمال فیتعر نیادر « خودمختاری شخصی»از 

 است. یعرفو  یقانون یها تیمحدود، فشار و کنترلو بند،  دیقبه دور از  یخصوص

 امعهدر ج« حق بر حریم خصوصی» ییشناسااحترام و  یمبانـ 3
چرا  کهاست  نیا یخصوص میحر ای« حق خلوت»مباحث مربوط به  نیتر مهماز  یکی

آن چرا  ییشناساچرا مهم و « حق بر حریم خصوصی»داشته باشد؟  یحق نیچن یستیبابشر 

طرفداران  یمبان؟ شود یمبشر احساس  یبرا یحق نیچن ییشناسابه  یازینالزم است؟ چه 

منافع و  کدامجامعه و فرد دارد؟  یبرا ینفع، یحق نیچن ییشناسا ایآ؟ ستیچ هینظر نیا

و نامشروع قلمداد  ریناپذ هیتوجدخالت در حوزة خلوت اشخاص را  کهمصالح هست 

تا بهتر بتوان به  کردخواهد  کمک ها آنو بحث درباره  یسؤاالت نیچن؟ پاسخ به دینما یم

 برد. یپدر جامعه  یحق نیچن گاهیجا

 توان یمشهروندان در جامعه را « حق بر حریم خصوصی»از  تیوحما ییشناسا یمبان

ـ محدود نمودن 2 یتیشخص کمالبه رشد و  کمکـ 1قرار داد:  یبررسدر چهار بند مورد 

ـ حفاظت در برابر 5 یشناس جرم یها مصلحتـ 9دولت  گر مداخلهطلب و  توسعه تیماه

 .یتکنولوژ شرفتیپ

 شد شخصیت انسانتأمین و حمایت خودمختاری فردی و ر .1ـ3
و  باشد یمو اراده آزاد  تیمسئول درکمجهز به وجدان،  کهاست  یموجودبشر 
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استقالل  نیهممستقل. انسان با توجه به  یانسان تیشخص یدارااست  یموجود نیهمچن
 کهاحساس را دارد  نیا. بشر در خود دیآ یم حساب بهممتاز از جامعه  یفرد، تیشخص

، و دینماو انتخاب  یریگ میتصمو گفتار خود  کرداررفتار، در مورد اعمال،  تواند یم
حس  نیا، ستین یگریدرا دارد و مجبور به اطاعت از  یکارعدم انجام  ایانجام  اریاخت
حس را  نیاگرفتن حق خلوت و تعرض به آن،  دهیناداست.  یانسانهر موجود  یعیطب

 .دینما یمرا نقض  یو نشیگزمال و حق ، شخصت فرد را لگددار حهیجر
حقوق  یبرخ یدارا کهآزاد و مستقل است  یموجودخود  عتیطببشر برحسب 

حق  زینو  یخوشبخت یجستجوو  لیتحص، حق یآزاد، حق اتیحمثل حق  یجدانشدن
احترام  گرانیدبه خلوت  کهحقوق الزم است  نیاو تحقق  لین یبرا. باشد یم تیامنداشتن 

 یبرا شتریب یحتو  یماد تیامن اندازة به یصخصو یزندگ تیامن نیتأم رایزگذاشته شود 
مال و ثروت  که ستین نیاهدف افراد در جامعه فقط  نیهمچناست.  یضرورفرد مهم و 

شناخته شده و  یا جامعهدر هر  یاساسارزش  کی عنوان بههمواره « احترام» بلکه کنندجمع 
ر جامعه است. احترام به و وجود آن د« احترام»و متمدن،  یمتعال، شرفتهیپجامعه  کیالزمة 

و  تیثیح نیتأم زینو  یانسان یها ارزشبه گسترش « حق خلوت و حریم خصوصی»
 یها خواستهاز  یکی یخصوص میحرو محترم بودن  کند یم کمکعظمت اعضاء جامعه 
در روابط افراد جامعه و  یناهنجار، یبدگمانبدون آن، پسرفت،  کهافراد در جامعه است 

 فرما خواهد شد. حکمجامعه  برتنزل اخالق،  زین
، یروح، فشار ریتحق، ها آن یخصوص یزندگافشاء  زینتعرض به حق خلوت افراد و 

و ضربات  آورد یمرا به ارمغان  یروانو  یروحو درد و رنج  یشرمسارخشم، نفرت، 
و  یخودکشموارد او را وادار به  یاریبسفرد وارد ساخته و در  کریپبر  یریناپذجبران 
 .کند یم یاجتماعضد  اعمال
 یربنایزرا  ها آنبه ارتقاء  کمکو  یبشراز اهداف مهم  تیحمااز پژوهشگران  یکی
از حق خلوت به توسعه  تیحما کهنظر است  نیابر  یو. داند یماز حق خلوت  تیحما
رها  گرانید کاملنفوذ  ریز، غلبه و کنترلو فرد را از  کند یم کمک یفرد یخودمختارحق 

 کهاست  یخصوص( فقط در خلوت و حوزة Alan Westin, 1967:33-34). سازد یم
و  یخصوص میحر کی ییشناسا. عدم دینمارا اعمال  شیخو تیفرد تواند یمشخص 
و  تیشخص ینابودفرد است.  تیفردو  تیشخص ینابود یمعناانسان به  یبراخلوت 
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است. با از  یعیطبمنابع  کمکتازه به  یزیچآغاز  یبراقدرت انسان  ینابودبرابر با  تیفرد
با  یبازشب  مهیخ یها عروسکجز  یزیچ تیفرد زینو  یخصوص میحربردن  نیب

 (233 :1977. )آرنت، مانند ینم یباق یانسان یها صورت
 یقانون یحصارها زینو  یارتباط یرهایمسحدود و  یانسانافراد  انیمهمواره  یستیبا

 میحرحصارها است. لغو  نیااز  یکی یخصوص میحر ییشناسا کهوجود داشته باشد، 
انسان است. از  یدروناستعداد  ینابودانسان و در واقع  یآزادسلب  یمعنابه  یخصوص

را نابود  یتیفعالو هرگونه  یزندگاز  یا حوزهآزاد در هر  ابتکار، یشخص یزندگبردن  نیب
استقالل و  تیفرد کهاست  نیا یمعنا، در واقع به یزندگ یخصوص. حذف قلمرو سازد یم

واحد حساب  تیشخصفرد و  کیبشر به صورت  کلو  گردد یم انکارافراد  یتیشخص
را  یمیوخعواقب  تواند یماست و  خطرناکالعاده  بشر فوق یبرا شهیاند نیا که شود یم

 (913ـ921 :1977. )آرنت، اوردیببه ارمغان  یبشرجوامع  یبرا
 التیتماعواطف، احساسات و  ،افکار یداراخود،  یانسان عتیطببنا به  یفرد هر

را  شیها یخوشو  ها یتلخ زینعمدة هر فرد و  یزندگاز  یا عمدهگوناگون است و بخش 
، فشارها و یزندگ یدگیچیپ. ردیگ یمدر بر  التیتماعواطف، احساسات و  نیهم

، افکارابراز  یبراخلوت و تنها را  طیمح کیموجود در اجتماع، داشتن  یها یناراحت
، افکارحفاظت  کهحق خلوت است  نیا. در واقع سازد یم یضرور التیماتعواطف و 

 کمک ها آن تیمصونو به  ردیگ یمرا برعهده  یشخص التیتمااحساسات، عواطف و 
 (Warren and Brandis,1890:2-6. )دینما یم

افراد بشر، در ارتقاء توسعه و  یبراحق  کی عنوان به یخصوص طهیح ییشناسا نیهمچن
، یشخص یمختارعمل، سالمت روان، استقالل و خود  یآزادچون  ییها ارزشاز  تیحما

مؤثر و الزم است.  کامال، یبشرارتباطات سودمند و هدفمند  یبرقرارو  تیخالقرشد و 
(Ruth Gavison, 1980:442 )چارچوب  کیحق خلوت و حریم خصوصی،  ییشناسا

، نظارت یبازرساز  توانند یمر آن د که آورد یم وجود بهافراد  یبراحفاظت شده و امن را 
انسان  کهحق است  نیا طةیحخود، آزاد و رها باشند. در  یشخصدر مورد امور  یداورو 
 یشخص، اطالعات محرمانه و دینما کنترلخود را شخصاً  یزندگ وةیشحالت و  تواند یم

 که گونه آن، دینما تیهداخود در اجتماع را شخصاً  یزندگو روش  کنترلخود را 
، کند یم نییتعخود  که یحدودارتباط آزاد با  انیاطرافشود و با  انیعدر جامعه  خواهد یم
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 (133ـ133 :1931بام،  سین. )دینمابرقرار 
 یانسانو شأن  کرامتارتباط تنگاتنگ با  کی نیهمچنحق خلوت و حریم خصوصی 

 ةیساانسان در  یمعنوو  یماد تیتمام میتکر زینسرنوشت و  نییتع، استقالل، یآزاددارد. 
 تیممنوعاست.  سریمافراد  یشخص تکاملالزم جهت رشد و  یفضا کیحق خلوت و 

 تیمصون زینبودن و  گرانیدو نفوذ  کنترل ریز، یبازرسافشاء اطالعات محرمانه، استراق سمع، 
 (Judith Decew:7است. ) یانسانشأن  میتکرو  یفرد یآزاداحترام به  به خاطر مسکن

افراد جامعه  نیب یکینزد، الفت و متیصمبا  قیعمارتباط  کی نیهمچنحق خلوت 
، حق (Gerstein) نیگرستو  (Fried) دیفرپژوهشگران چون  یبرخ که یطور بهدارد. 

و  تیمیصمبدون آن، تحقق  که دانند یمارزشمند  لیدل نیاخلوت و حریم خصوصی را به 
خلوت وحریم خصوصی را در ، حق دیفراست. به عنوان مثال  ناممکنالفت در جامعه 

و اعالم  دینما یم فیتعردرمورد خود،  یشخصاطالعات  کنترل عنوان بهمفهوم مضیق 
 شرفتیپبا  قیعمارتباط  کی یدارادارد و  یعیطبو  یذات یارزشحق  نیا که دارد یم

 یحق نیچن یحتمنفرد است و  یاجتماعو  یاخالق تیشخصفرد با  کیشخص به عنوان 
خود  یبراو اعتماد را  یدوستهمچون عشق، احترام،  یکینزدرد ارتباطات الزم است تا ف

شخص از  کههستند  ممکن یصورتو اعتماد فقط در  یدوستدهد. در واقع عشق،  شکل
انسان است.  تیشخص کمال دیتهدحق خلوت،  دیتهدباشد و  مند بهره یخصوص طةیح

 نیهمچنو  گرانیدود با تا آزادانه ارتباط خ دهد یمشخص اجازه  کیحق خلوت به 
 نیاپردازان در  هینظراز  گرید یکی نیگرست( Judith Decew:7. )دینما نیمعخودش را 

و  تیمیصم یبراحق خلوت و حریم خصوصی  که یطور همان که کند یم، استدالل نهیزم
در روابط  تیمیصماست،  یضرورما  یبرا گرانیدالفت بدون تعرض، نظارت و مشاهده 

مان را تجربه و حس  یزندگ کاملطور  ما الزم است تا به یبرا زین یاعاجتمو  یشخص
 کنترلدر مورد خودش را  مانهیصمتا فرد، اطالعات  شود یم. حق خلوت باعث میینما
 یبرا نیهمچن بلکه گرانیددر جهت ارتباط با  یفراوانمنافع  یدارانه تنها  نیاو  دینما

 (.Judith Decew:8و الزم است )سودمند  زین یوو روح و روان  تیشخصرشد 
 است: ریزدر بردارندة منافع « حق بر حریم خصوصی» ییشناسا

 تیتمامو  تیشخصبه  یدسترس کنترلـ 2و محرمانه خود  یشخصاطالعات  کنترلـ 1
مهم در مورد نوع  ماتیتصماتخاذ  یبراخود  ییتوانا کنترلـ 9خود  یروانو  یجسم
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سه مورد،  نیاو توسعه ارتباطات متنوع؛  یانگریب جهت خود یخانوادگو  یزندگ ستمیس
و  ریپذ بیآسما را  ها آناز  کیو نبود هر  دیتهددارند. چون  گریهمدبا  یقیعمارتباط 

حق بر حریم . »میهست گرانید، فشار و استثمار نیبذره  ریز که کند یم نیانگران از 
از موارد باال با فراهم  کیهراست چون ما را در برابر  یاخالقارزش  یدارا« خصوصی

و وجود  ییشناسا. با دینما یم تیحماحفظ و  یتیشخصو استقالل  یآزاد امکاننمودن 
 یداورو  سهیمقا، فشار، استثمار، یداور شیپ، یبازرسحق خلوت و حریم خصوصی از 

 (.Judith Decew:9) میشو یمآزاد و رها  گرانید
 ریزمنافع  یدارا« حق خلوت» ییشناسا که دیآ یم دست بهفوق  یها دگاهیداز مجموع 

 :باشد یمشهروندان  یبرا
 افراد؛ یشخص التیتما، احساسات، عواطف و افکارـ حفاظت از 1
توسعه الفت،  زینارتباطات سودمند و هدفمند و  یبرقراربه تحقق و  کمکـ 2
 افراد جامعه؛ نیب یکینزدو  تیمیصم

، تیخالقتوسعه  زینن انسان و و رشد روح و روا تیشخص کمالبه توسعه  کمکـ 9
 افراد جامعه؛ یتیشخصو استقالل  تیفرد

 و محرمانه خود توسط افراد جامعه؛ یشخصو اطالعات  یزندگ وهیش کنترلبه  کمکـ 5
و  یشخص یمختاراعمال حق خود  یبراچارچوب امن و حفاظت شده  کی جادیاـ 4

 و بند؛ دیق، نظارت، فشار و یبازرساز  ییرها
 یجستجوعمل، حق  یآزاد، حق اتیحچون حق  یحقوقو تحقق  لین به کمکـ 7

 و... ؛ تیامن، حق داشتن یخوشبخت
 نیتأمو  یانسان یها ارزشبه گسترش  کمک زینو  یبشر کرامتـ حفظ شأن و 6

 جامعه. یاعضاو عظمت  تیثیح
و  یشرمسار، خشم، نفرت، یروح، فشار ریتحقافراد جامعه از  ییرهابه  کمکـ 3

 .یروانو  یروحج درد، رن

 گر دولت طلب و مداخله توسعه تیماهمحدود نمودن  .2ـ3
افراد جامعه  یبرارا « حق بر حریم خصوصی» ییشناسا که یگریدمهم  یمباناز  یکی

در جامعه است.  اش سلطه، وجود دولت همراه با قدرت و سازد یمواجب  یحتو  یضرور
از قدرت و سلطة  یا چاره چیهد دارد و وجو یدولتو  حکومت یا جامعهدر هر  کهاز آنجا 
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خواه  ادهیزتا قدرت  دیکش یحصارفرد  تیشخصو  تیموجودبه دُور  یستیبا، ستینآن 
با  یعنی(. 151 :1963 ،یقاض) دینماتجاوز  میحر نیانتواند به  حاکم یجوو سلطه 

 در حکومتانسان را در برابر  یتیشخصو استقالل  تیفرد یستیباحق خلوت  ییشناسا
 امان نگه داشت.

را محدود نمودن « حق بر حریم خصوصی» ییشناسا یمباناز  یکی یستیبادر واقع 
و بدون حد و مرز رها  مهابا یباگر  کهستمگر قدرت دانست  اناًیاحطلب و  توسعه تیماه

 که یطور همان کند یاسیسقدرت  الیاممصلحت و  یفدااست فرد را  ممکنشود، 
افراد را نابود و  تیفرد، یخصوصبا حذف قلمرو  ینازآلمان  چون یتریتوتال یها حکومت

 میترس دیبا یاصلهدف  نیبنابرانمودند.  کن شهیر ها آنرا در  ییشکوفاهرگونه استعداد و 
فرد باشد و قانونگذار  یتیشخصو استقالل  تیفرد ینگهباندر جهت  یشخصقلمرو 

به  المقدور یحتقدرت نتواند  کهدولت را محدود نماید  عملکرد یمرزها یطور یستیبا
محدودة دولت و فرد  یجداساز یبرا یبرخ که یطور به کندخلوت اشخاص تجاوز  میحر
و شرافت او، از  کرامت، تیثیح، یانساناز فرد  تیحماالزم در جهت  یها حفاظ جادیاو 
را « حق بر حریم خصوصی»بهره جستند و  یعیطبو  یفطرمربوط به حقوق  یها شهیاند
 نمودند. یمعرفبشر  یفطراز حقوق  یکیوان عن به

افراد بشر در مقابل مصادر قدرت،  کهاست « حق بر حریم خصوصی»با احترام به 
 کمال زیحاسعادت بشر  یبراحق  نیا. شوند یمو حفاظت  تیحمااشخاص  ریساجامعه و 

 بشر شناخته شود. یاساساز حقوق  یکی عنوان به یستیبابوده و  تیاهم

 یشناخت جرم یها مصلحت .3ـ3
 گرانید یخصوص یزندگ نکهیاو « حق بر حریم خصوصی» ییشناسا یمباناز  گرید یکی

 یشناس جرم قاتیتحق طهیحبماند، در  یباقمحرمانه  ها آن یشخصافشاء شده و اسرار  دینبا
در  گرانید یسواز  یفرد کی یوقت کهوجود دارد  یشناس جرمدر  دهیعق نیا. شود یمواقع 
و رفتار خود  شتنیخواز  ادراک رییتغبه  یاجتماعفشار  جةینتشود، در  فیتوص یخاصقالب 

دربارة مراحل  یشناس جرم قاتیتحق(. 129ـ124: 1932،نسیهو  تیوادست خواهد زد )
و « بزهکار»، «مظنون»چون  ینیعناوافراد تحت  تیهو نییتع که دینما یمانگ خوردن، ثابت 

در مقابل  یستیباافراد  جهینتگوناگون است. در  یها تصور به یمنفاثرات  یدارا« مجرم»
شوند چون  تیحما یگروه یها رسانهمشابه و انتشار آن در  ینهادهاو  سیپل یها یزن انگ
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قصد و غرض  یرواز  اینادرست و  ها یزن انگها و  از برچسب یاریبس کهاحتمال آن هست 
افراد و منع انتشار  یخصوص یندگزباشد. لذا حفظ اسرار و  ییقضااشتباهات  خاطر به ای

 ندهیآ یاجتماعضد  یها تیفعالاز  تواند یم نکهیااست و هم  یفردمنافع  یدارا، هم ها آن
 (111ـ112 :1934زاده،  مصطفی) .دینما یریشگیپبرچسب خورها، 

 یتکنولوژ شرفتیپحفاظت در برابر  .4ـ3
اختراع  یوسائلست. امروزه ا کردهفرق  یتکنولوژعلم و  شرفتیپامروزه زمانه در اثر 

در  که کنند یمنصب  یپنهاننقطه  کیاداره و در  ایخانه  لیقباز  یمحلآن را در  کهشده 
 لیتحوضبط و  یینوارهامحل را در  نیاو مراجعان به  ساکنان مذاکرات ةیکلمدت  کی

با  کهوجود دارند  یکوچکگلوله  شکلبه  لیوسا یبعض؛ امروزه دهد یم کنندهنصب 
 کارطور خود  و آن به اندازند یمفرد  اطاق ایپنجره خانه  ریزگ مخصوص آن را در تفن
 صورت به فیظرو  قیدق یلیخ یلیوساامروز  نیهمچن؛ کند یمرا ضبط  مذاکرات هیکل

 چیهبه  کهموجود هستند  تیکبر ای گاریس یقوط ایسنجاق  ای سیخودنوقلم  ایساعت 
 شود یمصدا قطع  که یوقت، و کنند یمرا ضبط  اتمذاکر ةیکلو  کنند ینموجه جلب توجه 

مورد  بیترت نیاو به  افتند یم کار بهصدا و صحبت شروع شد  کههر بار  و افتند یم کاراز 
قادر به  کهاختراع شده  ییها لیموبا(. امروزه 51: 1943، یکاتب) رندیگ یماستفاده قرار 

، یتکنولوژ هیدرساند، امروزه جلب توجه هست نیکمتربدون  یلمبرداریفو  یعکسبردار
علم و  شرفتیپ، و با استفاده از شود یماز افراد انجام  یبدنو  یروان، یپزشک یها شیآزما
. از ردیگ یمصورت  کاوشو  یکنجکاوانسان،  تیشخصدر  یفن یابزارهاو  یآور فن
 شکل نیتر آسانبه  یتلفنو مراودات  مکاتبات، مداخله در یتکنولوژ نینو یها روش قیطر

 (Calo, 2011:3-4). ردیگ یمانجام 
و استراق  شیتفت، یجاسوس لیوسا نیتر مدرن، امروزه دولت به یتکنولوژ هیسادر 

دروغ  کشف یابزارهامثل  قتیحق کشف یفن لیوسامجهز به  یحتاست  افتهیسمع دست 
آن  میب یحت(. 236ـ233: 1935گشته است )هاشمی،  کننده کیتحر ییایمیش یداروهاو 
 شیتفتو  کاوش یها روشو علوم وابسته به آن،  یروانشناس نةیزمدر  شرفتیپ که رود یم

، نیقوان اکثر کهخاطر باشد  نیهمبه  دیشا؛ اوردیبو احساسات را به ارمغان  افکار، دیعقا
 یعصراند. به هر حال امروز در  آن را جرم اعالم نموده یبرخرا ممنوع و  دیعقا شیتفت

ها، نه تنها  روش نیتر انهیموذو با  کند یم حکومت یتکنولوژدر آن  که میکن یم یزندگ
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افراد مداخالت ناروا  یزندگروابط  نیتر مانهیصمدر  بلکهرا به هم زده  تیامنصلح و 
باز داشت و نه  تکاملاز رشد و  توان یمرا نه  یتکنولوژاست. علم و صنعت و  کرده

نمود.  یریجلوگآور و مضر آن  انیزاز آثار  دیباو  توان یم یول، کرد دیبارا  یکار نیچن
نمود و به  تیحماآور و مضر آن  انیز، بشر را در برابر آثار ستهیشا نیقوان نیتدوبه  دیبا

خالء قانون،  و یتکنولوژ شرفتیپبا سوء استفاده از  کهاجازه نداد  یاجتماعافراد ضد 
اد را نابود سازند. افر یشخصو  یخانوادگ یزندگ، شرافت و کرامت، شأن، تیشخص

. کند حرکت یتکنولوژهمگام با  کهآن را داشته باشد  ییتوانا یستیباحقوق هر جامعه، 
متحول نشوند، عمالً شهروندان جامعه را  یتکنولوژهمراه و همگام با  نیقواناگر حقوق و 

صورت گرفته  یاجتماعو اعمال ضد  یتکنولوژ شرفتیپاز  یناش یمنفدر برابر آثار 
 خواهد گذاشت. دفاع یب، یقانوناثر خالء  در انیسودجو، اخاذان و تبهکارانتوسط 

 یریگ جهینت
در محاورات  مکرر صورت به کهاست  یاصطالح« حیطه خصوصی و خلوت»ـ 1

. ردیگ یممورد استفاده قرار  یفلسفو  یاسیس، یحقوقدر مباحثات  نیهمچنو  انهیعام
 که دهد یمنشان  یشناس جامعهو  یشناس انساناصطالح در مباحثات  نیابه  یخیتار ینگاه

است.  شده یمواقع  تیحماها و جوامع گوناگون همواره ارزشمند بوده و مورد  در فرهنگ
اصطالح  نیااز  شکل کیواحد و  یمفهومو  فیتوص، برداشت، فیتعرحال،  نیابا  یول

و  یاجتماع، یاسیس راتییتغها،  تفاوت در فرهنگ خاطر به نیااست و  امدهین دست بههنوز 
اصطالح و  نیاتفاوت در نوع نگاه و نگرش به  زین؛ و خیتار یطدر جوامع در  یفرهنگ

 طةیحو قلمرو خلوت و  قیمصاد که یطور بهآن در جوامع بوده است  گاهیجانقش و 
به زمان  یزمانو از  گریدبه جامعة  یا جامعهو از  گریدبه فرهنگ  یفرهنگاز  یخصوص

 .ندک یمفرق  گرید
با در نظر  زینو  پردازان هینظرارائه شده توسط صاحبنظران و  اتینظرـ با توجه به 2

نمود:  فیتعر توان یم ریز صورت بهرا « حق بر حریم خصوصی»حق،  نیا قیمصادگرفتن 
حق داشتن یک چهارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار است که در این چهار »

از  یبرخوردارمنظور از «. ی شخصی برخوردار استچوب، فرد از یک نوع خودمختار
 یخصوص یزندگدر حوزة  یفرد تیحاکم، اعمال فیتعر نیادر « خودمختاری شخصی»
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 است. یعرفو  یقانون یها تیمحدود، فشار و کنترلو بند،  دیقبه دور از 
در چهار  توان یماز حق خلوت شهروندان در جامعه را  تیحماو  ییشناسا یمبانـ 9
 تیماهـ محدود نمودن 2 یتیشخص کمالبه رشد و  کمکـ 1مورد اشاره قرار داد: بند 

 شرفتیپـ حفاظت در برابر 5 یشناس جرم یها مصلحتـ 9طلب و مداخله گر دولت  توسعه
 .یتکنولوژ

 یا جامعهو هر  کردبزرگ  یکارها توان ینم کوچکبا شهروندان  نکهیابا اعتقاد به  ـ5
حفظ حرمت  هیسادارد و انسان جز در  ازینبه شهروندان بزرگ بزرگ  یکارهاانجام  یبرا
 یخصوصنسبت به حوزه  کهاست  یضرور؛ لذا ابدی ینمپرورش  تیمصونو  کرامت و

و  ییشناسا، مورد ییاستثنامهم جز در موارد  نیاصورت گرفته و  یا ژهیوشهروندان توجه 
 .ردیگالزم قرار  تیحما

 یمبناو  هیپاچون نداشتن  یلیدالرا به  یخصوص میحر، حق بر یبرخـ اگرچه 4
سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده از  یبراو ابزار بودن  یاقتصاد، نداشتن ارزش یحقوق

، پردازان هینظراز  یاریبسدر مقابل،  یولاند  ؛ مورد انتقاد قرار دادهریپذ بیآسزنان و افراد 
اطالعات  کنترل یبراو آن را  نددان یممفهوم با ارزش و پرمعنا  کی نفسه یفحق مزبور را، 

به  گرانید یدسترس کنترلاشخاص،  نیبروابط گوناگون  ییشکوفاو محرمانه،  یشخص
الزم  یشخص نشیگزو  یخودمختارو توسعه  یدوستو  تیمیصمبه توسعه  کمکخود، 
 اند. دانسته
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 رانیا یاساسدر نظام حقوق  یپارلمان تیمصون
 یاساسقانونگذار  شةیانددر پرتو 

 

 *1کونهادینحامد 

 

 رانیا، تهران، )ره(یبهشت دیشهدانشگاه  یعمومحقوق  یدکتر یدانشجوـ 1
 

 11/11/1961: رشیپذ  11/7/1961: افتیدر

 دهیچک
پاسداشت حقوق  تواند یمآن  نیتضم کهاست  یضرورت، یرأمجلس در اظهارنظر و  ندهینما یآزاد

 تیمصون) شیخونسبت به نظرات  ندهینما تیمسئولعدم  ینیب شیپداشته باشد.  یپمردم را در 
 نیقواندر  (یشکل تیمصون) ندگانینمابه اتهامات  یدگیرس یبرا ژهیو یدادرس نییآو  (یماهو
، قتیحقدر ، یپارلمان تیمصوندغدغه محسوب شده است.  نیاجهت تحقق  یابزار، یاساس

 مسئولشخص  کی هیعلاست  ممکن که یاحتمال یها توطئهمقابله با  یبرااست  یقانون یپوشش
مقوله در نظام حقوق  نیااست. اما  ندهینمااز اعمال فشار بر  یریجلوگ ینوعو  ردیگصورت 

 با رتیمغادر مقابل قانون و قضا،  یبرابرهمچون تضاد با اصل  یجد یها چالشبا  رانیا یاساس
 به تظلمات روبرو شده است. یدگیرسدر  هیقضائعام قوه  تیصالحشرع و  ییقضا نیمواز

چه  یاساسقانونگذار  که مییگوپاسخ  نیادیبنپرسش  نیابه  که میا بودهنوشتار بر آن  نیادر 
قانونگذار  کردیرو، زانیمتا چه  یکنون یاساسمقوله داشته و نظام حقوق  نیانسبت به  یدگاهید

در  کاوشو  یاساسدانشواژه  نیابا  یاجمال ییآشنامنظور پس از  نیبدگرفته است.  یپ را یاساس
قانونگذار  دگاهید، یاساسقانون  یینها یبررسدر مجلس  یاساسقانون  69اصل  بیتصو ندیفرا

در  یپارلمان تیمصوننگرش،  نیانموده و در پرتو  یواکاورا  یپارلمان تیمصوندر مورد  یاساس
 .میا کرده یابیارزرا  رانیا یساسانظام حقوق 

 ،یاساس، قانونگذار یریناپذ تعرض، تیمسئول، عدم یپارلمان تیمصون :ها دواژهیکل
  .یندگینما فیوظا
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 مقدمه
 کهاست  یحقوقاز جمله اسناد مهم  نیقوان نیتدوو  یبررس مذاکراتصورت مشروح 

قرار گرفته  یمهر یبمورد غفلت و  یدانشگاهو مجامع  یحقوق یها پژوهشاغلب در 

دست منابع، فاقد ارزش به عنوان منابع  نیا کنندگمان  یبرخ بسا چه کهاست؛ تا آنجا 

، مشروح انیم نیاحقوق قرار دارند. در  خیتاربوده و تنها در شمار اسناد  یحقوقمعتبر 

 رایزدوچندان برخوردار است.  یتیاهمّاز  یاساسقانون  بیتصوو  یبررسمجلس  مذاکرات

 یحقوق آور الزامسند معتبر و  نیتر یعال، یامروز یاسیس یها نظامدر  یاساسن قانو

 نیتر مهم ةسو، دربردارند گریدو از  دهیرسملت  بیتصوبه  سو کیاز  کهمحسوب شده 

جامعه،  کالن تیریمدضوابط  نیتر یادیبنو  یحکمران یها شاخصه، یمردم یها ارزش

حقوق ملت  نییتبو  تیحاکممختلف  یهانهادو  یعالمقامات  تیصالححدود  نییتع

واضعان آن،  مذاکراتبدون مراجعه به  یاساسقانون  ریتفسفهم و  رسد یماست. به نظر 

به فهم متن دارد و  ازین، مفسّر ریناگز. ستین دیمفنباشد چندان مطلوب و  رممکنیغاگر 

 دارد. یانیشا ریأثت ریتفسفهم روشنِ متنِ مورد  ریمساز نظرات واضع، در  یآگاه دیترد یب

 ندگانینما یبرا ازیامت ینوع یحتو  ژهیو تیوضع کیبه عنوان  (1)یپارلمان تیمصون

 نیاهمه،  نیاگفته شده است. با  اریبسو اثبات آن  ینفپارلمان مطرح شده و سخن در 

و در  یکلبه طور  یاساسدر حوزه حقوق  ینظر یجد یها چالشهمچنان با  یحقوقنهاد 

 تیماهاز مفهوم و  سؤالبه طور خاص مواجه است.  یاسالم یجمهور یاساسنظام حقوق 

از  یمندو حدود و ثغور بهره  تیمصون، گستره آن، افعال تحت شمول تیمصوننوع  نیا

 همچنان مطرح است. یاسیسو  یدانشگاهدر محافل  یحقوق تیوضع نیا

 ندیفرا یبررسبا ، یاساسدانشواژه در حقوق  نیامختصر  یمعرفنوشتار پس از  نیادر 

 رامونیپ مذاکراتو  یاساسقانون  بررسی نهاییدر مجلس  یاساسقانون  69اصل  بیتصو

پرداخته و در پرتو  یپارلمان تیمصوندر مورد  یاساسقانونگذار  دگاهید یواکاوآن به 

و  یاسالم یجمهور یاساسدر حقوق  یپارلمان تیمصون، نظام یاساسنگرش قانوگذار 

 .میدهقرار  یابیارزرا مورد  یاساسدادرس  دگاهید
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 یاساسدر حقوق  یپارلمان تیمصون ـ1
به  در دو بند و ،یاساسدر حقوق  یپارلمان تیمصونبا نهاد  ییآشنا یبراگفتار  نیادر 

 .میگذران یمرا از نظر  تیمصوننوع  نیا یها گونهو  یمبانمفهوم،  کوتاهصورت 

 یپارلمان تیمصون یمبناو  تیماهمفهوم، . 1ـ1
 یعموممصون و محفوظ ماندن آمده و در اصطالح حقوق  یمعنادر لغت به  تیمصون

، معاف و محفوظ یمخصوصدارنده آن از تعرض  کهاست  یمخصوصوضع  یمعنابه 
مشروطه هم آمده بود، در حقوق  یاساسدر اصل دوازدهم قانون  کهاست. همانطور 

به موجب آن، بدون اطالع و  کهاست  یاسیس تیمصوناز اقسام  یپارلمان تیمصون یاساس
از اعضا علناً  یکی اناًیاحآن را ندارد و اگر  یاعضاحق تعرض به  یکسمجلس،  بیتصو

 (مجازات) استیس یاجراگردد،  ریدستگ ارتکاب نیحشود و در  یتیجناجرم و  مرتکب
 یپارلمان تیمصون (.956 :1961،یلنگرود یجعفر) با استحضار مجلس باشد دیبادرباره او 

است.  یسیپلاعمال  ای ییقضا بیتعقدر برابر  ندهینماحفاظت از  یبرا یقانون یپوششاساساً 
 قتیحقدر  یولداشته باشد،  یازیامت ای یضیتبعاست به ظاهر جنبه  ممکن تیمصونقاعده 

 فهیوظ یادا یبراخود را  یآزادگو  یآزادبتواند  ندهینما نکهیا یبرااست  یدفاع یا لهیوس
 .(133 :1965 ،یپناه عتیشر یقاض) کندحفظ  کردارگفتار، نوشتار و  در یندگینما

 فیتکالحقوق و  یداراافراد جامعه  ریساهمانند  یشخص تیموقعاز نظر  ندگانینما
 ریسااز  زیمتماو  یاجتماعخاص  تیموقعرا در  ها آن ،یندگینما. اما شغل باشند یم کسانی

 ایو  نییتعدر  ندگانینما یاسیسو نقش  یندگینما ریخط فهیوظ. دهد یمافراد جامعه قرار 
بر  یحتشهروندان و اقتدار مؤثر آنان بر منافع اقشار مختلف و  فیتکالحقوق و  رییتغ

. دهد یمقرار  گرانید رنگینگروه را در معرض بغض و  نیا، هیمجرقوه  یعالمقامات 
تحت  یحقوقموعه است اقتضا دارد تا مج ندگانینما فهیوظ کهاز منافع مردم  یپاسدار
و به دور از هرگونه پروا  یآزادبرقرار شود تا با  ندگانینما یبرا یپارلمان تیمصونعنوان 

 نیهمچن .(155 :2ج ،یهاشم) بپردازند شیخو فیوظا یفایابتوانند به  یکارمالحظهو 
است.  یمبتنحسن خدمت  هینظربر  تیمصون، وجود کیتئور یمباناز منظر  کهگفته شده 

 یقوارا انجام داده،  یندگینما فیوظا دغدغهبتواند فارغ از هرگونه  ندهینما کهمعنا  نیابه 
مجلس  یها پژوهش مرکز) مربوط بازدارند فیتکالرا از انجام  اونتوانند  هییقضاو  هیمجر

 .(13 :1961، یاسالم یشورا
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د افرا ریسابا  ندهینماتفاوت نقش  یدرستبه  کهآن است  یبرا تیمسئولاصل عدم 
 یقاض) محفوظ دارد یدشمنحال او را از گزند انتقام و  نیعنشان داده شود و در 

از  کهمجلس است  ندهینماشخص  نیاالبته اگرچه ظاهراً  .(211 :1965، یپناه عتیشر
 ندگانینما یشخصقاعده حفظ منافع  نیا یبرقرار، علت کند یماستفاده  یپارلمان تیمصون

از  انتیصجامعه و  یعموممنافع  نیتأملج شدن مجلس، از ف یریجلوگغرض،  بلکه ستین
 .(262 :1969، یراج) است گرید یقوا یاحتمال اتیتعددر مقابل  یپارلمان میرژ

 کهاست  از آن رو یقانونگذارمجلس  یاعضابه  یپارلمان تیمصون یاعطا نیبنابرا
انجام  طلبد یمل را برخورد نقادانه با مسائ نوعاً کهرا  اش فهیوظ کامل یآزادبا  ندهینما

 مراکز یاسیس یفشارها، تحت یندگینمانقش  یفایا نیحمجلس  ندهینما آنکه گرید .دهد
و مواضع او در  اتنظربر  ریتأثاست به منظور  ممکن که هاییدست؛ ردینگقدرت قرار 

 .(112 :1961 ،یمیابراه) کننداو جعل  هیعلرا  یاتهاماتقبال مسائل مطرح شده در مجلس، 

 یپارلمان تیمصون یها گونه .2ـ1

هر دو را  که میشو یمروبرو  یپارلمان تیمصونبا دو نوع  یکلبه طور  یقیتطببا مطالعه 
 :میینما یم یمعرفبه اجمال 

 (2)تیمسئولعدم . 1ـ2ـ1

به مناسبت گفتار،  ندهینما کهمعنا  نیبداست؛  یماهو تیمصون ینوع، تیمسئولعدم 
. ردیگو مؤاخذه قرار  بیتعقمورد  دینباخود  یها یریگ موضعو  ماتیتصمنوشتار، اعمال و 

، کند یم یسخنران یخصوص ای یعلندر جلسات  یندگینما فیوظا یفایادر مقام  ندهینما
در  است ممکن، دهد یمقرار  ضاحیاستپرسش و ، وزرا را مورد کند یماز اعمال دولت انتقاد 

 یاریبس ایو  کند یافشاگر، کندانتقاد  یاجتماعو  یاسیسخود از اشخاص گوناگون  یها نطق
نموده و  کیتحر یو هیعلرا  ییها خصومتاقدامات،  لیقب نیا. کندرا برمال  ها ینابسامان زا
 ،یپناه عتیشر یقاض) قرار دهد ها مجرو اعالم  ها مزاحمت، اتیشکااو را در معرض  تواند یم

انجام  یراستادر  ندگانینمااز  تیحمااز شأن مجلس و  یپاسداربه منظور  (.211 :1965
برخوردار باشد تا در پرتو آن  یتیمصوناز  ندهینماالزم است  یندگینما فیتکالمطلوب 
، توجه به یماهو تیمصون مورد در خود را انجام دهد. فیوظاخاطر  نانیاطمبتواند با 

 :(159 :1969، یهاشم؛ 211ـ211 :1965، یپناه عتیشر یقاض) است یضرور ینکات
، عالوه بر صحن مجلس، شامل یرأدر قبال اظهارنظر و  ندگانینما تیمسئولعدم ـ 1

http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=16139
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 زیندر خارج از محل  یپارلمان یها تیمأمور یحتو  ها ونیسیکم، ها گروهدر  مشارکت
مسائل  ةحق دارد در هم یندگینما فیوظا یفایادر مقام  ندهینما. به عالوه، هر شود یم

 .کنداظهارنظر  یخارجو  یداخل

به  ندگانینما بلکهاست،  یندگینمانه تنها مربوط به دوره  ندگانینما تیمسئولعدم  ـ2
دارند و  تیمصون زیندوره  یانقضا، پس از یندگینماخود در دوره  یابراز آرایخاطر 

 انیبنمود. به  فیتوق ای بیتعق، یندگینمادوران  یاظهارنظرها سطهوا بهآنان را  توان ینم
 واجد وصف دوام است. تیمصون، گرید

باشد و آنچه  ریاستثناناپذ یعنیمطلق  دیباقاعدتاً  تیمسئولعدم  یمعنابه  تیمصونـ 9
 است. تیمسئول، مشمول اصل عدم ردیگ یمقرار  یندگینما فیوظادر قلمرو 

؛ عدم است یپارلمانهمراه با هدف  یپارلمانعمل  ناظر به تنها ،تیمسئول اصل عدمـ 2
 یصورتدر  نیبنابراباشد.  یاجتماعو  یعمومراجع به امور  که دارد معنا آنگاه تیمسئول

اگر در صحن مجلس  یحت، ابدیب یرپارلمانیغو  یخصوص، جنبه ندهینما کردارگفتار و  که
 فیوظا یفایاخواهد بود.  کشور یعموم نینقواافراد مشمول  ریساهمچون  ندهینماباشد، 

 یمادلطمه به شئون  رادیامستلزم حقوق مردم و  عییتض یبرا یزیآو دست دینبا، یندگینما
 باشد. ینظم یببه آشوب و  یعموم بیترغ ایحرمت و  هتک رینظافراد  یمعنوو 

اصل عدم مشمول  ،یداخل نامه نییآاز  ها آنو تخلفات  ندگانینما یانضباط یخطاهاـ 5
 .کندمجلس را مختل  نظم، تیمصونبا سوءاستفاده از  تواند ینم ندهینما. ستین تیمسئول

 (3)یریناپذ تعرض. 2ـ2ـ1

 ندگانینمااست،  یشکل تیمصون ینوع کهتعرض منع ای یریناپذ تعرضبر اساس اصل 

 یفایا مانع که فیتوق ای بیتعق، ابتدائاً از هرگونه یجرم ارتکابدر صورت متهم شدن به 

 ییجزا یدادرس نییآدر برابر  و(156 :1969 ،یهاشم) بودهباشد مصون  یندگینما فهیوظ

 تیمسئولهمان عدم  یمنطق، دنباله قتیحقدر  یریناپذ تعرضبرخوردار است.  تیمصوناز 

 کهشود  یعمل مرتکب یا ندهینما که یصورتاست. در  یپارلمان فیوظادر قبال انجام 

 یانتظامقانون است و مأموران  تیحما، باز هم مورد شود یموب جرم محس نیقوانمطابق 

بازداشت قرار دهند.  ،بیتعقبرخورد نموده و او را تحت  یعادبا او مشابه افراد  توانند ینم

، دینما یمافراد در برابر قانون و قضا  یتساوو خالف اصل  زیآم ضیتبعاصل،  نیااگرچه 
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احتمال توطئه و  شهیهم رایز. رسد یمجه به نظر مو یندگینماخاص  تیموقع لیدلاما به 

 در خارج از محوطه پارلمان وجود دارد. ندهینمااقدامات  کردن یخنث یبرا ینیچاسباب

 کاربه  و ،یدادرسو  گردیپ یمعمول یها وهیش یاجراعدم  یعنی یریناپذ تعرض نیبنابرا

است  آن وهیش نیتر جیرا متهم است. ندهینما یدادرسو  بیتعق یبرا ژهیو یها نییآبستن 

 ونیسیکم لهیوسبه  ودر مجلس  یمقدمات یدگیرسو  رسد یممجلس  یآگاهموضوع به  که

جرم شده، اجازه  مرتکبواقعاً  ندهینمامعلوم شود  که یصورت. در ردیگ یمانجام  ژهیو

 تیاکثر بیتصوبا  یپارلمان تیمصون. سلب گردد یمپارلمان صادر  یسواو از  گردیپ

خصوص  نیا. البته در گذارد یماعمال قانون باز  یبرارا  ییقضا، دست مقامات انندگینما

 .(211 :1965، یپناه عتیشر یقاض) دو شرط وجود دارد

حق بازداشت  یانتظامباشد، مأموران  (2)، مشهودیارتکابجرم  که یصورتدر ـ 1

 است. هینیتقنه دور ایمحدود به دوره اجالس  یریناپذ تعرضدوره ـ 2 را دارند. ندهینما

 یاساسقانونگذار  شهیانددر  یپارلمان تیمصون ـ2

 ییاستثنادر حاالت خاص و  کهاست  یا قوهآن  یاساس، قانونگذار یاساسدر حقوق 
و به  شدهظاهر  کشور کیدر  (دیجددولت  لیتشک ای، انقالب و ییاستعمارزدامانند )

 یاسیسمناسبات  که زند یم یقواعد نیتر یاساس بیتصواز مردم، دست به  یندگینما
قوه در  نیا .(26 :1969، یپناه عتیشر یقاض) دهد یم شکلو شهروندان را  حاکمان
قانون  یینها یبررساز مجلس  مرکببوده و  رکناز سه  متشکل یاسالم یجمهور

 یپرس همهو  هیفق یول دییتأ، یاساساصول قانون  یینها کننده نیتدوبه عنوان نهاد  (5)یاساس
 .(199 :1965، یورع) بود ادشدهیمصوبات مجلس  به یاعتباربخشبه منظور  یعموم

 دو بار ندگانینما یپارلمان تیمصون، موضوع یینها یبررسمجلس  هیاجالسدر دوره 
مجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) در جلسات هفتم و هشتم کباریمطرح شد؛ 

 یبررسمجلس  یداخل نامه نییآ بیتصو به هنگام (165ـ192 :1ج، 1992، یاسالم یشورا
مجلس مطرح شد و در مرحله دوم در این  ندگانینما یپارلمان تیمصونبحث از  یینها

 یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) پنجمویسچهارم و ویسجلسات 
 ، دریاساسقانون  69اصل  بیتصوهنگام  به (393ـ391و  312ـ313 :2ج، 1992 ،یاسالم
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قسمت به صورت مستند مباحث مطرح شده در  نیامورد بحث و تبادل نظر شد. در  نیا
 .میکن یم یبررسمربوط را به صورت جداگانه  مذاکراتمشروح 

 تیمصون بیتصو یبرا دار تیصالحمرجع  .1ـ2
مجلس  نیا تیصالح، یینها یبررسمجلس  مذاکراتقسمت نخست با توجه به  نیادر 

 یاسالم یشورامجلس  تیصالح سپس. دشو یم یبررس ندگانیمان تیمصون بیتصو یبرا
 .میکن یم منعکس یاساسقانونگذار  یآرارا در  یپارلمان تیمصون بیتصوجهت 

 مجلس نیا ندگانینما تیمصون بیتصو یبرا یینها یبررسمجلس  تیصالح. 1ـ1ـ2
 نامه نییآدر  یپارلمان تیمصون ینیب شیپ مورددر  مذاکرهبه هنگام  که یمطلب نینخست

بود. موضوع  نیاورود به  یبرا یینها یبررسمجلس  تیصالح، اصل دیگردمطرح  یداخل
خصوص را  نیادر  یریگ میتصممجلس بوده و  تیصالحقائل به عدم  ندگانینمااز  یبرخ
قانونگذار دائم؛ مجلس  ایانقالب و  یشوراقانونگذار موقت؛ ) قانونگذار تیصالحدر 

 بیتصومحدود به منحصراً مجلس خبرگان را  تیصالحو  تنددانس یم (یاسالم یشورا
 .دانستند یم یحقوقرا فاقد اثر  توسط مجلس تیمصون بیتصوو  پنداشتند یم یاساسقانون 
 اظهار داشت: نیچن دگاهید نیامجلس در دفاع از  یفقهااز  یکی

هیچ  یبه فرض اگر ما هم مصونیت را تصویب کردیم این تصویب از نظر قانون»
حدود  انقالب پیشنهاد کنیم که آنها تصویب کنند... یکه به شورا ندارد، مگر این یرزشا

بکنیم،  یهرگونه تصویب یاست و در مسائل حقوق یاختیارات ما تصویب قانون اساس
اگر ما بنشینیم و مصونیت را هم تصویب بکنیم و فردا که دادستان  ...ندارد.  یارزش قانون

اند  ا توقیف کند، بگوییم چون مجلس خبرگان تصویب کردهخواست یک نفر نماینده ر
 یتواند در مسائل حقوق یمصونیت دارد، دادستان خواهد گفت، مجلس خبرگان که نم

مربوط نیست.  یمملکت دخالت بکند و تعقیب یا عدم تعقیب فالن شخص به قانون اساس
 یحیت مجلس شوراچه در صال را تصویب کنید، نه آن یتوانید قانون اساس یشما فقط م

 :1ج، 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومروابط  و یفرهنگامور  کلاداره )« ..است. یمل
 (.161ـ161
 بیتصودر  بررسی نهاییمجلس  تیصالحجد مدافع به ندگانینمااز  یبرخر مقابل، د
« ز هستیء اذن در لوازم آن نیاذن در ش» بودند و از جمله به قاعده یپارلمان تیمصون

 بیتصو یبرا یمجوزرا  یاساسقانون  بیتصومجلس در  تیصالحو  کردند یمستناد ا



 

 
 1931زمستان  - 2سال اول، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس لناهم فص   

 

 

79 

به  زین از فقها یبرخ. دانستند یماست،  یاساسقانون  بیتصوالزمه  که ،یپارلمان تیمصون
 یبررسمجلس  تیصالح یبرترو  یجزائو  یمدن نیقوان ریسابر  یاساسقانون  تیاولو
 یفرهنگامور  کلاداره ) کردند یموضع قانون استناد نسبت به مجلس قانونگذار در  یینها
 .(169ـ161 :1ج، 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومروابط  و

اما . دیرس تیاکثر دییتأبه  یپارلمان تیمصون بیتصو یبرامجلس این  تیصالح تینهادر 
 دگاننینمااز  یکی تذکر، با دیآ یمدر ادامه  که، یداخل نامه نییآ 91ماده  بیتصوپس از 

 ماده اقدام گردد نیاشدن  یینها یبراانقالب  یشورااز  یقانونقرار شد نسبت به اخذ مجوز 
 .(165 :1ج، 1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره )

 ندگانینما تیمصون بیتصودر  یاسالم یشورامجلس  تیصالح. 2ـ1ـ2
از نظر قانونگذار  کهاست  نیا، دیآ یمرب مذاکراتمشروح  از که یمهم نکات گرید از
به و مجلس،  ندگانینما تیمصوندارد در خصوص  تیصالح، مجلس منتخب مردم یاساس

 سیرئ نائب حیصر انیب. کندوضع  یقواعد، یداخل نامه نییآ بیتصوعنوان نمونه به هنگام 
 تیصونمگذاردن موضوع  مسکوت بر یمبن ندگانینمااز  یکی یتقاضادر پاسخ به  مجلس

با  کهآن،  یداخل نامه نییآو  یاسالم یشوراو احاله آن به مجلس  یاساسدر قانون 
 برداشت است. نیاصحت  کننده اثباتروبرو نشد،  زین ندگانینمااز  کی چیهمخالفت 

ای را برای خودشان تصویب  نامه البته نمایندگان بعدها حق دارند که یک چنین آیین»
امور  کلاداره )« نون اساسی باشد و ضرورتی نداردتماً در قاکنند و الزم هم نیست که ح

 (.395 :2ج، 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومروابط  و یفرهنگ
 یبرا یشکل تیمصون بیتصوو عدم  یماهو تیمصون بیتصوپس از  ،به عالوه

آن  که دیگرد حیتصر ندگانینمااز  یبرخ، در گفتار یاسالم یشورا مجلس ندگانینما
نه تنها با مخالفت  که یانیبد داشت؛ خواه را یشکل تیمصون بیتصو تیصالحمجلس، 

و  یفرهنگامور  کلاداره ) هم قرار گرفت سیرئ نائب دیتائمورد  بلکهمواجه نشد  یا ندهینما
 (393 :2ج، 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومروابط 

 یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  ندگانینما تیمصون .2ـ2
و  یاساسقانون  سینو شیپدر  شهیر یکی، یاساسبه قانون  یپارلمان تینمصو ورود

 است. یینها یبررسمجلس  یداخل نامه نییآ نیتدو رامونیپمرهون مباحث  یگرید
 یینها یبررسمجلس  یداخلاداره امور جلسات و نظامنامه  یقانون حهیالدر  کهاز آنجا 
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 ادشدهیمجلس  یداخل نامه نییآ کمحدر  که انقالب یشورا 6/9/56مصوب  یاساسقانون 
نشده بود، به هنگام  ینیب شیپمجلس  نیا ندگانینما تیمصون رامونیپ یا مقررهبود، 
 نامه نییآدر  یا ماده کردند شنهادیپ ندگانینمااز  یبرخ، مجلس یداخل نامه نییآ بیتصو

 گردد. نیتام یرأنظر و در اظهار ندگانینما یآزادشود تا گنجانده 

 شنهادهایپ. 1ـ2ـ2
مجلس مطرح  یداخل نامه نییآدر  یپارلمان تیمصون درج یبرا یمتعدد یشنهادهایپ
 :1ج، 1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره) شد

 :شود یماشاره  شنهادیپنمونه به چند  یبرا (.162و  195ـ192
در مقام  ـکنند  یمجلس اظهار م که در یتوان به مناسبت عقاید ینمایندگان مجلس را نم»
 «.تا پایان دوره این مصونیت را در خارج داشته باشند یتعقیب کرد. حت ـ ینمایندگ ایفای

بدون اطالع و تصویب مجلس خبرگان در مدت  یآویز کس به هیچ عنوان و به هیچ دست»
را که طبق  یآن را ندارد. نمایندگان مجلس و یا کارشناسان یحق تعرض به اعضا ینمایندگ

شود به سبب اظهارات و نظرات  یتبادل نظر دعوت م ینامه از آنان برا در آیین یبین پیش
 یمجلس خبرگان علناً مرتکب جنحه و جنایات یاز اعضا یتوان تعقیب نمود. اگر احیاناً یک ینم

 «.شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، تعقیب او باید به اطالع مجلس خبرگان برسد
آنها  ینمایندگ یکه مانع انجام کارها یو جزای ینمایندگان از هرگونه تعقیب حقوق»

 «.مجلس یباشد، مصون باشند، مگر با سلب مصونیت از طرف مجلس و با رأ

در اظهارنظر و  ندگانینما یآزادهم ناظر به  شنهادهایپ شودمیمالحظه  کههمانطور 
 .جرم ارتکابدر صورت  ییقضا گردیپاز  ندهینما تیمصونو هم ناظر به  بوده دهیعق انیب

 ها آن لیدالمجلس و  ندگانینمابه  یپارلمان تیمصون یاعطامخالفان . 2ـ2ـ2
 ندگانینمابه  تیمصون یاعطا با، از اساس یینها یبررسمجلس  یاعضااز  یا عده

 .شود یمه اشار ها آنبه اهم  که جستند یم تمسک تیمصوندر رد  یمتنوع لیدالمخالف بودند و به 
 یتلقبا آحاد مردم  ندگانینما یبرابرناقض اصل  و ازیامت ینوعرا  تیمصون یبعضـ 1
 جرم اصرار داشتند: ارتکابدر صورت  ندگانینما شتریب یریپذ تیمسئولو بر لزوم  نموده

شوند که اینها  یقائل م ینمایندگان مجلس یک امتیاز یبرا ی... یعن مصونیت اصوالً»
نسبت به  یتوانند بکنند و یک امتیاز یم یبکنند و یا هر کار یتند، هر صحبتچون نماینده هس

داشته باشد مگر اول باید از  ینباید با اینها کار یدیگران دارند که قابل تعقیب نیستند و کس
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که در  یاست. افراد ینماینده سلب مصونیت بشود. این تشریفات از مراسم دوره طاغوت
اند و اگر یک  یت را به عهده نگرفتهمسئولباشند که  یتر از آنهای زهمن یاینجا هستند باید حت

یت مسئولرا گفتند که خالف بود، نه تنها مصونیت نداشته باشند، بلکه  ییا مطلب یحرف یوقت
« آورد ینم یگونه امتیاز هیچ یرا احساس کنند، و مؤاخذه آنها بیشتر باشد. ... نمایندگ یبیشتر

 (.193 :1ج ،1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره)

ع، به مشرِ امبریپ کهاز آنجا  کهبر آن بودند  تیاولو اسیقبا استناد به  گرید یبرخـ 2
 متکفل کهمجلس  ندگانینما یاول قیطر، به ندارند تیمصون (9)قرآن اتیآ یبرخ حکم

خود قائل  یبرا یتیمصون نیچن نندتوا ینم ،اند یقانونالفاظ  در قالب احکام یساز ادهیپ
 .(161 :1ج ،1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) گردند
بر  یمبناسالم  ییقضا احکام یمنافرا  تیمصون یاعطامجلس،  ایهفقاز  برخیـ 9
مام و ت یلیدل زینرا  هیثانو نیعناواستناد به  دانسته و یقاض حکم یاجرا یلیتعط تیممنوع

، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) .افتی ینم کننده قانع
 .(161 :1ج ،1992
سابقه ندارد و  ینیددر اسالم و منابع  تیمصون کهبود  نیچناستدالل مخالفان  گریدـ 2

محدود به  یندگینما رایزاست.  یندگینماد خروج از حدو یاساسدرج آن در قانون 
 یشورامجلس  یعمومروابط  و یفرهنگامور  کلاداره ) موافق اسالم است نیوانق بیتصو
 .(162 :1ج ،1992، یاسالم

 آنان لیدالو  ندگانینما یپارلمان تیمصونموافقان . 3ـ2ـ2
 تیمصونمخالفان به  راداتیامجلس،  یاعضااز  یتوجهمقابل، تعداد قابل  یسودر 
 اقامه نمودند. یلیدال یتیمصون نیچن یطااعرا وارد ندانسته و بر لزوم  یپارلمان
 رایز؛ اند کردهرا انتخاب  ندهینما کهبود  یمردملزوم حفظ حقوق  ها استداللاز  یکیـ 1
محتمل بوده و سابقه  کامالًدور نگهداشتن او از مجلس،  یبرامجلس  ندهینما هیعل ینیچ توطئه

 :دیگو یمه بار نیامجلس در  یفقهااز  یکیآن است.  دیمؤ زین یخیتار
اش این  ینمایندگان نیست بلکه حفظ حقوق ملت است. معن یبرا یمصونیت امتیاز»

از من  یخواهد از محیط این مجلس دور کند، بنابراین شکایت یم یاست که بنده را کس
تواند از حقوقشان دفاع کند  یکنند و نتیجتاً نماینده مردم نم یکند و من را توقیف م یم

هم نیست، زیرا بسیار  یفظ حقوق مردم است و مربوط به نظام طاغوتبنابراین مسأله ح
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اند  ساز بوده، یک یا چند نفر مخالف بوده که سرنوشت یدیده شده است که در یک مجلس
که آنها  این یبرا یاثر بگذارد و اشخاص یگیر یو مخالفت آنها ممکن بوده است که در رأ

هم نکرده  یکه هیچ گناه یدند و در حالچی یم یهای از محیط مجلس دور کنند، توطئه
کردند و  یکردند و از محیط مجلس دور م یبودند، فقط به صرف اتهام اینها را توقیف م

شده است... ماهیت مصونیت، ماهیت حفظ حقوق مردم است،  یسرنوشت مجلس عوض م
« است...معقول و مشروع  ی... مصونیت هم یک آزاد شخص نماینده ینه یک امتیاز برا

 (.195و  161 :1ج، 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره)

در مقابل  یبرابربا اصل  تیمصون یتنافمجلس ضمن استدالل بر عدم  سیرئنائب ـ 2
 .کردآن اشاره  یرو شیپو خطرات  یندگینما تیمسئول انیمتناسب  یبرقرارقضا، به ضرورت 

چون نماینده در  ...که نماینده تافته جدا بافته است،  نیست یمصونیت به این معن»
ممکن  یگیرد، و چون با هر اعالم جرم یها بیش از دیگران قرار م معرض اعمال غرض

خواهند که اعالم توقیف آسان نباشد، وگرنه اگر  یاست دادستان او را توقیف کند، م
 یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره)« شود یحکم صادر کرد، که البته اجرا م یدادگاه

 (.195 :1ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس 

مشابهت  زینو  ییقضا گردیپاز  تیمصونبودن مقوله  یموقتموافقان،  گریداستدالل ـ 9
و روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) بازداشت بود. ای بیتعقمتهمان تحت  تیوضعآن با 
 (.162 :1ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعموم

به  عبارت بود، مشتمل بر سه که یشنهادیپ سرانجام، بحث و تبادل نظر مفصلاز  پس
به عنوان  (کی عالوه بهنصف ) مجلس ندگانینما تیاکثر بیتصوگذاشته شد و با  یرأ

 .دیگردمجلس منظور  یداخلنامه  نییآ 91ماده 
و س، به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز، بدون اطالع کدر مدت نمایندگی هیچ»

، مگر با را ندارد تصویب مجلس بررسی نهائی قانون اساسی حق تعرض به اعضای آن
ه طبق آئین کارشناسانی را کنمایندگان مجلس همچنین  سلب مصونیت از طرف مجلس.

توان تعقیب شود، به سبب اظهارات و نظرات نمینامه از آنان برای تبادل نظر دعوت می
حین  ب جنحه و جنایتی شود و درکاین مجلس علناً مرتی از اعضای کی نمود، اگر احیاناً

و  یفرهنگامور  کل)اداره«.اب دستگیرگردد تعقیب او باید به اطالع مجلس برسدکارت
 (.165 :1ج، 1992 ی،اسالم یشورامجلس  یعمومروابط 
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 یاسالم یشورامجلس  ندگانینما تیمصون. 3ـ2

 یبررسپرداخته شد، به هنگام  یمانپارل تیمصونبه  یینها یبررسدر مجلس  که یدگربار
مجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) بود یاساسقانون  سینو شیپ 61اصل 
مربوطه در  اصولِ یبررساصل پس از طرح در گروه  نیا .(19 :2ج، 1992، یاسالم یشورا

روابط و  یفرهنگامور  کلاداره ) ارائه شد یعلنبه صحن  یراتییتغبا  یینها یبررسمجلس 
 ةدربردارند اصل هم نیا کهاز آنجا  .(313ـ311 :2ج، 1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعموم
 در مجلس داشت، یادیزمخالفان  یشکل تیمصونبود و  یشکلو هم  یماهو تیمصون

 .میینما یم یبررسبه صورت جداگانه  اصل را نیادو بخش مختلف 

 (یماهو تیمصون) در اظهارنظر ندهینما تیمسئولعدم . 1ـ3ـ2
موافق و  یها استداللدرآمد، با  یکنون 69به صورت اصل  بیتصوپس از  که 61اصل 
اظهارنظر در خصوص مطالب  کیتفکاز مخالفان بر لزوم  یبرخروبرو شد.  یگوناگونمخالف 

 یفرهنگامور  کلاداره ) به مقدسات مُصر بودند. نیتوهو  یانحراف دیعقا جیترواز  یاسیس
 (.312و 311 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورالس مج یعمومو روابط 
ال که در پاسخ به اشک. نخست آنقابل توجه است یت ماهویموافقان مصون اتیدفاع

اظهار عقیدة برخالف اسالم، برخالف »ه کده برخالف اسالم، گفته شد یآزاد بودن اظهار عق
 (.311 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره )« اسالم نیست

 آن با خالف یانگار کسانیو  تیمصوننداشتن  یاسالم یمبنادر پاسخ به  آنکه مدو
 استدالل شد: نیچن، شرع بودن

که برای این در شرع نصی نداریم؟ مطلب دو چیز است  خالف شرع است یا این»
رد ولی ما به نامة ترافیک نص شرعی ندا ها مثل آیین نامهنییو آ خیلی از مسائل و قوانین 

« فرمایید این کار خالف نصوص شرع است؟ کنیم، می مقتضای مصلحت، قانون وضع می
 .(311 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره )

 کلدوسوم  تیاکثر) توانست نصاب الزممجلس  ندگانینما یماهو تیمصونسرانجام، 
امور  کلاداره ) مجلس برسد بیتصو ربهیزصورت نموده و به  کسبرا  (ندگانینما

 .(391 :2ج ،1992 ،یاسالم یشوراس مجل یعمومو روابط  یفرهنگ
 نظر و رأی خود کامالًاظهارنمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در »

توان آنها را به مناسبت نظرات یا آرایی که به این مناسبت در مجلس اظهار  آزادند و نمی
 (6)«.اند تعقیب یا توقیف کرد کرده
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 (یشکل تیمصون) یریناپذ تعرض. 2ـ3ـ2
به  1/61، در قالب اصل61از اصل  کیتفکپس از  ییقضا گردیپاز تعرض و  تیمصون

 صحن مجلس آمد:
گیرد ولی  جنحه یا جنایتی مشهود شود مورد تعقیب قرار می ای مرتکب اگر نماینده»

جریان دستگیری او باید فوراً به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده 
ای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم  مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده

مشروط به اجازه مجلس است ولی  شود توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه
 یاو در اثنا یندگیف نمایوظا یفایه مزاحم اک یمه او در دادگاه صالح به صورتکمحا

 «.نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد یدادرس
 یبرابربا اصل  یشکل تیمصونبخش عمدتاً ناظر به تضاد  نیامخالفان در  یها استدالل

 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) افراد در مقابل قانون و قضا
 (6)«مام الحق سواءأالناس » همچون یثیاحادو با استناد به اصول و  (311ـ311 :2ج ،1992

و افزون بر  یفقه، ورود استحسان به استنباط ندگانینماعده از  نیامخالفت  لیدل گریدبود. 
بود.  تیمصوناز  یبرخوردار یبرا یحکومت یها سمت گریدبا  یندگینمافاوت سمت آن عدم ت
 یخوببه  توان یمحاضر در مجلس  یفقهااز  یکی انیبدغدغه را در  نیا یلیتفصاستدالل 

 مشاهده نمود:
 کهتمام مردم در برابر حق  که اکرم غمبریپاست از  یثیحد« الناس امام الحق سواء»

است و  ثیحد نیهممورد  نیادر  هیاولو برابرند، اصل  کسانیت اس یالههمان قانون 
هست و  بیتعققابل  ردیبگجرم قرار  ایدر مظنه گناه  یفردهر  کهاصول مسلم اسالم  گرید

... به طور مسلم در کند بیتعقاو را  دیبا ییقضادستگاه  ردیبگاو انجام  هیعل یتیشکااگر 
استحسان  میکن هیتک میتوان ینمم بر استحسان ما اسال گرید نیقوانو  ییقضاقانون  صیتخص

شما  ایآ؟ یجمهور استیرو مقام  وکالتمقام  کند یمچه فرق  ما ندارد... یبرا یفقه یمبنا
 ایآ؟ دیمعتقد گریداجازه مقام  ایبا اجازه مجلس  تیمصونهم بر  یجمهور استیردر 

 گرانید؟ ... چون درباره دیکن یم هیتک صیتخص نیهمهم بر  رانیوزو  ریوزدرباره نخست 
 نیب میتوان ینمباشد  یکیقانون  دیباهم  لیوکقائل شد درباره  یصیتخص نیچن شود ینم
 ندهینماحتما با حضور  کهآمده  نجایا یدیق کی. و اما در جرم مشهود میاندازیبتفرقه  ها نیا

الناس » خالف آن یعنیاست زائد  یفاتیتشر کیهم  نیاخود  ردیبگمبعوث مجلس انجام 
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 اند گذاشتهرا « اجازه مجلس» ...ستین یدیق نیچن گرانیداست چون درباره « امام الحق سواء
و  یفرهنگامور  کلاداره ) ... لفظش عوض شده نکردهفرق  نیا... اند برداشتهرا « مصونیت» و

 .(396ـ399 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومروابط 
 .کردنداستناد  یلیدالبه  یشکل تیمصون یاعطان فوق، موافقا اشکاالتدر پاسخ به 

 یبرقرار، با اشاره به لزوم یشکل تیمصونمفهوم و فلسفه  نییتبدر  یکی از موافقانـ 1
 اظهار داشت: فهیوظانجام  یبراالزم  یها ضمانتو  ییاعطا تیمسئول انیمتناسب 

او  یت بزرگتر به دوشمسئولهست چون یک  مسئولکس که هرشما االن برای »
های  اید بنابراین در حقیقت این مقابله با توطئه اید او را در معرض توطئه قرار داده گذاشته

شود و یک نوع جلوگیری از اعمال فشارها  می مسئولاحتمالی است که علیه یک شخص 
 ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره)« ..بر نماینده است.

 (.311: 2ج
را قانون  تیمصون یفقه یمباناستناد موافقان به استحسان،  ینفضمن  گرید یهیفق ـ2

، ندهینماو نه شخص  یندگینمابه سمت  تیمصونو با اِسناد  کرداعالم  «اهم و مهم»
 یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) موجه دانست یشرعرا به لحاظ  یشکل تیمصون

 .(396 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس 
بودن  ازیامتبر  یمبناستدالل مخالفان  رشیپذمجلس ضمن  یفقهااز  دیگر یکیـ 9
خاص سمت  تیوضعدر برابر قانون و قضا، با اشاره به  یبرابرو خدشه به  تیمصون

 نیا یبرا یودیق آن، لیتعد یبرا را شرعاً موجه دانست و یازیامت نیچن، یندگینما
 نمود میترس ندهینمان توطئه بودن موارد در مظا در اینسبت به جرائم مشهود و  تیمصون

 .(392ـ399 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره )
. اما افتیندست  یاساسدرج در قانون  یبرابه نصاب الزم  یشکل تیمصون تینهادر 

 ندگانِینما کهبود  نیچنبر مجلس  حاکم یتلقاشاره شد،  زین نیااز  شیپ کههمانطور 
 آن خواهند بود. بیتصو، خود صالح به یاسالم یشورامجلس 
محتوا در  نیهمبا  یا مقررهچگونه  کهاست مطرح شود آن است  ممکن که یسؤال

 .دینرس بیتصوبه  یاساسدرج در قانون  یبرا، اما دیرس بیتصومجلس به  یداخل نامه نییآ
 یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) مجلس سیرئنائب  حاتیتوضبا توجه به 

مجلس  ندگانینما تیمصون بیتصو لیدل (393ـ396 :2ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس 



 
 
 

 یاساسقانونگذار  شةیانددر پرتو  رانیا یاساسدر نظام حقوق  یپارلمان تیمصون
 

 

79 

 یاسالم یشورامجلس  ندگانینما تیمصون بیتصوو عدم  یداخل نامه نییآدر  یینها یبررس
 که بیترت نیبدبوده است.  کیهر  بیتصو یبرا، تفاوت در نصاب الزم یاساسدر قانون 

 (ندگانینمامطلق  تیاکثر) یرأو هشت  یسبا  یینها یبررسمجلس  یداخل نامه نییآ 91ده ما
از اصول قانون  کیهر  بیتصو یبرا، یداخل نامه نییآمطابق  کهاز آنجا  یولشده  بیتصو
 .نکرد کسباصل نصاب الزم را  نیا (3)الزم بوده، ندگانینما کلدوسوم  تیاکثر یاساس

 رانیا یاساسنظام حقوق  در یپارلمان تیمصون ـ3
 یاساسقانون  69در اصل  یپارلمان تیمصونموضوع  کهآن است  جیرااگرچه برداشت 

امر داللت دارد. از  نیابر  زین یاساسقانون  62اصل  که رسد یمشده، اما به نظر  منعکس
 زینبند دوم  .میکن یم یبررسمان توأ گفتار هر دو اصل را نیابند نخست از رو در  نیا
 .دهد یمرا بازتاب  یاساسنگهبان به مثابه دادرس  یشورا کردیور

 یاساسدر قانون  یپارلمان تیمصون .1ـ3
 رسد یم، اما به نظر نکردهاستفاده  تیمصون، از واژه 69در اصل  یاساسقانون اگرچه 

 است. رفتهیپذرا  (یماهو تیمصون) ندهینما تیمسئولعدم  یمعنابه  تیمصون، کمدست 
 قابل توجه است: تیمصوننوع  نیارباره د نکتهچند 
 تیمصونو در خصوص  کرده نیتضمرا  یماهو تیمصون، حداکثراصل،  نیاـ 1
 ندارد. یحکم یشکل

بر  عموم در برابر قانون و قضا است. بنا یتساوبر قاعده  ییاستثنا، یپارلمان تیمصونـ 2
به  دیبا و موسع نمود ریتفسو خالف اصل را  ییاستثناامر  دینبا، یحقوقاصول و قواعد 

 نیااست. لذا  یندگینمااعطا شده ناظر به وصف و عنوان  تیمصون نمود. اکتفا قنیمتقدر 
 .شود یم لیزااستعفا، اخراج و مانند آن  لیقباز  شکلبه هر  یندگینمابا سلب وصف  تیوضع

 یِفایادر مقام  ینوعبه  کهبرخوردار است  یقانون ازیامت نیااز  یشرطبه  ندهینماـ 9
 یشورامجلس  یداخل نامه نییآقانون  66مطابق تبصره ماده باشد.  یندگینما فیوظا

جلسات  یها بحثداخل دستور،  یها بحثشامل نطق،  یندگینما فیوظا، یاسالم
 است. یقانونو  ینظارتموارد  ریساو  62اعمال اصل  یراستادر  ها، اظهارنظرها ونیسیکم

است و نه  یندگینما فیوظا یفایا یها گونهو  ها وهیشبصره، ت نیاشده در  ذکرالبته موارد 
و نظارت بر حسن  یقانونگذار یکلدر دو عنوان  یندگینما فیوظا؛ یندگینما فیوظا
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 یفایا یها روشو  اند یلیتمث اشدهی، موارد نیاافزون بر  .شوند یمانجام امور خالصه 
 .ستین ها آنمنحصر در  یندگینما فهیوظ

، 62و مفاد اصل « امالً آزادندکخود  یدر اظهارنظر و رأ» عبارت با توجه بهـ 2
 کشور یخارجو  یداخلندارند و در همه مسائل  یتیمحدود یموضوعبه لحاظ  ندگانینما

 یشفاهو  یکتبمورد نظر شامل اظهارنظر  تیمصون، نیادارند. افزون بر  دهیعقحق ابراز 
 .(262 :1931 ،زاده یموس) دریگ یدربرنمرا  ندهینمااست و اعمال و رفتار 

مورد  گرانیددر برابر اعمال  حقیذ یعنی (11)است تیمصونحق،  یمعاناز  یکیـ 5
و الزمه آن  حقیذ تیمسئول، تیمصون یمعناحق به  ضینققرار گرفته است.  تیحما
 62بر اساس اصل  .(91 :1966، یدفاطمیس یقار) در برابر اِعمال حق است یگرید یناتوان
حق  نیا. دینمااظهارنظر  کشور یخارجو  یداخلحق دارد در همه مسائل  دهنینماهر 
در قبال تمام  ندهینماسخن، چون  گریددر برابر تمام ملت است. به  یو تیمسئولاز  یناش

 یها عرصهو در  کشوربر تمام امور  ها آناز  یندگینمابه  دیبادارد و  تیمسئولملت 
رو  نیاو از  کنددارد در همه مسائل اظهارنظر  ، حقکنداطالع  کسبگوناگون نظارت و 

امر، منجر به عبث  نیا رشیپذ. عدم ستین فیتوقو  بیتعقدر قبال اظهارات خود قابل 
 ندهینمانه تنها  کهاست  روشن آنکهخواهد شد. چه  یاساساصل در قانون  نیابودن درج 

ندارد  یضرورتو  کنندظر همه افراد ملت حق دارند در مورد همه مسائل اظهارن بلکهمجلس، 
منظور از  نیبنابراگردد.  حیتصراصل جداگانه  کیو ضمن  یاساسامر در قانون  نیابه  که

 (11)است. شیخو یاظهارنظرهادر قبال  ندهینما تیمصون ،ندهینماحق اظهارنظر 

 تواند یمندارد و او  یتیمحدود زین ییایجغراف اظبه لح ندهینماحق اظهارنظر آزادانه ـ 9
 برخوردار باشد. تیمصون نیااز  زیناز محل مجلس  ریغ یمحلر د

 یاتهامرخ داده باشد و  یجرماساساً  کهمعنا دارد  یزمانفرد،  فیتوقو  بیتعقـ 6
است  یهیبد .(21 :1961 ،یاسالم یشورامجلس  یها پژوهش مرکز) باشد یشخصمتوجه 

و  بیتعق، ندهینماجمله از  یفردجرم و عدم انتساب اتهام به  ارتکابدر صورت عدم 
است  ممکن کهآن است  انگریب 69موضوع است. ظاهر اصل  یانتفاسالبه به  فیتوق
 دینما یاظهارنظر ای کندرا مطرح  یمطلب« یندگیف نمایوظا یفایا یدر راستا» یا ندهینما
بود  فیتوقو  بیتعق، قابل شد یممطرح  ندهیرنمایغ یسوسخن از  نیا که یصورتدر  که

، مرتکبمطلب فوق واجد وصف مجرمانه بود؛ اما چون فرد  انیب، گریدبارت و به ع
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بازداشت  ایو  گردیپاست، قابل  یندگینما فیتکالمجلس بوده و در مقام انجام  ندهینما
است و اصل بر عدم  یمنتف ندهینمابنا بر اصل، قصد مجرمانه در خصوص  که. چرا ستین

 (.26 :1961، یاسالم یشورامجلس  یاه پژوهش مرکز) قصد اهانت و افترا است
، یکنون یاساسدر نظام حقوق  یپارلمان تیمصونوجود، مفهوم، دامنه و محدوده  نیابا 

 :روبرو است ییها چالشبا 
به  تعارضدر  یاساسبا اصل چهارم قانون  فوق، بیترتبه  تیمصوناصل  رفتنیپذـ 1
دارد،  حکومت یاساساصول قانون  همه بر اصل نیا، 2 اصل بر اساس بند دوم. رسد یمنظر 
 دیمق 2اصل به واسطه  اصول وجود دارد ریسادر  که یعمومهر اطالق و  که یطوربه 

استفاده  ینحوبه  توان ینم یاساساز اصول قانون  کی چیهاز عموم و اطالقات  و شود یم
 نینچ زیتجو لذاداشته باشد و  رتیمغاشرع مقدس  احکامو  یاسالم نیموازبا  کهنمود 
، یاساسقانون  69ر فرض اطالق اصل د رو نیاخالف شرع است. از  ندهینما یبرا یتیمصون

 زین، دروغ نیتوهتهمت، افترا،  همچون یمواردشامل  ندهینما یرأاظهارنظر و  اگرچه
 .شود یم دیمق یاساساصل چهارم قانون  حکومتاطالق با  نیااما  ،شود یم

 یریگیپ، بیتعقبر  هیقضائقوه  تیمسئولبه  که یاساسقانون  159اصل مزبور با اصل ـ 2
 ، در تعارض است.کند یم حیتصر یدعاوات، رفع خصومات و حل و فصل ظلمو ت اتیشکا

 یریگیپو  بیتعققضات مانع از  تیمصون که. چون همانطور رسد ینموارد به نظر  رادیا نیا
 .ستین ندگانینما میجرابه  یدگیرسهم مانع از  یپارلمان تیمصون، ستین ها آن هیعل تیشکا

عموم  یتساوبه  ها آندر  که ،یاساسقانون  9اصل  12بند  و 21 اصلبا  69اصل ـ 9
 ندگانینما یاستثنا کهاست  یهیبد ، در تعارض است.شده حیتصرقانون  برابرمردم در 
 افراد ملت است. ریساو  ها آن انیم ضیتبع ینوع، ییقضا بیتعقو  محاکمهمجلس از 

 یبرابرو اصل  مذکوربا اصول  یرتیمغا یپارلمان تیمصون یاعطابل گفته شده در مقا
بر  یوبه  تیمصون یاعطاو  ندهینما تیمسئولعدم  رایزافراد ملت در برابر قانون ندارد. 

 (:6و  9 :1961، یاسالم یشورامجلس  یها پژوهش مرکز) است یمبتن ریزفروض 
 ندهینمااز  توان ینماست؛  تیمسئولعدم  یندگینما فیوظا یفایانخست، اصوالً الزمه 

مسائل اظهارنظر  هیکلو آزادانه در  کندخود عمل  یندگینما فیوظابه  کهانتظار داشت 
 فیوظاانجام  امکانو  ندهینما یآزادحفظ  یبراحال پاسخگو باشد. لذا  نیعو در  کند
در مقابل  دیبات و مردم اس یآرا ندهینماسلب نمود. او  یورا از  تیمسئول دیبا یقانون
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 کردندربند  یعنی یندگینما فیوظا یفایادر خصوص  تیمسئولآنان پاسخگو باشد و 
عدم  ، فرض69، مستفاد از از اصل یتضمنو  یالتزامبه داللت  نیبنابرااراده مردم. 

 است. تیمسئول
به عنوان  یو یحقوق تیشخص، با در نظر گرفتن ندهینمابه  تیمصون یاعطادوم، 

، یحقوق تیشخصو نه  کند یمصدق  یقیحقدر مورد شخص  یبرابرمردم است و  ندهینما
 تیمصون توان ینمتعلق گرفته و لذا  یقیحقو نه شخص  یعموممنصب  کیبه  تیمصونو 

 در برابر قانون قرار داد. یتساورا در مقابل 
اع و دف یندگینما فیوظا یفایادر اظهارنظر، الزمه  یآزادگفت اگرچه  دیبادر پاسخ 

نسبت به  ندهینما یریپذ تیمسئولبا  یمنافات یآزاد نیااز حقوق مردم است، اما 
 داند ینمعمل مجرمانه را مجاز  ارتکاب، قانونگذار گرید انیبخود ندارد. به  یاظهارنظرها

 یفایا نفکیالادعا شود الزمه  آنکهمگر  ؛مردم در مجلس باشد ندهینما، مرتکباگر  یحت
به  یموجهمعقول و  یادعاالبته  کهاعمال مجرمانه است  ارتکاب، یگندینما فهیوظمطلوب 

 یحقوق تیشخص واسطه به ندهینمابه  ازیامت نیااگرچه اختصاص  آنکه گرید .رسد ینمنظر 
و به  ابدی یم یتجل ندهینمادر شخص  یحقوق تیشخص که ستین یدیترداوست، اما 

 .شود یم ندهیرنمایغو  ندهینما انیم (وجهم ینابرابرالبته ) ینابرابر ینوعهرحال، منجر به 

 یپارلمان تیمصونبه  نگهبان یشورا کردیرو. 2ـ3
در  یساز سرنوشت ریتأث، یاساسنگهبان به عنوان مفسر قانون  یشورا یآرا کهاز آنجا 

شورا  نیانظرات  لیتحلو  یبررسدارد،  یاساسشناخت درست نهادها در نظم حقوق 
 است. یپارلمان تیمصوناز جمله  یاساسقانون  ینهادها حیصحالزمه شناخت 

 است. افتهینگهبان بازتاب  یشورا یآرادر  یمختلفدر مقاطع  یپارلمان تیمصونمسئله 
طرح نحوه  در خصوص ماده واحده 19/6/96 مورخ 1151 هینظرنگهبان در  یشوراـ 1

به  یدگیسر که (12)،5/6/96مصوب  مجلس ندگانینمامربوط به  ییقضابه مسائل  یدگیرس
قرار داده مستقر در تهران  یها دادگاهدادسراها و  قیطرتنها از  را مجلس ندگانینمااتهامات 

بود،  کرده ینیب شیپمجلس  قیطرتنها از  زینرا جلب آنان  ایهرگونه اخطار، احضار و بود و 
چون  که بیترت نیبد. کرداعالم  یاساساصول متعدد قانون  ریمغارا  فاتیتشرو  ندیفرا نیا
با  ،قائل شده یخاص ازیامتو  بیترت ،مجلس ندهینمابه اتهامات  یدگیرس یبرا مصوبه نیا

 کسانیقرار گرفتن همه مردم به طور  تیحماو مورد  ییقضاعموم در برابر دستگاه  یتساو
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و  یمناف یاساسقانون  121ناروا و مفاد و مفهوم اصل  ضاتیتبعدر برابر قانون و لزوم رفع 
 شکاتاز  یبعضحق  عییتضموارد موجب  یبعضاطالق آن در  کهاز آنجا  زین و است ریمغا
 یاساسقانون  121و  21 (،12و  3 یبندها) 9با اصول  ،شود یمخسارت به آنان  رادیاو 
همه افراد  یتساوو  یاسالم ییقضا نیموازبا  ریمغا طرح را نیادارد. به عالوه، مفاد  رتیمغا
 (.993ـ999 :1965 ،مرکز تحقیقات شورای نگهبان) عالم نمودا یاسالم یدادرس بیترتدر 

در مجلس  ادشدهیپس از اصالح طرح  کهاظهارنظر خود  نیدومدر  نگهبان یشورا
 اساساًموضوع ماده واحده  کهخود اعالم نمود  نیشیپ هینظرضمن اصرار بر  ابراز شد،

 .(993 :1965، نگهبانمرکز تحقیقات شورای ) ددارن یاساسقانون  69با اصل  یارتباط
 ندگانینمابه اتهامات  یدگیرس یبرا ژهیو یدادرس نییآ نییتعشورا،  دگاهیداز  نیبنابرا

 است. 69مجلس، خارج از حدود مندرج در اصل 
 69ماده  2تبصره درباره  6/2/1966مورخ  2551/21/66 هینظرنگهبان در  یشوراـ 2
 که کرداظهارنظر  نیچن، 16/1/1966 مصوب یاسالم یشورامجلس  یداخل نامه نییآطرح 
شائبه  نیا ،آن تبصره قرار دادنِچون  ، امااست یحیصح مطلب یحاو، مفاد تبصره اگرچه

حرمت  هتکنسبت ناروا دادن و  زیتجو ،یندگینما فیوظا یفایا که کند یم جادیارا 
 دیبا است و و خالف شرع 69، خالف اصل استاعمال مجرمانه  ارتکاباشخاص و 

 (.262 :1931 ،زاده یموس) آورده شود یمستقلرفع توهم به صورت ماده  جهت

 ،62طبق اصل  ، اعالم نمود6/11/1991مورخ  2296 یریتفس هینظرشورا در  نیاـ 9
 کشور یخارجو  یداخلد در همه مسائل نو حق دار ندمسئولدر برابر تمام ملت  ندگانینما

 یرأدر اظهارنظر و  یندگینما فیوظا یفایادر مقام  69و مطابق اصل  ندینمااظهارنظر 
 .(262 :1931 ،زاده یموس) باشند یمآزاد  کامالً
 9199/21/61 هینظردر  یپارلمان تیمصون رامونیپشورا  دگاهید نیآشکارتر دیترد یبـ 2
مجلس و  نمایندگان میان نظر اختالف رویپ که یا هینظرشد.  منعکس 21/11/1961 مورخ

قوه  و جمهوروقت  رؤسای های نگاری نامه پیدر و  نمایندگان صونیتم پیراموندستگاه قضا 
 .(916ـ911 :1961 ،نگهبان یشورا قاتیتحق مرکز) ، اعالم شدقضائیه

  :به تیعنابا »

در  رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون یینها یبررس مجلس مذاکرات مشروح. 1
 حقدر برابر  مردم تمامرد و ندا یاسالم شةیر تیمصون نکهیااز  یحاک،  69 اصلخصوص 
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 بیتعق قابل ردیگقرار  جرم ای گناه مظنّةدر  که یفردبرابرند، و هر  و کسانی یاله قانونو 
 ،کند بیتعقاو را  دیبا یقضائ دستگاه ردیگ انجاماو  هیعل یتیشکااگر  و است

 همه یبرخورداربر  ریدا  21و   13 اصول جمله آناز  یاساس قانونمتعدد  اصول. 2
 ،یمساواز حقوق  رانیا ملت

و در  مجلسدر  ندگانینما یرأاظهارنظر و  به مربوط 69 اصل موضوع اختصاص. 9
 ،مجرمانه نیعناوو  اعمال ارتکاببا  آن مالزمه عدمو  یندگینما فیوظا یفایا مقام

 ،مجرم فیتوق ای بیتعق منع یشرع هیتوج عدم. 2

 یاساس قانون نیتدو یراهنماناظر و  نعنوا به (ره) ینیخم امام حضرت مبارکنظر . 5
 یدگیرسو  مجلسدر  آن جبران لزومو  اشخاص حرمت هتکاز  زیپره ضرورتبر  ریدا

 ؛هیقضائ قوه توسط

و اظهارنظر   دادن  با رأی  در رابطه نماینده  آزادی  بیان  در مقام  اساسی  قانون 69  اصل
از   مجرمانه  و عناوین  اعمال  و ارتکاب  است ، در مجلس نمایندگی  وظایف  ایفای  جهت در

« باشد نمی  جرم  مرتکب  مسئولیت  منافی  آزادی باشد و این می  خارج  اصل  این  شمول
 (.252ـ259 :1961 ،نگهبان یشورا قاتیتحق مرکز)

 یاریبسنگهبان، به لحاظ مبنا و ادله، مشابهت  یشورانظر  شود یممالحظه  کههمانطور 
 یاعطادر مخالفت با  که یینها یبررسمجلس  ندگانینماآن دسته از  یها دگاهیدبا 

 دارد. کردند یماستدالل  ندگانینمابه  یپارلمان تیمصون

عمل را به  ابتکارو  یآزاد ینوع 69، اگرچه مفاد اصل هینظر نیامطابق مدلول 
مجلس  ندگانینما یسوجرم از  ارتکابمجوز  وجه چیهامر به  نیا، اما دهیبخش ندگانینما
در مقام  ندگانینمااظهارنظر  یآزادو صرفاً بر  ستینجرم  مرتکب یفریک تیمسئول ینافو 
 ندگانینما یسواعمال مجرمانه از  ارتکاب نیبنابراداللت دارد و  یندگینما فیوظا یفایا

دستگاه  گردیپو  یقانونمشمول مجازات  یندگینما فیوظا یفایادر مقام  یحتمجلس 
مندرج در اصول  هیقضائعام قوه  تیصالحص مخصِ یندگینماو شأن خواهد بود  ییقضا
 دیبادر مجموع،  .اقتضا ندارد زینرا  ژهیو یدادرس نییآ ینیب شیپنبوده و  153و  159

مقاله  نیارسالت  که. از آنجا دینام« یحداقل» مقوله را نیابه  یاساسمفسر قانون  کردیرو
 نیا لیتحل، به نقد و باشد یم یاساسونگذار در پرتو نگرش قان یاساسنظام حقوق  محک

 .میپرداز ینم، طلبد یم یا جداگانهبه حق مجال  که، یریتفس هینظر
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 گیرينتیجه
از  ندهینما یقیحقشخص  کیتفک، یپارلمان تیمصون یمحتوادر شناخت مفهوم و ـ 1
 دهنینمابوده و به  یندگینماوصف  رمداریدا، تیمصوناو ضرورت دارد.  یحقوق تیشخص

او. هرچند  یقیحقو نه به خاطر شخص  شود یماعطا  تشیموقعو  تیمسئول واسطه بهمجلس 
 نیمتع ندهینمادر شخص  ندهینما یحقوق تیشخص؛ چه، کردبحث  یانتزاعچندان  دینبا
؛ ردیگ ینمقرار در مقابل قانون در تضاد  یتساوبا اصل  تیمصونرو اصل  نیا. از شود یم

آحاد  هیکل کهمعنا است  نیبداست و  یقیحقنون ناظر به اشخاص در برابر قا یبرابرچه، 
 یهیبدندارد. اما  یبرتر یکسبر  کس چیهبرابرند و  گریکدیملت در برابر قانون و قضا با 

و  شان یحقوق تیشخصو  تیمسئولبر  حاکماقتضائات  واسطه بهمقامات  یاریبس کهاست 
به  توان ینم صورت نیا ریغبرخوردارند. در  ژهیو، از حقوق یقانون فیتکالحسن انجام  یبرا

 اراتیاخت یدولتبه همه مقامات  یکلو به طور  ییقضاو  یانتظامعنوان مثال به مقامات 
مهم آن  .شوند یممحسوب « تیمز» ینوعخاص،  اراتیاخت نیاداد؛ چه، در هر حال  ژهیو

 شد.، موجه و روا باژهیو طیشرا ینیب شیپو  ازیامت نیا یاعطا کهاست 

 تیمصونو  دینرس بیتصوبه  کاملبه صورت  69اصل  یشنهادیپاگرچه متن ـ 2
از نظر  رسد یمبه نظر  اوالً مجلس قرار نگرفت، اما ندگانینما حقوقدر زمره  یشکل

 ندگانینما تیمصوندر خصوص  کهدارد  تیصالح، مجلس منتخب مردم یاساسقانونگذار 
؛ کندوضع  یقواعدخود،  یداخل نامه نییآ بیتصومجلس، و به عنوان نمونه به هنگام 

متن  ،آنکهقرار نگرفته است و دو  ییشناسامورد  یاساسمفسر قانون  یسواز  که یتیصالح
 ، مدنظرتیمسئولعدم  یمعنابه  تیمصون کهآن است  یایگو یخوب به یفعلمصوب 

نشان  یوبخبه  یینها یبررسمجلس  ندگانینمابوده است. دقت در گفتار  یاساس گذارقانون
 یها استدالل عالوه به. اند بودهامر واقف  نیاو ضرورت  ژهیو تیماهآنان به  که دهد یم

خالف  تیمصون نیا یاعطا کند یماثبات  یخوبحاضر در آن مجلس به  یفقها یبرخ
 .ستیندر مقابل قانون و قضا  یبرابرو اصل  یشرع نیمواز

 کشور یخارجو  یداخلمسائل حق دارد در همه  ندهینماهر  62بر اساس اصل ـ 9
در قبال  و لذا در برابر تمام ملت است یو تیمسئولاز  یناشحق  نیا. دینمااظهارنظر 

امر، منجر به عبث بودن درج  نیا رشیپذ. عدم ستین فیتوقو  بیتعقاظهارات خود قابل 
ئل همه افراد ملت حق دارند در مورد همه مسا رایزخواهد شد.  یاساساصل در قانون  نیا



 

 
 1931زمستان  - 2سال اول، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس لناهم فص   

 

 

61 

 .ستین یاساسآن در قانون  ذکربه  یضرورتو  !کننداظهارنظر 

در  که، آنگونه یماهو تیمصون رشیپذاز عدم  یحاکنگهبان  یشورا دگاهیدـ 2
تنها  69است و اصل  رانیا یاساسمدنظر است، در منظومه حقوق  یقیتطب یاساسحقوق 

 ارتکابمستلزم  که یصورت به یندگینما فیوظا یفایا یراستادر  ندهینمااظهارنظر  یآزاد
شامل اظهارات مشتمل بر  69اگر اطالق اصل  یحتاست و  کرده نیتضمجرم نباشد را 

، مانع از 2مندرج در اصل  یاساسبر قانون  یشرع نیمواز تیحاکممجرمانه گردد،  نیعناو
به اتهامات  یدگیرس یبرا ژهیو یدادرس نییآ، کردیرو نیااست. در  یاطالق نیچنانعقاد 

 شمرده شده است. 69موضوعاً خارج از اصل  زین ندگانیمان

 ریتفس یبرا یینها یبررسمجلس  مذاکراتنگهبان به  یشورااگرچه نفس استناد ـ 5
برداشت شورا از آن  تیفیکاست، اما نحوه استناد و  دهیپسندو  جا به کامالً، 69اصل 

جد مخالف بهمجلس،  آن یفقهااز  یبرخاگرچه  رایزمحل نقد است.  قاًیعم مذاکرات
 رگذاریتأث یفقهامقابل  یسوبودند، اما در  ندگانینمابه  یازیامتو  تیمصونهرگونه  یاعطا

موافق بودند و  تیمصون یاعطابا  اًیقو کهدر آن مجلس حضور داشتند  زین یسرآمدو 
 یشرع نیموازو  یندگینما یکارکردهاموجه با  ازیامت نیا انیم یمنافات چیه کم دست

 (یشکلو  یماهو) یینها یبررسمجلس  ندگانینما کامل تیمصون، نیا. افزون بر افتندی ینم
 .دیرسآن مجلس  بیتصومطلق آرا به  تیاکثربا  کباری
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 ها ادداشتی
1- Parliamentary immunity 
2- Irresponsibility 
3- Inviolability 

و  یعموم یها دادگاه یدادرس نییآقانون   21 ماده برای مشاهده موارد جرم مشهود نک:ـ 4
 26/9/66 مصوب یفریکدر امور  انقالب
 .میکن یم ادی« یینها یمجلس بررس» مجلس با عنوان نیااختصار، از  تیرعا یبراپس  نیااز ـ 5

 26ـ22 اتیآحاقه ـ 6

 قرائت شد یینها یبررسمجلس  یانیپادر جلسه  که 69اصل  یینهامتن  کهاست  یگفتنـ 7
و همان اصل  (1691: 9ج ،1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره )

بدان اشاره شد دارد. البته  که وپنجم یسبا متن مصوب در جلسه  یاندکاست، تفاوت  یکنون 69
در اصول مصوب در مرحله  رییتغ امکان، یینها یبررسمجلس  یداخلنامه  نییآ 26مطابق ماده 

 وجود داشته است. یاساسقانون  یبررس یینها
 نشد. افتی عهیش ییروا کتبعبارت در  نیا، سند نگارندهتالش و تتبع  رغمیعلـ 8
با حضور دو  یاساسقانون  ینهائ یبررسمجلس  یعموم: جلسات یداخلنامه  نییآ 6ماده ـ 9
 هیکل کیعالوه هحضور نصف ب تیرسمپس از  .ابدی یم تیرسم (نفر 23) ندگانینما هیکلسوم 

از اصول قانون  کیهر بیتصو یبرا یولاست،  یکاف مذاکراتادامه  یبرا (نفر 96) گانندینما
و  یفرهنگامور  کلاداره ) الزم است (نفر 23) ندگانینماموافق دو سوم  یرأحضور  یاساس

 .(922ـ929 :2ج، 1992 ،یاسالم یشورامجلس  یعموم روابط
10- Immunity-right 

است حق دارد اظهار  مسئولگوییم در برابر همة ملت  تی می... زیرا وق :مکارم شیرازی»ـ 11
نماینده است نه غیردانیم حق بیان و نظر مربوط به تمام مردم اعم از نماینده و  نظر بکند اما می

اند... نایب  نظر دارد چنین حقی به او دادهاظهارکه چون نماینده است و در مقابل همة مردم حق  این
نظر یک مقام اظهاردهم که در اینجا اظهارنظر یک نماینده مانند  ضیح میبنده تو (:بهشتی) رئیس

 کلاداره :نک)«  ای است العادهکند دارای تأثیر فوق اظهارنظری که در مجلس می است مثالً مسئول
 (.393: 1992، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور 

 ندگانینمامربوط به  ییقضابه مسائل  یدگیرسطرح نحوه  ماده واحده اهدهبرای مشـ 11
شورای مجلس  مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوباتنک : 5/7/86مصوب مجلس
 846-838صص .سومدوره  اسالمی
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 و مآخذ منابع

، 83، شماره فقه اهل بیت )فارسی(، مصونيت پارلماني از نگاه فقه (،1831ابراهيمي، قاسم )
 .148ـ133صص 

مشروح مذاکرات مجلس (، 1834فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي) اداره كل امور
 .4تا  1، تهران: چاپ اول، جلدهاي بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 ، تهران: گنج دانش.(، ترمینولوژی حقوق1833جعفري لنگرودي، محمدجعفر )

، 75، شماره14، سالو پژوهشمجلس (، مصونيت پارلماني، 1833راجي، سيدمحمدهادي )
 .353ـ388صص

، تهران: مؤسسه مطالعات و هان معاصرجحقوق بشر در (، 1833قاري سيدفاطمي، سيدمحمد )
 هاي حقوقي شهردانش، چاپ دوم، دفتر يكم.پژوهش

 ، تهران: ميزان، چاپ پانزدهم.های حقوق اساسی بایسته(، 1837پناهي ) قاضي شريعت

 می ایران.قانون اساسی جمهوری اسال

 .1853مصوب  های عمومی و انقالب در امور کیفری قانون آیین دادرسی دادگاه

نظرات »(، 1833هاي مجلس شوراي اسالمي )مركز پژوهش 3838گزارش كارشناسي شماره 
، قابل دسترسي در: «حقوقدانان کشور در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730908. 

 مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات دوره سوم مجلس شورای اسالمی
 ، تهران: نشر دادگستر، مركز تحقيقات شوراي نگهبان.1837(، 1851تا خرداد  1835)خرداد 

دادرسی اساسی در جمهوری اسالمی ایران، اصول »(، 1833زاده، ابراهيم و همكاران، )موسي
، تهران: معاونت تدوين و تنقيح و انتشار «و نظرات شورای نگهبانقانون اساسی در پرت

 جمهوري، چاپ نخست.قوانين و مقررات نهاد رياست

مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی 
 (، تهران: مركز تحقيقات شوراي نگهبان، چاپ اول.1831)

، قم: دبيرخانه تندات قانون اساسی به روایت قانونگذار(، مبانی و مس1837ورعي، سيدجواد )
 مجلس خبرگان رهبري، چاپ اول.

حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، حاکمیت و نهادهای (، 1838هاشمي، سيدمحمد )
 .3، تهران: نشر ميزان، چاپ هشتم، جسیاسی
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 ؛نیتقندر امر  یاسالم یشورامجلس  تیصالح

 ؟دیّمق ایمطلق 

 

 *1یاصفهان یکوه کاظم
 

 رانیامدرس، تهران،  تیتربدانشگاه  یشناس جرمو  یفریکحقوق  یدکتر یدانشجوـ 1
 

 11/3/1931: رشیپذ  93/4/1931: افتیدر

 دهیچک
به مجلس  نیقنت تیصالح یاعطا یراستا، در رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  11اصل 
در حدود مقرر در قانون »و « عموم مسائل»در  که دهد یمنهاد اجازه  نیا، به یاسالم یشورا

 مذاکراتدر پرتو توجه به مشروح  11. منطوق و مدلول اصل کند« وضع قانون»، اقدام به «اساسی
 نیانقوعام و مطلق مجلس در وضع  تیصالح، بر یروشن، به یاساسقانون  یینها یبررسمجلس 

 که یشرط، به کند یمو...( داللت  یاقتصاد، یفرهنگ، یاجتماع، یاسیسمسائل ) هیکلنسبت به 
، نیاشده باشد. با وجود  تیرعاشده،  یلیتفص نییتب 12در اصل  که یاساسحدود مقرر در قانون 

 یبو نامحدود بودن  انگریبعام مزبور،  تیصالح ایآ کهاست  نیا شود یمکه به ذهن متبادر  یپرسش
 لیذمصرّح در « وضع قانون» ایآ، گریدعبارت  هست؟ به زین نیتقنحد و حصر بودن مجلس در امر 

عبارت، مستلزم  نیامفاد  آنکه ای کندآن اقدام  بیتصومجلس، به  کهاست  یزیچ، هر آن 11اصل 
در  عامِ مجلس تیصالحرغم  به رسد یمنظر  است. به« قانون»مربوط به  یماهو یها یژگیو تیرعا
« وضع قانون» تیصالح یواگذاربر  یمبن 11اصل  حیتصرنهاد، با توجه به  نیا یقانونگذار، نیتقن
 تیرعامستلزم  ها آننکردن  تیرعا کهاست  یمنطقو  یعقل یها تیمحدودبه  دیمقنهاد،  نیابه 

حقّ ردّ مصوبات مجلس،  کنندة کنترلعنوان نهاد  نگهبان به یشورااست و  یاساسنکردن مفاد قانون 
 خواهد داشت. 11با اصل  رتیمغاگونه مصوبات را به استناد  نیا

 ، قانون، شورای نگهبان.تیصالح، نیتقن، یاسالم یشورامجلس  :ها دواژهیکل

                                                                                                                                        
* E-mail: Kazemkoohi110@gmail.com 



 

 
 1931زمستان  - 2سال اول، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس فصلناهم   

 

 

34 

  مقدمه
ترین ثمرة جمهوری  بزرگ»عنوان  ، بهرانیا یاسالم یجمهور یاساس( قانون الف
 شکوهمندو  رینظ یبانقالب  جةینتو  رانیاملت  لیاص یها خواستهتبلور  (1)،«اسالمی

و منحصر به فرد در  ییاستثنا یسند وامام و امت  انیم مشترک ثاقیم، ایدندر  یاسالم
 جةینت آنکهاز  شیب یاساسقانون  نیاموجود در عالم است.  یاسیسو  یحقوق یها نظام

 یالماسو متخصصان  یانقالب یها تیشخص یمتعال شةیاندباشد، خالصه  یعلممطالعات 
 یرانیاـ  یاسالمجامعة  اتیمقتضو  رانیامردم  التیتما، یاسالم شةیاندبر  یمبتن کهاست 

و  یاساسمزبور، پژوهشگران حوزة حقوق  یها یژگیو( 1933شده است. )مدنی،  میتنظ
قانون و  نیاتا در فهم اصول  دارد یمرا بر آن  رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون 

 یاساسموجود در قانون  ینهادها یساز نهیقربه دنبال  آنکهاز  شیباستنباط مفاد آن، 
، به دنبال فهم مراد و مقصود ندیبرآ کشورها گرید یاساس نیقوانبا  رانیا یاسالم یجمهور

قانون  مذاکراتتوجه به مشروح  رسد یمنظر  اساس، به نیهمباشند. بر  یاساسقانونگذار 
 یاساسبر قانون  حاکم یکلروح  افتیدرطُرُق  نیگشاتر راهو  نیمؤثرتراز  یکی، یاساس

رفته در هر اصل  کار بهاز عبارات  یاساسو مقصود و مراد خبرگان قانون  یکلطور  به
 یجمهور یاساسگرفته در حوزة حقوق  محدودِ صورت قاتیتحقمتأسفانه در  که (2)است
 یبرا کارامدو  مؤثر یراه، وهیش نیاتوجه شده است.  کمترمهم،  نیا، به رانیا یاسالم

ها، از جمله مباحث مطرح در  از اصول در هنگام بروز چالش حیصحو برداشت  ریتفس
 هاست آن انیم کیتفکو مرز  یاسالم یجمهوردر نظام  حاکم یقوا تیصالح طةیحمورد 

  (9)جامعة ما قرار گرفته است. یحقوقو  یاسیس، محل بحث محافل ریاخدر چند سال  که

سو،  کیاز  یحقوق یها نظام هیکلدر  یقانونگذار رکنعنوان  ننه به( امروزه، قوة مقب
را به خود اختصاص  ییواال گاهیجا، گرید یسواز  کشورهادر  یساالر مردمو نماد تحقق 

 داده است. 
 شیبآن را  تیاهمو  یقانونگذار، ضرورت نهاد یقانونگذارقانون و  یها هدفتوجه به 

، تیامنعدالت و  نیتأمو  فیتکلحق و  نییتبالوه بر ع آنکه؛ چه سازد یمروشن  شیپاز 
در گرو قانون و  یانسان تکاملو  یتعالو هموار ساختن راه رشد و  ییراهگشاتر  مهم فةیوظ

را به  کشورقوة مقننه در  گاهیجانظران  صاحب یبرخ  اساس، نیهماست. بر  یقانونگذار
نه تنها  کشور  بدون آن، که اند کرده، مانند یزندگبدن انسان در  سمیمکاندر  فکر گاهیجا
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 (923ـ993 :1931، یزنجان دیعم. )ردیگ یمقرار  ینابوددر معرض  بلکه، شود یم رکوددچار 
 یراستانهاد و در  نیا گاهیجاو  تیاهم درکبا  زین رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون 

 یقوا کنارقوه در  نیا ینیب شیپ، با یاسالم یها آموزهبر  یمبتن شیخونظام مطلوب  جادیا
قرار داده و با اختصاص  شیخورا وجهة همت « ساالری دینیمردم»، تحقق هییقضاو  هیمجر

نهاد در  نیا ژةیو یها تیصالحو  گاهیجا نییتب، به یاساساز اصول قانون  یا عمدهسهم 
و  11در اصول  یاساسپرداخته است. قانونگذار  رانیا یاسالم یجمهور یحقوقنظام  ساختار

و  حیتصرنهاد مورد  نیا ژةیکاروعنوان  را به یقانونگذارطور خاص،  ، بهیاساسقانون  38
به  تیصالح نیا یواگذاروضع قانون، حق  تیصالح یاعطاقرار داده و عالوه بر  نییتب
 است. کردهـ سلب  یئجزـ مگر در موارد خاص و  یاسالم یشورااز مجلس  زینرا  یگرید

قوه،  نیابه  ییاعطا تیصالح طةیح، یحقوق یها نظامنهاد در  نیا تیاهم( با وجود ج
از  یبرخاست.  رفتهیپذانجام  یمتفاوت یکردهایروجوامع مختلف با  یاساس نیقواندر 
 اراتیاختبا  یقانونگذارعنوان نهاد  مانند انگلستان، پارلمان را به یپارلمان یها نظام

 نیقوانو  یاساستصرف در قانون  دخل و تیصالح یحتشناخته و  تیرسمنامحدود به 
، سیسوئهمچون فرانسه، آلمان و  ییکشورها. در مقابل، اند دادهنهاد  نیابه  زینرا  یادیبن

 نیتقنمجاز  طةیح یاحصاقائل شده و به  یقانونگذاردر  یمحدود اریاختپارلمان  یبرا
 (193، 1931، یزنجان دیعم. )اند پرداختهپارلمان  یبرا

 یحقوقعنوان نهاد قانونگذار در نظام  ، بهیاسالم یشورامجلس  تیصالحمحدودة 
مورد توجه  یحقوقو  یاسیسدر محافل  راًیاخ کهاست  یمباحث، از جمله یاسالم یجمهور

 یحقوق یبررسمسئله را مورد  نیا کهقرار گرفته است. پژوهش حاضر درصدد آن است 
 یاساسقانون  11جه به اصل با تو که، آن است قیتحق نیادر  یاصلقرار دهد. پرسش 

 انگریبمزبور  تیصالح ایآدر عموم مسائل،  یقانونگذارمجلس در  تیصالحبر  یمبن
را در بردارد؟  یخاص یها تیمحدود ایاست  نیتقننامحدود و مطلق بودن مجلس در امر 

هر  تواند یم، یاساسقانون  11به استناد اصل  یاسالم یشورامجلس  ایآ، گریدعبارت  به
مصوبات  کننده کنترلعنوان نهاد  نگهبان به یشورا ایآبرساند و  بیتصورا به  یا رهمقر

با عنوان  که یمصوباتدر  طیشرا یبرخنداشتن  لیدل به تواند یم، یاسالم یشورامجلس 
با قانون  رتیمغا رادیارا با  ها آناست،  دهیرس یاسالم یشورامجلس  بیتصوبه « قانون»

 مواجه سازد؟  یاساس
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 یبررسمجلس  مذاکرات، مشروح 11بر منطوق اصل  دیتأکبا  میبرآننوشتار،  نیادر 
، مراد میدهپاسخ  مذکور، به پرسش یمنطقو  یعقلو با توجه به اصول  یاساسقانون  یینها

در  یشنهادیپ یراهکارها، تینهاو در  میکنفهم  باره نیارا در  یاساسو مقصود قانونگذار 
در خصوص عدم ورود به  هیمجرمقننه و  یقوا انیمموجود  یها چالشاز  رفت نبرومورد 

 .میدهرا ارائه  گریکدی یتیصالح طةیح

 یاساسقانون  11اصل  یبررسـ 1
مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل، در : »دارد یممقرر  یاساسقانون  11اصل 

 «تواند قانون وضع کند.حدود مقرر در قانون اساسی، می
 نیابه پرسش  ییگو پاسخجهت  کننده نییتع دیقسه  رسد یمنظر  اصل، به نیادر 

 نیامناسب در  یپاسخبه  دنیرس یراهگشا تواند یم ها آن یبررس کهپژوهش وجود دارد 
و  «در حدود مقرر در قانون اساسی»، «عموم مسائل»از:  اند عبارت دیقسه  نیاباشد. خصوص 

 «. قانون» کلمة
در  یاسالم یشورامجلس  یتیصالحقلمرو  نییعتنظران در  صاحب یها استداللعمده 

با استناد  یبرخاساس،  نیااول است و بر  دیقبر استناد به دو  یمبتن 11اصل  نییتب
 دانند یمبه مجلس را عام و مطلق  ییاعطا تیصالحدر این اصل، « عموم مسائل»عبارت  به
 نیا. بر اساس ستندینآن قائل  یبرا، 12مندرج در اصل  ودیقجز  ، بهیشرطو  دیق چیهو 
 نییتب، 12در اصل  کهاست  یاجمال، «حدود مقرر در قانون اساسی»، عبارت دگاهید

 یتیمحدود، به لحاظ موضوع یاسالم یشورامجلس  تیصالح، نیبنابراشده،  یلیتفص
گفت،  توان یم رو نیاو شرع است. از  یاساسبا قانون  رتیمغامشروط به عدم  کنیلندارد، 
 دیعماست. )« مطلقِ مشروط»، رانیا یاسالم یجمهور یحقوقدر نظام  مجلس، تیصالح
 یموارد، به یاساسمصوبات مجلس با قانون  رتیمغا، عدم دگاهید نیا( در 1933، یزنجان

مربوط به  یها یریگ میتصممجلس در  که ابدی یماختصاص  یرهبربه  که یاموراز جمله 
مجلس در  تیمحدود نیهمچنته باشد، مصوبات مخالف داش تواند ینم یرهبر اراتیاخت
در  ازیامت یاعطا(، 13)اصل  ینظام حکومت یبرقرار(، منع 13)اصل  کشور یمرزها رییتغ

 امکانعدم (، 31)اصل  انیخارجمعادن و خدمات به   ،یکشاورز، یصنعت  ،یتجارامور 
( 912ـ919 :1938( و... مربوط است. )عمید زنجانی، 39منحصر به فرد )اصل  سینفافروش 
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در اصل « در حدود مقرر در قانون اساسی»عبارت  با توجه به کهمعتقدند  یبرخدر مقابل، 
 تیرسمبه  یها تیصالحو محدود به  یحداقل، یقانونگذارمجلس در امر  تیصالح، 12

عمل  طةیحبه  کهاست  یحدو تا  یاساساصول قانون  گریدقوه در  نیا یبراشده  شناخته
به  تیمسئول(، 193)اصل  هیمجرقوة  یگذار نامه نییآ تیصالح رةیادقوا، از جمله  ریسا

 یاستخدامو  یادارجمهور در امور برنامه و بودجه و امور  سیرئ یبراشده  شناخته تیرسم
، عموم و یاساسقانون  11، اصل دگاهید نیاوارد نشود. بر اساس  یا خدشه(، 121)اصل 
: دارند یم انیب 11مندرج در اصل  ودیق انیمجمع در  زین یبرخ( 1933ندارد. )الهام،  اطالق

 حد یب، یقانونگذار تیصالحبودن  یعموماز  که داستیپ کمیاصل هفتاد و  حیصراز نص »
 تیرعامنوط به  یقانونگذارقابل « عموم مسائلِ» بلکه ،شود ینمو حصر بودن آن مستفاد 

حاکمیت پارلمان در وضع  اصل  عبارت دیگر، باشد. بهمی« حدود مقرر در قانون اساسی»
قوانین مطلوبِ نظر خود ]در جهت[ رفع نیازهای جامعه، محدود به رعایت حدود مقرر در 
قانون اساسی است. این حدود، عموماً رعایت حقوق قوای دیگر حاکم از یک سو و 

 (113: 1931)تیال، « باشد.های اساسی ملت از سوی دیگر میاحترام به حقوق و آزادی
 داتیمؤ، (1)نخست دگاهیدعالوه بر داللت منطوق اصل بر صحت  رسد یمنظر  به
 دگاهیدنخست با  دگاهیدبر منطبق بودن  یمبن یاساسقانون  مذاکراتاز مشروح  یفراوان

 بیتصو، هر چند هنگام آنکه حیتوضوجود دارد.  نهیزم نیادر  یاساسخبرگان قانون  یکل
اصل توسط  نیادربارة مفاد  یمفصل اتمذاکر، در صحن مجلس، یاساسقانون  11اصل 

 ندگانینما یبرامفاد آن،  ایگونشده و  یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  ندگانینما
گرفته در  صورت مذاکراتدر مجموعه  ینیقرا کنیلواضح و روشن بوده است،  یخوب به
در  11منطوق اصل  تیعموم دیمؤ، میمستق ریغطور  هر چند به کهمجلس وجود دارد  نیا

 است. این قراین بدین شرح است: یاسالم یشورامجلس  ینیتقن تیصالح طةیح

 طةیحو  هیمجرمقننه و  یقوا نةیزمدر  یاساسخبرگان قانون  یکلّ دگاهید( الف

 یبررسمجلس  مذاکراتو مشروح  یاساساصول قانون  یبررس: ها آنمتقابل  یتیصالح

 طةیحو  گانه سه یقوا نیتدودر  یاساسر قانونگذا کهآن است  انگریب، یاساسقانون  یینها

 هیمجرقوة مقننه نسبت به قوة  یبرامند  و تفوق نظام یبرتر ینوع، عامدانه، ها آن تیصالح

 یجادر  کهاست  یتیواقعبودن،  یمنف ایصرف نظر از مثبت   ،یبرتر نیا (8)قائل شده است.

. خورد یمبه چشم اصول  یبررسدر  یاساسمجلس بررسی نهایی قانون  مذاکرات یجا
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 یاسیس، یاجتماع یبسترهاو  یخیتار یها شهیر یبرخ، عالوه بر وجود کردیرو نیا لیدل

 یاسالم یها آموزه یبرخبر  یمتکهمچون ترس از بروز دیکتاتوری،  یرانیابر جامعة  حاکم

 که باشد یم زین( طیالشرا جامع هیفق)=  یاسالم حاکمزمامدار و  ژةیو اتیخصوصدر مورد 

اساس،  نیهمبر  (1).تابد یبرنمرا  طیالشرا جامع هیفق ریغبه  ییاجرازمام امور  یذارواگ

 یمبتن، اغلب هیمجرجمهور و قوة  سیرئبه  یاساسقانون  کنندة یبررسنمایندگان  کردیرو

شناختن آن، زنگ خطر  تیرسمبه  کهآنان بوده  یزمامداراحساس خطر بالقوه از  ینوعبر 

اساس،  نیهماست. بر  آورده یمرا به صدا در  یشخص یکتاتوریدو  یفردبروز استبداد 

، ابتدائاً یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  ندگانینما انیمعمده و قابل توجه در  یدگاهید

 ییشنهادهایپو در درجة دوم،  کردهمخالفت  یکل، به هیفق ریغ یفرد یجمهور استیربا 

وجود  رشیپذ، با تینهائه داد و در ارا یجمهور استیربودن  ییشورادر خصوص لزوم 

 یها تیمسئول یبرخ، امکانتا حد  کرد کوشش، یاساسدر قانون « رئیس جمهور»مقام 

. در کندواگذار  تیصالحعنوان مقام واجد  به« ولی فقیه»مقام، سلب و به  نیارا از  ییاجرا

ام و دیگر مق نیا عملکردرا بر  ممکننظارت  حداکثر، زین ها تیمسئول گرید یواگذار

 یاساساساس، در قانون  نیا. بر کرد ینیب شیپقدرت  کنترلدر جهت  هیمجرمسئوالن قوة 

عنوان  ، بهیاسالم یشورابه مجلس  یقانونگذارعام  تیصالح یواگذارمصوب، عالوه بر 

به  یاسالم یشورااعتماد مجلس  یرألزوم  ینیب شیپنهاد، با  نیا یاختصاص ژةیکارو

در  یتصددر دوران  نیهمچنو  گریداز هر اقدام  شیپو  لیتشکز پس ا نهیکاب یاعضا

 سیرئو  هیمجرقوة  یاعضاو عزل  ضاحیاست  حق سؤال، یاعطاصورت بروز اختالف، و 

بر اعمال  یمالو نظارت  یاستصواب، نظارت تینهامجلس و در  ندگانینماجمهور به 

در برابر قوة  یاسالم یوراشساخته است. در مقابل، مجلس  گر جلوهتفوق را  نیادولت، 

قانون اساسی( و  11)اصل  حیلوا ةیتهصرفاً در   نداشته، یاسیس تیمسؤول گونه چیه، هیمجر

 زین ها نامه نییآ نیا کهقانون اساسی( ـ  193و مستقل )اصل  ییاجرا یها نامه نییآ بیتصو

 لیدلوصف،  نیاعمل است. با  ابتکار یداراـ (1)با متن و روح قانون مخالف باشد دینبا

در حوزة  یحت، یاسالم یشورابه مجلس  یقانونگذارمطلق و عام  تیصالح یواگذار

و باز نگذاشتن  هیمجرمربوط به قوة  یها تیمسئولو  نیقوان یاجرادر نحوة  یگذار ضابطه

 (3)روشن است. کامالًخصوص،  نیادر  هیمجردست قوة 
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طور  ، بهیاساسقانون  12 و 11مربوط به اصول  مذاکرات( هر چند در مشروح ب
 انیمبه « در حدود مقرر در قانون اساسی»در خصوص مقصود از عبارت  یسخن حیصر

 یجمهور یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکراتاست )صورت مشروح  امدهین
موجود؛ از جمله مفاد  نیقرا یبرخبا توجه به  کنیل(، 398ـ391: 2، ج1911، رانیا یاسالم
جز اجمال موضوع  یزیچعبارت،  نیا کهگرفت  جهینت توان یم، یاساسقانون  38اصل 

جز مفاد  یزیچ، مذکورعبارت  چه چنان که. استدالل آن است ستین 12مطروحه در اصل
 اریاخت، ییاستثنادر موارد  که یاساسقانون  38در اصل  ستیبا یم، بود یم 12اصل

به  زیناست  کرده ضیتفومجلس  یداخل یها ونیسیکمصورت موقت به  را به یقانونگذار
اصل، تنها شرط الزم  نیادر  آنکه، حال شد یم دیمق« در حدود مقرر در قانون اساسی» دیق

تعیین شده  یاساسقانون  12اصل  تیرعا، مذکور شکلبه  یقانونگذارموجّه بودن  یبرا
 (3)است.
 یشنهادیپبا ارائة  ندگانینمااز  یکی، 11مربوط به اصل  مذاکرات( در مشروح ج
، واژة «مقرر»واژة  یجابه  دارد یماصل، اظهار  نیا یبرا شده میتنظدر عبارت  یاصالح

 دیشه سیرئ، از جمله نائب ندگانینما یبرخبا مخالفت  کهشود  نیگزیجا« چارچوب»
چارچوب، » کهآن است  کنندگان مخالفت. استدالل شود یممواجه  یبهشت دکترمجلس، 

 مذاکرات)صورت مشروح «. انسب است« مقرّر» کلمة. دشو یم قیض اش رهیدا یقدر
نظر  ( به398 :2، ج1911، رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یینها یبررسمجلس 

قانونگذار  دگاهید انگریب تواند یم، میرمستقیغطور  ، هرچند بهمذکوراستدالل  رسد یم
 اشد.ب یاسالم یشورابه مجلس  ینیتقنعام  تیصالح یواگذار، در یاساس

گرفته در  صورت یبازنگر، که نیابه آن توجه داشت  دیبامجال  نیادر  که یا نکته
استناد به مشروح  نةیزمفوق در  داتیمؤبر رد  یلیدل تواند ینم 1913در سال  یاساس قانون

 آنکه( باشد؛ چه یبازنگر)قبل از  1983سال  یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکرات
مربوط به آن، نشان  مذاکراتمزبور و مشروح  یبازنگرم شده در انجا راتییتغ یبررس

 یشورامجلس  یبرادر نظر گرفته شده  یها تیصالحدر  یرییتغ گونه چیهنه تنها  که دهد یم
 ییمحتواو  یشکلاصالحات  بلکه (13)نشد، جادیا 1983سال  یاساسدر قانون  یاسالم

ناظر بر آن صورت  یها تیصالحو در فصول و اصول مربوط به قوة مقننه  که یمختصر
 به عنوان مثال، (11)مجلس افزوده است. یها تیصالحو  اراتیاختبر  ینوعگرفت، به 
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 ینیب شیپبه رغم عدم  کهاست  یموارداز  یو ضاحیاستجمهور و حق  سیرئحق سؤال از 
مجلس  یها تیصالح، بر فهرست 1913سال  یبازنگر، در 1983سال  یاساسآن در قانون 

 افزوده شد.  یاسالم یاشور

 یواگذاردر  یا شبهه گونه چیه، سندهینونظر  مستندات مزبور، به عیجمبا توجه به 
بر اساس منطوق و  یقانونگذار نةیزمدر  یاسالم یشوراعام و مطلق به مجلس  تیصالح

و اطالق مستنبط از  تیعموم ایآوصف،  نیاوجود ندارد. با  یاساسقانون  11مدلول اصل 
نهاد مهم در  نیاحد و حصر بودن  یبو  یضابطگ یب یمعنا، به یاساسقانون  11اصل 
تعداد  کهـ  یاساسو خبرگان قانون  ندگانینما که رفتیپذ توان یم ایآاست؟  یاساسقانون 
 یمختلف یها رشته، با ینیدنظر بودن در حوزة مطالعات  از آنان، عالوه بر صاحب یا عمده

بدون قاعده به  یاریاختصالحیتی بدون ضابطه و  اندـ تهداش ییآشنا زیناز علوم روز 
 باشند!؟   کردهمجلس واگذار 

مورد  کمتر کهوجود دارد  یاساسقانون  11در اصل  زین یگریدمهم  دیق رسد یمنظر  به
« قانون»قرار گرفته است و آن، وجود واژة  یاساسحقوق  پردازان هینظرنظران و  توجه صاحب

به مجلس  یاساسقانون  11، اصل آنکه حیتوضاست.  یاساسقانون  11 عبارت اصل یانتهادر 
در « قانون»وصف، مراد از  نیااست. با  کردهاعطا « وضع قانون» تیصالح، یاسالم یشورا

وضع  یاسالم یشورامجلس  کهاست  یزیچ، هر آن «قانون»منظور از  ایآ؟ ستیچاصل  نیا
 ؟ردیگقرار « قانون»مشمول عنوان  تواند یم، کند یممجلس وضع  که یزیچهر  ایآ؟ کند یم

قانونگذار  یسو، از یاساسقانون  11واژة در اصل  نیا یریکارگ به رسد یمنظر  به

 نیااستعمال  کهمتضمن آن است  زینو فرض آگاه بودن قانونگذار  ستین علت یب، یاساس

 یالفاظصل، از ا نیا، در یاساسگرفته باشد. قانونگذار  صورت کامل یآگاهلفظ، بر اساس 

، نیهمچناست.  نکردهاستفاده « قانون»، جز یگریدهر واژة  ای« تصمیم»، «مصوبه»همچون 

مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، » که نکرده انیب

. کندوضع « قانون» تواند یممجلس  که کرده حیتصر بلکه، «وضع کند هرچیزیتواند می

 یشورا، مجلس «قانون» یبراخاص  یمفهومدر صورت وجود  رسد یمنظر  به، نیبنابرا

تنها  بلکه، کندرا وضع  یزیچ، هر یاساسقانون  11به استناد اصل  تواند ینم، یاسالم

، «قانون»مفهوم  یبررس رسد یمنظر  ، بهرو نیا. از کند« قانون»مبادرت به وضع  تواند یم

در  یاسالم یشورابه مجلس  ییاعطاعام  تیحصالقلمرو  نییتعدر  کهاست  یا مسئله
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قانون، در  یها یژگیوهر آنچه از مفهوم و  رایزدارد؛  ییبسزانقش  یاساسقانون  11اصل 

عام و مطلق  تیصالحدر  هیالرعا الزم یدیقمدّ نظر بوده باشد، خود  یاساسنظر قانونگذار 

 یواکاو، سندهینوهم، به اعتقاد م نیابه  یابیدست یبرانهاد در وضع قانون خواهد بود.  نیا

 وهیش نیمؤثرتراصول،  نیا لیذگرفته در  صورت مذاکراتو مشروح  یاساساصول قانون 

و مشروح  یاساسواژه در قانون  نیا یها یژگیوو  فیتعر کهاز آنجا  کنیلاست. 

مراد مقنن، هر  کشفناظر بر  یاصول، بر اساس قواعد خورد ینمآن به چشم  مذاکرات

را در بر خواهد  یاساس، مقصود قانونگذار شود یمواژه در عرف استنباط  نیااز  هکآنچه 

داشت؛ چه آنکه قانونگذار نیز همچون سایر عقال در به کارگیری کلمات و عبارات، معنای 

 یحقوقاساس، مراجعه به عرف  نیا. بر دهد یمرا مدّ نظر قرار  ها آنعرفی و متبادر به ذهن 

 یقانونگذارمجاز  طةیحو « قانون»مفهوم  افتنی یبرا یمنطقحل  ن، راهعنوان عرف اهل ف به

 نیا یبررس تیاهمخواهد بود.  یاساسدر نظر قانونگذار  یاسالم یشورامجلس  یبرا

 یشورامجلس  تیصالح طةیح اناًیاح که گردد یماز آن باز  یناشموضوع به تبعات و آثار 

از  ینقیمت، در صورت وجود قدر آنکه حیضتو. دهد یمالشعاع خود قرار  را تحت یاسالم

 کار به، هر چند از لحاظ منطوق الفاظ عام یاسالم یشورامجلسِ  تیصالح، «قانون»مفهوم 

 نیا، یمنطقو  یعقلبه داللت  کنیلو مطلق دارد،  یموضوع تیعمومرفته در آن، شمول و 

بات واجد صرفاً مصو که یضوابط؛ کند یمضوابطی خاص محدود  تیرعانهاد را به 

مجلس  یقانونگذار تیصالحمنطبق بر مفهوم قانون را داخل در  اتیخصوصو  ها یژگیو

« وضع قانون»عنوان  ، متصف بهها یژگیو نیافقدان  لیدل بهدانسته و هر چه جز آن را 

در صورت اقدام مجلس  کهاستدالل آن است  نیامهم مترتب بر  اریبس جهینت. گرداند ینم

واگذارشده به آن  تیصالح رةیدانهاد از  نیاتناسب با مفهوم قانون، به وضع مصوبات نام

است  کردهوضع  یاساسبا قانون  ریمغا، مصوبة قتیحقخارج شده است و در  11در اصل 

 نیهمبر  یمبتن تواند یمنگهبان  یشورا، یاساسقانون  31و  12با توجه به اصول  که

 .کندرا رد  یاسالم یشورااستدالل، مصوبه مجلس 

آن، در  کنندة نییتعو  رگذاریتأثموضوع و نقش  نیا تیاهمراستا و با توجه به  نیهمدر 

 گرفت. میخواه یپ، یحقوقمفهوم قانون را در عرف  یبررسادامه 
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 «قانون»مفهوم  یبررسـ 2
به چشم  کمتر، یاساسحقوق  اتیادب ژهیو به، کشورموجود در  یحقوق اتیادبدر 

 یها یژگیوو  اتیخصوص، یلیتفصو  قیدقطور  به سندگانینونظران و  صاحب که خورد یم
با مفروض انگاشتن مفهوم آن،  یبرخباشند.  کرده انیبرا « قانون» یساختارو  یماهو

 نیااز  یبرخ یحیتلوو گاه  حیصر انیبضمن  زین یا عدهآن گذشته و  کناراز  یسادگ به
، ها یژگیو نیا انیب رسد یمنظر  ظ بهلحا نیابه  (12).اند پرداختهموضوع  نیا، به ها یژگیو

خأل موجود را  یا اندازهنوشتار بتواند تا  نیا، در یلیتفصصورت  تحت سرفصل مجزا و به
 بر طرف سازد.

 اندکو با  کرده یبند طبقهعام و خاص  یمعنارا در دو « قانون»، حقوقدانان، یکلطور  به
قرار « قانون» بیتصوآن را در مرجع  زیمم، عمدتاً وجه یبند میتقسو نحوة  ریتعابدر  یتفاوت

؛ 21ـ93 :1913، یمحسناسفاد و  ینجف؛ 123 :1911، انیکاتوز: کر. نهیزم نیا.)در دهند یم
نظر  عام )صرف یمعنااساس، قانون در  نیا( بر 1933، نیپرو؛ 1933، یاصالن؛ 1933، یزارع

و منظور از آن، مجموعه  رود یم کار بهطور معمول در برابر عرف  (، بهیاساساز قانون 
، شوند یم نییتع یاساساغلب در قانون  که صالح یذاز مراجع  یکیتوسط  کهاست  یمقررات

 یداراو  رسد یم بیتصوبه  هیمجرقوة  یاعضااز  یکی ای کشور سیرئ ایاعم از قوة مقننه 
و  ها نامه بیتصومعنا، شامل  نیاالزم است. قانون در  ییاجراضمانت اجرا و اعتبار 

و...  ییقضا ةیرو، آرا وحدت یرهبر نیفرامو  احکام، هیمجرقوة  ییاجرا یها نامه نییآ
 فاتیتشربا  که شود یمگفته  یمقرراتخاص، به ضوابط و  یمعنا. در مقابل، قانون به شود یم

طور  به یپرس همهاز راه  ای شود یموضع  یاسالم یشوراتوسط مجلس  یاساسمقرر در قانون 
 .رسد یم بیصوتبه  میمستق

نوشتار است، با توجه به  نیا مدنظراست آنچه  یهیبدمزبور،  یبند میتقسبا توجه به 
قانون  یینها یبررسمجلس  یاعضا مذاکراتو مشروح  یاساسقانون  38و  11، 83اصول 

 یاسالم یشوراتوسط مجلس  کهاست  یمصوباتخاص قانون، ناظر بر  یمعنا، یاساس
 است. دهیرس بیتصوبه  رانیا یاسالم یجمهورم عنوان قوة مقننة نظا به

خاص ـ بدون  یمعناـ در « قانون» یها یژگیو انیبو  فیتعرحقوقدانان، در  یبرخ
و  جهینتقانون در نظر داشته باشند، فقط آن را به  یبرا یا ژهیو یماهو اتیخصوص آنکه

، دستگاه واضع و قانون فیتعردر  بیترت نیاو به  کنند یم فیتعرقوة مقننه  کارماحصل 
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: 1939، یقاض). شمرند یممرجح  یحقوققاعدة  یدرون یمحتواآن را بر  یریگ شکلنحوة 
، 11، با توجه به منطوق اصل دگاهید نیا( بر اساس 133ـ233 :1933؛ قاضی، 121و  911
 یا مصوبه، طهیحو در آن  کنددر آن دخالت  یاسالم یشورامجلس  کهاز امور  یامرهر 

 هیکل یبرابر آن قابل صدق است و « قانونگذاری»و « قانون»وصف  داشته باشد،
  (1933اصالنی، . )االجراست الزم، ییاجرا یها دستگاه
 کردهجلوه  حیناصحو  ناکارا زیندر نظر معتقدان به آن  یحتاز قانون،  یفیتعر نیچن
در  آنکهمستلزم دور باطل است؛ چه  یمنطقاز لحاظ  فیتعر نیا آنکهضمن  (19)است،

 یماهو اتیخصوصو « قانون»و فهم مفهوم  یاسالم یشورامجلس  تیصالح تیماه نییتب
( یاسالم یشورارا به مرجع وضع )مجلس  فیتعر توان ینم، یاساسقانون  11آن در اصل 

منظور از » کهپرسش  نیا، در پاسخ به گریدعبارت  مفروضِ پرسش است، برگرداند. به که
تواند به وضع قانون اساسی، می 38و  11می وفق اصول که مجلس شورای اسال« قانون»

قانون، هر آن چیزی است که مجلس شورای »پاسخ گفت  توان ینم، «آن بپردازد، چیست؟
 «!کنداسالمی تصویب می

 قانون یماهو اتیخصوصو  ها یژگیو ـ1ـ3

 و عام بودن یکلّـ 1ـ1ـ3
 ینظران صاحبحقوقدانان و  مورد اتفاق باًیتقر کهقانون  یماهو یها یژگیواز  یکی

بر  کهآن است « عمومیت و کلی بودن» یژگیو، اند کردهاظهارنظر  باره نیادر  کهاست 
و  قیدقحال،  نیعو در  یکلضوابط  نییتعرا به  یقانونگذاراساس آن، مجالس 

 محکبرخی آن را  کهاست  یحدبه  یژگیو نیا تیاهم (11).کند یممحدود  الشمول عام
 نیهم( به 13ـ13 :1939ندوشن،  یجعفر. )اند کرده یمعرفقانون  ریغنون از قا یبازشناس

 یقانونگذارنهاد  فیتعر یبراعنوان وجه مشخِص  ، آن را بهزینحقوقدانان  یبرخ لیدل
قواعد شود که کارویژة آن وضع قانون یا پارلمان به دستگاهی اطالق می: »اند نموده فیتعر

 (133 :1933ی، )قاض«. ستاالجراکلّی و الزم
 که یقانونگذارقانون، آن را همچون مجالس  یژگیو نیا نییتبروسو، در  ژاکژان 

موضوعی که در خصوص آن : »کند یم حیتصراست، دانسته و  یعمومارادة  گاه یتجل
گیرد، عمومی است. این عمل را من ای که تصمیم میشود، مثل ارادهتصمیم گرفته می

گویم موضوع قوانین همیشه عام است، مرادم این است که قانون نامم. وقتی میقانون می
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-صورت یک کلّ انتزاعی مورد نظر قرار می صورت یک مجموعه و اعمال را به افراد را به

گیرد. بنابراین، صورت خاص در نظر نمی صورت فرد و عمل را به دهد، و هرگز انسان را به
تواند این امتیازات را به شخص معینی بدهد؛ ... نمیاما   تواند امتیازاتی مقرر دارد،قانون می

شود. ... فردی دارد، به وظایف قوة مقننه مربوط نمی  در یک کلمه، هر موضوعی که جنبة
قانون عمومیت اراده و عمومیت موضوع را با هم دارد، بنابراین آنچه انسانی، هر مقامی که 

اند قانون باشد؛ حتی آنچه هیأت حاکمه در تودارد، نمیدارا باشد، به ارادة خود مقرر می
عمل   نامه است،دارد، باز هم قانون نیست بلکه تصویبخصوص موضوع معینی مقرر می

 (131ـ132 :1933  )روسو،«. حاکمیت نیست، بلکه عمل تصدی است
قانونگذار است، از  حکمنبودن موضوع  یموردو  یشخصداشتن قانون، متضمّن  تیکلّ

مقصود از . »شود یم ادی زینقانون « عینی بودن»، تحت عنوان تیخصوص نیااز  رو نیا
کلیّت داشتن قاعدة حقوقی این نیست که همة مردم موضوع حکم آن قرار گیرند، ]بلکه[ 
قواعد حقوق باید هنگام وضع مقیّد به فرد یا اشخاص معیّن نباشد و مفاد آن با یک بار 

ا یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند. انجام شدن از بین نرود، هر چند که تنه
قوانین مربوط به مسؤولیت وزیران و اختیارات رئیس جمهور با کلّی بودن قواعد آن بنابراین، 

«. زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع خاص قرار دارند قابل اجراست  ندارد، منافات
 (81 :1911)کاتوزیان، 
 .شود یممجلس مؤسسان وضع  ایمجلس مقننه  لةیوس هب کهاست  ینیععام و  یحکمقانون، 
 ها آناز افراد است و همة  یگروه ای، شامل همة افراد و حکمآن  کهمعنا  نیبدعام است 

معنا  نیبداست  ینیعو  ستینقائل  ها آن نیب یضیتبع چیهاز چشم قانون برابرند و قانون 
 قانون با زیتمااست. وجه  نیّمعو نه شخص  نیمع یحقوق تیوضع، ناظر بر حکمآن  که

است و فرد  یکلّ تیوضع کیقانون، عام و ناظر بر  کهاست  نیهمو دستور در  حکم
و...( مشخص  یاسیس، ییقضادستور ) ای حکمخطاب  که یحال در  خاص را مد نظر ندارد،

 کهخاص  یاحکام( »111ـ118 :1931ندارد. )حسینی،  یاعتبارآن  ریغاست و در  نیمعو 
 میکردر قرآن  حکم، هر چند آن ستین، قانون گردد یمصادر  نیّمع یفرددر مورد صرفاً 

آمده و « خصایص النّبی»تحت عنوان  یاسالمدر فقه  که یاحکام که چنان  صادر شده باشد،
)پژوهشکده حوزه « گردد.از قوانین اسالم محسوب نمی مخصوص شخص پیامبر)ص( است

 (239 :1931و دانشگاه، 
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(، بر اساس یمدنقانون  1)مادة  یرسمقانون به انتشار در روزنامه  یاجرا کردن موکول
 (23)اصل  نیقوانمردم در برابر  یتساو، از لزوم نیهمچنبودن قانون است.  یکلّو  یعمومفرض 

« کلّی و عام بودن» یژگیوبودن  یاساس زین( یاساسقانون  83قانون )اصل  حکومتو اصل 
 تیرعااز  ریناگز حکمرانان ایباشد،  نیمعاگر قانون ناظر بر فرد  رایز؛ شود یماستنباط  نیقوان

  ،نیقوانهمة مردم در برابر  که کردادعا  توان یمچگونه   در رفتار خود نباشند، یکلّقواعد 
 (81 :1911نه ارادة فرد. )کاتوزیان،  کند یم حکومتقانون  ها آنبر  ایدارند  یمساوحقوق 

مصوبه  که یصورتدر  شود یممزبور گفته شد، مشخص  تیخصوصبر اساس آنچه از 
مربوط  یاختصاصموضوعاً به امر  نکهیا ایو شمول نداشته  تیعموم، یقانونگذارمجالس 
را  یقواعد نیچن نکهیا، ولو گنجد ینم یقانونگذار یها تیفعال رهیدادر  تاًیماهشود، 

در  یاسالم یشورامجلس  رسد یمنظر  به رو نیا. از کندوضع  یقانونگذار ژةیودستگاه 
ارائة ضابطه و وضع  ستیبا یم، یاساسقانون  11در اصل  شیخومقرر  تیصالح یراستا

، یشخصو  یئجزقرار دهد و از پرداختن به امور  شیخو کاررا در دستور  یحقوققاعدة 
 (18).زدیبپره« قانون»با عنوان 

 بودن  فیتکلمتضمن حق و  ـ2ـ1ـ3
افراد جامعه، محدودة مجاز  فیتکالحقوق و  نییتبنون، قا یها یژگیواز  گرید یکی
است.  یاجتماعدر حوزة روابط  یزندگ یدهاینباو  دهایبا یکلطور  شهروندان و به یرفتار

 که( 21 :تا یب)شعبانی،  شود یمگفته  فیتکالسلسله حقوق و  کیاصوالً لفظ قانون به 
افراد را در جامعه  انیمسبات آنان و منا یاجتماعو  یفرد سلوکنحوة رفتار افراد، 

 . سازد یممشخص 
قواعد  نیبنابراافراد جامعه است.  یاجتماعروابط  میتنظ متکفّلقانون در هر جامعه، 

 هیالرعا الزم یعباد فةیوظعنوان  نداشته و فقط به یاجتماعبه روابط  ینظر که یاحکامو 
در  که یمکروهاتبات و و مستح یاخالقمسائل  زینباشد، مانند همة عبادات واجبه و 

 ،ستین یالزامدر عرف  ها آنمراعات  که یرسومآداب و  نیهمچناسالم وجود دارد و 
 ( 239 :1931و دانشگاه،  حوزه پژوهشکده. )شود ینمقانون محسوب 

بر حق و  یداللت که یقانونگذاراز مجالس  یمصوباتاز قانون،  ادشدهی یژگیوبر اساس 
قانون را دارا بوده و  یها یژگیو گریده نداشته باشد، هر چند از افراد جامع یگروه فیتکل

 بلکهنبوده، « قانون»، کلمه یواقعباشند، در مفهوم  دهیرس بیتصوبه  زین« قانون»با عنوان 
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 یراستادر  زین یمصوبات نیچن، ثیح نیارا در خود دارند. از « قانون» یظاهر شکل
به مجلس « وضع قانون»حق  یاعطار ب یمبن یاساسقانون  11مقرر در اصل  تیصالح
 .ردیگ ینمقرار  یاسالم یشورا

 بودن یالزام ـ3ـ1ـ3
 رقانونیغآن از  یبازشناسموجب  کهقانون  یها یژگیوو  صیخصااز  گرید یکی

 کهاست  یصورت، اصوالً به نیقوانو  یحقوقبودن آن است. قواعد  آور الزام، جنبة شود یم
در  نیقوانو اساساً وضع  کند یم شیخوبه اطاعت از مخاطبان خود در جامعه را ملزم 

 انیاترا به  ها آنوجود آورد و  شهروندان به یبرارا  یالزامتا  ردیپذ یمراستا صورت  نیهم
 .کندمفاد آن الزام، ملتزم 

را در  نیقوانالبته اغلب  کهـ  یامر نیقوان، تنها مختص یحقوقبودن قواعد  یالزام
 زین« قوانین تکمیلی و تفسیری»در  یحت بلکه، ستین دهدـ یم لیتشک نیقوانمجموعة 

 نیا یاجرا طیشرا، تنها در یلیتکم نیقوانبا  یامر نیقوان انیمتفاوت  آنکهوجود دارد؛ چه 
، نبودن یلیتکم نیقوانشدن  ییاجرابودن و  یالزام، شرط گریدعبارت  قواعد است. به

مخالف  مانیپ؛ یعنی نبودن یلیتکمواعد ق یاجراهرگاه شرط  نیبنابرامخالف است.  مانیپ
 لیتحمندارد و بر اشخاص  کم یامراز قواعد  یزیچبودن  یاجباردر  محقق شود،

 ینوعبا  شهیهمو قواعد آن  ستین کردن ییراهنماو  ییاندرزگوحقوق،  فةیوظ رایز؛ شود یم
 (81ـ88 :1911اجبار همراه است. )کاتوزیان، 

 داشتن ینسبدوام و استمرار  ـ4ـ1ـ3
 کههمان گونه  آنکهآن است، چه  ینسب یداریپاقانون، ثبات و  صیخصااز  گرید یکی

 نییتع، ناظر بر شود یموضع  یقانونگذارمجالس  یسواز  که یحقوقگفته شد، قواعد 
موقتی بودن و  کهاست  یاجتماع یزندگدر  ها آن فیتکلو حق و  یرفتارمحدودة مجاز 

جهت، دیده  نیهمدر جامعه شود. به  یثبات یبباعث بروز  است ممکناستمرار نداشتن آن، 
نیز به تصویب مجالس رسیده که این  شتریب ایدو سال  یبرا یشیآزماشده که قانون 

، اغلب نیا( با وجود 21 :1931مصوبات، وصف قانون را دارند. )جعفری لنگرودی، 
، از یادار یها خشنامهبو  یدولت یها نامه نییآمصوب مجلس، نسبت به مقررات و  نیقوان

  (1933)زارعی، برخوردار است.  یشتریبثبات و استمرار 
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 داشتن ییاجراضمانت  ـ5ـ1ـ3
و « شودکار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می قدرتی که برای به»

نظران از  صاحب کهاست  یفیتعر، دو «العمل قانونی تخلف از یک دستور قانونی عکس»
 ( 3ـ13 :1913اند. )جعفری لنگرودی،  ارائه داده« ت اجراضمان»اصطالح 

ضمانت  یجابه  یگاهاصطالح،  نیا یعرباز واژة  یتأساز حقوقدانان به  گرید یکی
جزا عبارت »اصطالح گفته است:  نیا فیتعرو در  کردهاستفاده « جزا»اجرا، از اصطالح 

ة حقوقی مقرر شده است. ای است که از طرف قانون در مورد تخلف از قاعداز نتیجه
باشد و به زیان متخلف از عبارت دیگر، جزا واکنش عدم رعایت قانون از طرف افراد می به

قانون برقرار شده است که در موارد سرپیچی به وسیلة قوای عمومی بر متخلّف تحمیل 
 (111: 2، جتا یب)امامی، «. گرددمی

 یها یژگیواز  یکیعنوان  اجرا بهمنظور از ضمانت  که شود یممشخص  بیترت نیابه 
 یقوااز پشتوانة  نیقوان یبرخوردارمفهوم،  نیادر  کهآن است  یحقوق، مفهوم «قانون»

اساساً . »شود یمرا شامل  نیقوان حیصح یاجرابا متخلفان از  یقانونو برخورد  یحکومت
است که از آور بودن قاعدة حقوقی مستلزم مقرون بودن آن به ضمانت اجرای مادی الزام

 (193 :1931، زاده گیب« )شود.سوی دولت به متخلفان تحمیل می
وجود  ایآ نکهیادر مورد  یینظرهافقها و دانشمندان علم حقوق اختالف  نیبدر 

 ریتأثتنها شرط  نکهیا ایاست  یحقوققاعدة  کیبودن  یقانونضمانت اجرا از مُقوّمات 
در  یحقوققاعدة  کی کهگفت  توان یم، نیاآن است، وجود دارد. با وجود  یخارج

در  یولدارد،  یقانون شکلدولت تنها  ایاز جانب ملت  ییاجراصورت نداشتن پشتوانة 
(؛ 231ـ239 :1931حوزه و دانشگاه،  پژوهشکده) ستیناطالق قانون بر آن صادق  قتیحق

ت اجرا قانون فاقد ضمانت اجرا اساساً ویژگی اصلی قانون را دارا نیست. ضمان» آنکهچه 
«. یابدبه زبان اهل منطق، جوهر قانون است و بدون آن، قانون به حد پند و اندرز تنزّل می

 (191: 1931، زاده گیب)
 انیب شیخو« قرارداد اجتماعی» کتابضمانت اجرا در  تیاهم انیبروسو در  ژاکژان 

میان افراد  قوانین عدالت در  در صورتی که ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد،: »دارد یم
اثر خواهد بود؛ به ضرر عادل و به نفع شریر اعمال خواهد شد؛ زیرا عادل قوانین را بشر بی

نسبت به همه رعایت خواهد کرد، حال آنکه شریر متقابالً چنین کاری نخواهد کرد. 
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ها را به هم پیوند دهند و ها و تکلیفباید قراردادها و قوانینی باشند که حق  بنابراین،
( دقت در عبارت 133 :1933)روسو، «. الت را در مسیری که باید قرار گیرد، قرار دهندعد

 نیقوانضمانت اجرا در  کارکردروسو در مورد  دگاهیدمزبور، عالوه بر روشن ساختن 
 افتیدراز جملة آخر عبارت، قابل  که سازد یم متذکر زینرا  یگرید فیظر نکتة، یاجتماع

بدون  یاجتماع، قانونِ گریدعبارت  قانون. به یعنیضمانت اجرا، ، اساساً نکهیااست و آن 
 .ستیناساساً قابل تصور نبوده و قانون   ضمانت اجرا،

انگاشتن ضمانت  کسانی یمعنا، به نیقوان یبراوجود ضمانت اجرا  کهاست  ذکر انیشا
، امور یفریک)امور  یحقوقهر حوزة از قانون و قاعدة  بلکه  ،ستینمختلف  نیقواناجراها در 

است تا در  یخاص ییاجراضمانت  ازمندین  و...( به تناسب خود، یدادرس نییآ، یادار، یمدن
 (11)برخورد الزم را صورت دهد. ها آنبتواند با  تیّحاکم  اشخاص از قانون، یتخطّمواقع 
 یاسیس تیمسؤول، یحقوقو قواعد  نیقواناز  یا پاره یاجرااست ضمانت  ممکن ،نیهمچن
 باشد. ینظارت ینهادهادر برابر  انیمجر

 یحقوقدر عرف « قانون»اصطالح  یماهو اتیخصوص، مذکور گانة پنج یها یژگیو
 تیرعابا  نیتقنصدور قانون توسط نهاد  یعنی، «قانون» یشکل یژگیو کناردر  کهاست 

 .دهند یم شکلرا « قانون»عبارت  یمسمّا، در مجموع یاساسمقرر در قانون  فاتیتشر
 کند یقانونگذاراقدام به  اتیجزئ یتماممجلس، در  که ستین یمنطقامروز،  یاینددر 

و تخصّص  یفن ییتوانا آنکه لیدل بهآن، وجود ندارد. مجلس  یوقوع امکان زینو در عمل 
 یبرا یکاففرصت  نیهمچنامور را ندارد،  اتییجزوضع قانون در تمام  یبراالزم 

 ةیکلدر « گذاریضابطه»فقط خود را موظف به  ستیبا یم، ستینرا دارا  ها آنپرداختن به 
سودمند است  اریبس زین کار میتقس. افزون بر آن از نظر کند ییاجراشئون  یحت، کشورشئون 

 اتیجزئ نییتعدارد، در  ییآشناامور  مشکالتو  اتیّواقعدر عمل با  که، هیمجرقوة  که
 نیا( بر 112ـ119 :1931، یمؤتمن ییطباطباداشته باشد. ) یهمکارقانون با قوة مقننه 

 نییتع، به ها نهیزم یتمامدر  یقانونگذاربا  یاسالم یشورااست مجلس  ستهیشااساس، 
مسائل و نحوة  اتیجزئ نییتعضابطه و مرز مشخص در موضوعات مختلف همّت گمارد و 

چارچوب  در ییاجرا نامة نییآمحوّل کند تا این قوه با وضع  هیمجرقانون را به قوة  یاجرا
 یاسالم یشورا، مجلس گرید یسوقانون مصوب مجلس، این مهم را به انجام رساند. در 

 یجدّ، با یاساسدر قانون ، مصرّح شیخو یقانون اراتیاختو  ها تیصالح گریدحسب 
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و ضوابط  نیقوانبر اساس را نسبت به عمل  ییاجرا یقوا، شیخو ینظارت فةیوظگرفتن 
 را برقرار سازد. یاساسدر قانون  شیخو یتیصالحازن و تو کرده مکلّفمشخص شده، 

ناظر بر مورد، در مواقع  یعملاست، اصل  ذکر انیشامجال  نیادر  که یگرید نکته
، گریدعبارت  است. به یاسالم یشورامجلس  تیصالحعدم  ای تیصالحشبهه نسبت به 

عدم  ایود و در وج دهیرسبه تصویب  یاسالم یشورادر مجلس  یموضوع که یمواقعدر 
، تردید وجود داشته باشد، اصل بر ریاخقانون بر مصوبة  یماهو یها یژگیو یبرخوجود 
 عدم آن؟ ایاست  یاسالم یشورامجلس  تیصالح
و  یاسالم یشورامجلس  تیصالح، با توجه به اصالت یمواقع نیچندر  رسد یمنظر  به
بودن مصوبة مزبور و صحت  یقانون، اصل بر یاساسقانون  11در اصل  تیصالح نیا تیعموم

قوا، وضع قواعد و  کیتفک شةیاندبر اساس  آنکهاست؛ چه  یاسالم یشورامجلس  عملکرد
 نیهماست. در  ییاجرا یها دستگاهقواعد بر عهده  یاجراعمل پارلمان و  طةیحدر  نیقوان
قانونگذاری اصل بر این است که انتقال اختیارات : »اند کرده حیتصر زینحقوقدانان  یبرخ، نهیزم

پذیر نیست؛ زیرا با قبول اصل تفکیک پارلمان به اشخاص یا نهادهای خارج از پارلمان امکان
ای به قوة گانه دارای قلمروهای اختصاصی خود بوده و اگر اختیار قوه قوا هر کدام از قوای سه

اشت. دیگر داده شود، خطر اختالف و تمرکز قوا و ایجاد دیکتاتوری همیشه وجود خواهد د
های  های تفکیک کامل قوا مورد قبول نیست، بلکه حتی در رژیماصل عدم انتقال تنها در رژیم

تفکیک نسبی و همکاری قوا نیز اکثر حقوقدانان از واگذاری اختیارات قانونگذاری به مجریه یا 
 (293 :1933)قاضی، «. االصول اکراه دارند سایر اشخاص و نهادها علی

 یریگ جهینت
 تیصالحبردن الفاظ عام )عموم مسائل(،  کار به، با یاساسقانون  12ل ( اصالف

و... را به  یفرهنگ، یاقتصاد، یاسیس، یاجتماع یها حوزهمسائل و  یتمامدر  یقانونگذار
 کردهاعطا  رانیا یاسالم یجمهورخاص در نظام  یقانونگذارعنوان مرجع  قوة مقننه، به

. کند یم دییتأرا  مذکور تیعموم، یلفظس اصول اصل، بر اسا نیااست. منطوق و مدلول 
عام و  تیصالحاصل،  نیادر « در حدود مقرّر در قانون اساسی» دیق، با وجود هیالنها

نهاد با  نیامصوبات  رتیمغا، مشروط به عدم یاسالم یشورابه مجلس  واگذارشدهمطلق 
 ( است.12)اصل  یاساسشرع و قانون 



 

 
 1931زمستان  - 2سال اول، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس فصلناهم   

 

 

113 

منظور محدود جلوه دادن  به« مقرّر در قانون اساسیدر حدود »عبارت  ( استناد بهب
 رایزاست؛  حیناصح 11در اصل  یاسالم یشورابه مجلس  ییاعطاعام و مطلق  تیصالح

موجود در  نیقرا یبرخ، با توجه به یاساسقانون  11مقصود از این عبارت در اصل 
، یفطر. از ستین 12جز اجمال موضوع مطروحه در اصل  یزیچ، مذاکراتمشروح 

قانون  38در اصل  ستیبا یم، بود یم 12جز مفاد اصل  یزیچ، مذکورعبارت  چه چنان
مجلس واگذار  یداخل یها ونیسیکمرا به  یقانونگذار اریاختصورت موقت،  به که یاساس
موقت در اصل  یها یقانونگذار، تنها شرط آنکه. حال شد یم ذکر یدیق نیچن زیناست  کرده

 است. 12مفاد اصل  تیرعا، 38
، 11در اصل  یاسالم یشورابه مجلس  واگذارشدهمطلقِ مشروطِ  تیصالح( با وجود ج

و  یآگاه، با توجه به فرض یاساسقانونگذار  یسواز « وضع قانون»عبارت  یریکارگ به
 انیب یاساساساس، قانونگذار  نیاباشد. بر  لیدل یب تواند ینمهدفمندبودن عملکرد قانونگذار 

تواند شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، میمجلس » که نکرده
مبادرت به وضع  تواند یممجلس فقط  کهاست  کرده حیتصر بلکه، «وضع کند هر چیزی

 . کند« قانون»
، رانیا یاسالم یجمهور یاساسدر قانون « قانون»اصطالح  فیتعر( با توجه به عدم د

، با مراجعه به عرف )عرف خاص، عرف یعقلو  یمنطقلحاظ به مراد قانونگذار به  یابیدست
مقنّن در مقام  کهاصل آن است  آنکهخواهد بود؛ چه  ریپذ امکان( یحقوقاهل فن و عرف 

داشته باشد  یگریدمقصود  آنکه، مگر دیگو یمتخاطب، به لسان اهل زمانه و عرف سخن 
 .دکن، به به صراحت به آن اشاره انیبدر مقام  ستیبا یم که

، یحقوقدر عرف « قانون» یبرا ذکرشده اتیخصوصو  ها یژگیواز  قّنیمت( قدر ه
 یطبا  تداریصالحدر قانون )= صدور آن از مرجع  یشکل یژگیو تیرعاعالوه بر لزوم 

؛ یقانونگذاردر مصوبات مجالس  یماهو یها یژگیو(، متضمن وجود ژهیو فاتیتشر
 فیتکلجد ضمانت اجرا بودن، متضمّن حق و بودن، وا یالزامو عام بودن،  یکلّهمچون 

قانون، صرفاً بر  فیتعر، رو نیاداشتن است. از  ینسب، دوام و استمرار تینهابودن و در 
، ستین رشیپذقابل  یحقوقآن، نه تنها از لحاظ  یریگ شکلدستگاه واضع و نحوة  یمبنا

 مستلزم دور باطل است. زین یمنطقاز لحاظ  بلکه
 نیتقن تیصالح یاعطا، در مقام یاساسقانون  11اصل  نکهیابا توجه به اساس،  نیابر ( و
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ساخته است، فقدان  «وضع قانون»را محدود به  تیصالح نیا، یاسالم یشورابه مجلس 
در  یماهوو  یشکل یها یژگیو، اعم از «قانون»در مفهوم  ذکرشده طیشرااز  کیهر 

در نظر  تیصالحنهاد، از  نیامنزلة خارج شدن  ، بهیاسالم یشورامصوبات مجلس 
عام و  تیصالح، با وجود تیمحدود نیااست.  یاساسآن در قانون  یبراشده  گرفته

 یشورامجلس  اریاخت، یعقل، به داللت ها نهیزم یتمامدر  یاسالم یشوراگستردة مجلس 
مل ع یراستاو نهاد مقنّن را در  مند ضابطهرا  یقانونگذار، کردهمحدود  ینوعرا به  یاسالم

، به ویژه صالحیت نظارتی وی، یاساسدر قانون  شیخومصرّح  یها تیصالح گریدبه 
 . سازد یم چابک
عدم  لیدل به، یقانونگذاردر  شیخو تیصالحاز  یاسالم یشورامجلس  یتخطّ( ز

نگهبان را  یشورا، کلمه قیدق یمعنا، به یقانون یها یژگیوو  طیشراانطباق مصوباتِ فاقد 
تا با استناد به  سازد یم، محق یاسالم یشورامصوبات مجلس  کنندة نترلکعنوان نهاد  به

، اقدام به رد «(وضع قانون»بر عبارت  دیتأک)با  یاساسقانون  11مصوبه با اصل  رتیمغا
 .کندمصوبات مزبور 

 ریتفس یبراعنوان مرجع صالح  نگهبان به یشورا شود یم شنهادیپراستا،  نیهم( در ح
 لیذدر « قانون»مفهوم  نییتب نةیزمدر  یریتفس ةینظر(، با ارائة 33اصل )وفق  یاساسقانون 
 یتیصالحمحدودة  نییتعو  یساز شفافقانون، به  یماهو یها یژگیو، با برشمردن 11اصل 

 یبرا یقانونگذارمفهوم  نییتباساس، عالوه بر  نیاو بر  کردهاقدام  یاسالم یشورامجلس 
« قانون» یمسمّاصدق  یبراالزم  طیشرامصوبات فاقد خود در رد  یابراز اتینظرمجلس، 

 . کندمزبور  یریتفس ةینظر بهرا مستند 
در امر  یاسالم یشوراساختن مجلس  مند ضابطهعالوه بر  تواند یممزبور،  راهکار

عملِ  یراستادر  ییاجرا یقوا کارمجلس بر طرز  مدآکارنظارت  یبرا یکاف، فرصت نیتقن
 یاریبسرفتن  نیب، موجبات از نیهمچنرا فراهم آورد.  نیقوانه در به ضوابط مقررشد نهیبه

 یقوا یتیصالح طةیحدر خصوص تعرّض به  ییاجرا یقواقوه با  نیا نیماب یفاز مناقشات 
 سازد. را مرتفع یقانونگذاردر خالل  ییاجرا
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 ها ادداشتی
ترین ثمره جمهوری  بلکه بزرگ  قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم،»)ره(:  ینیخمامام ـ 1

 (19: 11، جتا یب، ینیخم یموسو«. )اسالمی است

رفته در هر اصل، لزوماً با  کار بهمقصود قانونگذار از عبارات  افتیدر کهاست  ذکر انیشاـ 2
 ندگانینمااز نظرات  یاریبس آنکه؛ چه شود ینمهر اصل، حاصل  لیذ مذاکراتمطالعة مشروح 

 یاساسقانون  یبررس هیاولشده در جلسات  مطرح مذاکراتدر  ،یاساسقانون  یینها یبررسمجلس 
، در بحث از هر نیهمچنبوده، مطرح شده است.  یاساسبر قانون  حاکم یکلناظر بر ضوابط  که

به صحبت  دیمق، لزوماً خود را اند داشتهدر اظهارنظر  که یکاملعمل  یآزادبا  ندگانینما، زیناصل 
 زینمباحث و اصول  گریدبه اظهارنظر در خصوص  و دهید ینمدر خصوص اصل مطروحه 

مجموعة  کهحوزه، فرض است  نیااساس، بر هر پژوهشگر وارد شده در  نیا. بر اند پرداخته یم
 مورد مطالعه قرار دهد.  کاملطور  را به یاساسقانون  یینها یبررسگرفته در مجلس  صورت مذاکرات

 یها نظام، مطالعة یقیتطب یاساسبه حقوق  لزوم مراجعه ینف یمعناسخن، هرگز به  نیاـ 3
استناد به موارد  گاهیجاتنها  بلکه، ستین یحقوقنظران  صاحب نیتردکو  کشورها گرید یحقوق

 .کند یمفهم مراد قانونگذار گوشزد  افتنی، در یرتبرا از لحاظ  مذکور

 طةیح انیبدر مقام  هکتوسط قانونگذار ـ  11بردن الفاظ عموم در اصل  کار به، یاصولاز لحاظ ـ 4
در  یاساساراده قانونگذار  یایگوواجد مفهوم بوده،  ناًیقیبوده است ـ  نیتقنمجلس در امر  تیصالح
مجلس  کهآن است  انگریباساس،  نیهمنهاد در وضع قانون است و بر  نیاعام به  تیصالح یاعطا
 یاقتصاد، یفرهنگ ،یاسیسز اعم ا کشور یجارمسائل و موضوعات  ةیکلدر  تواند یم یاسالم یشورا

، یاساسقانون  38با توجه به مفاد اصل  ژهیو بهاصل،  نیا. اطالق کنداقدام  یقانونگذارو... به 
 .ستین( 12و  1)به جز اصول  یاساسقانون  گریدبا اصول  صیتخصقابل  کهاست  یا گونه به

و  گانه سه یقوا نایمروابط  نشیچدر بحث از نحوة  زین سندگانینو یبرخ فاتیتألدر ـ 5
اقتدار کامل قوة مقنّنه بر قوة »، از رانیا یاسالم یجمهور یاساسدر قانون  ها آنحدود استقالل 

 یبرتراز تفوّق و  یحاک کهآمده  انیمسخن به « نفوذ قوة مجریه بر قوة مقنّنه»، در مقابل «مجریه
 (13ـ19: 2، ج1931، یهاشممورد اشاره است. )نک: 

نسبت به نهاد مجلس و  یاساسقانون  یبررسنمایندگان  انیمدر  کردیرو نیاگفتنی است ـ 6
 تر رنگ کمخطر،  نیا لیدلبه چند  کنیلوجود داشته است،  زین یاسالم یشورامجلس  ندگانینما

 یکتاتوریدجمهور، احتمال  سیرئدر مقابل فرد بودن  ندگانینماسو، تعدّد  کی؛ از شد یماحساس 
: صورت مشروح نک. )گذاشت یم یباقجمهور  سیرئدر  یول، مودن یم یمنتفرا از مجلس 

 داتِیتمهبا  آنکه( ضمن 313ـ321: 1، ج1911، یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکرات
 بیترک نگهبان، با یشوراتوسط  یاسالم یشورامصوبات مجلس  کنترلشده در خصوص  دهیشیاند
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 مِیمستق ریغ دییتأموجبات  کهـ  هیفق یولتوسط آن  یفقها نییتعنهاد و  نیا یبراشده  ینیب شیپ
 نیا عملکرداز  یچندان ینگرانـ  کرد یمرا فراهم  یرهبرمجلس توسط  ینیتقن عملکرد یِخروج

 نهاد وجود نداشت. 
در  یاسالم یشورامجلس  سیرئ یاستصواب، نظارت زین مذکور یها نامه نیآئ بیتصودر ـ 7

 یاساسقانون  193و  38در اصول  نیقوانتن و روح با م مذکورمصوبات  رتیمغاخصوص عدم 
 شده است.  ینیب شیپ

اهلل  ، آیتیاساسقانون  یینها یبررسمجلس  دیشه سیرئ بیناراستا، سخنان  نیهمدر ـ 8
 کردنقلمداد  ئهیسبا  شانیاقابل استناد است.  یاساسقانون  38مباحث مطرح در اصل  لیذبهشتی، 

 یها دولتدر  هیمجرقوة مقننه به قوة  یسوحد قانون است، از در  که یمسائل یواگذارسنّتِ 
و  کند یم دیتأک یاساساعمال در نحوة نگارش قانون  گونه نیا تکراراز  یریجلوگگذشته، بر لزوم 

. شمارد یمقبول  رقابلیغرا  هیمجرتوسط قوه « نامهتصویب»تحت پوشش و عنوان  یقانونگذار
 ( 318: 2، ج1911، یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکرات)صورت مشروح 

 12، با وجود اصل مذکوردر فرض  کهشود  انیباستدالل  نیااست در انتقاد به  ممکنـ 9
است. در  دهیفا یب 11در اصل « در حدود مقرر در قانون اساسی»، وجود عبارت یاساسقانون 

، بالفاصله پس یاساسقانون  12اوالً وجود اصل  کهخاطر نشان ساخت  دیبااستدالل  نیاپاسخ به 
 کهاست « تفصیل بعد از اجمال»، از باب «در حدود مقرر در قانون اساسی»و عبارت  11از اصل 
 تیاهم لیدل به، ندهیگو که یموارددر  ژهیو بهاست،  رشیپذمورد  کامالً، یاصولو  یمنطقاز لحاظ 

 تکراروجه  اًیثاناشد؛ خود نسبت به موضوع، به مخاطب ب تیحساسموضوع به دنبال انتقال 
 اریبس تیحساسموضوع و  تیاهمناظر بر  قاًیدق، مذکوردر اصول  لیتفصاجمال و  انیبصورت  به

بحث از  لیذدر  کهلزوم مطابقِ با شرع بودن مصوبات مجلس است  نهیزمدر  یاساسخبرگان قانون 
 ةیکلدرج در  یبرا، نندگاینما یبرخ یسواز « گونهوسواس» یشکل، به یاساساصول متعدد قانون 

، 1، از جمله اصل یاساسقانون  یکلّو عمومات مندرج در اصول  شد یم یریگیپاصول مربوطه، 
: صورت نک. )شد یمگنجانده  زیناصول  گریددر  ،«تأکید»و لذا از باب  دیرس ینمنظر  به یکاف

و  911: 1ج ،1911، رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکراتمشروح 
مطرح  ندگانینمااز  یکی یسواز  زین 38موضوع در بحث از اصل  نیاخصوص،  نیهم(. در 913

شدن مصوبات  دیمقلزوم  گرید، بار 12اصل  تیرعابه  38بودن اصل  دیمقشد و به رغم 
. )صورت مشروح شود یم یتلقالزم « تأیید شورای نگهبان»مجلس به  یداخل یها ونیسیکم

 (318 ـ 311: 2، ج1911، رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یینها یبررس مجلس مذاکرات

 یواگذار، ناظر بر اجازة یاساسقانون  38گرفته در اصل  است اصالحات صورت یگفتنـ 11
  ،ها شرکت  ها، اساسنامه سازمان یدائم بیتصو نیهمچنمجلس و  یداخل یها ونیسیکمبه  نیتقنامر 
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، در نظر گرفته شده، ییاستثنا یمواردعنوان  ، بهرانیوز أتیهبه دولت به وابسته  ای یدولتمؤسسات 
نهاد  نیا کهاست  یاسالم یشورامجلس  یاصول تیصالحموارد در  نیاهمچنان  که یمعن نیابه 

 مذکور، به مراجع ییاستثنا طیشرادر  یمصالحرا بنا به  شیخو یانحصار تیصالح نیا تواند یم
 . کندواگذار 

(، یماهوو  یشکلقوة مقننه )اعم از اصالحات  طةیحدر  شده یبازنگرمالحظة مسائل  یبراـ 11
 . 132ـ132 :1938، یزنجان دیعمبنگرید به: 

 :1931؛ جعفری لنگرودی، 811ـ813 :1913، یلنگرود یجعفر، بنگرید به: نهیزم نیادر ـ 12
اسفاد و  یجفن؛ 133 :1933  ،یقاض؛ 133ـ118 :1931، یمؤتمن ییطباطبا ؛2311ـ2313
  ،یلنگرود یجعفر؛ 213و 23 :1938، یآباد ده؛ حاجی 21 :تا یب، یشعبان؛ 21ـ93 :1913، یمحسن
حوزه و دانشگاه،  پژوهشکده؛ 11ـ12 :1932، یارشد؛ 111ـ118 :1931، ینیحس؛ 28ـ21 :1931
 .13ـ22 :1931، زاده گیب؛ 81ـ83 :1911، انیکاتوز؛ 231ـ239 :1931
قانون به اعمال مجلس مقنّنه  فیتعر کردنموقوف  شیخو کتابدر  یقاضابوالفضل  دکترـ 13
 نیتقن، مربوط به یقانونگذاراعمال مجالس  هیکل آنکه. از جمله داند یم اشکالواجد  یلیدالرا به 

جنبة  که زنند یم یاعمالدست به  یگاه، یقانونگذار کارمجالس عالوه بر  نیا بلکه، شود ینم
 ( 121 :1933، یقاض. )دارد ییقضا ای ییاجرا

« قاعدة حقوقی»عناصر قانون، اساساً آن را مرادف  یبرشمارنظران در  صاحب یبرخـ 14
 یواقع یمعنااساس، قانون به  نیابر «. قانون، یک قاعدة حقوقی است: »اند کرده حیتصرو  فیتعر

نگرید به: ، بنهیزم نیاباشد. در  یحقوققاعدة  اتیخصوصو  ها یژگیوواجد  ستیبا یمخود، 
 . 28 :1931  ،یلنگرود یجعفر

را به عدم  یقانونگذارو عام توسط مجالس  یکلّ، علّت لزوم وضع قواعد سندگانینو یبرخـ 15
قوه مقننه اصوالً به وضع کلّیات قوانین و : »اند دانستهمربوط  زین یتخصصآنها به مسائل  کامل ییآشنا

معموالً از   م آشنایی کامل با مسائل تخصصی و فنی،پردازد و به خاطر عد تعیین چارچوب قواعد می
 (21 :1931، الیت«. )کندذکر جزئیات خودداری کرده و به بیان اصول و رؤوس احکام اکتفا می

، بنگرید به: نیقوانمختلف  یها حوزهضمانت اجرا در  اشکالاز انواع و  یآگاه یبراـ 16
 . 193 :1931، زاده گیب
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 منابع و مآخذ

  هاباکتالف( 
صورت مشروح  (،8811-18ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)

، تهران: مجلس شورای مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 .8و 2، 8اسالمی، چاپ دوم، ج

صورت مشروح  (،8831ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)

، تهران: مجلس رات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانمذاک

  .8و  2، 8شورای اسالمی، چاپ اول، ج

 ، تهران: سرمدی، چاپ اول.حقوق اساسی و شرح و نقد قانون اساسی(، 8812یار ) ارشدی، علی

 .2، تهران: کتابفروشی اسالمیه، جحقوق مدنیتا(،  امامی، سیدحسن )بی

های مجلس شورای  ، تهران: مرکز پژوهشنامة نگارش قانونشیوه(، 8811صفر ) زاده، بیگ

 اسالمی، چاپ سوم.

، تهران: سازمان مطالعه و درآمدی بر حقوق اسالمی(، 8818پژوهشکده حوزة و دانشگاه )

 ها )سمت(، چاپ سوم. تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

، تهران: نامهو مرزشناسی قانون و آئین سازیاصول تطبیقی قاعده(، 8811تیال، پروانه )

 خرسندی، چاپ اول. 

 گنج دانش، چاپ دهم.  ، تهران:ترمینولوژی حقوق(، 8811جعفری لنگرودی، محمدجعفر )

، تهران: گنج دانش، مبسوط در ترمینولوژی حقوق(، 8818جعفری لنگرودی، محمدجعفر )

 چاپ دوم.

 گنج دانش، چاپ دهم.  ، تهران:مومی علم حقوقمقدمة ع(، 8811محمدجعفر )  جعفری لنگرودی،

 ، تهران:آمریکا و فرانسه  تفکیک قوا در حقوق ایران،(، 8818اکبر ) جعفری ندوشن، علی

 ز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول.مرک
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های تقنین )با نگاهی انتقادی به قانون مجازات بایسته(، 8811آبادی، احمد ) حاجی ده
 مان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی، چاپ دوم. تهران: ساز ، (اسالمی

 ، قم: سلوک جوان، چاپ اول. نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسالم(، 8813حسینی، سیدعلی )

نتریان، ترجمة مرتضی کال ، (قرارداد اجتماعی )متن و در زمینة متن(، 8811ژان ژاک )  روسو،
  تهران: آگاه، چاپ پنجم.

، تهران: حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایرانتا(،  سم )بیشعبانی، قا
 وهفتم. اطالعات، چاپ سی

 ، تهران: میزان، چاپ سوم.حقوق اساسی(، 8811طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )

حقوق اساسی ایران شامل: دوره باستان، دورة اسالمی، (، 8811عمید زنجانی، عباسعلی )
دانشگاه تهران،   تهران:  ،1913ایران با اصالحات بازنگری  مشروطه و جمهوری اسالمی

  چاپ اول.

حقوق اساسی تطبیقی: حقوق اساسی کشورهای غربی و (، 8811عمید زنجانی، عباسعلی )
 میزان، چاپ اول.  ، تهران:کشورهای اسالمی

 مجد، چاپ اول.   تهران:  ،مبانی حقوق اساسی(، 8811عمید زنجانی، عباسعلی )

 تهران: دادگستر، چاپ هفتم.  ،های حقوق اساسیبایسته،  (8811ابوالفضل ) قاضی،

 ، تهران: میزان، چاپ یازدهم.حقوق اساسی و نهادهای سیاسی(، 8818قاضی، ابوالفضل )

، تهران: شرکت مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران(، 8813کاتوزیان، ناصر )
 سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم.

 .88جمؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، ، تهران: صحیفة امامتا(،  اهلل )بی موسوی خمینی، روح

، تهران: حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 8811نجفی اسفاد، مرتضی و فرید محسنی )
 الهدی، چاپ اول.

چاپ  ، تهران: میزان،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 8811هاشمی، سیدمحمد )
 .2بیستم، ج
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 ها یسخنرانب( 

، مرکز سخنرانی علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجرا(، 8811اصالنی، فیروز )
 تحقیقات شورای نگهبان.

، مرکز (، سخنرانی علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجرا8811الهام، غالمحسین )
 تحقیقات شورای نگهبان. 

، مرکز علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجراسخنرانی (، 8811پروین، خیراهلل )
 تحقیقات شورای نگهبان.

، سخنرانی علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجرا(، 8811زارعی، محمدحسین )
 مرکز تحقیقات شورای نگهبان.

، سخنرانی علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجرا(، 8811عمید زنجانی، عباسعلی )
 ای نگهبان. مرکز تحقیقات شور

، سخنرانی علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجرا(، 8811الدین ) سیدجالل  مدنی،
 مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
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بررسي لزوم قانونگذاري جديد در خصوص 
 تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه

 

 *2ابيانه يحيي مزروعي، 1اكبر طالبكي طرقي

 

 ـ دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران، تهران، ايران1
 ـ كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه تهران، تهران، ايران2

 

 22/11/1911پذيرش:   11/6/1911دريافت: 

 چكيده
به موجب رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، اعطاي هرگونه امتياز خاص به اتباع 
بيگانه از جمله امكان تملک اموال غيرمنقول در قلمرو جغرافيايي كشور، منوط به حكم صريح 
قانونگذار است، لذا موضوع مذكور ماهيت تقنيني دارد. صالحيت دولت در وضع مقررات و 

منقول توسط اتباع بيگانه به استناد قانون مصوب  مربوط به تملک اموال غير هاي نامه تصويب
( اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک 141( ماده )7و تبصره ) 1942قوه مقننه وقت در سال 

 فاقد وجاهت حقوقي است. 1971مصوب سال 
 1942سال  نامه قانوني مصوب  با عنايت به خالء قانوني موجود پس از عدم اعتبار تصويب

هيئت وزيران و ابطال  1921نامه استمالک اتباع خارجه مصوب سال  هيئت وزيران و آيين
نامه چگونگي تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غير مقيم در جمهوري اسالمي  آيين

دليل ضرورت ايجاد وحدت و به 1971ايران به وسيله هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در سال 
قانوني در زمينه مورد نظر و برخورداري از مقرراتي منسجم و شفاف و تجميع مقررات رويه 

پراكنده و تكميل خالءها و رفع بعضي ابهامات در خصوص چگونگي تملک اتباع خارجي، لزوم 
 شود. دار احساس مي مراجع صالحيت ارائه و تدوين قانوني جامع و كامل از سوي

 قانوني، اتباع بيگانه، استمالک، سلطه. نامه تملک، تصويب ها: كليدواژه

                                                                                                                                        
 E-mail: 1828ali@gmail.com نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
ها پس از پيروزي انقالب اسالمي  اتباع خارجي تا سال تملک اموال از سوي در حوزه

نامه استمالک اتباع خارجه مصوب  شامل آيين انقالب مجموعه مقررات مصوب پيش از

به عنوان  1944نامه اجرائي آن مصوب  و آيين 1942نامه قانوني مورخ  ، تصويب1921

 اتباع خارجي مورد عمل بودند. تملک اموال از سويمقررات ناظر بر 

اي از ابهام قرار  مقررات ياد شده از برخي جهات از جمله اعتبار قانوني آنها در هاله

( قانون وظايف وزارت 2( ماده )17داشتند تا اين كه وزارت امور خارجه به استناد بند )

نامه چگونگي تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع  ، آيين1914امور خارجه مصوب سال 

 13/3/1974خارجي غير مقيم در جمهوري اسالمي ايران را تهيه و ارائه نمود كه در تاريخ 

 تصويب هيئت وزيران رسيد.به

نامه ياد شده از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. با لغو  آيين

ت ناشي از خالء قانوني موجود و اشكال وارد شده به نامه موصوف و مشكال آيين

 ،1912نامه اجرايي آن، وزارت امور خارجه در سال  و آيين 1942نامه قانوني سال تصويب

تهيه و ارائه نمود كه پس از طي مراحل تصويب در هيئت وزيران به مجلس  اي را اليحه

به كار مجلس هشتم، دولت از شوراي اسالمي )دوره هفتم( ارسال گرديد، ليكن با آغاز 

خودداري نمود و آن را در فهرست مربوط قرار نداد؛ در در دستور كار قرار گرفتن آن 

 نتيجه اليحه از دستور كار مجلس خارج گرديد.

در اين نوشتار، ابتدا موضوع تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه را از لحاظ 

ذار اساسي و سپس از منظر قانونگذار عادي با اصول قانون اساسي و رويكردهاي قانونگ

كنيم و در ادامه به تحليل حقوقي  نگاهي به سوابق و پيشينه تاريخي موضوع بررسي مي

كه به نظر برخي حقوقدانان  1942نامه قانوني سال  مصوبات هيئت وزيران از جمله تصويب

گيري، با عنايت به  پردازيم و در قسمت نتيجه همچنان واجد اعتبار قانوني است، مي

پراكندگي مقررات مربوط و رويكردهاي مقطعي قانونگذار در وضع و تصويب قوانين 

لزوم تدوين قانوني منسجم، شفاف و جامع در اين خصوص خواهيم  بحث از مرتبط، به

 پرداخت.
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 تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه از منظر قانون اساسي .1
جان و مال اتباع »نون اساسي مشروطه مقرر شده بود، در اصل ششم متمم قا الف ـ

خارجه مقيمين خاک ايران مأمون و محفوظ است، مگر در مواردي كه قوانين مملكتي 
رسد مقنن اساسي حق تملک اموال  ، به نظر مي«مال»با توجه به اطالق واژه «. كند استثنا مي

بر پذيرش اين حق بود، مگر در  اصل رسميت شناخته وغيرمنقول توسط اتباع بيگانه را به
 هايي بر حق مذكور وضع و تصويب نمايد. مواردي كه قانونگذار عادي، محدوديت

 در اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مقرر شده است: ـ ب
كن كردن فقر و محروميت و برآوردن  براي تأمين استقالل اقتصادي جامعه و ريشه»

جريان رشد با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسالمي بر اساس نيازهاي انسان در 
 شود: ضوابط زير استوار مي

 «.ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور1
هاي  از جمله ابزارهاي الزم براي تسلط بر جريان اقتصاد يک كشور، تملک زمين

، ند، لذا در قوانين اساسيتسلط يابزراعي و مرغوب است كه ممكن است بيگانگان بر آن 
چه عادي همين دليل قانونگذار شود. به هايي از اين جهت وضع و تصويب مي ممنوعيت

هاي زراعي را در قوانين مختلف  قبل از انقالب اسالمي و چه بعد از آن، تملک زمين
( قانون مربوط به 1، تبصره )1911 اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب)قانون راجع به 

( قانون تشويق و 2و تبصره ماده ) 1994 هاي خارجي مصوب ب و حمايت سرمايهجل
 ( براي خارجيان ممنوع كرده است.1911 گذاري خارجي مصوب حمايت سرمايه

يكي از عناصر چهارگانه تشكيل دهنده دولت ـ كشور، سرزمين )خاک( است و  ـ ج
اک و سرزمين يک كشور، اصوالً افراد تابع يک كشور به لحاظ علقه و وابستگي به خ

باشند و اين حق براي آنان از اين جهت  داراي رابطه سياسي با حاكميت و دولت خود مي
 رسميت شناخته شده است.به

هاي  پذيرش حق تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي مبتني بر حقوق و آزادي
را موضوع حاكميت هر توان آن را جزء حقوق ذاتي بشر قلمداد كرد؛ زي اساسي نيست و نمي

خصوص  كند كه بر اساس شرايط و اوضاع و احوال خاص در اين دولتي اقتضاء مي
گيري كند، با اين استدالل كه سرزمين و خاک جزء اركان و عناصر اصلي تشكيل  تصميم

توانند قسمتي از سرزمين را تملک كنند كه  دهنده هر دولت ـ كشوري است و افرادي مي
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ن دولت ـ كشور محسوب شوند تا با توجه به علقه و رابطه معنوي و به عنوان تبعه آ
ساز، از قلمرو  عاطفي كه با آن دولت ـ كشور دارند، در مواقع حساس و سرنوشت

سرزميني آن دولت ـ كشور محافظت و پاسداري نمايند، لذا پذيرش اين حق براي 
ها  نبه و موردي بين دولتخارجيان در مواردي محدود و صرفاً بر اساس قراردادهاي دوجا

است. بر اساس  شده( قانون مدني تأكيد 1كه اين امر در ماده )چنانقابل توجيه است، هم
اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق »، 1917( قانون مدني مصوب 1ماده)

يگر بر د از سوي«. كنند، از هر جهت تابع قوانين ايران خواهند بود عهود تملک كرده يا مي
آزادي و استقالل و وحدت و تماميت ارضي كشور از »اساس اصل نهم قانون اساسي 

يكديگر تفكيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا 
مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقالل سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و 

 .«اي وارد كند ان كمترين خدشهتماميت ارضي اير
، مصوبه اوليه مجلس در خصوص طرح تشويق و حمايت در اين راستا، شوراي نگهبان

ها  گذاري خارجي را كه شامل تملک بي قيد و شرط اراضي كشور به وسيله دولت سرمايه
شود و استقالل و احياناً  و ايادي و اتباع آنان حتي در مجاورت كشورهاي همسايه مي

نمايد، مغاير اصول قانون اساسي تشخيص داد؛ لذا  ميت ارضي كشور را مخدوش ميتما
مجلس در مصوبه اصالحي بر ضرورت بقاء و تداوم مفاد قانون مربوط به تملک اموال 

و اينكه تملک هر نوع زمين به هر ميزان به نام  1911غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 
 باشد، تصريح كرد. ن مجاز نميگذار خارجي در چارچوب اين قانو سرمايه

توان  موضوع تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه جزء امور حاكميتي است و نمي
حقوقي كه در رابطه بين افراد و اشخاص خصوصي »آن را جزء حقوق خصوصي يعني 

( قانون مدني، اتباع 311قلمداد كرد و به استناد ماده ) (71: 1911)صفايي، « شود مطرح مي
( قانون مديريت 1مند نمود. مؤيد اين امر مفاد ماده ) خارجي را از حقوق مذكور بهره

است كه بر اساس آن امور حاكميتي آن دسته از  1911خدمات كشوري مصوب سال 
اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون 

مندي از اين نوع خدمات موجب  محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره
( قانون 1شود كه در همين راستا در بند )و( ماده ) محدوديت براي استفاده ديگران نمي

مذكور، حفظ تماميت ارضي كشور از جمله امور حاكميتي محسوب شده است؛ بنابراين 
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موضوع تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه در حوزه حقوق عمومي بايد بررسي 
و اين امر چون در قانون اساسي براي خارجيان به رسميت شناخته نشده است؛ لذا  شود

تواند در اين خصوص حق مطلق و بدون قيد و شرطي را براي  قانونگذار عادي نيز نمي
بيني نمايد. اين رويكرد قانونگذار اساسي به اين دليل بوده است كه  اشخاص خارجي پيش

اسالمي در اداره امور مملكت نقش اساسي داشتند و خارجيان قبل از پيروزي انقالب 
سلطه بيگانگان بر تمامي شئون كشور امري بديهي و آشكار بود؛ لذا نگاه مقنن اساسي به 
بيگانگان بر مدار و محور ممنوعيت، محدوديت، جلوگيري و بازدارندگي بوده است و در 

(، 11توان به اصول ) ه ميساير اصول قانون اساسي نيز اين رويكرد تجلي يافته است ك
 ( اشاره كرد.119( و )141(، )141(، )12)

هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر »قانون اساسي، ( 119)بر اساس اصل  ـ د
 «.منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد، ممنوع است

صي نيست و اين واژه، مفهوم واژه قرارداد صرفاً مربوط به موضوعات حقوق خصو
شود. مؤيد اين استدالل، نظر  تري دارد و شامل قوانين عادي نيز مي حوزه شمول عام

شوراي نگهبان در مورد اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون محو 
 به شرح زير است:كليه اشكال تبعيض عليه زنان 

ول متعدد قانون اساسي از جمله اصول تجويز الحاق دولت به اين كنوانسيون مغاير اص
د. قانون اساسي شناخته ش 119و  111، 72، 21، 21، 11، 4(، 1و  1)بندهاي  9، 2

 (4: 1931زاده و همكاران،  )موسي
شود و  شامل قانون نيز مي« قرارداد»توان چنين برداشت كرد كه واژه  مي بر اين اساس

هاي دولتي ايران و اشخاص حقيقي و  منحصر به قراردادهاي منعقد شده بين سازمان
المللي منعقد شده بين  حقوقي خارجي نيست و شامل معاهدات دوجانبه يا چند جانبه بين

اگر در چنين قراردادها و معاهداتي، تملک اموال غيرمنقول توسط  لذاباشد؛  ها نيز مي دولت
 ت دارد.اتباع بيگانه موجب سلطه بيگانه شود، اين امر با اصل مذكور مغاير

با عنايت به مفهوم مخالف اصل مذكور، تشخيص اين موضوع )سلطه بر شئون كشور( 
 (1)، محل اختالف است.با شوراي نگهبان است يا خود مجلس

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد، محترم »، ( قانون اساسي47) موجب اصلبه
( ماده 12راي نگهبان بند )بر همين اساس، شو«. كند را قانون معين مياست و ضوابط آن
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مجلس را مبني بر  12/9/1911( طرح تقويت مرزباني جمهوري اسالمي ايران مصوب 3)
جلوگيري از تملک اتباع و مهاجران خارجي و داخلي در حريم مرزي، كه جزء وظايف و 
اختيارات فرماندهي مرزباني ذكر شده بود، به دليل اطالق جلوگيري از تملک اتباع و 

 شناخت. (47)ن مذكور، مغاير اصل مهاجرا
 رد نشده بنابراين، مالكيت اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه از ديدگاه قانون اساسي

كند و ثانياً اين مالكيت بايد با رعايت ساير  است؛ ولي اوالً ضوابط آن را قانون معين مي
تحقق  119 و اصل 41، اصل 49، بند هشتم اصل 3اصول قانون اساسي از جمله اصل 

 يابد.
كه قانونگذار اساسي نه درصدد اعطاي حق  گيرماز جمع مطالب بيان شده، نتيجه مي

تملک اموال غيرمنقول به خارجيان بدون قيد و شرط بوده است و نه درصدد نفي مطلق 
 3رسميت شناختن اين امتياز را با شروط و قيودي از جمله مفاد اصل اين امتياز، بلكه به

)عدم سلطه بيگانه بر شئون كشور(، بند  119و تماميت ارضي كشور(، اصل  )حفظ وحدت
)اعمال  41)جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور(، اصل  49هشتم اصل 

، در عين اينكه اين حق پذيردميحق به شرط عدم تجاوز به منافع عمومي و اضرار به غير( 
عطاي اين امتياز به بيگانگان را در شرايط و اوضاع براي قانونگذار عادي وجود دارد كه ا

و احوال خاص ممنوع نمايد؛ بنابراين رويكرد مقنن اساسي در اين باب نه نفي مطلق و نه 
تواند بسته به شرايط و اوضاع و احوال و با رعايت  باشد و مجلس مي پذيرش مطلق مي

 ونگذاري نمايد.قيود مندرج در قانون اساسي، نسبت به موضوع ياد شده قان

 تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه از منظر قوانين عادي .2
كنيم. قانونگذار مي موضوع را از منظر قانونگذار عادي بررسي و تحليل اين اينک

، هم قبل از پيروزي انقالب اسالمي و هم بعد از آن، رويكردهاي متفاوتي در اين عادي
اي منجر  پارچه منسجم و يک ن به يک رويه ثابت،ه است كه تاكنوخصوص اتخاذ كرد

را رسميت نشناخته و آننشده است. در برخي اوقات به داليل خاص، حق مذكور را به
 رسميت شناخته است.را بهبراي اتباع بيگانه ممنوع كرده است و گاهي نيز آن

 مواردي كه قانونگذار حكم به ممنوعيت تملك كرده است: .1ـ2
ضرورت حفظ تماميت ارضي كشور و جلوگيري از سلطه بيگانگان به  با عنايت به

، موضوع آزادي تملک اموال قانون اساسي 112و  149، 111، 71، 49، 3، 9داللت اصول 
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 نيست.غيرمنقول توسط بيگانگان موافق مصالح مملكت و اصول قانون اساسي 
ها و  بيني محدوديت هاي جلوگيري از نفوذ بيگانگان در كشورها، پيش يكي از راه»

تواند امكان  شرايطي در مورد تملک اموال غيرمنقول است؛ زيرا تملک اين اموال مي
هايي را از جانب بيگانگان فراهم آورد. بيگانگان ممكن است با خريداري  سوءاستفاده

اي از قلمرو يک كشور، آن ناحيه را تجزيه نموده و به خود  امالک متعدد در ناحيه
ها و قراردادن شرايط  ترين فلسفه وجودي اين محدوديت . بنا بر اين مهماختصاص دهند

از سلطه اتباع خارجه از طريق تصرف اراضي يک براي استمالک اتباع بيگانه جلوگيري 
 (23ـ91: 1911)توسلي نائيني، «. ور استكش

ک اموال غيرمنقول براي تملكشور نيز همواره اصل بر ممنوعيت حق در قوانين 
رسميت شناخته نشده است. در گاه آزادي تملک در اين مقررات به ان بوده و هيچبيگانگ

 (2)هجري قمري، 1917( قانون نامه تابعيت مصوب شوال 14( و )12اين رابطه بندهاي )
اموال ، مقررات قانون راجع به تملک 1911قانون تابعيت مصوب سال  14و  11مواد 

( قانون جلب و حمايت 9( ماده )1ره )، تبص1911غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 
( قانون مدني، 313( و )311(، )311(، )311، مواد )1994گذاري خارجي مصوب  سرمايه

( 1و تبصره ) 1911گذاري خارجي مصوب  ( قانون تشويق و حمايت سرمايه2تبصره ماده )
ان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي اير ة( قانون چگونگي ادار24ماده )

 به شرح زير قابل مالحظه است: 1972مصوب 
هاي وقت ايران به آنها ملحق گرديده يا در  هايي كه دولت شايد بعد از عهدنامه»ـ 1

، اند و وضعيت استمالک بيگانگان در آن معين شده امضاي آنها مستقيماً شركت داشته
رح بوده است نه توانسته مالک ممنوعيت )توجه شود بحث ممنوعيت مط اولين متني كه مي

محدوديت( استمالک بيگانه قرار گيرد، قانون نامه تابعيت دستورالعمل كل تفتيش تذكره 
آن وضعيت ممنوعيت استمالک اتباع بيگانه معين شده  14و  12بندهاي باشد كه به موجب 

 (14و19: 1912)فدوي لنجواني، «. است
ايران كه به سبب ازدواج با  نسوان»( قانون نامه تابعيت مقرر شده است: 12در بند )

شوند، مثل ساير اتباع خارجه از استمالک دهات و  تبعه خارجه از تابعيت ايران خارج مي
نصيب خواهند بود مگر آنچه را كه عهدنامجات  قراء و مستغالت در ايران ممنوع و بي

مملكت كساني كه از ممالک خارجه به »( آن نيز آمده است: 14در بند) «.اجازه داده است
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اند و به تمام امور آنها مثل  ايران آمده و در مدت اقامت ايران تابعيت خود را اظهار نكرده
تبعه ايران رسيدگي شده باشد و يا در خاک ايران ملک خريده باشند كه اين امتياز 

در اين صورت از تبعه دولت عليه ايران محسوب خواهند شد  ،مخصوص تبعه داخله است
 .«رجه در حق آنها قبول نخواهد شدو ادعاي تبعه خا

و تعارض و مغايرتي بين آنها و  شدهاين مقررات در هيچ يک از قوانين بعدي نسخ ن
 مقررات بعدي وجود ندارد.

اتباع ، 1911ـ بر اساس قانون راجع به تملک اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 2
و حق ادامه تملک بر  هندانتقال دامالک مزروعي خود را به اتباع ايران  شدندبيگانه ملزم 

( قانون مربوط به 9( ماده )1اين اموال را ندارند. مقررات اين قانون به موجب تبصره )
، 1911و متعاقباً در سال  شدابقاء  1994هاي خارجي مصوب  جلب و حمايت سرمايه

ي آن گذاري خارجي بر بقا ( قانون تشويق و حمايت سرمايه2قانونگذار در تبصره ماده )
گذار خارجي در  تأكيد و مقرر نمود تملک هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه

 باشد. چارچوب اين قانون مجاز نمي
( قانون مدني، اتباع خارجي از حقوقي كه قانون آن را 311( ماده )1ـ مطابق بند )9

سلب كرده است،  صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجي
باشند. نمونه بارز اين حقوق، تملک اموال غيرمنقول است كه قوانين موجود  نصيب مي بي
 را منحصر به اتباع ايران دانسته است.آن

ايراني كه در ( قانون مذكور، زن غير 317ماده ) (2( و تبصره )311ـ حسب ماده )4
وهر ايراني به تابعيت اول خود شود و بعد از طالق يا فوت ش نتيجه ازدواج ايراني مي

كند، حق  رجوع نمايد و نيز زن ايراني كه بر اثر ازدواج، تابعيت خارجي تحصيل مي
(، اموال غيرمنقول هر تبعه ايراني 313مطابق ماده )اموال غيرمنقول را نخواهد داشت. داشتن

 رسيد. كه بدون رعايت مقررات قانون، تابعيت خارجي تحصيل نمايد، به فروش خواهد
( قانون مدني نيز بر ضرورت انتقال اموال غيرمنقول اشخاصي كه 311( ماده )9ـ بند )1

 نمايند، تصريح نموده است. تابعيت ايراني خود را ترک مي
( قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 24( ماده )1ـ بر اساس تبصره )1

 .«و فروش آن مطلقاً ممنوع استاجاره زمين به اتباع خارجي مجاز »، 1972مصوب 
قبل از پيروزي انقالب اسالمي و بعد از آن بر لزوم ايجاد محدوديت بنابراين قانونگذار 
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نسبت به تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي تأكيد داشته است و اين اصل را در 
وسط اتباع است؛ لذا آزادي تملک اموال غيرمنقول ت تصريح نمودهتمامي مقررات به نحوي 

 دهد. بيگانه با مقررات ياد شده در تعارض بوده و بقاء يا نسخ آنها را مورد ترديد قرار مي

نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت  ( آيين94به موجب ماده )ديگر آنكه  نكته
هيئت  29/7/1911مورخ ه  27192/ت92111شماره  نامه تصويب)گذاري خارجي  سرمايه
گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني  كه انجام سرمايه در مواردي» ،(وزيران

 (9)گذاري به تشخيص سازمان گردد، تملک زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه
رسد منظور از شركت ايراني، شركتي  نظر مي، اما در مورد شركت ايراني به«باشد مجاز مي

ق قانون تجارت تشكيل شده و به است كه صرفنظر از تابعيت شركاء يا سهامداران، طب
 ثبت رسيده باشد.

ملي در مناطق آزاد تجاري ـ نامه نحوه استفاده از زمين و منابع  ( آيين3بر اساس ماده )
هايي كه تمام يا بخشي از  ، فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجي و شركتصنعتي

ا بين اين دو مصوبه هيئت وزيران سرمايه آنها متعلق به اتباع خارجي باشد، ممنوع است؛ لذ
تواند  گذار خارجي مي سرمايهمطابق مصوبه اول ناهماهنگي وجود دارد، بدين صورت كه 

طور غير مستقيم و با مالكيت يک شركت ايراني و به نام آن شركت، صاحب اموال به
ي و ، فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجمصوبه دومغيرمنقول شود، ولي بر اساس 

باشد.  هايي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به اتباع خارجي است، ممنوع مي شركت
هاي اقتصادي ايجاد كرده است و  اگرچه اين محدوديت، مشكالتي را براي فعاالن دستگاه
ها و تسهيالت الزم براي جذب  با اهداف تأسيس مناطق آزاد از جمله ايجاد مشوق

به دليل آنكه مناطق آزاد در جوار مناطق  وجود اين، غاير است، باگذاري خارجي م سرمايه
چابهار، انزلي، ارس ]جلفا[، اروند   مرزي و نقاط حياتي و استراتژيک كشور )قشم، كيش،

اند و اين نقاط براي امنيت و حاكميت كشور مهم و ]خرمشهر و آبادان[، ماكو( شكل گرفته
ک اموال غيرمنقول توسط خارجيان در اين سرنوشت ساز هستند؛ لذا پذيرش حق تمل

 باشد. مناطق منطبق با مصلحت عمومي و منافع ملي كشور نمي
هر » ،1911ها مصوب  موجب ماده اول قانون راجع به ثبت شركتاز سوي ديگر، به

شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد، شركت ايراني محسوب 
ظاهر اين حكم قانوني، هر شركتي كه مطابق قوانين و مقررات در . اگر چه بر اساس «است
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ايران به ثبت برسد، صرف نظر از اينكه سهامداران آن چه تابعيتي داشته باشند، شركت 
شود؛ ولي ايراني بودن شركت را بايد با قراين و امارات قانوني ديگر  ايراني محسوب مي

است كه بر  1949( قانون دريايي مصوب 1)اثبات كرد. از جمله اين قراين، مفاد ماده 
تواند بر طبق مقررات اين  هر كشتي درياپيما ... كه واجد شرايط ذيل باشد مي»اساس آن 

 قانون به ثبت رسيده و تابعيت ايراني و حق برافراشتن پرچم ملي ايران را داشته باشد:
داشته باشد و در الف ـ كشتي به اشخاص تابع ايران )اعم از طبيعي و حقوقي( تعلق 

 %11صورتي كه كشتي متعلق به شركت ايراني باشد بايد سهام آن با نام بوده و حداقل 
. بنابراين ايراني بودن را بايد بر اساس «سرمايه واقعي آن متعلق به اتباع ايراني باشد

توان شركتي را  معيارهاي واقعي نه صرفاً ظاهري سنجيد و مالک ارزيابي قرار داد و نمي
دون توجه به تابعيت سهامداران به صرف اينكه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ب

ايران باشد، شركت ايراني محسوب نمود بلكه بايد به معيارهاي واقعي نيز در كنار معيار 
ظاهري و شكلي توجه نمود. اين امر در قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي 

( قانون 114ر و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )در تأمين نيازهاي كشو
 مورد عنايت قرار گرفته است. ،1931هاي مستقيم مصوب  ماليات

شركت ايراني عبارت است از شركت ثبت »( قانون مذكور، 1( ماده )9بر اساس بند )
 شده در مراجع قانوني داخل كشور كه صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا

 .«حقوقي ايراني است
نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت  ( آيين94بنابراين شركت ايراني مندرج در ماده )

گذاري خارجي را بايد با عنايت به مراد و مقصود قانونگذار از فلسفه وضع و  سرمايه
( قانون ياد شده و با هدف جلوگيري از سلطه بيگانه، ناظر به 2تصويب تبصره ماده )

توان به  باشند و نمي ايي دانست كه اتباع ايراني سهامدار صد در صدي آن ميه شركت
باشد، اجازه تملک اموال غيرمنقول داد لذا  شركت ايراني كه اتباع خارجي سهامدار آن مي

دار خارجي در شركت ايراني وجود  نامه مذكور در مواردي كه سهام ( آيين94اطالق ماده )
 ( قانون مذكور است.2ضع و تصويب تبصره ماده )دارد، مغاير هدف مقنن از و

شود كه قانونگذار در مواردي  از مجموع مقررات مذكور چنين برداشت مي آنكه نكته
به داليل و شرايط و مقتضيات سياسي، اجتماعي و امنيتي از جمله همجواري مناطق آزاد 

كردن سرمايه به  با مرزهاي جغرافيايي كشور و جلوگيري از نفوذ اجانب از طريق وارد
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داخل كشور و گسترش نفوذ و برقراري سلطه بر اركان و شئون كشور از اين طريق، تملک 
 اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه را منع كرده است.

 كرده است: تملكمواردي كه قانونگذار تجويز  .2ـ2
 :1917( قانون مدني مصوب 1ـ ماده )1

كنند از هر  ايران بر طبق عهود تملک كرده يا مي اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در»
 «.جهت تابع قوانين ايران خواهد بود

 :1917( قانون مدني مصوب 317ـ ماده )2

تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است، فقط از حيث قوانين »
و تشخيص قسمتي كه االرث آنها  اصليه از قبيل قوانين مربوط به تعيين وراث و مقدار سهم

توانسته است به موجب وصيت تمليک نمايد، تابع قانون دولت متبوع متوفي  متوفي مي
 «.خواهد بود

 :1971مصوب  ( اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک 141( ماده )7ـ تبصره )3
نامه استمالک اتباع  ـ رسيدگي به تقاضاي بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آيين7تبصره»

 .«ر ايران استخارجه د
 :1914( قانون وظايف وزارت امور خارجه مصوب 2( ماده )17ـ بند)4

دار خواهد  ( وظايف اساسي زير را عهده1وزارت امور خارجه در اجراي مفاد ماده )»
 بود:

هاي خارجي و  ـ بررسي و ابالغ موافقت با استمالک عين يا منفعت نمايندگي17
انجام امور مربوط به استمالک دولت جمهوري اسالمي استمالک اتباع بيگانه در ايران و 

 .«ايران در كشورهاي خارجي

 :1971( اصالحي قانون مدني مصوب 317( ماده )2ـ تبصره )5

كنند، حق داشتن  هاي ايراني كه بر اثر ازدواج، تابعيت خارجي را تحصيل مي زن»
، ندارند. تشخيص اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد

هاي امور خارجه و كشور و اطالعات  اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه
 «.است

مفهوم مخالف اين حكم آن است كه اگر داشتن اموال غيرمنقول براي زنان مذكور، 
 شوند. مند مي موجب سلطه اقتصادي خارجي نگردد، آنان از حق مذكور بهره
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هاي  ماده واحده قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت (1)بند  ـ بر اساس6
 :1914)س( مصوب حضرت امام رضا)ع( و حضرت معصومهفرسوده پيرامون حرم مطهر 

ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اجازه خريد و استمالک حداكثر چهار 1»
اضي و امالک درصد از اراضي واقع در محدوده مصوب طرح حرمين مطهر را از محل ار

هاي مسكوني و  ها جهت احداث پروژه متعلق به خود يا بخش خصوصي يا ساير بخش
اقامتي با رعايت قوانين و مقررات و كاربري مصوب به اتباع خارجي مسلمان )مشروط به 

 رفتار متقابل كشور متبوع( صادر نمايد.
ين نقل و ( و همچن1تبصره ـ صدور مجوز خريد و استمالک گفته شده در بند )

هاي بعدي به نام اتباع مسلمان خارجي منوط به تصويب كميسيوني متشكل از  انتقال
نمايندگان وزارت اطالعات، وزارت امورخارجه، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت 

)س( حسب يا آستان مقدسه حرم حضرت معصومه كشور و نماينده آستان قدس رضوي
 «.مورد خواهد بود

خريد و استمالک اراضي به اتباع خارجي مسلمان مشروط به رفتار ، اجازه (1در بند )
متقابل كشور متبوع شده بود كه تحقق اين امر ظاهراً مشكالتي را به شرح زير ايجاد كرده 

 بود:

باشد  گذاري و تمايل به آن را داشته گذار خارجي امكان سرمايه ـ ممكن است سرمايه1
 ان فراهم نمودن اين شرط متقابل را نداشته باشد.گذار، امك دولت متبوع آن سرمايه ولي

گذاري را فراهم نمايد و شرط مربوط را تقبل  ـ ممكن است دولت شرايط سرمايه2
  گذاري نداشته باشد. گذار ايراني اشتياق به اين نوع سرمايه نمايد وليكن سرمايه

اجه نموده بود، گذاري را با كندي مو با عنايت به اينكه شرايط مذكور، امكان سرمايه
، اليحه هاي فرسوده در روند بازسازي بافتلذا به منظور رفع موانع ياد شده و تسريع 

از طرف « مشروط به رفتار متقابل كشور متبوع»اصالح قانون مذكور مبني بر حذف قيد 
به مجلس ارائه شد كه به تصويب نهايي و تأييد شوراي  1911هيئت وزيران در سال 

 نگهبان رسيد.
هاي خارجي قيد شود، كما اينكه در  صوالً رويه بر اين است كه اين شرط در استمالکا

( قانون 91( و ماده )2( ماده)1معاهدات ژنو در مورد روابط كنسولي يا سياسي )بند )
( قانون مربوط به 21( و )2و مواد ) 1919كنوانسيون وين در روابط كنسولي مصوب 



 
 
 

 ل توسط اتباع بيگانهبررسي لزوم قانونگذاري جديد در خصوص تملک اموال غيرمنقو
 

 

191 

(، رضايت متقابل شرط برقراري اين روابط 1949ب قرارداد وين در روابط سياسي مصو
است، لذا حذف آن به مصلحت نيست. اين موضوع در گزارش كارشناسي مركز 

 :شدهاي مجلس نيز به شرح زير تأكيد  پژوهش

برخالف آنچه از قانون برداشت شده است، شرط رفتار متقابل، به هيچ وجه به معناي »
گذاري خارجي  گذاري از نوع مشابه سرمايه براي سرمايه گذار ايراني اقدام عملي سرمايه

گذاري  گذار خارجي، براي سرمايه نبوده و صرفاً به مفهوم اجازه كشور متبوع سرمايه
الملل به  سازد كه شرط مذكور در حقوق بين ايرانيان در موارد مشابه است. خاطر نشان مي

باشد، لذا به جهت حفظ  يشان مينوعي نمايانگر تعادل روابط كشورها و حقوق اتباع ا
منزلت اتباع ايراني و تعديل روابط حقوقي كشورها، حذف شرط رفتار متقابل از قانون 

يک از كشورها فروش ملک به بر اساس تحقيقات انجام شده هيچ قابل قبول نيست.
دانند. بعضي از كشورها مانند امارات عربي متحده فروش ملک را  خارجيان را مجاز نمي

بسياري از  دانند. قط در محالت خاص )مانند مناطق آزاد( و شرايط خاص مجاز ميف
سال و قابل تمديد  91صورت استيجاري بلندمدت )مثالً كشورها نيز واگذاري امالک را به

جاي واگذاري مالكيت امالک به شود به دهند، لذا پيشنهاد مي سال ديگر( انجام مي 21به 
منفي دار واگذار شود تا از تبعات  صورت مدتداري از امالک بهاتباع خارجي، حق بهره بر

)مركز «. واگذاري مالكيت به اتباع خارجي كه ممكن است خطرناک باشد جلوگيري شود
 (1917پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي، 

 نظرات شوراي نگهبان .3ـ2

 گذاري خارجي طرح تشويق و حمايت سرمايه .1ـ3ـ2
شوراي نگهبان ايراداتي كه  به تصويب مجلس رسيد 21/2/1911در تاريخ اين طرح 

 وارد نمود: آنشرح زير به به
ـ اطالق و عموم و صراحت برخي از مواد مصوبه مذكور در مواردي شامل تملک 1»

ها و ايادي و اتباع آنان حتي در مجاورت  قيد و شرط اراضي كشور به وسيله دولت بي
 نمايد. حياناً تماميت ارضي كشور را مخدوش ميكشورهاي همسايه بوده و استقالل و ا

ـ اطالق و عموم مصوبه مذكور در مواردي موجب سلطه بيگانه بر اقتصاد كشور و 2
 گردد. نفوذ اجانب مي

گذاري خارجي به نحوي است كه در مواردي با شرايط مساوي  ـ حمايت سرمايه9
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كشور و موجب تبعيض ناروا  موجب رجحان ايرانيان خارج از كشور بر اتباع ايراني مقيم
 . است

ـ اين مصوبه حقوقي را براي بيگانگان منظور نموده كه اعمال آنها موجب اضرار به 4

: 1911ركز تحقيقات شوراي نگهبان، )م«. باشد اتباع كشور و يا تجاوز به منافع عمومي مي

 (213ـ211

د قانون مربوط به ( مصوبه جديد، مقرر نمودن2( ماده )9نمايندگان مجلس در تبصره )

هاي بعدي آن به قوت  و اصالحيه 11/9/1911تملک اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 

 خود باقي است.

 شوراي نگهبان در خصوص متن مذكور بدين شرح اعالم نظر نمود:

هاي بعدي  قانون تملک اموال غيرمنقول و اصالحيه»( عبارت 2( ماده )9ـ تبصره )1»

ص شود تا اظهار نظر گردد. همچنين اطالق آن مغاير اصل چهلم ها مشخ اصالحيه« آن

 (113: 1912ركز تحقيقات شوراي نگهبان، )م«. شناخته شد (4)قانون اساسي

مقرر نمود قانون مربوط به تملک اموال  جديدپس از اين ايراد، مجلس در مصوبه 

تملک  و باشد كماكان به قوت خود باقي مي 11/9/1911غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 

گذار خارجي در چهارچوب اين قانون مجاز  هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه

 .كه اين متن مورد ايراد قرار نگرفت باشد نمي

 اليحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري. 2ـ3ـ2
( در خصوص اليحه 19/7/1912( مصوبه مجلس شوراي اسالمي )مورخ 1ماده )

 ميراث فرهنگي و گردشگري به شرح زير بود:تشكيل سازمان 

ـ به منظور فراهم كردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري، جلب 1ماده 

گذاري داخلي و خارجي در ايجاد تأسيسات زيربنائي جهت معرفي بهتر بناها و  سرمايه

به  هاي تاريخي، تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و ارائه خدمات مناسب محوطه

هاي گردشگري با تأكيد بر  تواند در مناطق مستعد كشور و قطب جهانگردان، دولت مي

هاي غيردولتي اجازه تأسيس مناطق نمونه  مناطق كمتر توسعه يافته به متقاضيان بخش

 گردشگري را بدهد.
 شوراي نگهبان اعالم نظر نمود:
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ن رعايت قانون شود كه بدو ( از اين جهت كه شامل مواردي مي1اطالق ماده )»
جمله گذاري خارجي اقدامي صورت گيرد، لذا مغاير اصول متعدد قانون اساسي من سرمايه

قانون اساسي  49اصل  1و  1و بندهاي  9اصل  12و  3، 1و بندهاي  2اصل « ج»بند 
 .«شناخته شد

با رعايت قانون تشويق و حمايت »، عبارت مجلس شوراي اسالمي در مصوبه جديد
گذاري  جلب سرمايه»را بعد از عبارت « 13/12/1911ري خارجي مصوب گذا سرمايه

 اضافه نمود.« داخلي و خارجي

 طرح تقويت مرزباني جمهوري اسالمي ايران. 3ـ3ـ2
 :(12/9/1911)( طرح تقويت مرزباني جمهوري اسالمي ايران مصوب 3( ماده )12بند )
 ت از:ـ وظايف و اختيارات فرماندهي مرزباني عبارت اس3ماده 

 ـ جلوگيري از تملک اتباع و مهاجران خارجي و داخلي در حريم مرزي12بند
 شوراي نگهبان به شرح زير اظهار نظر نمود:

قانون  47(، مغاير اصل 3( ماده )12ـ اطالق جلوگيري از تملک اتباع و... در بند )7»
 «.شناخته شد (1)اساسي

وسيله  به نقولوزيران در مورد تملك اموال غيرم هيئتـ مصوبات 3
 اتباع بيگانه

اي و كلي )متضمن وضع قاعده و ضابطه( سه مصوبه  نامه صورت آيين هيئت وزيران به
به شرح زير داشته است كه هر سه آنها فاقد وجاهت حقوقي و قانوني است و مصوباتي 

 صورت موردي و جزئي به استناد مصوبات ياد شده صادر نموده است.نيز به
 ؛1921مه استمالک اتباع خارجه مصوب نا الف ـ آيين

 نامه اجرايي آن؛ و آيين 19/7/1942نامه قانوني مورخ  ب ـ تصويب
نامه چگونگي تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در  ج ـ آيين

 .9/11/1974مورخ ه 19331/ت19291نامه شماره  جمهوري اسالمي ايران موضوع تصويب

مواردي كه قسمتي از عايدات يا دارايي »اساسي مشروطيت،  قانون 22به موجب اصل 

شود يا تغييري در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا  دولت و مملكت منتقل يا فروخته مي

قانون مذكور،  11و بر اساس اصل « كند به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود مي
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م امور مملكتي و اساس كليه قوانيني كه براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظا»

متمم  27مطابق اصل «. به تصويب مجلس شوراي ملي برسد ها الزم است بايد وزارتخانه

بنابراين با «. وضع و تهذيب قوانين مخصوص قوه مقننه است»قانون اساسي مشروطه، 

توجه به ماهيت تقنيني تملک اموال غيرمنقول توسط بيگانگان و با عنايت به اينكه از جمله 

هاي دولت و مملكت به  ور مربوط به انتظام امور مملكتي و انتقال يا فروش داراييام

باشد؛ لذا صالحيت  بيگانگان و تغيير در حدود و ثغور مملكت، موضوع اموال غيرمنقول مي

تقنيني مجلس شوراي ملي )سابق( در اين خصوص محرز بود و اين امر قابل تفويض به 

نامه استمالک  در خصوص آيين 1921ئت وزيران در سال هيئت وزيران نبود و مصوبه هي

اتباع خارجه، فاقد وجاهت حقوقي و قانوني است و با موازين حقوقي آن زمان مطابقت 

نداشت و خارج از حدود صالحيت هيئت وزيران وضع شده بود. به همين دليل بود كه 

عالوه بر مواردي كه  مقرر نمود 1942نامه قانوني سال  ( تصويب1هيئت وزيران در بند )

( 4تواند ... و در بند ) بيني شده، هيئت دولت مي نامه استمالک اتباع خارجه پيش در آيين

نامه را  آن نيز وزارت امور خارجه را مكلف نمود اليحه تحصيل مجوز قانوني اين تصويب

و مورد جديد مندرج در قسمت  1921نامه استمالک اتباع خارجه مصوب  كه شامل آيين

( بود، تهيه و به قوه مقننه تقديم نمايد كه در نهايت مجوز قانوني مذكور از 1اخير بند )

 مجلسين وقت اخذ نشد.

اهلل تعالي عليه( اين قبيل  حضرت امام راحل )رضوان»الزم به ذكر است 

هاي به اصطالح قانوني را كه هيئت وزيران در غياب مجلس و به جانشيني آن  نامه تصويب

اند و  نام داده« هاي غلط نامه تصويب» 1942و  1941هاي  است در همان سالوضع كرده 

«. هاي قانون اساسي را سست كرد شود پايه هاي غلط نمي نامه تأكيد فرمودند كه با تصويب

 (1171: 1973، 1971)مجموعه قوانين سال 

ه رسميت طور ذاتي براي اتباع بيگانه بحتي در قانون اساسي مشروطه نيز چنين حقي به

شناخته نشده بود. بر اساس اصل ششم متمم قانون اساسي مشروطه، جان و مال اتباع 

خارجي مقيمين خاک ايران مأمون و محفوظ است مگر در مواردي كه قوانين مملكتي 

اين امر در رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در سال  .كند استثناء مي

فته است. بر اساس اين رأي، اعطاي هرگونه امتياز خاص به به نحو بارزي تجلي يا 1971
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اتباع بيگانه از جمله تملک اموال غيرمنقول در قلمرو جغرافيايي كشور ايران توسط آنان 

منوط به حكم صريح قانونگذار است. بنابراين موضوع تعيين شرايط، ضوابط و 

ن، ماهيت تقنيني دارد و هاي الزم براي تملک اموال غيرمنقول توسط بيگانگا چهارچوب

بايد به تصويب قوه مقننه برسد. شايد به همين دليل بود كه هيئت وزيران به دليل فقدان 

نامه استمالک اتباع خارجه، در جلسه مورخ  جواز قانوني در خصوص تصويب آيين

نامه قانوني راجع به استمالک بيگانه در ايران را تصويب نمود و در  تصويب 19/7/1942

بيني  نامه استمالک اتباع خارجه پيش ( آن مقرر نمود عالوه بر مواردي كه در آيين1ه )ماد

تواند پس از رسيدگي و موافقت كميسيون خاصي كه ضمن  شده است، هيئت دولت مي

شود،  نامه قانوني طريق و شرايط انتخاب اعضاي آن تعيين مي نامه اجرايي اين تصويب آيين

روانه اقامت دائمي به منظور سياحت و استفاده ييالقي به كشور به كساني كه بدون داشتن پ

نمايند نيز اجازه خريد مال  هاي منظم فصلي در سنوات متعدد و متوالي مي ايران مسافرت

( 4هاي الزم بدهد، منتها در ماده ) غيرمنقول براي محل سكونت شخصي با رعايت تناسب

را مكلف نمود اليحه تحصيل مجوز  نامه قانوني مذكور، وزارت امور خارجه تصويب

 نامه را تهيه و تقديم دارد. قانوني اين تصويب

نامه قانوني مذكور، نسبت به تداوم اعتبار موارد مجاز  ( تصويب1لذا اينكه در بند )

عمل آمده است، تصريح به 1921نامه استمالک اتباع خارجه مصوب سال  مذكور در آيين

دنبال كسب مجوز قانوني الزم از مجلس شوراي زيران بهداللت بر اين دارد كه هيئت و

 ملي در خصوص دو موضوع زير بوده است:
نامه استمالک اتباع خارجه راجع به تملک مال غيرمنقول  الف ـ موارد مندرج در آيين

 براي محل كسب يا صنعت يا مسكن براي افراد مقيم ايران.
داشتن پروانه اقامت دائمي به  ب ـ خريد محل سكونت شخصي براي كساني كه بدون

هاي منظم فصلي در سنوات متعدد  منظور سياحت و استفاده ييالقي به كشور ايران مسافرت
 نمايند. و متوالي مي

مجلس اين اجازه را نداد و آن را تأييد نكرد و مصلحت مملكت را در اين »البته 
لب سياح )مخصوصاً شيوخ منظور جطور محدود و بهاي، اگرچه بهدانست كه چنين اجازه

 (213: 1977)نياكي، «. و ثروتمندان ساحل جنوبي خليج فارس( باشد، به خارجيان داده نشود
هيئت وزيران مبناي  12/1/1942مورخ  42131نامه قانوني شماره  تصويببنابراين 
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نسبت به اخذ مجوز قانوني اقدام  1941قانوني نداشت؛ لذا وزارت امور خارجه در سال 
د، ولي كميسيون امور خارجه مجلس وقت ضمن تأييد نظريه كميسيون دادگستري نمو

آن را رد  )همان(نامه شود،  تواند معطوف به آيين مجلس دائر بر اينكه قانون نمي
نمود.كميسيون مذكور پيشنهاد داده بود چون اصوالً قانوني كه وضع استمالک اتباع 

ست؛ لذا بايد به دولت ابالغ شود كه چنين خارجه در ايران را روشن نمايد، موجود ني
اي براي تصويب به مجلس تقديم گردد تا در ضمن آن مفاد اليحه مورد بحث نيز  اليحه

فاقد اعتبار است،  1942نامه قانوني سال  گنجانده شود؛ بنابراين عالوه برآنكه تصويب
ل اينكه به تأييد هيئت وزيران نيز به دلي 1921نامه استمالک اتباع خارجه مصوب  آيين

 مجلسين وقت نرسيده بود، قابليت استناد ندارد.
واجد اعتبار حقوقي است و در  1942نامه قانوني مورخ  نكته ديگر آنكه، اگر تصويب

نامه چگونگي تملک اموال  شود، چرا هيئت وزيران در مقدمه آيين حكم قانون تلقي مي
( 2( ماده )17به بند) اسالمي ايران غير مقيم در جمهوريغيرمنقول توسط اتباع خارجي 

دانيم  استناد نموده است، در حالي كه مي 1914قانون وظايف وزارت امور خارجه مصوب 
اين صالحيت جنبه اداري، تشريفاتي و اعالمي دارد و صرفاً ناظر به مرحله بررسي اوليه و 

در مرحله بعد ابالغ  رسيدگي به مدارک و اطالعات مورد نياز و ارائه آن به هيئت وزيران و
تصميم هيئت وزيران در خصوص موافقت يا عدم موافقت با تقاضاي تملک شخص بيگانه 

نامه قانوني سال  به عدم اعتبار تصويب 1974است، لذا هيئت وزيران وقت نيز در سال 
نامه خود براي توجيه وضع و تصويب  آگاه بود و به همين دليل در مقدمه تصويب 1942
مذكور به ماده قانوني ديگري استناد كرده است كه آن حكم قانوني نيز صرفاً به نامه  آيين

مرحله تشريفات اداري بعد از تصويب اصل تملک اشاره دارد و ارتباطي با موضوع مرجع 
صالحيتدار براي تصويب اصل تملک ندارد و چون قانونگذار در اين مورد يعني شرايط و 

رده است، لذا در رأي هيئت عمومي ديوان عدالت ترتيب تملک، حكم قانوني وضع نك
نامه مذكور به اين نكته اشاره شده  اداري در خصوص رسيدگي به درخواست ابطال آيين

است كه اعطاي هرگونه امتياز خاص به اتباع بيگانه از جمله تملک اموال غيرمنقول منوط 
وزارت امور خارجه  ( قانون وظايف2( ماده )17به حكم صريح قانونگذار است و بند )

متضمن اعطاي اختيار وضع مقررات خاصي به قوه مجريه در باب  1914مصوب سال 
قانونگذار در سال  وجود اين، با جواز تملک اراضي و امالک توسط بيگانگان نيست.
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( اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک مقرر نمود 141( ماده )7بر اساس تبصره ) 1971
نامه استمالک اتباع خارجه  اع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آيينرسيدگي به تقاضاي اتب

و با تنفيذ آن اراده خود را بر  معتبرنامه مذكور را  در ايران است و با اين حكم، مفاد آيين
تأييد قانوني آن اعالم نمود، اگرچه بهتر بود مواد قانوني مذكور جداگانه به تصويب 

 رسيد. قانونگذار مي
( اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک بر اساس 141( و )147است مواد ) الزم به ذكر

( قانون ثبت اسناد و امالک 141( و )147ماده واحده قانون تمديد مدت مواد اصالحي )
تمديد شد و در سال  1919به مدت پنج سال ديگر يعني تا سال  1971كشور مصوب سال 

راين پس از انقضاي مهلت اعتبار قانون مذكور، اجراي قانون مذكور به پايان رسيد. بناب 1919
 .استناد به قانون ياد شده نيز فاقد وجاهت قانوني است

شود و از  منزله قانون محسوب ميبه 1942نامه قانوني سال  اي معتقدند تصويب عده
و آن را مستند به قانون مربوط به  (211ـ211: 1977)نياكي، اعتبار قانوني برخوردار است 

مهرماه  14تا تاريخ افتتاح مجلسين ) 1941ارديبهشت ماه  13هايي كه از تاريخ  نامه تصويب
در متن ماده واحده قانون مذكور،  دانند. ( از هيئت وزيران صادر شده است، مي1942

مهلت نهايي اظهار نظر كميسيون مشترک، سه ماه تعيين شده است و كميسيون بايد ظرف 
كرد، يعني اينكه يا آن را  امه مذكور تعيين تكليف مين مهلت مذكور در خصوص تصويب

كرد، كه تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا نيست و داللت بر عدم اعتبار دارد، يا  رد مي
كرد و چون  كرد كه تا تصويب نهايي مجلسين قابليت اجرا پيدا مي اينكه آن را تصويب مي

ده است، بايد اين عدم اظهار نظر را كميسيون ظرف مهلت سه ماهه مذكور اظهار نظر نكر
هاي  نامه نامه كرد. اينكه قانونگذار گفته است مقررات فعلي تصويب حمل بر رد تصويب

ارجاع شده به كميسيون مشترک تا اظهار نظر نهايي آن كميسيون )سه ماه( موقتاً قابل اجرا 
طول كشيده باشد كه  ابدتا  1942تواند از سال  باشد، اين موقت بودن )دوره زماني( نمي

پذيرش آن دور از ذهن است و واژه موقتاً را بايد ناظر به همان دوره سه ماهه دانست، 
نظر قانونگذار بر اين بوده است كه كميسيون ظرف سه ماه به موضوع رسيدگي بدين معنا كه 

د نامه را تأييد كرد، گزارش آن به صحن علني مجلس ارائه خواهد ش كند و اگر آن تصويب
 و تا تصويب نهايي مجلسين نيز واجد اعتبار است و اگر مجلسين گزارش مذكور را تأييد و
تصويب نمودند، نفوذ و اعتبار آن تداوم خواهد يافت؛ بنابراين حتي اگر مجلسين نيز در 
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 نامه داخلي گزارش كميسيون مشترک بررسي نكنند )در مهلت زماني مقرر در آيينخصوص 
نامه مذكور قابليت اجرا و  نامه دارد و زماني تصويب دم تأييد تصويبمجلسين( داللت بر ع

 كند كه مجلسين آن را تأييد كنند. دوام پيدا مي
نامه  آيد كه اعتبار تصويب از محتواي عبارات به كار رفته در قانون مذكور، چنين برمي

خصوص  مذكور موقتي و محدود به دوره زماني خاص است و مجلسين بايد در نهايت در
نامه قانوني مذكور رسيدگي و اظهار نظر نمايند و در غير اين صورت اگر  اعتبار تصويب

اي  اند و بيانگر آن است كه اراده مجلسين به هر دليلي در اين خصوص رسيدگي نكرده
اي در خصوص اظهار نظر  د نداشته است؛ لذا چون هيچ قرينهنامه وجو براي تأييد تصويب
رک مجلسين وجود ندارد، بايد به اصل رجوع كرد و عدم اعتبار چنين نهايي كميسيون مشت

هايي كه هيئت وزيران بدون مجوز قانوني  نامه اي را استنباط كرد زيرا تصويب نامه تصويب
توان آنها را تا زماني كه قوه مقننه  در دوره فترت صادر كند، موقتاً قابل اجرا است و نمي

االجرا دانست؛ به عبارت ديگر اگر قوه مقننه در  است، الزم در مورد آنها اظهار نظر نكرده
نامه مذكور  افتاد و به تصويب نامه مذكور بود، اين اقدام بايد اتفاق مي صدد تأييد تصويب

چنانچه هر يک از »شد، در حالي كه ظاهراً عبارت  رسيدگي و تعيين تكليف مي
نمايد در شور اول رد  رسيدگي مي هاي مزبور از طرف مجلسي كه بدواً بدان نامه تصويب

داللت بر اين « االجرا خواهد بود هاي مزبور از تاريخ رد ممنوع و موقوف نامه شود، تصويب
هاي ياد شده بايد در صحن علني مجلس شوراي ملي مطرح و  نامه دارد كه حتماً تصويب

قد اعتبار مورد رسيدگي قرار گيرد و اگر مطرح نشود و مورد رسيدگي قرار نگيرد، فا
در صحن علني مجلس شوراي  19/7/1942نامه مورخ  خواهد بود؛ بنابراين چون تصويب

االجرا بودن، طرح در صحن  ملي مطرح نشد، غيرقابل اعتبار است، زيرا شرط اعتبار و الزم
علني و رسيدگي به آن است و اگر رسيدگي شود از دو حال خارج نيست. اول آنكه 

شود كه اين امر  دوم آنكه تصويب نمي. شود الت تنفيذ ميتصويب شود كه در اين ح
 نامه از تاريخ عدم تصويب فاقد آثار است.  تصويب كه آن دارد داللت بر

نامه قانوني از سوي كميسيون مشترک  ممكن است چنين استدالل شود كه تصويب
ن مذكور، مجلس مورد اظهار نظر قرار نگرفته است و چون بر اساس مفاد ماده واحده قانو

هاي ارجاع شده به كميسيون مشترک تا اظهار نظر نهايي آن  نامه مقررات فعلي تصويب
االجرا  نامه مذكور همچنان معتبر و الزم باشد، لذا مفاد تصويب كميسيون موقتاً قابل اجرا مي



 
 
 

 ل توسط اتباع بيگانهبررسي لزوم قانونگذاري جديد در خصوص تملک اموال غيرمنقو
 

 

191 

است. در پاسخ بايد گفت چيزي كه موضوعيت دارد و اصل بايد تلقي شود، رسيدگي 
يون مشترک( به اليحه مذكور است و اين امر در ابتداي ماده واحده مورد مجلس )نه كميس

 شود. و يا اصالح مي شود و يا عيناً تصويب حكم قرار گرفته است يعني يا رد مي
بيني نموده  ( ترتيبات ديگري را نيز پيش1942قانونگذار در اين قانون )مصوب سال 

هاي  نامه است هر يک از تصويب است؛ بدين شرح كه رئيس هر يک از مجلسين مجاز
نامه مشترک مجلسين به  ( آيين4غيرمالي تقديم شده را كه مقتضي بداند با استفاده از ماده )

كميسيون مشترک مربوط ارجاع نمايد كه ظرف مدت سه ماه مورد رسيدگي و اظهارنظر 
 قرار دهد.

نامه داخلي  م آيينعنوان متمنامه مشترک بين مجلسين كه به ( آيين4بر اساس ماده )
تصويب شده بود، در صورتي كه  1923شود و در سال  مجلس شوراي ملي محسوب مي

هاي مشابه و صالحيتدار  روساي مجلسين يا دولت تقاضا كنند، ممكن است كميسيون
ها يا لوايح معيني، جلسه مشترک  مجلسين براي بحث مقدماتي و حصول توافق در طرح

هاي سوم و چهارم قانون مذكور چنين استنباط  جمع بين پارگراف تشكيل دهند. بنابراين از
شود كه قانونگذار به دليل آنكه وقفه و خللي در امور اجرايي كشور ايجاد نشود و امر  مي

طور موقت در مجراي قانوني خاصي انتظام بخش شود، به استمالک اتباع بيگانه به
نامه  ود تا نسبت به موضوع تصويباي اعطا نم كميسيون مشترک مذكور فرصت سه ماهه

و اليحه ارائه شده توسط دولت وقت اظهار نظر نمايد و صرفا در اين  1942قانوني سال 
 فرصت سه ماهه مقررات قبلي را تنفيذ نمود.

نامه مشترک مجلسين كه صالحيت كميسيون را  ( آيين4لذا با عنايت به قرينه ماده )

ت سه ماهه براي اظهار نظر نهايي كميسيون و ارائه دانست و تعيين فرص بحث مقدماتي مي

گزارش كميسيون مشترک به مجلسي كه آن را به كميسيون ارجاع كرده است و رسيدگي 

توان گفت كه عدم اظهار نظر نهايي  مجلس به گزارش كميسيون بر طبق مقررات، مي

مواقعي كه شک  دارد و در 1942نامه قانوني سال  كميسيون داللت بر عدم اعتبار تصويب

و ترديد در خصوص اعتبار مصوبات دوره فترت است، به دليل آنكه صدور اين مصوبات 

نامه  و اعتبار آنها محدود و موقتي است و نص صريحي در خصوص تنفيذ اين تصويب

 وجود ندارد، بايد به عدم اعتبار قانوني آنها حكم داد.
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 گيري نتيجه
حقوق بيگانگان مقرر شده است كه مبتني بر هايي براي  در همه كشورها، محدوديت

كند كه انتفاع بيگانگان از حقوق كامل  مصالح ملي است. مصالح ملي هر كشور ايجاب مي
ها در مورد آنان مشروط به اقدام متقابل از  ا اعمال برخي محدوديتبيا جزيي شهروندي 

، 1911انون سال در دوره كاپيتوالسيون و قبل از وضع ق هاي آنان باشد. جانب دولت
بيگانگان با تملک امالک مزروعي و اموال غيرمنقول ديگر، قدرت اقتصادي قابل توجهي به 

كردند و به منافع  دست آورده و از اين راه در امور سياسي و اقتصادي ايران دخالت مي
و مقررات بعدي، تملک  1911موجب قانون سال زدند لذا قانونگذار به حياتي كشور لطمه مي

يگر اموال غيرمنقول را محدود و مشروط به شرايطي نموده و از اين طريق سعي در كنترل د
 اين امر داشته است.

چگونگي تملک اموال »نامه  آيين 1971هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در سال 
را ابطال نمود. استدالل « غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسالمي ايران

صالح جهت تصويب مقررات استمالک اتباع خارجي د شده كه در آن مرجع ذيهيئت يا
داند،  را مجلس شوراي اسالمي دانسته و آن را در حيطه اختيارات هيئت دولت نمي

نامه چگونگي تملک  نامه اجرائي آن و همچنين آيين و آيين 1942نامه قانوني سال  تصويب
م در جمهوري اسالمي ايران مصوب هيئت اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقي

هاي مزبور فاقد مبناي قانوني بوده  نامه ويژه آنكه تصويبوزيران را زير سؤال برده است؛ به
نامه مذكور و خالء قانوني موجود از يک  و قابليت اجرا ندارد. بر همين اساس ابطال آيين

ن و پراكندگي مقررات فعلي و نامه اجرائي آ و آيين 1942سو و اشكال قانوني مصوبه سال 
ها، مؤسسات و دول خارجي  فقدان قانون جامع و كاملي در زمينه استمالک اتباع، شركت

در جمهوري اسالمي ايران از سوي ديگر، تهيه و تدوين قانون مربوط به تملک اموال 
كند. مؤيد اين  غيرمنقول توسط اتباع بيگانه توسط مجلس شوراي اسالمي را ضروري مي

به شرح  ستدالل، مقدمه توجيهي اليحه استمالک اتباع خارجه در جمهوري اسالمي ايرانا
هيئت وزيران تصويب و به مجلس شوراي  11/11/1919است كه در جلسه مورخ  زير

 اسالمي ارائه شد.
چگونگي تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غير »نامه  با عنايت به لغو آيين»

از سوي هيئت عمومي « هيئت وزيران 13/3/1974المي ايران مصوب مقيم در جمهوري اس
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ديوان عدالت اداري و خالء قانوني موجود در خصوص استمالک اتباع خارجه و با توجه 
نامه اجرائي آن از جمله فقدان  و آيين 1942نامه سال  به اشكاالت قانوني وارده به تصويب

طوري كه حافظ منافع و مصالح با اين مقوله به مبناي قانوني و نظر به لزوم برخورد سازنده
كشور باشد و با لحاظ پيامدهاي سياسي و امنيتي موضوع، پراكندگي مقررات فعلي و 
فقدان قانون جامع و كاملي در اين زمينه و به منظور رفع اشكاالت حقوقي قبلي و 

گذاري  سرمايهعنوان زمينه اصلي در جلب بيني ساز و كار الزم براي اين امر به پيش
خارجي، جذب جهانگردان خارجي و توسعه صنعت گردشگري، اليحه زير جهت طي 

نامه  بنابراين حتي دولت نيز به فقدان مبناي تصويب «.شود تشريفات قانوني تقديم مي
هيئت  1921نامه استمالک اتباع خارجه مصوب سال  و به تبع آن آيين 1942قانوني سال 

نامه قانوني  نامه و تصويب نحوي كه موضوع احكام مندرج در آيينوزيران اذعان داشت، به 
( اين اليحه با اصالحاتي درج شده بود.اليحه ياد شده در دوره 1( تا )1مذكور در مواد )

اما هيئت وزيران در ابتداي دوره هشتم مجلس، به استناد ماده ارائه شد.  مجلس هفتم
اسالمي، در دستور كار قرار گرفتن آن را نامه داخلي مجلس شوراي  ( قانون آيين197)

 41199/41111نامه شماره  درخواست ننمود و آن را در فهرست پيوست موضوع تصويب
قرار نداد و بر اين اساس اليحه مزبور از دستور كار مجلس خارج و  1/4/1917مورخ 

 رسيدگي به آن متوقف شد.
اع، در زمينه استمالک اتبپراكندگي مقررات فعلي و فقدان قانون جامع و كاملي 

، تهيه يک قانون جامع و فراگير در اين خصوص را ضروري ها، و دول خارجي شركت
 نمايد. مي
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 ها يادداشت
در اين خصوص، رويكرد اخير شوراي نگهبان نسبت به برخي مصوبات مجلس شوراي  ـ1

وضوع صدر اصل دادرسي ديوان عدالت اداري و امور گمركي( م اسالمي )لوايح تجارت، آيين
 هشتادوپنجم قانون اساسي، شايستة توجه است.

در خصوص پيشينة قانوني و حقوقي اين موضوع به مقاله ممنوعيت استمالک اموال  ـ2
غيرمنقول توسط بيگانگان نوشته شده توسط دكتر جعفر نياكي در مجله حقوقي )منتشر شده توسط 

 مراجعه نمائيد. 244تا  291م، صفحات المللي(، شماره بيست و دو مركز امور حقوقي بين
هاي اقتصادي و فني ايران وابسته به وزارت امور  گذاري و كمک منظور، سازمان سرمايه ـ3

 اقتصادي و دارايي است.

تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا  هيچ كس نمي»قانون اساسي:  41اصل  ـ4
 «.تجاوز به منافع عمومي قرار دهد

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را »قانون اساسي:  47 اصل ـ5
 «.كند قانون معين مي
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Reviewing of the new legislation neccessity 
in terms of foreigners’ immobile property 

possession 

Akbar Talabaki
1
 & Yahia Mazrouei Abyaneh
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1- Doctorate in law, Tehran university. 
2- Public law master, Tehran university. 

Abstract 
According to the decision of the general council of administrative 

justice court granting any privileges to foreigners such as possession 

of immobile property in the geographical territory strongly relies on 

the decision of the legislator. Then the above mentioned issue has a 

legislative nature. 

Government’s authority in enforcing laws and approvals 

pertinent to foreigners’ immobile property possession in accordance 

with the law passed in the year 1963 and the note 7 of the article 148 

editted in the year 1991 by the registration of deeds and land states 

act lacks legal legitimacy. 

With regard to the legal vaccum following the invalidation of legal 

decision of the year 1963 of the board of ministers and foreigner 

acquistion  regulations which was defined in year 1949 by the board 

of ministers and cancellation, the way of non- residence foreigners 

acquisition of immobile property by general council of administrative 

justice court in year 1999 and to establish unified legal procedures in 

the  mentioned issue and to have transparent unity and to 

concentarte the scattered regulations and to resolve some ambiguities 

in foreigners acquisition, it is highly recommended to sumbit 

comprehensive legislation by authorities. 

Key words 
Acquisition-statutory instruments-foreign nationals-acquisition of 

ownership-domination. 
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Competence of Islamic Consultative 
Assembly (Parliament) in Legislation; 

Absolute or constrained? 

Kazem Kuhi Esfahani
1*

1- PhD student of criminal law and criminology - Faculty of Humanities, 
Tarbiat Modarres University. 

Abstract 
Article 71 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, 

empowers the Parliament to legislate in "public affairs" and "the 

limits to the Constitution". According to the  Article 71, in the light 

of details of the negotiations of  the Assembly, the final investigation 

of  of the Constitution, clearly, implies on general and absolute 

competency of the Parliament in legislation with respect to all issues 

(political, social, cultural, economic, etc.) under the condition of the 

observance of limits assigned in Article 72 of the Constitution. 

Nevertheless, a question crosses mind and that is the general 

competency of the above indicates the unlimited accountability of the 

Parlimant in “legislation”? in other words, if “ legislation” mentioned 

in the article of 71 is whatever the Parlimant approves or does it 

require to observe certain substantial features pertinent to the law? 

Apparently, despite the general competency of the Parlimant in 

“Legislation”, the legislator considering the article of 71 indicating 

the the empowerement of this institution, still it is commited to 

certain mental and logical limits which disobidence from them 

indicates the disobedience from the law. And the Guardian Council, 

as the controlling institution of the Parlimant approvals, has the right 

to veto these approvals in accordance with the inconsistency to the 

article of 71 of the Constitution. 

Key words 
Islamic Consultative Assembly legislation (Parliament), 

legislation, Competence, Law, the Guardian Council. 
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Parliamentary immunity in the Iranian 
constitutional system in the light of 

constitutional legislator's idea 

Hamed Nikoonahad
1*

1- Ph.D student in public law, Shahid Beheshti University. 

Abstract 
An Mp's freedom to speech and vote is a necessity, guaranty of 

which can lead to protection of people's rights. Foreseeing, in 

constitutions, irresponsibility of an MP to his ideas and special 

procedure for his accusations are recognized as instruments to 

implement this concern. Parliamentary immunity, in fact, is a legal 

protection to contrast probable conspiracies that may be directed 

towards an official. But this subject has faced serious challenges in 

Iranian constitutional system, such as being in contrast with the 

principle of equality before the law and justice, contradiction with 

Islamic judicial principles and general jurisdiction of the judiciary. 

In this article we were to answer to this fundamental question that 

what is the viewpoint of constitutional legislator about the matter of 

parliamentary immunity and how much, in effect, present 

constitutional system has followed that approach. Hence, after a 

glancing introduction with this constitutional term and investigating 

the ratification process of principle 86 in The Chamber of Final 

Survey of Constitution, constitutional legislator's standpoint is 

analyzed and in the light of that perspective, Parliamentary 

immunity in the Iranian constitutional system is evaluated. 

Key words 
Parliamentary immunity, irresponsibility, inviolability, constitutional 

legislator, representation's duties. 
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Concept and Foundations of right to 
privacy in the Civil legal system 

Ebrahim Mousazadeh
1
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2*

1- Assistant Professor, Tehran University. 
2- Ph.D. student of criminal law & criminology, Islamic Azad University. 

Abstract 
A historical look at the term "privacy" in anthropology and 

sociology show that in different cultures and societies, privacy was 

always important, and it has been supported, but still a unified 

Definition, interpretation, description of it is not available; due to the  

differences in cultures, political, social and cultural changes in 

societies in the history, and the differences in the look and attitude of 

the right and its role in society that the meaning and scope of privacy 

and private areas from culture to culture and from society to society 

and from time to time vary. "Right to privacy" has deep and close 

relationship with the dignity, honor, expansion of personal 

relationship, confidential information management, development of 

personal autonomy and other human values. to protect these values 

we are required to identify an area of privacy for humanbeing. 

Key words 
Privacy, right to privacy, personal autonomy. 
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1- Assistant Professor, Emam Sadegh University. 
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Abstract 
Islam, in addition to the individual aspect of justice, concentrated 

on the social aspect of justice. And the main purpose of assigning  

ROSOL (prophets) is to materialize the social justice. Social justice 

falls into two categories i.e.  social security and social ballance. Islam 

is not only after the elimination of poverty from the Islamic society, 

but the existence of the very feeling of poverty is also disapproved 

and must be done away with. 

In order for Islam to perform social justice it categorized effiecent 

and proper tools in two categories. The first one refers to the 

necessary commands which must be taken care of  like inheritance, 

zakat, khoms, tax, etc. and second one  refers to moral tips which are 

known as beneficence. If these two groups of commands are regarded 

closely, the health and idealistic growth of the islamic society  is 

guaranteed. 

Key words 
Justice, economic justice, social justice, social balance, social 

security. 
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An Introduction to the role of Iran’s Islamic 
Parliament in the proper execution of the 

general policies 

Mohsen Esmaeili
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1- Associate Professor, Emam Sadegh University. 
2- MA in public law in the university of Imam Sadeq (p.b.u.h). 

Abstract 
In a systematic society with clear legal frameworks, each of the 

powers, administrations and officials apply their powers and duties 

in line with the aims and ideals of the constitution as the highest 

document of the civil society. The very necessity of the harmonized 

movements of all governmental powers to achieve the ideal aim is 

obvious and essential. 

 In order to practice the above mentioned points, the revising 

council of the constitution due to the lack of a legal major policy 

maker institution, in the revision of the year 1989 , established the 

institution of “General Policies” in the Article 110 (cluses of 1 and 2) 

of the constitution  

The general policies cause the stability and discipline of the issues 

and oreint the general direction of the  law system of the society. In 

doing so, the most important and highest level of  the execution of  

general policies is the legislation level. Therefore, it’s important to 

concord the laws with general policies so as to guarantee the proper 

execution of the general policies and to ensure the realization of its 

supervision. So the role of Iran’s Islamic Parliament is highly 

attended and the researcher is to elaborate on this matter. 

Key words 
General Policies, Iran’s Islamic Parliament, Legislation, 

Supervision. 
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