فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال سوم ،زمستان  ،9313شماره 91

به موجب نامهي شماره  /3/61/13736مورخ  6333/4/61وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
عنوان فصلنامه ي «بررسی هاي حقوق عمومی» به « دانش حقوق عمومی» تغییر یافته و
درجهي علمی -پژوهشی به این فصلنامه اعطا شد .این درجه شامل شمارههاي  6تا 4
فصلنامهي بررسیهاي حقوق عمومی نیز میشود.

6

فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال سوم ،زمستان  ،1393شماره 10
صاحب امتياز :پژوهشكده شوراي نگهبان
مديرمسئول :عباسعلي كدخدايي
سردبير :سيامك رهپيك
اعضاي هيأت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا)

ـ محسن اسماعيلي ،دانشيار حقوق خصوصي دانشگاه تهران
ـ فيروز اصالني ،استاديار حقوق عمومي دانشگاه تهران
ـ غالمحسين الهام ،دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران
ـ محمدجواد جاويد ،دانشيار حقوق عمومي دانشگاه تهران
ـ سيدمحمد حسيني ،دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران
ـ ولي رستمي ،دانشيار حقوق عمومي دانشگاه تهران
ـ سيامك رهپيك ،استاد حقوق خصوصي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان
ـ عباسعلي كدخدايي ،استاد حقوق عمومي دانشگاه تهران و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان
ـ فريد محسني ،استاديار حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان

مقاالت اين فصلنامه لزوماً بيانكنندهي ديدگاه شوراي نگهبان و پژوهشكده نيست.
نقل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز است.
آدرس :تهران ،خيابان شهيد سپهبد قرني ،كوچه شهيد دهقانينيا (خسرو سابق)،
روبروي مسجد الرحمن ،پالك ،21پژوهشكده شوراي نگهبان
فكس 00111808 :ـ 812
صندوق پستي :تهران  21261 -2641تلفن 00111861 :ـ 812
E-mail: mag@shora-rc.ir
آدرس سامانه فصلنامهmag.shora-gc.ir :
ارسال مقاله و پيگيري روند داوري آن و همچنين كليهي مكاتبات با دفتر فصلنامه
صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام ميگيرد.
قيمت 78/888 :ريال

فصلناهم ربرسي اهي حقوقي /شماره 6

2

 اين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  mag.shora-gc.irو پايگاه استناديعلوم جهان اسالم ( )ISCنمايه ميگردد.
 كليه حقوق مادي براي فصلنامهي «دانش حقوق عمومي» محفوظ است و آن دسته ازنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقالهي منتشرهي خود در مجموعه مقاالت ،يا بخشي
از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواستكتبي ،موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

خطمشي فصلنامه دانش حقوق عمومي
خطمشي فصلنامهي دانش حقوق عمومي ،انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزهي حقوق
عمومي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است .الزم است مقاالت
در جهت پيشرفت مطالعات مربوط به «حقوق عمومي» باشد .تحليل نظرات و تجارب حقوقي مرتبط
با حوزهي حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطمشي ميباشد.
محورهاي اين فصلنامه (اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور) عبارتند از:
ـ مطالعهي نظامسازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
ـ مطالعهي نقش و جايگاه كارويژههاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران
و بررسي نهادهاي مشابه
ـ مطالعهي مباني ،نظريات ،ساختار و كاركرد دولت
ـ مطالعهي ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت ،بازنگري و ارتقاء آن
ـ مطالعهي فقه حكومتي
ـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردمساالري ديني
ـ مقرراتگذاري و نظارت بر عملكرد دولت

راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محترم ،با رعايت نكات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه ()mag.shora-gc.ir
ارسال نمايند .صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار ميگيرند كه موارد زير در آنها مراعات شده باشد:
 .1نام و نامخانوادگي و مشخصات نويسنده  /نويسندگان بهطور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:
 .1-1در صورت تعدد نويسندگان ،حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.
 .2-1رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور
 .3-1آدرس ايميل نويسنده  /نويسندگان نوشته شود.
 .2چكيده مقاله داراي 222واژه و در بردارندۀ موضوع مقاله ،سؤال و روش تحقيق و مهمترين نتايج و
فهرستي از واژگان كليدي ( 5تا  8كليدواژه) باشد.
 .3مقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئلهي پژوهش ،سؤال تحقيق ،داليل ضرورت تحقيق ،تبيين روش تحقيق،
ارائهي پيشينهي موضوع و ادبيات تحقيق و مرور ساختار مقاله باشد.
 .4نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد.
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 .5ارجاع به منابع و مآخذ ،در متن مقاله و در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده به شكل زير آورده شود:
 .1-5قرآن كريم( :نام سوره ،شماره آيه) .مثال( :حديد.)25 :
 .2-5منابع فارسي( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد :صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال:
(حسيني ،1331 ،ج.)83 :2
 .3-5منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, vol 2: 71( :
 .1تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كاربرد كلمات همان ،پيشين و)Ibid, op.cit( ...
خودداري شود.
 .3چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا (داخل قالب)
پس از سال انتشار ،از يكديگر متمايز شوند .مثال( :حسيني[1331 ،الف] ،ج .)85 :2در چنين مواردي،
در فهرست منابع نيز حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميگردد.
 .8تمام توضيحات اضافي و همچنين معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات (در صورت لزوم) با
عنوان «يادداشتها» ،در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله ،به
روش درونمتني [بند ]5خواهد بود).
 .9در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به صورت زير ارائه شود:
 .1-9ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين.
 .2-9كتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام كتاب ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر،
نوبت چاپ ،جلد.
 .3-9مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي ،نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه،
دوره نشريه ،شماره نشريه ،صفحات مقاله.
 .4-9مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهالمعارفها :نامخانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ):
«عنوان مقاله» ،نام كتاب ،نام ويراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،نوبت چاپ ،شماره جلد ،صفحات مقاله.
 .12ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله ،چكيده و كليدواژهها ،نام و مشخصات نويسنده/نويسندگان ،تماماً معادل
فارسي آنها همراه مقاله ارسال گردد.
 .11مقاله در محيط  ،Word2223متن مقاله با قلم ( BLotus12التين  ،(TimesNewRoman11كتابنامه
( BLotus11التين  (TimesNewRoman10و يادداشتها ( BLotus10التين(TimesNewRoman9

حروفچيني شود.
 .12عناوين (تيترها) با روش شمارهگذاري عددي باشد .ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از
راست به چپ تنظيم شود (تيترهاي اصلي با  2 ،1و ...ـ تيترهاي فرعي با  2-1 ،1-1و ...ـ تيترهاي
فرعيتر با  2-1-1 ،1-1-1و ...ـ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 .13حجم مقاله ،از  4500كلمه كمتر و از  7500كلمه بيشتر نباشد (از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع).
 .14مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .15مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
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 .1استادیار مؤسسهي آموزشي -پژوهشي امام خميني (ره) ،قم ،ایران
 .2دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران
 .2كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران
پذيرش1313/11/5 :

دريافت1313/5/82 :

چكيده
در اسناد قانوني ،مقدمه ،متكفل معرفي موضوع ،زمينههاي شكلگيري ،رسالت و هدف آن سند
است .مقدمهي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران نيز با آنكه به این موارد اشاره كرده ،عمدهي
نگاهها به این متن ،ناظر بر ارزش تاریخي آن بوده است و كمتر به ارزش حقوقي آن و تأثير بسزاي
آن در تفسير مقرون به صواب از اصول قانون اساسي ،توجه ميشود .مدعاي این مقاله آن است كه
از جمله ملزومات ارائهي تفسير صحيح از یك سند قانوني ،توجه به مقدمهي آن است .قانون
اساسي جمهوري اسالمي ایران نيز از این قاعده كلي مستثنا نبوده و براي ارائهي تفسير صحيح از
آن ضروري است به مقدمهي آن ،كه بيانگر اصول حاكم بر مفاد مندرج در متن قانون اساسي و
بهمثابهي اركان و پایههاي آن است ،توجه شود.

كليدواژهها :اسناد حقوقي ،تفسير ،شوراي نگهبان ،ضابطهي تفسير ،مقدمهي قانون اساسي.

* E-mail: m.asghary@isu.ac.ir
** نويسندهي مسئول

E-mail: Amirhossein.zaeim@gmail.com
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مقدمه
فهم و درك صحيح گفتار و رفتار دیگران در علوم انساني و عرصهي اجتماعي ،مقولهاي
است كه هر روز انسان با آن سروكار داشته و به آن نياز دارد .این مقوله در خصوص قانون كه
متكفل نظم بخشيدن به امور اجتماع است ،اهميت بيشتري ميیابد؛ چراكه با تفسير ناصحيح
قانون ،ممكن است اشخاص از دستيابي به حقوق حقهي خود محروم شوند؛ همچنانكه با
تفسير صحيح  -كه مرتبهي اعالي فهم از قانون است -ميتوان به تحقق عدالت در جامعه
اميدوار شد .در طول تاریخ ،حقوقدانان و نویسندگان تالش كردهاند با پایهگذاري مكاتب و
روشهاي مختلف ،تفسير قانون را روشمند كنند؛ اما مسئلهي مهم ،تعيين ضوابط و قواعد
تفسير است ( .)Ducat, 2009: 776از آنجا كه مفسر قانون همواره یك انسان بوده و در ارائهي
تفسير عالوهبر متن قانون از مسائلي مانند اقتضائات سياسي ،اجتماعي و ...نيز متأثر است و
ازاینرو نميتوان او را به یك روش خاص تفسيري محدود كرد.
در این ميان تفسير قانون اساسي بهسبب ماهيت باالدستي آن اهميت مضاعفي دارد ،چراكه
كليهي قوانين داخلي ،به متن و تفسير قانون اساسي متكياند و كوچكترین تحول در منطوق و
مفهوم قانون اساسي تأثيري شگرف بر آنها خواهد داشت .از جمله ملحقات اسناد قانوني،
مقدمهاي است كه بر آنها نگاشته ميشود .پرسش این مقاله آن است كه در مورد قانون اساسي
جمهوري اسالمي ایران ،مقدمه از چه درجهاي از اعتبار برخوردار است؟ و چه مفاهيمي را در
فهم مقصود قانونگذار در اختيار خواننده قرار ميدهد كه در تفسير قانون اساسي راهگشا باشد؟
براي پاسخگویي به این پرسش روند تصویب و الحاق مقدمه به متن قانون اساسي و نيز
جایگاه این متن در منظر حقوقدانان و نيز اسناد بينالمللي بررسي ميشود .سپس به تحليل
مندرجات این متن ميپردازیم و مهمترین اصولي كه از این متن بهدست ميآید ،توضيح داده
شده و چگونگي اثرگذاري این اصول بر تفسير قانون اساسي بررسي و تحليل ميشود.

 .1اعتبار حقوقي مقدمهي قانون اساسي
براي فهم اعتبار حقوقي مقدمهي قانون اساسي عالوهبر مباحث تفصيلي انجامگرفته در
مجلس بررسي نهایي قانون اساسي و نيز دكترین حقوقي ،ميتوان از اعتبار مقدمه در اسناد
بينالمللي و تجربهي سایر كشورها نيز استفاده كرد كه در ادامه هر یك جداگانه بررسي
ميشود.

نقش مقدمهي قانون اساسي در تفسير اصول و شناخت اهداف و رسالتهاي قانون اساسي...
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 .1-1تدوين مقدمهي قانون اساسي در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
مقدمهي قانون اساسي در آخرین جلسهي مجلس بررسي نهایي قانون اساسي ،قرائت شد و
نمایندگان حاضر متن قانون اساسي را بههمراه آن امضا كردند (ادارهي كل امور فرهنگي و
روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1331 ،ج  .)1883 :3این مقدمه پيش از قرائت در
صحن علني ،در كميسيوني متشكل از گروههاي بررسي اصول قانون اساسي مدت زمان
طوالني مورد بحث و بررسي قرار گرفت (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس
شوراي اسالمي ،1331 ،ج  )382 :1و عمدهي نمایندگان مجلس در مورد محتویات آن نظر
مثبت داشتند (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1331 ،ج :3
)1811؛ هرچند برخي اصرار داشتند كه این متن از قانون اساسي جدا تلقي شود و اعتبار قانون
اساسي را نداشته باشد (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
 ،1331ج  1812 :3و  ،)1813اما همين كه بهعنوان مقدمهي قانون اساسي در كنار آن قرار داده
شد و مورد تأیيد نمایندگان مجلس بررسي نهایي قانون اساسي قرار گرفت ،ميتواند به فهم
مراد مقنن كمك شایاني كند؛ چراكه مدخلي است براي ورود به مباحث مطرحشده در قانون
اساسي و حتي ميتوان گفت مطالب مندرج در آن در واقع چكيدهي اصول قانون اساسي است
كه در اصول مندرج در فصول دوازدهگانه( )1تفصيل داده شده است .البته از آنجا كه در مورد
این متن ،روشي كه در مورد اصالح و سپس رأيگيري اصول قانون اساسي در جلسات بهعمل
ميآمده ،صورت نگرفته است ،بهتبع اعتبار مساوي با اصول قانون اساسي نميتوان براي آن
قائل بود ،اما از آنجا كه همهي نمایندگان این متن را در كنار متن قانون اساسي امضا كردهاند،
از اعتبارِ بيشتري نسبت به اظهار نظرهاي تكتك افراد در جلسات بررسي اصول در فهمِ
منظور و مقصود تدوینكنندگان قانون اساسي برخوردار است و اگر قرار باشد با رویكردي
قصدگرا )2(،قانون اساسي تفسير و تحليل شود ،آنچه در این متن درج شده است ،از استناد به
مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي معتبرتر خواهد بود.

 .2-1ديدگاه حقوقدانان
در خصوص ارزش و جایگاه مقدمهي قانون اساسي در بين معدود حقوقداناني كه به این
مبحث پرداختهاند ،اختالف نظر وجود دارد .برخي براي مقدمهي قانون اساسي ارزش حقوقي
قائل نيستند (هاشمي ،1388 ،ج 38 :1؛ ملكزاده )71 :1331،و بهعلت فقدان وجه الزامآور
بودن و ضمانت اجرایي ،آن را خارج از قلمرو قاعدههاي حقوقي ميدانند و آن را صرفاً سند
مبين فلسفهي سياسي و ایدئولوژي حكومت تلقي ميكنند (طباطبایي مؤتمني13 :1387 ،؛
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ایماني و قطميري ،)13 :1388 ،اما منكر اهميت و نقش آن در زمينهسازي اصول قانون اساسي
هم نيستند (هاشمي ،1388 ،ج  )38 : 1و آن را وسيلهاي براي درست دیدن و صحيح سنجيدن
اصول قانون اساسي ميدانند (مدني37 :1383 ،؛ ملكزاده .)71 :1331،عدهاي از حقوقدانان
استفاده از این متن را براي تفسير اصول قانون اساسي الزم دانسته و معتقدند «مقدمهي قانون
اساسي ادبيات نيست [بلكه] از اصولي است كه باید در تفسير به آن توجه كرد» (كاتوزیان،
 .)311 :1383این مطلب بهنحو ضمني بيانگر پذیرش اعتبار حقوقي مقدمه است .این دسته از
حقوقدانان دالیلي را بدین شرح در دارا بودن ارزش حقوقي مقدمه بيان كردهاند :ابتدا اینكه
مقدمه مسير تصویب را مانند سایر اصول قانون اساسي در قوهي مؤسس طي كرده است؛ ثانياً
در موارد سكوت ،اصل اینگونه است كه مقدمه هم مانند سایر اصول داراي اعتبار باشد ،مگر
اینكه در ضمن خود قانون یا توسط مرجع مفسر به عدم ارزش حقوقي و سياسي آن حكم شده
باشد؛ ثالثاً بسياري از اصول مذكور در مقدمه ارزش فراقانوني دارند (هداوند و مشهدي3 :1383 ،؛
ساعدوكيل و عسكري .)33 :1331 ،عالوهبر این برخي استادان با استناد به مندرجات مقدمه ،از
حدود اختيارات رهبر در قانون اساسي سخن گفتهاند (مهرپور .)133 :1381 ،برخي حقوقدانان
هم با اتخاذ رویهاي بينابين مالكهایي را براي وجود اعتبار حقوقي مقدمه و عدم اعتبار آن در
صورت نبود هر یك بدین قرار در پيش گرفتهاند :یكساني در سپري كردن جریان قانونگذاري
همانند سایر اصول ،اعتباربخشي بدان توسط مراجع صالح تفسير و رویهي عملي دادگاهها و
وجود ضمانتهاي اجرایي صریح و روشن (هداوند و مشهدي3 :1383 ،؛ ساعدوكيل و
عسكري .)33 :1331 ،با عنایت به دیدگاههاي مطرحشده و توجه به این نكته كه حقوقدانان با
وجود اختالف نظرهایي در خصوص ميزان اعتبار حقوقي مقدمه ،در مجموع منكر نقش و
جایگاه آن در تفسير صحيح و دقيق از اصول قانون اساسي نيستند ،ميتوان گفت كه این متن با
بيان شاخصههاي بنيادین نظام سياسي نوین و ارائهي گفتماني نو از مفاهيم متعدد سياسي،
ترسيمكنندهي نماي كلي نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي است كه در اصول قانون اساسي
بازتاب یافته است .ازاینرو منبع شایستهاي براي شناسایي اهداف مدنظر قانونگذار اساسي
است و ميتواند به مفسر قانون اساسي در نيل به برداشت مطلوب از اصول قانون اساسي
كمك كند (نيكونهاد.)213 :1332 ،

 .3-1جايگاه مقدمه در اسناد بينالمللي
در عرف بينالمللي نيز توجه به مقدمهي متون معاهدات از لوازم اصلي تفسير متن معاهدات
دانسته شده است و استادان حقوق بينالملل این موضوع را جزء اصول و قاعدههاي عام تفسير
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معاهدات ميدانند (بيگزاده112 :1331 ،؛ مدني .)323 :1388 ،بارزترین مصداق بيانگر این مدعا
عهدنامهي  1383وین( )3است كه در خصوص حقوق معاهدات بينالمللي در مادهي  31به
قاعدهي كلي تفسير پرداخته( )1و در بند  1ضمن تصریح به این موضوع كه معاهدات باید با توجه
به سياق عبارات تفسير شود ،در بند  ،2منظور از سياق را مقدمه ،ضمائم معاهده و موارد دیگري
مانند «هر گونه توافق مربوط به معاهده كه بين كليهي طرفهاي معاهده در ارتباط با انعقاد آن
حاصل شده است» و نيز «هر نوع سندي كه توسط یك یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده
تنظيم شده و توسط طرفهاي دیگر بهعنوان سندي مربوط به معاهده پذیرفته شده است» دانسته
است .بنابراین مادهي مذكور بهعنوان بخشي از یك معاهدهي بنيادین در حقوق بينالملل،
خاستگاه قاعدهاي كلي در تفسير اسناد و متون بينالمللي است (حبيبي .)118 :1382 ،بدین طریق
كه نقش مقدمه و پيشگفتار بهعنوان ابزار عيني تفسير در كشف مراد طرفين یا اطراف معاهدات از
متن معاهده حائز آن درجهاي از ارزش و اهميت است كه ضمن تبيين سياق ،به روشنگري
عبارات ،مقاصد و اهداف متن كمك شایاني ميكند و از لوازم تفسير صحيح و با

حسننيت()7

بهشمار ميرود (ميرعباسي117 :1313 ،؛ حبيبي.)113-118 :1382 ،

 .2اصول حاكم بر تفسير قانون اساسي با توجه به مقدمه
پس از اثبات این نكته كه مقدمهي قانون اساسي داراي اعتبار حقوقي بوده و الزم است در
تفسير قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد ،اینك به اهم اصول حاكم بر این متن كه بعد از بيان
تاریخچهاي از مبارزات مستمر ملت ایران عليه استبداد و استكبار بدان اشاره شده است و نيز
تأثير این اصول در تفسير قانون اساسي ،ميپردازیم.

 .1-2اصل حاكميت ضوابط اسالمي بر كليهي نهادها و مناسبات حكومتي
اولين مشخصهي قانون اساسي این است كه «مبين نهادهاي فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و
اقتصادي جامعهي ایران براساس اصول و ضوابط اسالمي است» .به بيان دیگر ،قانون اساسي در
پي تشكيل جامعهاي است كه با بهره گرفتن از هدایت اسالم ،نهادهایي را متناسب با نيازها و
سنتهاي جامعهي ایراني تدوین كند .براساس این بخش از مقدمه كليهي نهادهاي موجود در
حكومت باید براساس آموزههاي دین سامان داده شود .ازاینرو بر خالف رویكردهاي حداقلي
به دین -كه دین را تنها متكفل تنظيم امور اخروي و معنوي انسان ميداند (سروش12 :1311 ،؛
بازرگان -)18 :1311 ،مقدمهي قانون اساسي ،دین را حاكم بر كليهي نهادهاي دانسته و در
مضموني بيان كرده است كه تمامي نهادهاي اجتماعي اعم از نهاد تعليم و تربيت ،نهاد اقتصادي
و ...باید براساس آموزههاي دین تنظيم شوند.
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از جمله آثار این رویكرد ،حاكميت موازین اسالم بر كليهي قوانين و به تعبير دیگر نفي
سكوالریسم در حوزهي قانونگذاري است كه در اصل  1بهصراحت بيان شده و به این معناست
كه هر قانون الزماالجرا در جمهوري اسالمي ایران باید با لحاظ موازین اسالم باشد .با این
وصف استناد به اصل رعایت تشریفات در حقوق عمومي و بهتبع تحدید صالحيت شوراي
نگهبان براي اظهار نظر در مورد قوانين الزماالجرا در كشور به سازِكار پيشبينيشده در قوانين
كه برخي حقوقدانان (كاتوزیان )318 :1383 ،مطرح كردهاند ،با نظر به مفاد اصل حاكميت
ضوابط اسالمي بر كليهي نهادها و مناسبات حكومتي ،قابل نقد بهنظر ميرسد .به موجب این
دیدگاه ،شوراي نگهبان در عمل به مفاد اصل  1قانون اساسي و اظهار نظر در مورد جنبهي
شرعي قوانين الزماالجرا در جمهوري اسالمي ایران موظف به رعایت تشریفات مقرر در اصول
 )3(31و  )1(33قانون اساسي خواهد بود .این مطلب بهروشني با مقصود قانونگذار اساسي،
متفاوت است .عالوهبر این در مقدمهي قانون اساسي سخن از «قانونگذاري بر مدار قرآن و
سنت» آمده است كه به معناي حضور فعاالنهي آگاهانِ به این دو منبع در امر قانونگذاري است
و این امر نشاندهندهي مقصودي فراتر از سازِكار پيشبينيشده در اصول یادشده است .شوراي
نگهبان نيز در یكي از آراي تفسيري همين مبنا را پذیرفته است ،كه به موجب آن فقهاي
شوراي نگهبان از لحاظ مغایرت قوانين با موازین شرع صالح براي اظهار نظر در مورد قوانين
مصوب قبل از انقالب

هستند)8(.

غایت اصل حاكميت ضوابط اسالمي بر نهادها بهوجود آوردن شرایطي است كه در آن
«انسان با ارزشهاي واال و جهانشمول اسالمي پرورش یابد» .نگاهي به مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهایي قانون اساسي نشان ميدهد كه تدوینكنندگان قانون اساسي به این
موضوع با اهتمام ویژهاي مينگریستند و رشد مطلوب انسان را رشدي توأمان هم در بعد مادي
و هم در بعد معنوي ميدانستند (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي
اسالمي ،1331 ،ج  .)233-237 :1ازاینرو در مبحث اول اصل  3یكي از وظایف دولت
اسالمي(« )3ایجاد محيط مساعد براي رشد فضایل اخالقي براساس ایمان و تقوا و مبارزه با
كليهي مظاهر فساد و تباهي» ذكر شده است.

 .2-2اصل تحكيم پايههاي طرح نوين حكومت اسالمي
دومين گزارهي قابل استنباط از مقدمه این است كه قانون اساسي راهگشاي تحكيم پایههاي
حكومت اسالمي ميباشد .در تبيين پایهها و اركان حكومت اسالمي بهاجمال ميتوان مباني
مذكور در اصل  2قانون اساسي را بيان كرد كه عبارتاند از ابتناي نظام جمهوري اسالمي بر
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پایهي ایمان به خداوند یكتا و اختصاص حاكميت و تشریع به او ،وحي الهي و نقش بنيادین
آن در بيان قوانين ،معاد و تأثير آن در سير تكاملي انسان ،عدالت الهي در خلقت و تشریع،
امامت و رهبري مستمر و كرامت و آزادي توأم با مسئوليت انسان در برابر خداوند .همچنين
اصول تغييرناپذیري كه ذیل اصل  111قانون اساسي بدان اشاره شده است ،یعني «محتواي
اصول مربوط به اسالمي بودن نظام و ابتناي كليهي قوانين و مقررات براساس موازین اسالمي و
پایههاي ایماني و اهداف جمهوري اسالمي ایران و جمهوري بودن حكومت و والیت امر و
امامت امت و نيز ادارهي امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دین و مذهب رسمي» را ميتوان
بهعنوان پایهها و اركان جدانشدني حكومت اسالمي مبتني بر مردمساالري دیني نام برد.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران همچنين «ارائهدهندهي طرح نوین نظام حكومتي بر
ویرانههاي نظام طاغوتي» است .ازاینرو نظام جمهوري اسالمي خصلت ترميمي ،تكميلي و
حتي تتميمي نسبت به نظام سلطنتي و حتي مشروطه ندارد و نباید آن را تعليقهاي بر قانون
مشروطيت دانست .البته این سخن به معناي نفي توجه به زمينههاي شكلگيري انقالب
اسالمي -كه از جملهي آنها ميتوان به وقایع مربوط به انقالب مشروطيت اشاره كرد -و بهتبع
نگارش قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران نيست؛ اما باید توجه داشت كه از منظر تحوالت
فقهي و حقوقي ،این مقطع ،مقطعي نو و جدید است و به تعبير شهيد صدر قانون اساسي
جمهوري اسالمي ایران اولين بار در عصر جدید تاریخ اسالم ظهور كرده و به رشتهي تحریر
درآمده

است)11(.

 .3-2اصل تحقق بخشيدن به زمينههاي اعتقادي نهضت
قانون اساسي باید «زمينههاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرایطي را بهوجود آورد
كه در آن انسان با ارزشهاي واال و جهانشمول اسالمي پرورش یابد» .از جمله بارزترین
اصول قانون اساسي در زمينهي تبيين زمينههاي اعتقادي نهضت ،ميتوان به اصل  2اشاره كرد.
قانون اساسي با تصریح به این موارد ،آنها را از یك اعتقاد صرف بيرون آورده و داراي آثار
حقوقي كرده است .هرچند برخي از اعضاي مجلس خبرگان با این استدالل كه قانون اساسي
كتاب اصول عقاید نيست ،ذكر این اصول را در قانون اساسي الزم نميدانستند (ادارهي كل
امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1331 ،ج  ،)233 :1عدم پذیرش این
دیدگاه و درج آنها بهعنوان اركان و پایههاي نظام جمهوري اسالمي نشاندهندهي آن است كه
قانونگذار در پي توجه به آثار حقوقي مترتب بر این اصول بوده است كه باید در شيوهي
حكمراني مدنظر قرار گيرد.
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 .4-2اصل لزوم زمينهسازي تداوم انقالب اسالمي و تشكيل امت واحده
یكي دیگر از رسالتهاي قانون اساسي كه در مقدمه به آن اشاره شده ،فراهم كردن
«زمينهي تداوم این انقالب» در داخل و خارج از كشور است .آیندهنگري قانون اساسي و
تصریح به لزوم تداوم انقالب در داخل و خارج از كشور از اصولي است كه موجب حفظ
پویایي قانون اساسي خواهد بود .اما باید توجه داشت كه استمرار انقالب در داخل به معناي از
بين بردن نهادها و ساختارها نيست ،بلكه منظور آن است كه بعد از مرحلهي انقالب كردن
براساس اسالم و فقه ،باید به حفظ انقالب و تثبيت و تعميق آن پرداخت و پس از تثبيت نيز
باید براي پيشرفت و تعالي آن تالش كرد؛ چنانكه از بيانات اعضاي مجلس بررسي نهایي بهدست
ميآید (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي 13 :1331 ،و.)11
منظور از فراهم كردن زمينهي تداوم انقالب در بعد خارجي آن است كه قانون اساسي باید در
گسترش روابط بينالمللي با دیگر جنبشهاي اسالمي و مردمي زمينههاي الزم را فراهم آورد.
ازاینرو از اصولي كه در راستاي عملياتي كردن این آرمان تدوین شدهاند ،بند  13اصل  )11(3و
اصول

)12(172

و

)13(171

قانون اساسي است .با توجه به آنچه بيان شد ،اصول یادشده باید

بهگونهاي تفسير شود كه دولت اسالمي بتواند از این ظرفيت براي تحقق وحدت سياسي،
اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم همانگونهكه اصل  11مقرر كرده است ،بهره گيرد.
از جمله لوازم تداوم انقالب ،زایش فكري بر پایهي اسالم است .ازاینرو در اصول متعدد
قانون اساسي عناصر متعددي براي تضمين این زایش و پویایي پيشبيني شده است« .امامت و
رهبري مستمر در تداوم انقالب اسالم»( )11از جمله پایههاي جمهوري اسالمي بيان شده است
و در تصدي مقام «والیت امر و امامت

امت»)17(،

«صالحيت علمي الزم براي افتا در ابواب

مختلف فقه» ضروري دانسته شده است« .اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرایط براساس كتاب و
سنت معصومين

(ع)»()13

بهعنوان اولين راه از راههاي سهگانه تحقق اهداف جمهوري اسالمي

بيان شده و براي تضمين آن آگاهي به «مقتضيات زمان و مسائل

روز»()11

از جمله شروط الزم

براي قرار گرفتن در زمرهي فقهاي شوراي نگهبان كه كليهي قوانين الزماالجرا در جمهوري
اسالمي باید با تأمين نظر ایشان باشد ،دانسته شده است.

 .5-2اصل نفي استبداد فكري و اجتماعي
از دیگر اصول قابل استنباط از مقدمهي قانون اساسي اصل نفي «استبداد فكري و اجتماعي
و انحصار اقتصادي» است .استبداد به معناي خودكامگي است (طریحي ،1317 ،ج  )11 :3كه در
فكر انسان ریشه داشته و اغلب در رأي و نظر وي تبلور ميیابد .چنانكه اميرالمؤمنين علي (ع)
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استبداد در رأي را مایهي هالكت انسان بيان كردند )18(.قانون اساسي همچنين در پي از بين
بردن استبداد اجتماعي است و بهعنوان ضمانت اجرا آن را در اصل  121از جمله مفاد سوگند
رئيسجمهور ذكر كرده

است)13(.

نفي استبداد فكري مقدمهي نفي استبداد اجتماعي است و آن مقدمهاي براي نفي سيستم
استبدادي خواهد بود .پس از طي این مراحل ميتوان سرنوشت مردم را بهدست خودشان سپرد
و اصل  73قانون اساسي را كه از حاكميت انسان بر سرنوشت خود سخن گفته است)21(،
محقق ساخت .در غير این صورت و با عدم طي این مراحل زمينهي اجراي اصول قانون
اساسي و از جملهي آنها اصل  73فراهم نخواهد شد .قرآن كریم از جمله رسالتهاي پيامبر
اكرم (ص) را نفي اعتقادات ناسالمي ذكر كرده كه همچون زنجير پاي مردم را در بند كرده
است و به آنها امكان تحرك و شكوفایي نميدهد )21(.از جملهي این اعتقادات ناسالم استبداد
فكري و اجتماعي است كه مجال آزاداندیشي را از آحاد جامعه سلب ميكند.

 .6-2اصل توجه به جايگاه اقتصاد در ادارهي كشور
از جمله اصول مهمي كه مقدمهي قانون اساسي به آن توجه ویژهاي داشته ،تعيين چارچوب
براي مسئلهي اقتصاد و جایگاه آن در ادارهي كشور است .مقدمهي قانون اساسي در كنار نفي
استبداد فكري و اجتماعي از لزوم نفي انحصار اقتصادي نيز یاد كرده است .در خصوص نفي
انحصار اقتصادي ميتوان به بند  7اصل  13اشاره كرد كه یكي از ضوابط اقتصاد جمهوري
اسالمي ایران را منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام بيان
كرده است .این موضوع از دغدغههاي مهم تدوینكنندگان قانون اساسي بوده است ،چراكه با
فسادهاي بيشماري كه ناشي از اختصاصي كردن ثروتهاي ملي در دورهي حاكمان قبل از
انقالب مشاهده كرده بودند ،اصرار بسيار زیادي بر مسئلهي دولتي كردن بسياري از صنایع و
خدمات وجود داشت .این دغدغه البته در فضاي ذهني زمان تدوین قانون اساسي قابل درك و
احترام است ،از سوي دیگر باید توجه داشت كه اصول قانون اساسي نباید بهگونهاي تفسير
شود كه انحصار اقتصادي در دست دولت قرار گيرد .بلكه ذیل اصل  11قانون اساسي كه مقرر
كرده است «مالكيت در این سه بخش تا جایي كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از
محدودهي قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعهي اقتصادي كشور گردد و مایهي
زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسالمي است» ،باید در تفسير اصول اقتصادي
مورد توجه باشد .همچنين بند  2اصل  13كه مبدل شدن دولت به كارفرماي مطلق را منع كرده،
ظرفيت مناسبي را براي حركت پویا در بستر قانون اساسي فراهم كرده است.
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قانون اساسي نوع نگاه به مقولهي اقتصاد را نگاهي ابزاري دانسته و نه هدفمحور ،و تأكيد
كرده است كه این وسيله باید از انحصار گروه خاص به درآید تا همهي مردم بتوانند بهنحو
شایسته در امور اقتصادي مشاركت داشته باشند و در نهایت آنكه مالكيت در بخشهاي
مختلف اقتصادي (خصوصي ،تعاوني و دولتي) باید با لحاظ موازین اسالمي ،تأمين رشد و
توسعهي اقتصادي كشور و عدم اضرار به جامعه سامان داده شود .بنابراین در تفسير اصول
اقتصادي قانون اساسي باید به این سه مؤلفه توجه داشت.

 .7-2اصل صالحساالري در حكومت مكتبي
نكتهي دیگري كه مقدمهي قانون اساسي بر آن تأكيد كرده ،مسئلهي متصدیان حكومت
است و براساس آموزههاي قرآني حق حاكميت را از آن «صالحان» ميداند( )22و تصریح ميكند
«در ایجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پایهي تشكيل جامعه است براساس تلقي مكتبي،
صالحان عهدهدار حكومت و ادارهي مملكت ميگردند».
از جمله آثار توجه به این شاخص ،فهم صحيح از شروط الزم براي تصدي مناصب
حكومتي توسط اشخاص در نظام اسالمي است .با توجه به این مطلب ميتوان تفسيري معقول
و متناسب با ساختار نظام اسالمي از قيود مندرج در اصل  117قانون اساسي براي
رئيسجمهور ارائه داد .مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي نشاندهندهي
اهميت نقش رئيسجمهور در نظام جمهوري اسالمي ایران است تا جایي كه در اوایل تدوین
قانون اساسي رئيسجمهور نظام را امام خميني (ره) دانسته و بهدنبال ضابطهمند كردن شرایط
الزم براي تصدي پست ریاست جمهوري بعد از ایشان بودند (ادارهي كل امور فرهنگي و
روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي.)13 :1331 ،
تصدي منصب در نظام مبتني بر آموزههاي اسالم اهميت خاصي دارد .براي نمونه پيامبر
اكرم (ص) در پاسخ به درخواست یكي از یارانشان مبني بر گماردن وي بر یكي از پستهاي
مهم فرمودند« :تو ضعيف هستي و این پستها امانت است و امانت الهي سنگين است و روز
قيامت مایه رسوایي و پشيماني ميگردد ،مگر كسي كه آن را به حق بگيرد و وظيفه خود را
درباره آن ادا كند» (مسلم ،بيتا ،ج  .)3 :3با توجه به این معيار و شاخص باید گفت
شایستهساالري به معناي واقعي آن در نظام اسالمي ضرورت دارد.

 .8-2مشاركت گستردهي همهي عناصر اجتماع در روند تحول و رهبري جامعه
نكتهي دیگر كه در مقدمهي قانون اساسي بر آن تأكيد شده ،زمينهسازي براي مشاركت
گسترده و فعال تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است .این موضوع از مهمترین

نقش مقدمهي قانون اساسي در تفسير اصول و شناخت اهداف و رسالتهاي قانون اساسي...

11

موضوعات حقوق عمومي است كه آیا حضور در عرصهي اجتماعي و تعيين سرنوشت بر مردم
الزم است یا نه .بهنظر ميرسد در نظام اسالمي ،مردم هرچند تكویناً آزادند كه در ادارهي نظام
اسالمي مشاركت داشته باشند یا نسبت به آن بيتفاوت باشند و شاید از باب همين اختيار
است كه در جمهوري اسالمي مانند برخي از كشورها رأي دادن به لحاظ حقوقي یك حق
است و نه یك تكليف؛ اما تشریعاً خداوند مردم را مكلف به مشاركت در عرصهي ادارهي
جامعه و به تعبير مقدمهي قانون اساسي «روند تحول جامعه» كرده است.
در آیات  32و  31سورهي مباركهي انفال( )23مؤمنان مایهي تأیيد پيامبر (ص) بيان شدهاند
ك ه از آن وجوب یاري رساندن به حاكم و زمامدار اسالمي و اعالم همبستگي با وي استنباط
ميشود .در آیهي  11سورهي مباركهي

صف()21

مؤمنان امر به یاري خداوند شدهاند كه از

مظاهر آن یاري كردن رسول اهلل (ص) و حاكم اسالمي در اقامهي دین است .ذیل آیات ،11
 17و  11سورهي مباركهي مائده نيز بيان شده است كساني كه بر مبناي تعاليم الهي حكم
نكنند ،كافر و ظالم و فاسقاند و از آنجا كه مورد ،مخصص نيست )27(،پس مخاطب این آیات
مردم نيز خواهند بود كه مكلفاند با رأي دادن و پذیرش نظام اسالمي بستر الزم را براي
اجراي شریعت در عرصهي اجتماعي فراهم كنند .در بيانات سایر ائمهي معصومين (ع) نيز
نمونههایي از این مسئله قابل مشاهده است (براي نمونه ر.ك :ابنحيون ،1387 ،ج .)721 :2
كوتاه سخن آنكه در نظام اسالمي از یك سو حاكم براي آنكه بتواند در عمل اعمال
حاكميت كند به پشتوانهي مردم و تمكين ایشان نياز دارد و همانطوركه بيان شد مردم نيز
هرچند تكویناً در پذیرش یا عدم پذیرش آزادند ،از آنجا كه خداوند ایمان و اسالم را براي
انسانها خواسته( )23و كفر و ناسپاسي را برایشان ناپسند داشته است )21(،تشریعاً موظفاند در
عرصهي اجتماعي دین را مالك عمل قرار دهند و ازاینرو انتخاب شریعت در زندگي
اجتماعي ـ سياسي یك تكليف است.
ازاینرو در مقدمهي قانون اساسي از زمينهسازي مشاركت در تمام مراحل تصميمگيريهاي
سياسي و سرنوشتساز توسط همهي افراد اجتماع سخن گفته شده و با عنوان حكومت
صالحان از آن یاد شده است .این نگاه براي تحليل اصل  3قانون اساسي و جایگاهي كه مردم
در ادارهي امور عمومي كشور دارند و نيز ذیل اصل  111قانون اساسي كه از جمله موارد
تغييرناپذیر در قانون اساسي را «ادارهي امور كشور با اتكا به آراي عمومي» دانسته است،
ضروري است و بدون توجه به بستري كه در مقدمهي قانون اساسي تبيين شده است ،تحليل
صحيحي از جایگاه مردم در نظام جمهوري اسالمي بهدست نخواهد آمد.
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 .9-2اصل زمينهسازي تحقق رهبري فقيه جامعالشرايط
یكي دیگر از رسالتهاي قانون اساسي ،زمينهسازي براي «تحقق رهبري فقيه جامعالشرایطي»
است كه «ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظایف اصيل اسالمي خود» است .با این
وصف اصول قانون اساسي باید بهگونهاي تحليل و تفسير شود كه بسترسازي مناسبي براي
اعمال والیت توسط وليفقيه باشد ،چراكه براي ضمانت عدم انحراف سازمانهاي مختلف از
وظایف اصيل اسالمي باید اختيارات وليفقيه بهگونهاي باشد كه هر جا از لحاظ محتوا و شكل،
آسيب و ضعفي را مشاهده كند ،قدرت دخالت براي تصحيح بر پایهي ضوابط اسالمي را داشته
باشد.

 .11-2اصل توجه به خانواده و جايگاه زن بهعنوان اركان اصلي رشد و تعالي انسان
در منظومهي معارف اسالمي توجه به خانواده بهعنوان اولين سلول بنيادین جامعه بسيار
مورد اهتمام بوده ،چراكه خانواده اولين و تأثيرگذارترین نهادي است كه انسان در طول زندگي
خود با آن روبهروست و هيچ نهاد دیگري به این اندازه در زندگي فردي و اجتماعي انسان
مؤثر نيست .قانون اساسي در كنار توجه به مسئلهي خانواده و اختصاص اصل جداگانه به
آن( )28به جایگاه بيبدیل زن در نظام اسالمي نيز توجه ویژهاي داشته و معتقد است زن در نظام
اسالمي «از حالت «شيء بودن» یا «ابزار كار بودن» در خدمت اشاعهي مصرفزدگي و استثمار،
خارج شده و ضمن بازیافتن وظيفهي خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي
پيشآهنگ ،خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذیراي مسئوليتي
خطيرتر و در دیدگاه اسالمي برخوردار از ارزش و كرامتي واالتر خواهد بود ».ازاینرو شوراي
نگهبان چه در تفسير اصول قانون اساسي و چه در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي،
باید به جایگاه مهم خانواده و ركن مهم آن یعني زن توجه داشته باشد و از قانوني شدن
مصوبات مغایر با اهداف مذكور در اصل  - 11مانند تأمين استحكام خانواده و جایگاه زن-
جلوگيري كند.

 .11-2اصل تحقق ساختار مطلوب اداري
در مقدمهي قانون اساسي عالوهبر صالح بودن مردمي كه حكومت را بهدست ميگيرند،
سخن از تشكيل حكومت براساس ساختاري صحيح و به دور از پيچيدگيهاي غيرضرور است
كه هم جریان رسيدگي به امور مردم را با مشكل مواجه خواهد كرد و هم نظارت را سخت
خواهد كرد و در نتيجه به بروز فسادهاي متعدد منجر خواهد شد .امام خميني (ره) علت
پيچيدگيهاي غيرضروري در نظام اداري و براي مثال نظام قضایي زمان طاغوت را تحميل
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قوانين سایر كشورها بر كشور ایران دانسته و معتقد بودند اگر ساختار اداري كشور براساس
آموزههاي ناب اسالمي تدوین شود ،بسياري از امور بهسادگي قابل حلوفصل خواهد بود
(موسوي خميني1123 ،ق.)17 :
بنابراین از موضوعاتي كه در مقدمهي قانون اساسي بهعنوان رسالت آن تعيين شده ،نفي و
طرد نظام بروكراسي است ،زیرا نظام بروكراسي را زایيدهي حاكميتهاي طاغوتي دانسته و با
طرد آن بهدنبال تحقق نظام اجرایياي است كه «با كارایي بيشتر و سرعت افزونتر در اجراي
تعهدات اداري» گام بردارد .به همين سبب در بند  11اصل  3از جمله وظایف دولت جمهوري
اسالمي را «ایجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضرور» عنوان كرده است .نتيجهي
این نگاه تأكيد قانونگذار اساسي بر زمينهسازي بهمنظور از بين بردن نظام بروكراسي است .این
موضوع هرچند در مقدمه ذیل عنوان «قوهي مجریه در نظام اسالمي» ذكر شده است ،با توجه
به نوع جملهبنديها و مطالب مطرحشده ميتوان فهميد كه قوهي مجریه موضوعيت نداشته و
تنها از باب اینكه بيشتر از سایر قوا در بدنهي اجرایي كشور حضور دارد ،ذكر شده است.
ازاینرو در تفسير اصول قانون اساسي بهخصوص اصولي كه به بعد اجرایي مربوط است -و
ممكن است كه در ضمن اصول مربوط به قوهي مجریه باشد یا در ضمن اصول مربوط به دیگر
قوا -باید به مسئلهي ضابطهمند كردن نظام اداري و در عين حال برچيدن تشریفات غيرالزم
توجه بيشتري شود.

نتيجهگيري
نتيجه آنكه مقدمهي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران تنها یك متن حاوي تاریخچهي
مبارزات ملت ایران و تدوین قانون اساسي نيست و نباید به ارزش تاریخي آن بسنده كرد ،بلكه
اعتبار حقوقي دارد ،به این معنا كه مي توان براي كشف مراد مقنن به این متن استناد كرد ،چراكه
هم مورد امضاي نمایندگان مجلس بررسي نهایي قانون اساسي قرار گرفته است و هم از منظر
حقوقدانان داراي چنين درجهاي از اعتبار است و هم اینكه در اسناد حقوقي بينالملل از جمله
معاهدات بينالمللي از جمله لوازم ضروري تفسير بهرهگيري از مقدمهي هر معاهده است.
عالوهبر این ،مقدمهي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران به مباني و اركاني پرداخته
است كه پایههاي قانون اساسي را تشكيل ميدهد و از آنجا كه برخي از صراحتهاي مورد
اشاره در مقدمه در متن قانون اساسي و طي اصول آن نيامده است ،اكتفا به متن قانون اساسي
بهصورت شایسته و بایسته نيل به مراد مقنن را در پي نخواهد داشت .براي مثال در مقدمهي
قانون اساسي از محوریت دین براي ساماندهي كليهي نهادها و مناسبات اجتماعي و نيز
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قانونگذاري بر مدار قرآن و سنت سخن گفته شده است ،درحاليكه در اصل  1اوالً تنها
قانونگذاري براساس موازین اسالم الزم و ضروري دانسته شده است ،ثانياً مرجع تشخيص
عمل به این اصل نيز فقهاي شوراي نگهبان معين شده است كه برخي از استادان -همانگونهكه
در متن مقاله اشاره شد -آن را منحصر به سازِكار مندرج در اصول  31و  33قانون اساسي
دانستهاند .باید توجه داشت كه مقدمهي قانون اساسي اوالً به حضور حداكثري دین در
عرصهي زندگي اجتماعي تصریح كرده و آن را به قانونگذاري منحصر نكرده است؛ ثانياً
قانونگذاري را نيز بر محور و مدار قرآن و سنت الزم و ضروري دانسته و روشن است كه این
بيان مقصودي فراتر از سازِكار پيشبينيشده در اصول  31و  33قانون اساسي را مدنظر داشته
است.

نقش مقدمهي قانون اساسي در تفسير اصول و شناخت اهداف و رسالتهاي قانون اساسي...

15

يادداشتها
 .9پس از بازنگري فصول به چهارده فصل افزایش یافت .یكي از رویكردهاي تفسيري قانون ،تفسير
براساس مراد مقنن است كه به رویكرد تفسيري قصدگرا معروف است .در این رویكرد ،قانون بر
مبناي مراد مقنن تفسير ميشود و مفسر ميكوشد تا ابتدا مراد مقنن را بهدست آورد و سپس قانون
را براساس آن تفسير كند .بالطبع ممكن است در این مسير از متن قانون نيز كمك بگيرد ،اما از
آنجا كه هدف از تفسير را كشف مراد مقنن ميداند ،در مقام تزاحم ميان افادهي معناي الفاظ و
مراد مقنن ،مراد مقنن را اولویت خواهد داد.
 .2یكي از رویكردهاي تفسيري قانون ،تفسير براساس مراد مقنن است كه به رویكرد تفسيري قصدگرا
معروف است .در این رویكرد ،قانون بر مبناي مراد مقنن تفسير ميشود و مفسر ميكوشد تا ابتدا
مراد مقنن را بهدست آورد و سپس قانون را براساس آن تفسير كند .بالطبع ممكن است در این
مسير از متن قانون نيز كمك بگيرد ،اما از آنجا كه هدف از تفسير را كشف مراد مقنن ميداند ،در
مقام تزاحم ميان افادهي معناي الفاظ و مراد مقنن ،مراد مقنن را اولویت خواهد داد.
 .3متن فارسي این معاهده را در آدرس  http://diplomasy.persianblog.ir/post/158مالحظه نمایيد.
 .4این عهدنامه در مواد  32و  33هم به بيان قواعد تكميلي تفسير معاهدات پرداخته است.
 .5جهت اطالع بيشتر درباره اصول تفسير معاهدات بينالمللي ر.ك به:
http://law88tehran.blogsky.com/13

 .6اصل نود و چهارم قانون اساسي« :كليه مصوبات مجلس شوراي اسالمي باید به شوراي نگهبان
فرستاده شود .شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر
انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببيند براي
تجدیدنظر به مجلس بازگرداند .در غير این صورت مصوبه قابل اجرا است».
 .7اصل نود و ششم قانون اساسي« :تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با احكام
اسالم با اكثریت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده
اكثریت همه اعضاي شوراي نگهبان است».
 .8رأي تفسيري شماره  1383كه در پي استفساریه شوراي عالي قضائي در خصوص اعتبار قوانين
مصوب قبل از انقالب كه برخالف موازین اسالم است ،صادر شده و مقرر كرده است« :مستفاد از
اصل  1قانون اساسي این است كه به طور اطالق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينهها باید مطابق
موازین اسالمي باشد و تشخيص این امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است( ».مجموعه نظریات
شوراي نگهبان)11 :1383 ،
 .1نایب رئيس مجلس بررسي نهایي قانون اساسي معتقد بود دولت اسالمي در این اصل شامل مردم نيز
ميشود( .ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي)232 ،1331 ،
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 .91ایشان در رسالهاي كه پيرامون قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران در پاسخ به سؤال جمعي از
شاگردانشان نوشتند ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران را اولين تجربه در تاریخ اسالم بيان كرده
و با تعبير «فيصنع ألول مرّة في تأريخ اإلسالم الحديث دستور الجمهورية اإلسالمية» از آن یاد نموده
است( .صدر1121 ،ق.)13 ،
 .99تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسالم ،تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و
حمایت بيدریغ از مستضعفان جهان
 .92سياست خارجي جمهوري اسالمي ایران براساس نفي هر گونه سلطهجویي و سلطه پذیري ،حفظ
استقالل همه جانبه و تماميت ارضي كشور ،دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر
قدرتهاي سلطهگر و روابط صلحآميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.
 .93جمهوري اسالمي ایران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقالل و
آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد .بنابراین در عين خودداري كامل
از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي دیگر ،از مبارزه حقطلبانه مستضعفين در برابر مستكبرین
در هر نقطه از جهان حمایت ميكند.
 .94بند پنجم اصل دوم قانون اساسي
 .95اصل پنجم قانون اساسي
 .96بند الف اصل دوم قانون اساسي
 .97بند اول اصل  31قانون اساسي
 .98مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا(.نهج البالغه ،حكمت )133
 .91اصل  121قانون اساسي یكي از سوگندهاي رئيس جمهور را سوگند به «پرهيز از خودكامگي» بيان
كرده است.
 .21حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خویش
حاكم ساخته است .هيچكس نميتواند این حق الهي را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد
یا گروهي خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآید اعمال
ميكند.
 .29الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ
يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتي كانَتْ
عَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .همان
كساني كه از این رسول و پيامبر «ناخوانده درس» كه او را نزد خود [با همه نشانهها و اوصافش] در
تورات وانجيل نگاشته ميیابند ،پيروي ميكنند پيامبري كه آنان را به كارهاي شایسته فرمان ميدهد،
و از اعمال زشت بازميدارد ،و پاكيزهها را بر آنان حالل مينماید ،و ناپاكها را بر آنان حرام ميكند،
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و بارهاي تكاليف سنگين و زنجيرهها[ي جهل ،بيخبري و بدعت را] كه بر دوش عقل و جان آنان
است برميدارد پس كساني كه به او ایمان آوردند و او را [در برابر دشمنان] حمایت كردند و
یاریش دادند و از نوري كه بر او نازل شده پيروي نمودند ،اینان همان رستگارانند( .اعراف)171 /
 .22وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُون(انبياء )117/و همانا ما پس از
تورات در زبور نوشتيم كه :زمين را بندگان شایسته ما به ميراث ميبرند.
 .23و إِن یُرِیدُواْ أَن یخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِين ...یَأَیهَا النَّبيُّ حَسْبُكَ
اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين .و اگر بخواهند تو را بفریبند[ ،یاري] خدا براي تو بس است .همو بود
كه تو را با یاري خود و مؤمنان نيرومند گردانيد ...اي پيامبر ،خدا و كساني از مؤمنان كه پيرو تواند تو
را بس است.
 .24يَا أيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسي ابْنُ مَرْيمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِي إِلي اللَّهِ قَالَ
الحْوَارِيُّونَ نحَنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَامَنَت طَّائفَةٌ مِّن بَني إِسْرَءِيلَ وَ كَفَرَت طَّائفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلي عَدُوِّهِمْ
فَأَصْبَحُواْ ظَاهِرِين .اي كساني كه ایمان آوردهاید ،یاران خدا باشيد ،همان گونه كه عيسي بن مریم به
حواریّون گفت« :یاران من در راه خدا چه كسانياند؟» حواریّون گفتند« :ما یارانِ خدایيم ».پس
طایفهاي از بنياسرائيل ایمان آوردند و طایفهاي كفر ورزیدند ،و كساني را كه گرویده بودند ،بر
دشمنانشان یاري كردیم تا چيره شدند.
 .25این یك قاعده اصولي است و به این معناست كه اگر آیه یا روایتي در خصوص مورد خاصي بيان
شده و شأن نزول یا شأن صدور خاصي دارد قابل استفاده و تعميم در موارد مشابه نيز
ميباشد(.سبحاني ،1317 ،ج)313 :2
 .26حجرات1. :
 .27زمر.1 :
 .28اصل دهم« :از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي است ،همه قوانين و مقررات و
برنامهریزيهاي مربوط باید در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ،پاسداري از قداست آن و
استواري روابط خانوادگي بر پایه حقوق و اخالق اسالمي باشد».
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منابع و مآخذ
الف) فارسي و عربي
قرآن كریم.
نهجالبالغه نسخهي صبحي صالح.
ابنحيون ،نعمان بن محمد (1387ق) ،دعائماالسالم ،تحقيق آصف فيضي ،قم :مؤسسه آلالبيت (ع)،
چ دوم.
ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي( ،)1331صورت مشروح
مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،تهران :ادارهي كل امور فرهنگي و روابط
عمومي مجلس شوراي اسالمي.
ایماني ،عباس و قطميري ،اميررضا ( ،)1388قانون اساسي در نظام حقوقي ايران ،تهران:
نامهي هستي.
بازرگان ،مهدي (« ،)1311آخرت و خدا؛ هدف بعثت انبيا» ،مجلهي كيان ،ش  ،28صص .31-13
بيگزاده ،ابراهيم ( ،)1331حقوق سازمانهاي بينالمللي ،تهران :مجد ،چ دوم.
خميني ،سيد روحاهلل (1121ق) ،البيع ،تهران :مؤسسهي تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره).
خميني ،سيد روحاهلل (1123ق) ،واليت فقيه ،تهران :مؤسسهي تنظيم و نشر آثار امام خميني
(ره) ،چ دوازدهم.
ساعدوكيل ،امير و عسكري ،پوریا ( ،)1331قانون اساسي در نظم حقوق كنوني ،تهران :مجد.
سبحاني ،جعفر ( ،)1317رسائل و مقاالت ،قم :الجامعة االسالمية.
سروش ،عبدالكریم (« ،)1311خدمات و حسنات دین» ،مجلهي كيان ،ش  ،21صص .13-2
صدر ،سيد محمدباقر (1121ق)،

) ،قم :مركز األبحاث

و الدراسات التخصصية للشهيد الصدر ،ج .5
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جايگاه نصيحت امام مسلمين در قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران
اكبر طالبكي ،*1فيروز اصالني ،**2ولياهلل حيدرنژاد

***3

 .1استاديار مركز مطالعات عالي انقالب اسالمي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2استاديار دانشكدهی حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .3دانشجوی كارشناسي ارشد معارف اسالمي و حقوق عمومي دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ايران
پذيرش2313/21/7 :

دريافت2313/7/22 :

چكيده
در كتابهای روايي شيعه ،به موضوع نصيحت حاكم اسالمي از سوی مردم بهعنوان يك حق
تكليف اشاره شده و در ادبيات فقهي -حقوقي كشور نيز رايج گرديده است .اما عدم تصريح قانوناساسي جمهوری اسالمي ايران به مسئلهی «النصيحة الئمة المسلمين» ،ابعاد و چگونگي اعمال آن
موجب شده است تا در مورد امكان استفاده از ظرفيتهای اين مهم در تفسير اصول اين قانون از
جمله مسئلهی امكان يا شيوهی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختالف نظر وجود داشته باشد .اين
مقاله به اين پرسش پاسخ ميگويد كه آيا ميتوان برای «النصيحة الئمة المسلمين» مبنايي در قانون
اساسي يافت و در اين صورت ابعاد ،گسترهی شمول و سازوكار اعمال آن در نظام حقوقي جمهوری
اسالمي ايران بهويژه در مورد امام مسلمين چگونه خواهد بود .بدين منظور اين مقاله با بررسيهای
روايي -فقهي و تطبيق اصول قانون اساسي با آن ،نيز بررسي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي
و بازنگری قانون اساسي و بازخواني پژوهشهای پيشين ،اصل  8قانون اساسي (دعوت به خير) را
بهمنزلهی مبنای اين موضوع در نظام حقوقي كشور معرفي كرده و مدعي است كه اعمال آن در مورد
رهبری از طريق مجلس خبرگان ممكن و توجيهپذير است.

كليدواژهها :اصل  ،8اصل  ،111امر به معروف و نهي از منكر ،دعوت به خير ،نصيحت امام مسلمين.

* نويسندهي مسئول

E-mail: Tala@ut.ac.ir

**E-mail: aslanif@ut.ac.ir
*** E-mail: v.heidarnezhad@yahoo.com
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مقدمه
يكي از وظايفي كه اميرالمؤمنين (ع) برای مردم در حكومت اسالمي قائل شدهاند ،نصيحت
حاكم است .اين وظيفه با عناويني چون «النصيحة الئمة المسلمين» ،در روايات ديگری كه بدان
اشاره خواهد شد ،انعكاس يافته كه بيانگر اهميت موضوع است .ازاينرو بعيد است كه چنين
موضوع خطيری از ديد خبرگان تدوين و بازنگری قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران -كه
بخش مهمي از آن تعيينكنندهی حقوق و وظايف متقابل حاكم و مردم است -پنهان مانده
باشد .لكن در هيچ كجای قانون اساسي تصريحي در مورد امكان يا نحوهی نصيحت حاكم از
سوی مردم وجود ندارد .از سوی ديگر ،اصولي در قانون اساسي وجود دارد كه با وجود
اشارهی مستقيم يا غيرمستقيم به وظيفهی مردم نسبت به حكومت يا رهبری (شخص حاكم)،
هنوز در مورد تعيين حدود و نحوهی اعمال آنها گفتوگو و بحث وجود دارد كه چه بسا
يافتن ارتباط آنها با نصيحت حاكم بتواند به حل اين مشكل كمك زيادی كند .يكي از اين
اصول ،اصل  8قانون

اساسي()1

است كه يكي از وظايف مردم نسبت به دولت (حكومت) را

دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر ميداند ،لكن تعيين حدود ،شرايط و كيفيت آن
را به قانون واگذار كرده و بهدليل عدم تصويب قانون خاص در اين زمينه ،مشخص نيست كه
تكليف مردم نسبت به رهبری چيست .اصل  111نيز به وظيفهی تعيين رهبر و اعالم انعزال
رهبری فاقد شرايط از سوی نمايندگان مردم در مجلس خبرگان ر هبری اشاره كرده اما تعيين
لوازم و نحوهی انجام آن را به خود خبرگان واگذار نموده است .ارتباط بين اين دو اصل كه
يكي جزو اصول كلي است و ديگری در فصل رهبری قرار دارد نيز خود محل سؤال است كه
اين سؤاالت را ميتوان بدين ترتيب طرح كرد« :آيا مردم وظيفهی دعوت به خير يا امر به
معروف و نهي از منكر رهبری را دارند؟ پاسخ منفي يا مثبت به اين پرسش مبتني بر كدام
مبنای شرعي است و چه ارتباطي با وظيفهی نصيحت حاكم دارد؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ ،اين كار بايد مستقيم (فردی-علني) يا غيرمستقيم (نمايندگي-مخفيانه) انجام گيرد؟ در
صورت پذيرش شيوهی غيرمستقيم ،آيا ميتوان مستند به قانون اساسي خبرگان رهبری را
متولي اين امر دانست يا خير؟ سازوكار آن چگونه خواهد بود؟» برای رسيدن به پاسخ اين
پرسشها ،بهنظر ميرسد ابتدا بايد مفهوم نصيحت حاكم و ارتباط آن با اصل  8قانون اساسي
(ديدگاه قانون اساسي به مسئلهی نصيحت حاكم) روشن شود .سپس به بررسي وظايف
خبرگان رهبری مندرج در اصل  111قانون اساسي و تفاسير ارائهشده در مورد آنها در قالب
مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي و بازنگری قانون اساسي ،ديدگاه اعضای مجلس
خبرگان ،مقاالت مرتبط و  ...پرداخت.
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 .1انواع نصيحت و مفهوم آن
در كتابهای حديثي شيعي ،احاديث متعددی در مورد وجوب «نصيحت» وارد شده
(كليني1041 ،ق )248 :و بهتبع آن بابي تحت اين عنوان و نيز حرمت ترك آن وجود دارد
(حرّعاملي1041 ،ق .)381 :از آنجا كه گاه از اين واجب( )2در كنار دعوت به خير و امر به
معروف و نهي از منكر نام برده شده است (سروی مازندراني )364 :1382 ،و گاه «نصح» و
نصيحت را مترادف امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد معنا كرده (محمود عبدالرحمان،
بيتا )021 :يا آن را همان دعوت به خير دانستهاند (ارسطا )3()1314 -1381 ،كه محل تأمل
است و با توجه به اهميت موضوع نصيحت حاكمان و لزوم شناسايي ارتباط آن با اصل ،8
بررسي بيشتر در اين زمينه ضروری بهنظر ميرسد .با توجه به تعابير موجود در روايات،
ميتوان نصيحت را در بعد اجتماعي( )0به سه نوع تقسيم كرد:

 .1-1نصيحت برادر مسلمان (مردم نسبت به مردم)
اين نوع نصيحت را كه در روايات نصيحت مؤمن و نصيحت خلق (كليني1041 ،ق:
هم تعبير شده است ،به «ارشاد فرد به مصالح ديني و دنيوی ،تعليم جاهل ،تنبيه غافل
(مجلسي دوم1040 ،ق )234 :معني كردهاند.

)5()248
و)6(»...

 .2-1نصيحت عامهي مسلمين (حكومت نسبت به مردم)
اميرالمؤمنين (ع) در خطبهی  30نهجالبالغه ،يكي از حقوق مردم را كه بر عهدهی حاكم
است نصيحت آنان اعالم كردند(( )1سيد رضي1010 ،ق .)00 :در مورد معنای نصيحت در اين
مقام ،در منابع فقهي بحث خاصي ديده نشد ،اما بهنظر ميرسد كه اينجا نيز همان خيرخواهي
در قالب ارشاد فرد به مصالح ديني و دنيوی ،تعليم جاهل ،تنبيه غافل و ...مدنظر باشد.

 .3-1نصيحت ائمهي مسلمين (مردم نسبت به حاكمان)
در چند حديث به اين عنوان تصريح شده است؛ از جمله حديثي از پيامبر اكرم (ص) كه
ميفرمايند :دين نصيحت است و بعد توضيح ميدهند كه آن ،نصيحت نسبت به خدا و
رسولش و كتابش و «ائمهی مسلمين» و نسبت به تمام مسلمانان است و در روايتي ديگر
ميفرمايد :سه چيز است كه هيچ مسلماني به آن خيانت نميورزد كه يكي از آنها نصيحت
ائمهی مسلمين است (مجلسي دوم1040 ،ق .)234 :اما در مورد معنای اين واژه ديدگاههای
متفاوتي وجود دارد كه به آنها اشاره ميكنيم:

 .1-3-1اطاعت از حاكم
در كتابهای روايي ،به تبعيت از متن احاديث يادشده كه نصيحت برای «خداوند و پيامبر
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(ص)» را در كنار نصيحت برای ائمهی مسلمين قرار دادهاند ،عمدتاً آن را «اطاعت» معنا
كردهاند؛ چه زمانيكه بهطور خاص نصيحت امامان معصوم (ع) را مدنظر داشته و از آن به
«تصديق امامت و وصايت و خالفت ائمهی حق از جانب خداوند و اطاعت از امر و نهي آنان»
(كليني1021 ،ق )018 :تعبير كردند و چه جايي كه بهطور عام در مقام تبيين مفهوم نصيحت
پيشوايان ،آن را «شناخت حقوق ائمهی مسلمين ،همكاری با آنان در حق و تأليف قلوب مردم
برای اطاعت از ايشان» (سروی مازندراني )364 :1382 ،يا «اطاعت آنان در حق» (مجلسي دوم،
1040ق )234 :تفسير كردند .جالب آنكه حتي در جايي كه اين موضوع را ذيل بحث كلي
نصيحت آورده و به نصيحت برادر مؤمن ملحق ميكنند ،باز هم آن را نه به معنای ارشاد بلكه
به معنای «اقرار به نبوت و امامت ايشان ،تبعيت از اوامر و نواهي و حفظ احكام ايشان در امت»
(مجلسي دوم1040 ،ق )234 :تلقي كردهاند.

 .2-3-1تذكر و نقد خيرخواهانه
در كتابهای متقدم فقهي شيعه ،به موضوع نصيحت حاكمان نيز همانند مسئلهی امر به
معروف و نهي از منكر آنان ،كمتر پرداخته شده ،لكن اين موضوع بهويژه پس از تشكيل
حكومت جمهوری اسالمي در ايران مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است ،از جمله اينكه
از برخي محدثان شيعه بهدليل آنكه تفسيری فراتر از معني لغوی نصيحت ارائه داده و آن را به
اطاعت معنا كردهاند ،چنين انتقاد شده است :آنان (فيض كاشاني و عالمه مجلسي) در واكنش
به تفسير ناصواب انديشمندان سني از نصيحت -اطاعت از خليفهی «ظالم» و منع خروج بر
وی -واژهی «ائمه» را در اين احاديث ،به «ائمهی معصومين» منحصر و محدود كرده و چون
آنان را منزه از خطا و لغزش ميدانستهاند ،وظيفهی مردم را در زمينهی نصيحت ،به «تبعيت و
اطاعت» منحصر كردهاند (سروش محالتي .)103-104 :1315 ،همچنين داليلي برای اثبات
تفاوت نصيحت ائمهی مسلمين با اطاعت از آنان و هممعني بودن آن با ارشاد و نقد
خيرخواهانه اقامه شده است (سروش محالتي ،)103-104 :1315 ،از جمله :اول .استناد به
خطبهی اميرالمؤمنين (ع) كه در مقام بيان حقوق حاكم اسالمي بر مردم ،به دو وظيفهی مردم
يعني نصيحت و اطاعت بهگونهی مجزا اشاره كردهاند(( )8سيد رضي1010 ،ق ،)00 :و نامهای از
ايشان كه بين اطاعتكنندگان از خوي ش و ناصحان تفاوت قائل شدهاند (سيد رضي،
1010ق )1(.)330 :دوم .استناد به نقد دلسوزانهی اصحاب پيامبر (ص) نسبت به خلفا كه از
برداشت آنان از نصيحت نشأت ميگرفت (سروش محالتي .)103-104 :1315 ،عالوهبر اين
داليل ،بهنظر ميرسد كه از ساير مواردی كه اميرالمؤمنين (ع) از واژهی نصيحت استفاده
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كردهاند ،چه در وصيت به امام حسن (ع) كه ايشان را به نصيحت برادر مؤمن ،خواه نيكو و
خواه قبيح (سيد رضي1010 ،ق )14()305 :نزد نصيحتشونده (طريحي1016 ،ق)11(.)018 :
توصيه ميكنند و چه در توصيه به مردم برای پذيرش نصيحت از كسي كه آن را به ايشان
«اهدا» ميكند (سيد رضي1010 ،ق:

)12(،)104

ميتوان مفهوم نقد دلسوزانه را برداشت كرد و

با قرايني آن را به نصيحت حاكمان تعميم داد؛ از جمله آنه ايشان در خطبهای ديگر ،پس از
تشريح اهميت حقوق متقابل والي و رعيت و نتايج سودمند ايفای اين حقوق ،توصيهی مردم به
«تناصح» در اين امر و نيز اشاره به اينكه نصيحت كردن در حد توان يكي از حقوق واجب
خداوند بر بندگان است ،در پاسخ به حمد و ثنای طوالني و ابراز فرمانبرداری و اطاعت يكي
از ياران ،مردم را به ارائهی سخن حق و مشورت عادالنه به شخص خودشان دعوت ميكنند،
چراكه خود را جز با ياری خداوند از خطا مصون نميدانند (سيد رضي1010 ،ق )13(.)305 :با
توجه به اين تفسير از نصيحت حاكمان ،بعضي انديشمندان كالم اميرالمؤمنين(ع) را چنين
معني كردهاند« :نصيحت يعني تذكر معايب و نواقص و ارائهی راهكار برای اصالح آنها،
«نصيحت در مشهد» يعني حق تذكر و انتقاد رودررو و در حضور حاكم يا حاكمان و «نصيحت
در مغيب» يعني دفاع در برابر تهاجمات بيجا و بياساس بر حاكميت و همچنين تذكر در
غياب حاكم؛ نظير آنچه متداول است كه در روزنامهها يا مجالس سخنراني و يا تظاهرات آرام،
نظريات و خواستهها و نقصها و راه اصالح امور بيان ميشود» (منتظری نجفآبادی ،بيتا ،ج
 .)036 :2البته تفسير «نصيحت در مغيب» به تذكر در غياب حاكم از طريق درج انتقاد در
روزنامه يا اعالم آن در قالب راهپيمايي و ...محل تأمل است .آيا ميتوان نصيحت «برادر مؤمن»
در مغيب را كه در روايات آمده است (كليني1021 ،ق ،ج  )10(،)248 :2به معني اعالم ضعفهای
وی در مجالس عمومي يا خصوصي يا جرايد محلي دانست؟ اگر پاسخ منفي باشد در مورد
نصيحت «حاكم» عادل نيز با توجه به تبعات گستردهی اجتماعي آن به طريق اولي منتفي
خواهد بود .شايد مسئلهی اساسيتر اين باشد كه بدانيم آيا اصوالً نصيحت حاكم در مشهد ،به
معنای نصيحت وی در حضور ديگران است يا به معنای نصيحت رودرروی وی در خلوت و
در غياب ديگران؟ بهنظر ميرسد كه يكي از آداب نصيحت و موعظه (از جمله در مشهد) آن
است كه علني نباشد و در خفا صورت گيرد« :مَن وَعَظَ أَخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ و َمَن وَعَظَهُ عَالنيَةً فَقَد
شانَهُ»)15(.

بنابراين ،نصيحت در مشهد به معنای تذكر به حاكم (برادر مؤمن) در محضر وی و

در غياب ديگران است نه نصيحت در حضور ديگران كه براساس روايات موجب خرد شدن
شخصيت اوست( )16و نصيحت در مغيب به معنای دفاع از حاكم (برادر مؤمن) در غياب او و
در مجلس خصوصي يا عمومي است .بر همين اساس ،چنانچه در باب نصيحت مؤمن در
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مغيب آمده است ،شايد بتوان يكي از مصاديق نصيحت حاكم در اين حالت را عالوهبر حفظ آبرو
و منع از غيبت و دفاع از وی در مقابل تعدیكننده ،به مواردی چون نامهنگاری (سروی مازندراني،
 ،1382ج  )11()15 :1مخفيانه با وی نسبت داد و لذا نوشتن نامهی سرگشاده و علني كردن موضوع
در رسانهها نصيحت محسوب نميشود .اين مسئله بهويژه در مورد مسئوالن نظام اسالمي
اهميت بيشتری دارد؛ چنانكه امام خميني (ره) از وعاظ ميخواهد كه برای حفظ حيثيت نظام،
اشتباهات مسئوالن را در منابر علني نكرده و مخفيانه تذكر دهند و تفاهم كنند و در صورت
عدم پذيرش به مصادر امور مراجعه كنند (امام خميني ،بيتا ،ج .)301 :16

 .3-3-1تذكر در عين اطاعت
بهنظر ميرسد در مقام نصيحت حاكم عادل ،بتوان بين تذكر دلسوزانه و اطاعت از وی
جمع كرد ،چنانكه بعضي بدان تصريح كردهاند« :نصيحت به معني دلسوزی و خيرخواهي و
تالش برای اصالح و تصحيح امور آمده است و اگر نقدی هم صورت بگيرد ،از روی دلسوزی
و خيرخواهي و اطاعت است نه نقد بهعنوان مقابله .ناصح ميخواهد كار را پيش ببرد نه اينكه
كار را خراب كند لذا خودش هم بهگونهای برای اصالح تالش ميكند» (كعبي )15 :1311 ،و
نيز «بايد النصيحة الئمة المسلمين را درست معنا كرد .نصيحت در اينجا خيرخواهي است؛ يعني
هر شهروندی و هر كسي كه تحت واليت ولي امر است ،بايد خيرخواه باشد و در حضور و
غياب و در هر موقعيتي از ولي امر دفاع كند ،و اگر احياناً شبههای در ذهنها است ،آن را
برطرف كند .اگر پرسشي هست پاسخ دهد و اگر احياناً خودش هم سؤال دارد ،مطرح كند و
جواب بگيرد» (جنتي .)50-53 :1385 ،اين تعريف هم جامع معاني قبل است و هم مانع خلط
بين نصيحت با اعمالي مانند «بغي» خواهد شد .بهطور مثال گفته شده «اگر گروهي در دولت
اسالمي و در برابر امام شكل بگيرد و نسبت به خطمشيهای دولت و يا عملكرد كارگزاران و
تركيب دولت ،دست به مخالفت بزنند و بدون ايجاد شورش و قيام عليه امام نقطه نظرهای
اصالحي خود را مطرح و خواستار تغييراتي در خطمشيها ،عملكردها و يا تركيب دولت
اسالمي شوند ،باغي شمرده نميشوند و دولت اسالمي بايد در برابر اين گروه كه با صداقت
عمل ميكنند و در حقيقت بهخاطر انجام وظيفه «النصيحه الئمة المسلمين» قيام نمودهاند با
بردباری نقطه نظرها و پيشنهادها را استماع كند و از مشاوره با آنان دريغ نورزد و با منطق و
دليل اشتباهات آنان را متذكر گردد ،و مادام كه راهي منطقي برای حل مشكل مخالفت آنان
وجود دارد از هر نوع خشونت اجتناب ورزد» (عميد زنجاني1021 ،ق ،ج  .)333 :3البته
نصيحت به معنای نقد را ميتوان در مورد حاكم عادل پذيرفت ،اما در مورد امام معصوم (ع)
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كه تصور خطا و اشتباه از وی نميرود ،بهنظر ميرسد حق با علمايي است كه نصيحت را
اطاعت معنا كردهاند .بنابراين دعوت اميرالمؤمنين از مردم برای نصيحت خود را بايد به حساب
شخصيت واالی آنان گذاشت كه هيچگاه خود را از خطا مصون نميديدند .ازاينرو اگرچه
ايشان وظيفهی خود ميدانند كه مردم را به نقد عملكرد خويش تشويق كنند ،مردم اگر اعتقاد
به عصمت ايشان داشته باشند ،نباي د به خود حق اعتراض و انتقاد بدهند .بايد دقت داشت كه
 عليرغم برداشت بعضي نويسندگان (سروش محالتي -)103-104 :1315 ،برخورد بزرگوارانهیمعصومين با افراد منتقد را نميتوان به معنای جواز عمل معترضان دانست ،بلكه امام وظيفهای
دارد و مردم وظيفهای .او موظف است باب نقد را مسدود نكند و در مقابل مردم با بصيرت نيز
بايد بدانند كه معصومين جز اجرای فرمان الهي كاری انجام نميدهند .كما اينكه در قضيهی
قضاوت شريح قاضي بين يهودی و اميرالمؤمنين (ع) ،اگرچه امام خود را مانند ساير افراد امت
موظف به حضور در محكمه برای طرح دعوا ميداند ،درخواست قاضي برای معرفي شاهد را
اجرا ميكند و در نهايت خود را تابع رأی قاضي ميداند ،اما پس از ختم دادرسي و صدور
حكم و در مقام آموزش وی و از جايگاه قاضيالقضات به او اعتراض

ميكند)18(.

البته شايد

انتقاد ياران ائمه را نتوان در تمامي موارد گناه تلقي كرد ،چراكه گاه منظور از استيضاح امام
يافتن حكمت و دليل عمل ايشان بوده است ،درحاليكه سؤالكننده هدفي جز ياری و اطاعت
امام نداشته است.

 .2مبناي نصيحت حاكم
چنانكه در مقدمه بيان شد ،با بررسي اصول قانون اساسي ميتوان در بدو امر به شباهت دو
فريضهی دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر با نصيحت حاكم پي برد .ازاينرو
برای يافتن رابطهی نصيحت حاكم با اين اصل كلي و مبنايي قانون اساسي ،بايد به بررسي
ارتباط آن با اجزای اصل پرداخت.

 .1-2رابطهي نصيحت حاكم با امر به معروف و نهي از منكر
تفاوتها يا شباهتهای بين نصيحت بهطور عام و نصيحت حاكم به طور خاص را
ميتوان با امر به معروف و نهي از منكر از خالل مباحث موجود در كتابهای فقهي به شرح
زير استنباط كرد.

 .1-1-2ماهيت
گفته شده كه از حيث ماهيت ميتوان بين اين دو تمايز قائل شد ،به اين معنا كه «در ماهيت
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امر به معروف و نهي از منكر ،نوعي واليت برای عموم افراد جامعهی اسالمي نسبت به
يكديگر نهفته است و براساس اين واليت است كه آنان ميتوانند در امور يكديگر مداخله ...
نمايند  ...اگر بپذيريم كه در ماهيت نصيحت به ائمّهی مسلمين ،اين نوع واليت نهفته نباشد و
حالت آمرانه و ناهيانه به خود نگيرد ،اين فريضه از فريضهی امر به معروف و نهي از منكر به
كلي متمايز ميگردد» (منتظری نجفآبادی1041 ،ق ،ج  .)314-341 :8در اين مورد بايد گفت
اگرچه استعاليي بودن امر به معروف و نهي از منكر امری قابل قبول است ،لزوماً به اين معنا
نيست كه در نصيحت هيچگونه واليتي نهفته نباشد .چراكه نصيحت نيز نوعي مداخله و تصرف
در امور ديگران است كه نيازمند نوعي واليت است و بر همين اساس است كه در يكي از
كتابهای فقهي از تعبير «واليت التواصي» برای توصيه به حق و صبر استفاده شده است ،با اين
استدالل كه حتي تواصي نيز اگرچه مجری آن مردم باشند ،شعبهای از قدرت و واليت عدول
مؤمنان است (بحراني1026 ،ق )11(.)05 :البته «واليت مقول به تشكيك و دارای مراتب»
(منتظری نجفآبادی1041 ،ق ،ج  )314 :8و شدت و ضعف (بحراني1026 ،ق )24()05 :است،
ازاينرو ميتوان گفت واليتي كه در نصيحت وجود دارد ،به اندازهی واليت امر به معروف و
نهي از منكر نيست و لذا ماهيت آن بهصورت آمرانه نخواهد بود.

 .2-1-2مراتب اجرا و عمل
از اين منظر ،نصيحت نسبت به امر به معروف و نهي از منكر اخص است .چون اولي از
مرحلهی گفتار فراتر نميرود ،اما دومي در برخي موارد به مرحلهی رفتار و اقدام عملي نيز
ميرسد .بر همين اساس «نصيحتِ ائمّهی مسلمين وظيفهی عموم مسلمانان در جامعهی اسالمي
است؛ اما امر به معروف و نهي از منكر در برخي مراتب اعالی آن وظيفهی حكومت اسالمي
بوده يا منوط به اذن حاكم جامعالشرايط است» (منتظری نجفآبادی1041 ،ق ،ج .)341 :8

 .3-1-2شيوهي اجرا
چنانكه اشاره شد ،نصيحت بايد مخفيانه باشد .البته امر به معروف و نهي از منكر نيز بهطور
طبيعي بايد در مرحلهی اول مخفيانه انجام گيرد ،اما در صورت احتمال تأثير ،ميتواند علني هم
باشد (مصباح يزدی )21(.)81 :1381 ،از نظر مقام معظم رهبری ،اگر نهي از منكر مسئوالن
متضمن افشای نقاط منفي ايشان باشد ،به لحاظ حفظ مصالح صحيح نيست و بايد در خفا
انجام گيرد (خامنهای .)1314/5/16 ،بر همين اساس شايد بتوان گفت كه رسانهها ،ابزارهای امر
به معروف و نهي از منكر و آن هم در مرحلهای هستند كه نصايح اثر نداشته و «قصور» به
«تقصير» «علني» تبديل شده ،اطالع عموم شرط تأثير بوده و خالف مصالح نباشد.
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 .4-1-2انگيزه
بعضي تفاوت اين دو مفهوم را در مسئلهی «نيت و انگيزهی خيرخواهانه» دانستهاند« :قوام
نصيحت به انگيزههای خيرخواهانه آن است ...در واژههای انتقاد و حتي امر به معروف و نهي
از منكر ،انگيزهها و نيتها چندان دخالتي ندارند به اين معنا كه انتقاد ممكن است با انگيزه
مثبت همراه باشد و يا با انگيزه منفي( »...سروش محالتي .)104 :1315 ،اما بهنظر ميرسد در
مورد انگيزهی خيرخواهي ،بين نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر تفاوتي نباشد ،چراكه
آنچه در «وجوب» امر به معروف و نهي از منكر شرط نيست ،داشتن قصد قربت و انگيزهی
الهي است (موسوی خميني1025 ،ق:

)22(.)211

چنانكه نصيحت نيز ميتواند دارای انگيزهی

الهي نباشد ،اما «سزاوار است كه آمر به معروف و ناهي از منكر ،مانند پزشك معالج مهربان و پدر
با شفقت كه مراعات مصلحت مرتكب را مينمايد ،باشد» (موسوی خميني1025 ،ق.)321 :

 .2-2رابطهي نصيحت حاكم با دعوت به خير
از بعضي عبارات فقهي چنين استنباط ميشود كه دعوت به خير معنای خاص و متفاوت از
امر به معروف و نهي از منكر دارد چنانكه آن را به معنای «ارشاد و تعليم احكام» (موسوی
قزويني1021 ،ق )23()508 :دانسته يا از مصاديق «تحذير» يعني ترسانيدن مؤمن از وقوع در
ضرر ديني و دنيوی (موسوی قزويني1020 ،ق ،ج  )261 :2برشمردهاند .در مورد تفاوت ارشاد
جاهل با امر به معروف و نهي از منكر گفته شده« :ارشاد در جايي است كه شخص ،نسبت به
حكم يا موضوع و يا هر دو جاهل باشد ،بر خالف امر به معروف و نهي از منكر كه فرد ،عالم
به حكم و موضوع است» (جمعي از پژوهشگران1026 ،ق ،ج  .)351 :1بهعبارت ديگر،
زمانيكه فردی «عمداً» عمل خالف شرع انجام ميدهد ،عمل او معصيت و منكر خواهد بود كه
نيازمند امر به معروف و نهي از منكر است (مصطفوی1021 ،ق )20(.)36 :ازاينرو ميتوان نتيجه
گرفت كه دعوت به خير ،مقدمهی امر به معروف و نهي از منكر است« :طبيعت امر به معروف
و نهي از منكر با معني تعليم و ارشاد و نصح ،متفاوت و بهگونهای است كه متالزم با عمل و
تحقق معروف و ريشهكن شدن منكر است و به همين دليل اين مرحله پس از انجام مراحل
سهگانهی تعليم و ارشاد و نصح انجام ميگيرد و قبل از اتمام اين مراحل توسل به امر به
معروف و نهي از منكر نادرست است و با موازين اسالم وفق نميدهد» (عميد زنجاني،
1021ق ،ج  .)234 :1پس مواردی مانند تعليم جاهل را كه در بعضي از كتابهای تحت عنوان
مراتب امر به معروف و نهي از منكر آورده شده است (مصباح يزدی ،)10 :1381 ،صرفاً
بهعنوان يكي از مراحل مقدماتي آن و در قالب دعوت به خير ميتوان پذيرفت )25(.با توجه به
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آنچه در مورد ويژگيهای نصيحت و تفاوت آن با امر به معروف و نهي از منكر گفته شد،
بهنظر ميرسد نصيحت يكي از انواع دعوت به خير است و از اين منظر اصل  8قانون اساسي
مبنايي برای نصيحت مردم از سوی حاكمان (دلسوزی در قالب تنبيه غافل و ارشاد جاهل) و
حاكمان از سوی مردم (دلسوزی در قالب اطاعت ،دفاع و تذكر خيرخواهانه) است.

 .3نحوهي اعمال نصيحت حاكم
تدوينكنندگان اصل  ،8چگونگي تحقق (تعيين شرايط ،حدود و كيفيت) آن را در قسمت
پاياني اصل به قانون واگذار كردهاند كه براساس مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون
اساسي ،منظور آنان از قانون هم قانون اساسي و هم قوانين عادی است( .ادارهی كل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،1360 ،ج  )26(.)014-041 :1با توجه به
اينكه تاكنون قانون عادی در مورد كيفيت انجام دعوت به خير و نصيحت حاكم تصويب نشده
است (در قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر ،اگرچه از حق مردم برای
نصيحت و دعوت به خير نام برده شده است ،اين مفاهيم نه تعريف شده و نه حدود و شرايط
و كيفيت آن تبيين شده است) )21(،ازاينرو ابتدا بايد به بررسي فقهي موضوع پرداخت و سپس
در اصول ديگر قانون اساسي به دنبال راهكارهای اعمال آن بود .شايان ذكر است كه نصيحت
ائمهی مسلمين ميتواند شامل تمامي مسئوالن نظام باشد ،ليكن در اين مقاله صرفاً به نصيحت
امام مسلمين اشاره ميشود.

 .1-3بررسي راهكارهاي اعمال نصيحت حاكم
همانطوركه بيان شد ،نصيحت مخصوص زماني است كه مردم احساس كنند حاكم اسالمي
بدون تعمد مرتكب خطايي شده است .ازاينرو گفته شده« :خطاهای حاكمي كه از ابتدا
حكومت او براساس ضوابط شرعي منعقد گرديده اگر جزئي و شخصي باشد و به كرامت
اسالم و مسلمانان لطمهای وارد نياورد ،حكم به عزل يا جواز خروج عليه وی از اين جهت
مشكل است و حتي ميتوان گفت با ارتكاب چنين خطاهايي از عدالت نيز بيرون نميرود-
البته درصورتيكه ما عدالت را عبارت از ملكه بدانيم -و اگر قبول كرديم كه با وقوع اين
خطاها از عدالت خارج ميشود وظيفه در چنين شرايطي نصيحت و ارشاد است و بعيد است
كه در اينگونه موارد ،نوبت به قيام و مبارزهی مسلحانه برسد» (منتظری نجفآبادی1041 ،ق،
ج  .)024 :2بدون ورود به اين بحث كه خروج حاكم از عدالت ،قاعدتاً موجب انعزال وی
ميشود يا خير ،لزوم نصيحت در صورت خطای حاكم قابل قبول است ،اما پرسش اين است
كه چگونه بايد اين نصيحت از سوی مردم انجام گيرد؟ پيشتر اشاره شد كه نصيحت بايد
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مخفيانه باشد؛ يعني اگر دسترسي به حاكم باشد بايد در خفا او را نصيحت كرد و اال با ارسال
نامه و ...بدون اطالع ديگران )28(.اما با توجه به عدم دسترسي مردم به رهبری چه بايد كرد؟
راهكار نهادينهای كه ميتوان از قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران برای نصيحت حاكم
استنباط كرد ،مجلس خبرگان رهبری است .اعضای اين مجلس كه با رأی مستقيم مردم انتخاب
ميشوند ،عالوهبر وظيفهی شناسايي و كشف رهبری نظام در صورت فوت يا از دست دادن
شرايط رهبر قبلي ،ميتوانند برای پيشگيری از مشكالت بعدی به نمايندگي از مردم او را
نصيحت و ارشاد كنند .البته اين امر به تصريح در قانون اساسي بيان نشده( )21و مخالفاني دارد
كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد ،لكن ميتوان از منطوق و مفهوم كالم برخي اعضای سابق و
فعلي مجلس خبرگان رهبری ،كارويژهی اين مجلس را بهعنوان نمايندهی مردم در دعوت به
خير رهبر استنباط كرد .بهطور مثال آيتاهلل جوادی آملي در پاسخ بدين سؤال كه آيا چنين
مجلسي در ساير كشورها هم پيشبيني شده است؟ چنين پاسخ ميدهد« :ميطلبد كه
كارشناسان فقاهت و عدالت ،در دو مرحله(حدوث) و (بقاء) محقّقانه سنّت و سيرت رهبری
نظام را مراقب باشند ،چنانكه آحاد مردم نيز برابر اصل هشتم قانون اساسي عهدهدار دعوت به
خير ،امر به معروف و نهي از منكر متقابل بين دولت و ملتاند» (جوادی آملي.)25 :1385 ،
سپس به اين نكته اشاره ميكنند كه اگر مردم خود بتوانند مستقيماً رهبر را شناسايي كنند،
نيازی به مجلس خبرگان رهبری نخواهد بود ،مگر به لحاظ بقای شرايط و اوصاف كه جهت
مراقبت مستمر شايد وجود آن الزم باشد .البته آن هم منوط به آن است كه حضور مستمر و
پيگيری مردم ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد وگرنه حضور دائمي خود ملّت كافي
است (جوادی آملي .)28 :1385 ،از سوی ديگر ،با وجود آنچه در مورد عدم امكان امر به
معروف و نهي از منكر حاكم عادل بيان شد ،شايد بتوان يك كارويژهی ديگر برای مجلس
خبرگان در اين چارچوب تصور كرد و آن وقتي است كه مردم احتمال دهند كه حاكم قصد
ارتكاب گناه دارد يا به گمان خروج حاكم از عدالت بخواهند وی را امر به معروف و نهي از
منكر زباني كنند .در اين حالت با توجه به فتوای امام خميني (ره) مبني بر اينكه «مجرد كشف
خالف چيزی كه امام جمعه گفته ،دليل بر دروغگويي او نيست ،زيرا ممكن است گفتهی او از
روی اشتباه يا خطا و يا توريه باشد ،و سزاوار نيست انسان به مجرد توهّم خروج امام جمعه از
عدالت ،خود را از بركات نماز جمعه محروم نمايد» (موسوی خميني1025 ،ق .)811 :بايد
سازوكاری برای احراز خروج امام از عدالت وجود داشته باشد ،چراكه تا برای مكلف احراز
نشود كه عمل «امام{جماعت} كه او آن را ظلم ميشمارد ،با علم و اختيار و بدون مجوز
شرعي بوده ،مجاز نيست كه حكم به فسق او نمايد» (حسيني خامنهای1020 ،ق .)113 :شايد
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بهترين سازوكار برای اين امر نيز مجلس خبرگان رهبری باشد كه ارتباط آن با مردم ،هم از
وقوع چنين اتفاقاتي كه براساس ظن و گمان حادث ميشود جلوگيری ميكند و هم جلوی
سوء استفادهی دشمنان را خواهد گرفت .آيتاهلل جنتي اين دو كارويژه را چنين جمع كرده
است « :اگر زماني مردم ديدند كسي كه بهعنوان رهبر انتخاب شده ،يكي از شرايط ،همچون
عدالت را ندارد يا اقداماتي ميكند كه با تدبير نميسازد و يا مضرّ است ،در اين صورت از
طريق خبرگان كه نمايندگان آنها هستند و اين مسؤوليت را از سوی آنها بر عهده گرفتهاند،
اقدام ميكنند و نظريات خود را به آنان منتقل ميكنند تا تحقيق كنند كه اگر درست است ،اقدام
كنند و اگر واقعيت ندارد ،به مردم توضيح دهند» (جنتي .)51 :1385 ،با اين حال بهنظر ميرسد
هنوز اعضای مجلس خبرگان رهبری به لحاظ ذهني و عملي زمينهی الزم را برای ارتباط با
مردم فراهم نكردهاند ،چنانكه يكي از اعضای مؤثر اين مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا
«مجلس خبرگان راهكاری انديشيدهاند كه مجرايي وجود داشته باشد كه اگر مردم بخواهند
نصيحت يا امر به معروف و نهي از منكر بكنند از آن طريق با رهبری ارتباط برقرار كنند؟»
اگرچه به امكان مراجعهی مردم به نمايندگانشان (در مجلس خبرگان) اشاره ميكند (هاشمي
رفسنجاني ،)52 :1385 ،در جای ديگر تصريح ميكند كه «چون آقايان حقوق يا مقرری ندارند
حتي مثالً در حوزه انتخابيهشان هم با هزينه نظام دفتری ندارند كه مردم با آنها تماس بگيرند و
اگر خودشان امكاناتي داشته باشند محلي را برای اين كار تهيه ميكنند» .و نيز راه ديگر
نصيحت رهبری را اعالم نظرهای مردم از طريق مطبوعات ميداند و به اين نكته كه «انتقاد
نسبت به رهبری محذورات خاص خودش را دارد كه در جرايد و مطبوعات نميتواند
بهصورت صريح و آشكار ـ مثل ديگر مسؤوالن نظام ـ مطرح شود» پاسخ نميدهد (هاشمي
رفسنجاني .)53 :1385 ،مانع ديگر اين ارتباط محرمانه بودن فعاليتهای مجلس خبرگان به
استناد برخي مصالح است ،درحاليكه به اعتراف برخي اعضای اين مجلس «اگر مصلحت
ايجاب ميكرد و مجلس خبرگان موارد نظارت خويش را در سطح جامعه منتشر ميكرد ،بيشتر
موجب اعتماد مردم و استحكام نظام ميشد» (استادی.)14 :1385 ،

 .1-3اعمال نصيحت حاكم و اصل 111
در بند قبل مجلس خبرگان رهبری برای اعمال نصيحت حاكم مطلوب دانسته شد ،اما در
اين بند به دنبال آنيم كه آيا از قانون اساسي نيز چنين كارويژهای قابل برداشت است؟ برای
پاسخ به اين پرسش الزم است تا اصل  111قانون اساسي بررسي شود .براساس اين اصل،
تشخيص اينكه رهبر از «انجام وظايف قانوني خود ناتوان شده يا فاقد يكي از شرايط ...
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گرديده ،يا اينكه از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است» با مجلس خبرگان است .اگرچه
تشخيص فقدان شرايط در رهبری ،بهطور منطقي لزوم نظارت بر صفات وی را در پي دارد،
خود مسئلهی نظارت مورد اختالف است و طبيعتاً اينكه مجلس خبرگان رهبری وظيفهی
نصيحت رهبر را نيز بر عهده داشته باشد ،نيازمند تأمل بيشتری است .توضيح آنكه در مجلس
بازنگری قانون اساسي ،پيشنهاد اضافه كردن عبارت «نظارت بر حسن انجام وظايف رهبری»
به وظايف خبرگان رأی الزم را نياورد .داليل مخالفاني چون آقايان موسوی خوئينيها و عبداهلل
نوری آن بود كه نظارت بر رهبری از سوی خبرگان ،ايجاد رهبری مخفي (ادارهی كل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،)1262 :1381 ،پايين آوردن شأن مقام
رهبری در مقابل ساير قوا (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي،
 )1260-1263 :1381و تضعيف ايشان (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس
شورای اسالمي )1261 :1381 ،است .مرحوم عميد زنجاني با نظارت موافق بودند ،اما تدابير
ديگری را الزم ميدانستند (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي،
 .)1261 :1381در مقابل آقايان اميني ،طاهری خرمآبادی ،آذری قمي و مؤمن معتقد بودند كه
الزمهی اصل  111نوعي نظارت يا مراقبت بر رهبری است (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط
عمومي مجلس شورای اسالمي )1260 :1381 ،و براساس همين اصل ،در مجلس خبرگان
هيأت تحقيق تشكيل شد كه مورد استقبال امام قرار گرفت (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط
عمومي مجلس شورای اسالمي )1268 :1381 ،و نيز اعتقاد داشتند كه وجود اين نظارت نه
تضعيف رهبری بلكه تحكيم ايشان است (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس
شورای اسالمي .)1213 :1381 ،اگرچه برخي علت مخالفت با اين پيشنهاد را «نداشتن تئوری
مشخص و شفاف در فقه حكومتي ،در بيانات برخي از اعضای شورای بازنگری قانون اساسي»
(محرمي )141 :1385 ،دانستهاند ،چه بسا بتوان دليل بعضي از اين مخالفتها را كه تاكنون
استمرار يافته -عالوهبر استناد به عدم تصويب درج اين واژه در اصل  -111در دو نكته يافت:
اول :خلط اصل نظارت با نظارت بر نهادهای زير نظر رهبری و دوم :اعتقاد به اينكه برای
تشخيص فقدان شرايط رهبری ،نظارتي كلي كافي است و نبايد به بهانهی آن ،بر تك تك
اقدامات رهبری نظارت كرد )34(.در هرحال ،بهنظر ميرسد كه اعضای مجلس خبرگان با استناد
به صالحيت مندرج در اصل  148قانون

اساسي)31(،

هم در مقام

نظر()32

و هم در مقام عمل،

نظارت گستردهای در قالب كميسيون تحقيق خبرگان برای خود قائل شده

است()33

و شخص

مقام معظم رهبری نيز در عين اينكه عملكرد نهادهای موسوم به زير نظر رهبری را عملكرد
رهبری نميدانند ،معتقدند كه نه تنها خبرگان ميتوانند با بررسي نصب و عزلهای رهبری در
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اين دستگاهها به عدالت ،تدبير و مديريت رهبری نظارت كنند ،بلكه معتقدند اگر در دستگاهها
تخلفي صورت گرفت و به رهبری گزارش دادند و او هم با احراز خالف ،سكوت كرد و
اقدامي انجام نداد ،اين به شرايط رهبری ارتباط پيدا ميكند (جنتي .)51 :1385 ،اما موضوع
مورد بحث ما گامي فراتر از اين مسئله است و آن مبتني بر تفسيری است از اصل  111كه
براساس آن خبرگان موظف به جلوگيری از بروز اختالل در فعاليت رهبری نيز هستند ،چنانكه
آيتاهلل مصباح يزدی معتقد است« :وظيفه فرعي ديگر خبرگان ،نظارت بر كارهای رهبری است
تا خدای ناكرده كار به عزل كشيده نشود .مجلس خبرگان با تعيين يك (هيئت تحقيق) كارِ
كنترل و نظارت را انجام ميدهد .چون ممكن است جرياني تدريجيالوقوع باشد ،لذا ميتوان
از نقطهای كه شروع شده آن را پيش گيری كرد يا گاهي اوقات كار از نقطهای شروع شده كه
احتمال وقوع خطا در آن هست و ميتوان همان نقطه خطا را بست .لذا هيئت تحقيق از باب
قاعده «هرچه بعد از وقوع رفعاش واجب است ،قبل از وقوع دفعاش واجب است» از بروز
اختالل در دستگاه رهبری جلوگيری ميكند» (مصباح يزدی .)02 :1311 ،به اين نظر ايرادهايي
وارد شده است -1« :در اين برداشت غايت نظارت ،معزول نشدن رهبر تلقي شده است كه
خبرگان بايد با نظارت خود مانع از عزل شود .اين تلقّي نيز شاهدی از قانون بههمراه ندارد .از
نظر قانون اساسي و نيز برطبق آييننامهای كه برای هيأت تحقيق به تصويب خبرگان رسيده
است ،حفظ رهبری از وظايف خبرگان شمرده نميشود .خبرگان مرجع تشخيص از دست
دادن شرايط است و برای اين كار ميتواند به تحقيق و بررسي بپردازد .خبرگان به استناد كدام
قانون مجاز به اقداماتي است كه به تشخيص خود راه خطا را در كار رهبری ميبندد؟  -2از
آنجا كه رفع اختالل و ناهنجاری بعد از وقوع در حيطه وظايف خبرگان نيست ،لذا موردی
برای تمسك به قاعده مزبور وجود ندارد -3 .مجلس خبرگان و هيأت تحقيق آن موظفند
براساس قانون مربوطه اقدام كنند و با توجه به اينكه محدوده اختيارات و وظايف آنها بهتفصيل
روشن شده است ،جايي برای استناد به يك قاعده بيروني ـ هرچه رفعش واجب است ،دفعش
نيز الزم است ـ وجود ندارد .جلوگيری از بروز اختالل در كار رهبری براساس اين قاعده يك
(تكليف عام) است و برای نهاد خبرگان تكليف خاصي ايجاب نميكند» (سروش محالتي،
 .)131 :1318اما در پاسخ به اين سه ايراد بايد گفت :اوالً ،نه تنها غايت نظارت خبرگان معزول
نشدن رهبری نيست ،بلكه غايت آن اعالم انعزال وی است ،كما اينكه آيتاهلل مصباح در
مباحث ديگر خود پس از تبيين شرط پرهيز از توهين و رعايت شئون طرف مقابل در زمان امر
به معروف و نهي از منكر ،به لزوم توجه به اين مسئله در بحث امر و نهي حاكم جامعهی
اسالمي اشاره كرده و تصريح ميكند« :در ساختار جمهوری اسالمي ،يك دستگاه قانوني به نام
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كميسيون هيأت تحقيق در مجلس خبرگان برای نظارت بر عملكرد رهبری قرار داده شده تا با
كمترين ضرر ،اشتباه محتمل رهبری كانون توجه قرار گيرد و بررسي شود .اگر ثابت شود كه

اين مطلب صحت دارد و رهبری دچار انحراف از مسير اصلي انقالب گرديده است ،خودبه-
خود از مقامش كنار ميرود و اين مطلب را مجلس خبرگان به اطالع مردم ميرساند» (مصباح

يزدی .)15 :1381 ،ثانياً ،قاعدهی مزبور قاعدهای عقلي است كه نيازی به تصريح آن در قانون
وجود ندارد ،يعني همانطوركه ايرادكننده ،خود ،از اصل  111قانون اساسي به ضرورت نظارت
ولو بر صفات رهبری (سروش محالتي )131 :1318 ،رسيده است ،بهنظر ميرسد اين امری
عقالني باشد كه خبرگان قانون اساسي قبل از اينكه «اشتباه و خطا»ی رهبری در شرايطي به
«گناه عمدی» يا انحراف جبرانناپذيری منجر شود ،وی را از اين امر برحذر دارند .اين نكته
مورد توجه بعضي اعضای مجلس بازنگری قانون اساسي مانند آيتاهلل طاهری خرمآبادی نيز
بوده است« :در مسئله نظارت اينطور نيست كه معنايش اين باشد كه خدای نخواسته خود
رهبر يك نقص و عيبي دارد و بر كار او از جهت خودش نظارت ميشود .خيلي مسائل هست
در رابطه با اطرافيانش ،در رابطه با بيتش ،در رابطه با نفوذهايي كه ممكن است از اطراف بشود
و خودش هم توجه نداشته باشد .بنابراين يك نظارتي از بيرون بر بيت رهبر ،بر روابط رهبر،
عملكرد او بشود اين چيزی نيست كه واقعاً عيب داشته باشد  ...اين جور نيست كه حاال مثالً
خبرگان مأموريني در اطراف رهبر بگذارند و از همه طرف او را كنترل كنند!  ...يعني اگر فرض
كنيد خبرگان ديدند كه در بيت رهبر ،در اطرافيانش اشكالي هست اين حق را دارند بروند به او
تذكر بدهند» (ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي.)1266 :1381 ،
اشارهی برخي اعضای مجلس خبرگان پس از بازنگری ،به وظيفهی اين مجلس در پيشگيری از
حوادث و نيز ارائهی مشورت به رهبری ،نشاندهندهی تأييد اين ديدگاه است (اميني.)141-148 :1311 ،
عالوهبر اين استدالل عقلي ،بهنظر ميرسد كه يك استدالل فقهي مهم كه كمتر بدان استناد شده
است وجود دارد كه در اين مقاله از آن به نصيحت حاكم اسالمي تعبير شد و خبرگان رهبری
نهاد متولي آن معرفي گرديد .براساس اين استدالل ،اعضای مجلس خبرگان رهبری با توجه به
اشرافي كه بر عملكرد رهبری دارند ،مستند به اصل  8قانون اساسي و به نمايندگي از مردم
«وظيفه» دارند از باب وجوب نصيحت و خيرخواهي برای رهبر جامعهی اسالمي ،هر جا وی
را در معرض خطا و اشتباهي ديدند ،به او تذكر دهند تا جمع اين خطاها به از دست دادن
شرايط در وی منجر نشود .ازاينرو با توجه به اينكه اصل  ،8قانون را تعيينكنندهی كيفيت
اجرای دعوت به خير ميداند ،خبرگان ميتوانند با استناد به اصل  148قانون اساسي-كه به آنان
اجازهی تعيين صالحيت برای خود ميدهد -عالوهبر اثبات امكان نظارت بر رهبری ،وظيفهی
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نصيحت را نيز برای خود پيشبيني كنند .اين استدالل ميتواند با اين پاسخ روبهرو شود كه:
«الف) نظارت ،مبتني بر مراقبت بر رفتار و تحقيق و بررسي عملكردهاست .درحاليكه ادله امر
به معروف و نهي از منكر ،اجازه مراقبت از اشخاص و يا پيگيری از نحوهی عملكرد آنها را
نميدهد .مسلمانان هرچند موظف به امر به معروف و نهي از منكرند ولي احدی تحت اين
عنوان مجاز به (تفحّص) از رفتار ديگری نيست .ب) اگر نظارت ،بهعنوان اهرمي برای (لزوم
پاسخگو بودن شخص مسؤول) تلقي شود و او را مكلّف به ارائه توضيح در برابر نهاد نظارتي
بگرداند ،قهراً ادلّه امر به معروف و نهي از منكر از اين جهت نيز قاصر است و توان اثبات
(لزوم پاسخگو بودن رئيس) در برابر ديگران را ندارد .ج) خطای در تطبيق ،مشمول نهي از
منكر نيست .ازاينرو نهي از منكر نسبت به كسي كه قصد گناه ندارد و در تشخيص مصداق
دچار اشتباه شده است ،واجب نيست .بر اين اساس ،چنانچه نظارت مقيد به نهي از منكر و
مبتني بر آن باشد .بسيار محدوده تنگ و مضيقي خواهد داشت و عمالً به ركود نظارت و
تعطيل آن خواهد انجاميد زيرا چگونه ميتوان اثبات كرد كه رهبری در مورد خاصي با شناخت
كامل از موضوع و درك صحيح از واقعيت ،بر خالف وظيفه اقدام نموده است؟» (سروش
محالتي .)116-115 :1318 ،چنانكه ايشان با استناد به اين داليل به اين نتيجه ميرسد كه
رواياتِ النصيحة الئمة المسلمين نيز نميتواند نظارت به مفهوم حقوقي آن را تثبيت

كند()30

و

ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجه سازد (سروش محالتي .)116 :1318 ،اگرچه تبيين
رابطهی امر به معروف و نهي از منكر و دعوت به خير با نظارت فرصت ديگری ميطلبد،
بهاجمال بايد گفت اوالً ،امر به معروف و نهي از منكر نه تنها با نظارت و تفحص تعارض
نداشته بلكه مبنای نظارت و ايجاد نهادهای نظارتي است )35(.اين ادعا را ديدگاههای فقهي( )36و
سيرهی پيامبر (ص) ،اميرالمؤمنين (ع) و مسلمين در نظارت بر بازار و ...اثبات ميكند .ثانياً ،امر
به معروف و نهي از منكر معنايي جز لزوم پاسخگويي مرتكب ندارد ،خواه پاسخ عملي وی كه
به شكل ترك گناه متجلي ميشود يا استداللي كه وی برای توجيه عمل خويش ارائه ميدهد.
ثالثاً ،درست است كه خطای در تطبيق مشمول نهي از منكر نيست اما اگر عمل انجامگرفته
جزو اموری باشد كه شارع راضي به انجام آن نيست حتي اگر ناشي از جهل به موضوع باشد و
نه جهل به حكم ،مشمول ارشاد جاهل (دعوت به خير) خواهد شد كه قبالً رابطهی آن با
نصيحت معلوم شد .اين امر بيشك در مورد اعمال غيرشخصي رهبری كه آثار مهمي در
جامعه خواهد داشت نيز صادق است.
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نتيجهگيري
با توجه به نكات و استداللهای بيانشده مبني بر اينكه :يك؛ انواع نصيحت از جمله
نصيحت امام مسلمين زيرمجموعهی دعوت به خير است ،دوم؛ اصل  8قانون اساسي تعيين
شرايط ،حدود و كيفيت انجام دعوت به خير را بر عهدهی قانون گذارده است ،سوم؛ نصيحت
امام مسلمين از سوی مردم در قالب تذكر به وی ،بهدليل حساسيتها و لزوم داشتن ابزار الزم
برای سنجش خطای احتمالي او نيازمند خبرگاني منتخب مردم است ،چهارم؛ وقتي مجلس
خبرگان رهبری ابزار الزم برای بررسي و اعالم انعزال رهبر مسلمين را در اختيار دارد عقالً
بايد از اين ابزار برای جلوگيری از بروز چنين وضعيتي استفاده كند ،پنجم؛ برداشت و فهم
برخي اعضای صاحبنظر خبرگان نيز بر لزوم ارائهی مشورت به رهبری و حراست از او به
نمايندگي از مردم است ،ششم؛ براساس اصل  148تغيير و تصويب قانون خبرگان با خود آنان
است ،ميتوان نتيجه گرفت كه هرچند واژهی «النصيحة الئمة المسلمين» در قانون اساسي
تصريح نشده ،جايگاه آن از جمله مبنا و چارچوب الزم برای اعمال آن در اين قانون فراهم
است و بر همين اساس مجلس خبرگان ميتواند به استناد اصول  8و  148قانون اساسي
شرايط ،حدود و كيفيت نصيحت امام مسلمين را تعيين كند و به تصويب برساند .ازاينرو
پيشنهاد ميشود يك ،موضوع النصيحة الئمة المسلمين مستند به اصل  8قانون اساسي بهعنوان
وظيفه در آييننامهی مجلس خبرگان رهبری درج شود؛ دوم؛ آييننامه از محرمانه بودن خارج
شده ،مردم با وظايف و اقدامهای كميسيون تحقيق بيشتر آشنا شوند؛ سوم ،زمينهی ارتباط
راحتتر مردم برای انتقال نظرها ،گزارشها و پيشنهادهايشان به نمايندگان خود در اين مجلس
فراهم شود و بودجهی الزم برای اين امر-ايجاد دفتر و  -...در اختيار اعضای مجلس خبرگان
قرار گيرد.
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يادداشتها
« .9در جمهوری اسالمي ايران دعوت به خير ،امر به معروف و نهي از منكر وظيفهای است همگاني و
متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرايط و
حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند .والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون
بالمعروف و ينهون عن المنكر».
 .1امام خميني (ره) ،بعضي از اين احاديث را ضعيف دانسته و معتقد است كه اينگونه عبارات بر
وجوب شرعي داللت نميكند تنها حقوق مؤمنان بر يكديگر را ميرساند (موسوی خميني،
1015ق ،ج .)031 :1
 .3ظاهراً اشتراك لفظي خيرخواهي (ترجمهی فارسي نصيحت) با دعوت به خير موجب شده كه بعضي
نصيحت را و تمامي رواياتي را كه در آنها از نصيحت سخن گفته شده ،تعبير به دعوت به خير
كنند .اين نظر قابل تأمل بهنظر ميرسد ،چراكه «خير» در دعوت به خير ،لفظي كلي و دارای
مصاديق متعدد است ناظر به عملي كه فرد به انجام آن دعوت ميشود ،اما «طلب خير» در نصيحت،
ناظر به انگيزهی فرد ناصح است و ازاينرو مساوی دانستن اين دو نيازمند دليل است ،چراكه اصل
بر اين است كه هر لفظي واجد معنای خاصي است و شارع در استفاده از آن مقصود خاصي را
دنبال ميكند.
 .4در روايات به لزوم نصيحت (خيرخواهي) مردم نسبت به خداوند نيز اشاره شده كه بعضي فقها آن را
طرفيني ميدانند« :نصيحة اللّه لخلقه بدعائه الي ما هو خير لهم في الدنيا و اآلخرة أو نصيحتهم النفسهم
بالتزام مرضات اللّه تعالي و نصيحتهم للّه و هي راجعة الي نصيحتهم النفسهم و هي االيمان باللّه و نفي
الشريك و ترك االلحاد  ...و ا لقيام بطاعته و االجتناب عن معصيته و الحب له و البغض فيه و مواالت
من أطاعه و معادات من عصاه( »...سروی مازندراني ،1382 ،ج .)362 :12
« .5عن أبي عبد اللّه (ع) قال :يجب للمؤمن علي المؤمن النّصيحة له في المشهد و الْمغيب و قال رسول اللّه (ص):
إنّ أَعظم النّاس منزلةً عند اللّه يوم القيامة أَمشاهم في أَرضه بالنّصيحة لخلقه».
 .6المراد بنصيحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلي مصالح دينه و دنياه ،و تعليمه إذا كان جاهال و تنبيهه إذا كان
غافال و الذب عنه و عن إعراضه إذا كان ضعيفا ،و توقيره في صغره و كبره ،و ترك حسده و غشه و دفع
الضرر عنه ،و جلب النفع إليه.
« .7أَيّها النّاس إنّ لي عليكم حقّا و لكم عليّ حقّ فأَمّا حقّكم عليّ فالنّصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و
تعليمكم كيال تجهلوا و تأْديبكم كيما تعلموا».
« .8و أمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة و النّصيحة في المشهد و المغيب و اإلجابة حين أَدعوكم و الطّاعة حين
آمركم».
« .1اني عارف لذي الطاعه منكم فضله و لذي النصيحه حقه».
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« .91و امحض أَخاك النّصيحة حسنة كانت أَو قبيحة».
« .99و النصيحة ال تكون قبيحة و لكن ربما يستقبحها السامع لصعوبتها».
« .91و اقبلوا النّصيحة ممّن أَهداها إليكم و اعقلوها علي أَنفسكم».
« .93فال تكلّموني بما تكلّم به الجبابرة  ...و ال تظنّوا بي استثقاال في حق ...فال تكفّوا عن مقالة بحقّ أَو
مشورة بعدل فإنّي لست في نفسي بفوق أَن أُخطئ».
« .94عن أَبي عبد اللّه (ع) قال :يجب للمؤمن علي المؤمن النّصيحة له في المشهد و المغيب».
 .95هر كس برادر (ديني) خود را پنهاني نصيحت كند ،او را آراسته و اگر آشكارا نصيحتش نمايد
ارزش او را كاسته است (امام حسن عسكری (ع) ،تحف العقول.)081 :
 .96النُّصحُ بَينَ المَألِ تَقريعٌ (ابن ابي الحديد ،بي تا ،ج .)301 :24
 ... « .97و في غيبته باالعالم بالكتابة أو الرسالة أو بحفظ عرضه و الزجر عن غيبته و دفع العادي عنه و
طلب المصالح له».
 .98دقت در روايت مربوطه -كه معموالً ناقص بيان ميشود -خالي از لطف نيست ...« :فقال أمير
المؤمنين«ع» :ويلك يا شريح ،أخطأت من وجوه :أمّا واحدة فأنا إمامك تدين اللّه بطاعتي و تعلم أنّي
ال أقول باطال ،فرددت قولي و أبطلت دعواي ،ثمّ سألتني البيّنة فشهد عبد ،و أحد سيدي شباب أهل
الجنة فرددت شهادتهما ،ثمّ ادّعيت عليهما أنّهما يجرّان إلي أنفسهما .أما إنّي ال أري عقوبتك إلّا أن
تقضي بين اليهود ثالثة أيّام ،أخرجوه .فأخرجه إلي قبا ،فقضي بين اليهود ثالثا ثمّ انصرف »...
(بحاراألنوار 56 /01؛ تاريخ أمير المؤمنين «ع» ،الباب  ،145الحديث .)6
« .91إنّ هذا التواصي إذا أخذ في االنتشار كظاهرة اجتماعية يأخذ نمطاً من القدرة السياسيّة العامّة و حكومة
األمّة و المجتمع علي نفسه و إن كان مجري هذه القدرة العامّة يختلف عن مجري و قناة الحكومة و الدولة.
و لعلّه إليذلك يشير تعبير الفقهاء بوالية عدول المؤمنين و إن كان ظاهر مرادهم تخصيصه بالحسبيات».
« .11و الوالية و السلطة و القدرة كصفة في الموجودات التكوينية ترجع إلي كماالت الوجود و هي بطبيعتها
تشتدّ شدّة و ضعفاً بدرجات كالوجود و بالتالي فتتباين حدود الماهيّات بحسب ذلك».
« .19امر و نهي بايد بهگونهای باشد كه در خلوت صورت پذيرد تا كسي ديگر متوجه اين تذكرات
نگردد [مگر جاييكه] هيچ راهي جز گفتن در حضور ديگران برای بازداشتن او وجود ندارد».
 .11در امر كردن و نهي نمودن ،قصد قربت و اخالص معتبر نيست ،بلكه اينها دو واجب توصّلي
ميباشند برای ريشهكن كردن فساد و بهپا داشتن واجبات .البته اگر قصد قربت داشته باشد ،در
مقابل امر به معروف و نهي از منكر مأجور ميباشد.
 ...« .13من وجوب اإلرشاد و تعليم األحكام الثابت بعمومات الكتاب و السنّة ،فمن الكتاب قوله عزّ من
قائل :و لتكن منكم أمّة يدعون إلي الخير».
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 .14موضوع اإلرشاد هو الجهل بالحكم و به يمتاز عن باب األمر بالمعروف و النهي من المنكر ،فالموضوع في
هذا الباب هو العمل الواقع علي خالف الشرع عمدا حتي يكون العمل معصية و منكرا.
 .15البته در كتاب مورد اشاره به اين نكته تصريح شده كه برخي فقها معتقدند تعليم جاهل به دعوت به
خير بازميگردد نه امر به معروف و نهي از منكر چون «اگر كسي از تكليفي بيخبر باشد و بدين
دليل آن را انجام ندهد ،آموزش اين تكليف به او امر به معروف نيست بلكه امر به معروف يادآوری
تكليفي است كه كسي آن را ميداند ولي انجام نميدهد» (مصباح يزدی.)114 :1381 ،
 .16رشيديان« -قانون معين ميكند» را ،مشخص بفرماييد كه كدام قانون معين خواهد كرد و بهتر است
بنويسيم «اين قانون و قوانين ديگر» .نايب رئيس -بهتر است قرار بگذاريم كه وقتي ميگوييم قانون
معين ميكند يعني قانون اين كشور يعني قانون اساسي معين ميكند يعني اين قانون و قوانين ناشي
از آن معين ميكند.
 .17برای مطالعهی بيشتر ر.ك :طالبكي ،اكبر ،لزوم اصالح «طرح حمايت از آمرين به معروف و ناهيان
از منكر» ،مصاحبه با خبرگزاری فارس 13/41/21 ،به آدرس:
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930729000440

 .18بايد توجه داشت كه هميشه موضوع نصيحت ،خطاهای شخصي حاكم نيست ،بلكه ميتواند نسبت
به سياستهای كلي نظام يا نحوهی اجرای آن باشد.
 .11اصل « :111هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در
اصول پنجم و يكصدونهم گردد ،يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ،از مقام
خود بر كنار خواهد شد .تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مي باشد.
در صورت فوت يا كنارهگيری يا عزل رهبر ،خبرگان موظفند ،در اسرع وقت نسبت به تعيين و
معرفي رهبر جديد اقدام نمايند»...
« .31سروش محالتي ... :قهراً اين نظارت به اندازهای مالزمه دارد كه حدود اندازهاش بيش از اينكه
شرايط كلي ،استمرار پيدا ميكند ،نخواهد بود لذا ما نميتوانيم به چنين اطالقي تمسك كنيم و در
نتيجه بتوانيم بر سازمانهايي كه زيرنظر رهبری هستند (البته به صورت خُرد) وارد شويم» (هاشمي
رفسنجاني.)53 - 26 :1385 ،
 .39اصل ...« :148هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف
خبرگان در صالحيت خود آنان است».
 .31اشكالكننده در مصاحبه با حجتاالسالم والمسلمين رفسنجاني تصريح ميكند كه به لحاظ ديني
«النصيحة الئمة المسلمين» وظيفهی همگاني است و خبرگان هم ميتوانند چنين كاری انجام بدهند،
لذا اشكال ايشان آن است كه از اصل  111و النصيحة الئمة المسلمين چنين نظارتي برداشت
نميشود (هاشمي رفسنجاني.)53 - 26 :1385 ،
 .33بعضي اعضای خبرگان حتي برای كميسيون تحقيق نوعي استقالل قائل شدهاند ،چنانكه معتقدند
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كميسيون اشكاالت را «قبل از خبرگان بايد با رهبری در ميان بگذارند ،ممكن است رهبری دليلي
داشته باشد يا سندی ارائه كند كه قانع كننده باشد» (يزدی.)84 :1385 ،
 .34حضرات آيات استادی ،جنتي ،يزدی ،رفسنجاني جوادی آملي و اميني به مسئلهی لزوم نظارت
تصريح دارند (حكومت اسالمي ،ش  04 ،8و .)01
 .35ر.ك :طالبكي.111-112 :1311 ،
 .36گشتزني و نظارت در اماكن عمومي ،بهعنوان مبارزه و برخورد با مفاسد اجتماعي برای بسيجيان
يا غير آنها با هدف ردع از منكرات و با وجود شرايط مانعي ندارد (بهجت فومني1028 ،ق ،ج .)103 :3
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منابع و مآخذ
ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ( ،)1360صورت مشروح
مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،تهران :چ اول ،ج .1
ادارهی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ( ،)1381صورت مشروح
مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي ،تهران :چ دوم.
ارسطا ،محمدجواد ( ،)1381نظارت بر اعمال حكومت ،تقريرات دورهی دكتری حقوق
عمومي ،پرديس قم دانشگاه تهران.
استادی ،رضا (« ،)1385مجلس خبرگان و مشروعيت نظام (مصاحبه)» ،حكومت اسالمي ،ش
 ،01صص .62-31
اميني ،ابراهيم (« ،)1311مقررات و عملكرد مجلس خبرگان (مصاحبه)» ،حكومت اسالمي ،ش
 ،04صص .84-66
 ،قم :مكتبة فدك ،چ اول.

بحراني ،محمد سند (1026ق)،

جمعي از پژوهشگران (زيرنظر هاشميشاهرودی ،سيدمحمود) (1026ق) ،فرهنگ فقه مطابق
مذهب اهل بيت (ع) ،قم :مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمي بر مذهب اهل بيت (ع) ،چ
اول ،ج .1
جنتي ،احمد (« ،)1385شرايط ،وظايف و اختيارات خبرگان ملت (مصاحبه)» ،حكومت اسالمي،
ش  ،01صص .62-31
جوادی آملي ،عبداهلل (« ،)1311جايگاه فقهي -حقوقي مجلس خبرگان (مصاحبه)» ،حكومت
اسالمي ،ش  ،8صص .04-14
حرّ عاملي ،محمدبن حسن (1041ق)،

 ،مؤسسهی آل البيت (ع) ،قم :چ اول ،ج .16

حسيني خامنهای ،سيد علي بن جواد (1020ق)،

(فارسي) ،قم :دفتر مقام

معظم رهبری ،چ اول.
سروش محالتي ،محمد (« ،)1315نصيحت ائمهی مسلمين» ،حكومت اسالمي ،سال  ،1ش ،1
صص .181-135
سروش محالتي ،محمد (« ،)1318خبرگان و نظارت؛ بررسي فقهي -حقوقي دربارهی نقش
مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری» ،حكومت اسالمي ،ش  ،10صص .131-112
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سروی مازندراني ،محمدصالح بن احمد بن شمس (1382ق) ،شرح الكافي ،تهران :المكتبة
اإلسالمية ،چ اول ،ج .12
سيد رضي ،محمد (1010ق) ،نهجالبالغه ،قم :مؤسسهی نهجالبالغه ،چ اول.
طريحي ،فخرالدين (1016ق) ،مجمعالبحرين ،تهران :كتابفروشي مرتضوی ،چ سوم ،ج .3
طالبكي ،اكبر ( ،)1311بررسي تحليلي نحوهي تحقق اصل هشتم قانون اساسي با نگاهي به
نهاد ملي حقوق بشر و نهاد حسبه ،رسالهی دكتری حقوق عمومي ،دانشگاه تهران.
طالبكي ،اكبر ،لزوم اصالح «طرح حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر» ،مصاحبه با
خبرگزاری فارس 13/41/21 ،به آدرس:
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930729000440

عميد زنجاني ،عباسعلي (1021ق) ،فقه سياسي ،تهران :اميركبير ،چ چهارم ،ج .1
كعبي ،عباس (« ،)1311امر به معروف و نهي از منكر تابع مصالح و مفاسد واقعي است
(مصاحبه)» ،كيهان فرهنگي ،سال بيستونهم ،ش  ،312-314مهر -آذر.
كليني ،ابو جعفر محمد بن يعقوب (1041ق) ،الكافي (ط-

) ،تهران :دارالكتب

اإلسالمية ،چ چهارم ،ج .2
،

مجلسي دوم ،محمد باقر بن محمد تقي (1040ق)،
تهران :دارالكتب اإلسالمية ،چ دوم ،ج .1
محرمي ،توحيد (« ،)1385نظارت خبرگان رهبری» ،حكومت اسالمي ،ش  ،01صص .114-81
محمود عبدالرحمان (بيتا)،

 ،ج .3

مرعشي شوشتری ،سيد محمدحسن (1021ق) ،ديدگاههاي نو در حقوق ،تهران :ميزان ،چ دوم ،ج .1
مصباح يزدی ،محمدتقي (« ،)1311جايگاه فقهي -حقوقي مجلس خبرگان (مصاحبه)»،
حكومت اسالمي ،ش  ،8صص .56-01
مصباح يزدی ،محمدتقي ( ،)1381بزرگترين فريضه ،قم :مؤسسهی آموزشي و پژوهشي امام
خميني (ره) ،چ اول.
مصطفوی ،سيد محمدكاظم (1021ق)،

 ،قم :دفتر انتشارات اسالمي وابسته به

جامعهی مدرسين حوزهی علميهی قم ،چ چهارم.
منتظری نجفآبادی ،حسينعلي (1041ق) ،مباني فقهي حكومت اسالمي ،ترجمهي محمود
صلواتي و ابوالفضل شكوری ،تهران :مؤسسهی كيهان ،چ اول ،ج .8
منتظری نجفآبادی ،حسينعلي (بيتا) ،رسالهي استفتاءات (منتظري) ،قم :چ اول ،ج .2
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موسوی خميني ،روحاهلل (1025ق) ،ترجمهي تحريرالوسيله ،ترجمهی علي اسالمي ،قم :دفتر
انتشارات اسالمي وابسته به جامعهی مدرسين حوزهی علميهی قم ،ج .2
موسوی خميني ،سيد روحاهلل (1015ق)،

 ،تهران :مؤسسهی

تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ،چ اول ،ج .1
موسوی قزويني ،سيد علي (1020ق)،

 ،قم :دفتر

انتشارات اسالمي وابسته به جامعهی مدرسين حوزهی علميهی قم ،چ اول ،ج .2
موسوی قزويني ،سيد علي (1021ق) ،االجتهاد و التقليد (

) ،قم :دفتر

انتشارات اسالمي وابسته به جامعهی مدرسين حوزهی علميهی قم ،چ اول.
هاشمي رفسنجاني ،علياكبر (« ،)1385ضرورت و جايگاه :مجلس خبرگان در جمهوری
اسالمي (مصاحبهی  ،»)1حكومت اسالمي ،ش  ،04صص .53 - 26
يزدی ،محمد (« ،)1385مجلس خبرگان و چگونگي نظارت بر رهبری (مصاحبه)» ،حكومت
اسالمي ،ش  ،01صص .86-11
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تأثير ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي
از منظر عامليت و ساختار
عباسعلي كدخدايي ،*1هادي طحان نظيف

**2

 .1استاد دانشكدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پذيرش8313/1/8 :

دريافت8313/6/81 :

چكيده
دوگانهي عامليت و ساختار يكي از مباحث پرچالش و بحثبرانگيز در حوزهي علوم اجتماعي
است .از سويي بحث تقابل ساختار و ماهيت حكومت و تأثيرات متقابل اين دو نيز موضوعي بسيار
مهم و پيچيده در حقوق اساسي است كه اين نوشتار در پي بررسي يكي از وجوه آن يعني تأثير
ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي است .البته اين دعواهاي دوگانه در علوم ديگر نيز
چندان بيسابقه نيست و شايد بتوان ادعا كرد كه اساساً مبناي تمام اين مباحث در حوزههاي مذكور
يكي بوده و اين از تبعات و ثمرات آن است كه در حوزههاي مختلف تجلي مييابد .اين نوشتار در
پي بررسي تأثير ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي از منظر عامليت و ساختار است تا
نشان دهد ك ه چرا هر ماهيت ،محتوا و غايتي ،ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب ميكند و
چرا ساختارهاي حقوقي در نظامهاي حكومتي به ظرفهايي بيطرف و بياثر نميمانند و بايد
متناسب با محتوا و ماهيت خود شكل بگيرند و از رهگذر واكاوي اين موضوع ،برخي از اقتضائات
و الزامات ساختاري مطلوب در نظام جمهوري اسالمي ايران را تحليل و بررسي كند.

كليدواژهها :ساختار ،ساختارگرايي ،حكومت ،عامليت ،عامليتگرايي ،ماهيت ،نظام سياسي.

* E-mail: aliyary1385@gmail.com
** نويسندهي مسئول

E-mail: h.tahan@ut.ac.ir
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مقدمه
يكي از مباحث اساسي در حوزهي حقوق عمومي ،رابطهي ساختار و ماهيت حكومت و
تأثير و تأثرات آنها بر يكديگر است كه اين نوشتار در پي بررسي يكي از وجوه آن يعني تأثير
ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي است .از طرفي شايد بتوان گفت موضوع متناظر با
اين موضوع ،در حوزهي علوم اجتماعي بهعنوان يكي از حوزههاي مادر در علوم انساني ،بحث
«عامليت و ساختار»( )1باشد .البته اين امر به معناي برقراري رابطهي اينهماني بين دو موضوع
مذكور نيست .دوگانهي عامليت و ساختار از مباحث مهم و بحثبرانگيز در حوزهي علوم
اجتماعي و جامعهشناسي است كه علماي اين رشته در مورد آن بسيار سخن راندهاند و راقم
اين سطور با ادبيات فربهي در اين خصوص مواجه است و براي اينكه از موضوع اصلي نوشتار
دور نيفتد ،بايد بهاختصار و به اندازهي نياز و كفايت از اين ادبيات وسيع ،تحفه برگيرد و پيش
رود تا مدعاي خويش را ثابت كند .آنجا كه اين نوشتار در پي بررسي رابطهي ساختار و
ماهيت و تأثير و تأثرات متقابل ميان آنهاست ،از رهگذر طرح اين مباني ،بهدنبال اثبات مدعاي
خود يعني تأثيرگذاري ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي است كه در اين زمينه
تأثيرگذاري ساختار بر ماهيت با رويكردي تحليلي از بررسي نقش عامل و ساختار در دعواي
اساسي و پيچيدهي دوگانهي ساختار -عامل قابل استخراج است .از نظر نگارندگان ،از آنجا كه
اين ادبيات در علوم اجتماعي با موضوع اين نوشتار متناسب است ،سعي شده تا از اين تناسب
بهنحو محدود براي اثبات مدعاي مورد نظر اين نوشتار استفاده شود ،زيرا دعواي مذكور،
دعواي ساختار -عامل است ،درحاليكه دعواي اين نوشتار ،دعواي ساختار -ماهيت است.
همچنين دعواي مذكور در علوم اجتماعي ،جنبهي توصيفي دارد ،درحاليكه در دعواي اين
نوشتار ،غايت و هدف از اهميت برخوردار است.
بهطور كلي در مباحث مربوط به عوامل شكلدهندهي تحوالت اجتماعي و سياسي،
رويكردهاي مختلفي از جمله عامليتگرايي ،ساختارگرايي و همچنين رويكردهاي تلفيقي به
نقش عامل و ساختار و نيز ميزان تأثيرگذاري هر يك از آنها ميپردازند .با عنايت به اين
مسئله و همچنين تأثيرگذاريهاي گستردهي اين رويكردها ،بررسي رابطهي ساختار و ماهيت و
همچنين تأثيرات متقابل بين ماهيت و ساختار از منظر عامليت و ساختار و بهطور خاص
چرايي تأثيرگذاري ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي ،مهمترين مسئله و دغدغهي
مورد نظر اين نوشتار است .البته در خصوص تأثير ماهيت بر ساختار بايد به اين نكته توجه
داشت كه از آنجا كه با عنايت به تمايز و اهميت اصل از فرع در مفاهيم ،اين سنخ از تأثير
(تأثير ماهيت بر ساختار) از نظر نگارندگان مفروغ عنه است ،ضمن اشاره به آن در حد كفايت،
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طبعاً عمده تمركز اين نوشتار بر تأثير ساختار بر ماهيت خواهد گذشت .همچنين با اينكه در
خصوص دعواي دوگانهي عامليت و ساختار ،قلمفرساييهاي فراواني صورت گرفته ،رويكرد
غالب آنها عموماً ناظر بر حوزهي علوم اجتماعي و جامعهشناسي بوده است و با رويكرد
حقوق عمومي بهطور عام و در موضوع مورد نظر اين نوشتار يعني تأثير ساختارهاي حكومتي
بر ماهيت نظام سياسي بهطور خاص ،تحقيق مستقلي انجام نگرفته است.
در اين نوشتار ،ابتدا مفهومشناسي ساختار و ماهيت مورد توجه قرار ميگيرد و پس از
زدودن غبار ابهام از مفاهيم مذكور و روشن شدن معناي كليدواژههاي اصلي ،به تبيين
رويكردهاي سهگانهي عامليتگرايي ،ساختارگرايي و تلفيقي متناسب با موضوع اين نوشتار
پرداخته ميشود و در نهايت نيز تأثير ساختارها در نظام سياسي ايران با ارائهي نمونههايي
بررسي و تحليل ميشود.

 .1مفهومشناسي ساختار و ماهيت
در تمام حوزههاي معرفتي و بهويژه در علوم انساني ،پيش از هر امري براي جلوگيري از
بروز خطاهاي معرفتي ،بايد مفاهيم و اصطالحات مورد نظر بهدقت تبيين شوند .اهميت اين
مفهومشناسي وقتي بيشتر ميشود كه موضوع مورد بررسي ،مفهومي باشد كه در حوزههاي
نظري و عملي با معاني متعددي همراه باشد و چنانچه مفاهيم مورد نظر بهدرستي تبيين نشوند،
برداشتهاي گوناگوني را در عمل در پي خواهد داشت .ازاينرو براي جلوگيري از بروز چنين
آفتي در اين نوشتار ،ابتدا به مفهومشناسي واژهي «ساختار» و سپس به مفهومشناسي واژهي
«ماهيت» پرداخته ميشود.

 .1-1مفهوم ساختار
واژهي ساختار( )2از ريشهي التين  Structuraو فعل  Struereبه معناي بنا كردن و ساختن اخذ
شده است ( .)Miriam Glucksmann, 1979: 1اين واژه ،از قرن پانزدهم به زبان انگليسي وارد شده
و در لغت به معناي چگونگي ساختمان يك چيز و همچنين ترتيب اجزا و بخشهاي يك جسم
(معين :1131 ،ج  ،)1873-1871 ،2شيوهي چينش اجزاي مختلف يك چيز در كنار هم بهگونهاي
مرتبط ،منظم و سازمانيافته براساس يك طرح دقيق بهكار رفته است ( )Oxford, 2005: 1523كه
بايد يك كليت را نيز تشكيل داده باشند ( .)Longman, 2008: 1649همچنين به عوامل سازندهي
يك چيز مانند ساختار دولت اطالق شده است

(Robert, 1988: 1219

 .)Leبنابراين واژهي

ساختار به معناي قالب ،فرم ،شكل ،ساختمان ،اسكلت و همچنين بنا و بنياد است .البته اين واژه،
تا قبل از قرن هفدهم صرفاً در معماري بهك ار رفته است؛ اما پس از آن ،در علم كالبدشناسي
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به اين صورت كه اجزاي تن آدمي نوعي ساختمان تلقي شد و همچنين در علم دستور زبان به
اين نحو كه تركيب و ترتيب كلمات داراي ساخت تصور شد ،نيز استعمال شده است .در قرن
نوزدهم هربرت اسپنسر اين واژه را از زيستشناسي وام گرفت و آن را در علوم انساني بهكار
برد (توسلي.)121-124 :1181 ،
ساخت و ساختار در معناي اصطالحي نيز در رشتههاي مختلف در حوزهي علوم انساني
كاربرد زيادي دارد كه با توجه به معاني مطروحه ،آثار متعددي بر هر يك از آنها مترتب است.
از جمله اينكه در علوم اجتماعي ،جامعهشناسان كالسيك ايدهي ساخت اجتماعي را در اين
چارچوب نظري مطرح كردهاند (لوپز و جان .)21-21 :1171 ،ازاينرو ساختار همواره همراه با
واژگاني مانند الگو ،نظام ،مجموعه ،نهاد و سازمان بهكار ميرود كه وجه مشترك همهي اين
واژگان ،برخورداري از نظم ،عقالنيت ،قانون ،هدفمندي و كاركرد است (فكوهي:1183 ،
 .)184در يكي از رايجترين تعاريف ساختار گفتهاند كه هر گاه بين عناصر و اجزاي يك
مجموعه كه كليت آن مورد نظر است ،رابطهاي نسبتاً ثابت و پايدار برقرار باشد ،مفهوم ساختار
تحقق يافته است كه براساس اين تعريف ،ساخت داراي دو وجه است كه يك وجه آن متشكل
از عناصر تشكيلدهندهي آن است و وجه ديگر روابط ثابتي را كه عناصر ساختي را به يكديگر
مرتبط ميسازد ،در بر ميگيرد ( .)Miriam Glucksmann, 1979: 20-15در تعريف ديگري ،راد
كليف براون ،ساخت را در شبكهي روابط اجتماعي خالصه كرده است ،البته با اين توضيح كه
منظور او از ساخت جامعه ،شبكهي ارتباطات اجتماعي موجود است كه وحدت آنها در
شبكهي مستمري كه پايگاهها و نقشها محور اصلي آن را تشكيل ميدهند ،خالصه ميشود
( .)Radcliffe-Brown, 1952: 190-192ماكس وبر نيز در تعريف ساخت اجتماعي ،آن را طرح
منطقي روابط انتزاعي كه شالودهي يك واقعيت را تشكيل ميدهند ،تعريف كرده است
(مندراس و گورويچ .)191 :1114 ،از نظر لوي اشتراوس ،از بنيانگذاران معتبر ساختارگرايي،
منظور از ساختار ،تركيب خاص همبستگي اجزاي يك مجموعه با هدف معين است؛ براي
مثال بدن انسان كه اجزاي آن با هم همكاري ميكنند ،يك ساختار است .به نظر اشتراوس،
ساختار شيء ،محسوس و واقع در جهان نيست ،بلكه صرفاً جنبهي اعتباري و ذهني دارد
(توسلي.)141 :1181 ،
در فرهنگهاي علوم اجتماعي نيز واژهي ساخت ،به معناي الگويي است كه در ميان اجزا و
عناصر يك پديده وجود دارد و ساخت اجتماعي به معناي الگوي اجزاي جامعه است (لوپز و
جان .)11 :1171 ،همچنين ساخت اجتماعي گاهي به معناي محدوديتهايي بهكار ميرود كه
كنش فردي با آن مواجه ميشود .همچنين اگر نظام( )1به معناي مجموعه عناصر وابسته به هم
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فرض شود ،مفهوم ساخت را ميتوان مرتبط با مفهوم نظام در نظر گرفت و براي توصيف
سازمان زندگي اجتماعي بهكار برد (بودون  .)17 :1183 ،به نظر هانري مندراس براي پي بردن
به مفهوم نظام ،بايد معناي كل و مجموعه را توضيح داد و اساساً كل يا مجموعه با حاصل
جمع افراد يعني عناصر و اجزاي آن متفاوت است (مندراس و گورويچ .)191 :1114 ،اگرچه
ممكن است اين اصطالح در علوم اجتماعي ابعاد گوناگوني داشته باشد ،اين ابعاد در قالب سه
معنا قابل تبيين هستند :ساخت نهادي كه الگوهاي فرهنگي معيار را كه انتظارات عامالن از
رفتار ديگران را تعيين و تنظيم ميكند و مناسبات پايداري را ميان آنان سامان ميدهد؛ ساخت
رابطهاي كه دربرگيرندهي روابط و مناسبات اجتماعي است و براي توصيف الگوي روابط
متقابل ،وابستگي متقابل ميان عامالن و كنشهاي آنها و نيز جايگاه آنها در جامعه از اين
اصطالح استفاده ميشود؛ ساخت تجسدي كه به معناي بعد حكشدهي ساخت نهادي و
رابطهاي در جسم ،انديشه ،احساس و رفتار انسان است (لوپز و جان 14-11 :1171 ،و .)141
مفهومپردازي در خصوص ساختار به اينجا ختم نشد و از مفهوم ساختار و توسعهي مباني
نظري آن ،مكتب اصالت ساختار يا

ساختارگرايي()4

بهوجود آمد .اين مفهوم بهسرعت توسعه

يافت و برخي نويسندگان به آن منزلت آيين دادند (كرايب .)131 :1187 ،اين توسعهي مفهومي
بهنحوي است كه امروزه ساختارگرايي يكي از نظريههاي مرسوم و رايج در علوم اجتماعي
بهشمار ميرود .بر پايهي اين تفكر ،ساختارهاي باطني و ناملموس ،چارچوبهاي اصلي
پديدههاي اجتماع را تشكيل ميدهند .انديشههاي فرديناند دوسوسور را ميتوان آغازگاه اين
مكتب دانست ،هرچند پس از وي ساختارگرايي تنها به زبانشناسي محدود نشده و در
حوزههاي گوناگون بهكار گرفته شد .ساختارگرايي ابتدا با مطالعهي ساختار زبان آغاز شد ،اما
بعدها توسعه پيدا كرد و با در برگرفتن موضوعات انسانشناختي ،رشد و گسترش يافت.
عالمان ساختارگرا همواره تالش كردهاند كه اصول حاكم بر زبانشناسي را در حوزهي علوم
اجتماعي مورد عالقهي خود بهكار گيرند .ساختارگرايان به اين نتيجه دست يافتند كه زبان يك
ساختار اجتماعي است و هر فرهنگ ،براي رسيدن به ساختارهاي معنايي ،روايتها يا متنها را
وسيع و متحول ميكند .ساختارگرايي در جستوجوي ساختارهاي پنهان و ناآگاهي است كه
وجوه مختلف زندگي ،بازتوليد آن بهشمار ميروند و امروزه در حوزههاي مختلف دانش
بهويژه زبانشناسي ،انسانشناسي ،فلسفه ،تاريخ ،روانشناسي و مطالعات ادبي و فرهنگي نفوذ
يافته است (ازكيا و مختارپور .)7 :1191 ،به هر حال امروزه ساختارگرايي و پساساختارگرايي
رويكردهاي مختلفي در جامعهشناسي بهشمار ميآيند.
در جامعهشناسي سياسي نيز بهمنزلهي يكي از شاخههاي علوم اجتماعي ،چنانكه تأثيرات
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آن بر علوم ديگر مانند حقوق و علوم سياسي در ادامه خواهد آمد ،ساختار به معناي نحوهي
چينش قدرت و كيفيت اعمال قدرت حكومتي بر جامعه بهكار ميرود .از منظر جامعهشناسي
سياسي ،معيارهاي جامعهشناختي تقسيمبندي رژيمهاي سياسي به رابطهي ميان دولت و جامعه
نظر دارد كه از اين لحاظ دو معيار قابل تشخيص است :يكي نحوهي اعمال قدرت حكومتي كه
ساخت (ساختار) قدرت سياسي را تشكيل ميدهد و ديگري ميزان اعمال قدرت حكومتي يا
تالش براي ايجاد دگرگونيهاي اجتماعي و اقتصادي (بشيريه .)297 :1188 ،توجه به اين نكته
نيز ضروري است كه همانگونهكه علماي علوم اجتماعي با صراحت گفتهاند ،در زمانهاي
گذشته انديشمندان ميان جامعه و دولت تفكيكي قائل نبودهاند و مسائل اجتماعي در البهالي
مسائل سياسي و حكومتي مطرح شدهاند كه اين مسئله در مورد انديشهي افرادي مانند فارابي
صادق است (رجبي و ديگران.)41-41 :1171 ،
به هر حال امروزه با اهميت يافتن مفهوم واژهي «ساختار» در علوم اجتماعي ،تأثيرات و
همچنين آثار كاربرد اين واژه را در ساير حوزههاي علوم اجتماعي از جمله حقوق عمومي و
علوم سياسي نيز ميتوان به نظاره نشست .البته كاربرد واژهي ساختار در آثار علماي كالسيك
حقوق سابقهي چنداني ندارد و علماي حقوق عمومي آن را از علوم سياسي به عاريه گرفتهاند
كه بيشك اين امر نيز متأثر و محصول طبيعي محيط اجتماعي است ،زيرا دولتها حتي با
هدف تضمين امنيت افراد و تأمين نيازهاي اساسي آنها نميتوانند نسبت به ساختارهاي
اجتماعي بيتفاوت باشند .در اين زمينه ژرژ سل بر اين اعتقاد است كه محظورات اجتماعي كه
حقوق آنها را ميآفريند ،اساساً زيستشناختي است (كربونيه و ماتيو )179 :1171 ،و اصوالً
حقوق موضوعات مخصوص خود را در بر ميگيرد و اين مسئله آن را از ساير علومي كه
ساختارها را مطالعه ميكنند ،متمايز ميسازد؛ به هر حال نويسندگان حقوق عمومي بر خالف
سنت سلف خود از اصطالح ساختار بهره جسته و رايجترين كاربردهاي واژهي ساختار در
حوزهي حقوق عمومي در توصيف اشكال دولت و نيز تشكيالت اداري است .براي نمونه
امروزه تعارض ميان دولتهاي بسيط يا تكبافت و دولتهاي مركب يا چندپارچه ،عموماً
تعارضي ساختاري دانسته شده است (كربونيه و ماتيو.)192-191 :1171 ،
متخصصان حقوق عمومي ،ساختار را از علوم سياسي به عاريه گرفتهاند و اين اصطالح،
متأثر از جامعهشناسي سياسي بهطور خاص و علوم اجتماعي بهطور عام به علوم سياسي راه
يافته است .همچنين از آنجا كه جامعهشناسي سياسي با بررسي محيط اجتماعي سياست،
ميكوشد رابطهي ميان قدرت دولتي و قدرت اجتماعي را دريابد (بشيريه ،)19-17 :1188 ،در
اين رشته ،ساختار نيز بيانگر نحوهي اعمال قدرت سياسي يا بهعبارت ديگر نحوهي ترتيببندي
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و سازماندهي نهادهاي سياسي در يك قالب كالن به نام حكومت است كه گاهي اين مفهوم
مرداف با شكل دولت در نظر گرفته شده است (يوسفي)21 :1179 ،؛ اما واقعيت آن است كه
نميتوان مفهوم ساختار را صرفاً در شكل حكومت محدود كرد .بنابراين در علم سياست،
واژهي ساختار ،اغلب با مفهومي جامعهشناختي بهكار رفته است كه در نتيجه مقصود از آن،
تركيب عناصر نفوذ ،پيوندها يا تعارضهاي موجود بين قدرتهاي عمومي و قدرت اقتصادي
يا اجتماعي و نيز صالحيت هاي واقعي عمل سياسي است .با اين مفهوم ،اصطالح ساختار گاه
در خصوص مطالعهي ساختار احزاب به معناي مطالعهي تشكيالت دروني احزاب و همچنين
نظامهاي حزبي (دوورژه )191-424 :1182 ،گاهي در مورد ساختار حقوقي دولتها مانند
بررسي ساختار دولتهاي فدرال و همچنين در خصوص روابط ساختاري ميان دولتها
استفاده شده است (قاضي.)188 :1171 ،
پس ساختار در علوم سياسي بيانگر كيفيت و تنظيم نظاممند نهادها و مقامات عالي
حكومت براي جريان افتادن قدرت و ادارهي امور كالن يك اجتماع به نام دولت شامل
جمعيت ،سرزمين و حاكميت است .براساس اين تلقي ،معناي واژهي ساختار به مفهوم شكل
حكومت و همچنين اجزاي رژيم سياسي نزديك ميشود؛ چراكه رژيم سياسي را نيز قالببندي
حقوقي نهاهاي سياسي معرفي كردهاند كه اين تعريف ،با افزودن دو عامل زماني و مكاني
تكميل ميشود؛ با اين اوصاف ميتوان رژيم سياسي را مجموعهاي از نهادهاي سياسي
تلفيقيافته و همگنشده در محدودهي دولت -كشور و در زمان معين تعريف كرد كه البته
رژيمهاي سياسي را نيز معلول تنظيم و تلفيق نهادها و شيوههايي دانستهاند كه براساس آنها
بايد قدرت سياسي اعمال شود (قاضي .)273-271 :1171 ،البته مرحوم قاضي ،واژهي حكومت
را در كل ،داراي رنگ و بوي حقوقي بيشتري نسبت به رژيم سياسي دانسته و بهصراحت،
حكومت را به معناي ساختار آن ميداند (قاضي .)271 :1171 ،ايشان از آنجا كه

دولت()1

را

نهادِ نهادها معرفي ميكند و آن را جامعهي سياسي سازمانيافته و نهادبنديشدهاي ميداند كه از
ساير جوامع متمايز است و شخصيت مشخص و متمايزي از عناصر خود دارد كه ساير
نهادهاي سياسي از آن ناشي شدهاند ،از قواعد حقوقي ،نهادهاي مختلف بهويژه نهادهاي
سياسي و همچنين رژيمها (حكومتها) بهعنوان عناصر ساختاري اين جامعهي سياسي ياد
ميكند (قاضي .)14 :1179 ،بنابراين بهنظر ميرسد در حوزهي حقوق عمومي ،كيفيت تنظيم و
نحوهي چارچوببندي نهادها اعم از رهبري و قواي سهگانه و همچنين رابطهي بين آنها،
ساختار يك حكومت را رقم ميزند كه قاعدتاً ظهور و انعكاس آن را ميتوان تا حد زيادي در
قانون اساسي به نظاره نشست .بر اين اساس ميتوان ادعا كرد كه تدقيق در ساختار ارائهشده در
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قانون اساسي هر كشور ،به ايجاد و دريافت دركي درست و منطقي در زمينهي ساختارهاي هر
حكومت ميانجامد .ازاينرو كليهي ابزارهايي كه بهصورت شكلي و در يك رابطه تعريف شده
و يك نظام سياسي را مديريت ميكند ،حوزهي بحث ساختار در اين نوشتار محسوب ميشود.
در اين نوشتار منظور از ساختار ،ساختار به معناي اخير است.

 .2-1مفهوم ماهيت
ماهيت واژهاي است عربي )3(،مركب از «ما» (حرف استفهام عربي)« )8(،هي» (ضمير منفصل
مؤنث غايب) و «يت» (پسوند مصدر جعلي) (عميد )1317 :1179 ،كه به معناي حقيقت،
طبيعت ،نهاد ،ذات و جوهر ،قيمت و ارزش ،فضيلت و معنويت و نيز چگونگي و كيفيت است
(نفيسي ،بيتا .)1128 :سخن از ماهيت را سخن از چيستي دانستهاند ،به اين معنا كه منظور از
ماهيت چيزي ،يعني حقيقت آن چيز (دهخدا ،ج)18813 :1181 ،12؛ بر اين اساس گفتهاند
ماهيت ،چيزي است كه در جواب «ما»ي حقيقيه (چيست) ميآيد و پرسش از گوهر (جوهر)
اشياست .ازاينرو ماهيت ،بر حقيقت شيء و آنچه شيئيت شيء به آن است ،اطالق ميگردد
(معين :1131 ،ج  .)1841 :1به هر حال در لغت ،امور ماهوي به امور مربوط به اساس ،ريشه و
ذات هر چيز و هر كار اطالق ميشود؛ بنابراين ماهيت به اصل هر چيز بر ميگردد نه فروع آن
(جعفري لنگرودي .)314 :1182 ،اما شايد اولين تبادر ذهني در خصوص معناي اصطالحي
واژهي ماهيت ،مفهوم اين واژه در فلسفه باشد كه به معناي آنچه دائمي است و از بين نميرود
(Robert, 1988: 1222

 .)Leدر نتيجه ماهيت عبارت است از محمول بالواسطه بر چيزي كه

تمامنماي آن باشد ،چنانكه گفتهاند« :ماهيه الشي تمام ما يحمل علي الشي حمل مواطاه من غير
ان يكون تابعا لمحمول آخر»؛ يعني گوهر يك نوع؛ همچنين مجموع مختصات و مشخصاتي
است كه او را متمايز از نوع ديگر ميكند (جعفري لنگرودي .)311 :1182 ،ماهيت در حقوق
نيز كاربردهاي متعددي دارد( )7و در مقام تبيين مفهومي اين اصطالح ،نبايد اين مسئله را از نظر
دور داشت كه در اين استعماالت ،همواره بر عناصر ذاتي و اساسي تأكيد شده است.
مسئلهي مهم و اساسي اينكه واژهي ماهيت در فلسفه ،به مفهوم حقيقي و در حقوق مانند
بسياري از حوزههاي علوم انساني و بهطور خاص در اين نوشتار ،به مفهوم اعتباري خود بهكار
رفته و بههيچوجه مراد از اين واژه ،كاربرد آن به مفهوم حقيقي نبوده است؛ زيرا ماهيت در
فلسفه ،ناظر بر نوع طبيعي است ،يعني از يك طرف ناظر بر موجوداتي است كه در ادبيات
منطق و فلسفه ،در نظام جنسي و فصلي تعريف شده باشند؛ از طرف ديگر جوهر باشند
(اعراض نباشند) و نيز در استعمال ،بهنحو اعتباري بهكار نرفته باشند؛ ازاينرو در فلسفه،
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استعمال واژهي ماهيت براي امور اعتباري شايد چندان صحيح و دقيق نباشد .براي نمونه از
اين منظر ،استفاده از عباراتي مانند «ماهيت جامعه» به معناي چيستي جامعه مطلوب نيست،
چون اساساً جامعه جزو امور اعتباري است .به هر حال ،براساس رويهي مرسوم كه ناشي از
معناي اعتباري اين واژه است ،ماهيت به اعتبار پرسش از چيستي هر چيز در علوم مختلف
بهكار ميرود .ازاينرو بر خالف كاربرد اين اصطالح در فلسفه كه صرفاً در خصوص امور
حقيقي و واقعي استفاده ميشود ،كاربرد اين واژه امروزه در بسياري از علوم و نيز كاربرد آن در
اصطالح مورد نظر اين نوشتار ،اعتباري است .پس در اين مقاله منظور از واژهي ماهيت يعني
محتواي نظام در مقابل شكل و ساختار آن ،چنانكه كامالً مرسوم و مصطلح است كه در ادبيات،
واژههاي «ماهوي» و «شكلي» را در مقابل يكديگر مينهند .بنابراين در اين نوشتار منظور از
بررسي رابطهي ساختار و ماهيت در نظام حكومتي ،بررسي تأثيرات متقابل اين دو بر يكديگر
به معناي بررسي تأثير ساختارها براساس و غايات نظام اسالمي و در يك كالم ماهيت آن يعني
آنچه اساساً نظام جمهوري اسالمي ايران براي اقامه و اجراي آن ايجاد شده ،است و بر عكس
تأثير غايات نظام اسالمي بر ساختارهاي سياسي و حكومتي است كه نگارندگان اين
موضوعات را از منظر عامليت و ساختار بررسي ميكنند .براي مثال بهنظر ميرسد از آنجا كه
در نظام جمهوري اسالمي ،مشروعيت همهي اركان ،نهادها و ساختارها به واليت فقيه است
(حسيني خامنهاي ،)239-238 :1191 ،واليت فقيه از بعد مشروعيتزايي جزو امور ذاتي و
ماهيت نظام محسوب ميشود ،اما چگونگي اعمال واليت با توجه به شرايط زمان و مكان
متفاوت خواهد بود .ازاينرو اين نحوهي اعمال ماهيت لزوماً منوط و منحصر به ساختار
حكومتي خاصي نيست و هر زمان ممكن است بهگونهاي و در يك ساختار اجراشدني باشد؛
در نتيجه واليت انسان كامل در همهي زمانها و واليت فقيه در زمان غيبت ،ثابت و تغييرناپذير
ولي نحوهي اعمال و اجراي آن تغييرپذير است كه اصوالً در مباحث مربوط به ساختار مورد
بحث قرار ميگيرد.

 .2چرايي تأثير از منظر عامليت و ساختار
اصطالح «عامليت»( )9به رويدادهايي مربوط ميشود كه فرد انساني مسبب آنهاست ،به اين
معنا كه وي در هر مرحله از انجام كار ميتوانست بهنحو ديگري عمل كند (گيدنز.)34 :1174 ،
در خصوص معناي ساختار نيز در مباحث گذشته اشاره شد كه اين اصطالح در علوم اجتماعي
معاني مختلف و متفاوتي دارد .از جمله اينكه ساخت اجتماعي گاهي به معناي محدوديتهايي
بهكار ميرود كه كنش فردي با آن مواجه ميشود .در مورد نسبت عامل و ساختار و همچنين
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تأثيرات هر يك مباحث عمدهاي از سوي انديشمندان مطرح شده است .نظر به تنوع آراي
موجود در اين خصوص ،مجموع ديدگاههاي مذكور در سه دسته قابل ذكرند:

 .1-2رويكرد اول :عامليتگرايي
عامليت با اموري سروكار دارد كه يك فرد انجام ميدهد و هر آنچه اتفاق ميافتد ،بيانگر
آن است كه فرد انجام آن را خواسته و در تحقق آن دخالت داشته است ،زيرا اگر او
نميخواست اتفاق نميافتاد (ريتزر .)312 :1189 ،در اين رويكرد كه فردگرايي ،ذرهگرايي،
ارادهگرايي و قصدگرايي نيز خوانده ميشود ،اساساً جامعه چيزي جز تودهاي از افراد نيست و
ساختارهاي اجتماعي از رهگذر تعامالت خرد يا كنش متقابل افراد ساخته ميشوند (بانگ،
[ 1171الف] .)113 :براساس اين ديدگاه ،پديدههاي اجتماعي ،محصول افعال اعضاي جامعه و
كنشگران تلقي ميشوند و كنشگران ،خود عامالني هستند كه باورها ،ارزشها ،اهداف ،معاني،
اوامر و نواهي و احتياط و ترديد بر افعالشان حكومت ميكند (ليتل .)31 :1181 ،افرادي
مانند واتكينز بر اين اعتقادند كه هستيشناختي اساس فردگرايي بر اين امر استوار است كه
جامعه حقيقتاً از مردم و فقط از مردم تشكيل شده و حتي ميتوان گفت كه اشياي اجتماعي
ساختهي افعال و اميال افراد است (سروش .)117 :1177 ،هومنز نيز واقعيت فرافردي يعني
اجتماع را انكار ميكند .از نظر پوپر هم از آنجا كه كلهاي اجتماعي وجود ندارند ،علوم
اجتماعي صرفاً وضعيت افراد را مطالعه ميكند .وينچ هم به تبع ويتگنشتاين معتقد است كه
علوم اجتماعي تنها رفتار ارادي معطوف به قاعده را مطالعه ميكند ،نه گروههاي اجتماعي را
(بانگ[1171 ،الف] .)111-114 :از منظر دوناگن ،تنها طريق براي تبيين افعال انساني ،رجوع به
افكار آنهاست ،زيرا درك انسانها از موقعيتها تبيينكنندهي رفتارشان است ،نه خود
موقعيتها .وي اجماالً ميپذيرد كه براي برآورد كاميابي يا ناكامي آدميان در تبديل نيت به
عمل ،رجوع به موقعيتها در مواقعي ضروري است (سروش ،)131 :1177 ،ولي همچنان
اصالت را به فرد ميدهد و بر آگاهانه بودن كنشهاي انساني اصرار ميورزد .بديهي است كه با
اين فرض ،آنچه اصالت دارد ذهنيت خواهد بود نه عينيت .براساس اين تلقي ،پديدههاي
اجتماعي محصول و نتيجهي افعال هدفدار و قصد عامالن اجتماعياند (ليتل .)39 :1181 ،با
توجه به ديدگاههاي مزبور ،برخي از اصول هستيشناختي حاكم بر اين رويكرد عبارتاند از:
 .1جامعه ،مجموعهاي از افراد است .كلهاي فرافردي خيالياند و نهادهاي اجتماعي چيزي
جز قرار دادههاي حاكم بر رفتارهاي فردي نيستند؛
 .2كلهاي اجتماعي انتزاعياند ،ازاينرو نميتوانند بهمنزلهي يك واحد عمل كنند يا
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اعراض نوپديد و كلي داشته باشند؛ هريك از اعراض اجتماعي ،مجموعهاي از اعراض فردي
است؛
 .1كلهاي اجتماعي بهدليل تخيلي بودن ،نميتوانند كنش متقابل داشته باشند و بر اعضاي
خود تأثير بگذارند و تحول يابند .همكنشي دو جامعه ،چيزي جز مجموعه همكنشيهاي ميان
اعضاي فردي آنها نيست .فشار گروه ،برايند فشارهايي است كه توسط هر يك از اعضاي
گروه بر ديگر اعضا وارد ميآيد .تغيير اجتماعي ،حاصل جمع تغييراتي است كه در اعضاي
تشكيلدهندهي جامعه پديد آمدهاند (بانگ[1171 ،الف].)111-114 :

 .2-2رويكرد دوم :ساختارگرايي
براساس اين رويكرد كه در مقابل رويكرد اول قرار دارد ،واقعيتهاي اجتماعي در سطح
خرد در چارچوب جامعهي كالن و تحت الزامات ساختاري آن تعين مييابند و تنها در حالتي
ميتوان به كنش متقابل و سازوكارهاي تحقق آن پي برد كه نيروهاي ساختي كالني كه كنشها
و تعامالت افراد در چارچوب آن شكل ميگيرند ،شناسايي شوند .از اين ديدگاه ،ساختارهاي
اجتماعي ،نظامهايي بادوام و سامانبخش هستند كه با تعيين چارچوبها ،هدايتگر و
محدودكننده يا الهامبخش كنشهاي انسانها خواهند بود (بانگ[1171 ،الف].)111-114 :
ساختارگرايي با مفاهيم ديگري همچون كلگرايي و با رويكردهاي مختلفي تفسير شده
است .ابنخلدون ،هگل ،كانت ،ماركس ،دوركيم ،تونيس ،مالينوفسكي ،پارسونز ،سوسور و
لويي اشتراوس ،همگي بهرغم اختالف نظرهاي جدي ،كلگرا هستند؛ بهعبارت ديگر ،همهي
اين افراد جامعه را بر فرد مقدم ميدانند و بر اين اعتقادند كه ساختارهاي اجتماعي ،احساس،
انديشه و عمل انسان را شكل ميدهند (بانگ[1171 ،ب] .)111-114 :البته ساختارگرايان در
نوع ساختارهاي مورد نظر خود اختالف نظرهاي فراواني دارند؛ براي نمونه ،برخي مانند
الكان و فرويد بر ساختارهاي عميق ذهن تأكيد دارند ،درحاليكه برخي ،ساختارهاي گسترده و
نامرئي جامعه را در هدايت كنشها مهم و اساسي ميدانند؛ در اين زمينه دوركيم ،از وجدان
جمعي بهمثابهي دستگاه معيني از مجموعه اعتقادات و احساس مشترك (دوركيم،)88 :1171 ،
امري نامرئي كه موجب محدوديت فرد (كرايب 214 ،114 :1172 ،و  )248و موجد نوعي
تحميل و فشار است ،سخن به ميان آورده است (دوركيم .)21 :1132 ،برخي همچون سوسور،
به ساختارها بهمثابهي الگوهايي براي جهان اجتماعي نگريستهاند و برخي مانند لوي اشتراوس از
بنيانگذاران معتبر ساختارگرايي به رابطهي ديالكتيكي ميان ساختارهاي ذهن و ساختارهاي
جامعه توجه كردهاند و معتقدند كه ساخت نه امري محسوس و واقع در جهان خارج كه صرفاً
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امري اعتباري و ذهني است .چنين ساختي از ديدگاه وي داراي خصايصي منظومهوار يا نظامي
است كه دگرگوني هر جزء آن موجب دگرگوني ديگر اجزا ميشود؛ عالوهبر اين ،از خاصيت
پيشبينيپذيري برخوردار است؛ يعني براساس آن ميتوان پيشبيني كرد كه اگر در يك يا چند
عنصر از عناصر ساخت تغييراتي پديد آيد ،در كل ساخت چه تغييري روي خواهد داد
(توسلي .)141 :1181 ،به هر حال همانگونهكه اشاره شد ،اين ساختارها از منظر انديشمندان
مختلف ،متفاوتاند ،چنانكه اين كل (ساختار) از منظر منتسكيو ممكن است وراثت ،از منظر
فرويد جنسيت ،از منظر دوركيم واقعيتهاي اجتماعي و از منظر پارسونز تقسيمبنديهاي
اجتماعي مانند سياست و اقتصاد كه مخلوق خود انسان است ،باشد .صرف نظر از تنوع
ديدگاهها ،برخي از اصول هستيشناختي حاكم بر اين رويكرد نيز عبارتاند از:
 .1جامعه ،يك كل است و فراتر از اجزاي تشكيلدهندهي خود جاي دارد؛
 . 2جامعه داراي صفات كلي متمايز از صفات افراد است .اين صفات قابل تحويل به
هيچيك از صفات اجزاي آن نيست؛
 .1تأثير جامعه بر اعضا بسيار شديدتر از تأثير اعضا بر جامعه است .همچنين تغيير
اجتماعي ،امري فرافردي است ،هرچند بر اعضاي جامعه نيز تأثير ميگذارد (بانگ[1171 ،ب]:
.)111-119
متفكراني مانند دوركيم ،پارسونز و مرتون بر اين اعتقادند كه اساساً انسانها در درون
ساختار تعريف

ميشوند)11(.

ازاينرو انسانها جزو يك كل شده و بهعبارت بهتر در آن محو

ميشوند .نتيجهي اين ديدگاه اين خواهد بود كه براي نمونه چنانچه شخصي در ساختاري مثل
دانشگاه تهران قرار ميگيرد ،اين ساختار او را تغيير خواهد داد و حاصل اينكه او ديگر خودش
نيست و بهنحوي كه ساختار مورد نظر خواسته بود ،تغيير مييابد و بهعبارت بهتر شكل
ميگيرد .ريتزر كساني را كه از چشمانداز ساختارگرايي پشتيباني ميكنند ،به چند دسته تقسيم
ميكند ،به اين نحو كه برخي از ساختارگرايان بر آنچه خود ساختارهاي ژرفذهن ميخوانند،
تأكيد دارند؛ به نظر آنها ،اين ساختارهاي ناخودآگاه مردم را به تفكر و عمل وا ميدارند؛
نظريات روانشناساني مانند زيگموند فرويد را ميتوان در اين زمينه تحليل كرد .دستهي
ديگري ،بر ساختارهاي گستردهتر و نامرئي جامعه تأكيد كرده و اين ساختارها را تعيينكنندهي
اعمال انسانها و نيز كل جامعه تلقي ميكنند؛ برخي ماركس را از جمله كساني ميدانند كه بر
اين اساس عمل كرده است ،زيرا وي بر ساختار اقتصاد نامرئي جامعهي سرمايهداري تأكيد
دارد .گروه ديگري ساختارها را بهمثابهي الگوهايي براي جهان اجتماعي در نظر ميگيرند و در
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نهايت ،شماري ديگر به رابطهي ديالكتيكي ميان افراد و ساختارهاي اجتماعي ميپردازند و بين
ساختارهاي ذهن و ساختارهاي جامعه ،پيوند برقرار ميكنند (ريتزر .)114 :1189 ،به هر حال
از منظر ساختارگرايان ،نتيجهي اين تغييرات آن است كه ساختارها انسانها را به هم شبيه
ميكند .ماركس بهعنوان يك متفكر ساختارگرا در اظهار نظري افراطي كه بيانگر اين مهم است
كه ديدگاه ساختارگراي وي به نگاه جبرگريانه منجر شده ،معتقد است« :انسانها تاريخشان را
ميسازند ،ولي نه آنچنان كه خودشان دوست دارند ،آنها تاريخ را تحت شرايط دلخواهشان
نميسازند ،بلكه تحت شرايطي اين كار را انجام ميدهند كه مستقيماً در برابر آنها وجود
داشته و از گذشته به آنها انتقال يافته است» (ريتزر.)311 :1189 ،
در مقابل ،انديشمندان عامليتگرايي مانند وبر معتقدند كه در اثر ساختارها ،انسانها شبيه
به هم نميشوند ،زيرا در عمل نيز انسانها در نهايت كامالً متفاوت از يكديگرند و اين
تفاوتها نتيجهي تجارب متفرق و غيرشبيه انسانها نسبت به يكديگر است؛ زيرا در پس هر
انسان ،يك تاريخ وجود دارد و آن تاريخ ،چيزي به نام تفسير را رقم خواهد زد .توضيح اينكه
هر انسان از آن ساختار ،تفسير خود را ارائه ميكند .ازاينرو ممكن است فقر از منظر
ساختارگرايان ،چه بسا موجب انحراف افراد شود ،درحاليكه با ديدگاه وبري كه در باال به آن
اشاره شد ،ممكن است كسي آن را تقدير الهي دانسته و موجب صعود و تقرب به ذات
باري تعالي بداند .به هر حال ساختارگرايي در نگاه افراطي خود به حذف عامليت و در نگاه
عادي به پذيرش غلبهي ساختارها نسبت به عامل (فاعل شناسا) گراييده است .براساس اين
ديدگاه ،دواليسم دكارت كه سوژه را از ابژه جدا ميكند ،امكانپذير

نيست؛()11

زيرا هر انسان،

خود يكي از اجزاي اين ساختار است .بنابراين با قيد تفسيرگرايي كه وبر اضافه ميكند ،هر
انساني داراي يك سري تجارب شخصي است كه تفسير وي را از ساختارها تغيير ميدهد .در
نتيجه اين امر سبب ميشود همهي انسانها شبيه يكديگر نشوند و در مثال مذكور تمامي
دانشجويان دانشگاه تهران ،شبيه يكديگر نشوند.
از ديد ساختارگرايان و افرادي مانند مرتون ،ساختارهاي اجتماعي لزوماً كاركردها و
پيامدهاي مثبت ندارند و ممكن است پيامدهاي منفي نيز در پي داشته باشند .حتي ممكن است
هر ساختاري ،همزمان پيامدهاي مثبت و منفي براي گروههاي گوناگون داشته باشد .ازاينرو در
تحليل يك ساختار بايد بين سطوح گوناگون جامعه تفاوت قائل شد ،زيرا يك ساختار ممكن
است براي بخشي از جامعه ،كاركرد مثبت و براي بخشي ديگر ،كاركرد منفي داشته باشد
(ريتزر.)171-174 :1189 ،
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 .3-2رويكرد سوم :تلفيقي
در برابر دو ديدگاه افراطي مذكور ،ديدگاههاي معتدلي نيز وجود دارند كه معتقدند سطوح
ساختار و عامليت مانعةالجمع نيستند .از منظر اين ديدگاهها كه رهيافتهاي مكملي را در
زمينهي فهم واقعيت اجتماعي مطرح ميكنند ،ساختارهاي اجتماعي با اينكه محدوديتهايي را
بر عمل و كنش عامل تحميل مي كنند ،استقالل وجودي و تحقق فرافردي ندارند .بر اين اساس
عينيت ساختارهاي اجتماعي به هر اندازه نيز فراگير و نافذ باشد ،چيزي جز محصول و نتيجهي
كنشهاي انساني نيست .ازاينرو ساختارها بهرغم نقش هدايتي در كنشهاي انساني ،تعيين
فرصتها و تحميل محدوديتها ،اراده و اختيار كنشگران را سلب نميكنند و به جبر در اعمال
انساني نميانجامند .انديشمندان زيادي به اين رهيافت جديد يعني ديدگاه تلفيقي عالقه نشان
دادهاند كه در اين خصوص ميتوان براي نمونه به پيوند ساختار و عامل در نظريهي عامليت و
فرهنگ آرچر ،نظريهي ساختمان ذهني و زمينهي بورديو ،نظريهي تلفيق جهان حياتي و نظام
هابرماس ،نظريهي ساختاربندي لوكز ،نظريهي توليد نفس جامعهي تورِن و مهمتر از همه،
نظريهي ساختاربندي گيدنز اشاره كرد (ريتزر.)399-397 :1189 ،
آنتوني گيدنز در نظريهي خود براي توضيح نوع رابطهي ميان كنش و ساختار ،از مفهوم
دوگانگي ساختار بهره ميجويد .اين مفهوم ،بدان معناست كه افراد حقيقتاً سازندهي جامعهاند ،اما
جامعه نيز آنها را محدود و مقيد ميكند (جالييپور و محمدي .)182 :1178 ،به بيان ديگر ،با
وجود تلقي تضادگونه در مورد كنش و ساختار ،اين دو در واقع دو روي يك سكهاند و نميتوان
آنها را جدا از هم تحليل كرد ،زيرا از نظر وي عامليت و ساختار يك پديدهي دوگانهاند .هر
كنش اجتماعي ،دربرگيرندهي يك ساختار و هر ساختار نيز نيازمند كنش اجتماعي است .ازاينرو
اين دو بهنحو جداييناپذيري در هم تنيدهاند (ريتزر .)812 :1189 ،پس در جهان الزامهايي وجود
دارد ،ولي اين به آن معنا نيست كه كنشگران هيچگونه قدرتي ندارند .در اين زمينه او با نظريههاي
دوگانهانگارانهاي كه يا گرايش به نسبت دادن قدرت به كنشگر دارند مانند نظريهي كنش متقابل
نمادين يا قدرت را به ساختار نسبت ميدهند ،مانند كاركردگرايي ساختاري ،مخالف است
(ريتزر .)312 :1189 ،از نظر گيدنز بيترديد ساختارها الزامآور و محدودكنندهاند ،اما به اعتقاد وي
ساختارها ميتوانند از طريق خلق قواعدي كه زمينهساز كنشهاي جديدند ،ياريگر كنش و
كنشگران نيز باشند .براي نمونه ،قواعد نحوي زبان اگرچه حذف بخشي از تركيبات واژگاني را
بهدنبال دارند ،ميتوانند به خلق جمالت معنادار جديد نيز كمك كنند .به هر حال از منظر وي،
ساختارها با تمام سختي و پايداري ،قابليت تغيير دارند (جالييپور و محمدي.)184 :1178 ،
گيدنز با دوري گزيدن از نوعي برداشت دوركيمي از ساختار بهعنوان يك عامل الزامآور ،بر اين
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نكته تأكيد دارد كه ساختارها هميشه هم وادارنده و هم تواناكننده هستند .بنابراين همانگونهكه
اشاره شد ،او با رويكرد تلفيقي خود ،بر اين اعتقاد است كه عوامل و ساختارها ،دو رشتهي
جدا از هم نيستند كه در دو قطب متفاوت قرار داشته باشند ،بلكه هر دو خصلت ذاتاً دوگانهاي
را نشان ميدهند .ازاينرو در نهايت اينگونه جمعبندي ميكند كه ساختار در بيرون كنشگر
جاي ندارد ،بلكه هم در سطح كالن (نظامهاي اجتماعي) و هم در سطح خرد وجود دارد
(ريتزر .)311 :1189 ،البته به موازات رشد ساختارگرايي در جامعهشناسي ،جنبشي به نام مابعد
ساختارگرايي نيز خارج از اين رشته تحول يافته است كه از مفروضات اوليهي ساختارگرايي
فراتر ميرود .ميشل فوكو از نظريهپردازان عمدهي اين جنبش محسوب

ميشود()12

(ريتزر،

 )114 :1189و از گفتمان بهجاي ساختار سخن به ميان ميآورد.
با صرف نظر از تفصيل بيشتر در مورد ديدگاههاي مذكور و تأكيد بر اينكه خصوصاً در
فضاي پستمدرن برخي بر اين اعتقادند طرح اين دعوا و پررنگ كردن نقش ساختارها و
ساختارگرايي در نهايت به سود ساختارگرايان و در نتيجه به كمرنگ و كمجلوه شدن عامل
ميانجامد و نيز با قطعنظر از اينكه در كشورهايي مانند ايران كه با در نظر گرفتن شرايط ،اوضاع
و احوال انساني و نيز سابقهي تاريخي و مذهبي همواره نقش عامل نسبت به ساختار مهمتر و
تعيينكنندهتر بوده است )11(،همانگونهكه بهاجمال گفته شد ،در ادبيات كالسيك علوم اجتماعي،
عدهاي طرفدار عامليت و برخي نيز طرفدار ساختار هستند .اما نكتهي بسيار مهم و اساسي از
نظر نگارندگان آن است كه نبايد اين مسئله را از نظر دور داشت كه در ميان اين دعواها بحث بر
سر اولويت هر يك از اين دو مؤلفه است و نه اساس تأثير آنها؛ چراكه آراي طرفداران هر دو
گروه البته بهجز برخي از افراطيون معدود در هر گروه ،حاكي از اين مهم است كه هر دو آنها
بر تأثير ساختار بر ماهيت صحه ميگذارند و آن را بهعنوان فرض اول ميپذيرند .پس هر دو
دسته ،در مجموع تأثير ساختار را قبول دارند و بحث بر سر ميزان تأثيرگذاري بيشتر هر يك از
آنهاست و نه رد اثر ديگري .بنابراين بهنظر ميرسد مفروض ذهني عالمان حوزهي علوم
اجتماعي ،تأثير و تأثر اين دو است و بحث صرفاً بر سر اولويت هر يك از آنهاست .به هر حال
حاصل بررسيهاي نگارندگان در اين خصوص آن است كه اساساً دعواي ساختار و عامل
مربوط به حوزهي تأثير هر يك از اين دو مألفه است و اينكه كداميك اثربخشتر است؛ اين در
حالي است كه اين مسئله مبتني بر يك پيشفرض مقبول ميان طرفين اين دعواست كه اجماالً
ساختارها تأثيرگذارند و ازاينرو تنها بحث بر سر اولويتها و اثرگذاري بيشتر است .چنانكه
ساختارگرايان معتقد به اثرگذاري بيشتر ساختار هستند و قائالن به عامليت ،اصرار بر اثرگذاري
بيشتر عامالن و كنشگران دارند .البته همانگونهكه در تبيين رويكرد سوم اشاره شد ،امروزه
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عالمان اين حوزه با گذر از اصرار و تأكيد صرف بر يكي از مؤلفههاي مذكور ،عالقه و تمايل
بيشتري به رويكرد اخير (رويكرد تلفيقي) نشان ميدهند كه بهنحو روشنتري ،فرض مورد نظر
اين نوشتار (تأثير ساختارها) را البته در كنار كنشگران (عامالن) تأييد ميكند .ازاينرو اگر زماني
دو رويكرد افراطي پيشگفته مطرح بودهاند ،اكنون ديگر نگاهها بيشتر معطوف به رويكردهاي
تلفيقي است كه قائل به تأثير هر دو عامل هستند و ديگر نگاه و تأكيد صرف بر يكي از
ديدگاههاي مذكور در ميان متفكران اين حوزه رنگ باخته است .به هر حال چه با رويكردهاي
كالسيك و چه با رويكردهاي اخير در حوزهي علوم اجتماعي به اين مقوله نگريسته شود،
مدعاي اين نوشتار در مورد تأثير و تأثر ساختارها ثابت است.

 .3تأثير ساختارها در نظام سياسي ايران
حال كه براساس هر سه رويكرد عامليتگرايي ،ساختارگرايي و تلفيقي روشن شد
ساختارها بر ماهيت نظام سياسي تأثيرگذارند ،اين انتظار از اسالم بهعنوان دين و شريعت كامل
و بدون نقصان وجود دارد كه در امر حكومتداري عالوهبر ماهيت و محتوا ،ساختار نيز ارائه
دهد .امام خميني (ره) بهعنوان يك اسالمشناس كه خود نيز در عمل به تأسيس حكومت دست
زده است ،ميفرمايد ...« :اسالم از هنگام ظهورش متعرض نظامهاي حاكم در جامعه بوده و
خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بوده است كه براي تمامي
ابعاد و شؤون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي وضع كرده است و جز آن را براي
سعادت جامعه نميپذيرد» (موسوي خميني :1189 ،ج  .)179 ،1ازاينرو ادعا ميشود كه اسالم
همانگونهكه از محتواي بيبديل برخوردار است ،از ساختار نيز غفلت نكرده است و امكان
ارائهي ساختار در آن متناسب با هر زمان و مكان و همچنين در همهي عصرها و نسلها وجود
دارد .مسئلهي مهم و اساسي در خصوص گرايش به ساختارهاي تأسيس و توليدي آن است كه
بهرهگيري از ساختار نظامهاي ديگر ممكن است چارچوبي را ايجاد كند كه اين چارچوب،
محتواي دروني اسالم ،شريعت و فقه را بهعنوان ماهيت نظام اسالمي تحت تأثير قرار دهد و
بهتدريج روند عرفي شدن بهسبب اين شكل ساختار در نظام اسالمي طي شود (كعبي:1192 ،
 .)31-32اين رويكرد حتي در حوزههاي ديگر علوم انساني نيز همواره مورد سؤال و تأمل
است كه آيا با ساختارهاي سكوالر ميتوان محتواي دين را پياده و اقامه كرد؟( )14زيرا بر
خالف آنچه بهعنوان يك گزارهي رايج گفته ميشود كه محتوا اسالمي ولي شكل به شيوهي
متعارف امروزي است ،شكل در محتوا و ماهيت تأثيرگذار است و محتوا از شكل و ساختار
تأثير ميپذيرد .البته اين امر ،نافي تأثير ماهيت بر ساختار نيست و ازاينرو در اين نوشتار نيز
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بهعنوان پيشفرضي بديهي بدان نگريسته ميشود .به هر حال برخي بر اين اعتقادند كه
حكومت در اسالم ،ساختار دارد كه اين ساختار بايد اجتهاد و كشف شود و اگر اين ساختار
توليد نشود ،اسالم بهعنوان يك نظام و يك سيستم كامل و داراي اجزاي مرتبط و بههمپيوسته،
ناقص خواهد بود ،زيرا طبعاً يكي از احتياجات دين ،ساختار است .پس بايد از طريق اجتهاد،
نظامهاي اسالمي را كشف و در نظامسازي بهكار گرفت كه در اين ميان يكي از پايههاي
بنيادين تحول در ساختار و نقطهي آغاز در تحول ساختاري ،نگاه به اهداف ،وظايف و
مأموريتهاي نظام اسالمي و بازخواني آنها در منابعي مانند كتاب و سنت است .ازاينرو در
تحول در ساختار يا توليد آن بايد در جستوجوي ساختاري بود كه راه را براي تحقق اهداف،
وظايف و مأموريتها هموار كند (كعبي .)33-32 :1192 ،از آنجا كه حكومت اسالمي
وسيلهاي براي تحقق بخشيدن به اهداف عالي است (موسوي خميني ،)44 :1188 ،هر زمان
بايد بهدنبال ساختاري باشد تا هرچه بهتر او را به غايات مورد نظر خود نزديك كند .با مقدمات
مذكور پذيرش تأثير ساختار بر ماهيت به معناي پذيرش رويكردي با تأثير حداكثري و ماهوي
است ،زيرا ساختارهاي حكومتي ممكن است ماهيت نظام سياسي را اعم از بنيانها ،اهداف و
غايات خود دور كنند .همچنين اين بدان معناست كه در بحث نظامسازي اسالمي ،نميتوان
ساختار را امري خنثي و بيطرف دانست و بر اين مبنا هر ساختاري را براي ادارهي حكومت
پذيرفت ،چراكه ممكن است ساختار مذكور با ماهيت نظام سياسي در تعارض و تنافي باشد.
در اسالم ،متناظر با ثوابت ،قوانين ثابت و متناظر با متغيرات ،قوانين متغير پيشبيني و وضع
شدهاند كه مبناي اين مسئله را ميتوان در بحث ثابت و متغير( )11جستوجو كرد( )13و پرداختن
به آن در اين مقال نميگنجد و مستلزم نوشتار ديگري است .اما نظامات اجتماعي بهطور عام و
نظامات سياسي مورد نظر اين نوشتار بهطور خاص ،در هر دو بعد زندگي انسان يعني نيازهاي
ثابت و نيازهاي متغير او بايد بهنحوي سامان يابند كه در ثوابت كه در طول تاريخ دستخوش
تغيير نبودهاند ،همچنان عنصر ثبات را لحاظ كنند و در متغيرات نسبت به عنصر تغيير بيتوجه
نباشند ،چراكه در اين خصوص نيز نميتوان نسبت به تغيّر ،تجدد و تطور نيازهاي انسان ،پاسخ
يكساني را ارائه كرد (صدر1424 ،ق .)181 :پس همانگونهكه اشاره شد ،نيازهاي اولي ثابتاند،
اما در خصوص نيازهاي ثانوي بايد به اين مسئله توجه داشت كه پارهاي از آنها ثابت و برخي
ديگر متغيرند .ازاينرو از آنجا كه ساختارها ابزارهايي براي تأمين نيازها در جهت غايات
هستند ،وضعيت مذكور قابل تسري و تعميم به نظامات سياسي از حيث ماهيت و ساختارهاي
حكومتي است ،به اين نحو كه اوالً ماهيت و غايت هر نظام سياسي امري ثابت است؛ ثانياً برخي
از ساختارها كه ارتباطي تنگاتنگ با ماهيت دارند و به نوعي ثبات در ماهيت به آنها نيز تسري

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 91

65

مييابد ،ثابت و برخي ديگر از ساختارها كه از چنين ويژگياي برخوردار نيستند ،متناسب با
شرايط و اوضاع و احوال ،تغيّر و تطور مييابند .براي نمونه در اينجا ميتوان از «واليت»
بهعنوان يك ساختار ثابت سخن به ميان آورد كه بخشي از ساختارهاي متغير با استناد به استفاده
از علوم ،فنون و تجارب پيشرفتهي

بشري()18

بهمنزلهي تجارب وارداتي ترميم و تعديل شده

بهصورت اصالح ساختار ذيل آن قابل پذيرشاند .توضيح بيشتر اينكه براساس آموزههاي
اسالمي در يك نظام ديني ،مسئوليت هدايت مردم و جامعه بر عهدهي انسان كامل نهاده شده
است( )17و انسانها كه بالقوه خليفةاهلل هستند ،به مدد او بايد اين قوه را به فعليت ميرسانند تا به
مقام خليفةاللهي دست يابند .ازاينرو در نظام اسالمي ،راهبري و هدايت با انسان كامل و ائمهي
معصومين (ع) است و مشروعيت ساير نهادها از مقام واليت ناشي ميشود؛ در نتيجه اقتضاي
اين امر آن است كه واليت در اين ساختار در رأس قرار گيرد و جايگاه آن در ساختار اين نظام،
ثابت باشد و اين مسئوليت خطير در زمان غيبت معصوم نيز تداوم داشته و در امر حكومتداري
بر عهدهي وليفقيه بهعنوان جانشين و شبيهترين فرد به معصوم از حيث اوصاف و شرايط است؛
اين مسئله از منظر اسالمشناساني مانند امام خميني (ره) بهحدي بديهي و ضروري است كه
تصور در اين مورد را موجب تصديق آن دانستهاند (موسوي خميني .)1 :1188 ،بر اين اساس
در نظام جمهوري اسالمي ايران ،وليفقيه بر پايهي سياستهايي كه در اختيار دارد ،برخي از
ساختارها مانند قواي سهگانه را بهعنوان سياست شرعي قبول كرده است كه در نتيجه اين قوا
ذيل ساختار واليت و از باب عناويني مانند تقسيم كار و نه توزيع قدرت با اقتضائات آن قرار
ميگيرند )19(.اين امر كامالً متفاوت از تفكيك قوا با قرائت و روايت مرسوم

است)21(.

ازاينرو

پذيرش ساختارهاي مذكور از جهت توزيع قدرت فسادانگيز نيست و با تصرف در اين
ساختارها در عمل بهنحوي قلب ماهيت در ساختار آنها رخ داده است كه اين امر بهخوديخود
مغايرتي با شرع مقدس ندارد .البته ممكن است در تطابق كامل آن با شريعت نيز ترديد وجود
داشته باشد .به هر حال ،واليت بهعنوان يك ساختار ثابت هم در قانون اساسي مصوب سال
 1117و هم در اصالحيهي قانون اساسي مصوب سال  ،1137تغيير بنيادين نكرده و اصوالً در
اصل  188قانون اساسي نيز در زمره اموري ذكر شده كه قابل بازنگري نيستند ،زيرا مشروعيت
ساير اركان ،نهادها و ساختارها در نظام اسالمي منوط به آن است (حسيني خامنهاي:1191 ،
 .)239-238بنابراين واليت از حيث مشروعيتبخشي به ساير ساختارها و نهادها ،بخشي از
ماهيت نظام اسالمي و از نظر جايگاه كه با داليل ذكرشده بايد همواره در رأس اين نظام باشد،
ساختار ثابت محسوب ميشود .در نهايت در خصوص كيفيت اعمال واليت مثل اينكه انتخاب
حاكمان بهنحو مستقيم از سوي او صورت پذيرد يا از سوي مردم با تنفيذ وي باشد ،تعصبي در
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شكل و صورت امر وجود ندارد .حاصل آنكه ،روشن است كه در اسالم حداقل بخشي از
ساختارها تأسيسي و توليدي است و در نظام اسالمي نه تنها براي توليد ساختار منعي وجود
ندارد كه مطلوب نيز است .تذكر اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه وضعيت فعلي ساختار
نظام جمهوري اسالمي ايران حاكي از ساختاري ترميمي است ،اما ساختار توليدي مذكور،
توصيف وضعيت مطلوب از منظر نظامسازي اسالمي بوده و مطلوبيت آن از حيث تناسب
ساختار و ماهيت براي دستيابي به غايات مورد نظر اين نظام سياسي قطعي است.

نتيجهگيري
از منظر اين پژوهش ،كيفيت تنظيم و نحوهي چارچوببندي نهادها و رابطهي ميان آنها،
ساختار يك حكومت را رقم ميزند؛ ماهيت نيز محتواي نظام در مقابل شكل و ساختار مذكور
است كه اين نوشتار در پي بررسي تأثير ساختارهاي سياسي و حكومتي براساس و غايات نظام
بوده است .در خصوص چرايي تأثيرات ميان اين دو عنصر ،از ابعاد و جنبههاي مختلف
ميتوان به اين امر پرداخت و فرضيهي اين پژوهش (تأثيرگذاري) را اثبات كرد .يكي از اين
ابعاد ،دعواي ساختار و عامل در حوزهي علوم اجتماعي است و با وجود اختالفات فراوان و
جدي در آرا و رويكردهاي عامليتگرايان ،ساختارگرايان و تلفيقي كه مباحث آنها حول
اولويت هر يك از مؤلفههاي مورد نظر است ،بهنظر ميرسد كه اصل و اساس تأثيرگذاري،
مفروض هر يك از اين رويكردهاست .ازاينرو بحث بر سر ميزان تأثيرگذاري بيشتر هر يك از
عوامل است و نه رد كامل اثر ديگري .بنابراين چه با رويكردهاي كالسيك و چه با
رويكردهاي اخير در حوزهي علوم اجتماعي به اين مقوله نگريسته شود ،مدعاي اين پژوهش
در مورد تأثير و تأثر ساختارها ثابت است و نميتوان ساختار را امري خنثي ،بياثر و بيطرف
دانست و در نتيجه هر ساختاري را براي ادارهي حكومت پذيرفت ،زيرا چه بسا برخي
ساختارها با ماهيت نظام سياسي در تعارض و تنافي باشد .با اين مبنا اوالً اساس ،ماهيت و
غايت هر نظام سياسي امري ثابت است؛ ثانياً برخي ساختارها كه ارتباطي تنگاتنگ با ماهيت
دارند و به نوعي ثبات در ماهيت به آنها نيز تسري مييابد ،ثابت و برخي ديگر از ساختارها
كه از چنين ويژگياي برخوردار نيستند ،متناسب با شرايط و اوضاع و احوال ،تغيّر و تطور
مييابند .توضيح اينكه براساس آموزههاي اسالمي در نظام اسالمي ،راهبري و هدايت با انسان
كامل و ائمهي معصومين (ع) است و مشروعيت ساير نهادها از مقام واليت ناشي ميشود .در
نتيجه اقتضاي اين امر آن است كه واليت در اين ساختار در رأس قرار گيرد و جايگاه آن در
ساختار اين نظام ،ثابت باشد.
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يادداشتها
 .9البته در خصوص عامل ،دانشواژههاي مرتبط ديگري مانند كنش ،كنشگر ،فرد ،فاعل،
كارگزار ،شخص ،سوژه و ذهن و در مورد ساختار ،دانشواژههاي مرتبط ديگري مانند
جمع ،جامعه ،نظام ،ابژه ،عين بهكار رفتهاند (توحيدفام و حسينيان اميري.)11 :1177 ،
2. Structure.
3. System.

 .4براي مطالعهي بيشتر در خصوص نظريات ساختارگرايي ر.ك .ريتزر.1189 ،
 .5در اينجا منظور از دولت ،مفهوم دولت -كشور است.
 .8در خصوص ريشهي واژهي ماهيت ،برخي معتقدند كه ماهيت در اصل ماهويت بوده
است؛ «ياء» آن «ياء» نسبت و «تاء» آن «تاء» مصدريه است« .واو» قلب به ياء و «ياء» در
«ياء» ادغام شده و هاء آن مكسور شده است و بعضي نيز ماهيت آن را مشتق از «ماهو»
ميدانند ،به اين نحو كه اين واژه ،مركب از «ما» استفهاميه و «ياء» نسبت و «تاء»
مصدريه است و همزهي زائد بعد از الف به هاء تبديل شده است و گاه بهجاي ماهيت
«مائيت» گفته شده است (سجادي.)111 :1131 ،
 .7برخي اين ما را ماء موصوله دانستهاند (دهخدا ،ج .)18813 :1181 ،12
 .6براي مشاهدهي كاربرد اين واژه در حقوق ر.ك جعفري لنگرودي.318-311 :1182 ،
9. Agency.

 .91براي مطالعه در كاركردگرايي ساختاري از منظر هر يك از متفكران مذكور ر.ك .ريتزر،
.171-121 :1189
 .99برخي نويسندگان« ،مرگ سوژه» را داراي پيوند تنگاتنگي با ساختارگرايي و از نتايج آن
دانستهاند (كرايب.)181 :1187 ،
 .91براي مطالعهي بيشتر در خصوص مابعدساختارگرايي ر.ك .ريتزر.133-111 :1189 ،
 .93نحوهي برخورد و تعامل ايرانيان با ساختارهاي نوين از دوران مشروطه تا امروز شاهد
روشني بر اين مدعاست.
 .94براي مطالعهي بيشتر در خصوص رويكردهاي مختلف در اين مورد ر.ك .پورحسن،
.12-13 :1191
 .95بحث ثابت و متغير در پاسخ به پرسشهايي مانند چگونگي جمع كردن ميان احكام
شريعت با موضوع تغيّر زمان طرح شده است (حيدري.)21 :1429 ،
 .98براي مطالعهي بيشتر در خصوص بحث ثابت و متغير .ر.ك .مطهري31 :1139 ،؛ صدر،
.441 :1424
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 .97اصل  2قانون اساسي.
 .96البته اين نگاه اندكي متفاوت با نگاه شهيد صدراست؛ از نظر ايشان مسئوليت اساسي در
پيمودن طريق مذكور متوجه خود انسان است و انسان كامل در اين ميان نقشي
شهادتگونه به معناي ناظر دارد .براي مطالعهي بيشتر ر.ك .صدر.111-91 :1411 ،
 .91اصل  18قانون اساسي« :قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از :قوه مقننه،
قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر واليت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول
آينده اين قانون اعمال ميگردند .اين قوا مستقل از يكديگرند».
 .11از منظر برخي در نظام جمهوري اسالمي ايران ،تفكيك قوا با مباني ،اقتضائات و
الزامات مرسوم وجود ندارد كه بر اين اساس حتي در بروز عملي و وجود خارجي آن
نيز خدشه كردهاند .ر.ك .كدخدايي و جواهري طهراني.122-99 :1191 ،
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منابع و مآخذ
الف) فارسي و عربي
ازكيا ،مصطفي و مختارپور ،مهدي (« ،)1191نقش مكتب ساختارگرايي در شكلگيري
تئوريهاي توسعه» ،مطالعات توسعهي اجتماعي ايران ،سال  ،4ش  ،1صص .27-8
بانگ ،ماريو ([ 1171الف])« ،كلگرايي و فردگرايي ( ،»)1معرفت ،ترجمهي محمدعزيز بختياري،
ش  ،43صص .111-114
بانگ ،ماريو ([ 1171ب])« ،كلگرايي و فردگرايي ( ،»)2معرفت ،ترجمهي محمدعزيز بختياري،
ش  ،48صص .111-119
بشيريه ،حسين ( ،)1188جامعهشناسي سياسي (نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي)،
تهران :ني ،چ چهارم.
بودون ،ريمون (« ،)1183ساخت و ساختگرايي» ،معرفت ،ترجمهي محمدعزيز بختياري ،ش .21
پورحسن ،قاسم (« ،)1191پژوهشي انتقادي در نسبت دين و رسانه» ،رسانهي ديني ،سال  ،1ش .1
توحيدفام ،محمد و حسينيان اميري ،مرضيه ( ،)1177فراسوي كنش و ساختار :تلفيق كنش و
ساختار در انديشهي آنتوني گيدنز ،پير بورديو و يورگن هابرماس ،تهران :گام نو.
توسلي ،غالمعباس ( ،)1181نظريههاي جامعهشناسي ،تهران :سمت ،چ دوم.
جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ( ،)1182ترمينولوژي حقوق ،تهران :گنج دانش ،چ ششم.
جالييپور ،حميدرضا و محمدي ،جمال ( )1178نظريههاي متأخر جامعهشناسي ،تهران :ني.
حسيني خامنهاي ،سيدعلي ( ،)1191واليت و حكومت :بيانات مقام معظم رهبري دربارهي
حكومت و واليت ،گردآوري و تنظيم مركز صهبا ،تهران :مؤسسهي جهادي ايمان ،چ دوم.
حيدري ،كمال (1429ق) ،معالم التجديد الفقهي معالجه اشكاليه الثابت و المتغير في الفقه
االسالمي ،قم :دارالفراقد للطباعه و النشر.
دهخدا ،علياكبر ( ،)1181لغتنامه دهخدا ،تهران :روزنه ،چ اول ،دورهي جديد ،ج .12

دوركيم ،اميل ( ،)1132قواعد روش جامعهشناسي ،ترجمهي عليمحمد كاردان ،تهران:
مؤسسهي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
دوركيم ،اميل ( ،)1171دربارهي تقسيم كار اجتماعي ،ترجمهي باقر پرهام ،تهران :نشر مركز.
دوورژه ،موريس ( ،)1182جامعهشناسي سياسي ،ترجمهي سيد ابوالفضل قاضي (شريعت پناهي)،
تهران :مؤسسهي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

تأثير ساختارهاي حكومتي بر ماهيت نظام سياسي از منظر عامليت و ساختار

64

رجبي ،محمود و همكاران ( ،)1171تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم ،تهران :سمت ،چ سوم.
ريتزر ،جورج ( ،)1189نظريههاي جامعهشناسي در دوران معاصر ،ترجمهي محسن ثالثي،
تهران :علمي ،چ چهارم.
سجادي ،سيد جعفر ( ،)1131فرهنگ علوم عقلي ،تهران :انجمن اسالمي حكمت و فلسفهي ايران.
سروش ،عبدالكريم ( ،)1177علمشناسي فلسفي ،تهران :مؤسسهي فرهنگي صراط.
صدر ،سيد محمدباقر (1424ق) ،اقتصادنا ،قم :مركز االبحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد الصدر.
صدر ،سيدمحمدباقر (1411ق) ،االسالم يقود الحياه ،الطبعه الثانيه ،طهران :وزاره االرشاد االسالمي.
عميد ،حسن ( ،)1179فرهنگ فارسي عميد ،تهران :اشجع ،ج .2
فكوهي ،ناصر ( ،)1183تاريخ انديشه و نظريههاي انسانيشناسي ،تهران :ني.
قاضي (شريعتپناهي) ،سيد ابوالفضل ( ،)1171حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،تهران:
ميزان ،چ دوازدهم.
قاضي (شريعتپناهي) ،سيد ابوالفضل ( ،)1179بايستههاي حقوق اساسي ،تهران :ميزان ،چ
سيوهشتم.
كدخدايي ،عباسعلي و جواهري طهراني ،محمد (« ،)1191تفكيك قوا؛ رؤياي تقديس شده»،
حكومت اسالمي ،سال  ،18ش  ،1پياپي  ،31صص .122-99
كرايب ،يان ( ،)1187نظريهي اجتماعي مدرن از پارسونز تا هابرماس ،ترجمهي عباس مخبر،
تهران :آگاه.
كرايب ،يان ( ،)1172نظريهي اجتماعي كالسيك ،ترجمهي شهناز مسماپرست ،تهران :آگه.
كربونيه ،ژان و ماتيو ،آندره (« ،)1171مفهوم ساختار در حقوق خصوصي و عمومي» ،ترجمه و
تحقيق ناصرعلي منصوريان ،الهيات و حقوق (آموزههاي حقوقي) ،سال  ،2ش  ،2پياپي ،3
صص .194-171
كعبي ،عباس (« ،)1192محور نظامسازي و رابطهي آن با حقوق عمومي» ،مجموعه
درسگفتارهاي نظامسازي انقالب اسالمي از منظر حقوق عمومي ،به اهتمام گروه حقوق
مركز تحقيقات بسيج ،تهران :سازمان بسيج حقوقدانان.
گيدنز ،آنتوني ( ،)1174مسائل محوري در نظريهي اجتماعي ،كنش ساختار و تناقض در
تحليل اجتماعي ،ترجمهي محمد رضايي ،تهران :سعاد.
لوپز ،خوزه و جان ،اسكات ( ،)1171ساخت اجتماعي ،ترجمهي حسين قاضيان ،تهران :ني.
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ليتل ،دانيل ( ،)1181تبيين در علوم اجتماعي؛ درآمدي به فلسفه علماالجتماع ،ترجمهي
عبدالكريم سروش ،تهران :مؤسسهي فرهنگي صراط.
مطهري ،مرتضي ( ،)1139ختم نبوت ،تهران :صدرا ،چ پنجم.
معين ،محمد ( ،)1131فرهنگ فارسي ،تهران :اميركبير ،چ ششم ،ج  2و .1
مندراس ،هانري و گورويچ ،ژرژ ( ،)1114مباني جامعهشناسي ،ترجمهي باقر پرهام ،تهران:
سيمرغ ،چ سوم.
موسوي خميني ،سيد روحاهلل ( ،)1188واليت فقيه (حكومت اسالمي) ،تهران :مؤسسهي
تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ،چ هفتم.
موسوي خميني ،سيد روحاهلل ( ،)1189صحيفهي امام ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي ،چ سوم ،ج .11
نفيسي (ناظم االطباء) ،علياكبر (بيتا) ،فرهنگ نفيسي ،تهران :كتابفروشي خيام ،ج .1
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نگاهی به اصل  57قانون اساسی با تأکید بر
آرا و نظرهای شورای نگهبان
(در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی تا دورهی هشتم)
محمد جاللي ،*1محمدقاسم تنگستاني

**2

 .1استادیار دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه شهید بهشتي ،تهران ،ایران
پذيرش9363/99/82 :

دريافت9363/7/6 :

چکیده
یکي از محدودیتهای ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران ،مربوط به پیشنهاد
طرحهایي است که به افزایش هزینهی عمومي یا کاهش درآمد عمومي منجر ميشود .اصل  ،57از
پراستنادترین اصول در بررسي مصوبات مجلس با قانون اساسي توسط شورای نگهبان است .با توجه به
اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالي دارد ،تفسیر شورای نگهبان از طرحها و لوایح مشمول این اصل،
مفهوم تقلیل درآمد عمومي یا افزایش هزینهی عمومي و طریق جبران آن ،قابل بررسي مينماید.
شورای نگهبان عالوهبر اعالم مغایرت طرحها و پیشنهادهای قانوني نمایندگان که به افزایش
هزینهی عمومي یا کاهش درآمد عمومي بدون پیشبیني محل تأمین آنها منجر شده باشد ،مواردی
که طریق پیشبینيشده «کفایت» افزایش هزینهها یا کسری درآمدها را نميکند نیز مورد ایراد قرار
داده است .با عنایت به تجربهی عدم اجرای برخي از قوانین بهسبب عدم تأمین منابع مالي مربوط،
شورای مزبور با اعالم مغایرت طرق مرسومي که در برخي پیشنهادها مطرح ميشد (مانند از محل
صرفهجویي و )...و جنبه ی واقعي نداشت ،سعي در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول
مربوط قانون اساسي و پشتوانههای نظری آن داشته است.
این نوشتار به روش توصیفي-تحلیلي ،به بررسي نظرهای تفسیری و مشورتي و آرای شورای
نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل  57قانون اساسي تا دورهی هشتم قانونگذاری ميپردازد.

کلیدواژهها :اختیارات تقنیني ،درآمد عمومي ،طرح قانوني ،الیحهی قانوني ،هزینهی عمومي.

* E-mail: mdjalali@gmail.com
** نويسندهي مسئول

E-mail: m.tangestani@yahoo.com
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مقدمه
اصل  51قانون اساسي بر صالحیت عام مجلس شورای اسالمي در قانونگذاری تأکید دارد.
با وجود این ،براساس اصل  57قانون اساسي «طرحهای قانوني و پیشنهادها و اصالحاتي که
نمایندگان در خصوص لوایح قانوني عنوان ميکنند و به تقلیل درآمد عمومي یا افزایش
هزینهی عمومي ميانجامد ،در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران
کاهش درآمد یا تأمین هزینهی جدید نیز معلوم شده باشد» .اصل اخیر ناظر بر محدودیتهای
نمایندگان در ابتکار قانونگذاری از طریق ارائهی طرح قانوني یا پیشنهاد اصالح الیحهی قانوني
است و صالحیت عام مجلس در قانونگذاری را آنگونه که برخي نویسندگان بیان کردهاند
(حسیني و دیگران ،)141 :1931 ،تخصیص نميزند .منطق حاکم بر این اصل ،مبتني بر واقعنگری
و توجه به ظرفیتها و منابع و محدودیتهای مالي دولت است .همانطورکه نایب رئیس مجلس
بررسي نهایي قانون اساسي در جریان بررسي اصل  57پیشنهادی ( 57فعلي) بیان داشته است:
«آن کسي که بهصورت روزانه و مستمر با مسایل درآمد و هزینه سروکار دارد [قوه مجریه
است] بنابراین اگر قوه مقننه ميخواهد به قوه مجریه پیشنهادی بدهد که مستلزم این است که
باید هزینه ها را باال ببرد یا درآمدی را کم بکند ،باید به او بگوید که جای خالي را از کجا پر
کند و نميتوانند بگویند ما تصویب کردیم ،حاال خودت جایش را پیدا کن ،این قابل عمل
نیست» (ادارهی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،1954 ،ج .)745 :2
اصل  57در اصالحات سال  1957قانون اساسي بدون تغییر ماند و تاکنون مستند بسیاری
از نظرهای شورای نگهبان در بررسي مصوبات مجلس بوده است.
در خصوص موضوع این مقاله ،پرسشهای زیر قابل طرح است:
 آیا محدودیت ناشي از اصل  ،57شامل کلیهی قوانین ميشود یا صرفاً ناظر بر قوانین مالي است؟ آیا خارج کردن لوایح بودجه از مصوبات مشمول اصل  ،57منطبق با قانون اساسي است؟ آیا اصل مزبور شامل بودجهی نهادهایي غیر از قوهی مجریه ،مانند مجلس شورای اسالمي،مجمع تشخیص مصلحت نظام و مؤسسات عمومي غیردولتي (مانند شهرداریها) نیز
ميشود؟ آیا محدودیت ناشي از اصل مزبور مؤسسات و نهادهایي را که بودجهی آنها از
محلي غیر از بودجهی کل کشور تأمین ميشود ،نیز در بر ميگیرد؟
 آیا ميتوان بین پیشنهادهایي که در اجرای اصول قانون اساسي تهیه شده و غیر آن ،تفکیکقائل شد؟ مواردی مانند تعیین تعداد کمیسیونهای مجلس به موجب [قانون] آییننامهی
داخلي مجلس شورای اسالمي (اصل  ،)55تعیین سازمان و نحوهی ادارهی امور دیوان
محاسبات کشور در تهران و مراکز استانها به موجب قانون (اصل  ،)74و سایر امور :تعیین
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تعداد وزیران (اصل  ،)199وضع مالیات ،مشخص کردن موارد معافیت ،بخشودگي و
تخفیف مالیاتي (اصل .)71
 درصورتيکه قوهی مجریه (هیأت وزیران) بهنحوی از انحا رضایت خود را در خصوصطرح مورد نظر نمایندگان یا اصالحات آنان بر لوایح ،مطرح کند ،آیا محدودیت موضوع
اصل  57در خصوص این مصوبات پابرجاست؟
تاکنون تحقیق مستقلي در زمینهی موضوع مذکور با تأکید بر بررسي نظرهای شورای
نگهبان انجام نگرفته است .مقالهی «اصل  57قانون اساسي و اختیارات قوهی مقننه در
بودجهریزی» (حسیني و دیگران )1931 ،مرتبطترین نوشتار به موضوع تحقیق است ،اما از
منظر بررسي نظرهای شورای نگهبان به بررسي موضوع نپرداخته است .روش جمعآوری
اطالعات تحقیق حاضر ،کتابخانهای و روش تحقیق ،توصیفي-تحلیلي است .در این نوشتار
ابتدا مباني نظری اصل  57تبیین ميشود ،سپس تفاسیر و برداشتهای شورای نگهبان از اجزای
تشکیلدهندهی این اصل یعني طرحها و لوایح مشمول این اصل ،مفهوم تقلیل درآمد عمومي یا
کاهش هزینهی عمومي و طرق جبران آن بررسي ميشود.

 .1مبانی نظری
مباني نظری اصل  57قانون اساسي ،تا حدودی مشابه دالیل تقدم ارائهی لوایح قانوني
نسبت به طرحهای قانوني است .مسئولیت قوهی مجریه در ادارهی امور کشور ،آشنایي با
مسائل و مشکالت اجرایي و آگاهي از محدودیتها و ظرفیتهای موجود ،از مهمترین موارد
قابل ذکرند (قاضي.)215 :1974 ،
همچنین ميتوان به مقولهی امکان اجرای قانون بهعنوان یکي از دغدغههای قانونگذار
اساسي تأکید کرد .قانونگذاری منطقاً با توجه به مشکالت و مسائل پیشرو ،با در نظر گرفتن
منابع و ظرفیتهای موجود و در نهایت ،اولویتبندی رفع نیازها انجام ميگیرد .تصویب قوانین
آرمانگرایانه بدون توجه به محدودیتهای دولت در اجرای آن ،زمینهی شکست قانونگذاری را
فراهم ميکند .تصور برخي نمایندگان مجلس در خصوص عدم مسئولیت قوهی مقننه در فرض
عدم اجرای قانون و مسئول دانستن قوهی مجریه که وظیفهی اصلي ادارهی امور کشور را بر
عهده دارد ،موجب شده تا بدون توجه به امکان یا عدم امکان اجرای قانون مورد نظر و بعضاً
براساس برخي مالحظات ،اقدام به تهیهی طرحهای قانوني کنند که اگرچه متضمن مواد
مطلوب و آرمانگرایانه است ،بهعلت محدودیتهای دولت (از حیث منابع مالي ،انساني و ،)...
امکان اجرای کامل و مؤثر آن وجود ندارد.
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مبنای دیگر ،منطق سیاستگذاری هماهنگ در قوهی مجریه است .حجم عظیمي از
سیاستها و خطمشيهای ادارهی امور کشور در مجموعهی قوهی مجریه بهعنوان رکن مسئول
در ادارهی کشور تنظیم ميشود .قوهی مزبور بهمثابهی کانون هماهنگکنندهی سیاستهای
کشوری در عرصههای مختلف ،موظف است در چارچوب اسناد قانوني باالدستي مربوط ،به
تنظیم سیاستهای منسجمي بهمنظور ادارهی امور کشور بپردازد و حسب مورد ،مراتب را برای
تأیید به قوهی مقننه ارسال کند (سیاستگذاری تقنیني) .لزوم وجود هماهنگي در میان سیاست-
های در حال اجرای دولت ایجاب ميکند قوهی مجریه صالحیت ابتکار پیشنهاد سیاستهای
تقنیني را داشته باشد .بهمنظور تأمین هماهنگي در اتخاذ و اجرای سیاستها ،کلیهی لوایح و
تصویبنامههای قوهی مجریه که دارای بار مالي است ،باید برای انجام پیشبینيها و
هماهنگيهای الزم در لوایح برنامه و بودجهی آتي و حسب مورد پیشنهاد انجام اصالحات
الزم ،به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایي برسد (مادهی  125قانون محاسبات عمومي
کشور ،تبصرهی  2مادهی  29آییننامهی داخلي هیأت دولت).
قوهی مجریه مرکز اصلي تعیین و هدایت سیاست اجرایي کشور است و بیشترین
مسئولیتها را در زمینههای مختلف و در یک شبکهی وسیع و گسترده بر عهده دارد .بر همین
اساس ،تهیهی الیحهی بودجه بر عهدهی این قوه است .در نظام حقوقي ایران ،امور برنامه و
بودجه مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور بوده و مقام مزبور هماهنگکنندهی برنامه و بودجهی
دولت و سایر دستگاههای قدرت عمومي است (هاشمي ،1977 ،ج .)209 :2

 .2طرحها و لوایح قانونی مشمول اصل 57
در اجرای حکم این اصل ،تفاوتي بین لوایح مالي و غیرمالي وجود ندارد .اگرچه مخاطب
اصلي آن ،قوانین مالي است ،نباید از نظر دور داشت که حجم زیادی از قوانین غیرمالي ،بار
مالي شایان توجهي برای دولت دارند .بنابراین فارغ از عنوان و موضوع قانون ،کلیهی
پیشنهادهای قانوني که مستلزم افزایش یا ایجاد هزینههای عمومي یا کاهش درآمد عمومي
شود ،مشمول اصل  57است .ظاهراً این اصل ،از مادهی  40قانون اساسي فرانسه (جمهوری
پنجم ،مصوب  )1377اقتباس شده است .به موجب مادهی مزبور «پیشنهادها و اصالحیههایي
که از طرف اعضای پارلمان ارایه ميشود ،چنانچه تصویب آنها سبب کاهش درآمد عمومي و
ایجاد و یا افزایش هزینهای عمومي گردد ،قابل پذیرش نميباشد» .گفتني است در این نظام نیز
اعضای پارلمان و دولت هر دو حق ابتکار قانونگذاری دارند )1(.همانطورکه از قانون اساسي
فرانسه نیز استنباط ميشود ،در این نظام محدودیت مزبور بر کلیهی طرحهای قانوني یا پیشنهاد
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اصالحي بر لوایح دولت ،اعم از مالي و غیرمالي ،بودجهای و غیر آن وارد شده است .البته
برخي نظامها محدودیت یادشده را صرفاً ناظر بر لوایح بودجه و اغلب در راستای حفظ توازن

هزینهها و درآمدهای عمومي دانستهاند .اصل  71قانون اساسي ایتالیا در این زمینه مقرر مي-
دارد« :مجالس هر سال بودجه و صورتحسابهای مالي را که از طرف دولت ارایه ميگردد،

تصویب ميکند ... .قانون تصویبکنندۀ بودجه نميتواند مالیاتهای جدیدی را وضع یا هزینه-
های جدیدی را ایجاد نماید .هرگاه قانوني که باعث هزینههای جدید یا افزایش هزینه گردد،

باید طرق مقابله [جبران] با آنها را نیز تصریح

نماید»)2(.

اصل  57در مادهی  144قانون آییننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي (مصوب  1953با
اصالحات بعدی) نمود داشته است .براساس این ماده «رئیس مجلس مکلف است وصول کلیه
طرحها و لوایح عادی را که به مجلس تقدیم ميشود ،با رعایت اصل  57قانون اساسي در
همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعالم نموده و همزمان موضوع را به کمیسیون
مربوط ارجاع کند».
با وجود اطالق اصل  ،57شورای نگهبان در نظریهی مشورتي شمارهی  7733مورخ
 1954/12/5بیان داشته« :اصل  57قانون اساسي ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در الیحه بودجه
نميباشد» (معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات .)115 :1931 ،این نظر ظاهراً بر
خالف اطالق اصل مزبور است ،زیرا الیحهی بودجه نیز بهعنوان یکي از لوایح قانوني داخل در
حکم این اصل است .در اینجا الزم است به محدودیت مقرر در تبصرهی  1مادهی  175قانون
آییننامهی داخلي مجلس شورای اسالمي اشاره کرد که در مورد تصویب بودجه در مجلس
اشعار ميدارد« :در جلسه علنى ،تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیونها در زمان
مقرر دریافت و به چاپ رسیده ،مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه ،قابل طرح مىباشد.
پیشنهادهایي که منبع درآمد مشخصي نداشته باشد ،قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایي که
مازاد بر سرجمع نباشد ،زماني قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید.
تشخیص موارد مذکور با رئیسجلسه خواهد بود» .بدین ترتیب ،در سطح قوانین عادی
محدودیتهایي بر پیشنهادهای اصالحي نمایندگان بر الیحهی بودجه قرار داده شده است.
البته قوهی مجریه بعضاً نسبت به تغییرات واردشده بر لوایح بودجه معترض بوده و آن را از
علل عدم اجرای کامل قوانین مزبور دانسته است .در آخرین مورد ،رئیسجمهور (وقت) در
ابالغ قانون بودجهی سال  1932کل کشور به معاونت (وقت) برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیسجمهور در نامهی شمارهی  55175مورخ  1932/09/25مينویسد[ ...« :با توجه به]
تغییرات وسیعي که از سوی مجلس شورای اسالمي در الیحه بودجه تقدیمي دولت بهعمل
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آمده  ...عمالً شاکلۀ الیحۀ مذکور دچار تغییر و تحوالت اساسي شده است  »....و در ادامه به
برخي از موارد مغایر قانون اساسي در بررسي و تصویب الیحهی بودجه اشاره ميکند« :ایجاد
 132000میلیارد ریال منابع مشکوکالوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعي در مقابل آن-
کاهش حداقل  40000میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و  .»...در انتهای این نامه،
بر لزوم اتخاذ تدابیر کافي در اجرای قانون بودجهی مزبور بهمنظور جلوگیری از بروز مشکالت
و آسیب به اقتصاد کشور و مردم تأکید شده است )9(.بهعلت تغییرات انجامگرفته در این الیحه،
رئیسجمهور بهصورت ضمني به عدم اجرای کامل قانون بودجه اشاره کرده است.
آیا حکم اصل  57شامل طرحهای شورای عالي استانها نیز ميشود؟ نظریهی تفسیری
شمارهی  77/90/17771مورخ  1977/4/1شورای نگهبان حکم اصل  57را شامل اینگونه
طرحها نیز ميداند )4(.در صورت ارائهی پیشنهاد قانوني توسط شورای مزبور به قوهی مجریه،
مراتب در نهایت پس از بررسي و تصویب در هیأت وزیران در قالب الیحهی قانوني به مجلس
شورای اسالمي ارسال ميشود .این امر (ارائهی پیشنهاد مزبور به قوهی مجریه) بهدلیل
هماهنگسازی پیشنهاد مربوط در قوهی مجریه و تدارک تمهیدات الزم برای اجرای آن ،پس از
تصویب در مجلس است .البته چنانچه طرحهای مزبور برای شهرداریها و سایر نهادهای
عمومي یا خصوصي ایجاد هزینه کند ،شمول اصل  57بر آن چنانکه در ادامه خواهیم دید،
محل ایراد بهنظر ميرسد.
در خصوص مواردی که در قانون اساسي ،جزیي از حقوق ملت دانسته شده (مثل اصول
مندرج در فصل سوم) و همچنین مواردی که به موجب قانون اساسي ،تصویب «قانون» یا اخذ
مصوبهی مجلس الزم دانسته شده و دارای بار مالي است ،مثل اصول ( 5تشکیل و وظایف و
اختیارات شوراهای اسالمي)( 71 ،موارد معافیت ،بخشودگي و تخفیف مالیاتي) و ( 70دادن
وام یا کمکهای بالعوض داخلي یا خارجي از طرف دولت) ،اصل  57بر آنها حاکم است .در
این موارد صرفاً تصویب قانون یا به تصویب مجلس شورای اسالمي رسیدن ،مورد نظر
قانونگذار اساسي بوده است و این امر تالزمي با ارائهی ابتکار تصویب این موارد با طرح
پیشنهادی نمایندگان مجلس ندارد .برای مثال ،در پیشنهاد نمایندگان بر تبصرهی  1مادهی 52
الیحهی تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ،مقرر شده بود مالیات بر فروش خودروهای
سواری از ابتدای سال  1971حذف شود .با اینکه تصمیمگیری در مورد وضع ،لغو یا تخفیف
مالیاتي براساس اصل  71قانون اساسي به موجب قانون انجام ميگیرد ،شورای نگهبان پیشنهاد
یادشدۀ نمایندگان مجلس را مغایر اصل  57اعالم کرد (نظریهی شمارهی  70/21/9200مورخ
 ،1970/11/15مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمي
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دورهی ششم ،سال دوم:1972 ،
مواردی که طبق قانون اساسي مرتبط با انجام فعالیتهای اساسي قوهی مقننه بوده و انجام
آن مستلزم تصویب قانون است ،مانند تشکیل و ادارهی دیوان محاسبات کشور (اصول  74و
 )77یا تصویب قانون آییننامهی داخلي مجلس و نحوهی ساماندهي امور تقنیني ،بعید است که
قوهی مجریه الیحهای در این موارد تهیه کند .در هر حال ،در داشتن بار مالي برخي از این
موارد تردیدی نیست .از سویي ،اجرای قانون اساسي در این موارد مستلزم ارائهی طرح قانوني
است .بهنظر ميرسد برای تأمین حکم مندرج در اصل  ،57الزم است نمایندگان در پیشنهاد
خود محل تأمین هزینههای ناشي از اجرای آن را پیشبیني کنند و از این نظر ،تفاوتي با سایر
طرحهای قانوني ندارد.
شورای نگهبان ،هزینههای مربوط به فعالیتهای دیوان محاسبات را مشمول اصل  57اعالم
کرده است .در طرح الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور ،مقرر شده بود دیوان مي-
تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاده کند .این مورد مغایر اصل  57اعالم شد و

در نهایت مصوبهی مجلس بدین ترتیب اصالح و تأیید شد :دیوان محاسبات کشور در حدود
اعتبارات مصوب ميتواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاده کند (ن.ش.

 71/90/200م ،1971/2/2 .دورهی ششم ،سال دوم.)257-255 :1972 ،

در طرح اصالح موادی (اصالح مادهی  )59از قانون آییننامهی داخلي مجلس شورای
اسالمي ،مقرر شده بود برای ایفای بهتر وظایف نمایندگي و ارتباط نمایندگان با موکالن خود،
دستگاههای اجرایي و رسمي باید فضا و امکانات الزم را در اختیار نمایندگان قرار دهند.
همچنین هیأت رئیسه مکل ف شده بود تشکیالت مناسب را برای تدوین ،نگارش و ویرایش
ادبي و حقوقي طرحها و لوایح ایجاد کند .شورای نگهبان بر این مصوبه ایراد اصل  57وارد

کرد (ن.ش 75/90/27343 .م ،1975/7/3 .دورهی هشتم .)202 :1932 ،مصوبهی مجلس بدین
ترتیب اصالح و تأیید شد« :هیأت رئیسه ميتواند نسبت به موارد مزبور اقدام کند» .البته در هر

حال اعتبارات مورد نیاز باید در پیشنهاد بودجهی سالیانهی مجلس پیشبیني شود.
ارائهی طرح تمدید قانون نیز به مانند تصویب خود قانون ،در صورت داشتن بار مالي باید
متضمن طریق جبران هزینههای مورد نیاز آن باشد .طرح تمدید قانون استفاده از تسهیالت
حساب ذخیرهی ارزی برای حملونقل ریلي و عمومي شهرها با ایراد مزبور از سوی شورای
نگهبان مواجه شد (ن.ش 73/90/41457 .م ،1973/12/7 .دورهی هشتم.)379 :1932 ،
طرح تفسیر قانون نیز اگر متضمن قانونگذاری باشد ،مشمول اصل  57است .اگر بیان مراد مقنن،
هزینهی جدیدی را ایجاد کند ،در شمول محدودیت یادشده تردیدی نیست .شورای نگهبان بر
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طرح دوفوریتي استفساریهی قانون اصالح مواد  3و  10قانون تنظیم بخشي از مقررات تسهیل
نوسازی صنایع کشور و اصالح مادهی  119قانون برنامهی سوم توسعهی اقتصادی ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوری اسالمي ایران ،ایرادی مطرح کرد مبنيبر اینکه این طرح نوعي قانونگذاری
است و نه تفسیر .از نظر شورا طرح مزبور موجب افزایش هزینهی عمومي ميشود و در نتیجه

مغایر اصل  57تشخیص داده شد (ن.ش 75/90/24541 .م ،1975/10/20 .دورهی هفتم.)1059 ،

 .3مفهوم و گسترهی درآمد و هزینهی عمومی
اصل  57صرفاً ناظر بر پیشنهادهایي است که موجب کاهش درآمد عمومي یا افزایش
عمومي شود .بيتردید پیشنهادی که موجب افزایش درآمد عمومي یا کاهش هزینهی عمومي
شود ،مشمول حکم این اصل نیست .در فرضي که پیشنهادی بهصورت همزمان موجب افزایش
درآمد عمومي و کاهش هزینهی عمومي شود ،بهنظر ميرسد در صورت برابری (نسبي) هزینه
و درآمد ایجادشده ،مشمول محدودیت مندرج در این اصل نیست .شورای نگهبان حسب
وظیفهی پاسداری از قانون اساسي و مشخصاً در اینجا اصل  57قانون یادشده ،ميتواند در
خصوص عدم مغایرت مصوبهی مربوط با قانون اساسي ،برابری (نسبي) ایجاد هزینهها با
درآمدها را بررسي کند.
مورد بعدی قابل بررسي در خصوص مفهوم الفاظ بهکاررفته در اصل یادشده ،این است که
منظور از «عمومي» در هزینهی عمومي و درآمد عمومي چیست؟ آیا شامل هزینه و درآمد
کلیهی نهادهای عمومي (اعم از دولتي و غیردولتي) ميشود؟ بهنظر ميرسد درآمد و هزینهی
عمومي پیوند ناگسستني با قانون بودجه و اصل توازن بودجه داشته باشد .بهطور کلي ،هزینهی
عمومي ناظر بر بهای کاال و خدماتي است که دولت برای انجام وظایف و فعالیتهای قانوني
خود پرداخت ميکند (رستمي .)94 :1930 ،در هر حال ،بدیهي است درآمد عمومي مندرج در

اصل  57قانون اساسي ،موسعتر از درآمد عمومي مصطلح در حقوق مالیهی عمومي و تعریف-
شده در مادهی  10قانون محاسبات عمومي کشور است و شامل درآمد اختصاصي دستگاه
دولتي و بهطور کلي کلیهی طرق و منابع تأمین هزینههای عمومي ميشود .شورای نگهبان در
رویهی خود عمالً تفسیر موسعي از هزینه و درآمد عمومي ارائه کرده است و آن را حتي شامل
از بین رفتن فرصتهای درآمدزایي دستگاههای عمومي نیز ميداند .آیا هر کاهش یا افزایش
درآمد و هزینهای ،مشمول اصل  57است؟ شایان ذکر است اجرای بسیاری از قوانین و مقررات
ولو غیرمالي بدون انجام هزینه امکانپذیر نیست .بهنظر ميرسد کاهش یا افزایش صرفاً ناظر بر
مواردی است که دولت بهرغم استفاده از منابع و امکانات موجود خود نتواند بدون اختصاصِ
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هزینهی جدید از عهدهی آن برآید.
به موجب طرح اصالح قانون ادارهی صدا و سیمای جمهوری اسالمي ایران (مادهی )90
سازمان صدا و سیما مکلف شده بود در موارد الزم به درخواست ذینفع ،توضیحات و پاسخ
آنان را حداکثر تا دو برابر مدت زمان مطلب اصلي بهصورت مجاني پخش کند .این مقرره از
دید شورای نگهبان مستلزم هزینهی عمومي تلقي و خالف اصل  57بیان شد (ن.ش.
 71/90/1401م ،1971/5/9 .دورهی ششم ،سال دوم .)955 :1972 ،این تلقي در صورتي
درست مينمود که تمامي زمان پخش صدا و سیما به پخش آگهيهای بازرگاني و در نتیجه،
ایجاد مستمر درآمد عمومي اختصاص یافته باشد.
همچنین واگذاری زمین بالعوض به نیروهای مسلح در ازای تملک اراضي در اختیار آنها،
موجب ایجاد هزینهی عمومي تلقي شده است .به موجب مادهی  7الیحهی فروش و انتقال
پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها ،وزارت جهاد کشاورزی باید
زمین مناسب جایگزین را به میزان دو برابر محل اولیه بهصورت بالعوض و بیش از قیمت
کارشناسي ،در اختیار پادگانها قرار دهد .شورا در ایراد خود بر این ماده ،واگذاری بالعوض
زمین به نیروهای مسلح را موجب کاهش درآمد عمومي دانسته است (ن.ش 77/90/99597 .م.
 ،1977/4/15دورهی هشتم .)127 :1932 ،این در حالي است که نیروهای مسلح نیز بخشي از
نهادهای عمومياند که بودجهی آنها نیز در قانون بودجهی کل کشور درج ميشود .افزونبر
این ،واگذاری زمین به نیروهای مسلح در مقابل تملک زمین آنها بوده است.
یکي از مصادیق ایجاد هزینهی جدید از منظر شورای نگهبان ،تابع قانون عام استخدامي
کردن روابط استخدامي بخشي از کارکنان دولت است .الیحهی امور گمرکي ،کارکنان گمرک
را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کرده بود (بند پ مادهی  .)4این مقرره بهدلیل
افزایش هزینههای سازمان گمرک در خصوص پرداخت حقوق پرسنلي ،موجب افزایش
هزینهی عمومي تلقي شد و مورد ایراد شورا قرار گرفت .در نهایت مقرر شد بار مالي ناشي از
اجرای قانون مزبور از محل درآمدهای حاصل از آن قانون تأمین شود (ن.ش 30/90/49352 .م.
 ،1930/5/5دورهی هشتم .)529 :1932 ،این در حالي است که مشخص نیست قانون مزبور
چه منابع مشخص مالي را برای دولت بههمراه دارد.
شورای نگهبان در اظهار نظر خود در خصوص طرح دیپلم فني شناختن مدرک تحصیلي
فارغالتحصیالن آموزشگاه بهدار روستایي ،بیان داشته است معادل دیپلم فني تلقي کردن و
برخوردار دانستن فارغالتحصیالن مزبور از مزایای دیپلم (مانند امکان ادامهی تحصیل در
دانشگاه) موجب افزایش هزینهی عمومي ميشود (ن.ش 1730 .م ،1950/5/15 .دورهی سوم،
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 .)411 :1977منظور از «مزایا» در این طرح ،امکان ادامه ی تحصیل و از جهت دارا بودن
مدرک تحصیلي دیپلم است .در نتیجه بهنظر نميرسد موجب افزایش هزینهی عمومي شود؛
مگر درصورتيکه فارغالتحصیالن یادشده مستخدم دولت باشند و ارائهی مدرک دیپلم موجب
افزایش حقوق آنها شود.
ایجاد شورای اداری و دبیرخانه موجب ایجاد یا افزایش هزینهی عمومي دانسته شده است.
در طرح تعیین وضعیت ،ادغام و اصالح شوراهای عالي ،شورای نگهبان ،تشکیل شوراهای
مذکور در طرح مزبور را دارای بار مالي اعالم کرد و آن را خالف اصل  57بیان داشت (ن.ش.
 75/90/24321م ،1975/11/11 .دورهی هفتم .)1073 ،البته در این موارد باید میان ایجاد و
اجازهی تشکیل تمایز قائل شد .مورد نخست مشمول اصل  57بهنظر ميرسد ،درحاليکه
اجازهی ایجاد لزوماً به ایجاد نميانجامد .همچنین شورا در بررسي طرح سهفوریتي الحاق یک
تبصره به مادهی  72قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي ،تشکیل دبیرخانهای در مجمع
تشخیص مصلحت نظام را مغایر اصول  57و  112اعالم کرد (ن.ش 70/21/2577 .م.
 ،197/7/23دورهی ششم .)475-477 :1972 ،در این مورد شایان ذکر است با عنایت به درج
بودجهی مجمع و همچنین شورای نگهبان در الیحهی بودجهی ساالنهی کل کشور،
پیشنهادهای قانوني که متضمن افزایش هزینهها یا کاهش درآمدهای آنها شود ،مشمول اصل
 57است .براساس مادهی  1قانون مقررات مالي شورای نگهبان (مصوب )1952/05/10
بودجهی شورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه بهوسیلهی امور مالي شورای مذکور
تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ميشود تا عیناً در الیحهی
بودجهی کل کشور منظور شود .همچنین براساس مادهی  2قانون شمول مادهی  55قانون
محاسبات عمومي کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالي آن (مصوب
 ،)1955/12/7بودجهی مجمع به تفکیک برنامه و مواد ،هزینه امور مالي مجمع تهیه و پس از
تأیید مجمع به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ميشود .اگرچه در عمل ،قوانین مزبور بعضاً
بهنحو کامل اجرایي نشده است.
در خصوص نهادهای عمومي که بودجهی آنها در قانون بودجهی کل کشور قید نميشود
و بهطور کلي ،مجلس نقشي در بررسي و تصویب دخل و خرج آنها ندارد ،مسئله متفاوت
بهنظر ميرسد .از جملهی این نهادها ميتوان به شهرداریها و نهادهای حرفهای اشاره کرد .با
توجه به عدم درج حساب دخل و خرج آنها در قانون بودجهی کل کشور ،بهنظر ميرسد
حکم اصل  57شامل اینگونه نهادها نميشود .در برخي نظرهای شورا ،ایجاد دبیرخانه در شهرداری،
ایجاد هزینهی عمومي تلقي نشده است .در خصوص تهیه و تصویب طرح تفصیلي شهری به موجب
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طرح اصالح مادهی  7قانون تأسیس شورای عالي شهرسازی و معماری ایران پیشبیني شده
بود که آن قسمت از نقشههای تفصیلي که بار مالي مستقیم برای شهرداری دارد ،پس از
تصویب شورای اسالمي آن شهر امکانپذیر است .همچنین مقرر شده بود دبیرخانهی کمیسیون
مربوط در سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل شود .کل مادهی مذکور از نظر اصل  57مورد
ایراد شورا قرار گرفت (ن.ش 75/90/91735 .م ،1975/12/15 .دورهی هشتم.)414 :1932 ،
جملهی اول در اصالحات حذف شد و محل دبیرخانهی کمیسیون به شهرداری تهران انتقال
یافت .پس از اعمال این اصالحات ،مصوبهی مزبور مورد تأیید شورا قرار گرفت .اگر بار مالي
ناشي از تصویب نقشههای تفصیلي برای شهرداری ،بدون تعیین طریق جبران آن مغایر اصل
 57است ،در مقابل چرا تأسیس دبیرخانه در شهرداری تهران ،ایجاد هزینهی عمومي محسوب
نميشود؟
شورای نگهبان در برخي دیگر از نظرهای خود ،تشکیل دبیرخانه در شهرداری را موجب
ایجاد هزینهی عمومي تلقي کرده است .در طرح تشکیل هیأت منصفه ،پیشنهاد نمایندگان مبني
بر اینکه دبیرخانهی هیأت منصفه با بودجه و امکانات شورای شهر مرکز استان تشکیل شود،
مغایر اصل  57اعالم شد (ن.ش 70/21/9090 .م ،197/10/17 .دورهی ششم.)997 :1972 ،
مصوبهی مزبور اصالح و مقرر شد بودجهی آن از محل کمکهای اهدایي تأمین شود .این در
حالي است که در تأمین منابع مورد نیاز برای تشکیل دبیرخانهی مزبور از محل کمکهای
مردمي ،تردید جدی وجود دارد .همچنین مادهی  11طرح ساماندهي و حمایت از مشاغل
خانگي مقرر کرده بود کلیهی شهرداریها مکلفاند مکانهای مناسبي را برای عرضهی
محصوالت صاحبان مشاغل تأمین کنند .شوراهای اسالمي شهر نیز مکلف شده بودند پیشبیني
الزم را در بودجهی آنها انجام دهند .تکلیف شورای شهر به پیشبیني این امر در بودجهی
شهرداری ،خالف اصل  57تشخیص داده شد (ن.ش 73/90/97097 .م ،1973 /2/4 .دورهی
هشتم .)452 :1932 ،با حذف این قید ،مصوبهی مزبور تأیید شد ،اما معلوم نشد اگر امر یادشده
برای شهرداری ایجاد هزینه ميکند ،هزینهی مزبور چگونه باید جبران شود؟ براساس بند 12
مادهی  51قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران
(مصوب  ،)1957/9/1تصویب بودجه ،اصالح و متمم بودجه و تفریغ ساالنهی شهرداری و
مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آییننامهی مالي شهرداریها و همچنین
تصویب بودجهی ساالنهی شورای شهر بر عهدهی شوراهای اسالمي شهر است .بر این اساس،
هزینههای شوراها و شهرداریها در نظامي مستقل از الیحهی بودجهی ساالنهی کل کشور تهیه
ميشود و به تصویب ميرسد.
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 .4طریق و نحوهی جبران کاهش درآمد یا افزایش هزینهی عمومی
در این قسمت باید بین مصوباتي که بار مالي دفعي و مستمر دارند ،تمایز قائل شد .چنانچه
پیشنهاد قانوني اثر مالي دفعي داشته باشد که با یک یا چند بار (محدود) پرداخت ،حکم قانون
اجرا شود ،بحث خاصي در مورد نحوهی جبران هزینههای آن مطرح نميشود .چنانچه پیشنهاد

مطرحشده دارای بار مالي مداوم باشد ،بهنحوی که در سالهای آتي نیز باید محل تأمین هزینه-
های آن در نظر گرفته شود ،مسئله قابل تأمل بهنظر ميرسد .برای تعیین طریق مناسبي برای
جبران هزینههای قوانین مزبور ،با توجه به اینکه مطابق اصل  ،72ابتکار تهیهی لوایح بودجهی
کل کشور با قوهی مجریه است ،آیا ميتوان این قوه را به پیشبیني هزینهی اجرای قانون مورد
نظر در لوایح بودجههای سالهای آتي ملزم کرد؟ پاسخ شورای نگهبان به این پرسش ،منفي
است .شورا در بررسي پیشنهادهای تقنیني نمایندگان مجلس ،پیشبیني الزام مذکور را بر
خالف صالحیت قوهی مجریه در تهیهی الیحه و در نتیجه ،خالف قانون اساسي دانسته است؛
اگرچه شورا در این زمینه رویهی واحدی نداشته است .در توضیح این مسئله باید توجه داشت
که این الزام ،نوعي الزام قوهی مجریه به ارائهی الیحه است .فارغ از تحلیل حقوقي نظر شورا،
پیامدهای منفي ناشي از عدم پذیرش الزام قوهی مجریه به این امر ،قابل بررسي است .مجلس
شورای اسالمي در اکثریت قریب به اتفاق مواردی که جبران هزینههای ناشي از اجرای طرح
پیشنهادی نوعاً بیشتر از یک سال به طول ميانجامد ،جبران آن در سالهای آتي را در ابتدا با
الزام قوهی مجریه به پیشبیني آن در لوایح بودجهی سالیانه مرتفع کرده است .اما این موارد با
ایراد شورای نگهبان مواجه شده و در برخي موارد با اصرار مجلس بر نظر خود به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارسال و مصوبهی مجلس عیناً به تصویب رسیده است .در سایر موارد
نمایندگان با اصالح مصوبهی خود سعي در تأمین نظر شورا داشتهاند .تغییرات انجامگرفته در
مصوبات مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان بعضاً بهنحوی است که حسب مورد ،مغایر
شأن مجلس در نظام سیاسي و جایگاه قانون عادی در نظام حقوقي ایران تلقي ميشود .در زیر
به دو نمونه از این اصالحات قابل تأمل اشاره ميشود.
در نمونهی نخست اعتبار قانونِ بهتصویبرسیده ،در سالهای آتي منوط به پیشبیني
بودجهی مورد نیاز در لوایح بودجهی سنواتي توسط قوهی مجریه شده است .در طرح اصالح
موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ،برخي موارد مانند تبدیل به شهر شدن
روستاهای دارای  9700نفر جمعیت ،تعیین محدودهی بخش و الحاق روستاهای واقع در حریم
شهر به شهر مربوط و  ...پیشبیني شده بود .شورا همهی موارد مذکور را موجب افزایش
هزینهی عمومي دانست (ن.ش 77/90/95757 .م ،1977/12/12 .دورهی هشتم.)477 :1932 ،
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در نهایت مصوبهی مجلس به این ترتیب اصالح و تأیید شد :دولت ميتواند در صورت
تصویب هر مورد نسبت به تأمین بار مالي آن در بودجهی سنواتي اقدام کند .بدین ترتیب،
تصویب قطعي و الزماالجرای حکم مقرر در این قانون منوط به تأیید مراتب توسط قوهی
مجریه شد.
در طرح حمایت از افرادی که توسط گروهکهای ضد انقالب و منحرفان اعتقادی ،اسیر،
کشته یا معلول ميشوند ،پیشبیني شده بود اشخاص مذکور مشمول قوانین حمایتي آزادگان و
جانبازان و شهدا ميشوند و دولت موظف شده بود که بار مالي ناشي از اجرای این طرح را در
لوایح بودجهی سنواتي پیشبیني کند .این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد (ن.ش.
 73/90/41779م ،1973/11/25 .دورهی هشتم )597 :1932 ،و در نهایت به این ترتیب تأیید
شد« :مشروط بر اینکه مراتب در بودجهی سنواتي پیشبیني شود» .همچنین به موجب طرح
بیمههای اجتماعي قاليبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستي شناسهدار ،مقرر شده بود
که  20درصد هزینهی بیمهی اشخاص مذکور برعهدهی دولت باشد .شورا بر این قسمت از
مصوبهی مجلس ،ایراد اصل  57وارد کرد .پس از اصالح و تأیید نهایي مقرر شد« :هزینه
اجرای قانون مزبور برای سال جاری ( )1977از بند  94قانون بودجه سال  1977تأمین شود.
مصوبه مزبور در صورت تأمین اعتبار در سال بعد قابل اجرا است» (ن.ش 75/90/91702 .م.
 ،1975/12/25دورهی هشتم.)425 :1932 ،
طرح اصالح موادی از قانون خدمت وظیفهی عمومي مصوب  1959در خصوص پرداخت
هزینههای آموزش نیروها مورد ایراد شورا قرار گرفت ،زیرا مقرر شده بود که قوهی مجریه
موظف است هزینهی اجرای این قانون را در سالهای بعد در لوایح بودجهی سنواتي پیشبیني
کند .در نهایت این مصوبه با این اصالح به تأیید رسید« :اجرای احکام این قانون در سالهای
آتي منوط به تأمین بار مالي مورد نیاز در بودجه های سنواتي است» (ن.ش 77/90/95957 .م.
 ،197/7/11دورهی هشتم.)947 :1932 ،
در مورد هر دو راهکار ارائهشده ،پرسش این است که در صورت پیشبیني اعتبار الزم در
لوایح بودجهی سنواتي قوهی مجریه ،چنانچه مجلس در بررسي الیحهی بودجه ،آن را تصویب
نکرد ،تکلیف اجرای قانون چه ميشود؟
شورای نگهبان پیشبیني تأمین هزینهی اجرای طرح قانوني در لوایح بودجهی سنواتي
سالهای آتي را مغایر اصل  57اعالم کرده است .در طرح اصالح قانون ادارهی صدا و سیمای
جمهوری اسالمي ایران ،مقرر شده بود بودجهی شورای سیاستگذاری در سالهای آتي در
لوایح بودجه منظور ميشود .این مصوبه با ایراد اصل  57مواجه شد (ن.ش 70/21/9073 .م.
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 ،197/10/25دورهی ششم ،سال دوم .)259 :1972 ،همچنین در طرح تسهیل برقي کردن چاه-
های کشاورزی ،پیشبیني شده بود منابع مورد نیاز این طرح در سالهای آتي در لوایح بودجه
پیشبیني شود .شورا در بررسي این مصوبه اعالم کرد قید اخیر از این نظر که موجب افزایش
هزینهی عمومي است ،خالف اصل  57است (ن.ش 70/21/2977 .م ،1970/5/13 .دورهی
ششم ،سال دوم .)117 :1972 ،در اصالحات صورتگرفته ،عبارت مزبور حذف شد و مصوبه
مغایر قانون اساسي (اصل  )57شناخته نشد .اما طریق جبران هزینههای ناشي از اجرای این
قانون بالتکلیف باقي ماند.
در مورد امکان الزام قوهی مجریه به ارائهی الیحه ،اصل  54قانون اساسي در مقام بیان
نحوهی ارائهی پیشنهادهای قانوني است .شورای نگهبان در رد این الزام در برخي موارد به
اصول  75و  57اشاره دارد .بهنظر ميرسد الزام قوهی مجریه یا قوهی قضاییه به ارائهی الیحه،
مغایرتي با استقالل این دو قوه نداشته باشد )5(.الزام در اصل ارائهی الیحه است که مستلزم
بررسي و مطالعات اولیه ،تهیهی پیشنویس مواد قانوني مربوط و  ...است ،و الّا قوهی مقننه در
نحوهی تنظیم الیحه و محتوای این پیشنهاد قانوني ورود نميکند؛ چه بسا که الزام این دو قوه
به ارائهی الیحه ،ناشي از اجرای وظایف مقرر در قانون اساسي باشد .قوهی مقننه با الزام این
دو قوه به ارائهی الیحه ،به نوعي بر ظرفیت ،توان و تخصص آنها در ارائهی پیشنهاد قانوني
مورد نظر تأکید دارد .البته این استدالل بر خالف بسیاری از نظرهای شورای نگهبان است که
الزام دولت به تهیهی الیحهی معافیت از مالیات را مغایر اصول  54و  57ميداند (بند 73
نظریهی شورای نگهبان در مورد الیحهی بودجهی سال  1959کل کشور ،دورهی چهارم،
 .)979- 971 :1977در الیحهی اصالح مادهی  22قانون مطبوعات مقرر شده بود که ضوابط
خروج و ورود مطبوعات به کشور براساس قانون اساسي و احکام شرع ،به موجب الیحهای
تنظیم ميشود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهیه ميکند و به تصویب کمیسیون مربوط
مجلس ميرسد .قسمت اخیر مغایر اصل  57تلقي و رد شد (ن.ش 555 .م ،1953/5/2 .دورهی
چهارم.)177 :1977 ،
در برخي موارد برای گریز از ایراد اصل  57مقرر شده که پس از تصویب مجلس ،دولت
ميتواند در آن خصوص تصمیم بگیرد .مصوبهی مجلس در این موارد ،نوعي اذن به دولت در
انجام اقدام مربوط است تا ایجاد قاعدهی الزماالجرا .تغییرات سازماني از ادارهی کل به شرکت
دولتي ،بهدلیل ایجاد یک نهاد دولتي باید با تصویب مجلس شورای اسالمي و به موجب قانون
باشد .با وجود این ،تبصرهی  1مادهواحدهی الیحهی تبدیل ادارهی کل امور آب استانها به
شرکت آب منطقهای استان ،مقرر کرد وزارت نیرو ميتواند در استانهای جدیدالتأسیس،
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شرکت آب و فاضالب روستایي تشکیل و راهاندازی کند .شورا با این ایراد که این قسمت در
الیحهی دولت نبوده ،آن را خالف اصل  57اعالم کرد (ن.ش 79/90/3731 .م،197/11/21 .
دورهی هفتم ،بيتا .)57 :در اصالحات انجامگرفته این قسمت حذف شد .در این مورد اگرچه
مجلس از لفظ «ميتواند» استفاده کرد تا قوهی مجریه پس از بررسي و در صورت صالحدید
حکم قانون مزبور را اجرا کند ،شورای نگهبان آن را خالف اصل  57قانون اساسي تشخیص داد.
چنانچه هیأت وزیران با طرح قانوني یا پیشنهاد نمایندگان با الیحهی قوهی مجریه موافقت
کند ،آیا شورای نگهبان ميتواند آن پیشنهاد را مشمول حکم اصل  57قرار ندهد؟ حکم اصل
 57قانون اساسي ،صریح و روشن است .اصل یادشده فرض را بر ممنوعیت ارائهی طرحهای
قانوني یا پیشنهادهای وارد بر لوایح قانوني دانسته که دارای بار مالي است؛ مگر در مواردی که
طریق جبران افزایش هزینهها یا تأمین کاهش درآمدها پیشبیني شود .موافقت یا عدم موافقت
قوهی مجریه در این مورد ،تأثیرگذار دانسته نشده است .اگرچه این امر حاکي از همدلي قوای
مجریه و مقننه در تصویب قانون مربوط است .شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که در
مواردی که دولت یا نخستوزیر در نامهی جداگانه موافقت خود را با پیشنهاد نمایندگان اعالم
کند ،تکلیف مورد کدام است؟ بیان داشته است« :تعیین طریق جبران کاهش و یا تأمین هزینه
برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسالمي الزم است» )5(.بر همین اساس ،در طرح
اصالح مادهواحدهی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران،...
شورای نگهبان در بررسي طریق جبران هزینهی طرح مزبور در سالهای بعد ،بیان داشت
(ن.ش 77/90/92070.م ،1977/1/25 .دورهی هشتم« :)992 :1932 ،موضوع با در نظر گرفتن
مصوبه هیئت وزیران در مجلس ،مورد بررسي مجلس قرار گیرد و در صورت تصویب ،برای
شورای نگهبان ارسال شود .مجلس نیز مصوب کرد با عنایت به موافقت هیأت وزیران با تأمین
بار مالي مصوبه فوق ،موضوع عیناً تصویب ميشود».
با وجود این ،از نظر شورای نگهبان موافقت هیأت وزیران در برخي موارد مرتفعکنندهی
ممنوعیت مندرج در اصل  57تلقي نشده است .در خصوص پیشنهاد نمایندگان بر الیحهی
ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد ،شورای نگهبان اعالم کرد« :نامهی معاون اول
رئیسجمهور به این شورا ،رافع اشکال مغایرت با اصل  57شناخته نشد» (ن.ش 75/90/91701.م.
 ،1975/12/25دورهی هشتم .)254 :1932 ،البته دلیل اینکه نامهی یادشده رافع ایراد دانسته نشد،
ماهوی نبوده است؛ بلکه از نظر شورای نگهبان ،موضوع باید به تصویب هیأت وزیران برسد و
مراتب به مجلس اعالم شود و نه اینکه معاون اول رئیسجمهور مستقیماً با شورای نگهبان
نامهنگاری کند و بار مالي پیشنهاد مربوط را بپذیرد (مرکز تحقیقات شورای نگهبان.)179 :1931 ،
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راهحل قابل طرح در اینگونه موارد ،آن است که قوهی مجریه با هماهنگي قوهی مقننه ،پیشنهاد
مربوط را در قالب الیحهی قانوني به مجلس ارائه کند یا در بیان نحوهی جبران هزینههای طرح
پیشنهادی ،مالحظات و پیشنهادهای خود را به نمایندگان مجلس منعکس کند.
شورای نگهبان در برخي موارد ،در بررسي طریق جبران پیشبینيشده ،وارد بررسي و
تحلیل آثار و تبعات احتمالي ناشي از طریق پیشبینيشده توسط مجلس شده است .در طرح
اختصاص درصدی از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سیمای جمهوری

اسالمي ایران به فدراسیونهای ورزشي ،سازمان مزبور موظف به پرداخت مبلغي به فدراسیون-
های مربوط از محل افزایش آگهيهای بازرگاني شده بود .شورا در نظر خود بیان داشت با
توجه به تولید و پخش برنامه که از وظایف اصلي این سازمان است ،افزایش تعداد آگهيهای
بازرگانيِ متناسب با مسابقات ورزشي امکانپذیر نیست و افزایش قیمت پخش آگهيهای
بازرگاني نیز با مشکالت تقاضا و تقلیل درآمد مواجه ميشود .بنابراین تأمین درآمد از محل
مذکور غیرممکن است .ازاینرو طرح مزبور را رد کرد (ن.ش 70/21/2427 .م،1970/5/27 .
دورهی ششم ،سال دوم.)477-477 :1972 ،
در خصوص طریق جبران ناشي از ایجاد یا افزایش هزینههای عمومي ،مجلس در برخي
موارد بهمنظور رفع ایراد اصل  57از سوی شورای نگهبان ،دولت را به بهرهگیری حداکثری از
امکانات موجود ملزم کرده است تا اساساً از ایجاد هزینهی جدید جلوگیری شود .در طرح
ایمني زیستي جمهوری اسالمي ایران پیشبیني شده بود دبیرخانهی شورای ملي ایمني زیستي
در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر شود .شورا با بیان اینکه فراهم کردن تمهیدات الزم
برای ایجاد شورای ملي زیستي ،دارای بار مالي است ،این قسمت از طرح مزبور را رد کرد
(ن.ش 77/90/9900.م ،1977/9/24 .دورهی هشتم .)492 :1932 ،مصوبهی مجلس با این
اصالح ،تأیید شد :دبیرخانهی این شورا بدون توسعهی سازماني و با شرایط موجود در سازمان
حفاظت محیط زیست مستقر است .بدین ترتیب ،قوهی مجریه موظف شد بدون ایجاد هزینهی
عمومي جدید و از طریق امکانات موجود ،دبیرخانهی مربوط را تشکیل دهد .باید در نظر
داشت که بدون اطالع از وضعیت ساختار و تشکیالت موجود سازمان حفاظت محیط زیست،
امکان الزام به تشکیل دبیرخانه بدون توسعهی سازماني وجود ندارد.
در خصوص موضوع مذکور (طریق جبران ناشي از ایجاد یا افزایش هزینههای عمومي) ،در
برخي مصوبات مجلس محل جبران هزینههای طرح ،نامشخص است .در این موارد ،مجلس در
صدد بوده به نحوی اقدام کند که مورد ایراد شورا قرار نگیرد ،فارغ از اینکه آیا طریق جبران
هزینهها واقعاً جبران هزینههای اجرای قانون را ميکند یا خیر .در طرح تعیین تکلیف چاههای
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فاقد پروانهی بهرهبرداری وزارت نیرو موظف شد ظرف مدت پنج سال از تصویب این قانون،
از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانهها ،به برقي کردن کلیهی چاههای آب کشاورزی اقدام
کند .شورای نگهبان بر این مصوبه ایراد اصل  57وارد کرد (ن.ش 73/90/97095 .م.
 ،1973/2/4دورهی هشتم .)579 :1932 ،این مصوبه بدین ترتیب اصالح و تأیید شد« :منابع
اجرای این قانون از محل صرفهجویي حاصل از کاهش مصرف سوختهای فسیلي ناشي از
اجرای این قانون تأمین ميشود» .بهنظر ميرسد «از محل صرفهجویي  ،»...بهدلیل نامشخص -
بودن محل دقیق تأمین هزینهها ،تعیین طریق جبران هزینههای عمومي تلقي نميشود.
در صورت عدم تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص حکم مقرر در اصل  57توسط
مجلس ،مراتب به موجب اصل  112قانون اساسي به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال
ميشود .در این مورد برخي نویسندگان برآنند مصوباتي که بهسبب مغایرت با اصل  57از
سوی شورای نگهبان رد ميشود ،قابل ارسال به مجمع نیست (جمعي از نویسندگان:1973 ،
 .)53براساس این دیدگاه ،نمایندگان اساساً صالحیت ابراز پیشنهادها و طرحهای بر خالف
اصل  57را ندارند .بهعبارت دیگر ،پیشنهادهایي که طریق جبران کاهش درآمد یا افزایش
هزینهها را مشخص نکرده باشد ،قابلیت طرح در مجلس را ندارد .در صورت تصویب طرح
مزبور ،عنوان مصوبه بر آن بار نميشود .در مقابل دیدگاه دیگر بر آن است که اصل  112از
جمله شامل اصل  57نیز ميشود و مصوبات مردود بهسبب اصل  ،57براساس منطوق اصل
 112چنانچه مجلس بر نظر خود اصرار کند ،به مجمع ارسال ميشود (فالحزاده.)211 :1931 ،
شورای نگهبان طي نظریهی شمارهی  31/90/43543مورخ  1931/12/29بیان داشته است« :در
مورد « ...معلوم نشدن طريق کاهش درآمد يا تأمین هزينه جديد» ،با توجه به اينكه اصل طرح يا
پیشنهاد بهصراحت اصل  57قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده ،بنابراين قابل ارجاع به

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمیباشد» .در خصوص دیدگاه نخست گفتني است حتي
چنانچه عنوان مصوبه بر طرحهایي که طریق جبران مالي آن مشخص نشده باشد ،بار نشود ،در
هر حال به تصویب مجلس ميرسد و با عنوان مصوبه به شورای نگهبان ارسال ميشود و در
فرضي که رئیس مجلس آن طرح را خالف اصل  57نداند ،هیچ سازوکار مشخصي برای
جلوگیری از طرح و تصویب آن وجود ندارد .اگر شورای نگهبان نیز آن را «مصوبه» نداند،
چارهای جز رد آن بهدلیل مبتني بر اصول قانون اساسي ندارد .در این فرض ،مجلس ميتواند بر
اقدام خود اصرار کرده و مراتب را برای مجمع ارسال کند .بهنظر ميرسد ارسال مصوبهی
مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام اغلب در مواردی قابل تصور باشد که شورای نگهبان
و مجلس بر طریق جبران پیشبینيشده و کفایت آن اختالف نظر داشته باشند .اگرچه از اطالق
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اصل  112چنین برداشت ميشود که تمامي موارد اختالفي میان مجلس و شورا ،قابل ارسال به
مجمع است .شایان ذکر است حسب نظر شورای نگهبان ،موارد مزبور قابل ارسال به مجمع نیست.

نتیجهگیری
مجلس در تمامي مواردی که به موجب قانون اساسي دارای صالحیت قانونگذاری است،
نميتواند بدون توجه به حکم مقرر در اصل  57و در اجرای صالحیتهای مبتني بر قانون
اساسي خود ،اقدام به قانونگذاری کند .محدودیت مندرج در اصل مزبور ،کلیهی اصول قانون
اساسي را که وظایف و اختیاراتي را بر عهدهی مجلس گذاشته یا تصویب آن را به موجب
قانون دانسته است ،دربرميگیرد.
اصل  ،57کلیهی طرحها و پیشنهادهای وارد بر لوایح را باالطالق دربرميگیرد .اجرای
اغلب قوانین مصوب مجلس ولو قوانین غیرمالي ،بدون اختصاص بخشي از منابع مالي کشور
امکانپذیر نیست .بدین سبب ،شورای نگهبان از تأیید طرحها و پیشنهادهای وارد بر لوایحي
که محل جبران آن تعیین نشده ،خودداری کرده است .این رویه ،ابتکار قانونگذاری از طریق
ارائهی الیحه را که نوعاً محصول کار کارشناسي قوی و دقیقتر ،توجه به ابعاد مختلف
موضوع ،هماهنگي با سایر سیاستهای مربوط و بهخصوص عنایت به ظرفیتها ،منابع،
امکانات و محدودیتهای مالي و غیرمالي موجود است ،تقویت ميکند .اصرار بر ارائهی طرح
قانوني و تالش برای اخذ تأیید شورای نگهبان ،حسب مورد موجب تصویب قوانیني شده که
مغایر شأن مجلس شورای اسالمي در نظام سیاسي و قانون عادی در نظام حقوقي ایران است.
در این خصوص ميتوان به مواردی اشاره کرد که اعتبار قانونِ بهتصویبرسیده را در سالهای
آتي( )7منوط به پیشبیني بودجهی مورد نیاز در لوایح بودجهی سنواتي آتي توسط قوهی مجریه

ميکند؛ یا در موردی که تغییر مبنای تقسیمات کشوری پس از تصویب مجلس ،منوط به تأیید
قوهی مجریه شده است.
اصل  57با رویکرد تقدم ارائهی متون پیشنویس قانون از طرف رکن مسئول ادارهی امور
عمومي و کانون هماهنگکنندهی سیاستهای اجرایي کشور (قوهی مجریه) بهوسیلهی تهیه و
ارائهی لوایح قانوني ،تنظیم شده است .اصل مزبور مبتني بر منطق مالي انکارناپذیری است که
بيتوجهي به آن ،موجب شکست پروژهی قانونگذاری ميشود .تأیید مصوبات مجلس در
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که طریق جبران آن حداقل بهنحو کامل پیشبیني
نشده است ،اگرچه ظاهراً مانع ورود مصوبهی مربوط به نظام حقوقي را مرتفع ميکند ،اما در
عمل با مشکل اجرا مواجه خواهد شد .تصویب قانون بدون توجه به محدودیتهای مالي دولت

نگاهی به اصل  57قانون اساسی با تأکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان

27

در اجرای آن و فارغ از سیاستهای اجرایي دولت در ادارهی امور کشور به تولید قوانین
ناهماهنگ با سیاستهای در حال اجرا و عدم اجرای قانون ،حداقل بهنحو کامل و مؤثر منجر
شده و در بلندمدت بر حجم قوانین افزوده ميشود و به تورم قانوني ،ميانجامد.
با بررسي آرا و نظرهای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل  57قانون
اساسي ،چنین استنباط ميشود که یکي از مسائل اصلي در این خصوص ،بررسي کفایت طرق
پیشبینيشده برای جبران کاهش درآمدها یا افزایش هزینههاست؛ امری که مستلزم بررسي آثار
و پیامدهای اقتصادی مصوبات و طرق مزبور ،توسط شورای نگهبان است که بهتبع باید با
بهرهگیری از کارشناسان مربوط انجام گیرد .همچنین بهمنظور حصول اطمینان از پیشبیني
منابع مالي مناسب و مکفي بهمنظور اجرای قوانین ،ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این
زمینه باید بهصورت محدود انجام گیرد و برای مثال ،صرفاً به مواردی محدود شود که میان
مجلس شورای اسالمي و شورای نگهبان در خصوص کفایت طرق پیشبینيشده برای جبران
آثار مالي مصوبات اختالف ایجاد شود؛ چه آنکه اجرای کامل و مؤثر قانون ،که از جمله
مستلزم توجه به تأمین منابع مالي اجرای آن است ،مصلحت انکارناپذیری است که همواره باید
مورد توجه قرار گیرد.
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یادداشتها
 .9مادهی  93قانون اساسي این کشور مقرر ميدارد« :نخستوزیر و اعضای پارلمان قوانین را توأمان
پیشنهاد ميکنند .لوایح قانوني پس از اخذ نظر شورای دولتي ،در شورای وزیران به بحث و بررسي
گذاشته ميشود و سپس به دفتر یکي از دو مجلس ارائه ميشود .لوایح قانوني مالي بودجه ابتدا به
مجلس ملي ارائه ميشود  .»...ترجمهی مواد یادشده از قانون اساسي فرانسه ،از منبع زیر اخذ شده
است :قانون اساسي فرانسه.1955 ،
 .2ترجمهی اصل یادشده از منبع زیر اخذ شده است :قانون اساسي ایتالیا.1953 ،
 .3متن نامهی مزبور از این کتاب نقل شده است :مجموعهی قانون بودجهی سال  1932کل کشور،
.12-11 :1932
« .4اصل هفتادوپنج قانون اساسي شامل هر طرحي که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالي
داشته باشد ،ميشود».
 .7در این نوشتار بهمنظور اختصار ،از این پس بهجای عبارت «نظریهی شماره» از «ن.ش ».و بهجای
واژهی «مورخ» از حرف «م ».استفاده شده و عبارت «مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد
مصوبات مجلس شورای اسالمي» در ارجاعات حذف شده و صرفاً به شمارهی دورهی مجلس
اشاره ميشود.
 .9کما اینکه این امر در برخي قوانین مثل قوانین برنامهی توسعه ،کامالً مشهود و رایج است.
 .5نظریهی مشورتي شمارهی  1499م.1955/5/7 .
 .8شایان ذکر است اجرای قانون در همان سال معموالً از محل اعتبارات مصوب در قانون بودجهی کل
کشور همان سال پیشبیني ميشود.

نگاهی به اصل  57قانون اساسی با تأکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان

26

منابع و مآخذ
ادارهی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي( ،)1954صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :ادارهی کل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،چ اول ،ج .2
ادارهی کل توافقهای بینالمللي نهاد ریاست جمهوری ( ،)1955قانون اساسی فرانسه ،تهران:
ریاست جمهوری.
ادارهی کل توافقهای بینالمللي نهاد ریاست جمهوری ( ،)1953قانون اساسی ايتالیا ،تهران:
ریاست جمهوری.
پژوهشکدهی شورای نگهبان ( ،)1932مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمی دورهی هشتم ،تهران :پژوهشکدهی شورای نگهبان ،چ اول.
جمعي از نویسندگان ( ،)1973مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران،
تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقي ریاست جمهوری ،چ اول.
حسیني ،سید محمدرضا؛ فاتحيزاده ،محسن و تهراني ،ایمان (« ،)1931اصل ( )57قانون
اساسي و اختیارات قوهی مقننه در بودجهریزی» ،مجلس و راهبرد ،ش  ،50صص .152-199
رستمي ،ولي ( ،)1930مالیهی عمومی ،تهران :میزان ،چ اول.
فالحزاده ،عليمحمد ( ،)1931تفكیک تقنین و اجرا؛ تحلیل مرزهای صالحیت تقنینی در
روابط قوای مقننه و مجريه ،تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
معاونت حقوقي ریاست جمهوری ،چ اول.
قاضي شریعتپناهي ،سید ابوالفضل ( ،)1974بايستههای حقوق اساسی ،تهران :میزان ،چ
بیستویکم.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1972مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمی دورهی ششم -سال دوم ،تهران :دادگستر ،چ اول.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1977مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمی دورهی سوم ،تهران :نشر دادگستر ،چ اول.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1977مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمی دورهی چهارم ،تهران :دادگستر ،چ اول.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1931مبانی نظرات و آرای شورای نگهبان مستنبط از
مشروح مذاکرات سال  ،9385تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ،چ اول.
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مرکز تحقیقات شورای نگهبان (بيتا) ،مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمی دورهی هفتم ،تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و
مقررات ،چ اول.
معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ( ،)1931مجموعهی قانون اساسی ،تهران:
معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ،چ دوم.
معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوری (،)1932
مجموعهی قانون بودجهی سال  9312کل کشور ،تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار
قوانین و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوری ،چ اول.
هاشمي ،سید محمد ( ،)1977حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :میزان ،چ دوازدهم ،ج.2
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اصل الزام به ارائهي داليل تصميمات اداري
در پرتو مفهوم ادارهي خوب:
مطالعهي تطبيقي نظام حقوقي ايران و
اتحاديهي اروپا
محمدجواد رضاييزاده ،*1فرامرز عطريان

**2

 .1عضو هيأت علمي مدعو گروه حقوق عمومي و بينالملل ،دانشكدهي حقوق و علوم سياسي ،واحد
علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 .2دانشجوي دكتري حقوق عمومي ،گروه حقوق عمومي و بينالملل ،دانشكدهي حقوق و علوم سياسي،
واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
پذيرش9313/92/02 :

دريافت9313/8/94 :

چكيده
اصل الزام به ارائهي داليل تصميمات اداري ،يكي از اصول مدرن حقوق اداري است كه در
نظامهاي حقوقي مطرح دنيا به رسميت شناخته شده است .در اين مقاله به تبيين محدوده و مباني
اين اصل و سپس تطبيق و مقايسهي جايگاه آن در نظام حقوقي اتحاديهي اروپا و ايران بهمنظور
استفاده از تجربيات اين سازمان منطقهاي در راستاي اشراف بر ضعفها و قوتهاي قوانين،
مقررات و رويهي قضايي ايران در اين زمينه پرداخته ميشود .نتيجهي بررسيهاي صورتگرفته در
اين دو نظام حقوقي چنين مينمايد كه اصل الزام به ارائهي داليل تصميمات اداري در اتحاديهي
اروپا يكي از شاخصههاي ادارهي خوب بوده و مقامات اداري مكلف به بيان ادله و مباني
تصميمات خود هستند .در نظام حقوقي ايران نيز اين اصل ،در برخي قوانين و مقررات و همچنين
آراي قضايي ديوان عدالت اداري مطرح شده و بهصورت موردي مقامات اداري به بيان داليل
تصميمات خويش مكلف شدهاند .اما الزم است اين موضوع بر كليهي اقدامها و تصميمات اداري
تعميم يابد.

كليدواژهها :تصميمات اداري ،ادارهي خوب ،اتحاديهي اروپا ،جمهوري اسالمي ايران.
* نويسندهي مسئول

E-mail: mj.rezaiezadeh@gmail.com

** E-mail: atrian.f.1001@gmail.com
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مقدمه
ادارهي خوب( )1يكي از مفاهيم مدرن حقوق اداري است كه در منشور حقوق بنيادين
اتحاديهي اروپا ،بهمنزلهي يكي از حقهاي اساسي شهروندان مطرح شده است )2(.اين مفهوم،
متضمن برجستهترين و پيشرفتهترين حقوق و اصول حاكم در نظامهاي حقوق اداري
كشورهاي عضو است كه در نظام حقوقي اتحاديهي اروپا منعكس شده است و اجراي آنها در
ادارات دولتي نقش بسزايي در تأمين حقوق شهروندي دارد .اصل ادارهي خوب ،بين مفاهيم
حاكميت قانون و صالحيت اختياري مقامات دولتي آشتي برقرار كرده است؛ بهگونهاي كه اين
مقامات ،در عين برخورداري از اختيارات اداري كافي ،تحت نظارت و كنترل مراجع قضايي نيز
باشند و بدين طريق تعاملي منطقي و قانوني بين نظارت قضايي و اختيارات اداري برقرار
ميشود .بر اين اساس اصول و حقوق مندرج در آن اقتضاي تأمل و تعمق در مباحث علمي و
بهكارگيري آنها در قوانين و آراي قضايي را خواهد داشت .در اين زمينه يكي از اصول اساسي
ادارهي خوب ،اصل تكليف مقامات اداري به ارائهي داليل تصميم است كه در منابع مربوط به
ادارهي خوب ،از اركان اصلي آن تلقي شده است .پرسشي كه در اين مقاله بدان پاسخ داده
ميشود آن است كه مفهوم و مباني اصل ارائهي داليل تصميمات اداري چيست و چه
جايگاهي در نظام حقوقي ايران و اتحاديهي اروپا دارد؟ در اين زمينه نخست به مفهوم و مباني
اين اصل و سپس در دو قسمت مجزا ،به جايگاه آن در اتحاديهي اروپا و ايران پرداخته ميشود.

 .1محدوده و مباني ارائهي داليل تصميم اداري
در اين قسمت ابتدا محدوده و استثنائات اصل ارائهي داليل تصميم تبيين شده و سپس
مباني آن تحليل و بررسي ميشود.

 .1-1قلمرو ارائهي داليل تصميم و استثنائات آن
مفهوم اصل مستند و مستدل بودن اقدامات و تصميمات اداري( )3يا تكليف به بيان داليل و
مباني

تصميم()4

آن است كه مقامات اداري بايد مبنا و داليل تصميمات خويش را بهروشني

بيان كنند؛ بهگونهاي كه بهوضوح ،مشخص شود تصميم متخذه با چه توجيهي و براساس چه
قوانيني اتخاذ شده است .مطابق اين اصل ،هر شخصي محق است تا از داليل اتخاذ تصميم توسط
مقام عمومي و اداري اطالع پيدا كند (هداوند .)203 :1331 ،براي مثال اگر درخواست شهروند،
مبني بر اخذ يك مجوز اداري توسط مقام دولتي رد ميشود ،صرف گفتن «نه» يا «رد درخواست»
كفايت نميكند ،بلكه بايد مبناي قانوني اين امتناع از صدور مجوز نيز بيان شود (.)Wiener,1969: 781
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اصل الزام به ارائهي داليل تصميمات اداري در پرتو مفهوم ادارهي خوب... :

اين اصل بهحدي اهميت دارد كه بهصورت گسترده در نظامهاي حقوقي مطرح دنيا و از جمله
كشورهاي عضو اتحاديهي اروپا بر آن تأكيد شده و بر تصميمات و اقدامات مقامات اداري
حاكم است

(311

 .)Millet,2002:با اين حال ،در طريقهي اجرا و استثنائاتِ وارده بر آن،

تفاوتهايي بين اين كشورها به چشم ميخورد ( .)Statskontoret, 2005: 44در مجموعهي اين
نظامهاي حقوقي در فروضي ،ارائهي داليل تصميم ضروري است و در مواردي نيز اين اصل،
مشمول استثنا ميشود؛ هرچند بسته به قوانين و مقررات جاري در هر كشور ،ممكن است اين
موارد متفاوت باشد .بدين ترتيب ،لزوم بيان دليل توسط اداره ،در چند موقعيت زير اهميت
فوقالعاده دارد:
بهطور كلي هنگاميكه تصميم اداري ،حقوق و منافع شهروندان را تحت تأثير قرار ميدهد،
بيان دليل ،ضرورتي اجتنابناپذير دارد .همچنين در صالحيتهاي اختياري ،بهدليل صعوبت
تطابق اقدام اداري با متن قانون ،ارائهي داليل ضرورتي دوچندان خواهد داشت ،چراكه در غير
اين صورت امكان نظارت قضايي بر اقدام معموله يا تصميم متخذه غيرممكن خواهد بود.
بهعالوه داليل و مباني آن دسته از تصميماتي كه بر خالف رويهي معمول و

سابق()5

اداري

اتخاذ شدهاند يا آن قسم از اقداماتي كه از حد ضرورت خارج شوند و نيز در مواردي كه
شهروند از مقام دولتي تقاضا كند بايد بيان شود (هداوند .)202 :1331 ،از طرف ديگر،
استثنائاتي نيز بر اين اصل وارد است؛ اولين استثنا مربوط به موردي است كه تصميم اداري،
مطلوب شهروند و مطابق با درخواست وي باشد و با درخواست شهروندان ديگر نيز در
تناقض نباشد .استثناي ديگر ،تصميمات در زمينهي امور داخلي اداره است و بههيچوجه
ارتباطي به حقوق و منافع مراجعهكننده يا ذينفع در رسيدگي ندارد .همچنين در تصميماتي كه
دليل آن ،روشن و واضح است ،ذكر مباني الزم و ضروري نيست .بهعالوه در مواردي كه
امنيت ملي يا حمايت از منافع عمومي اقتضاي عدم ارائهي دليل ،داشته باشد يا بهسبب فوريت
موضوع ،فرصت بيان مباني نباشد نيز اصل ارائهي داليل تصميم ،مشمول استثنا ميشود
).)Statskontoret, 2005: 44
در خصوص استانداردهاي الزمالرعايه در ادلهي بيانشده توسط مقام اداري ،آنچه مسلم
است بايد داليل ابرازي از لحاظ كمي و كيفي ،كافي بوده و بهروشني مبين زواياي مختلف
تصميم متخذه باشد .ازاينرو اصل تكليف به ارائهي داليل تصميم ،صرفاً با عدم ارائهي اين
داليل ،نقض نميشود؛ بلكه درصورتيكه مباني بيانشده ناكافي و غيرگويا باشد نيز اين تخلف،
صورت گرفته است ( .)Milecka, 2011: 54بدين علت برخي نويسندگان ،گزارشهاي مربوط
به تصميمات اداري را به جعبهي سياه هواپيما تشبيه كردهاند كه بايد گوياي تمامي جوانب امر
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و زواياي موضوع باشد ( .)Ponce, 2005: 574همچنين مقام اداري بايد از كليگويي و ابراز
داليل كليشهاي بپرهيزد ( .)http://b2n.ir/www.law.edu.ruبا ابراز اينگونه داليل ،بهجز در موارد
خاص ،تكليف خود مبني بر ارائهي مباني تصميم را انجام نداده است .بهعبارت ديگر ،بهدليل
تفاوتهاي موضوعي پروندههاي مختلف اداري ،داليل كلي و كليشهاي بيانگر زوايا و جوانب
مختلف تصميم متخذه نيست ،زيرا هر پرونده مباني و داليل خاص خود را دارد كه بايد توسط
آنها ،عمل اداري بهخوبي توجيه شود .البته اين بدان معنا نيست كه مقام اداري در بيان داليل،
بايد تمام جزييات فرايند اتخاذ تصميم را ذكر كند ( ،)Mashaw, 2007: 114چراكه اين ،نه ممكن
است و نه منطقي؛ آنچه مهم است آنكه فاكتورها و قوانين مبنايي تصميم اداري توسط مقام
تصميمگيرنده بهگونهاي ارائه شود كه مرجع قضايي بتواند قانونيت يا عدم قانونيت تصميم
متخذه را ارزيابي كند .برخي صاحبنظران در اين زمينه از اصطالح داليل مؤثر( )2استفاده
كردهاند؛ به اين معنا كه ذكر تمام ادله و مباني مؤثر در نتيجهي تصميم ،توسط مقام اداري الزم
است ،ولي بيان جزييات ديگر كه تأثير مهمي بر نتيجهي تصميم نداشته ،ضروري نيست
(2007: 114

 .)Mashaw,بهنظر ميرسد اين مسئله ميتواند معيار مناسبي براي موضوع مورد

بحث باشد.

 .2-1مباني اصل ارائهي داليل تصميم اداري
اصل لزوم ارائهي داليل تصميم بر مباني زير استوار است:

 .1-2-1اصل قانونيت
ريشهي اصل ارائهي داليل را بايد در اصل حاكميت

قانون()7

جستوجو كرد

( .)http://b2n.ir/www.law.edu.ruمطابق اصل اخير ،تمام اقدامات مقامات دولتي بايد در
چارچوب قوانين بوده و از هر گونه خودسري و اعمال سليقهي شخصي مبرا باشد .بدين لحاظ
مقام اداري بايد اعمال و تصميمات خويش را مدلل و مستند به قانون كند تا مشخص شود آيا
اقدامات معموله يا تصميمات متخذه توسط وي در محدودهي صالحيتهاي قانوني بوده است
يا خير .بهنظر ميرسد اين امر از دو نظر اهميت دارد؛ يكي آنكه مشخص شود اقدام اداري در
چارچوب قانون بوده و ديگر آنكه اطمينان حاصل شود كه در راستاي منافع عمومي صورت
پذيرفته باشد .اهميت اصل لزوم ارائهي داليل تصميم در حيطهي صالحيت تخييري( )8مقامات
دولتي دوچندان مينمايد )3(،چراكه در آن حوزه ،نوعاً تصميم دولتي ،با متن قانون سازگار
است ،اما ممكن است با روح و هدف

آن)10(،

كه همانا تأمين منافع عمومي است ،مغايرت

داشته باشد و تنها راه بررسي آن ،سنجش استداللهاي مطروحه در تصميم است .اساساً
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اصل الزام به ارائهي داليل تصميمات اداري در پرتو مفهوم ادارهي خوب... :

ميتوان گفت در اين حيطه ،در صورت عدم ارائهي داليل تصميم ،نظارت قضايي توسط قاضي
امكانپذير نيست ( .)Mashaw, 2004: 113چراكه مقام قضايي با بررسي استنادات و استداللهاي
تصميمگيرنده ميتواند اقدام اداري را بررسي كند ( )Garrido and Delgado, 2007: 33و اال با
توجه به فني و تخصصي بودن امور اداري در بسياري از موارد ،امكان بازنگري قضايي مؤثر
وجود نخواهد داشت و اگر چنين نظارتي بر عمل اداري غيرمدلل صورت گيرد ،يا مؤثر نيست
يا ممكن است به خلط حوزهي صالحيتهاي قضايي و اداري در يكديگر و نقض تفكيك قوا
منجر شود .ولي با بررسي مباني و استداللهاي مطرحشده در تصميم ،قاضي مسئول بازنگري
ميتواند بدون ورود به حيطهي مسائل اداري و اجرايي ،اقدام معموله را ارزيابي كند .ازاينرو
ارائهي داليل تصميم ،زمينهي نظارت قضايي مؤثر و ارزيابي عملكرد اداره توسط مقام قضايي
را با حفظ محدودههاي قضايي و اداري فراهم ميكند ).(Mashaw, 2004: 115

 .2-2-1حق دفاع
دومين مبنايي كه اصل تكليف ارائهي داليل تصميم بر آن بنا شده ،حق
دفاع كه ريشه در مفهوم «عدالت

طبيعي»()12

دفاع()11

است .حق

دارد ،ابتدا بر دادگاهها و قضات حاكم بود ،اما با

توسعهي حقوق اداري ،محاكم تالش كردند تا اصول مزبور را بر سازمانهاي اداري كه در واقع
آنها نيز همانند قضات و شايد بيش از آنها در حال تصميمگيري و تأثيرگذاري بر حقوق و
منافع افراد هستند ،اعمال كنند .امروزه حق دفاع ،يكي از مباني و اركان اصلي مفهوم ادارهي
خوب ميباشد و بدين معناست كه قبل از قطعيت تصميم اداري بايد نظريات ذينفع يا
مخاطب تصميم شنيده شود تا وي بتواند از حقوق و منافع خويش دفاع كند .در اين زمينه از
لوازم حق دفاع ،بيان داليل تصميم است )(Milecka, 2011: 53؛ چراكه اصوالً ذينفع با بررسي
داليل تصميم ،ميتواند موضوع را ارزيابي كرده و در صورت لزوم با تخديش اين داليل ،از
حق خود دفاع كند ،و اال صرفاً با مالحظهي تصميم اداري ،نميتوان در مورد آن ،اظهار نظر
كرد .بنابراين بيان داليل تصميم اداري براي اقناع مخاطب به قانونيت و منصفانه بودن آن و در
غير اين صورت ،تسليم اعتراض به مراجع قضايي الزم است ).(Milecka, 2011: 53

 .3-2-1شفافيت
شفافيت( )13كه امروزه از اصول حكمراني مطلوب محسوب شده (نقيبي مفرد)123 :1383 ،
و در برخي منابع حقوق اداري نيز از لوازم تحقق ادارهي خوب تلقي ميشود (مادهي 10
دستورالعمل شوراي وزيران در خصوص ادارهي خوب) )14(،بهطور چشمگيري فراگير شده و
در ضرورت اجراي آن ،ترديدي بهنظر نميرسد .اما تحقق اين اصل بنيادين ،لوازمي دارد كه
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بدون آنها نميتوان انتظار تحقق كامل و مؤثر آن را داشت .از جملهي اين موارد ،كه در
راستاي تحقق شفافيت بايد رعايت شود ،ارائهي داليل و مستندات تصميمات اداري است؛
بهطوريكه اين ادله و مباني مبين و گوياي زواياي مختلف عمل اداري باشد .به شكلي كه
بهخوبي ضعفها ،غفلتها و اشتباهات مقام تصميمگيرنده هويدا شود (.)Mashaw, 2004: 114
بر اين اساس بيان داليل تصميم به شفافسازي تصميمات اداري كمك كرده و از اين راه
امكان پاسخگويي و نظارتهاي مردمي و مقامات قضايي و اداري مافوق را فراهم ميكند.
نكتهي شايان توجهي كه در اينجا وجود دارد ،آن است كه مبناي شفافيت موجب توسيع
محدودهي اصل ارائهي داليل تصميم ميشود .با اين توضيح كه بر مبناي حق دفاع ،صرفاً
تصميمات نامطلوب مخاطب يا متقاضي تصميم بايد مدلل و مستند شود ،چراكه در اينگونه
تصميمات ،دفاع از حقوق و منافع شخصي فرد مطرح است .اما شفافيت اقتضا ميكند كليهي
تصميمات اداري بهخصوص آنهايي كه مبتني بر صالحيت اختياري هستند ،مستند و مستدل
باشد تا شفافيت مورد نظر و نتايج حاصل از آن محقق شود ).(Ponce, 2005: 574

 .2اصل ارائهي داليل تصميم در اتحاديهي اروپا
اصل ارائهي داليل تصميم اداري در نظام حقوقي اتحاديهي اروپا جايگاه ويژهاي دارد .در
اين زمينه مادهي  253معاهدهي استقرار جامعهي اروپايي( )15شايان توجه است« :داليل و مباني
آييننامهها ،دستورالعملها و تصميمات تصويبشده توسط پارلمان و شوراي اروپا و همچنين
اقدامات معموله توسط شورا و كميسيون كه مبناي تصويب و اعمال آنها بوده است ،بايد بيان
گردد )12(.»...در اين مادهي قانوني با وسعت شايان توجهي ،مقرر شده است كه تمامي مصوبات
و اقدامات كميسيون ،پارلمان و شوراي اروپا بايد مدلل و مستند باشد .اما در پرتو ادارهي
خوب نيز اصل مزبور ،براساس منابع زير ،بهعنوان يكي از اركان اين مفهوم مطرح است.

 .1-2مادهي  11منشور حقوق بنيادين اتحاديهي اروپا
تكليف به بيان داليل در منشور حقوق بنيادين اتحاديهي

اروپا()17

منعكس شده و در بند 2

مادهي  41اين منشور ،تكليف اداره به ارائهي داليل تصميمات ،جزء اركان ادارهي خوب
برشمرده شده است .در بند مزبور ،در اين زمينه آمده است« :حق بر ادارهي خوب شامل :حق بر
شنيده شدن قبل از هر اقدام فردي كه ممكن است بر او تأثير زيانبار داشته باشد ،حق دسترسي به
پرونده خود با رعايت منافع محرمانه شغلي و اسرار حرفهاي و الزام اداره به ارائهي داليل
تصميماتش

ميباشد»)18(.

همانگونهكه مالحظه ميشود ،براساس مفاد مادهي  41منشور ،ارائهي

مباني و داليل تصميم اداري يكي از الزاماتي است كه نهادها و مقامات اتحاديه موظف به رعايت

اصل الزام به ارائهي داليل تصميمات اداري در پرتو مفهوم ادارهي خوب... :
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آناند و از ويژگيهاي ادارهي خوب محسوب ميشود .با توجه به شأن حقوقي اين منشور ،كه از
مهمترين مصوبات الزماالجرا در اتحاديهي اروپا بهحساب ميآيد ) ،(Milecka, 2011: 44اندراج
اصل مزبور در آن ،نشانهي جايگاه بسزاي اين اصل ،در نظام حقوقي اتحاديهي اروپاست و بر اين
اساس ،اين تكليف اداري به يك حق اساسي و بنيادين شهروندي مبدل شده كه شهروندان
اروپايي حق دارند از آن منتفع شوند.

 .2-2قانون اروپايي رفتار خوب اداري
دومين منبع اصل تكليف ارائهي داليل تصميم ،در چارچوب مفهوم ادارهي خوب ،قانون
اروپايي رفتار خوب اداري( )13مصوب پارلمان اروپا( )20است )21(.اين قانون ،بهطور مفصلتر و
با جزييات بيشتر به اين اصل پرداخته و در حقيقت مبين ارائهي داليل تصميم مندرج در مادهي
 41منشور حقوق بنيادين است ( .)Mendes, 2009: 1بند  1مادهي  18قانون مزبور ،اشعار داشته
است« :تصميمات هر نهادي كه ممكن است ،تأثير منفي بر حقوق يا منافع يك شخص
خصوصي داشته باشد ،بايد مباني آن با بيان روشن فاكتورهاي مرتبط و استنادات قانوني تصميم
مشخص شود» )22(.همانگونهكه مالحظه ميشود در اين بند ،بيان داليل تصميم يكي از الزامات
نهادهاي عمومي و ويژگيهاي ادارهي خوب ذكر شده است .از مفاد بند مزبور بهخوبي
برميآيد كه در اينجا ارائهي داليل تصميم منحصر در تصميمات مضر به حقوق شخصي و
نامطلوب شهروندان است .ازاينرو درصورتيكه يك تصميم اداري در راستاي اجابت
خواستهي يك شهروند بوده و مطلوب وي باشد ،به داللت اين مادهي قانوني ،نياز به ارائهي
داليل تصميم نخواهد بود.
در مادهي  18قانون رفتار خوب اداري پس از به رسميت شمردن اصل ارائهي داليل
تصميم بهعنوان يكي از شاخصههاي ادارهي خوب ،استانداردهايي براي اجراي اين اصل بيان
شده است؛ چنانكه در بند  ،2اشعار ميدارد« :كارمند بايد از اتخاذ تصميم ،مبتني بر مباني مبهم
يا خالصه يا بدون داليل فردي اجتناب ورزد» )23(.اولين استاندارد مذكور در بند  2مادهي 18
آن است كه داليل تصميم بايد واضح و روشن بوده و مبهم( )24نباشد ،چراكه در صورت ابهام
مباني تصميم ،مخاطب آن نميتواند از حق خود دفاع كند و مقام قضايي ناظر نيز توانايي
ارزيابي تصميم متخذه و تطابق آن با قوانين را نخواهد داشت .معيار دوم ،آن است كه ادلهي
ارائهشده نبايد

خالصه()25

باشد؛ يعني مباني و داليل بيانشده بايد بهگونهاي باشد كه مخاطب

تصميم يا مرجع قضايي ناظر بتواند بر موضوع ،بهخوبي اشراف پيدا كرده و از مباني قانوني و
عوامل و فاكتورهاي مرتبط با تصميم اطالع يابد .بيشك نميتوان انتظار داشت تمام جزييات
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فرايند تصميم ذكر شود ،از طرفي نبايد بهگونهاي مختصر باشد كه جوانب موضوع مشخص
نشود .استاندارد سوم ،كه در بند  2مادهي  ،18مذكور افتاده است ،داليل فردي تصميم()22
است .اين عنوان ،براي جلوگيري از ذكر داليل كليشهاي است كه بهصورت تيپ ممكن است
توسط مقام اداري بيان شود .بنابراين اساساً در ذكر داليل هر پرونده ،بايد مستندات و ادلهي
مربوط به موضوع همان مورد ذكر شود و بيان داليل كليشهاي و تكراري كفايت نميكند .البته
بند  3مادهي  18قانون رفتار خوب اداري حالتي را پيشبيني كرده است كه تصميمات مشابه،
براي افراد زيادي اتخاذ ميشود و مباني و ادلهي اين اعمال حقوقي نيز شباهت فراواني با
يكديگر دارند .در اين صورت ،استثنائا به مقام اداري اجازهي تنظيم پاسخهاي مشابه و تيپ را
داده است .اين بند اشعار ميدارد« :اگر بدليل تعداد زياد اشخاص ذينفع در تصميمات مشابه،
اطالعرساني جزييات مباني تصميم ،امكانپذير نباشد و ازاينرو پاسخهاي مشابه آماده شده
باشد ،كارمند بايد مراقبت كند كه متعاقباً براي شهروند متقاضي داليل فردي را تهيه كند»)27(.
در اين بند ،ارائهي ادلهي تيپ و يكسان براي مخاطبان تصميمات مشابه در صورت زياد بودن
آنها داده شده اما نكتهي شايان توجه آن است كه حتي در اين صورت نيز ،اگر شهروندي
تقاضا كند ،مقام اداري مكلف است بهصورت ويژه و فردي ،داليل و مستندات تصميم
اتخاذشده را همراه با جزييات آن ،براي وي بيان كند.

 .3-2مصوبات شوراي اروپا
در مصوبات كميتهي وزيران شوراي اروپا نيز ،بر اصل تكليف ارائهي داليل تصميم تأكيد
شده و در دو مصوبهي مهم اين شورا بيان شده است .چنانكه در دستورالعمل شمارهي 77/31
در خصوص حمايت از فرد در رابطه با اقدامات مقامات اداري( )28كه اهميت خاصي در بين
مصوبات شوراي مزبور دارد ،مادهاي به اين موضوع اختصاص يافته و در راستاي حمايت از
شهروندان يكي از الزامات ادارات دولتي را بيان داليل تصميم برشمرده است .مادهي  4اين
دستورالعمل اشعار ميدارد« :هنگاميكه يك اقدام اداري ،تأثير زيانبار بر حقوق ،آزاديها و
منافع شخصي داشته باشد بايد شخص ذينفع از داليل و مباني آن اقدام ،مطلع گردد .اين كار
يا با ذكر دليل در اقدام اداري يا به درخواست وي با ابالغ كتبي به او و در مهلت معقول
صورت

ميپذيرد»)23(.

يكي از اصولي كه در اين مصوبه ،بهمنظور حمايت از شهروندان مقرر

شده و ميتواند در راستاي جلوگيري از خودسريها و اعمال ساليق شخصي مقامات عمومي
بسيار اثرگذار باشد ،اصل ارائهي داليل تصميم است .چنانكه گذشت ،مادهي  4دستورالعمل
مورد بحث ،در خصوص اقدامات اداري مضر به حقوق و منافع اشخاص ،ذكر مباني اقدام اداري
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اصل الزام به ارائهي داليل تصميمات اداري در پرتو مفهوم ادارهي خوب... :

را الزم و ضروري دانسته است .براساس اين ماده ،بايد داليل و مباني تصميم در خود آن ذكر
شود يا در صورت درخواست ذينفع ،كتباً به وي ابالغ ميشود.
مصوبهي ديگري كه توسط كميتهي وزيران شوراي اروپا به تصويب رسيده و اصل ارائهي
داليل تصميم نيز در آن تأكيد شده است ،دستورالعمل آن شورا در خصوص اعمال
صالحيتهاي اختياري مقامات اداري( )30است .در اين دستورالعمل ،يكي از اهرمهاي تحديد و
كنترل صالحيتهاي اختياري مقامات دولتي ،اصل الزام به ارائهي داليل تصميم دانسته شده
است .بند  8اين مصوبه بيان ميكند« :درصورتيكه اعمال صالحيت اختياري مقام اداري بر
حقوق ،آزاديها يا منافع فرد تأثير زيانبار داشته باشد ،بايد داليل تصميم به وي اطالع داده
شود .اين اطالعرساني با بيان داليل در آن اقدام يا به درخواست وي ،با ابالغ كتبي به او در
مهلت معقول صورت

ميپذيرد»)31(.

 .1-2رويهي قضايي دادگاههاي اروپايي
اصل ارائهي داليل تصميم ،در رويهي قضايي دادگاههاي اتحاديهي اروپا نيز جايگاه بسزايي
دارد .چنانكه قبل از اندراج اين اصل در مصوبات و مقررات اتحاديه ،مراجع قضايي آن را به
رسميت شمردهاند و بر رعايت آن ،بهمنظور تحقق حق دفاع و همچنين لزوم آن براي نظارتهاي
قضايي تأكيد كردهاند .براي مثال در پروندهاي ،ديوان دادگستري اروپا چنين اظهار نظر كرد:
«از آنجا كه در نظارت قضايي مؤثر ،دادگاه بايد قادر باشد ،قانونيت تصميم مورد اعتراض
را بررسي كند ،ممكن است مقام اداري صالح را ملزم به ارائهي داليل تصميمش نمايد .اما در
جايي كه ،همچون اين پرونده ،موضوع ،تأمين حمايت مؤثر از يك حق بنيادين است (حق بر
جنبشهاي

آزاد)()32

بايد بتوان از اين حق ،تحت بهترين شرايط دفاع نمود و براي دادگاه نيز

با اطالع از فاكتورها و عوامل مرتبط ،امكان تصميمگيري وجود داشته باشد .در نتيجه در چنين
شرايطي ،مقام اداري مكلف به اطالعرساني در مورد داليل و مباني تصميم

ميباشد»)33(.

همانگونهكه مالحظه ميشود در اين رأي ،ديوان دادگستري اروپا ،كاركرد اصلي ارائهي داليل
تصميم را تأثير و لزوم آن در نظارتهاي قضايي دانسته است .به اين ترتيب كه مقام قضايي
براي ارزيابي قانونيت تصميم اداري ناگزير از بررسي ادله و مباني عمل اداري معترضعنه
خواهد بود و در غير اين صورت ،نميتوان انتظار نظارت قضايي مؤثر را داشت .اما كاركرد
دومي كه در اين رأي ،براي ارائهي داليل تصميم بيان شده ،حق دفاع است ،چراكه مخاطب
تصميم اداري با اطالع از داليل تصميم و احياناً تخديش آنها ميتواند از منافع خود دفاع كند.
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بنابراين از ديدگاه رويهي قضايي اروپايي ،بيان داليل تصميم براي حق دفاع و بازنگري قضايي
الزم و ضروري است.
در اين زمينه در برخي از دادنامههاي صادره از مراجع قضايي اروپايي تأكيد شده است كه
اگر يك تصميم اداري ،موجد تكليفي بر فرد باشد ولي داليل و مباني آن مشخص نشود ،اصل
ارائهي داليل بهطور آشكارا نقض ميشود .براي مثال در يكي از آرا ،دادگاه بهصراحت عنوان
كرد كه «داليل تصميم بايد ذكر گردد تا افراد ذينفع و دادگاه قادر باشند ،عوامل و فاكتورهاي
مؤثر در تصميم را بررسي نمايند» )34(.همچنين در پروندهاي ديگر ،مرجع قضايي اعالم كرد كه
مخاطب تصميم بايد در موقعيتي باشد تا بتواند داليل واقعي تصميم را بداند و آنها را بررسي
كند )35(.بهعالوه اين محاكم قضايي معتقدند بايد داليل تصميم بهگونهاي به مخاطب ابالغ شود
تا وي بتواند احتمال موفقيت خود در اعتراض به تصميم اداري را بسنجد)32(.
غير از نفس ارائهي داليل تصميم ،كه در آراي قضايي به رسميت شناخته شده است،
دادگاههاي اروپايي به كيفيت اين داليل نيز توجه كرده و استانداردهايي را براي آن برشمردهاند.
در اين زمينه براساس اين رويهي قضايي ،داليل عنوانشده بايد براي ارزيابي تصميم ،كافي
باشد تا امكان نظارت قضايي فراهم

شود)37(.

همچنين در دادنامهاي ،ديوان دادگستري اروپا،

بهصراحت لزوم صريح و روشن بودن داليل را مطرح كرده است« :داليل بيانشده بايد روشن،
صريح و بيابهام باشد تا اشخاص ذينفع بتوانند از حق دفاع كرده و دادگاه نيز قادر به اعمال
نظارت قضايي

باشد»)38(.

بنابراين در رويهي قضايي اتحاديهي اروپا به كيفيت و نوع ادلهي

ارائهشده نيز توجه شده و صرف بيان دليل نميتواند رافع مسئوليت شود ،بلكه بايد داليل
بهگونهاي اقامه شود تا امكان ارزيابي تصميم و تطابق آن با قوانين وجود داشته باشد .نكتهي
بسيار مهمي كه در برخي از آراي قضايي مطرح شده آن است كه وسعت صالحيت واگذارشده
به مقامات اداري بههيچوجه نافي اجراي اصل ارائهي داليل تصميم نيست و حتي در جايي كه
اختيارات وسيعي به مقام دولتي تفويض شده بايد اتخاذ تصميم ،مبتني و همراه با ارائهي داليل
آن باشد و اال ممكن است به ابطال تصميم متخذه منجر

شود)33(.

 .3اصل ارائهي داليل تصميم اداري در نظام حقوقي ايران
در نظام حقوقي ايران ،اين اصل بهطور كلي و حاكم بر كليهي تصميمات اداري مطرح
نشده اما بهطور پراكنده در برخي قوانين و مقررات ،مقامات اداري ملزم به ارائهي ادله و مباني
تصميم خويش شدهاند .ديوان عدالت اداري نيز در برخي آراي صادره ،اين اصل را مورد
عنايت قرار داده است.
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 .1-3قوانين و مقررات
از جمله قوانيني كه اين اصل را به رسميت شناخته ،قانون مطبوعات است .در اين قانون،
متقاضيان انتشار نشريه بايد از هيأت نظارت موضوع مادهي  ،10مجوز دريافت كنند و براساس
مادهي  ،11اين هيأت واجد صالحيت اختياري در تشخيص و صدور پروانهي متقاضيان
است)40(.

ازاينرو تصميم اين هيأت ،تأثير مستقيم بر حقوق و منافع متقاضيان خواهد داشت.

بدين سبب ،قانونگذار در مادهي  13مقرر داشته است« :هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت
سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز به يك نشريه درباره صالحيت متقاضي و مدير
مسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي الزم را انجام داده و مراتب رد يا
قبول تقاضا را با ذكر دالئل و شواهد جهت اجراء به وزير ارشاد گزارش نمايد و وزارت ارشاد
اسالمي موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت براي متقاضي پروانه
انتشار صادر كند» .تصميم هيأت نظارت مبني بر رد يا قبول تقاضاي دريافت مجوز بايد با «ذكر
داليل و شواهد» باشد .هرچند در اين مادهي قانوني ارائهي ادله و مباني تصميم هيأت نظارت
بر مطبوعات ،به متقاضي پيشبيني نشده و استداللهاي مطروحه به وزير ارشاد گزارش داده
ميشود ،به هرحال نفس اين موضوع كه در اين مادهي قانوني ،ذكر ادله و مباني تصميم متخذه
الزامي دانسته شده شايان توجه است؛ بهخصوص اينكه تصميم هيأت نظارت در اينجا نوعي
صالحيت اختياري است كه قانونگذار به آن واگذار كرده و اگر مبتني بر استنادات قانوني و
استداللهاي منطقي نباشد ،ممكن است به تضييع حقوق اشخاص يا اعمال ساليق شخصي يا
حتي سوء استفاده منجر شود .در اين زمينه اگر در قانون ،پيشبيني ميشد كه قبل از اتخاذ
تصميم مبني بر رد تقاضا ،از متقاضي دعوت شود و پس از ارائهي ادلهي رد درخواست به او،
سخنان وي استماع شود ،براي تحقق حق دفاع بهمراتب مفيدتر و مؤثرتر بود.
شاهد ديگر از اصل ارائهي داليل تصميم اداري در قوانين جمهوري اسالمي ايران ،قانون
انتخابات مجلس شوراي اسالمي و مادهواحدهي «قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات
داوطلبين ردصالحيتشده در انتخابات مختلف» است .از آنجا كه در قانون انتخابات مجلس
شوراي اسالمي ،رد يا تأييد صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس بر عهدهي هيأتهاي اجرايي
قرار داده شده ،در تبصرهي مادهي  50اين قانون ،ارائهي ادله و مدارك معتبر براي رد صالحيت
اين داوطلبان الزامي دانسته شده است .اين تبصره اشعار ميدارد« :رد صالحيت داوطلبان
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد».
در مادهواحدهي «قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحيتشده در انتخابات
مختلف» نيز پيشبيني شده كه كليهي مراجع رسيدگيكننده به صالحيت داوطلبان در انتخابات
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مختلف موظفاند مستندات و ادلهي مربوط به رد صالحيت داوطلب را بهصورت كتبي به وي
ابالغ كنند )41(.در اين زمينه مادهي  58قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي
كشور و انتخاب شهرداران و تبصرهي آن( )42نيز شايان توجه است .براساس اين مادهي قانوني
«در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر ،توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه
در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت
خواهد بود» .در تبصرهي مادهي  58قانون مزبور تصريح شده است كه «ابطال آراء بايد مستند
به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد» .بنابراين در اينجا نيز الزام به ارائهي داليل
تصميم توسط مقنن بهصراحت پيشبيني شده است.
در اين زمينه مادهي  3قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نيز قابل بيان است« :در
مواردي كه بازرس يا هيئتهاي بازرسي بهمنظور حسن جريان امور تعليق يك يا چند نفر از
كاركنان واحدي را كه مورد بازرسي قرار گرفتهاند ضروري تشخيص دهند بايد مراتب را فوراً
و مستد ل به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطالع داده و تعليق كارمند يا كارمندان مورد نظر را
تقاضا نمايند .وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به اجراي تقاضاي هيئت بازرسي است و در
غير اين صورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم
الزم به قوه قضائيه گزارش خواهد نمود» .نكتهي شايان توجه اينكه در مادهي مزبور ،تأكيد
شده است كه اين تصميم بازرسان بايد «مستدل» باشد ،چراكه تصميم تعليق كارمند در حقوق
وي تأثير بسزايي دارد .البته در مادهي قانوني مزبور ،اعالم اين ادله به كارمند ،پيشبيني نشده
است ،بلكه به رئيس وي اعالم ميشود و اين ميتواند نوعي نقصان در اجراي اين اصل
محسوب شود ،اما به هر ترتيب ،لزوم مستدل كردن تصميم بهخوديخود شايان توجه است.
يكي ديگر از تصميماتي كه اصل ارائهي دليل ،توسط مقنن بر آن حاكم شده ،تصميم به
اخذ ماليات از مؤدي است .در قانون مالياتهاي مستقيم تصريح شده است كه برگ تشخيص
ماليات بايد مستند و مستدل بوده و لزوماً به مودي ابالغ شود .مادهي  237قانون مزبور اشعار
ميدارد« :برگ تشخيص ماليات بايد براساس مأخذ صحيح و متكي به داليل و اطالعات كافي
و بهنحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن بهطور صريح در
آن قيد و براي مؤدي روشن باشد .امضاءكنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت
خود را در برگ تشخيص بهطور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه
خود از هر حيث خواهند بود و در صورت استعالم مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مكلفند
جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعالم نمايند و
هر گونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند» .همانگونهكه مالحظه ميشود در
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اينجا قانونگذار ،مقام اداري را مكلف كرده است كه تصميم خود مبني بر اخذ ماليات را با
ذكر ادله و مباني مربوطه به مؤدي ابالغ كند .بديهي است كه مؤدي با اطالع از اين تصميم و
آگاهي از ادلهي آن ،ميتواند بهخوبي از حقوق خود دفاع كرده و پس از قطعيت نيز با تخديش
اين داليل و مباني ،به مرجع قضايي مراجعه كند.
در كنار قوانين مذكور كه در نظام حقوقي ايران ،اصل ارائهي داليل تصميم را مورد تأكيد
قرار دادهاند ،برخي مقررات دولتي نيز همين اصل را شناسايي كردهاند .مادهي  47آييننامهي
نحوهي بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي ،ناحيهاي ،منطقهاي و ملي ...
مصوب  1378هيأت وزيران از آن جمله است« :پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي بايد داراي
توجيه كافي باشد و همراه با گزارش كارشناسي دبيرخانه كميسيون كه حاوي مشكالت موجود
در اجراي طرح اصلي و راهحل جايگزين خواهد بود ،توسط دبير كميسيون و پس از طرح در
كميته كار جهت بررسي و تصويب به كميسيون ارايه شود» .در اين ماده كه مربوط به پيشنهاد
تغيير طرحهاي تفصيلي است ،پيشبيني شده كه اين پيشنهادها بايد با «توجيه كافي» همراه
شود .عبارت «توجيه كافي» در اين ماده ،ناظر بر اصل ارائهي داليل تصميم است.
از موارد ديگري كه اصل ارائهي داليل تصميم ،در حقوق ايران مورد توجه قرار گرفته ،در
خصوص تصميمات مراجع شبهقضايي است .آرا و تصميمات اين مراجع ،كه نوعاً زيرمجموعهي
قوهي مجريه محسوب ميشوند ،در حقوق و منافع مردم تأثير بسزايي خواهد داشت .بر اين
اساس در مقررات مختلف و آراي قضايي متعدد پيشبيني شده است كه تصميمات متخذه از
سوي آنها بايد مستند به قوانين جاري و مستدل به اصول عدالت و انصاف باشد .براي مثال
در مادهي  101آيين دادرسي كار مصوب  ،1331پيشبيني شده است كه آراي صادره از هيأت
تشخيص و حل اختالف كارگر و كارفرما بايد مستند به قوانين مربوط و مستدل به
استداللهاي حقوقي باشد .همچنين در مادهي  248قانون مالياتهاي مستقيم )43(،تصريح شده
است كه آراي هيأت حل اختالف مالياتي بايد متضمن «اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به
اعتراض مؤدي» باشد.

 .2-3رويهي قضايي ديوان عدالت اداري
چندين رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده كه در آنها بر لزوم مستند و
مستدل بودن آرا و تصميمات دادگاههاي اداري تأكيد شده است .از آن جمله ،رأي شمارهي
 101مورخ  1328/10/28قابل ذكر است كه در آن ،توجه به داليل و مستندات و رعايت ارزش
و اعتبار آنها در تصميمات و آراي صادره از مراجع قضايي و اداري ضروري شمرده شده و
حتي از اصول اوليهي بديهي دادرسي و رسيدگي اداري بهحساب آمده

است)44(.

همچنين اين
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مرجع قضايي در دادنامههاي ديگري بر لزوم ارائهي داليل تصميم اداري صحه گذارده است.
يكي از اين آرا ،كه در اين زمينه بسيار شايان توجه است ،رأي شمارهي  182 -187مورخ
 1388/2/27است« :طبق ماده  5قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب
 1351حدود وظايف و اختيارات كميسيون ماده  5قانون مزبور مشتمل بر بررسي و تصويب
طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها و ساير امور مربوط تعيين و احصا شده است.
بنابراين تغيير كاربري قسمتي از ملكي كه كالً داراي كاربري فضاي سبز بوده و تبديل آن به 70
درصد فضاي سبز و  30درصد با كاربري مسكوني و خدماتي بدون تبيين علل و جهات قانوني
اين تغيير كه موجد زمينه تصور الزام مالكين به واگذاري  70درصد ملك خود به شهرداري
بطور رايگان و قابليت استفاده از  30درصد بقيه ملك اشخاص با توجه به مساحت آن است،
مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات كميسيون مزبور تشخيص داده ميشود و ...ابطال
ميگردد» .در اين دادنامه ،هيأت عمومي ديوان مزبور بر لزوم موجه و مدلل بودن تغييرات طرح
تفصيلي توسط كميسيون مادهي  5قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
تصريح كرده است .رأي اخير اهميت بسزايي در رابطه با اصل ارائهي داليل تصميم دارد،
چراكه در خصوص يك صالحيت اختياري و لزوم مدلل بودن آن صادر شده است .توضيح
آنكه تصويب و تغيير طرحهاي تفصيلي در اختيار كميسيون مادهي  5قانون تأسيس شوراي
عالي شهرسازي و معماري قرار داده شده است و البته اين تغييرات ميتواند تأثير بسزايي در
حقوق و منافع مردم از جمله افزايش يا كاهش قيمت امالك و اراضي واقع در شهرها داشته
باشد .از رأي مذكور صادره از هيأت عمومي ،چنين استنباط ميشود كه با وجود صالحيت
تخييري كميسيون مزبور در تغيير و تصويب اين طرحها ،اما اين بهمنزلهي اعمال هر نوع تغيير
بالدليل و ناموجه نيست ،بلكه بايد اين عمل حقوقي با «تبيين علل و جهات قانوني» باشد.
عبارت «تبيين علل و جهات قانوني» كه در اين رأي ذكر شده متناظر تكليف به ارائهي داليل
تصميم است كه در نظام حقوقي اتحاديهي اروپا بيان شده است.
برخي از دادنامههاي صادره از شعب ديوان عدالت اداري نيز در خصوص اصل ارائهي
داليل تصميم شايان توجه است .در يك مورد ،شعبهي  18آن ديوان ،در رسيدگي به شكايت
مربوط به ابطال تصميم هيأت اجرايي مشاوران حقوقي و وكالت مبني بر رد صالحيت و
صدور پروانهي مشاورهي حقوقي و وكالت ،بر لزوم مستند و مستدل بودن تصميم مقام عمومي
تأكيد كرده

است)45(.

اين رأي از آن جهت كه به اختيارات ادارهي مشتكيعنه در خصوص

صدور پروانه اكتفا نكرده و از آن درخواست ارائهي دليل جهت رد درخواست شاكي كرده و
سپس بر مبناي عدم بيان داليل تصميم ،حكم به ورود شكايت شاكي صادر كرده است ،شايان
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توجه است .آراي ديگري نيز در اين زمينه از شعب ديوان عدالت اداري اصدار شده كه طي آن،
عدم ارائهي دليل توسط مقام دولتي مبنايي براي ورود شكايت شده است .براي نمونه رأي
شعبهي  14آن ديوان در خصوص شكايت از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،
درماني استان اصفهان و به خواستهي الزام به پرداخت فوقالعادهي مخصوص مستخدمان
پيماني قابل ذكر است« :شكايت آقاي ...به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته
فوقالذكر با توجه به مفاد بخشنامه مورد ادعاي شاكي و مالحظه محتويات پرونده ،نظر به
اينكه نامبرده واجد بهرهمندي از مزاياي بخشنامه بوده است و طرف شكايت دليلي كه موجب
محروم شدن وي از مزاياي موضوع بخشنامه فوقالذكر باشد ،ارائه نكرده است و صرفاً به
اختيار دستگاه متبوع در پرداخت آن اشاره كرده است ،وارد تشخيص ميشود .لذا اين شعبه به
پذيرش شكايت ،حكم صادر و اعالم مينمايد» )42(.اهميت رأي اخير از آن جهت است كه
ادارهي مشتكيعنه با استناد به قوانين و مقررات ،خود را واجد صالحيت اختياري در خصوص
تشخيص پرداخت يا عدم پرداخت فوقالعادهي حقوق دانسته و اين اختيار را كافي براي رد
شكايت تلقي كرده است؛ درحاليكه شعبهي رسيدگيكننده ،بهدرستي اعالم كرده كه اعمال
اختيارات اداره بايد مستدل باشد و چون داليل تصميم بيان نشده ،ادارهي مشتكيعنه محكوم
شده است .در اينجا مرجع قضايي بدون اينكه خود وارد حيطهي امور اجرايي و اداري شود،
از مقام عمومي طرف شكايت ،تقاضاي ارائهي دليل كرده و سپس با توجه به عدم توجيه كافي
از طرف وي ،شكايت را وارد تشخيص داده است .اين فرايند درستي است كه بدون لطمه به
صالحيتهاي اختياري مقامات دولتي و عدم خلط قلمرو امور قضايي و اجرايي ،به اعمال
نظارت قضايي مؤثر و حمايت از حقوق شهروندي نيز منتهي خواهد شد و اين از امتيازهاي
مفهوم ادارهي خوب و اركان آن از جمله اصل ارائهي داليل تصميم است.
هرچند آراي قضايي مزبور صادره از شعبه يا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،در نوع
خود شايان توجه و ستايش بوده و بايد در تمام رسيدگيهاي قضايي استفاده شود تا وجود
اختيار و صالحيت در امور اداري به معناي اعمال سليقه و تصميمگيري بدون دليل و توجيه
تلقي نشود ،نكتهي شايان توجه آن است كه در اينگونه آرا ،لزوم ارائهي داليل تصميم به
مرجع قضايي پيشبيني و تأكيد شده و در هيچكدام ،از بيان ادله و توجيهات قانوني تصميم
اداري به مخاطب يا ذينفع سخني به ميان نيامده است .بدين لحاظ با توجه به كاركرد
دوگانهي بيان داليل در تحقق حق دفاع و رسيدگيهاي قضايي ،اين رويهي قضايي در حدي
كه اين اصل را به رسميت شناخته است ،در رسيدگيهاي قضايي مؤثر خواهد بود ،اما بايد
بهگونهاي در قوانين پيشبيني شود كه در جهت حق دفاع شهروندان نيز مفيد باشد.
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نتيجهگيري
اصل ارائهي داليل تصميمات اداري كه بر مبناي حاكميت قانون ،شفافيت و حق دفاع
استوار شده ،يكي از اركان ادارهي خوب است كه در اتحاديهي اروپا جايگاه بسزايي دارد.
چنانكه اين اصل ،مطابق با مادهي  41منشور حقوق بنيادين ،مادهي  18قانون رفتار خوب
اداري ،رويهي قضايي دادگاههاي اروپايي و تعدادي از مصوبات كميتهي وزيران شوراي اروپا
از حقوق اساسي شهروندان اروپايي محسوب شده و مقامات اداري در تصميمات مؤثر بر
حقوق و منافع اشخاص ،مكلف به رعايت آن خواهند بود .در نظام حقوقي ايران نيز بهصورت
موردي در تعدادي از قوانين و مقررات ،اين اصل به رسميت شمرده شده و مقامات اداري
مكلف به رعايت آن شدهاند .در برخي از آراي قضايي صادره از ديوان عدالت اداري نيز بر
لزوم مستند و مستدل بودن تصميمات اداري تأكيد شده و عدم ارائهي مباني و داليل تصميم،
به ابطال آن يا ورود شكايت شاكي منجر شده است .با اين حال در نظام حقوقي ايران ،اصل
مزبور بهصورت كلي و حاكم بر تمام تصميمات اداري ،چنانكه در اتحاديهي اروپا به چشم
ميخورد ،وجود ندارد؛ ازاينرو تصويب قانوني مستقل در زمينهي آن يا انعكاس آن در قوانين
مرتبط در جهت تحقق حقوق شهروندي و به تبع افزايش رضايتمندي مردم و بهبود روابط
آنها با نهادهاي عمومي ضروري بهنظر ميرسد.
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يادداشتها
1. Good administration (Bonne administration)
2. Article 41 of The Charter of fundamental rights of the European Union
3. Principle of motivation reasoning
4. Obligation to state reasons
5. Previous proceedings
6. Instrumental grounds
7. Rule of law
8. Pouvoir Discrétionnaire (Discretionary Power)

:ك. ر، براي مالحظهي تعريف و مطالعهي بيشتر در خصوص صالحيت اختياري مقامات دولتي.1
. آموزش و حقوق شهروندي، معاونت تحقيقات: تهران، صالحيت تخييري،1331 ،مشهدي
10. Esprit de la loi
11. The right of defence
12. Natural justice
13. Transparency
14. Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member states on
good administration
15. The Treaty Establishing the European Community (EC Treaty)
16. "Regulations, directives and decisions adopted jointly by the European Parliament and the
Council, and such acts adopted by the Council or the Commission, shall state the reasons
on which they are based…"
17. The Charter of fundamental rights of the European Union
18. Article 41 of The Charter of fundamental rights of the European Union
19. The European Code of Good Administrative Behaviour
20. the European Parliamen

 براي مالحظهي اركان مختلف اتحاديهي اروپا و آشنايي با ارزش حقوقي مصوبات نهادهاي.19
 ميزان؛: تهران، ساختار و حقوق اتحاديهي اروپايي،1380 ، كدخدايي:ك.مختلف اين اتحاديه ر
.. چ چهارم، سمت: تهران، اتحاديهي اروپايي،)1330(  سعيد،خالوزاده
22. Article 18 of The European Code of Good Administrative Behaviour
23. Article 18 of The European Code of Good Administrative Behaviour
24. vague
25. brief
26. individual reasoning
27. Article 18 of The European Code of Good Administrative Behaviour
28. RESOLUTION (77) 31 ON THE PROTECTION OF THE INDIVIDUAL IN RELATION
TO THE ACTS OF ADMINISTRATIVE AUTHORITIES.
29. article 4 of RESOLUTION (77) 31 ON THE PROTECTION OF THE INDIVIDUAL IN
RELATION TO THE ACTS OF ADMINISTRATIVE AUTHORITIES.
30. RECOMMENDATION No. R (80) 2 OF THE COMMITTEE OF MINISTERS
CONCERNING THE EXERCISE OF DISCRETIONARY POWERS BY
ADMINISTRATIVE AUTHORITIES
31. Article 8 of RECOMMENDATION No. R (80) 2 OF THE COMMITTEE OF
MINISTERS CONCERNING THE EXERCISE OF DISCRETIONARY POWERS BY
ADMINISTRATIVE AUTHORITIES
32. The right of free movement
33. Case 222/86, Union Nationale des Entraˆıneurs et Cadres Techniques Professionnels du
Football (UNECTEF) v. Heylens, 1987 E.C.R. 4097.
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]37. Case C-269/90 Technische Universität München V Hauptzollamt München Mitte [1991
ECR I-5469.
]38. Case C-269/90 Technische Universität München V Hauptzollamt München Mitte [1991
ECR I-5469,paras 14,26.
39. Case 144/82 Detti V Court of Justice [1983] ECR 2421, para 27.

 .01رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صالحيت متقاضي و مدير مسئول به عهدهي
هيأت نظارت بر مطبوعات است.
 .09قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحيتشده در انتخابات مختلف :مادهواحده-
به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگيكننده صالحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به
استثناي انتخابات خبرگان رهبري كهمطابق اصل يكصد و هشتم ( )108قانون اساسي خواهد بود)
موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس داليل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانوني
به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است ،به بررسي صالحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه
صالحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صالحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد
استناد و دالئل مربوط به داوطلب ابالغ نمايند. ....
 .01مادهي  58قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران
(اصالحي  :)1382/07/02در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند
شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت
مركزي نظارت خواهد بود.
تبصره (الحاقي  :)1382/07/02ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر
باشد .در غير اين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش
يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات ميشوند.
 .03رأي هيأت حل اختالف مالياتي بايد متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي
باشد و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات ،جهات و داليل آن توسط هيأت
در متن رأي قيد شود.
 .00همچنين ،هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،در رأي  577مورخ  1333/4/23بر لزوم ابتناي آراي
كميسيون مادهي  100قانون شهرداري بر استداللهاي قانوني جهت صدور رأي تخريب ،تأكيد شده
است .بهعالوه آن ديوان در آراي شمارهي  113مورخ  1328/11/24و  83مورخ  1378/3/23بر
لزوم مستند و مستدل بودن تصميمات هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تأكيد ورزيده است
(براي مالحظهي اين آرا ر.ك)http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=aho :
 ...« .04در مورد شكايت شاكي نظر به اينكه اوالً حسب آگهي منتشره در روزنامه اطالعات ،شاكي
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پذيرفتهشده آزمون مشاوره حقوقي موضوع ماده  187قانون برنامه سوم توسعه بوده و بازنشسته
دادگستري بوده ،ثانياً حسب مدارك تقديمي سابقه سوء كيفري نداشته و نتيجه آزمايشات تست
اعتياد وي منفي بوده و ثالثاً حسب دانشنامه پايان تحصيالت دوره كارشناسي داراي مدرك تحصيلي
كارشناسي در رشته حقوق قضايي بوده ،رابعاً حسب گواهي امور اداري دادگستري استان اردبيل از
نحوه خدمت وي اعالم رضايت گرديده ،خامساً حسب گواهيهاي قضات محاكم عمومي اردبيل
نيز از نحوه عملكرد شاكي اعالم رضايت گرديده ،سادساً شاكي داراي كليه شرايط مندرج در ماده 3
آيين نامه اجرايي ماده  187قانون برنامه سوم بوده و بازنشسته دادگستري بوده است ،سابعاً دستگاه
طرف شكايت هيچگونه استداللي در مورد عدم صالحيت شاكي جهت اخذ پروانه ننموده و ادلهاي
اعالم نكرده است ،عليهذا حكم به ورود شكايت و الزام مركز امور مشاوران طرف شكايت به
صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه  2براي شاكي صادر و اعالم ميگردد( ».هداوند و
مشهدي.)202 :1331 ،
 .04اين رأي در مقدمهي رأي هيأت عمومي آن ديوان به شمارهي  1332/8/13-532قابل مالحظه است.
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نظارت قضايي و رويكردهاي ديوان عالي
فدرال آمريكا در تفسير قانون اساسي در
پرتو تحوالت سياسي و اجتماعي
توكل حبيبزاده

*

استاديار دانشكدهي معارف اسالمي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ايران
پذيرش1111/11/31 :

دريافت1111/8/11 :

چكيده
نوشتهي حاضر با بررسي يكي از موضوعات مهم حقوق اساسي آمريكا به اين مسئله ميپردازد كه
چگونه مرجع دادرسي اساسي ميتواند با ارائهي تفسيرهاي مترقي از قانون اساسي در پويايي و
ارتقاي ظرفيت آن براي پاسخگويي به تحوالت سياسي و اجتماعي ايفاي نقش كند؛ همچنانكه
ديوان عالي با تفسيرهاي خود تغييراتي را در نظام سياسي آمريكا ايجاد كرده و شايد در سايهي
همين امر قانون اساسي اين كشور نيازمند بازنگري جدي و ساختاري نبوده است .بدين ترتيب،
نوشتهي حاضر ضمن اشارهي اجمالي به چيستي و قلمرو نظارت قضايي و صالحيت دادرس
اساسي در حقوق اساسي آمريكا[ ،]1اصول مورد استناد و رويكردهاي تفسيري ديوان عالي فدرال
آمريكا را مرور كرده[ ]2و بر مبناي اين رويكردها چگونگي تفسير قانون اساسي توسط ديوان عالي
در پرتو تحوالت سياسي و اجتماعي را تحليل ميكند[ .]3اين پژوهش ،تحقيقي توسعهاي-كاربردي
است كه در عين توجه به تبيين يكي از موضوعات حقوق اساسي تطبيقي ،ميتواند در مطالعات
حقوق اساسي بهويژه تفسير قانون اساسي مؤثر واقع شود.

كليدواژهها :تفسير قانون اساسي ،ديوان عالي فدرال ،رويكردهاي تفسيري ،قانون اساسي آمريكا،
نظارت قضايي.

* E-mail: Thabibzadeh@gmail.com
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مقدمه
قانون اساسي در همهي نظامهاي سياسي ،منشور حكومتي و دربردارندهي قواعد و مقررات
بنيادي در زمينهي انتقال و اجراي قدرت و نيز تنظيم روابط حكومت با شهروندان محسوب
ميشود كه نظام تقنيني ،اجرايي و قضايي و ساختارهاي مربوط بر مبناي آن پايهريزي ميشوند
و شكل ميگيرند .به همين دليل بهمنظور مصون داشتن آن از هيجانات و تغييرات زودگذر
سياسي ،بازنگري در قانون اساسي ،تابع شيوهي خاص و تشريفات پيچيدهاي است و يكي از
داليل برتري آن بر قوانين عادي و ساير اعمال هنجاري نيز همين مسئله است .اغلب قوانين
اساسي نوشتهشده از نظر بازنگري انعطافناپذيرند (قاضي .)11 :1331 ،اين در حالي است كه
نظامهاي سياسي در مواجهه با بحرانهاي سياسي و اجتماعي بايد بتوانند به راهحلهاي مقتضي
مبتني بر اصول قانون اساسي دست يابند.
قانون اساسي آمريكا نيز از اين امر مستثنا نبوده و بهسختي قابل بازنگري است؛ زيرا
الزامات مادهي  7آن (تصويب اصالحيهي قانون اساسي از سوي سهچهارم مجالس ايالتي)
بهآساني تحقق نميپذيرد و به همين دليل قانون اساسي مزبور از سال  1737تاكنون تنها
بيستوهفت بار و در بيشتر موارد بهصورت جزيي بازنگري شده است ،ضمن آنكه ده
(بشر)»)1(،

اصالحيهي اول آن مربوط به حقوق و آزاديهاي فردي ،موسوم به «منشور حقوق
در سال  1771بهصورت متمم به قانون اساسي اضافه شده است و در واقع بخشي از متن
اصلي محسوب ميشوند.
سازوكار «نظارت

قضايي»()2

ضمن تضمين صيانت از قانون اساسي ،از آنجا كه عمالً با

تفسير اصول آن همراه است ،موجب سازگاري و انطباق آن با تحوالت سياسي و اجتماعي
ميشود .قانون اساسي قديمي و مجمل آمريكا به يمن همين سازوكار و تفسيرهاي مترقي و
متناسب با نيازها و تحوالت سياسي و اجتماعي از سوي ديوان عالي فدرال آمريكا (ديوان
عالي) ،همچنان از ظرفيتهاي الزم براي تنظيم روابط درونسازماني نهادهاي حكومتي و
روابط برونسازماني اين نهادها با مردم در يك جامعهي سياسي فدرال در سطوح مختلف
ايالتي و فدرالي برخوردار شده است .ديوان عالي با ارائهي تفسيرهاي پويا از قانون اساسي،
تغييراتي را در چارچوب ساختارهاي موجود ،در نظام سياسي آمريكا ايجاد كرده است،
بهگونهاي كه نيروهاي رقيب نيز منافع و ديدگاههاي خود را در همين چارچوب ،در نتيجهي
نقش ديوان عالي در تفسير قانون اساسي ،تعقيب ميكنند (.)Rogoff, 2011: 9
ديوان عالي طي بيش از دو قرن گذشته در مواجهه با رويدادهاي مختلف سياسي ،اجتماعي
و فرهنگي در جامعهي رو به توسعهي آمريكا با رويكردهاي مختلفي متناسب با دغدغههاي
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كالن نظام سياسي به تفسير قانون اساسي مبادرت كرده است .در طول سدهي اول شكلگيري
نظام سياسي نوبنياد آمريكا ضرورت امر ايجاب ميكرد كه نهادهاي فدرال تقويت شود و در
عين حال بهمنظور اطمينانبخشي به ايالتها در تأمين منافع آنها ،آداب و رسوم ايالتي از طريق
قانونگذاري در كنگره مورد تعرض قرار نگيرد ،حتي اگر در مواردي مانند بردهداري ،اين امر به
بهاي نقض حقوق و آزاديهاي عمومي تمام ميشد (هامون و وانير .)121 :1333 ،اما در
دورههاي بعد ديوان عالي به قهرمان حمايت از حقوق و آزاديهاي عمومي تبديل ميشود و
ضمن تأييد سياست تبعيض مثبت دولت ،سعي ميكند در از بين بردن زمينههاي تبعيض در
جامعهي آمريكا گامهاي مثبتي بردارد (الزار.)2002 ،
اين پژوهش ،تحقيقي توسعهاي-كاربردي است كه در عين توجه به تبيين يكي از موضوعات
حقوق اساسي تطبيقي ،ميتواند در مطالعات حقوق اساسي بهويژه تفسير قانون اساسي مؤثر واقع
شود .دربارهي پيشينهي تحقيق نيز بايد گفت كه در برخي نوشتهها مانند كتابهاي حقوق اساسي
كه جنبهي آموزشي صرف دارند ،به بيان كليات مربوط به حقوق اساسي اياالت متحده از جمله
دادرسي اساسي پرداخته شده و در مقاالت علمي چاپشده نيز بيشتر روشهاي تفسيري ديوان
عالي بهصورت نظري و شيوههاي درخواست بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي و نحوهي
رسيدگي ديوان بررسي شده است .اما نوشتهي حاضر به اين مسئله ميپردازد كه چگونه مرجع
دادرسي اساسي ميتواند از طريق ارائهي تفسيرهاي مترقي از قانون اساسي در پويايي و ارتقاي
ظرفيت آن براي پاسخگويي به تحوالت سياسي و اجتماعي ايفاي نقش كند ،همچنانكه ديوان
عالي با تفسيرهاي خود تغييراتي را در نظام سياسي آمريكا ايجاد كرده و شايد در سايهي همين
تفسيرهاي مترقي و پوياست كه قانون اساسي اين كشور نيازمند بازنگري جدي و ساختاري نبوده
است .بدين ترتيب ،نوشتهي حاضر ضمن اشارهي اجمالي به چيستي ،صالحيت و قلمرو نظارت
قضايي در حقوق اساسي آمريكا[ ،]1اصول مورد استناد و رويكردهاي تفسيري ديوان عالي را
مرور كرده[ ]2و بر مبناي اين رويكردها چگونگي تفسير قانون اساسي توسط ديوان عالي در پرتو
تحوالت سياسي و اجتماعي را تحليل ميكند[.]3

 .1چيستي ،صالحيت و قلمرو «نظارت قضايي»
 .1-1چيستي نظارت قضايي
قانون اساسي هم به لحاظ شكلي و هم به لحاظ ماهوي برترين هنجار در نظامهاي حقوقي
است كه نهادها و ترتيبات ساختاري نظامهاي سياسي را تدارك ميبيند .اصوالً تدوين و
تصويب قانون اساسي «عمل تأسيسي» است تا تقنيني ،و نهاد واضع آن به «قوهي مؤسس»
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موسوم است .اعمال «تأسيسي» همانند اعمال «تقنيني» ماهيت هنجاري دارند و هر دو برآمده از
حاكميتاند ،ولي قواعد قانون اساسي قاعدتاً بهدنبال حوادث بسيار مهم سياسي مانند ايجاد
كشور جديد پديدار ميشوند و «لذا اينگونه اعمال هنجاري در برترين سطح ظهور اعمال
حاكميتاند ،درحاليكه اعمال قانونگذاري ،امري روزمره و دائمي و همچون واكنشي در جهت
پاسخگويي به نيازهاي مستمر و متحول جامعه است» (قاضي .)12 :1371 ،بنابراين ،اصل
سلسلهمراتب قوانين و برتري قانون اساسي بر كليهي اعمال هنجاري از جمله قوانين مصوب
قوهي مقننه ايجاب ميكند كه قواعد مندرج در قانون اساسي بر ساير قواعد برتري داشته باشد،
در غير اين صورت نظام حقوقي انسجام خود را از دست خواهد داد .قوهي مقننه اصوالً در
محدودهي تعيينشده توسط قوهي مؤسس در قانون اساسي ميتواند قانونگذاري كند و اين امر
منافاتي با اصل حاكميت مردم ندارد.
اصل و ضرورت نظارت بر قوانين در بيشتر نظامهاي حقوقي امري پذيرفتهشده است .اما
مشكل اصلي در ارگاني است كه براي اعمال نظارت بر قوانين بهوجود ميآيد ،زيرا ممكن
است با قضاوت دربارهي اعمال حكومتي ،زمام امور را بهدست گيرد و به اصطالح «حكومت
قضات» تحقق يابد (قاضي .)23-22 :1371 ،مقامي كه از صالحيت نظارت بر قوانين برخوردار
است ،اصوالً بايد بتواند كليهي قوانين مغاير با قانون اساسي را ملغي كند .با وجود اين ،در
بسياري از نظامهاي سياسي سازوكار ويژه و متناسبي براي نظارت و تضمين مطابقت قوانين
عادي با قانون اساسي تعبيه شده است.

 .2-1صالحيت نظارتي ديوان عالي فدرال
تدوينكنندگان قانون اساسي اياالت متحده در طراحي نظام سياسي-حكومتي فدرال تا
حدودي تحت تأثير انديشههاي متفكران اروپايي بهويژه منتسكيو و تجربيات حكومتي
انگليسيها بودند ،اما در مورد نظارت بر قوانين مصوب كنگره الگوي مشخصي نداشتند.
بنابراين ،اعطاي صالحيت نظارت بر قوانين كنگره به دادگاهها انتخاب اجتنابناپذيري نبود و
چه بسا ممكن بود اين وظيفه بر عهدهي خود كنگره نهاده شود ( .)Fallon, 2004: 9بدين
ترتيب ،استقالل ساختاري قوهي قضاييه و نقش آن در ادارهي امور كشور ،ميتواند يك ابتكار
و «نوآوري» حداقل در دورهي زماني تدوين قانون اساسي آمريكا تعبير شود ،زيرا متفكران
سياسي آمريكا در قرن هجدهم با ساختار و مسائل دو قوهي ديگر آشنا بودند؛ اما حتي منتسكيو
با اينكه قوهي قضاييه را قوهي مستقلي ميدانست ،از نقش عملي آن در ادارهي جامعه تصور
چندان دقيقي نداشت (.)Chayes, 1988: 1026
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با وجود اين ،پيش از سال  1737دادگاههاي ايالتي مطابقت قوانين ايالتي را با قانون اساسي
ايالتي كنترل ميكردند .ازاينرو بيشتر نويسندگان قانون اساسي فدرال انتظار داشتند كه ديوان
عالي فدرال اين نقش را در خصوص قانون اساسي فدرال ايفا كند .براي مثال هميلتون و مديسون
در مقاالت خود موسوم به «نامههاي فدراليست» اهميت نظارت قضايي را خاطرنشان ساخته
بودند .هميلتون در يكي از نوشتههاي خود با اطالق عنوان «قانون بنيادين» به قانون اساسي و
تأكيد بر نقش دادگاهها در بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي ،تصريح ميكند كه ديوان عالي
از طريق نظارت قضايي تضمين ميكند كه ارادهي مردم همانگونهكه در قانون اساسي ابراز شده
است ،بر ارادهي يك مجلس قانونگذاري كه قوانين آن منعكسكنندهي ارادهي نمايندگان مردم در
دورهي زماني خاص است ،اولويت و غلبه داشته باشد و نتيجه ميگيرد ديوان عالي بايد بتواند
تمام قوانين مخالف صريح قانون اساسي را لغو كند (.)Hamilton, 1988: 648-649
در اياالت متحده نظارت قضايي بر قوانين بهوسيلهي دادگاههاي عادي اعمال ميشود و نه
توسط دادگاهي ويژه مانند دادگاههاي قانون اساسي در برخي كشورهاي اروپايي .در ايالتها
نيز چنين نظارتي از سوي دادگاههاي عادي ايالتي حتي بر قوانين عادي فدرال به شرط
پژوهشخواهي نزد دادگاههاي فدرال و در نهايت ديوان عالي فدرال اعمال ميشود .از سوي
ديگر ،با توجه به وحدت نظام قضايي در آمريكا ،دادگاه اداري بهمانند كشور فرانسه وجود
ندارد و دادگاهها در مورد مطابقت همهي قوانين ،اعمال اداري و نيز تصميمات قضايي
دادگاههاي تالي اظهار نظر ميكنند (هامون و وانير.)113 :1333 ،
نظارت قضايي از سوي ديوان عالي فدرال در قانون اساسي آمريكا بهصراحت مقرر نشده
است ،بلكه خود ديوان عالي در رأي معروف به ماربري عليه مديسون در سال  1303اين
صالحيت را براي خود قائل شد .در اين رأي رئيس ديوان ،قاضي مارشال ،عنوان كرد كه
مسئوليت ديوان عالي در لغو قوانين مغاير با قانون اساسي نتيجهي ضروري وظيفهي آن در
حمايت از قانون اساسي است كه بهصورت ديگري تحقق نمييابد «و بهطور مؤكد اين امر در
صالحيت قوهي قضاييه است كه بگويد قانون چيست؟» (.)Marbury v. Madison, 1803: 177-178
از نظر بيشتر نويسندگان آمريكايي« ،قانون اساسي آن چيزي است كه ديوان عالي ميگويد»
( .)Powell, 1986: 925البته برخي نويسندگان نيز ضمن پذيرش ضرورت وجود چنين نهادي در
يك نظام فدرال ،آن را از لحاظ اصول دموكراسي بحثبرانگيز ميدانند ،زيرا به موجب آن
تصميم و تفسير چند قاضي غيرمنتخب بر نظرهاي نمايندگان منتخب مردم اولويت مييابد
(.)Vile, 2006: 92
با اين حال ،قانون اساسي آمريكا در مادهي  3در مورد قوهي قضاييه بهصورت تلويحي به
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صالحيت دادگاههاي فدرال در اعمال نظارت قضايي بر قوانين اشاره ميكند و مقرر ميدارد كه
قوهي قضاييه در مورد تمامي دعاوي «ناشي از اين قانون اساسي ،قوانين اياالت متحده و
معاهدات منعقده توسط آنها» ،صالحيت رسيدگي دارد .مادهي  2قانون اساسي نيز بيان ميدارد
كه قانون اساسي فدرال ،قانون برتر آمريكاست و قضات ايالتي ملزم به رعايت آناند ،بنابراين
قانون اساسي و قوانين ايالتي نميتوانند مغاير با آن باشند .اين عبارات نيز داللت دارد بر اينكه
قضات ايالتي بايد اعتبار و مطابقت قوانين ايالتي را با قانون اساسي ارزيابي كنند .بنابراين ،اگر
قضات ايالتي از صالحيت نظارت قضايي بر قوانين برخوردار باشند ،به طريق اولي بايد ديوان
عالي فدرال نيز از اين صالحيت برخوردار باشد ،زيرا قانون اساسي رسيدگي به تجديدنظرخواهي
از آراي دادگاههاي ايالتي را به ديوان عالي تفويض كرده است (.)Fallon, 2004: 10
اصل نظارت قضايي چه مشروع باشد و چه غصبي ،پس از دو قرن تجربه و اجرا،
امروزه مورد اعتراض نبوده و تثبيت شده است ،بهگونه اي كه ديوان عال ي فدرال ساالنه
از حدود هفت هزار دادخواست تجديد نظر ،با ك متر از يكصد مورد موافقت ميكند
(.)Chief Justice's Year-End Reports on the Federal Judiciary, 2013: 12-13; Fallon, 2004: 194

 .3-1محدوديت نظارت قضايي ديوان عالي در موضوعات سياسي
ديوان عالي فدرال بهمنظور حلوفصل مسائل سياسي و اجتماعي جامعهي آمريكا ،قانون
اساسي را بهصورت انعطافپذير تفسير ميكند تا حقوق اساسي پاسخگوي وضعيتهاي جديد
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي باشد .از مهمترين تصميمات و تفسيرهاي ديوان عالي ميتوان به
مشروعيتبخشي به دولت فدرال در مديريت و حلوفصل موضوعات با ويژگي ملي مانند
حقوق مدني ،تنظيم روابط اقتصادي ،دفاع ملي و روابط بينالمللي اشاره كرد .در طي زمان،
ديوان عالي با اجتناب از ارائهي تفسيرهاي يكنواخت و روشن از قانون اساسي دربارهي
اختيارات تفويضشده به دولت فدرال ،قانون اساسي را بهتدريج با وضعيتهاي سياسي در
حال تغيير و چالشهاي مختلف جامعهي آمريكا تطبيق داده است ( .)Rogoff, 2011: 10با اين
حال ،ديوان عالي با وجود جايگاه عالي خود در نظام قضايي آمريكا ،در برابر اقدامات
رئيسجمهور سر فرود آورده است .در پروندهي معروف ماربري عليه مديسون در سال ،1303
قاضي مارشال اظهار داشت (:)Marbury v. Madison, 1803: 137, 170
«نقش ديوان عالي فدرال تنها اعالم نظر دربارهي حقوق فردي است ...موضوعاتي كه ماهيتاً
سياسياند ،يا قانون اساسي و قوانين عادي آنها را ذيل اختيارات قوهي مجريه قرار داده است،
هرگز نميتواند در برابر اين ديوان مورد بحث قرار بگيرد».
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از مصاديق اينگونه موضوعات ،ميتوان به «موضوعات حقوق سياسي»( )3اشاره كرد كه در
قرن نوزدهم غنايم جنگي ،استرداد و اكتساب سرزمين (خريد لوئيزيانا) را شامل ميشد ،و
امروزه بهطور كلي مسائل نظامي و ديپلماسي را در بردارد

(2011: 9

 .)Zoller,ديوان نه تنها

نسبت به نظارت بر مطابقت تصميمات و اقدامات رئيسجمهور با قانون اساسي در خارج از
محدودهي تعيينشده در پروندهي ماربري مردد است ،بلكه در پروندهي ميسيسيپي عليه
جانسون ( )1322دو محدوديت ديگر براي خود قائل ميشود :ناتواني ديوان در جلوگيري از
تخطي رئيسجمهور از اختيارات تفويضشده و الزام وي به انجام وظايف محوله به موجب
قانون اساسي (.)Mississippi v. Johnson, 1866: 498-499
بهطور كلي در موضوعات سياسي بهغير از مواردي كه آزاديهاي فردي نقض شده باشد،
مانند پروندههاي مربوط به گوانتانامو ،ديوان عالي فدرال در برابر قوهي مجريه محتاطانه
عمل كرده است ،بهويژه در دورههايي كه رئيسجمهور از حمايت كنگره برخوردار بوده است،
مانند موقعيت جورج دبليو بوش در مبارزه عليه تروريسم بعد از حوادث  11سپتامبر 2001
(2011: 11-12

 .)Zoller,در سال  1777هنگاميكه سناتور

گلدواتر()1

مغايرت تصميم جيمي

كارتر رئيسجمهور وقت آمريكا در فسخ معاهدهي دوجانبهي دفاعي با تايوان بدون مجوز
مجلس سنا را با قانون اساسي نزد ديوان عالي فدرال ادعا كرد ،درحاليكه قانون اساسي
آمريكا دربارهي رضايت سنا راجع به فسخ معاهدات ساكت است ،نظر ديوان اين بود كه
ادعاي سناتور گلدواتر براي رسيدگي قضايي مناسب نيست ،زيرا موضوع سياسي است
(Court, Role of U.S., 2005

 .)Supremeشايد پروندهي اياالت متحده عليه نيكسون در سال

 1771در قضيهي معروف واترگيت ،نقطهي عطفي در اين خصوص محسوب شود ،زيرا در
جريان اين پرونده ديوان عالي فدرال رئيسجمهور وقت را به ارائهي نوارهاي ضبطشدهي
ماجراي واترگيت ملزم كرد .اما بايد توجه داشت كه در اين مورد دليل حكم ديوان ضرورت
دسترسي آن به مدارك مورد نظر براي كشف حقيقت در يك رسيدگي قضايي بود و در واقع
اين پرونده با نهاد حقوقي ضرورت تفهيم اتهام( )2مرتبط بود (.)Zoller, 2011: 10
حقوقدانان آمريكايي معتقدند كه در موضوعات سياسي ،كنگره و رئيسجمهور بهدليل آنكه
اقدامات آنها ارادهي مردم را بهتر منعكس ميكند ،بايد بهجاي ديوان عالي تصميم بگيرند ،با
اين حال ،دربارهي اينكه ديوان عالي چگونه سياسي بودن موضوعي را تشخيص ميدهد و
اينكه آيا ديوان ملزم يا مجاز به خودداري از رسيدگي قضايي به اينگونه موضوعات است،
اختالف نظر دارند (.)Supreme Court, Role of U.S., 2005
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 .2اصول مورد استناد و رويكردهاي تفسيري ديوان عالي در اعمال
نظارت قضايي
قضات ديوان عالي فدرال آمريكا در مقام نظارت قضايي بر قوانين مصوب كنگره و نيز
قوانين ايالتي ،پروندههاي مورد نظر را در پرتو آنچه از نظر آنها اهداف قانون اساسي محسوب
ميشود و نيز براساس ارزشهايي كه قانون اساسي بهصورت صريح يا ضمني در بردارد،
رسيدگي ميكنند

(2004: 17

 .)Fallon,قاضي مارشال شانزده سال پس از پروندهي معروف

ماربري ،در پروندهي مك كلوش( )2اظهار ميدارد (:)Fallon, 2004: 17
«هرگز نبايد فراموش كرد آنچه در حال تفسيرش هستيم يك قانون اساسي است و يك
قانون اساسي بخش زائد و بيهودهي يك مجموعه قوانين و مقررات نيست و (بلكه) بايد قابل
تطبيق با بحرانهاي مختلف (روابط) انساني تفسير گردد».

 .1-2اصول مورد استناد ديوان عالي فدرال در تفسير قانون اساسي
ديوان عالي فدرال در مقام تفسير قانون اساسي با رويكردهاي مختلف بهطور معمول اصول
زير را مدنظر قرار ميدهد .1 :تشريفات صحيح
حمايت برابر؛( )7و  .1شرط

قانوني؛()7

 .2عقاليي بودن

قانون؛()3

 .3شرط

قراردادها)10(.

 .1-1-2شرط تشريفات صحيح قانوني
شرط «تشريفات صحيح قانوني» كه منشأ آن به اصالحيههاي پنجم و چهاردهم قانون
اساسي آمريكا برميگردد ،يك اصل حقوقي است كه به موجب آن حكومت ملزم است در
اقدامات خود از قانون تبعيت كرده و به شيوهي معقول رفتار كند و هيچ شخصي نبايد از
«زندگي ،مالكيت و آزادي بدون تشريفات صحيح قانوني محروم گردد» (اصالحيهي پنجم
قانون اساسي

آمريكا))11(.

اين اصل از ايدهاي كه در منشور كبير بريتانيا با عنوان «قانون

سرزمين»( )12درج شده بود ،نشأت گرفته و مدتها به همين مفهوم از سوي ديوان عالي تفسير
ميشد (.)Howe, 1930: 584
از آنجا كه قانون اساسي فدرال و ده اصالحيهي اول آن موسوم به منشور حقوق
از جمله اصالحيهي پنجم تنها در مورد دولت فدرال اجرا ميشد ،اصالحيهي

(بشر)()13

چهاردهم()11

در

سال  1323و بهويژه تفسير ديوان عالي از آن حمايتها و تضمينات مندرج در منشور حقوق
(بشر) از جمله تشريفات صحيح قانوني را نسبت به اقدامات و رفتارهاي دولتهاي ايالتي
گسترش داد (.)Fallon, 2004: 93
قانون اساسي آمريكا دو اصل مهم را در حمايت از شهروندان در بردارد كه به موجب آنها

نظارت قضايي و رويكردهاي ديوان عالي فدرال آمريكا در تفسير قانون اساسي...

131

هيچ شهروندي نبايد بدون تفهيم اتهام و نيز برخورداري از حق بر استماع محكوم و زنداني
شود .اين دو اصل اساس تشريفات صحيح قانوني را تشكيل ميدهند ( .)Grant, 2006البته با
توجه به مبهم و تفسيربردار بودن شرط «تشريفات صحيح» ،مفهوم آن در اثر تصميمات و
تفسيرهاي قضايي در مورد اعتبار اقدامات دولتي تحول يافته است .بهعبارت ديگر ،ديوان عالي
اين شرط را به دو مفهوم شكلي و ماهوي تفسير كرده و معتقد است كه هم در شيوهي اعمال
قانون بايد محدوديتهاي قانوني اعمال گردد و هم در مورد آنچه قانون تجويز يا منع ميكند،
بايد به برخي محدوديتها توجه شود .بنابراين ،به موجب تشريفات صحيح رويهاي افراد حق
دارند از هر گونه اتهام وارده بهطور مقتضي مطلع شوند و از حق استماع و دفاع از خود در
محاكمات برخوردار باشند (.)Grant, 2006
از سوي ديگر ،شرط تشريفات صحيح در مفهوم ماهوي به يكي از اصول مورد استناد
ديوان عالي در سنجش مطابقت قوانين با قانون اساسي تبديل شد كه به موجب آن قوانين
مصوب كنگره بايد با برخي حقوق اساسي و بنيادين حتي اگر بيان نشده باشد ،مانند حق
حيات ،حق مالكيت ،حق بر رأي و حق بر حريم خصوصي منطبق باشد .براي مثال در سال
 ،1702ديوان عالي قانون ايالت نيويورك ساعت كار نانوايان را مغاير با قانون اساسي اعالم
كرد ،زيرا معتقد بود كه منفعت عمومي مترتب بر قانون ،محروميت نانوايان از حق بر كار
مطابق با ميل و ارادهي آنها را توجيه نميكند .به مدت سي سال قضات محافظهكار با اين نوع
استدالل قوانين متعدد كنگره دربارهي برنامههاي اجتماعي و اقتصادي را بياعتبار اعالم كردند
و در نهايت در اواخر دههي  30ميالدي رويكرد مبتني بر تشريفات صحيح ماهوي را كنار
گذاشتند ،اگرچه ظاهراً هنوز اين شرط بهمثابهي مانعي در برابر قانونگذار در محدود كردن
آزاديهاي فردي عمل ميكند (" .)Strauss, "Due Processدر قضيهي ( )Calder v. Bullقاضي
چيس()12

اظهار ميدارد« :مردم اياالت متحده قوانين اساسي و تشكيل حكومت خود را براي

برقراري عدالت ،رفاه عمومي ،تضمين آزادي و حمايت از اشخاص و اموال در برابر خشونت
تدوين و تنظيم كردند .اهداف مردم در ورود به اجتماع ،ماهيت و حدود قرارداد اجتماعي را
تعيين ميكند؛ اينها مبناي اختيارات قوهي مقننه است.)Howe, 1930: 589( »...
شرط تشريفات صحيح نه تنها در مورد اعمال قوهي مقننه و سازمانهاي اداري ،بلكه دربارهي
تصميمات قضايي دادگاهها نيز جاري است .ديوان عالي در مورد احكام صادره «متعاقب رويهاي
كه به نظر (آن) با انتظارات مورد نظر در زمينهي حقوق و آزاديهاي عمومي مخالف بوده يا
احكامي كه مجازات خيلي باالتري از جرم ارتكابي برقرار كردند (عدم رعايت اصل تناسب بين
جرم و مجازات)» (هامون و وانير ،)123 :1333 ،اين شرط را اعمال كرده است.
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 .2-1-2شرط عقالني بودن قانون
شرط عقاليي بودن قانون توسط دادگاهها بهوجود آمده است و براساس آن بايد رابطهي
منصفانهاي بين ايثارگريهاي افراد و امتيازهاي اجتماعي آنان در جامعه برقرار شود .به بيان
ديگر« ،تعادلي ميان سود عموم و احترام بهحقوق فردي بهوجود آيد .ضابطهي اين تعادل ،بسيار
مبهم است .اگر اين معيار موجب بررسي سازگاري قانون عادي با قانون اساسي واقع ميشود،
ممكن است به يكنواختي شيوهي قانونگذاري لطمه وارد آورد و موجب مستثنائاتي مبتني بر
كيفيات مقطعي گردد» (قاضي .)22 :1371 ،بهعبارت ديگر ،چنانچه لزوم تعادل بين منفعت
جمعي و حقوق و آزاديهاي فردي مالك عقالني بودن قانون قرار گيرد ،و اين معيار در
بررسي سازگاري قانون با قانون اساسي مبناي عمل واقع شود ،چه بسا موجب وضع قوانيني
مقطعي ناظر بر وضعيتهاي خاص اجتماعي شود.

 .3-1-2شروط حمايت برابر و آزادي قراردادي
شرط حمايت برابر مبين آن است كه هيچ ايالتي نبايد حمايت قانون خود را از اشخاص
تابع حوزهي قضايي مربوط دريغ كرده و تبعيضآميز رفتار كند .در اصالحيهي چهاردهم قانون
اساسي آمريكا مقرر شده است كه «هيچ ايالتي نميتواند از هيچ كسي حمايت مساوي در برابر
قوانين را در حوزهي قضايي خود با از بين بردن امكان دسترسي او به محاكم دادگستري دريغ
كند» .اين اصالحيه كه بعد از جنگهاي داخلي آمريكا به تصويب رسيد ،بهمنظور جلوگيري
ايالتهاي جنوبي از «برقرار مجدد بردهداري با استفاده از شيوههاي انحرافي» انجام گرفت
(هامون و وانير.)121-123 :1333 ،
به موجب شرط آزادي قراردادي كه ريشه در بخش دهم مادهي اول قانون اساسي فدرال
دارد ،ايالتها ملزماند به قراردادهاي افراد احترام بگذارند و نميتوانند با اعمال صالحيت
قانونگذاري ،اعتبار قراردادها را از بين ببرند .اين شرط در حمايت از آزادي قراردادي افراد و
شركتها بهوجود آمده است (قاضي .)22 :1371 ،البته در آغاز هدف از اين شرط تضمين
حقوق مالكان بزرگ اراضي كشاورزي در برابر هر گونه اقدام تقنيني قوهي قانونگذاري ايالتي
در سبك كردن تعهدات بدهكاران آنها يعني كشاورزان بود ،اما در ادامه در جهت مبارزه با
اقدامات حمايتي و مداخلهجويانهي دولت در امور تجاري و اقتصادي مورد استناد قرار گرفت
كه امروزه اهميت چنداني به آن داده نميشود (هامون و وانير.)123 :1333 ،

 .2-2رويكردهاي تفسيري ديوان عالي فدرال
ديوان عالي فدرال آمريكا قديميترين قانون اساسي جهان را در دورههاي مختلف با
رويكردهاي متفاوت و با استفاده از ابزارها يا منابع مختلف تفسير كرده است .ابزارها يا منابعي
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كه در تفسير قانون اساسي آمريكا مورد استناد قرار گرفتهاند عبارتاند از :متن و ساختار قانون
اساسي ،قصد و ارادهي كساني كه قانون اساسي را تهيه ،پيشنهاد و تصويب كردهاند ،رويههاي
سابق قضايي ،نتايج اجتماعي ،سياسي و اقتصادي تفسيرهاي مختلف و حقوق طبيعي
( .)Exploring Constitutional Conflicts, 2014البته در مورد وزن و اهميت هر يك از اين منابع و
ابزارها اختالف نظر وجود دارد .كساني كه به دو منبع اول يعني متن قانون اساسي و قصد
مدونان آن تأكيد بيشتري دارند ،به منشأگرايان( )12معروفاند كه خود به دو دستهي
متنگرايان()17

و

قصدگرايان()13

تقسيم ميشوند .كساني كه به سه منبع بعدي اهميت زيادي

قائلاند ،غيرمنشأگرايان( )17ناميده ميشوند كه رويكرد تفسيري آنها توجه به مصالح و نيازهاي
جامعه در زمان تفسير در پرتو تحوالت اجتماعي و سياسي است .از نظر غيرمنشأگرايان هدف
از تفسير تأمين منفعت و مصلحت عمومي با جمع بين متن قانون و قصد مقنن و لحاظ كردن
نتايج عملي حاصل از تفسير است .ازاينرو در حقوق اساسي آمريكا مهمترين رويكردهاي
تفسيري عبارتاند از :متنگرايي ،قصدگرايي ،و عمل يا

مصلحتگرايي)20(.

 .1-2-2رويكرد تفسيري متنگرا
در رويكرد متنگرا متن و ساختار قانون اساسي از اهميت و وزن خاصي برخوردار است.
در اوايل شكلگيري نظام سياسي آمريكا ،ديوان عالي قانون اساسي را با رويكرد متنگرايي
تفسير ميكرد .براي مثال هميلتون در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ميتوان انطباق مصوبهي
كنگره (در زمينهي تأسيس يك بانك) با قانون اساسي را تشخيص داد ،مينويسد(« :مالك)،
قصد و ارادهي تنظيمكنندگان قانون اساسي است .اين قصد را مطابق با قواعد مقرر

تفسير)21(،

بايد در خود سند جستوجو كرد» ( .)Edwin Meese, 1986: 186در اين روش مفسر براساس
متن قانون اساسي و واژگان و عبارات بهكاررفته در آن بدون در نظر گرفتن عوامل خارج از
متن بهويژه قصد و ارادهي قوهي مؤسس ،تفسيري عيني از آن ارائه ميدهد .از سوي ديگر،
معناي مستنبط از عبارات و اصطالحات قانون اساسي معنايي است كه در زمان تدوين و
تصويب آن مدنظر طراحان و مدونان بوده است ( .)Kay, 2009: 703براي مثال قاضي اسكاليا كه
از طرفداران تفسير متنگراست ،در تفسير اصل  3قانون اساسي آمريكا كه مجازات خشن و
نامتعارف را منع كرده ،معتقد است كه اين اصل مجازات اعدام را شامل نميشود ،زيرا در زمان
تهيه و تصويب آن ،اعدام مجازات خشن و نامتعارف تلقي نميشد (.)Brest, 1980: 208
در اين روش ديوان عالي اغلب در استنتاج معناي واقعي عبارات قانون به اصول
پذيرفتهشدهي تفسير تكيه ميكند ،از جمله اينكه بين اصطالحات تخصصي و واژگان و
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عباراتي كه معموالً معناي عادي دارند ،تفكيك قائل ميشود و اغلب «قاعدهي معناي
آشكار»( )22را اعمال ميكند .بهعبارت ديگر ،چنانچه معناي عبارت روشن باشد ،نيازي به
مراجعه به عوامل خارج از متن قانون مانند تاريخ قانونگذاري نيست ( )23(.)Kim, 2008: 2براي
مثال در سال  1717در پروندهي كامينتي عليه اياالت متحده )21(،ديوان با اعمال همين «قاعدهي
معناي آشكار» اعالم كرد كه قانون «تجارت زنان»( )22كه انتقال زنان از مرزهاي ايالتي با هدف
روسپيگري ،هرزگي يا ديگر اهداف غيراخالقي را ممنوع ميكرد ،در مورد فسادهاي
غيرتجاري اجرا ميشود .اين در حالي است كه تاريخ قانونگذاري اين قانون نشان ميدهد كه
هدف از تصويب آن ممنوع كردن تجارت زنان با اهداف تجاري بوده است (.)Kim, 2008: 39
در مواردي كه يك مادهي قانوني بهتنهايي مبهم باشد ،قاضي اسكاليا معتقد است كه ميتوان با
توجه به ساير مواد قانون مزبور معناي آن را روشن كرد ،زيرا همان عبارات و واژگان در جايي
ديگر در متون مرتبط با آن ( )contextبهكار رفته و به تبيين معناي آن كمك ميكنند (.)Kim, 2008: 2
بدين ترتيب متنگرايان معتقدند كه مفهوم قانون اساسي نوشته اصوالً اين است كه حدود
اختيارات اركان حكومتي را تعيين و ترسيم كند و دولت بهعنوان مخلوق قانون اساسي
نميتواند آنچه را كه قانون اساسي اجازه نميدهد انجام دهد .در شرايط جديد و تغييريافته نيز
خود سند مقرراتي را براي بازنگري در آن پيشبيني كرده است كه تنها شيوهي تغيير و اصالح
آن محسوب ميشود (.)Berger, 1981: 3-4
اما بهدليل مجمل بودن قانون اساسي آمريكا و بهكارگيري اصطالحات و عبارات كلي و
مبهم از سوي پدران قانون اساسي آمريكا مانند تجارت بين ايالتها ،الزام به اجراي قراردادها،
تشريفات قانوني و غيره ،...رويكرد متنگرايانه نميتوانست در مواجههي مستمر با تحوالت
سياسي و اجتماعي جامعهي آمريكا پاسخگوي نيازها و موضوعات جديد و پيچيده باشد
( ،)Scalia, 1997: 24اگرچه هنوز طرفداراني مانند قاضي اسكاليا دارد.

 .2-2-2رويكرد تفسيري قصدگرا
در رويكرد تفسيري قصدگرا قصد و ارادهي تهيهكنندگان پيشنويس ،ركن يا اركان
پيشنهاددهنده و نيز تصويبكنندهي قانون اساسي اهميت مييابد .در گذشته ،اين رويكرد كه
قانون بايد با توجه به قصد واقعي مقنن تفسير شود ،كامالً طبيعي و در دادگاههاي كامنال
معمول بود و در نظام حقوقي آمريكا نيز در مورد تفسير قانون اساسي مورد توجه ديوان عالي
فدرال قرار گرفت ،بهگونهاي كه در طول تاريخ نظارت قضايي ديوان ،توجه به قصد مدونان
قانون اساسي در آراي آن امري معمول محسوب ميشود ( .)Kay, 2009: 704-705براي مثال در
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سال  1770در پروندهي روس عليه ارنست يانگ )22(،ديوان از روش قصدگرايي بهره برد،
آنجا كه حكم ميكند« :عبارت «هيچ سندي» كه در بخش تعريفي قانون مبادلهي اوراق بهادار
مصوب  1731آمده است ،را نبايد در معناي ادبي آن در نظر گرفت ،بلكه اين عبارت برحسب
هدف كنگره از تصويب اين قانون بايد فهميده شود» (.)Blakey et al., 1996: 78
رويكرد قصدگرايي با ايراداتي از سوي برخي نويسندگان حقوق اساسي آمريكا مواجه بوده
است .برخي استدالل كردهاند آنچه در سال  1737و نيز هنگام بازنگريهاي قانون اساسي
پيشنهاد و به تصويب رسيده است ،متن قانون اساسي و اصالحيههاي آن بوده است و نه قصد
مدونان .طرفداران روش قصدگرايي در پاسخ اظهار ميدارند كه اين موضوع به معناي آن
نيست كه قصد قانونگذار اهميتي ندارد ،بلكه استدالل مذكور ما را به قصد ديگر يعني قصد
تصويبكنندگان هدايت ميكند ( .)Kay, 2009: 706ايراد ديگر بر روش قصدگرايي عملي نبودن
تحقيق در مورد قصد قانونگذار اساسي است ،ضمن آنكه قصد يك حالت روحي و رواني
فردي است و نه «جمعي» متعلق به يك مجموعه با اعضاي متعدد .اما طرفداران روش
قصدگرايي معتقدند كه قصد مشترك در بسياري از امور تحقق مييابد و اصوالً همهي
تصميمات جمعي بر يك قصد مشترك استوارند .از نظر قصدگرايان تصويب عمل آگاهانهاي
است كه بدون آن نميتوان فهميد چه چيزي مستقل از آنچه مدونان قانون مدنظر داشتند،
بهوجود آمده و ازاينرو قصد و ارادهي آنها در فهم معناي قانون تعيينكننده است و معناي
معمول و عام عبارات قانون اساسي جداي از فرايند تصويب آن ،بهسختي تمايالت و
احساسات تصويبكنندگان آن را منعكس ميكند ( .)Kay, 2009: 706-707قانون اساسي بيانگر
خواست و ارادهي مردمي است و مفسر نميتواند توجهي به آن نداشته باشد (.)Brest, 1980: 204
رابرت بورك يكي از قضات ديوان عالي فدرال و طرفدار جدي قصدگرايي معتقد است كه اگر
قانون اساسي قانون است ،معناي آن مانند ساير قوانين آن چيزي است كه قانونگذار قصد كرده
است و معنايي كه قانونگذار قصد كرده باشد ،به همان ميزان براي قضات الزامآور است كه
براي قواي مقننه و مجريه (.)Quoted in Exploring Constitutional Conflicts, 2014

 .3-2-2رويكرد تفسيري عملگرا
ضعفهاي رويكردهاي متنگرا و قصدگرا در تفسير قانون اساسي ،اغلب بهدليل ابتناي
آنها بر متن كهن منبعث از ديدگاههاي قرن هجدهمي مدونان آن ،موجب شد ديوان عالي در
نتيجهي تحوالت عميق اجتماعي و سياسي جامعهي آمريكا و بهويژه ديدگاههاي قاضي هلمز،
براي پاسخگويي به نيازهاي امروزي جامعهي آمريكا به رويكرد عملگرايانه يا مصلحتگرايانه
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در تفسير خود از قانون اساسي تمايل پيدا كند .براساس اين رويكرد قانون اساسي متن متصلب
و داراي معناي ثابتي نيست و بلكه با لحاظ شرايط سياسي و اجتماعي جامعه ،بايد تفسيري
واقعگرايانه از آن ارائه كرد .حقوقدانان اساسي آمريكايي طرفدار رويكرد عملگرايانه معتقدند
كه در مقام تفسير قانون اساسي رويههاي سابق و قوانين مصوب گذشته بهمثابهي منابع
اطالعاتي ارزشمند بايد تنها بهعنوان وسيله و تا جايي مورد استناد قرار گيرند كه بهترين نتيجه
را براي پاسخگويي به وضعيت كنوني و نيازهاي حال و آينده ارائه كنند (.)Posner, 1996: 4-5
بعضي نويسندگان عملگراي آمريكايي مانند پل برست( )27حتي تا جايي پيش رفتهاند كه خود
را ملزم به قانون اساسي ندانسته و معتقدند كه اعتبار قانون اساسي از رضايت تصويبكنندگان
آن ناشي ميشود و اين رضايت براي نسلهاي آينده الزامآور نيست ( .)Berger, 1981: 2پوزنر
ادعا ميكند قانون اساسي كه يك قانون عادي اهانتآميز ،ناراحتكننده و احتماالً
غيردموكراتيك ،مانند قانون ايالت كانكتيكات( )23در مورد ممنوعيت استفاده يا توزيع وسايل
جلوگيري از حاملگي ،را بياعتبار اعالم نكند ،بايد داراي خألهاي مهمي باشد .آيا كسي
واقعاً ميپذيرد كه قانون اساسي بر پايهي متن آن بهگونهاي تفسير شود كه هر قانون قابل
تصوري را به صرف اينكه مادهي مشخصي از قانون اساسي را نقض نميكند ،مجاز تلقي كند؟
( .)Quoted in Exploring Constitutional Conflicts, 2014از نظر عملگرايان رسالت مفسر قانون
اساسي ارائهي معناي صرفاً مستنبط از متن يا قصد مقنن جداي از مسائل سياسي و اجتماعي
پيشآمده نيست ،بلكه وي بايد بتواند با جمع بين متن و قصد مقنن و لحاظ كردن نتايج عملي
تفسيري بهعمل آورد كه منفعت و مصلحت عمومي را تأمين كند ( .)Posner, 1996: 1-5پوزنر
اظهار ميدارد كه يك قاضي عملگرا نقش تفسيري خود را در تفسير قانون اساسي فراموش
نميكند و نيز با هدف برقراري عدالت بين طرفهاي دعوا ،قانون اساسي و سوگند خود را
نقض نميكند ،بلكه اعتقاد دارد كه تفسير قانون اساسي در واقع انعكاس فكر و استعداد قاضي
در روح ابتكاري مقنن (قوهي مؤسس) است تا اطاعت محض از هر گونه عبارات و نشانههايي
كه در متن قانون اساسي بهكار رفته است (.)Quoted in Exploring Constitutional Conflicts, 2014
در جمعبندي مطالب بايد گفت كه هيچيك از رويكردهاي مذكور در همهي موارد رويكرد
مختار ديوان عالي فدرال آمريكا نبوده است ،بلكه رويكرد ديوان متأثر از منافع و مصالح
عمومي و البته ديدگاههاي سياسي اكثريت اعضاي خود در مسائل سياسي و اجتماعي مرتبط با
پروندههاي مطروحه نزد آن بوده است .بنابراين ،ديوان عالي قانون اساسي آمريكا را در پرتو
تحوالت سياسي و اجتماعي بدون ضابطهي حقوقي مشخص و يكسان و با رويكردهاي
مختلف اعم از متنگرايي تا عملگرايي تفسير كرده است.
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 .3تفسير ديوان عالي از قانون اساسي در پرتو تحوالت سياسي و اجتماعي
ديوان عالي فدرال هنگام تفسير قانون اساسي آمريكا و سنجش مطابقت قوانين با آن بهطور
غيرمستقيم دربارهي موضوعات سياسي ،اجتماعي و فرهنگي موضعگيري كرده و قانون اساسي
را با استناد به اصول مذكور حاكم بر تفسير و مطابق با واقعيات اجتماعي و با عنايت به
مطالبات جامعه و افكار عمومي تفسير ميكند .يكي از قضات ديوان عالي ،قاضي جكسون ،در
سال  ،1711ديوان را به يك كنوانسيون دائمي قانون اساسي تشبيه كرده است كه ميتواند بدون
ارائهي پيشنهادهاي خود براي تصويب ،قانون بنيادين را تغيير دهد ( .)Gicquel, 1991: 332نقش
ديوان عالي در تحوالت سياسي آمريكا از رهگذر تفسير قانون اساسي فراز و نشيبهايي داشته
است ،بهطوريكه ميتوان رويهي قضايي ديوان عالي را با توجه به تغيير رويكرد آن نسبت به
مسائل سياسي و اجتماعي به چند دوره تقسيم

كرد)27(.

 .1-3دورهي اول تا سال  :1881تقويت نهادهاي فدرال
در اين دوره ديوان عالي به رياست قاضي مارشال ،با تشويق و تحريك وي و بهمنظور
جلوگيري از فروپاشي فدراسيون آمريكا و تقويت اقتدار نهادهاي فدرال ،براي خود صالحيت
تفسير قانون اساسي و بهتبع آن تعيين حدود اختيارات متقابل دولت فدرال و ايالتها ،و نيز
كنترل مطابقت قوانين با قانون اساسي را قائل شد و برخي از قوانين ايالتي و مصوبات قوهي
مجريه را مغاير با قانون اساسي اعالم كرد .بدين ترتيب ،ديوان عالي به قوهي تنظيمكنندهي
روابط مبتني بر قانون اساسي تبديل شد.
ديوان عالي اصول قانون اساسي مربوط به صالحيتهاي تفويضشده به كنگره و رياست
جمهوري را بهطور موسع تفسير كرد؛ مانند اعطاي صالحيت تأسيس بانك ملي به دولت
فدرال .در سال  1317هنگاميكه هميلتون بهمنظور تصويب برنامهي مالي خود در كنگره
نظريهي «اختيارات ضمني» را مطرح كرد .در پروندهي مك كلوش( )30اين سؤال مطرح شد كه
آيا كنگره به موجب قانون اساسي مجوز تأسيس «بانك اياالت متحده» بهعنوان صندوق
ذخيرهي فدرال و وسيلهاي براي ايجاد شبكهي اعتباري تجاري را دارد؟ درحاليكه همه بر اين
نظر بودند كه قانون اساسي چنين اختياري به كنگره نداده و مادهي اول قانون اساسي نيز به آن
تصريح نكرده است ،ديوان عالي به رياست قاضي مارشال از توسعهي اختيارات دولت فدرال
حمايت كرده و اين نظريه را تأييد كرد كه دولت فدرال عالوهبر اختيارات مصرح در قانون
اساسي از اختياراتي كه براي انجام وظايف محوله و اعمال اختيارات مصرح قانوني «ضروري و
مناسب» باشد ،برخوردار است (تنك21 :1371 ،؛

2002

 .)Williams,قاضي مارشال استدالل
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ميكرد كه قانون اساسي اختيارات مهمي به كنگره تفويض كرده است ،از جمله «وضع و اخذ
ماليات ،...اخذ وام ،...تنظيم تجارت ،...اعالن جنگ ،و ايجاد و پشتيباني ارتش» .از نظر ايشان
چنانچه قانون اساسي بهگونهاي تفسير شود كه بهكارگيري ابزارهايي را كه كنگره براي اعمال
آن اختيارات ضروري و مناسب تشخيص ميدهد – در اين پرونده بانك ملي -منتفي كند،

تمامي آن اختيارات بيمعنا خواهد بود ( .)Fallon, 2004: 17بدين ترتيب ،با تفسير موسع از
قانون اساسي ،ديوان عالي به دولت فدرال اجازه داد كه بانك ملي تأسيس كند.
از سوي ديگر ،ديوان عالي در اين دوره رويهها و آداب و رسوم ايالتها را در تفسيرهاي
خود از قانون اساسي لحاظ ميكرد (هامون و وانير ،)121 :1333 ،بهگونهاي كه حتي اعمال
غيرانساني همچون بردهداري را كه در ايالتهاي جنوبي بهمنظور بهرهكشي از نيروي كار آنها
در مزارع كشاورزي امري معمول بود ،براساس احترام به حق مالكيت تأييد كرد .در دورهي
استعمار كهن ،بردگان سياهپوست زيادي از آفريقا به آمريكا منتقل شده و در مزارع كشاورزي
ايالتهاي جنوبي بهكار گرفته شدند .مردم ايالتهاي شمال كه بهدليل اشتغال به تجارت و
صنعت چندان به نيروي كار بردگان نياز نداشتند ،با بردگي مخالف بودند .بهتدريج اختالفات
بين شمال و جنوب در اين موضوع باال گرفت و بههنگام تقاضاي پذيرش ايالتها در اتحاديه
در مورد مجاز يا ممنوع بودن بردگي در آن ايالتها سؤال ميشد .فرار بردگان از ايالتهاي
جنوبي به شمال و انتشار آثار و نوشتههاي متعدد در ايالتهاي شمالي عليه بردگي موجب
تيرگي روابط شمال و جنوب شد .در چنين اوضاع و احوالي ديوان عالي ميتوانست با
بيطرفي قضايي در اين زمينه اظهار نظر كند .اما زمانيكه در سال  1327پروندهي يك برده
(درت اسكات عليه استنفورد) در ديوان مطرح شد ،ديوان عالي تحت تأثير قضات جنوب رأي
تأسفآوري صادر كرد كه برخي نويسندگان آن را علت اصلي آغاز جنگ داخلي آمريكا تلقي
ميكنند (تنك .)23 :9371 ،در اين رأي ديوان عالي از زير سؤال بردن آداب و رسوم ايالتهاي
جنوبي (بردهداري) و اعطاي شهروندي سياسي و حق تعقيب قضايي به سياهان خودداري كرده
و آن را براساس احترام به حق مالكيت سفيدپوستان بر بردگان توجيه كرد و اعالم داشت كه
ايالتهاي شمالي نميتوانند بردهداري را در تمام كشور ممنوع كنند (الزار ،نوامبر .)2002

 .2-3دورهي دوم از سال  1881تا  :1331حمايت از قلمرو محفوظ ايالتها
در دورهي دوم ،ديوان عالي در برابر تمايالت مداخلهگرايانهي دولت فدرال براي مقابله با
بحران اقتصادي موضعگيري كرده و بسياري از قوانين اصالحي كنگره مانند قوانين مربوط به
تغيير قيمت خدمات راهآهن و قانون ضد تراست را بهدليل عدم رعايت و نقض قلمرو محفوظ
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ايالتها مغاير با قانون اساسي و باطل اعالم كرد .ديوان عالي بيشتر با پوشش تفسير قانون
اساسي بر مبناي آزادي قراردادها (هامون و وانير )122 :1333 ،و «رويهي صحيح قانوني» هر
گونه دخالت دولت در بازار آزاد را رد كرد

(2006: 93

 )Vile,و برخي از ابتكارات مقامات

منتخب فدرال در امور اجتماعي و اقتصادي را عقيم گذاشت و حتي بر خالف خواست
افكار عمومي با برنامههاي اصالحات اقتصادي موسوم به «سياست جديد»( )31رئيسجمهور وقت
 آقاي فرانكلين روزولت -به مخالفت برخاست.با وجود اين ،هنگاميكه آقاي روزولت پس از انتخاب مجدد به رياست جمهوري در سال
 ،1737طرحي را به كنگره ارائه داد و در صدد تغيير تركيب ديوان به نفع خود و همسو با
برنامهي اصالحات اقتصادي و اجتماعي برآمد ،شكست سياسي را تجربه كرد ،گو اينكه همين
شكست وي موجب پيروزي ايشان شد ،زيرا ديوان عالي از همان زمان سياستها و
موضعگيريهاي خود را تعديل كرد (الزار ،نوامبر .)2002

 .3-3دورهي سوم از سال  1331تا « :1381تفسير موسع و پويا»( )32در پرتو
رويكرد عملگرا
در دورهي سوم ،ديوان عالي با مسائل سياسي و اجتماعي جامعهي آمريكا فعاالنه برخورد
ميكند و رويهي قضايي ديوان جهتگيري متفاوتي مييابد كه از آن به رويهي «تفسير موسع و
پويا» تعبير شده است .ديوان عالي مداخلهي دولت در امور اقتصادي را تأييد و با تفسيرهاي
حقوقي موسع و نوگرايانه ايالتها را به مداخله در امور اجتماعي وادار ميكند .براي مثال،
ايالتها ملزم ميشوند كه با اتخاذ اقدامات مثبت( )33برابري شهروندان را تحقق بخشند .در
سال  1721در پروندهي براون ،ايالتها را به اجراي سياست «اختالط نژادي در محيطهاي
آموزشي» (هامون و وانير )122 :1333 ،وادار ميكند كه به موجب آن تحصيل دانشآموزان
سفيدپوست و سياهپوست در مؤسسات آموزشي جداگانه ممنوع و موجب تقويت برابري
عملي بين آنها اعالم ميشود (الزار ،نوامبر .)2002
ديوان با تفسيرهاي مترقي و عملگرايانهي خود دولت را به تغيير در ساختار نظام انتخاباتي
براي اعمال مؤثر اصل برابري در نمايندگي سياسي وادار كرد (هامون و وانير.)122 :1333 ،
تقسيم سرزمين و جمعيت كشورها به حوزههاي انتخاباتي عالوهبر تسهيل برگزاري انتخابات،
يكي از تدابير الزم براي ايجاد تناسب بين تعداد نمايندگان مجالس قانونگذاري و جمعيت
كشور است .بنابراين حوزهبندي انتخاباتي كشورها متناسب با تراكم جمعيت در هر منطقه و
تعداد كرسيهاي مجلس صورت ميگيرد و معموالً نسبت كرسيهاي مجلس با تراكم جمعيت
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و تعداد رأيدهندگان در قوانين اساسي پيشبيني ميشود (قاضي .)707 :1370 ،اما حوزهبنديهاي
انتخاباتي ثابت نيست و بايد پس از هر سرشماري ،با توجه به ميزان رشد جمعيت در هر يك
از مناطق ،در حوزهبندي انتخاباتي نيز تجديد نظر بهعمل آيد تا از بروز بيعدالتي در بهرهمندي
از حقوق انتخاباتي ،ناشي از افزايش جمعيت برخي حوزههاي انتخاباتي جلوگيري شود.
در آمريكا نيز به موجب بند  3بخش دوم اصل  1قانون اساسي )31(،پس از هر سرشماري
جمعيتي در هر دورهي دهساله ،براساس قوانين مصوب كنگرهي اصالحاتي در حوزهبندي
انتخاباتي بهعمل ميآيد .ديوان عالي فدرال مدتها از ورود به عرصهي سياسي انتخابات و
درخواست بازنگري در حوزهبندي انتخاباتي خودداري ميكرد .با وجود اين در سال  ،1722در
پي بروز اعتراضاتي نسبت به تركيب مجلس نمايندگان ايالت تنسي كه از سال  1701حوزهبندي
انتخاباتي آن بازنگري نشده بود ،ديوان با درخواست مداخله در اين زمينه مواجه شد
(وايل .)302-302 :1331 ،در پروندهي بيكر عليه كار( )32در سال  ،1722ديوان عالي براساس
بخش اول اصالحيهي چهاردهم قانون اساسي آمريكا در مورد تضمين حمايت برابر قانوني از
افراد)32(،

قوانين انتخاباتي ايالتي دربارهي حوزههاي انتخاباتي و تخصيص عادالنهي كرسيهاي

پارلماني به هر يك از حوزهها را مغاير با قانون اساسي اعالم و ايالت تنسي را به بازنگري در
قوانين مربوط وادار كرد .اگرچه در اين پرونده معناي تقسيم عادالنهي كرسيهاي پارلماني
مشخص نشده است ،اين پرونده موجب شد دعاوي متعددي در اعتراض به مغايرت قوانين
انتخاباتي ايالتي با قانون اساسي در دستگاه قضايي اقامه شود .در اين پروندهها ،دادگاهها عنوان
كردند كه قاعدهي «يك فرد -يك رأي» بايد در تمامي مراحل انتخابات مجالس قانونگذاري و
مقامات اجرايي رعايت شود .براي مثال در سال  ،1721ديوان عالي فدرال قانون ايالت فلوريدا در
مورد حوزهبندي انتخاباتي را مغاير با قانون اساسي اعالم داشت و در سال  1727در دو پروندهي
ديگر -دعاوي ولز عليه راكفلر و كرك پاتريك عليه پرسلير -تأكيد كرد كه قوانين انتخاباتي بايد
بهطور دقيق تخصيص كرسيها را رعايت و تضمين كنند (وايل.)307-302 :1331 ،

 .4-3دورهي چهارم از سالهاي  1331تا كنون :تفسير محافظهكارانه
در اين دوره با به قدرت رسيدن جمهوريخواهان تركيب ديوان تغيير مييابد .آقاي ريگان
با انتصاب چند قاضي محافظهكار موجب ميشود كه ديوان سياستهاي محافظهكارانهاي را در
پيش بگيرد .براي مثال ديوان عالي در مورد سياست اقدام مثبت در امور آموزشي برخورد
محتاطانهاي ميكند .در سال  2003ميالدي ،ديوان با اتخاذ يك تصميم مبنايي در مورد نظام
آموزشي دانشگاه ميشيگان ،ضمن تأييد كليت سياست «اقدام مثبت» ،اعالم ميكند كه اين سياست
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بايد با توجه به هدف مورد نظر يعني ايجاد تنوع نژادي در دانشگاهها ،بهصورت موردي در
خصوص افراد به اجرا گذاشته شود (.)Grutter v. Bollinger et al., 2003; Joondeph, April 2004

نتيجهگيري
ديوان عالي فدرال بهعنوان عاليترين ركن قضايي اياالت متحدهي آمريكا نقش مهمي در
حيات سياسي و ادارهي امور عمومي اين كشور ايفا ميكند .اين ديوان در مقام يك نهاد قضايي
دربارهي هر موضوع حقوق عمومي يعني روابط دولت با ملت ،روابط ملت با بيگانگان و
روابط ايالتها با يكديگر با هر منشأيي (اعم از قانون اساسي ،معاهدات يا قوانين اياالت
متحده) قضاوت ميكند.
قانون اساسي آمريكا ،از نظر بازنگري از جمله قوانين اساسي سخت و انعطافناپذير
محسوب ميشود ،اما ديوان عالي با ارائهي تفسيرهاي پويا ،مترقي و متناسب با تحوالت سياسي
اجتماعي ،آن را به يك سند زنده تبديل كرده و بهتدريج با وضعيتهاي سياسي در حال تغيير و
چالشهاي مختلف جامعهي آمريكا تطبيق داده و از اين طريق تغييراتي را در چارچوب
ساختارهاي موجود ،در نظام سياسي آمريكا ايجاد كرده است ،بهگونهاي كه قانون اساسي قديمي
آمريكا براي پاسخگويي به نيازهاي مستمر و پيچيدهي يك جامعهي توسعهيافته نيازمند بازنگري
جدي و اساسي ساختاري نبوده است .با وجود اين ،عملكرد ديوان عالي در تضمين اجراي
منشور حقوق بشر در دورههاي مختلف متناقض بوده است؛ اگر ديوان عالي از اواسط قرن بيستم
با رويكرد عملگرايي به نهاد ضامن اجراي حقوق بشر تبديل شده است ،اما نميتوان فراموش
كرد كه همين ديوان در اواسط قرن نوزدهم با تأييد بردهداري بر مبناي احترام به حق مالكيت
زمينهساز جنگ داخلي در آمريكا شد و حدود يك قرن مانع تحقق حق رأي زنان شد.
ديوان عالي در مقام تفسير قانون اساسي به يك كنوانسيون دائمي قانون اساسي شباهت
دارد كه بدون ارائهي پيشنهادهايي براي بازنگري و تصويب ،آن را تغيير ميدهد .ديوان با توجه
به واقعيات اجتماعي ،مطالبات جامعه و افكار عمومي و البته ديدگاهها و ارزشهاي مورد قبول
اكثريت قضات در مسائل سياسي و اجتماعي مرتبط با پروندههاي مطروحه نزد آن ،با
رويكردهاي مختلف اعم از متنگرايي تا عملگرايي قانون اساسي را تفسير كرده است .اگر در
دورهاي (تا سال  )1330در صدد تقويت نهادهاي فدرال برآمده و صالحيتهاي تفويضشده به
آنها را بهطور موسع تفسير كرده ،در دورهي ديگر ( )1737-1330از قلمرو محفوظ ايالتها
حمايت كرده است .اگر در دورهاي ( )1770-1737با مسائل سياسي و اجتماعي فعاالنه
برخورد كرده و با رويكرد عملگرايي تفسيرهاي موسع از حقوق و آزاديهاي فردي بهعمل
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آورده و حتي از سياست تبعيض مثبت در جهت ايجاد تنوع نژادي در مؤسسات آموزشي
حمايت كرده ،در دورهي ديگر ( 1770به بعد) رويكرد محافظهكارانه در پيش گرفته است.
تجربهي نظارت قضايي در رويهي ديوان عالي آمريكا نشان ميدهد كه ضمن آنكه ثبات و
قوام قانون اساسي بهعنوان منشور حكومتي بايد تضمين شود و تحت تأثير هيجانات زودگذر
سياسي قرار نگيرد ،اما مراجع دادرسي اساسي بايد با در نظر گرفتن مصالح ملي و بهمنظور
پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و سياسي تفسيرهاي منطقي مبتني بر اصول و قاعد حاكم بر
تفسير متون حقوقي ارائه كرده و قانون بنيادين را به سندي زنده و پويا تبديل كنند.
اين موضوع كه مرجع دادرسي اساسي در كشور ما ،يعني شوراي نگهبان ،چگونه و با چه
رويكردهايي قانون اساسي را تفسير كرده و آيا از روش و رويكرد تفسيري يكساني تبعيت
كرده است يا خير ،نوشتهي مستقلي را ميطلبد.
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يادداشتها
1. Bill of Rights
2. Judicial Review
3. Question of political law
4. Goldwater
5. Habeas Corpus
)6. McCulloch v. Maryland (1819
7. Due process of law clause
8. Reasonableness
9. Equal Protection clause
10. Contracts clause

 .99اصالحيهي پنجم [« :]1771هيچ شخصي بهسبب ارتكاب جرم سنگين يا جرم نامعين مسئول
شناخته نخواهد شد ،مگر براساس «كيفرخواست يا اعالم جرم» هيأت عالي منصفه ،مگر در
موارد مربوط به نيروهاي زميني ،دريايي يا نيروهاي شبهنظامي مردمي كه عمالً در حال خدمت
در زمان جنگ يا خطر عمومي باشند .هيچكس براي يك جرم دو بار به حبس يا اعدام محكوم
نخواهد شد .هيچكس در هيچ موردي كيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور و يا از زندگي،
آزاد و دارايي خويش بدون طي مراحل قانوني الزم محروم نخواهد شد .اموال خصوصي بدون
پرداخت غرامت عادالنه مورد استفادهي عمومي قرار نخواهد گرفت».
12. Law of the land
13. Bill of Rights

 .91اصالحيهي چهاردهم [ ...« :]1323هيچ ايالتي كسي را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از
زندگي ،آزادي ،يا حق مالكيت و نيز از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم
نميسازد».
15. Chase
16. Originalists
17. Textualism
18. Intentionalism
19. Non-Originalists
20. Pragmatism
21. Established Rules of Construction
22. Plain meaning rule

 .33اين قاعده مشابه قاعدهاي است كه در بند  1مادهي  30عهدنامهي وين در مورد حقوق
معاهدات  1727آمده است كه مقرر ميدارد« :معاهده بايد با حسن نيت و مطابق با معناي
عادي و متداولي كه به اصطالحات معاهده در سياق ( )contextآنها داده ميشود و در پرتو
موضوع و هدف معاهده تفسير شود».
)24. Caminetti v. United States, 242, U.S. 470, (1917
25. White Slave Trade
26. Reves v. Ernst Young
27. Paul Brest
28. Connecticut
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 .31اين تقسيمبندي از نظر دورههاي زماني مختلف از منبع زير اقتباس شده است:
O. Camy, Cours de Droit Constitutionnel Général, URL: www.droitconstitutionnel.net
)(accessed , 20 March 2014
30. McCulloch v. Maryland
31. New Deal
32. Judicial Activism
33. Affirmative action

 .31بند  3بخش دوم مادهي اول« :تعداد نمايندگان و ميزان مالياتهاي مستقيم ايالتهايي كه به
اتحاديه ملحق ميشوند بر حسب تعداد جمعيت آنها تعيين ميشود .تعداد جمعيت با افزودن
سهپنجم ساير افراد به كل افراد آزاد معين ميشود ( )...سرشماري اصلي ظرف سه سال پس از
نخستين اجالس كنگرهي اياالت متحده و در هر دورهي دهسالهي بعدي به طريقي انجام
خواهد شد كه كنگره از طريق قانون تعيين ميكند »...
35. Baker v. Car

 .33بخش اول اصالحيهي چهاردهم قانون اساسي آمريكا ...« :هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال
نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيتهاي اتباع اياالت متحده را كاهش دهد ،و هيچ ايالتي كسي
را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از زندگي ،آزادي ،يا حق مالكيت ،و نيز از حمايت مساوي
قانون در حوزهي قضايي خود محروم نميسازد».
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Abstract
Studying an important subject of the American constitutional law, this
article attempts to answer the question that how the judicial review body
can contribute by means of forward-looking interpretation, to
enhancement of the capacity and the dynamism of the Constitution in
order to satisfy the political and social evolutions; such as the role played
by the Supreme court on alteration in the American political system and it
is perhaps because of this fact that the Constitution of this country has not
been necessitous of the structural and serious revision.
In this article, therefore, the nature of judicial review, its domain and also
the competence of judicial review body in American constitutional law
will be briefly presented (1). The principles invoked and the interpretative
approaches of the American Supreme Court will be studied (2) and finally
on the base of these approaches, it will be analyzed that how the Supreme
Court interprets the Constitution in the light of the political and social
evolutions (3). This research will be done with a practical and theoretical
approach and can be useful in constitutional law studies, in particular, the
interpretation of the Constitution; in the meantime it attempts to describe
one of the comparative constitutional subjects.
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Abstract
The principle of obligation to state reasons of the Administrative
decisions is one of the modern principles of administrative law that is
recognized in the important legal systems. The object of this paper is to
determine the scope and Foundations of the Principle and Then, to
compare its place in Europe and Iran's legal system in order to use the
experiences of the international organization and to understand the
strengths and weaknesses of laws, regulations and precedent of Iran.
Result of investigations carried out on the two legal systems shows that
principle of Obligation to state reasons of the Administrative decisions is
one of the characteristics of good administration and Government
officials are obliged to state the reasons for their decisions. This principle
have been mentioned in some of the laws and regulations and precedent
of the legal system of Iran and some of the administrative officials are
obliged to state their decisions’ reasons in some specific cases, But it
should be extended to all administrative decisions.

Key words
The principle of Obligation to state reasons of the Administrative
decisions, good administration, European Union, The Islamic Republic of
Iran.
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Abstract
One of the limitations of the Parliament in initiating laws in legal system
of Iran is the limitation mentioned in principle (75) of the Constitution
about prohibition of proposing bills leading to increase in public expense
or reduction in public income. That principle is one of the most important
principles which Guardian Council has invoked it regularly in reviewing
the legislations of the parliament.
According to principle (75) of the constitution of Iran, that limitation
imposes on the all of legislations, budgetary one or others. We know
executing many of laws is dependent to financial resources. In this essay,
we are going to analyzing decisions of Guardian Council about notion of
public income, public expense, and ways of countervailing it. This essay
has investigated the decisions of Guardian Council in several periods of
the Iranian parliament.
Declaration of inconsistency of representative’s propositions which leads
to increase in public expenses or reduction in public incomes; are not
only about that cases, but also that inconsistency has been announced
about propositions that haven’t had sufficient remedial ways for their
financial effects. With attention to this reality some statutes didn’t
implement perfectly, because in the time of passing them, their financial
effects were not prepared. Guardian Council with declaring inconsistency
of some of remedial ways which were not sufficient financial means in
some proposals and were not real ways, has tried To maintain consistency
of legislative processes with relative principles of constitution of Islamic
Republic of Iran and its theoretical bases.
This essay, with descriptive-analytical method, investigates opinions
(interpretative and consultative) of Guardian Council about statutes which
were related to principle (75) of constitution until eighth period of Islamic
Majlis (parliament) of Iran.
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Public Expense.
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Abstract
The dichotomy of agency and structure is one of the most challenging and
controversial topics in the field of social sciences. The Contrast and the
interaction between the structure and substance of government are critical
and complex issues in constitutional law. This article seeks to examine
one aspect of the effect of government’s structure on the nature of the
political system from the perspective of agency and structure. However,
this dichotomy is not unprecedented in other sciences, it may be argued
that the basis of all these discussions have a common root source but the
consequences are evident in various areas.
The main purpose of this paper is to investigate that why any substance,
content and goal needs its own suit structure and also, why legal
structures and governmental systems are not resembling neutral and
ineffective containers and must be formed appropriately to their content.
Through analysis of this major issue, some of the demands and
requirements of the desired governmental structure of the Islamic
Republic of Iran will be examined.

Key words
structure, structuralism, government, functionality, functionalism,
nature, political system.
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Abstract
In the hadith books, the issue of Nasihat(admonition) for Islamic Ruler
by the people is refered to as a right-duty and also has been common in
the legal-jurisprudential literature of our country. But non-specification of
the principle "al-nasiha le aemate-l moslemin" and its dimensions and its
exercising method in the constitution of Islamic Republic of Iran causes
disagreements on possibility of using its capacities in interpretation of
principles of constitution inter alia possibility or method of supervising
the leader by the Assembly of Experts.
This article answers the question that whether it is possible to find a basis
in the constitution for "al-nasiha le aemate-l moslemin"? And in this case,
how would be the dimensions, scope and mechanisms for its application
in the legal system of the Islamic Republic of Iran, especially regarding
the Imam ul Muslemin? This article, for this pupose’ through religiousjurisprudential investigations and comparing the principles of the
constitution with them, and studying the proceedings of the House of
final review and revision of the constitution and reviewing previous
research, introduces principle 8 of the constitution (invitation to the good)
as the basis for this issue in legal system of our country and claims that
applying it regarding the Leader by the Assembly of Experts is possible
and justifiable

Key words
principle 8, principle 111, commanding right and forbidding wrong
(Amr e be mảroof and Nahỷ az Munkar), invitation to the good, Assembly
of Experts, al-nasiha le aemate-l moslemin (admonishing Islamic Ruler),
supervision.
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Abstract
In the legal documents, Introduction is responsible for introducing the
subject, formation context, mission and purpose of the document.
Although these components are mentioned in the preamble of the
constitution of the Islamic Republic of Iran, Most approaches to this
preamble, are Focused on its historical value and less attention is paid to
its legal worth and tremendous impact on the proper interpretation of the
constitution principles.
The claim of this article is that one of the requirements of correct
interpretation of a legal document is attention to its preamble. The
Constitution of the Islamic Republic of Iran is not an exception and in
order to interpret it correctly it is essential to pay attention to its preamble
which contains the principles governing the provisions of the constitution
and is as a pillar and foundation of constitution.

Key words
Legal documents, interpretation, the Guardian Council, interpretation
criterion, constitution’s preamble.
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