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  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 10شماره ، 1393 زمستان ،ومسسال 
 شوراي نگهبان پژوهشكده صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيكسيامك ره :سردبير
 

 )به ترتيب حروف الفبا( هيأت تحريريهاعضاي 

 دانشگاه تهرانحقوق خصوصي دانشيار  ،ـ محسن اسماعيلي

 دانشگاه تهران حقوق عمومي استاديار  ،ـ فيروز اصالني

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي  دانشيار ،ـ غالمحسين الهام

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ محمدجواد جاويد

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي دانشيار  ،د حسينيـ سيدمحم

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

 عضو پژوهشكده شوراي نگهبان و دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريحقوق خصوصي استاد  ،پيكسيامك رهـ 

 شوراي نگهبان  و عضو پژوهشكده دانشگاه تهرانحقوق عمومي استاد  ،ـ عباسعلي كدخدايي

 و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريحقوق جزا و جرم شناسي ار استادي ،فريد محسنيـ 
 

 نيست. پژوهشكدهديدگاه شوراي نگهبان و  يهكنندمقاالت اين فصلنامه لزوماً بيان
 است.ل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز نق

 

 ،نيا )خسرو سابق(شهيد دهقانيكوچه  ،قرني سپهبد شهيد بانخيا ،تهران آدرس:
 پژوهشكده شوراي نگهبان ،21پالك روبروي مسجد الرحمن،

 812ـ  00111808فكس:  812ـ  00111861 :نتلف 21261 -2641تهران  صندوق پستي:
 mag.shora-gc.ir E-mail: mag@shora-rc.ir :سامانه فصلنامهآدرس 

مكاتبات با دفتر فصلنامه  يهي روند داوري آن و همچنين كليارسال مقاله و پيگير
 گيرد.صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام مي

 ريال 888/78 قيمت:
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و پايگاه استنادي  mag.shora-gc.irاين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  -
 .گرددنمايه مي( ISCعلوم جهان اسالم )

محفوظ است و آن دسته از « دانش حقوق عمومي» يهنامكليه حقوق مادي براي فصل -
 خود در مجموعه مقاالت، يا بخشي يهمنتشر يهنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقال

 كتبي، موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.از يك كتاب هستند، الزم است با ارائه درخواست

 

 حقوق عمومي دانشمشي فصلنامه خط

حقوق  يهدانش حقوق عمومي، انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوز يهناممشي فصلخط

مقاالت عمومي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است. الزم است 

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

 باشد.مشي ميبرخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خط حقوق عمومي با يهبا حوز

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

 سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراننظام يهـ مطالع

نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران  هاي شوراينقش و جايگاه كارويژه يهـ مطالع

 و بررسي نهادهاي مشابه

 مباني، نظريات، ساختار و كاركرد دولت يهـ مطالع

 ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت، بازنگري و ارتقاء آن يهـ مطالع

 فقه حكومتي يهـ مطالع

 ساالري دينيـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردم

 ظارت بر عملكرد دولتگذاري و نـ مقررات

 

 راهنماي نگارش مقاالت

 (mag.shora-gc.irاز نويسندگان محترم، با رعايت نكات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه )

 موارد زير در آنها مراعات شده باشد:گيرند كه صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار مي ارسال نمايند.

 طور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:خانوادگي و مشخصات نويسنده / نويسندگان بهنام و نام .1

 در صورت تعدد نويسندگان، حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.. 1-1

 كشور ـشهر  ـ رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه. 1-2

 ان نوشته شود.آدرس ايميل نويسنده / نويسندگ. 1-3

ترين نتايج و روش تحقيق و مهم موضوع مقاله، سؤال وواژه و در بردارندۀ 222داراي  چكيده مقاله .2

 كليدواژه( باشد. 8تا  5فهرستي از واژگان كليدي )

 پژوهش، سؤال تحقيق، داليل ضرورت تحقيق، تبيين روش تحقيق، يهمقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئل .3

 مرور ساختار مقاله باشد. و وضوع و ادبيات تحقيق م يهپيشين يهارائ

 نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد. .4
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 شده به شكل زير آورده شود:قول يا موضوع استفادهدر پايان نقل  و منابع و مآخذ، در متن مقاله به ارجاع .5

 (.25شماره آيه(. مثال: )حديد:  . قرآن كريم: )نام سوره،5-1

منابع فارسي: )نام خانوادگي مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص(؛ مثال: . 5-2

 (.83: 2، ج1331)حسيني، 

 (.Plantinga, 1998, vol 2: 71منابع التين: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف(؛ مثال: ). 5-3

( Ibid, op.citربرد كلمات همان، پيشين و... )شود و از كاتكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  .1

 خودداري شود.

 )داخل قالب( سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبااي در يك چنانچه از نويسنده .3

 (. در چنين مواردي،85 :2]الف[، ج1331 مثال: )حسيني، پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

 گردد.بع نيز حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميدر فهرست منا

معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات )در صورت لزوم( با  تمام توضيحات اضافي و همچنين .8

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

 [ خواهد بود(.5دمتني ]بنروش درون

 :صورت زير ارائه شوددر پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به  .9

 ارسي و عربي و سپس منابع التين.ابتدا منابع ف. 9-1

، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نام كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده )تاريخ چاپ(، كتاب. 9-2

 نوبت چاپ، جلد.

 ،نام نشريه، «عنوان مقاله»خانوادگي، نام نويسنده )سال انتشار(،  : نامله مندرج در مجالتمقا. 9-3

 دوره نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

خانوادگي و نام نويسنده )تاريخ چاپ(: : نامهاالمعارفمقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايره. 9-4

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

معادل  اًتمام سندگان،نام و مشخصات نويسنده/نويها، كليدواژهو  ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله، چكيده .12

 همراه مقاله ارسال گردد. فارسي آنها

، كتابنامه  TimesNewRoman11))التين BLotus12، متن مقاله با قلم 2223Wordمقاله در محيط  .11

BLotus11 التين((TimesNewRoman10  ها و يادداشتBLotus10 التين((TimesNewRoman9 

 حروفچيني شود.

ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از  گذاري عددي باشد.عناوين )تيترها( با روش شماره .12

و... ـ تيترهاي  2-1، 1-1ا و... ـ تيترهاي فرعي ب 2، 1راست به چپ تنظيم شود )تيترهاي اصلي با 

 و پس از آن با حروف ابجد باشد(. و... ـ 2-1-1، 1-1-1تر با فرعي

 (.فهرست منابعكلمه بيشتر نباشد )از ابتداي مقاله تا پايان  7500كلمه كمتر و از  4500حجم مقاله، از   .13

 مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد. .14

 لي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.مقاله ارسا .15

 



 
 

 فهرست مطالب

 

هااي  ي قانون اساسي در تفسير اصول و شناخت اهداف و رسالتمقدمه نقش ■
 1 .................................................................................... قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 زعيماميرحسين اصل، محمدرضا اصغري شورستانيعباس كعبي،  ● 
 

 11 ......................... اساسي جمهوري اسالمي ايران قانونجايگاه نصيحت امام مسلمين در  ■
 اهلل حيدرنژادوز اصالني، ولياكبر طالبكي، فير ● 

 

 54 ............ نظام سياسي از منظر عامليت و ساختار ماهيتتأثير ساختارهاي حكومتي بر  ■
 هادي طحان نظيف، عباسعلي كدخدايي ● 

 

 )در ماورد  نگهباان  شوراي با تأکيد بر آرا و نظرهاي اساسيقانون  57اصل  نگاهي به ■
 69 ................................................................. ي هشتم(مصوبات مجلس شوراي اسالمي تا دوره

 محمدقاسم تنگستانيمحمد جاللي،  ● 
 

ي ي خوب: مطالعاه اداري در پرتو مفهوم اداره تصميماتي داليل ارائه الزام به اصل ■
 91 ............................................................................ ي اروپاتطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديه

 زاده، فرامرز عطريانمحمدجواد رضايي ● 
 

 ير قانون اساساي در تفس آمريكاديوان عالي فدرال  رويكردهاينظارت قضايي و  ■
 111 ................................................................................ در پرتو تحوالت سياسي و اجتماعي

 زادهتوكل حبيب ● 



 



 

 
 91تا  9صفحات ، 91شماره ، 9313 زمستان، ومس/ سال  يعموم  حقوق دانشفصلناهم 

 

 

1 

ر يدر تفس يقانون اساسي مقدمه نقش
 يهااصول و شناخت اهداف و رسالت

 رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس
 

 **3ميزعن اصليرحسيام، *2يشورستان يمحمدرضا اصغر، 1عباس كعبي
 

 رانی)ره(، قم، ا ينيخمامام  يپژوهش -يآموزش يمؤسسه استادیار. 1

 رانیمام صادق )ع(، تهران، ادانشگاه ا يحقوق عموم يتركد يدانشجو. 2

 رانیدانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ا يحقوق عموم كارشناس ارشد. 2
 

 5/11/1313: رشيپذ  82/5/1313: افتيدر

 يدهكچ
، رسالت و هدف آن سند يريگلكش يهانهيموضوع، زم يفل معرفك، مقدمه، متيدر اسناد قانون
 يرده، عمدهكن موارد اشاره یه به اكز با آنيران نیا ياسالم يجمهور يقانون اساس ياست. مقدمه

 ير بسزايآن و تأث يمتر به ارزش حقوقكآن بوده است و  يخین متن، ناظر بر ارزش تاریها به انگاه
ه كن مقاله آن است یا يشود. مدعاي، توجه مير مقرون به صواب از اصول قانون اساسيآن در تفس

آن است. قانون  ي، توجه به مقدمهيسند قانون یكح از ير صحيتفس ياز جمله ملزومات ارائه
ح از ير صحيتفس يارائه يمستثنا نبوده و برا يلكن قاعده یز از ايران نیا ياسالم يجمهور ياساس

و  يم بر مفاد مندرج در متن قانون اساسكانگر اصول حايه بكآن،  ياست به مقدمه يآن ضرور
  ت، توجه شود.آن اس يهاهیان و پاكار يمثابهبه

 .يقانون اساس ير، مقدمهيتفس ينگهبان، ضابطه ير، شوراي، تفسياسناد حقوق :هادواژهيلك
 

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

 E-mail: Amirhossein.zaeim@gmail.com مسئول يهنويسند **
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 مقدمه
اي اجتماعي، مقوله يعرصهصحيح گفتار و رفتار دیگران در علوم انساني و  كفهم و در

ه كصوص قانون ار داشته و به آن نياز دارد. این مقوله در خكبا آن سرو ه هر روز انسانكاست 

با تفسير ناصحيح  هكچرایابد؛ به امور اجتماع است، اهميت بيشتري مي دنيبخشفل نظم كمت
ه با كهمچنان ؛دشونخود محروم  ياشخاص از دستيابي به حقوق حقهن است كمم ،قانون

توان به تحقق عدالت در جامعه مي -فهم از قانون است ياعال يه مرتبهك -صحيح  تفسير

اتب و كم يگذارهیاند با پاردهكسندگان تالش یخ، حقوقدانان و نوی. در طول تارر شداميدوا
ن ضوابط و قواعد ييمهم، تع ينند؛ اما مسئلهكر قانون را روشمند يمختلف، تفس يهاروش

 يانسان بوده و در ارائه یكه مفسر قانون همواره كجا (. از آنDucat, 2009: 776ر است )يتفس
ز متأثر است و يو... ن ي، اجتماعياسيمانند اقتضائات س يبر متن قانون از مسائلر عالوهيتفس
 رد.كمحدود  يريروش خاص تفس یكتوان او را به يرو نمنیازا

ه كدارد، چرا يت مضاعفيآن اهم يت باالدستيسبب ماهبه ير قانون اساسيان تفسين میدر ا

ن تحول در منطوق و یتركوچكاند و كيمت يسر قانون اساي، به متن و تفسين داخليقوان يهيلك
 ،يها خواهد داشت. از جمله ملحقات اسناد قانونشگرف بر آن يريتأث يمفهوم قانون اساس

 يه در مورد قانون اساسكن مقاله آن است یشود. پرسش ايها نگاشته مه بر آنكاست  يامقدمه

را در  يميبرخوردار است؟ و چه مفاه اي از اعتبارران، مقدمه از چه درجهیا ياسالم يجمهور

 راهگشا باشد؟ ير قانون اساسيه در تفسكهد ديار خواننده قرار ميفهم مقصود قانونگذار در اخت
ز يو ن يب و الحاق مقدمه به متن قانون اساسین پرسش روند تصویبه ا یيپاسخگو يبرا

ل يشود. سپس به تحليم يرسبر يالمللنيز اسناد بين متن در منظر حقوقدانان و نیگاه ایجا

ح داده يد، توضیآيدست من متن بهیه از اك ين اصولیترم و مهمیپردازين متن میمندرجات ا
 شود.يل ميو تحل يبررس ير قانون اساسين اصول بر تفسیا ياثرگذار يشده و چگونگ

 يقانون اساس يمقدمه ي. اعتبار حقوق1
در  گرفتهانجام يليبر مباحث تفصعالوه يساسقانون ا يمقدمه يفهم اعتبار حقوق يبرا

توان از اعتبار مقدمه در اسناد ي، مين حقوقیتركز ديو ن يقانون اساس یينها يمجلس بررس

كه در ادامه هر یك جداگانه بررسي  ردكز استفاده يشورها نكر یسا يو تجربه يالمللنيب

 .شودمي
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 يقانون اساس يينها يدر مجلس بررس يقانون اساس يمقدمهن يتدو .1-1
قرائت شد و  ،يقانون اساس یينها يبررسمجلس  ين جلسهیدر آخر يقانون اساس يمقدمه

و  يكل امور فرهنگ ياداره) ردندكهمراه آن امضا را به يندگان حاضر متن قانون اساسینما
ش از قرائت در يمقدمه پن یا .(1883 :3ج  ،1331، ياسالم ايمجلس شور يروابط عموم

مدت زمان  ياصول قانون اساس يبررس يهاگروهاز  لكمتش يونيسيمكدر ، يحن علنص
مجلس  يو روابط عموم يكل امور فرهنگ ياداره) قرار گرفت يمورد بحث و بررس يطوالن
ات آن نظر یمحتو در موردندگان مجلس ینما يعمدهو  (382 :1 ج ،1331 ،ياسالم ايشور

: 3، ج 1331، ياسالم ايمجلس شور يو روابط عموم يرهنگكل امور ف ياداره) مثبت داشتند
و اعتبار قانون  ودش يجدا تلق ين متن از قانون اساسیه اكاصرار داشتند  ي؛ هرچند برخ(1811
، ياسالم ايمجلس شور يو روابط عموم يكل امور فرهنگ ياداره) را نداشته باشد ياساس

قرار داده  آننار كدر  يقانون اساس يمقدمه انعنوبهه كن ياما هم ،(1813و  1812: 3ج ، 1331
تواند به فهم يقرار گرفت، م يقانون اساس یينها يندگان مجلس بررسید نمایيمورد تأشد و 

شده در قانون ورود به مباحث مطرح ياست برا يمدخل هكند؛ چراك يانیشا كمكمراد مقنن 
است  ياصول قانون اساس يدهكيتوان گفت مطالب مندرج در آن در واقع چيم يو حت ياساس

ه در مورد كجا البته از آنل داده شده است. يفصت (1)گانهه در اصول مندرج در فصول دوازدهك
عمل در جلسات به ياصول قانون اساس يريگيرأسپس ه در مورد اصالح و ك يمتن، روش نیا
آن  يتوان براينم يسبا اصول قانون اسا يمساو اعتبار تبعبهآمده، صورت نگرفته است، يم

اند، ردهكامضا  ينار متن قانون اساسكن متن را در یندگان اینما يه همهكجا اما از آن قائل بود،
اصول در فهمِ  يافراد در جلسات بررس كتكت ينظرهانسبت به اظهار  يشترياز اعتبارِ ب

 يردیكباشد با روبرخوردار است و اگر قرار  ينندگان قانون اساسكنیمنظور و مقصود تدو
ن متن درج شده است، از استناد به یل شود، آنچه در اير و تحليتفس يقانون اساس (2)،قصدگرا

 معتبرتر خواهد بود. يقانون اساس يرات مجلس بررسكمشروح مذا

 دگاه حقوقدانانيد .1-2
ن یه به اك ين معدود حقوقدانانيدر ب يقانون اساس يگاه مقدمهیدر خصوص ارزش و جا

 يارزش حقوق يقانون اساس يمقدمه يبرا ينظر وجود دارد. برخاند، اختالف حث پرداختهمب
آور علت فقدان وجه الزام( و به71: 1331زاده،ك؛ مل38: 1، ج 1388، يستند )هاشميقائل ن

دانند و آن را صرفاً سند يم يحقوق يها، آن را خارج از قلمرو قاعدهیيبودن و ضمانت اجرا
؛ 13: 1387، يمؤتمن یينند )طباطباكيم يومت تلقكح يدئولوژیو ا ياسيس يهن فلسفيمب
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 ياصول قانون اساس يسازنهيت و نقش آن در زمير اهمك(، اما من13: 1388، يريو قطم يمانیا
دن يح سنجيدن و صحیدرست د يبرا يالهي( و آن را وس38:  1، ج 1388، يستند )هاشميهم ن

 از حقوقدانان يا(. عده71: 1331زاده،ك؛ مل37: 1383، يند )مدندانيم ياصول قانون اساس
قانون  يمقدمه»معتقدند و  الزم دانسته ير اصول قانون اساسيتفس ين متن را برایز اا استفاده

ان، یاتوزك) «ردكر به آن توجه يد در تفسیه باكاست  يه[ از اصولكست ]بليات نيادب ياساس
ن دسته از ی. امقدمه است يرش اعتبار حقوقیپذانگر يب يضمن نحون مطلب بهیا .(311: 1383

ه كنیاند: ابتدا اردهكان يمقدمه ب ين شرح در دارا بودن ارزش حقوقیرا بد يلیحقوقدانان دال
اً يرده است؛ ثانك يمؤسس ط يدر قوه ير اصول قانون اساسیب را مانند سایر تصويمقدمه مس

اعتبار باشد، مگر  ير اصول دارایه مقدمه هم مانند ساكگونه است نیوت، اصل اكدر موارد س
م شده كآن ح ياسيو س يا توسط مرجع مفسر به عدم ارزش حقوقیه در ضمن خود قانون كنیا

 ؛3: 1383، يدارند )هداوند و مشهد يور در مقدمه ارزش فراقانونكاز اصول مذ ياريباشد؛ ثالثاً بس
با استناد به مندرجات مقدمه، از  استادان يبرخن یابر (. عالوه33: 1331، يركل و عسكيساعدو

حقوقدانان  ي. برخ(133: 1381)مهرپور،  اندسخن گفته يون اساسارات رهبر در قانيحدود اخت
مقدمه و عدم اعتبار آن در  يوجود اعتبار حقوق يرا برا یيهاكن مالينابيب ياهیهم با اتخاذ رو

 يان قانونگذاریردن جرك يدر سپر يسانیكاند: تهش گرفين قرار در پیبد یكصورت نبود هر 
ها و دادگاه يعمل يهیر و رويبدان توسط مراجع صالح تفس ير اصول، اعتباربخشیهمانند سا

ل و كي؛ ساعدو3: 1383، يح و روشن )هداوند و مشهدیصر یياجرا يهاوجود ضمانت
ه حقوقدانان با كته كن نیه اشده و توجه بمطرح يهادگاهیت به دی(. با عنا33: 1331، يركعس

ر نقش و كمقدمه، در مجموع من يزان اعتبار حقوقيدر خصوص م یينظرها وجود اختالف
ن متن با یه اكتوان گفت يمستند، ين يق از اصول قانون اساسيح و دقير صحيگاه آن در تفسیجا

، ياسيمتعدد س مينو از مفاه يگفتمان يارائهن و ینو ياسين نظام سیاديبن يهاشاخصهان يب
 يه در اصول قانون اساسكاست  ياسالم يجمهور ينظام حقوق اساس يلك ينما ينندهكميترس

 ياهداف مدنظر قانونگذار اساس یيشناسا يبرا ياستهیرو منبع شانیافته است. ازایبازتاب 
 يقانون اساس اصولل به برداشت مطلوب از ين در يمفسر قانون اساس به توانديو م است

 .(213: 1332ونهاد، يك)نند ك كمك

 يالمللنيگاه مقدمه در اسناد بيجا .1-3
 ر متن معاهداتيتفس يمتون معاهدات از لوازم اصل يز توجه به مقدمهين يالمللنيدر عرف ب

ر يعام تفس يهان موضوع را جزء اصول و قاعدهیالملل انيدانسته شده است و استادان حقوق ب
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ن مدعا یانگر اين مصداق بی(. بارزتر323: 1388، ي؛ مدن112: 1331زاده، گيدانند )بيمعاهدات م
به  31 يدر ماده يالمللنيه در خصوص حقوق معاهدات بكاست  (3)نیو 1383 يعهدنامه

د با توجه یه معاهدات باكن موضوع یح به ایضمن تصر 1و در بند  (1)ر پرداختهيتفس يلك يقاعده
 يگریاق را مقدمه، ضمائم معاهده و موارد دي، منظور از س2در بند  ر شود،ياق عبارات تفسيبه س

معاهده در ارتباط با انعقاد آن  يهاطرف يهيلك نيه بكگونه توافق مربوط به معاهده  هر»مانند 
چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده  ای كیه توسط ك يهر نوع سند»ز يو ن« حاصل شده است

دانسته « شده است رفتهیمربوط به معاهده پذ يعنوان سندبه گرید يهاشده و توسط طرف ميتنظ
الملل، نين در حقوق بیاديبن يمعاهده یكاز  يعنوان بخشور بهكمذ ين مادهیاست. بنابرا

ق ین طری(. بد118: 1382، يبياست )حب يالمللنير اسناد و متون بيدر تفس يلك ياخاستگاه قاعده
ا اطراف معاهدات از ین يشف مراد طرفكر در يتفس ينيعنوان ابزار عبهشگفتار يه نقش مقدمه و پك

 ياق، به روشنگرين سييه ضمن تبكت است ياز ارزش و اهم يامتن معاهده حائز آن درجه
 (7)تينح و با حسنير صحيند و از لوازم تفسكيم يانیشا كمكعبارات، مقاصد و اهداف متن 

 (.113-118: 1382، يبي؛ حب117: 1313، يرعباسيرود )ميشمار مبه

 با توجه به مقدمه يم بر تفسير قانون اساسكاصول حا .2
بوده و الزم است در  ياعتبار حقوق يدارا يقانون اساس يه مقدمهكته كن نیپس از اثبات ا

ان يبعد از به كن متن یم بر اكبه اهم اصول حا كنیرد، ايمورد توجه قرار گ ير قانون اساسيتفس
ز يبدان اشاره شده است و نبار كه استبداد و استيران علیاز مبارزات مستمر ملت ا ياخچهیتار
 م.یپردازي، مير قانون اساسين اصول در تفسیر ايتأث

 يومتكنهادها و مناسبات ح يهيلكت ضوابط اسالمي بر يمكاصل حا .2-1
سياسي و  ،اجتماعي ،مبين نهادهاي فرهنگي»قانون اساسي این است كه  ياولين مشخصه

در  يقانون اساس ،گریان ديبه ب «.براساس اصول و ضوابط اسالمي استایران  ياقتصادي جامعه
ازها و يرا متناسب با ن یيت اسالم، نهادهایه با بهره گرفتن از هداكاست  يال جامعهكيتش يپ

ود در موج ينهادها يهيلك ن بخش از مقدمهیبراساس ا ند.كن یتدو يرانیا يجامعه يهاسنت
 يحداقل يردهایكخالف رو رو برنیازا ن سامان داده شود.ید يهاد براساس آموزهیومت باكح
؛ 12: 1311داند )سروش، يم انسان يو معنو يامور اخروم يفل تنظكتنها مت ن رایه دك -نید به

 دانسته و در ينهادها يهيلكم بر كن را حای، ديقانون اساس يمقدمه -(18: 1311بازرگان، 
 يت، نهاد اقتصاديم و تربياعم از نهاد تعل ياجتماع ينهادها يه تمامكرده است كان يب يمضمون
 م شوند.ين تنظید يهاد براساس آموزهیو... با
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 ينفگر یر ديبه تعب ون يقوان يهيلكن اسالم بر یت موازيمكحا ،ردیكن رویاز جمله آثار ا
ن معناست یان شده و به ايصراحت ببه 1 ه در اصلكاست  يقانونگذار يسم در حوزهیوالركس
ن ی. با ان اسالم باشدید با لحاظ موازیبا رانیا ياسالم ياالجرا در جمهوره هر قانون الزمك

 يت شورايد صالحیتبع تحدو به يفات در حقوق عمومیت تشریوصف استناد به اصل رعا
ن يشده در قوانينيبشيپ اركسازِ شور بهكاالجرا در ن الزمياظهار نظر در مورد قوان ينگهبان برا

ت يمكاند، با نظر به مفاد اصل حاردهك( مطرح 318: 1383ان، یاتوزكحقوقدانان ) يه برخك
ن یرسد. به موجب اينظر م، قابل نقد بهيومتكنهادها و مناسبات ح يهيلكبر  يضوابط اسالم

 يار نظر در مورد جنبهو اظه يقانون اساس 1نگهبان در عمل به مفاد اصل  يشورادگاه، ید
ل وفات مقرر در اصیت تشریموظف به رعاران یا ياسالم ياالجرا در جمهورن الزميقوان يشرع
، يبا مقصود قانونگذار اساس يروشنن مطلب بهیخواهد بود. ا يقانون اساس (1)33و  (3)31

مدار قرآن و بر  يقانونگذار»سخن از  يقانون اساس يمقدمهن در یا برعالوه متفاوت است.
است  ين دو منبع در امر قانونگذاریآگاهانِ به ا يحضور فعاالنه يه به معناكآمده است « سنت

 يشورا .است ادشدهیاصول  در شدهينيبشيپ اركسازِاز فراتر  يمقصود يدهندهن امر نشانیو ا
 يفقها ه به موجب آنكرفته است، ین مبنا را پذيهم يريتفس ياز آرا یكيز در ينگهبان ن

ن يقواناظهار نظر در مورد  يصالح بران شرع ین با موازيرت قوانیاز لحاظ مغانگهبان  يشورا
 (8)مصوب قبل از انقالب هستند.

ه در آن كاست  يطیوجود آوردن شرابر نهادها به يت ضوابط اسالميمكت اصل حایغا
رات كه مشروح مذاب ينگاه «.ابدیپرورش  يشمول اسالمواال و جهان يهاانسان با ارزش»

ن یبه ا ينندگان قانون اساسكنیه تدوكدهد ينشان م يقانون اساس یينها يمجلس بررس
 يتوأمان هم در بعد ماد يو رشد مطلوب انسان را رشد ستندینگريم ياژهیاهتمام وموضوع با 

 ايمجلس شور يو روابط عموم يكل امور فرهنگ ياداره) دانستنديم يو هم در بعد معنو
ف دولت یاز وظا یكي 3اول اصل  مبحثرو در نیازا (.233-237: 1، ج 1331، يسالما

با  مبارزه و او تقو مانیا براساس ياخالق لیرشد فضا يط مساعد برايد محجایا» (3)ياسالم
 شده است.ر كذ« يمظاهر فساد و تباه يهيلك

 يومت اسالمكن حيطرح نو يهاهيم پاكياصل تح .2-2
هاي راهگشاي تحكيم پایهه قانون اساسي ك استن یاقابل استنباط از مقدمه  يگزارهن يدوم

 يمبان توانيم اجمالبه يومت اسالمكان حكها و ارهیپان ييدر تب. باشدميحكومت اسالمي 
بر  ياسالم ينظام جمهور يند از ابتنااه عبارتكرد كان يرا ب يقانون اساس 2ور در اصل كمذ
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ن یاديو نقش بن ياله يع به او، وحیت و تشريمكتا و اختصاص حایكمان به خداوند یا يهیپا
ع، یدر خلقت و تشر يعدالت اله انسان، ياملكر تير آن در سين، معاد و تأثيان قوانيآن در ب

 نيت انسان در برابر خداوند. همچنيتوأم با مسئول يرامت و آزادكمستمر و  يامامت و رهبر
 يمحتوا» يعنی ،اشاره شده است بدان يقانون اساس 111ل اصل یه ذك يریرناپذيياصول تغ

و  ياسالم نیمواز براساس و مقررات نيقوان يهيلك يو ابتنا نظام بودن ياسالم مربوط به اصول
امر و  تیو وال ومتكح بودن يجمهور و رانیا ياسالم يجمهور و اهداف يمانیا يهاهیپا

توان ميرا « يرسم و مذهب نیو د يعموم يآرا به اكشور با اتكامور  ياداره زيو ن امت تامام
 نام برد. ينید يساالربر مردم يمبتن يومت اسالمكح يان جدانشدنكها و ارهیپا عنوانبه

بر  يومتكحنظام  نینوطرح  يدهندهارائه»ن يهمچن رانیا ياسالم يجمهور ياساس قانون
و  يليمكت ،يميخصلت ترم ياسالم يرو نظام جمهورنیازا .است «يطاغوتنظام  يهارانهیو

بر قانون  ياقهيآن را تعل دیو نبا ردمشروطه ندا يو حت يتتميمي نسبت به نظام سلطنت يحت
انقالب  يريگلكش يهانهيزمتوجه به  ينف ين سخن به معنایالبته ادانست.  تيمشروط

تبع و به -ردكت اشاره يع مربوط به انقالب مشروطیتوان به وقايها مآن يه از جملهك -ياسالم
ه از منظر تحوالت كد توجه داشت یست؛ اما باين رانیا ياسالم يجمهور ينگارش قانون اساس

 يقانون اساسد صدر ير شهيو به تعباست د ینو و جد ياین مقطع، مقطع ،يفقهي و حقوق
ر یتحر يو به رشتهرده كخ اسالم ظهور ید تاریر جدن بار در عصياول رانیا ياسالم يجمهور
 (11)است.درآمده 

 نهضت ياعتقاد يهانهيدن به زمياصل تحقق بخش .2-3
وجود آورد را به يطیو شرا بخشد تينينهضت را ع ياعتقاد يهانهيزم»د یبا يقانون اساس

ن یجمله بارزتر از «.ابدی پرورش يشمول اسالمواال و جهان يهاه در آن انسان با ارزشك
 رد.كاشاره  2اصل توان به ي، منهضت ياعتقاد يهانهيزمن ييتب ينهيدر زم ياصول قانون اساس

آثار  يرون آورده و داراياعتقاد صرف ب یكرا از  هاآن ن موارد،یح به ایتصربا  يقانون اساس
 يون اساسقانه كن استدالل یمجلس خبرگان با ا ياز اعضا يبرخ ه است. هرچندردك يحقوق

كل  ياداره) دانستندينمالزم  يدر قانون اساسرا ن اصول یا ركذست، يد نیتاب اصول عقاك
ن یرش ایعدم پذ ،(233 :1ج  ،1331، ياسالم ايمجلس شور يو روابط عموم يامور فرهنگ

ه كآن است  يدهندهنشان ياسالم ينظام جمهور يهاهیان و پاكار عنوانبه هاآنو درج  دگاهید
 يوهيد در شیه باكاست ن اصول بوده یمترتب بر ا يتوجه به آثار حقوق ينونگذار در پقا
 رد. يمدنظر قرار گ يمرانكح
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 سازي تداوم انقالب اسالمي و تشكيل امت واحدهلزوم زمينه اصل .2-4
ردن كه در مقدمه به آن اشاره شده، فراهم ك يقانون اساس يهارسالتگر از ید یكي

و  يقانون اساس ينگرندهیشور است. آكدر داخل و خارج از « ن انقالبیاتداوم  ينهيزم»
ه موجب حفظ كاست  ياصول از شوركاز  خارج و داخل درح به لزوم تداوم انقالب یتصر

از  يه استمرار انقالب در داخل به معناكد توجه داشت یاما با .بود خواهد ياساسقانون  یيایپو
انقالب كردن  يه بعد از مرحلهكه منظور آن است كست، بلين بردن نهادها و ساختارها نيب

ز يت نياز تثب پسد به حفظ انقالب و تثبيت و تعميق آن پرداخت و یاسالم و فقه، با براساس
 دستبه یينها يمجلس بررس يانات اعضايه از بكرد؛ چنانكآن تالش  يشرفت و تعاليپ يد برایبا
(. 11و 13 :1331، ياسالم ايمجلس شور يبط عمومو روا يكل امور فرهنگ يادارهد )یآيم

د در یبا يه قانون اساسكاست  آن يتداوم انقالب در بعد خارج ينهيردن زمكمنظور از فراهم 
آورد.  را فراهمالزم  يهانهيهاي اسالمي و مردمي زمر جنبشالمللي با دیگگسترش روابط بين

و  (11)3اصل  13اند، بند ن شدهین آرمان تدویا ردنك ياتيعمل يه در راستاك يرو از اصولنیازا
د یبا ادشدهیان شد، اصول ي. با توجه به آنچه باست يقانون اساس (13)171و  (12)172اصول 

 ،ياسيتحقق وحدت س يت براين ظرفیبتواند از ا يه دولت اسالمكد شور يتفس ياگونهبه
 رد.يبهره گ ،رده استكر مقر 11ه اصل كگونهجهان اسالم همان يو فرهنگ ياقتصاد

رو در اصول متعدد نیاسالم است. ازا ياز جمله لوازم تداوم انقالب، زایش فكري بر پایه
امامت و »شده است.  ينيبشيپ یيایش و پوین زاین ايتضم يبرا يعناصر متعدد يقانون اساس

ان شده است يب ياسالم يجمهور يهاهیاز جمله پا (11)«رهبري مستمر در تداوم انقالب اسالم
افتا در ابواب  يالزم برا يت علميصالح» (17)،«ت امر و امامت امتیوال»مقام  يو در تصد
و  تابك براساس طیالشراجامع ياجتهاد مستمر فقها»دانسته شده است.  يضرور« مختلف فقه

 ياسالم يگانه تحقق اهداف جمهورسه يهان راه از راهيعنوان اولبه (13)«)ع( نيمعصوم سنت
از جمله شروط الزم  (11)«ات زمان و مسائل روزيمقتض»به  ين آن آگاهيتضم يان شده و برايب

 ياالجرا در جمهورن الزميقوان يهيلكه كنگهبان  يشورا يفقها يقرار گرفتن در زمره يبرا
 شان باشد، دانسته شده است.ین نظر ايد با تأمیبا ياسالم

 اجتماعينفي استبداد فكري و  اصل .2-5
 ياجتماع و يركاستبداد ف» ياصل نف يقانون اساس ياصول قابل استنباط از مقدمهگر یاز د

 ه درك( 11: 3، ج 1317، يحیاست )طر يامگكخود ياست. استبداد به معنا« يو انحصار اقتصاد
 ()ع ين عليرالمؤمنيه امكابد. چنانیيتبلور م يو نظر و يدر رأ اغلبشه داشته و یر انسان ركف
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ن ياز ب ين در پيهمچن يقانون اساس (18)ردند.كان يت انسان بكهال يهیرا ما ياستبداد در رأ
سوگند  مفاد از جمله 121ضمانت اجرا آن را در اصل  عنوانبهاست و  يبردن استبداد اجتماع

 (13)رده است.كر كجمهور ذسيرئ
ستم يس ينف يبرا يامهاست و آن مقد ياستبداد اجتماع ينف يمقدمه يركاستبداد ف ينف

خودشان سپرد  دسترا بهتوان سرنوشت مردم ين مراحل میا يخواهد بود. پس از ط ياستبداد
 (21)،ت انسان بر سرنوشت خود سخن گفته استيمكه از حاكرا  يقانون اساس 73و اصل 

اصول قانون  ياجرا ينهين مراحل زمیا يصورت و با عدم ط نیر ايمحقق ساخت. در غ
امبر يپ يهام از جمله رسالتیركفراهم نخواهد شد. قرآن  73اصل  هاآن يو از جمله ياساس

رده ك بند مردم را در ير پاينجزه همچون كرده كر كذ ياعتقادات ناسالم ينفرا  )ص( رمكا
ن اعتقادات ناسالم استبداد یا ياز جمله (21)دهد.ينم یيوفاكو ش كان تحركام هاآناست و به 

 ند.كيرا از آحاد جامعه سلب م يشیانده مجال آزادكاست  يتماعاجو  يركف

 شورك يگاه اقتصاد در ادارهياصل توجه به جا .2-6
ن چارچوب ييداشته، تع ياژهیبه آن توجه و يقانون اساس يه مقدمهك ياز جمله اصول مهم

 ينار نفكدر  يقانون اساس يشور است. مقدمهك يگاه آن در ادارهیاقتصاد و جا يمسئله يبرا
 يدر خصوص نفرده است. كاد یز ين يانحصار اقتصاد ياز لزوم نف يو اجتماع يركاستبداد ف

 ياز ضوابط اقتصاد جمهور یكيه كرد كاشاره  13اصل  7 بندتوان به يم يانحصار اقتصاد
ان يب امالت باطل و حرامگر معیار و ربا و دكر و انحصار و احتيران را منع اضرار به غیا ياسالم

با  هكچرا ،بوده است ينندگان قانون اساسكنیمهم تدو يهان موضوع از دغدغهیارده است. ك
مان قبل از كحا يدر دوره يمل يهاردن ثروتك ياز اختصاص يه ناشك يشماريب يفسادها

ع و یاز صنا ياريردن بسك يدولت يمسئلهبر  يادیار زيرده بودند، اصرار بسكانقالب مشاهده 
و  كقابل در ين قانون اساسیتدو زمان يذهن ين دغدغه البته در فضای. اوجود داشتخدمات 

ر يتفس ياگونهد بهینبا يه اصول قانون اساسكد توجه داشت یگر باید ياز سو ،احترام است
ه مقرر ك يقانون اساس 11ل اصل یه ذك. بلرديقرار گدولت دست در  يه انحصار اقتصادكد شو

باشد و از  مطابق فصل نیا گرید با اصول هك یيتا جا بخش سه نیدر ا تيكمال»رده است ك
 يهیشور گردد و ماك ياقتصاد يرشد و توسعه نشود و موجب خارج اسالم نيقوان يمحدوده

 ير اصول اقتصاديد در تفسی، با«است ياسالم يجمهور قانون تینشود مورد حما جامعه انیز
رده، كمطلق را منع  يارفرماكه مبدل شدن دولت به ك 13اصل  2ن بند يهمچن اشد.مورد توجه ب

 .ه استردكفراهم  يا در بستر قانون اساسیت پوكحر يبرارا  يت مناسبيظرف
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د كيتأ ، ومحوردانسته و نه هدف يابزار ياقتصاد را نگاه ينوع نگاه به مقوله يقانون اساس
نحو مردم بتوانند به يد تا همهیحصار گروه خاص به درآد از انیله باين وسیه اكرده است ك

 يهات در بخشكيمال هكت آنینها در و ت داشته باشندكمشار يسته در امور اقتصادیشا
ن رشد و ي، تأمين اسالمید با لحاظ موازی( بايو دولت ي، تعاوني)خصوص يمختلف اقتصاد

ر اصول يتفسن در یده شود. بنابراشور و عدم اضرار به جامعه سامان داك ياقتصاد يتوسعه
 داشت.ن سه مؤلفه توجه ید به ایبا يقانون اساس ياقتصاد

 يتبكومت مكدر ح يساالراصل صالح .2-7
ومت كان حیمتصد يمسئله ،ردهكد كيبر آن تأ يقانون اساس يمقدمه هك يگرید يتهكن

ند كيح میو تصر (22)دانديم «صالحان»ت را از آن يمكحق حا يقرآن يهاآموزه براساس است و
 ،يتبكم يتلق براساسجامعه است  ليكتش يهیه خود پاك ياسيس يادهاينهادها و بن جادیدر ا»

 .«گردنديت مكممل يومت و ادارهكدار حصالحان عهده
مناصب  يتصد يح از شروط الزم براين شاخص، فهم صحیاز جمله آثار توجه به ا

معقول  يريتوان تفسين مطلب میاست. با توجه به ا يمتوسط اشخاص در نظام اسال يومتكح
 يبرا يقانون اساس 117ود مندرج در اصل ياز ق يو متناسب با ساختار نظام اسالم

 يدهندهنشان يقانون اساس یينها يلس بررسرات مجكجمهور ارائه داد. مشروح مذاسيرئ
ن یل تدویه در اواك یيجاران است تا یا ياسالم يجمهور در نظام جمهورسيت نقش رئياهم

ط یردن شراكمند دنبال ضابطهبه و دانسته)ره(  ينيخم امام را نظامور جمهسيرئ يقانون اساس
و  يكل امور فرهنگ ياداره) شان بودندیبعد از ا ياست جمهوریپست ر يتصد يالزم برا

 (.13: 1331، ياسالم ايمجلس شور يروابط عموم
امبر يپنمونه  يدارد. برا يت خاصياسالم اهم يهاموزهبر آ يمنصب در نظام مبتن يتصد

 يهااز پست یكيبر  يبر گماردن و يارانشان مبنیاز  یكيدر پاسخ به درخواست  )ص(رم كا
ن است و روز يسنگ يها امانت است و امانت الهن پستیو ا يف هستيتو ضع»رمودند: مهم ف

فه خود را يرد و وظيآن را به حق بگ هك يسكگردد، مگر يم يمانيو پش یيه رسوایامت مايق
 د گفتیباار و شاخص ين معیبا توجه به ا .(3: 3 تا، جي)مسلم، ب« ندكدرباره آن ادا 

 ضرورت دارد. يآن در نظام اسالم يواقع يبه معنا يساالرستهیشا

 جامعه يعناصر اجتماع در روند تحول و رهبر يهمه يت گستردهك. مشار2-8
ت كمشار يبرا يسازنهيزم ،د شدهكيبر آن تأ يقانون اساس يمقدمه ه دركگر ید يتهكن

ن یترن موضوع از مهمیا .عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است يگسترده و فعال تمام
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ن سرنوشت بر مردم ييو تع ياجتماع يعرصها حضور در یه آكاست  يموضوعات حقوق عموم
نظام  يه در ادارهكناً آزادند یوكمردم هرچند ت ،يالمدر نظام اس رسدينظر ما نه. بهیزم است ال

ار ين اختيد از باب همیتفاوت باشند و شايا نسبت به آن بیت داشته باشند كمشار ياسالم
حق  یك يدادن به لحاظ حقوق يشورها رأكاز  يمانند برخ ياسالم يه در جمهوركاست 

 ياداره يعرصهت در كبه مشار لفكعاً خداوند مردم را میف؛ اما تشريلكت یكاست و نه 
 ه است.ردك« روند تحول جامعه» يقانون اساس يمقدمهر يجامعه و به تعب
اند بيان شده )ص( تأیيد پيامبر ين مایهامؤمن (23)انفال يمباركه يسوره 31و  32در آیات 

نباط ه از آن وجوب یاري رساندن به حاكم و زمامدار اسالمي و اعالم همبستگي با وي استك
اند كه از مؤمنان امر به یاري خداوند شده (21)صف يمباركه يسوره 11 يشود. در آیهمي

، 11دین است. ذیل آیات  يو حاكم اسالمي در اقامه)ص( مظاهر آن یاري كردن رسول اهلل 
مائده نيز بيان شده است كساني كه بر مبناي تعاليم الهي حكم  يمباركه يسوره 11و  17

پس مخاطب این آیات  (27)جا كه مورد، مخصص نيست،ند و از آناكافر و ظالم و فاسق ،نكنند
ند با رأي دادن و پذیرش نظام اسالمي بستر الزم را براي امردم نيز خواهند بود كه مكلف

ز ين )ع( نيمعصوم ير ائمهیانات سايدر باجتماعي فراهم كنند.  يعرصهاجراي شریعت در 
 .(721: 2 ، ج1387ون، يحابن :كنمونه ر. يمسئله قابل مشاهده است )بران یاز ا یيهانمونه
ه بتواند در عمل اعمال كآن يم براكسو حا یكاز  يه در نظام اسالمكوتاه سخن آنك

ز يمردم نان شد يه بكطورهماناز دارد و يشان نین اكيمردم و تم يند به پشتوانهكت يمكحا
جا كه خداوند ایمان و اسالم را براي از آن ،رش آزادندهرچند تكویناً در پذیرش یا عدم پذی

ند در اتشریعاً موظف (21)،و كفر و ناسپاسي را برایشان ناپسند داشته است (23)ها خواستهانسان
ي رو انتخاب شریعت در زندگاجتماعي دین را مالك عمل قرار دهند و ازاین يعرصه

 اجتماعي ـ سياسي یك تكليف است.
هاي گيريسازي مشاركت در تمام مراحل تصميماز زمينه يقانون اساس يمقدمه رو درنیازا

ومت كافراد اجتماع سخن گفته شده و با عنوان ح يهساز توسط همسياسي و سرنوشت
ه مردم ك يگاهیو جا يقانون اساس 3ل اصل يتحل ين نگاه برایا .است شدهاد یصالحان از آن 

ه از جمله موارد ك يقانون اساس 111ل اصل یز ذيند و نشور دارك يامور عموم يدر اداره
دانسته است،  «يعموم يآرا به اكاتشور با كامور  ياداره»را  يدر قانون اساس ریناپذرييتغ

ل ين شده است، تحلييتب يقانون اساس يمقدمهه در ك ياست و بدون توجه به بستر يضرور
 دست نخواهد آمد.به ياسالم يمهورگاه مردم در نظام جیاز جا يحيصح
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 الشرايطسازي تحقق رهبري فقيه جامعاصل زمينه .2-9
 «يالشرایطتحقق رهبري فقيه جامع» يسازي برا، زمينهيقانون اساس يهاگر از رسالتید یكي

ن یبا ا است.« خود يل اسالميف اصیمختلف از وظا يهاضامن عدم انحراف سازمان»ه كاست 
 يبرا يمناسب يه بسترسازكد شور يل و تفسيتحل ياگونهبهد یاصول قانون اساسي با وصف

هاي مختلف از براي ضمانت عدم انحراف سازمان هكچرا ،ه باشديفقيت توسط ولیاعمال وال
 ،ه هر جا از لحاظ محتوا و شكلكباشد  ياگونهه بهيفقيارات وليوظایف اصيل اسالمي باید اخت

ضوابط اسالمي را داشته  يت براي تصحيح بر پایهند، قدرت دخالكآسيب و ضعفي را مشاهده 
 باشد.

 انسان يرشد و تعال يان اصلكعنوان ارگاه زن بهي. اصل توجه به خانواده و جا2-11
ار ين جامعه بسیاديبن سلولن ياول عنوانبهتوجه به خانواده  يمعارف اسالم يدر منظومه

ه انسان در طول زندگي كرترین نهادي است اولين و تأثيرگذا ه خانوادهكچرا ،مورد اهتمام بوده
روست و هيچ نهاد دیگري به این اندازه در زندگي فردي و اجتماعي انسان هخود با آن روب

به  خانواده و اختصاص اصل جداگانه يه به مسئلهنار توجكدر  يقانون اساس ست.يمؤثر ن
داشته و معتقد است زن در نظام  ياژهیز توجه وين يل زن در نظام اسالمیبديگاه بیه جاب (28)آن

و استثمار،  يزدگمصرف يدر خدمت اشاعه «ار بودنكابزار » ای «بودن ءيش»حالت  از» ياسالم
 يتبكم يهادر پرورش انسان يو پرارج مادر ريخط يفهيوظ افتنیو ضمن باز شده خارج

 يتيولئمس يرایپذ جهيو در نت باشديم اتيفعال ح يهاندايهمرزم مردان در م خود ،آهنگشيپ
 يرو شورانیازا «.واالتر خواهد بود يرامتكبرخوردار از ارزش و  ياسالم دگاهیو در د رتريخط

، يو چه در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساس ير اصول قانون اساسينگهبان چه در تفس
شدن  ينونزن توجه داشته باشد و از قا يعنین مهم آن كگاه مهم خانواده و رید به جایبا

-گاه زنیام خانواده و جاكن استحيمانند تأم - 11ور در اصل كر با اهداف مذیمصوبات مغا
 ند.ك يريوگجل

 ياصل تحقق ساختار مطلوب ادار .2-11
رند، يگيم دستبهومت را كه حك يصالح بودن مردم برعالوه يقانون اساس يمقدمهدر 

رضرور است يغ يهايدگيچيدور از پ ح و بهيصح يساختار براساسومت كل حكيسخن از تش
رد و هم نظارت را سخت كل مواجه خواهد كبه امور مردم را با مش يدگيان رسیه هم جرك

)ره( علت  ينيامام خم .متعدد منجر خواهد شد يجه به بروز فسادهايرد و در نتكخواهد 
ل يرا تحمزمان طاغوت  یيمثال نظام قضا يبراو  يدر نظام ادار يرضروريغ يهايدگيچيپ
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شور براساس ك يساختار ادارران دانسته و معتقد بودند اگر یشور اكشورها بر كر ین سايقوان
 وفصل خواهد بودقابل حل يسادگاز امور به ياريبس ،دشون یتدو يناب اسالم يهاآموزه

 (.17ق: 1123، ينيخم ي)موسو
و  يشده، نف نييلت آن تععنوان رسابه يقانون اساس يه در مقدمهك ياز موضوعات نیبنابرا

دانسته و با  يطاغوت يهاتيمكحا يدهیيرا زا يراسكرا نظام بروی، زاست يراسكطرد نظام برو
 يتر در اجراشتر و سرعت افزونيب یياراكبا »ه كاست  يایيدنبال تحقق نظام اجراطرد آن به

 يف دولت جمهوریااز جمله وظ 3اصل  11ن سبب در بند يگام بردارد. به هم« يتعهدات ادار
 يجهينت رده است.كعنوان « رضروريالت غكيح و حذف تشيصح يجاد نظام اداریا»را  ياسالم

 نیا. است يراسكبرو نظام بردن نيب از منظوربه يسازنهيزم بر ياساس قانونگذار ديكتأ نگاه نیا
 توجه با ،است شده ركذ «ياسالم نظام در هیمجر يقوه» عنوان لیذ مقدمه در هرچند موضوع

 و نداشته تيموضوع هیمجر يقوه هك ديفهم توانيم شدهمطرح مطالب و هايبندجمله نوع به
ر شده است. كذ ،حضور دارد شورك یيااجر يبدنه در قوا ریسا از شتريب هكنیا باب از تنها
و  -مربوط است یيه به بعد اجراك يخصوص اصولبه ياصول قانون اساس ريرو در تفسنیازا
 گریدر ضمن اصول مربوط به د ایباشد  هیمجر يه در ضمن اصول مربوط به قوهكن است كمم
رالزم يفات غیدن تشريرچن حال بيع درو  يردن نظام ادارك مندضابطه يبه مسئله دیبا -قوا

 شود. يشتريتوجه ب

 يريگجهينت
 يخچهیتار يمتن حاو یكران تنها یا ياسالم يجمهور يقانون اساس يه مقدمهكنتيجه آن

ه كرد، بلكآن بسنده  يخید به ارزش تاریست و نباين ين قانون اساسیران و تدویمبارزات ملت ا
ه كرد، چراكن متن استناد یشف مراد مقنن به اك يراتوان ب يه مكن معنا یدارد، به ا ياعتبار حقوق

قرار گرفته است و هم از منظر  يقانون اساس یينها يندگان مجلس بررسینما يهم مورد امضا
الملل از جمله نيب يه در اسناد حقوقكنیاز اعتبار است و هم ا يان درجهيچن يحقوقدانان دارا

 هر معاهده است. ياز مقدمه يريگر بهرهيستف ياز جمله لوازم ضرور يالمللنيمعاهدات ب
پرداخته  يانكو ار يران به مبانیا ياسالم يجمهور يقانون اساس ين، مقدمهیبر اعالوه

مورد  يهااز صراحت يه برخكجا دهد و از آنيل مكيرا تش يقانون اساس يهاهیه پاكاست 
 يتفا به متن قانون اساسكست، اامده اياصول آن ن يو ط ياشاره در مقدمه در متن قانون اساس

 يمثال در مقدمه ينخواهد داشت. برا يل به مراد مقنن را در پيسته نیسته و بایصورت شابه
ز يو ن ينهادها و مناسبات اجتماع يهيلك يسامانده ين برایت دیاز محور يقانون اساس
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اوالً تنها  1ه در اصل كيبر مدار قرآن و سنت سخن گفته شده است، درحال يقانونگذار
ص ياً مرجع تشخيدانسته شده است، ثان ين اسالم الزم و ضروریبراساس مواز يقانونگذار
ه كگونههمان -از استادان يه برخكن شده است ينگهبان مع يشورا يز فقهاين اصل نیاعمل به 

 يقانون اساس 33و  31مندرج در اصول  اركسازِآن را منحصر به  -در متن مقاله اشاره شد
ن در ید يثركاوالً به حضور حدا ياساس قانون يه مقدمهكد توجه داشت یاند. باانستهد

اً يرده است؛ ثانكمنحصر ن يرده و آن را به قانونگذاركح یتصر ياجتماع يزندگ يعرصه
ن یه اكدانسته و روشن است  يز بر محور و مدار قرآن و سنت الزم و ضروريرا ن يقانونگذار

را مدنظر داشته  يقانون اساس 33و  31در اصول  شدهينيبشيپ اركسازِاز  فراتر يان مقصوديب
 است.
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 هايادداشت
ر يقانون، تفس يريتفس يردهایكاز رو یكي افت.یش یفصول به چهارده فصل افزا يپس از بازنگر .9

قانون بر رد، یكن رویدر ا. قصدگرا معروف است يريرد تفسیكه به روكبراساس مراد مقنن است 
 ونقانسپس دست آورد و مراد مقنن را به ابتدا تا وشدكيو مفسر م شوديم ريمراد مقنن تفس يبنام

اما از  ،رديبگ كمك زياز متن قانون ن ريمس نین است در اكند. بالطبع ممك ريرا براساس آن تفس
الفاظ و  يمعنا يافاده انيدر مقام تزاحم م ،دانديشف مراد مقنن مكرا  ريه هدف از تفسكجا آن

 ت خواهد داد.یرا اولو مراد مقنن، مراد مقنن

 قصدگرا يريتفس ردكیرو به هك است مقنن مراد براساس ريتفس قانون، يريتفس يردهاكیرو از يكی .2

تا ابتدا  وشدكيو مفسر م شوديم ريمراد مقنن تفس يقانون بر مبنا رد،كیرو نیا در. است معروف
 نین است در اكند. بالطبع ممك ريرا براساس آن تفس ونقان سسپدست آورد و مراد مقنن را به

در  داند،يشف مراد مقنن مكرا  ريه هدف از تفسكاما از آنجا  رد،يبگ كمك زياز متن قانون ن ريمس
 خواهد داد. تیالفاظ و مراد مقنن، مراد مقنن را اولو يمعنا يافاده انيمقام تزاحم م

 .دیينما مالحظه http://diplomasy.persianblog.ir/post/158 درسآ در را معاهده نیا يفارس متن .3

 .است پرداخته معاهدات ريتفس يليمكت قواعد انيب به هم 33 و 32 مواد در عهدنامه نیا .4

 به: كر. يالمللنيب معاهدات ريتفس اصول درباره شتريب اطالع جهت .5
http://law88tehran.blogsky.com/13 

كليه مصوبات مجلس شوراي اسالمي باید به شوراي نگهبان »: ياساس قانون رمچها و نود اصل .6

صول از نظر ز از تاریخ وفرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده رو
انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببيند براي 

 «بازگرداند. در غير این صورت مصوبه قابل اجرا است.تجدیدنظر به مجلس 

تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با احكام »: ياساس قانون ششم و نود اصل .7

اسالم با اكثریت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده 
 «اكثریت همه اعضاي شوراي نگهبان است.

 نيقوان اعتبار خصوص در يقضائ يعال يشورا هیاستفسار يپ در هك 1383شماره  يريفست يرأ .8

مستفاد از »: است ردهك مقرر و شده صادر است، اسالم نیمواز برخالف هك انقالب از قبل مصوب
ها باید مطابق قانون اساسي این است كه به طور اطالق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه 1اصل 

 اتی)مجموعه نظر« عهده فقهاي شوراي نگهبان است. هاسالمي باشد و تشخيص این امر ب موازین
 (11: 1383 ،نگهبان يشورا

 زين مردم شامل اصل نیا در ياسالم دولت بود معتقد ياساس قانون ينهای يبررس مجلس سيرئ بینا .1

 (232، 1331، ياسالم ايمجلس شور يو روابط عموم يكل امور فرهنگ ياداره) .شوديم
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از  يدر پاسخ به سؤال جمع رانیا ياسالم يقانون اساسي جمهور رامونيه پك يادر رساله شانیا .91
رده ك انياسالم ب خیتجربه در تار نيرا اول رانیا ياسالم يجمهور يشاگردانشان نوشتند، قانون اساس

 نموده ادی آن از «ة اإلسالميةفيصنع ألول مرّة في تأريخ اإلسالم الحديث دستور الجمهوري» ريو با تعب
 (.13ق، 1121. )صدر، است

تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و  ،تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسالم .99
 دریغ از مستضعفان جهانحمایت بي

حفظ  ،جویي و سلطه پذیريسياست خارجي جمهوري اسالمي ایران براساس نفي هر گونه سلطه .92
دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر  ،قالل همه جانبه و تماميت ارضي كشوراست

 ل غيرمحارب استوار است.آميز متقابل با دوابط صلحگر و روهاي سلطهقدرت

داند و استقالل و جمهوري اسالمي ایران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي .93
شناسد. بنابراین در عين خودداري كامل عدل را حق همه مردم جهان مي آزادي و حكومت حق و

طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرین از مبارزه حق ،از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي دیگر
 كند.در هر نقطه از جهان حمایت مي

 ياساس قانون دوم اصل پنجم بند .94

 ياساس قانون پنجم اصل .95

 ياساس قانون دوم اصل فال بند .96

 ياساس قانون 31 اصل اول بند .97

 (133 متكح البالغه،مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا.)نهج  .98

 انيب «يامگكخود از زيپره» به سوگند را جمهور سيرئ يسوگندها از يكی ياساس قانون 121 اصل .91
 .است ردهك

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خویش  .21
تواند این حق الهي را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد كس نميحاكم ساخته است. هيچ

اعمال آید هي خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميیا گرو
 كند.مي

لِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجي .29
كانَتْ  مُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغاْللَ الَّتييَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِ

. همان مُفْلِحُونَعَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْ
[ در ها و اوصافشكه او را نزد خود ]با همه نشانه« ده درسناخوان»كه از این رسول و پيامبر  يكسان

دهد، يشایسته فرمان م يكه آنان را به كارها يكنند پيامبريم يیابند، پيرويتورات وانجيل نگاشته م
كند، يها را بر آنان حرام مناپاكنماید، و يها را بر آنان حالل مدارد، و پاكيزهيو از اعمال زشت بازم
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كه بر دوش عقل و جان آنان  و بدعت را[ يخبريجهل، ب يها]تكاليف سنگين و زنجيره ياو باره
[ حمایت كردند و كه به او ایمان آوردند و او را ]در برابر دشمنان يدارد پس كسانياست برم

 (171/ اعرافنمودند، اینان همان رستگارانند. ) يكه بر او نازل شده پيرو يیاریش دادند و از نور
( و همانا ما پس از 117/اءي)انبوَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُون .22

 برند.يتورات در زبور نوشتيم كه: زمين را بندگان شایسته ما به ميراث م

اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِين... یَأَیهَا النَّبيُّ حَسْبُكَ  و إِن یُرِیدُواْ أَن یخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ .23
[ خدا براي تو بس است. همو بود وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين. و اگر بخواهند تو را بفریبند، ]یارياللَّهُ 

پيامبر، خدا و كساني از مؤمنان كه پيرو تواند تو  كه تو را با یاري خود و مؤمنان نيرومند گردانيد... اي
 را بس است.

لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِي إِلي اللَّهِ قَالَ  أيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسي ابْنُ مَرْيمَا يَ .24
عَدُوِّهِمْ  ائفَةٌ مِّن بَني إِسْرَءِيلَ وَ كَفَرَت طَّائفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَليالحْوَارِيُّونَ نحَنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَامَنَت طَّ

اید، یاران خدا باشيد، همان گونه كه عيسي بن مریم به . اي كساني كه ایمان آوردهنفَأَصْبَحُواْ ظَاهِرِي
پس « ما یارانِ خدایيم.»یّون گفتند: حوار« اند؟یاران من در راه خدا چه كساني»حواریّون گفت: 

اي كفر ورزیدند، و كساني را كه گرویده بودند، بر اسرائيل ایمان آوردند و طایفهاي از بنيطایفه
 دشمنانشان یاري كردیم تا چيره شدند.

 بيان خاصي مورد خصوص در روایتي یا آیه اگر كه معناست این به و است اصولي قاعده یك این .25
 نيز مشابه موارد در تعميم و استفاده قابل دارد خاصي صدور شأن یا نزول أنش و شده
 (313: 2ج، 1317 ،ي.)سبحانباشدمي

 .1: حجرات .26
 .1: زمر .27

و  مقرراتو  نيقوان ، همهاست ياسالم جامعه ياديواحد بن خانواده هكاز آنجا »: دهم اصل .28
و  آن از قداست يپاسدار، خانواده ليكتش ردنك آسان در جهت دیمربوط با يهايزیربرنامه
 «باشد. ياسالم و اخالق حقوق هیبر پا يروابط خانوادگ ياستوار
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسي و عربي
 .میركقرآن 

 صالح. يصبح يالبالغه نسخهنهج

 البيت )ع(،آل ه، قم: مؤسس، تحقيق آصف فيضياالسالمدعائمق(، 1387حيون، نعمان بن محمد )ابن
 چ دوم.

 صورت مشروح ،(1331)ياسالم يامجلس شور يو روابط عموم يل امور فرهنگك ياداره
و روابط  يل امور فرهنگك يتهران: اداره ،يقانون اساس يينها يرات مجلس بررسكمذا

 .ياسالم يامجلس شور يعموم

، تهران: رانيا يحقوق نظام در ياساس قانون(، 1388ایماني، عباس و قطميري، اميررضا )
 هستي. ينامه

 .31-13، صص 28، ش انيك يمجله، «ايآخرت و خدا؛ هدف بعثت انب»(، 1311) يبازرگان، مهد

 ، تهران: مجد، چ دوم.يالمللنيب يهاسازمان حقوق(، 1331م )يزاده، ابراهگيب
 )ره(.ي نينشر آثار امام خمم و يتنظ ي، تهران: مؤسسهعيالبق(، 1121اهلل )روحسيد ، خميني

ي نيامام خمنشر آثار  م ويتنظ يمؤسسه :تهران ،هيت فقيوال (،ق1123اهلل )روحسيد ، ينيخم
 .دوازدهمچ  )ره(،

 ، تهران: مجد.ينونك حقوق نظم در ياساس ن(، قانو1331ساعدوكيل، امير و عسكري، پوریا )

 .ةيعة االسالمالجام، قم: رسائل و مقاالت ،(1317) جعفر ،يسبحان

 .13-2، صص 21، ش انيك يمجله، «خدمات و حسنات دین»(، 1311سروش، عبدالكریم )

مركز األبحاث ، قم: ( (،ق1121) محمدباقرد يس صدر،
 .5ج  ،الصدر ديللشه ةيو الدراسات التخصص

 ، تهران: سمت.يقيتطب يادار حقوق(، 1387طباطبایي مؤتمني، منوچهر )

محمدباقر موسوي  يترجمه، القرآن ريتفس يف زانيالم ،(1311سيد محمدحسين )، یيطباطبا
 ، چ پنجم.ياسالم انتشارات قم: دفترهمداني، 

 .چ سوم ،يتهران: مرتضو ،ينياحمد حس ديس قيتحق ،نيالبحرمجمع(، 1317) نیفخرالد ،يحیطر

 .)ع( ين عليرالمؤمنيامام ام يتابخانهك، اصفهان: يفالوا ،ق(1113مالمحسن )، ياشانكض يف

 ،يحقوق اساس يهينشر، «اصول منطقي حاكم بر تفسير قانون اساسي»(، 1383كاتوزیان، ناصر )
 .318-312 ، صص3، ش 2سال 
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حسن  ي، ترجمهيعموم المللنيب حقوق(، 1382كك دین، نگوین؛ دیيه، پاتریك و پله، آلن )
 .1عات، ج حبيبي، تهران: اطال

، تهران: المللنيب روابط اصول و يعموم المللنيب حقوق(، 1388الدین )مدني، سيد جالل
 .2پایدار، ج 

 ياسالم يجمهور در ياسيس ينهادها و ياساس حقوق(، 1383الدین )مدني، سيد جالل
 ، تهران: پایدار.رانيا

 يمشورت و يري)تفس باننگه يشورا اتينظر مجموعه(، 1383مركز تحقيقات شوراي نگهبان )
 نگهبان، چ دوم. يقات شورايز تحقكتهران: مر (،ياساس قانون اصول خصوص در

 ر.كروت: دارالفي، بمسلم حيصح ،تا(ي)بي شابوريمسلم ن

محمد  حيتصح ،يافكشرح اصول  ،(1383)ي رازيش ميمحمدبن ابراه نیمالصدرا، صدرالد
 .يرهنگمطالعات و تحقيقات ف يتهران: مؤسسه ،يخواجو

، تهران: مركز رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون ينيد يمبان(، 1331محمد ) زاده،ملك
 اسناد انقالب اسالمي.

 ، تهران: دادگستر.رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون مختصر ،(1381) نيمهرپور، حس

امام  يعموم يخانهكتاب ، اصفهان: ،(1333) نيحس، رحامديم
 .، چ دوم)ع(المؤمنين علي امير

 .1، تهران: دادگستر، ج يعموم المللنيب حقوق(، 1313ميرعباسي، سيد باقر )

 در رانیا ياساس حقوق نظام در هیمجر يهقو تيصالح و گاهیجا» ،(1332) ونهاد، حامديكن
در  هيمجر يقوه يمل شيهما نياول مقاالت مجموعه، «ياساس قانونگذار ةشیاند پرتو

ن و يح و انتشار قوانين تنقیمعاونت تدوتهران: ، رانيا ياسالم يجمهور يحقوق اساس
 .213-133 ، صصياست جمهوریمقررات ر

 .1، تهران: ميزان، ج رانيا ياسالم يجمهور ياساس حقوق(، 1388هاشمي، سيد محمد )

 : خرسندي.، تهرانيادار حقوق اصول(، 1383هداوند، مهدي و مشهدي، علي )

 ب( التين
Ducat, Craing.R(2009), Constitutional Interpretation, Volume II, Right of the Individual, 

ninth edition, Michael Rosenberg. 

 هاي اينترنتيج( پايگاه
http://diplomasy.persianblog.ir. 
http://www.legifrance.gouv.fr. 

http://diplomasy.persianblog.ir/
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 ياساس ن در قانونيحت امام مسلميگاه نصيجا
 رانيا ياسالم يجمهور

 
 ***3اهلل حيدرنژاد، ولي**2، فيروز اصالني*1اكبر طالبكي

 

 راني، تهران، ادانشگاه تهران يانقالب اسالم يز مطالعات عالكار مرياستاد. 1

 راني، تهران، ادانشگاه تهران ی حقوق و علوم سياسيدانشكدهار ياستاد. 2

 راني(، تهران، اصادق)ع دانشگاه امام يو حقوق عموم يمعارف اسالم ارشد يارشناسك یدانشجو. 3
 

 7/21/2313: رشيپذ  22/7/2313: افتيدر

 يدهكچ
 حق كيعنوان مردم به یاز سو يم اسالمكحت حايعه، به موضوع نصيش ييروا یهاتابكدر 

ح قانون يده است. اما عدم تصريج گرديرا زيشور نك يحقوق -يات فقهيف اشاره شده و در ادبيلكت-
اعمال آن  ي، ابعاد و چگونگ«نيالمسلم ةالئم ةحيالنص» یران به مسئلهيا ياسالم یجمهور ياساس

ن قانون از ير اصول اين مهم در تفسيا یهاتيان استفاده از ظرفكموجب شده است تا در مورد ام
ن يااختالف نظر وجود داشته باشد.  ین بر رهبرنظارت مجلس خبرگا یوهيا شيان كام یجمله مسئله

قانون  در ييمبنا «نيالمسلم ةالئم ةحيالنص» یتوان برايا ميه آك گويدپاسخ مي ن پرسشيبه امقاله 
 یجمهور يار اعمال آن در نظام حقوقكشمول و سازو ین صورت ابعاد، گسترهيافت و در اي ياساس
 یهايبا بررس . بدين منظور اين مقالهن چگونه خواهد بوديلمژه در مورد امام مسيوران بهيا ياسالم

 يينها يرات مجلس بررسكمشروح مذا يز بررسيبا آن، ن يق اصول قانون اساسيو تطب يفقه -ييروا
ر( را ي)دعوت به خ يقانون اساس 8ن، اصل يشيپ یهاپژوهش يو بازخوان يقانون اساس یو بازنگر

ه اعمال آن در مورد كاست  يرده و مدعك يشور معرفك ينظام حقوقن موضوع در يا یمبنا یمنزلهبه
 ر است.يپذهين و توجكق مجلس خبرگان ممياز طر یرهبر

 .نيحت امام مسلمير، نصير، دعوت به خكاز من ي، امر به معروف و نه111، اصل 8اصل  :هادواژهيلك
 

                                                                                                                                                       
 E-mail: Tala@ut.ac.ir مسئول يهسندنوي *

 E-mail: aslanif@ut.ac.ir** 

 E-mail: v.heidarnezhad@yahoo.com *** 
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 مقدمه
حت ياند، نصقائل شده ياسالم ومتكمردم در ح ین )ع( برايرالمؤمنيه امك يفياز وظا يكي

ه بدان ك یگريات دي، در روا«نيالمسلم ةالئم ةحيالنص»چون  ينيفه با عناوين وظيم است. اكحا
ن يه چنكد است يرو بعنيت موضوع است. ازايانگر اهميه بكافته ياس كاشاره خواهد شد، انع

ه ك -رانيا ياسالم یجمهور يقانون اساس ین و بازنگريد خبرگان تدوياز د یريموضوع خط
پنهان مانده  -م و مردم استكف متقابل حايحقوق و وظا ینندهكنيياز آن تع يبخش مهم

م از كحت حاينص یا نحوهيان كدر مورد ام يحيتصر يقانون اساس یجاكچ ين در هكباشد. ل
ه با وجود كوجود دارد  يدر قانون اساس يگر، اصوليد یمردم وجود ندارد. از سو یسو

م(، ك)شخص حا یا رهبريومت كمردم نسبت به ح یفهيم به وظيرمستقيا غيم يمستق یاشاره
ه چه بسا كگو و بحث وجود دارد وها گفتاعمال آن ین حدود و نحوهييهنوز در مورد تع

ن ياز ا يكيند. ك یاديز كمكل كن مشيم بتواند به حل اكحت حايها با نصافتن ارتباط آني
ومت( را كف مردم نسبت به دولت )حياز وظا يكيه كاست  (1)يقانون اساس 8اصول، اصل 
ت آن يفيكط و ين حدود، شرايين تعكداند، لير مكاز من ير و امر به معروف و نهيدعوت به خ

ه كست ينه، مشخص نين زميب قانون خاص در ايل عدم تصويدلرده و بهكرا به قانون واگذار 
ن رهبر و اعالم انعزال ييتع یفهيز به وظين 111ست. اصل يچ یف مردم نسبت به رهبريلكت

ن ييرده اما تعكاشاره  یندگان مردم در مجلس خبرگان ر هبرينما یط از سويفاقد شرا یرهبر
ه كن دو اصل ين ايانجام آن را به خود خبرگان واگذار نموده است. ارتباط ب یلوازم و نحوه

ه كز خود محل سؤال است يرد نقرار دا یدر فصل رهبر یگرياست و د يلكجزو اصول  يكي
ا امر به ير يدعوت به خ یفهيا مردم وظيآ»رد: كب طرح ين ترتيتوان بدين سؤاالت را ميا

دام كبر  ين پرسش مبتنيا مثبت به اي يرا دارند؟ پاسخ منف یر رهبركاز من يمعروف و نه
ت بودن م دارد؟ در صورت مثبكحت حاينص یفهيبا وظ ياست و چه ارتباط يشرع یمبنا

رد؟ در يانه( انجام گيمخف-يندگيم )نمايرمستقيا غي( يعلن-یم )فرديد مستقيار باكن يپاسخ، ا
را  یخبرگان رهبر يتوان مستند به قانون اساسيا ميم، آيرمستقيغ یوهيرش شيصورت پذ

ن يدن به پاسخ ايرس یبرا« ار آن چگونه خواهد بود؟كر؟ سازويا خين امر دانست يا يمتول
 يقانون اساس 8م و ارتباط آن با اصل كحت حايد مفهوم نصيرسد ابتدا باينظر ما، بههپرسش

ف يوظا يم( روشن شود. سپس به بررسكحت حاينص یبه مسئله يدگاه قانون اساسي)د
ها در قالب شده در مورد آنر ارائهيو تفاس يقانون اساس 111مندرج در اصل  یخبرگان رهبر
مجلس  یدگاه اعضاي، ديقانون اساس یو بازنگر يينها يرات مجلس بررسكمشروح مذا

 خبرگان، مقاالت مرتبط و ... پرداخت.
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 حت و مفهوم آنيانواع نص. 1

وارد شده « حتينص»در مورد وجوب  یث متعددي، احاديعيش يثيحد یهاتابكدر 
 آن وجود دارد كز حرمت ترين عنوان و نيتحت ا يتبع آن بابو به( 248 ق:1041، يكلين)
ر و امر به ينار دعوت به خكدر  (2)ن واجبيه گاه از اكجا از آن (.381ق: 1041، يحرّعامل)

و « نصح»و گاه  (364: 1382، يمازندران یسرور نام برده شده است )كاز من يمعروف و نه
محمود عبدالرحمان، رده )كر و ارشاد معنا كاز من يحت را مترادف امر به معروف و نهينص

ه محل تأمل ك (3)(1314 -1381رسطا، )ااند ر دانستهيهمان دعوت به خا آن را ي (021تا: يب
، 8ارتباط آن با اصل  ييمان و لزوم شناساكحت حايت موضوع نصياست و با توجه به اهم

ات، ير موجود در روايسد. با توجه به تعابرينظر مبه ینه ضرورين زميشتر در ايب يبررس
 رد:كم يبه سه نوع تقس (0)يجتماعحت را در بعد ايتوان نصيم

 حت برادر مسلمان )مردم نسبت به مردم(ي. نص1-1
 (5)(248 ق:1041، يكلينحت خلق )يحت مؤمن و نصيات نصيه در رواكحت را ين نوع نصيا

 (6)«ه غافل و...يم جاهل، تنبي، تعلیويو دن ينيارشاد فرد به مصالح د»ر شده است، به يهم تعب
 اند.ردهك يمعن (234 ق:1040دوم،  يمجلس)

 ومت نسبت به مردم(كن )حيمسلم يحت عامهي. نص1-2
م كحا یه بر عهدهكاز حقوق مردم را  يكيالبالغه، نهج 30 ین )ع( در خطبهيرالمؤمنيام

ن يحت در اينص یدر مورد معنا (.00ق: 1010، يسيد رض) (1)ردندكحت آنان اعالم ياست نص
 يرخواهيز همان خيجا ننيه اكرسد ينظر مده نشد، اما بهيد يبحث خاص يمقام، در منابع فقه

 ه غافل و... مدنظر باشد.يم جاهل، تنبي، تعلیويو دن ينيدر قالب ارشاد فرد به مصالح د

 مان(كن )مردم نسبت به حايمسلم يحت ائمهي. نص1-3
ه ك( رم )صكامبر اياز پ يثيح شده است؛ از جمله حدين عنوان تصريث به ايدر چند حد

حت نسبت به خدا و يه آن، نصكدهند يح ميحت است و بعد توضين نصيند: ديفرمايم
گر يد يتيو نسبت به تمام مسلمانان است و در روا« نيمسلم یائمه»تابش و كرسولش و 

حت يها نصاز آن يكيه كورزد يانت نميبه آن خ يچ مسلمانيه هكز است يد: سه چيفرمايم
 یهادگاهين واژه ديا یاما در مورد معنا (.234ق: 1040دوم،  يلسمجن است )يمسلم یائمه

 م:ينكيها اشاره مه به آنكوجود دارد  يمتفاوت

 مك. اطاعت از حا1-3-1
امبر يخداوند و پ» یحت برايه نصكادشده يث يت از متن احادي، به تبعييروا یهاتابكدر 
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معنا « اطاعت»اند، عمدتاً آن را ن قرار دادهيمسلم یائمه یحت براينار نصكرا در « )ص(
حت امامان معصوم )ع( را مدنظر داشته و از آن به يطور خاص نصه بهكياند؛ چه زمانردهك
« آنان يحق از جانب خداوند و اطاعت از امر و نه یت و خالفت ائمهيق امامت و وصايتصد»
حت ين مفهوم نصييام تبطور عام در مقه بهك ييردند و چه جاكر ي( تعب018ق: 1021، يكلين)
ف قلوب مردم يبا آنان در حق و تأل یاركن، هميمسلم یشناخت حقوق ائمه»ان، آن را يشوايپ

دوم،  يمجلس« )اطاعت آنان در حق»ا ي( 364: 1382، يمازندران یسرو« )شانياطاعت از ا یبرا
 يلك ل بحثين موضوع را ذيه اك ييدر جا يه حتكردند. جالب آنكر يتفس (234ق: 1040

ه كارشاد بل ینند، باز هم آن را نه به معناكيحت برادر مؤمن ملحق ميحت آورده و به نصينص
« شان در امتيام اكو حفظ اح يت از اوامر و نواهيشان، تبعياقرار به نبوت و امامت ا» یبه معنا

 اند.ردهك يتلق (234ق: 1040دوم،  يمجلس)

 رخواهانهير و نقد خك. تذ1-3-2
امر به  یز همانند مسئلهيمان نكحت حايعه، به موضوع نصيش يمتقدم فقه یهاتابكدر 

ل يكژه پس از تشيون موضوع بهين اكمتر پرداخته شده، لكر آنان، كاز من يمعروف و نه
ه كنينظران قرار گرفته است، از جمله اران مورد توجه صاحبيدر ا ياسالم یومت جمهوركح

حت ارائه داده و آن را به ينص یلغو يفراتر از معن یريتفس هكل آنيدلعه بهيمحدثان ش ياز برخ
نش ك( در وايو عالمه مجلس ياشانكض ين انتقاد شده است: آنان )فياند، چنردهكاطاعت معنا 

و منع خروج بر « ظالم» یفهياطاعت از خل -حتياز نص يشمندان سنير ناصواب انديبه تفس
رده و چون كمنحصر و محدود « نيمعصوم یائمه»ث، به ين احاديرا در ا« ائمه» یواژه -یو

ت و يتبع»حت، به ينص ینهيمردم را در زم یفهياند، وظدانستهيآنان را منزه از خطا و لغزش م
اثبات  یبرا يلين داليهمچن (.103-104 :1315، يسروش محالتاند )ردهكمنحصر « اطاعت

بودن آن با ارشاد و نقد  يعنمن با اطاعت از آنان و هميمسلم یحت ائمهيتفاوت نص
، از جمله: اول. استناد به (103-104 :1315، يمحالت سروشرخواهانه اقامه شده است )يخ

مردم  یفهيبر مردم، به دو وظ يم اسالمكان حقوق حايه در مقام بكن )ع( يرالمؤمنيام یخطبه
از  یا، و نامه(00ق: 1010، يسيد رض) (8)اندردهكمجزا اشاره  یگونهحت و اطاعت بهينص يعني
، يرضسيد اند )ش و ناصحان تفاوت قائل شدهينندگان از خوكاطاعتن يه بكشان يا

ه از كامبر )ص( نسبت به خلفا ياصحاب پ یدوم. استناد به نقد دلسوزانه (1)(.330ق: 1010
ن يبر اعالوه (.103-104 :1315، يمحالتسروش گرفت )يحت نشأت ميبرداشت آنان از نص

حت استفاده ينص ین )ع( از واژهيرالمؤمنيه امك یر موارديه از ساكرسد ينظر مل، بهيالد
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و و كيحت برادر مؤمن، خواه نيشان را به نصيه اكت به امام حسن )ع( ياند، چه در وصردهك
 (11)(.018ق: 1016، يطريح) شوندهحتينزد نص (14)(305ق: 1010، يسيد رضح )يخواه قب

شان يه آن را به اك يسكحت از يرش نصيپذ یه به مردم برايچه در توص نند وكيه ميتوص
رد و كتوان مفهوم نقد دلسوزانه را برداشت يم (12)،(104ق: 1010، يسيد رضند )كيم« اهدا»

گر، پس از يد یاشان در خطبهيه ام داد؛ از جمله آنيمان تعمكحت حايآن را به نص ينيبا قرا
مردم به  یهين حقوق، توصيا یفايج سودمند ايت و نتايو رع يوال ت حقوق متقابليح اهميتشر

از حقوق واجب  يكيردن در حد توان كحت يه نصكنيز اشاره به اين امر و نيدر ا« تناصح»
 يكيو اطاعت  یبردارو ابراز فرمان يطوالن یخداوند بر بندگان است، در پاسخ به حمد و ثنا

نند، كيحق و مشورت عادالنه به شخص خودشان دعوت مسخن  یاران، مردم را به ارائهياز 
با  (13).(305ق: 1010، يسيد رضدانند )يخداوند از خطا مصون نم یاريه خود را جز با كچرا

ن ين)ع( را چنيرالمؤمنيالم امكشمندان ياند يمان، بعضكحت حاير از نصين تفسيتوجه به ا
ها، اصالح آن یراهكار برا یو ارائهتذكر معايب و نواقص  ينصيحت يعن»اند: ردهك يمعن

نصيحت »حاكمان و  حق تذكر و انتقاد رودررو و در حضور حاكم يا ييعن« نصيحت در مشهد»
اساس بر حاكميت و همچنين تذكر در يجا و بيدفاع در برابر تهاجمات ب ييعن« در مغيب

و يا تظاهرات آرام،  يانها يا مجالس سخنرغياب حاكم؛ نظير آنچه متداول است كه در روزنامه
تا، ج ي، بیآبادنجف یمنتظر« )شوديها و راه اصالح امور بيان مها و نقصنظريات و خواسته

ق درج انتقاد در يم از طركاب حاير در غكبه تذ« بيحت در مغينص»ر يالبته تفس(. 036: 2
« برادر مؤمن»حت ين نصتوايا ميو... محل تأمل است. آ ييمايا اعالم آن در قالب راهپيروزنامه 

 یهااعالم ضعف يبه معن (10)،(248: 2ق، ج 1021، يكلين)ات آمده است يه در رواكب را يدر مغ
باشد در مورد  يدانست؟ اگر پاسخ منف يد محليا جراي يا خصوصي يدر مجالس عموم یو

 يتفمن يق اوليطرآن به  ياجتماع یز با توجه به تبعات گستردهيعادل ن« مكحا»حت ينص
م در مشهد، به كحت حايا اصوالً نصيم آيه بدانكن باشد يتر اياساس ید مسئلهيخواهد بود. شا

در خلوت و  یو یحت رودرروينص یا به معنايگران است يدر حضور د یحت وينص یمعنا
حت و موعظه )از جمله در مشهد( آن ياز آداب نص يكيه كرسد ينظر مبهگران؟ ياب ديدر غ

مَن وَعَظَ أَخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ و َمَن وَعَظَهُ عَالنيَةً فَقَد » رد:يباشد و در خفا صورت گن يه علنكاست 
و  یم )برادر مؤمن( در محضر وكر به حاكتذ یحت در مشهد به معناين، نصيبنابرا (15)«.شانَهُ
ات موجب خرد شدن يه براساس رواكگران يحت در حضور ديگران است نه نصياب ديدر غ

اب او و يم )برادر مؤمن( در غكدفاع از حا یب به معنايحت در مغيو نص (16)ت اوستيشخص
حت مؤمن در ين اساس، چنانچه در باب نصيبر هماست.  يا عمومي يدر مجلس خصوص
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 بر حفظ آبرون حالت را عالوهيم در اكحت حايق نصياز مصاد يكيد بتوان يب آمده است، شايمغ
 ،يمازندران یسرو) ینگارچون نامه یننده، به مواردكیدر مقابل تعد یبت و دفاع از ويو منع از غ

 ردن موضوعك يسرگشاده و علن ینسبت داد و لذا نوشتن نامه یانه با ويمخف (11)(15: 1، ج 1382
 يژه در مورد مسئوالن نظام اسالميون مسئله بهيا شود.يحت محسوب نميها نصدر رسانه

ت نظام، يثيحفظ ح یه براكخواهد ي)ره( از وعاظ م ينيامام خمه كدارد؛ چنان یشتريت بياهم
نند و در صورت كر دهند و تفاهم كانه تذيرده و مخفكن ياشتباهات مسئوالن را در منابر علن

 (.301: 16تا، ج ي، بينينند )امام خمكرش به مصادر امور مراجعه يعدم پذ

 ن اطاعتير در عك. تذ1-3-3

 یر دلسوزانه و اطاعت از وكن تذيم عادل، بتوان بكحت حايصرسد در مقام نينظر مبه
و  يرخواهيو خ یدلسوز يحت به معنينص»اند: ردهكح يبدان تصر يه بعضكرد، چنانكجمع 

 یدلسوز یاز رو ،رديهم صورت بگ یاگر نقد آمده است و ح امورياصالح و تصح یتالش برا
ه كنيش ببرد نه ايار را پكخواهد يمناصح عنوان مقابله. و اطاعت است نه نقد به يرخواهيو خ

( و 15: 1311، يعبك« )ندكياصالح تالش م یبرا یاگونهخودش هم به ند لذاكار را خراب ك
 يعنياست؛  يرخواهينجا خيحت در ايرد. نصكرا درست معنا  نيالئمة المسلم حةيالنصد يبا»ز ين

رخواه باشد و در حضور و يد خيامر است، با يت وليوال تحت هك يسكو هر  یهر شهروند
 را ها است، آندر ذهن یاشبهه اناًيند، و اگر احكامر دفاع  ياز ول يتياب و در هر موقعيغ

ند و كخودش هم سؤال دارد، مطرح  اناًيهست پاسخ دهد و اگر اح يند. اگر پرسشكبرطرف 
و هم مانع خلط  قبل است يف هم جامع معانين تعريا(. 50-53: 1385، ي)جنت« رديجواب بگ

دولت در  ياگر گروه»گفته شده طور مثال خواهد شد. به« يبغ»مانند  يحت با اعمالين نصيب
دولت و يا عملكرد كارگزاران و  یهامشيو در برابر امام شكل بگيرد و نسبت به خط ياسالم

 یهاتركيب دولت، دست به مخالفت بزنند و بدون ايجاد شورش و قيام عليه امام نقطه نظر
ها، عملكردها و يا تركيب دولت مشيدر خط يخود را مطرح و خواستار تغييرات ياصالح
بايد در برابر اين گروه كه با صداقت  يشوند و دولت اسالميشمرده نم يشوند، باغ ياسالم

اند با قيام نموده« المسلمين الئمة النصيحه»خاطر انجام وظيفه كنند و در حقيقت بهيعمل م
نقطه نظرها و پيشنهادها را استماع كند و از مشاوره با آنان دريغ نورزد و با منطق و  یبردبار

حل مشكل مخالفت آنان  یبرا يمنطق يدليل اشتباهات آنان را متذكر گردد، و مادام كه راه
(. البته 333: 3ق، ج 1021، يعميد زنجان) «وجود دارد از هر نوع خشونت اجتناب ورزد

رفت، اما در مورد امام معصوم )ع( يم عادل پذكتوان در مورد حايد را منق یحت به معناينص



 
 
 

 اساسي جمهوري اسالمي ايران جايگاه نصيحت امام مسلمين در قانون
 

 

17 

حت را يه نصكاست  ييرسد حق با علماينظر مرود، بهينم یه تصور خطا و اشتباه از وك
د به حساب يحت خود را باينص ین از مردم برايرالمؤمنين دعوت امياند. بنابراردهكاطاعت معنا 

رو اگرچه نيدند. ازايديگاه خود را از خطا مصون نمچيه هكآنان گذاشت  یت وااليشخص
نند، مردم اگر اعتقاد كق يش تشويرد خوكه مردم را به نقد عملكدانند يخود م یفهيشان وظيا

 هكد دقت داشت يد به خود حق اعتراض و انتقاد بدهند. بايشان داشته باشند، نبايبه عصمت ا
 یبرخورد بزرگوارانه -(103-104 :1315 ،يمحالت سروش) سندگانينو يرغم برداشت بعضيعل -

 یافهيه امام وظكجواز عمل معترضان دانست، بل یتوان به معناين با افراد منتقد را نميمعصوم
ز يرت نيند و در مقابل مردم با بصك. او موظف است باب نقد را مسدود نیافهيدارد و مردم وظ

 یهيه در قضكنيما اكدهند. يانجام نم یارك يفرمان اله ین جز اجرايه معصومكد بدانند يبا
ر افراد امت ين )ع(، اگرچه امام خود را مانند سايرالمؤمنيو ام یهودين يب يقاض حيشرقضاوت 

شاهد را  يمعرف یبرا يداند، درخواست قاضيطرح دعوا م یمه براكموظف به حضور در مح
و صدور  يپس از ختم دادرسداند، اما يم يضقا یت خود را تابع رأيند و در نهاكياجرا م

د يالبته شا (18).ندكيالقضات به او اعتراض ميگاه قاضيو از جا یم و در مقام آموزش وكح
ضاح امام يه گاه منظور از استكرد، چراك يموارد گناه تلق ياران ائمه را نتوان در تماميانتقاد 

و اطاعت  یاريجز  يننده هدفكه سؤالكيشان بوده است، درحاليل عمل ايمت و دلكافتن حي
 امام نداشته است. 

 م كحت حاينص يمبنا. 2

توان در بدو امر به شباهت دو يم ياصول قانون اساس يان شد، با بررسيه در مقدمه بكچنان
رو نيبرد. ازا يم پكحت حاير با نصكاز من ير و امر به معروف و نهيدعوت به خ یضهيفر
 يد به بررسي، بايقانون اساس ييو مبنا يلكن اصل يم با اكحت حاينص یافتن رابطهي یبرا

 اصل پرداخت. یارتباط آن با اجزا

 ركاز من ينصيحت حاكم با امر به معروف و نه ي. رابطه2-1
طور خاص را  م بهكحت حايطور عام و نصحت بهين نصيب یهاا شباهتيها تفاوت

به شرح  يفقه یهاتابكاز خالل مباحث موجود در ر كاز من يتوان با امر به معروف و نهيم
 رد.كر استنباط يز

 تي. ماه2-1-1
در ماهيت »ن اين دو تمايز قائل شد، به اين معنا كه يتوان بيه از حيث ماهيت مكگفته شده 
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نسبت به  ياسالم یهعموم افراد جامع یواليت برا ياز منكر، نوع يامر به معروف و نه
له ... توانند در امور يكديگر مداخيراساس اين واليت است كه آنان ميكديگر نهفته است و ب

مسلمين، اين نوع واليت نهفته نباشد و  یهنمايند ... اگر بپذيريم كه در ماهيت نصيحت به ائمّ
 از منكر به يامر به معروف و نه یهحالت آمرانه و ناهيانه به خود نگيرد، اين فريضه از فريض

د گفت ين مورد باي(. در ا314-341: 8ق، ج 1041، یآبادنجف ی)منتظر« ددگرييز ممتما يكل
ن معنا يقابل قبول است، لزوماً به ا یاز منكر امر يبودن امر به معروف و نه يياگرچه استعال

مداخله و تصرف  يز نوعيحت نيه نصكنهفته نباشد. چرا يتيگونه والچيحت هيه در نصكست ين
از  يكيه در كن اساس است يت است و بر هميوال يازمند نوعيه نكگران است يدر امور د

ن يه به حق و صبر استفاده شده است، با ايتوص یبرا« يت التواصيوال»ر ياز تعب يفقه یهاتابك
ت عدول ياز قدرت و وال یاآن مردم باشند، شعبه یز اگرچه مجرين يتواص يه حتكاستدالل 

« مراتب یواليت مقول به تشكيك و دارا»البته  (11)(.05ق: 1026، يبحرانمؤمنان است )
است،  (24)(05ق: 1026، يبحران( و شدت و ضعف )314: 8ق، ج 1041، یآبادنجف ی)منتظر

ت امر به معروف و يوال یحت وجود دارد، به اندازهيه در نصك يتيتوان گفت واليرو منيازا
 بود. صورت آمرانه نخواهدت آن بهيست و لذا ماهير نكاز من ينه

 . مراتب اجرا و عمل2-1-2
از  ياز منكر اخص است. چون اول يحت نسبت به امر به معروف و نهين منظر، نصياز ا

نيز  يرفتار و اقدام عمل یهموارد به مرحل يدر برخ يرود، اما دوميگفتار فراتر نم یهمرحل
 ياسالم یهدر جامع عموم مسلمانان یهمسلمين وظيف یهنصيحتِ ائمّ»ن اساس يبر همرسد. يم

 يحكومت اسالم یهآن وظيف یمراتب اعال ياز منكر در برخ ياست؛ اما امر به معروف و نه
 (.341: 8ق، ج 1041، یآبادنجف یمنتظر) «الشرايط استبوده يا منوط به اذن حاكم جامع

 اجرا يوهيش. 2-1-3
طور ر نيز بهكاز من يوف و نهانه باشد. البته امر به معريد مخفيحت بايه اشاره شد، نصكچنان

هم  يتواند علنير، ميرد، اما در صورت احتمال تأثياول مخفيانه انجام گ یطبيعي بايد در مرحله
ر مسئوالن كاز من ي، اگر نهیاز نظر مقام معظم رهبر (21)(.81 :1381، یزدي)مصباح باشد 

د در خفا يست و بايح نيشان باشد، به لحاظ حفظ مصالح صحيا ينقاط منف یمتضمن افشا
امر  یها، ابزارهان اساس شايد بتوان گفت كه رسانهي(. بر هم16/5/1314، یارد )خامنهيانجام گ

به « قصور»ح اثر نداشته و يه نصاكهستند  یاهم در مرحلهر و آن كاز من يبه معروف و نه
 شد.ر بوده و خالف مصالح نبايل شده، اطالع عموم شرط تأثيتبد« يعلن« »ريتقص»
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 زهي. انگ2-1-4
قوام »اند: دانسته« رخواهانهيخ یزهيت و انگين» ین دو مفهوم را در مسئلهيا تفاوت يبعض

 يامر به معروف و نه يانتقاد و حت یهارخواهانه آن است... در واژهيخ یهازهيحت به انگينص
زه ين است با انگكد ممه انتقاكن معنا يندارند به ا يها چندان دخالتتيها و نزهير، انگكاز من

رسد در ينظر م. اما به(104 :1315 ،يمحالتسروش ) ...«يزه منفيا با انگيمثبت همراه باشد و 
ه كنباشد، چرا ير تفاوتكاز من يحت و امر به معروف و نهين نصي، بيرخواهيخ یزهيمورد انگ
 یزهيت و انگست، داشتن قصد قربير شرط نكاز من يامر به معروف و نه« وجوب»آنچه در 

 یزهيانگ یتواند دارايز ميحت نيه نصكچنان (22)(.211 ق:1025، يخمين یموسواست ) ياله
از منكر، مانند پزشك معالج مهربان و پدر  يسزاوار است كه آمر به معروف و ناه»اما  نباشد، ياله

  (.321 ق:1025، يخمين یموسو)« نمايد، باشديبا شفقت كه مراعات مصلحت مرتكب را م

 رينصيحت حاكم با دعوت به خ ي. رابطه2-2
خاص و متفاوت از  یر معنايه دعوت به خكشود ين استنباط ميچن يعبارات فقه ياز بعض

 ی)موسو« امكم احيارشاد و تعل» یه آن را به معناكدارد چنان ركاز من يامر به معروف و نه
دن مؤمن از وقوع در يترسان يعني« ريتحذ»ق يا از مصاديدانسته  (23)(508ق: 1021، يقزوين

در مورد تفاوت ارشاد اند. ( برشمرده261: 2ق، ج 1020، يقزوين ی)موسو یويو دن ينيضرر د
است كه شخص، نسبت به  يارشاد در جاي»شده:  از منكر گفته يجاهل با امر به معروف و نه

ز منكر كه فرد، عالم ا يحكم يا موضوع و يا هر دو جاهل باشد، بر خالف امر به معروف و نه
گر، يعبارت د(. به351: 1ق، ج 1026از پژوهشگران،  ي)جمع «به حكم و موضوع است

ه كر خواهد بود كت و منيدهد، عمل او معصيعمل خالف شرع انجام م« عمداً» یه فردكيزمان
جه ينتتوان يرو منيازا (20)(.36ق: 1021، یمصطفواز منكر است ) يازمند امر به معروف و نهين

طبيعت امر به معروف »ر است: كاز من يامر به معروف و نه یر، مقدمهيدعوت به خه كگرفت 
است كه متالزم با عمل و  یاگونهتعليم و ارشاد و نصح، متفاوت و به ياز منكر با معن يو نه

كن شدن منكر است و به همين دليل اين مرحله پس از انجام مراحل تحقق معروف و ريشه
گيرد و قبل از اتمام اين مراحل توسل به امر به يتعليم و ارشاد و نصح انجام م یهگانسه

، ي)عميد زنجان «دهدياز منكر نادرست است و با موازين اسالم وفق نم يمعروف و نه
تحت عنوان  یهاتابكاز  يدر بعضه كم جاهل را يتعلمانند  یپس موارد .(234: 1ق، ج 1021

(، صرفاً 10: 1381، یزدير آورده شده است )مصباح كاز من ينهمراتب امر به معروف و 
با توجه به  (25)رفت.يتوان پذير ميآن و در قالب دعوت به خ ياز مراحل مقدمات يكيعنوان به
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ر گفته شد، كاز من يحت و تفاوت آن با امر به معروف و نهينص یهايژگيآنچه در مورد و
 يقانون اساس 8ن منظر اصل ير است و از ايوت به خاز انواع دع يكيحت يرسد نصينظر مبه

و ارشاد جاهل( و  غافل هيتنبدر قالب  یدلسوز) مانكحا یسو از مردمحت ينص یبرا ييمبنا
 است. (رخواهانهيخ ركتذ و دفاع اطاعت، قالب در یدلسوزمردم ) یاز سو مانكحا

 مكحت حاياعمال نص ينحوه. 3
ت( آن را در قسمت يفيكط، حدود و ين شرايي)تع تحقق ي، چگونگ8نندگان اصل كنيتدو

قانون  يينها يبررس رات مجلسكه براساس مشروح مذاكاند دهركاصل به قانون واگذار  يانيپا
ی كل امور اداره) .است ین عاديو هم قوان يمنظور آنان از قانون هم قانون اساس ،ياساس

با توجه به  (26)(.014-041: 1، ج 1360، فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي
ب نشده يم تصوكحت حاير و نصيت انجام دعوت به خيفيكدر مورد  ینون قانون عادكه تاكنيا

 یر، اگرچه از حق مردم براكان از منيت از آمران به معروف و ناهيدر قانون حمااست )
ط يو شرا ف شده و نه حدوديم نه تعرين مفاهير نام برده شده است، ايحت و دعوت به خينص
موضوع پرداخت و سپس  يفقه يد به بررسيرو ابتدا بانيازا (21)،ن شده است(ييت آن تبيفيكو 

حت يه نصكر است كان ذياعمال آن بود. شا یارهاكبه دنبال راه يگر قانون اساسيدر اصول د
حت ين مقاله صرفاً به نصين در اكيمسئوالن نظام باشد، ل يتواند شامل تمامين ميمسلم یائمه

 شود.ين اشاره ميامام مسلم

 اعمال نصيحت حاكم يارهاكراه ي. بررس3-1
 يم اسالمكنند حاكه مردم احساس كاست  يحت مخصوص زمانيان شد، نصيه بكطورهمان

كه از ابتدا  يحاكم یخطاها»رو گفته شده: نيشده است. ازا ييب خطاكبدون تعمد مرت
باشد و به كرامت  يو شخص يه اگر جزئمنعقد گرديد يحكومت او براساس ضوابط شرع

از اين جهت  یوارد نياورد، حكم به عزل يا جواز خروج عليه و یااسالم و مسلمانان لطمه
 -رودياز عدالت نيز بيرون نم يتوان گفت با ارتكاب چنين خطاهاييم يمشكل است و حت

رديم كه با وقوع اين و اگر قبول ك -كه ما عدالت را عبارت از ملكه بدانيميالبته درصورت
نصيحت و ارشاد است و بعيد است  يشود وظيفه در چنين شرايطيخطاها از عدالت خارج م

ق، 1041، یآبادنجف یمنتظر« )مسلحانه برسد یهگونه موارد، نوبت به قيام و مبارزكه در اين
 یال وم از عدالت، قاعدتاً موجب انعزكه خروج حاكن بحث ي(. بدون ورود به ا024: 2ج 

است  نيم قابل قبول است، اما پرسش اكحا یحت در صورت خطاير، لزوم نصيا خيشود يم
د يحت بايه نصكشد  شتر اشارهيرد؟ پيمردم انجام گ یحت از سوين نصيد ايه چگونه باك
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رد و اال با ارسال كحت يد در خفا او را نصيم باشد باكبه حا ياگر دسترس يعنيانه باشد؛ يمخف
رد؟ كد يچه با یمردم به رهبر ياما با توجه به عدم دسترس (28)گران.يبدون اطالع د نامه و...

م كحت حاينص یران برايا ياسالم یجمهور يتوان از قانون اساسيه مك یانهيار نهادكراه
م مردم انتخاب يمستق یه با رأكن مجلس يا یاست. اعضا یرد، مجلس خبرگان رهبركاستنباط 

ا از دست دادن ينظام در صورت فوت  یشف رهبركو  ييشناسا یفهيظبر وشوند، عالوهيم
او را  از مردم يندگيبه نما یالت بعدكاز مش یريشگيپ یتوانند براي، ميط رهبر قبليشرا
دارد  يو مخالفان (21)ان نشدهيب يح در قانون اساسين امر به تصرينند. البته اكحت و ارشاد ينص

سابق و  یاعضا يالم برخكتوان از منطوق و مفهوم ين مكشد، ل ه در ادامه بدان اشاره خواهدك
مردم در دعوت به  یندهيعنوان نمان مجلس را بهيا یژهياروك، یمجلس خبرگان رهبر يفعل
 نيچنا يه آكن سؤال يدر پاسخ بد يآمل یاهلل جوادتيطور مثال آرد. بهكر رهبر استنباط يخ

ه كطلبد يم»دهد: ين پاسخ ميچن شده است؟ ينيبشيشورها هم پك ريسا در يمجلس
 یرت رهبريس در دو مرحله)حدوث( و )بقاء( محقّقانه سنّت و ،ارشناسان فقاهت و عدالتك

دار دعوت به عهده يز برابر اصل هشتم قانون اساسيآحاد مردم ن هكچنان ،را مراقب باشند نظام
(. 25: 1385، يآمل ی)جواد« اندولت و ملتن دير متقابل بكاز من يامر به معروف و نه ،ريخ

نند، ك ييماً رهبر را شناسايه اگر مردم خود بتوانند مستقكنند كيته اشاره مكن نيسپس به ا
ه جهت كط و اوصاف يشرا یمگر به لحاظ بقا ،نخواهد بود یبه مجلس خبرگان رهبر یازين

ه حضور مستمر و كبه آن است د وجود آن الزم باشد. البته آن هم منوط ير شاممراقبت مست
 يافكخود ملّت  يده باشد وگرنه حضور دائميچيا دشوار و پيا ممنوع يممتنع  مردم یريگيپ

امر به ان كبا وجود آنچه در مورد عدم امگر، يد ی(. از سو28: 1385، يآمل ی)جواد است
مجلس  یبراگر يد یژهياروك كيبتوان  ديان شد، شايم عادل بكر حاكاز من يمعروف و نه
م قصد كه حاكه مردم احتمال دهند كاست  يرد و آن وقتكن چارچوب تصور يخبرگان در ا

از  يامر به معروف و نهرا  یم از عدالت بخواهند وكا به گمان خروج حاياب گناه دارد كارت
مجرد كشف »ه كنيبر ا ي)ره( مبن ينيامام خم ین حالت با توجه به فتواينند. در اك ير زبانكمن
او از  یهاو نيست، زيرا ممكن است گفت يكه امام جمعه گفته، دليل بر دروغگوي یالف چيزخ
اشتباه يا خطا و يا توريه باشد، و سزاوار نيست انسان به مجرد توهّم خروج امام جمعه از  یرو

د ي. با(811 ق:1025، يخمين یموسو« )عدالت، خود را از بركات نماز جمعه محروم نمايد
لف احراز كم یه تا براكاحراز خروج امام از عدالت وجود داشته باشد، چرا یراب یاركسازو

شمارد، با علم و اختيار و بدون مجوز يامام}جماعت{ كه او آن را ظلم م»نشود كه عمل 
د ي(. شا113ق: 1020، یاخامنه ي)حسين« بوده، مجاز نيست كه حكم به فسق او نمايد يشرع
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ه ارتباط آن با مردم، هم از كباشد  یز مجلس خبرگان رهبرير نن اميا یار براكن سازويبهتر
 یند و هم جلوكيم یريشود جلوگيه براساس ظن و گمان حادث مك ين اتفاقاتيوقوع چن

رده كن جمع يژه را چنياروكن دو يا يجنت اهللتيدشمنان را خواهد گرفت. آ یسوء استفاده
ط، همچون يشرا از يكي ان رهبر انتخاب شده،عنوه بهك يسكدند يمردم د ياگر زمان»است : 

ن صورت از يا مضرّ است، در ايو  سازدينم ريه با تدبكند كيم يا اقداماتيعدالت را ندارد 
اند، عهده گرفته آنها بر یاز سو را تيمسؤول نيندگان آنها هستند و ايه نماكق خبرگان يطر

ه اگر درست است، اقدام كنند كق ينند تا تحقكيم منتقل آنان ات خود را بهينند و نظركياقدام م
رسد ينظر من حال بهي(. با ا51: 1385، ي)جنت« ح دهنديتوض مردم به ت ندارد،ينند و اگر واقعك

ارتباط با  یالزم را برا ینهيزم يو عمل يبه لحاظ ذهن یمجلس خبرگان رهبر یهنوز اعضا
ا يآه كن پرسش ين مجلس در پاسخ به ايمؤثر ا یاز اعضا يكيه كاند، چنانردهكمردم فراهم ن

بخواهند  مردم ه اگركوجود داشته باشد  ييه مجراك انددهيشياند یاركراه مجلس خبرگان»
« نند؟كارتباط برقرار  یبا رهبر قيطر نند از آنكر بكاز من يا امر به معروف و نهيحت ينص

 يند )هاشمكي)در مجلس خبرگان( اشاره مندگانشان يبه نما مردم یان مراجعهكاگرچه به ام
 ندارند یا مقرريان حقوق يچون آقا»ه كند كيح ميگر تصريد ی(، در جا52: 1385، يرفسنجان

رند و يبا آنها تماس بگ مردم هكندارند  ینه نظام دفتريشان هم با هزهيمثالً در حوزه انتخاب يحت
گر يز راه ديو ن«. نندكيم هيار تهكن يا یرا برا يباشند محل داشته ياناتكام اگر خودشان

 انتقاد»ه كته كن نيداند و به ايمق مطبوعات يطر از مردم یرا اعالم نظرها یحت رهبرينص
تواند يد و مطبوعات نميه در جراكمحذورات خاص خودش را دارد  یرهبر به نسبت

 يدهد )هاشميپاسخ نم« ر مسؤوالن نظام ـ مطرح شودگيار ـ مثل دكح و آشيصورت صربه
مجلس خبرگان به  یهاتين ارتباط محرمانه بودن فعاليگر اي(. مانع د53: 1385، يرفسنجان

اگر مصلحت »ن مجلس يا یاعضا يه به اعتراف برخكيمصالح است، درحال ياستناد برخ
شتر يب رد،كيم منتشر جامعهش را در سطح يرد و مجلس خبرگان موارد نظارت خوكيجاب ميا

 (.14: 1385، ی)استاد« شديام نظام مكموجب اعتماد مردم و استح

  111حت حاكم و اصل ي. اعمال نص3-1
م مطلوب دانسته شد، اما در كحت حاياعمال نص یبرا یدر بند قبل مجلس خبرگان رهبر

 یقابل برداشت است؟ برا یاژهياروكن يز چنين يا از قانون اساسيه آكم ين بند به دنبال آنيا
ن اصل، يشود. براساس ا يبررس يقانون اساس 111ن پرسش الزم است تا اصل يپاسخ به ا

 ...از شرايط  يا فاقد يكي دهش خود ناتوان قانوني وظايف انجام»رهبر از ه كنيص ايتشخ
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گان است. اگرچه با مجلس خبر« است از شرايط بوده از آغاز فاقد بعضي هكنيا ا، يهديگرد
دارد،  يرا در پ یلزوم نظارت بر صفات و يطور منطق، بهیط در رهبريص فقدان شرايتشخ

 یفهيوظ یه مجلس خبرگان رهبركنيعتاً اينظارت مورد اختالف است و طب یخود مسئله
ه در مجلس كح آنياست. توض یشتريازمند تأمل بيز بر عهده داشته باشد، نيحت رهبر را نينص

 «ینظارت بر حسن انجام وظايف رهبر»ردن عبارت كشنهاد اضافه ي، پيقانون اساس یربازنگ
ها و عبداهلل ينيخوئ یان موسويچون آقا يل مخالفانياورد. داليالزم را ن یف خبرگان رأيبه وظا

ی كل امور اداره) يمخف یجاد رهبريخبرگان، ا یاز سو یه نظارت بر رهبركآن بود  ینور
ن آوردن شأن مقام يي، پا(1262: 1381، عمومي مجلس شورای اسالميفرهنگي و روابط 

، ی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالميادارهر قوا )يمقابل سادر  یرهبر
ی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس ادارهشان )يف ايو تضع (1263-1260: 1381

ر يبا نظارت موافق بودند، اما تداب يزنجاند ياست. مرحوم عم (1261: 1381، شورای اسالمي
، ی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالميادارهدانستند )يرا الزم م یگريد

ه كو مؤمن معتقد بودند  يقم ی، آذریآبادخرم ی، طاهرينيان امي. در مقابل آقا(1261: 1381
ی كل امور فرهنگي و روابط اداره)است  یا مراقبت بر رهبرينظارت  ينوع 111اصل  یالزمه

ن اصل، در مجلس خبرگان يو براساس هم (1260: 1381، عمومي مجلس شورای اسالمي
ی كل امور فرهنگي و روابط ادارهه مورد استقبال امام قرار گرفت )كل شد يكق تشيأت تحقيه

نظارت نه ن يه وجود اكز اعتقاد داشتند يو ن (1268: 1381، عمومي مجلس شورای اسالمي
ی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس ادارهشان است )يم ايكه تحكبل یف رهبريتضع

 ینداشتن تئور»شنهاد را ين پيعلت مخالفت با ا ياگرچه برخ (.1213: 1381، شورای اسالمي
« يقانون اساس یبازنگر یشورا یاعضا از يانات برخي، در بيومتكمشخص و شفاف در فقه ح

نون كه تاكها را ن مخالفتياز ا يل بعضياند، چه بسا بتوان دل( دانسته141: 1385، ي)محرم
افت: يته كدر دو ن -111ن واژه در اصل يب درج ايبر استناد به عدم تصوعالوه -افتهياستمرار 

 یه براكنيو دوم: اعتقاد به ا یر نظر رهبريز یاول: خلط اصل نظارت با نظارت بر نهادها
 كت كآن، بر ت ید به بهانهياست و نبا يافك يلك ي، نظارتیط رهبريص فقدان شرايتشخ

مجلس خبرگان با استناد  یه اعضاكرسد ينظر مدر هرحال، به (34)رد.كنظارت  یاقدامات رهبر
و هم در مقام عمل،  (32)هم در مقام نظر (31)،يقانون اساس 148ت مندرج در اصل يبه صالح

و شخص  (33)خود قائل شده است یق خبرگان براين تحقويسيمكدر قالب  یانظارت گسترده
رد كرا عمل یر نظر رهبريموسوم به ز یرد نهادهاكه عملكنين ايز در عين یمقام معظم رهبر

در  یرهبر یهانصب و عزل يتوانند با بررسيه نه تنها خبرگان مكدانند، معتقدند ينم یرهبر
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 هاه معتقدند اگر در دستگاهكبل نند،كنظارت  یررهبت يريو مد ريتدبعدالت، به ها ن دستگاهيا
رد و كوت كهم با احراز خالف، س اوگزارش دادند و  یرهبرصورت گرفت و به  يتخلف
(. اما موضوع 51: 1385، ي)جنت ندكيدا ميارتباط پ یط رهبريشران به يانجام نداد، ا ياقدام

ه ك 111است از اصل  یرير تفسب ين مسئله است و آن مبتنيفراتر از ا يمورد بحث ما گام
ه ك، چنانندز هستين یرهبر تياز بروز اختالل در فعال یريخبرگان موظف به جلوگبراساس آن 

است  یرهبر یارهاكنظارت بر  ،گر خبرگانيد يفرع فهيوظ»معتقد است:  یزدياهلل مصباح تيآ
ارِ كق( يئت تحقي)ه كي نييتع ده نشود. مجلس خبرگان بايشكار به عزل كرده كنا یتا خدا

توان يلذا م ،الوقوع باشديجيتدر يانين است جركچون مم دهد.ينترل و نظارت را انجام مك
 هكشروع شده  یاار از نقطهكاوقات  يا گاهيرد ك یريش گيپ ه شروع شده آن راك یااز نقطه
 باب از قيتحق ئتيلذا ه .توان همان نقطه خطا را بستيوقوع خطا در آن هست و م احتمال
از بروز  «واجب است اشدفع قبل از وقوع ،واجب است اشرفعهرچه بعد از وقوع »قاعده 

 ييرادهاين نظر اي. به ا(02: 1311، یزديمصباح ) «ندكيم یريجلوگ یاختالل در دستگاه رهبر
ه كشده است  يمعزول نشدن رهبر تلق ،نظارت تيبرداشت غا نيدر ا -1»وارد شده است: 

همراه ندارد. از از قانون به یشاهد زين يتلقّ نيبا نظارت خود مانع از عزل شود. ا ديخبرگان با
 دهيخبرگان رس بيبه تصو قيتحق أتيه یه براك یانامهنييبرطبق آ زيو ن ينظر قانون اساس

از دست  صيشود. خبرگان مرجع تشخيف خبرگان شمرده نمياز وظا یحفظ رهبر ،است
دام كبپردازد. خبرگان به استناد  يو بررس قيتواند به تحقيار مك نيا یت و برااس طيدادن شرا

از  -2 بندد؟يم یار رهبركخود راه خطا را در  صيه به تشخكاست  يقانون مجاز به اقدامات
 یلذا مورد ،ستيخبرگان ن فيوظا طهيبعد از وقوع در ح یه رفع اختالل و ناهنجاركجا آن
آن موظفند  قيتحق أتيمجلس خبرگان و ه -3زبور وجود ندارد. به قاعده م كتمس یبرا

 ليتفصآنها به فيو وظا اراتيمحدوده اخت هكنينند و با توجه به اكبراساس قانون مربوطه اقدام 
دفعش  ،ـ هرچه رفعش واجب است يرونيقاعده ب كياستناد به  یبرا ييجا ،روشن شده است

 كيقاعده  نيبراساس ا یار رهبركز بروز اختالل در ا یريالزم است ـ وجود ندارد. جلوگ زين
، يمحالت سروش) «ندكينم جابيا يخاص فيلكنهاد خبرگان ت یعام( است و برا فيلك)ت

ت نظارت خبرگان معزول يد گفت: اوالً، نه تنها غايراد باين سه اي(. اما در پاسخ به ا131: 1318
اهلل مصباح در تيه آكنيما اكاست،  یت آن اعالم انعزال ويه غاكست، بلين ینشدن رهبر

ت شئون طرف مقابل در زمان امر ين و رعايز از توهين شرط پرهييپس از تبگر خود يمباحث د
 یم جامعهكحا ين مسئله در بحث امر و نهير، به لزوم توجه به اكاز من يبه معروف و نه

نام  به يدستگاه قانون كي، ياسالم یدر ساختار جمهور»ند: كيح ميرده و تصركاشاره  ياسالم
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قرار داده شده تا با  یرد رهبركنظارت بر عمل یق در مجلس خبرگان برايأت تحقيون هيسيمك
ه كشود. اگر ثابت شود  يرد و بررسيانون توجه قرار گك ین ضرر، اشتباه محتمل رهبريمترك
-خودبهده است، يانقالب گرد ير اصليدچار انحراف از مس ین مطلب صحت دارد و رهبريا

)مصباح  «رساندين مطلب را مجلس خبرگان به اطالع مردم ميرود و اينار مكخود از مقامش 
ح آن در قانون يبه تصر یازيه نكاست  يعقل یامزبور قاعده یاً، قاعدهيثان (.15: 1381، یزدي

ت به ضرورت نظار يقانون اساس 111ننده، خود، از اصل كراديه اكطورهمان يعنيوجود ندارد، 
 ین امريرسد اينظر مده است، بهيرس( 131: 1318، يمحالت سروش) یولو بر صفات رهبر

به  يطيدر شرا یرهبر ی«اشتباه و خطا»ه كنيقبل از ا يه خبرگان قانون اساسكباشد  يعقالن
 تهكن نين امر برحذر دارند. ايرا از ا یمنجر شود، و یريناپذا انحراف جبراني« یگناه عمد»

ز ين یآبادخرم یطاهر اهللتيمانند آ يقانون اساس یمجلس بازنگر یاعضا يبعض مورد توجه
نخواسته خود  یطور نيست كه معنايش اين باشد كه خدادر مسئله نظارت اين»بوده است: 

مسائل هست  يشود. خيليدارد و بر كار او از جهت خودش نظارت م يرهبر يك نقص و عيب
كه ممكن است از اطراف بشود  يطه با بيتش، در رابطه با نفوذهايدر رابطه با اطرافيانش، در راب

از بيرون بر بيت رهبر، بر روابط رهبر،  يو خودش هم توجه نداشته باشد. بنابراين يك نظارت
نيست كه واقعاً عيب داشته باشد ... اين جور نيست كه حاال مثالً  یعملكرد او بشود اين چيز

اگر فرض  ير بگذارند و از همه طرف او را كنترل كنند! ... يعندر اطراف رهب يخبرگان مأمورين
هست اين حق را دارند بروند به او  يكه در بيت رهبر، در اطرافيانش اشكال كنيد خبرگان ديدند

 (.1266: 1381، ی كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمياداره) «تذكر بدهند
از  یريشگين مجلس در پيا یفهي، به وظیپس از بازنگر مجلس خبرگان یاعضا يبرخ یاشاره

 (.141-148: 1311، ينيدگاه است )امين ديد اييتأ یدهنده، نشانیمشورت به رهبر یز ارائهيحوادث و ن
متر بدان استناد شده كه كمهم  ياستدالل فقه كيه كرسد ينظر م، بهين استدالل عقليبر اعالوه
 یر شد و خبرگان رهبريتعب يم اسالمكحت حايمقاله از آن به نصن يه در اكوجود دارد است 

با توجه به  یمجلس خبرگان رهبر ین استدالل، اعضايد. براساس ايگرد يآن معرف ينهاد متول
از مردم  يندگيو به نما يقانون اساس 8دارند، مستند به اصل  یرد رهبركه بر عملك ياشراف

 ی، هر جا وياسالم یرهبر جامعه یبرا يرخواهيحت و خيدارند از باب وجوب نص« فهيوظ»
ن خطاها به از دست دادن ير دهند تا جمع اكدند، به او تذيد يرا در معرض خطا و اشتباه

ت يفيك ینندهكنيي، قانون را تع8ه اصل كنيرو با توجه به انيمنجر نشود. ازا یط در ويشرا
ه به آنان ك-يقانون اساس 148ستناد به اصل توانند با ايداند، خبرگان مير ميدعوت به خ یاجرا

 یفهي، وظیان نظارت بر رهبركبر اثبات امعالوه -دهديخود م یت براين صالحييتع یاجازه
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ه: كرو شود ن پاسخ روبهيتواند با اين استدالل ميانند. ك ينيبشيخود پ یز برايحت را نينص
ه ادله امر كيردهاست. درحالكعمل يبررس و قيبر مراقبت بر رفتار و تحق يمبتن ،الف( نظارت»

ها را رد آنكعمل یاز نحوه یريگيپ اياجازه مراقبت از اشخاص و  ،ركاز من يبه معروف و نه
 نيتحت ا یاحد يرند ولكاز من يدهد. مسلمانان هرچند موظف به امر به معروف و نهينم

)لزوم  یبرا يعنوان اهرمبه ،ب( اگر نظارت .ستين یگريعنوان مجاز به )تفحّص( از رفتار د
 يدر برابر نهاد نظارت حيلّف به ارائه توضكشود و او را م يشخص مسؤول( تلق پاسخگو بودن

قاصر است و توان اثبات  زيجهت ن نير از اكاز من يقهراً ادلّه امر به معروف و نه ،بگرداند
از  يمشمول نه ،قيطبدر ت یج( خطا. ردرا ندا گراني( در برابر دسي)لزوم پاسخگو بودن رئ

مصداق  صيه قصد گناه ندارد و در تشخك يسكر نسبت به كاز من يرو نهني. ازاستير نكمن
ر و كاز من يبه نه ديچنانچه نظارت مق ،اساس ني. بر استيواجب ن ،دچار اشتباه شده است

ود نظارت و كبه ر الًخواهد داشت و عم يقيمحدوده تنگ و مض اريبر آن باشد. بس يمبتن
با شناخت  يدر مورد خاص یه رهبركرد كتوان اثبات يچگونه م رايز ديآن خواهد انجام ليتعط

 سروش« )اقدام نموده است؟ فهيبر خالف وظ ،تياز واقع حيصح كامل از موضوع و درك
ه ك رسديجه مين نتيل به اين داليا شان با استناد بهيه اك(. چنان116-115: 1318، يمحالت

و  (30)ندك تيآن را تثب يتواند نظارت به مفهوم حقوقينم زين نيالمسلم ئمةال حةيالنص اتِيروا
ن يي(. اگرچه تب116: 1318، يمحالت سروش) ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجه سازد

طلبد، يم یگرير با نظارت فرصت دير و دعوت به خكاز من يامر به معروف و نه یرابطه
ر نه تنها با نظارت و تفحص تعارض كاز من ير به معروف و نهد گفت اوالً، امياجمال بابه

و  (36)يفقه یهادگاهين ادعا را ديا (35)است. ينظارت یجاد نهادهاينظارت و ا یه مبناكنداشته بل
اً، امر يند. ثانكين در نظارت بر بازار و... اثبات مين )ع( و مسلميرالمؤمنيامبر )ص(، اميپ یرهيس

ه ك یو يب ندارد، خواه پاسخ عملكمرت ييجز لزوم پاسخگو يير معناكمن از يبه معروف و نه
دهد. يش ارائه ميه عمل خويتوج یبرا یه وك يا استدالليشود يم يگناه متجل كل تركبه ش

 گرفتهست اما اگر عمل انجامير نكاز من يق مشمول نهيدر تطب یه خطاكثالثاً، درست است 
از جهل به موضوع باشد و  ياگر ناش يست حتيانجام آن ن به يه شارع راضكباشد  یجزو امور

آن با  یه قبالً رابطهكشد ر( خواهد يم، مشمول ارشاد جاهل )دعوت به خكنه جهل به ح
در  يه آثار مهمك یرهبر يرشخصيدر مورد اعمال غ كشين امر بيحت معلوم شد. اينص

 ز صادق است.يجامعه خواهد داشت ن
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 گيرينتيجه
حت از جمله ي؛ انواع نصكيه: كنيبر ا يشده مبنانيب یهاات و استداللكن با توجه به

ن ييتع يقانون اساس 8ر است، دوم؛ اصل يدعوت به خ یرمجموعهين زيحت امام مسلمينص
حت يقانون گذارده است، سوم؛ نص یر را بر عهدهيت انجام دعوت به خيفيكط، حدود و يشرا

ها و لزوم داشتن ابزار الزم تيل حساسيدل، بهیر به وكتذمردم در قالب  ین از سويامام مسلم
مجلس  يمنتخب مردم است، چهارم؛ وقت يازمند خبرگانياو ن ياحتمال یسنجش خطا یبرا

ار دارد عقالً ين را در اختيو اعالم انعزال رهبر مسلم يبررس یابزار الزم برا یخبرگان رهبر
ند، پنجم؛ برداشت و فهم كاستفاده  يتين وضعياز بروز چن یريجلوگ ین ابزار برايد از ايبا

و حراست از او به  یمشورت به رهبر یز بر لزوم ارائهينظر خبرگان نصاحب یاعضا يبرخ
ب قانون خبرگان با خود آنان ير و تصوييتغ 148از مردم است، ششم؛ براساس اصل  يندگينما

 يدر قانون اساس« نيالمسلم ةالئم ةحيالنص» یه هرچند واژهكجه گرفت يتوان نتياست، م
ن قانون فراهم ياعمال آن در ا یگاه آن از جمله مبنا و چارچوب الزم برايح نشده، جايتصر

 يقانون اساس 148و  8تواند به استناد اصول ين اساس مجلس خبرگان مياست و بر هم
رو نيب برساند. ازايند و به تصوكن يين را تعيحت امام مسلميت نصيفيكط، حدود و يشرا

عنوان به يقانون اساس 8مستند به اصل  نيالمسلم ةالئم ةحيالنصموضوع ، كيشود يشنهاد ميپ
نامه از محرمانه بودن خارج نييدرج شود؛ دوم؛ آ یمجلس خبرگان رهبر ینامهنييآ فه دريوظ

ارتباط  ینهيشتر آشنا شوند؛ سوم، زميق بيون تحقيسيمك یهاف و اقداميشده، مردم با وظا
ن مجلس يندگان خود در ايشان به نمايشنهادهايها و پانتقال نظرها، گزارش یتر مردم براراحت

مجلس خبرگان  یار اعضايدر اخت -جاد دفتر و ...يا-ن امريا یالزم برا یفراهم شود و بودجه
 رد.يقرار گ
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 هايادداشت
 و همگاني است ایوظيفه منكر از نهي و معروف به امر خير، به دعوت ايران اسالمي جمهوری در» .9

 و شرايط. دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت دولت يكديگر، به نسبت مردم عهده بر متقابل
 يأمرون بعض اولياء بعضهم المؤمنات و والمؤمنون .كندمي معين قانون را آن كيفيت و حدود

 .«المنكر عن ينهون و بالمعروف

گونه عبارات بر نيه اكف دانسته و معتقد است يث را ضعين احادياز ا ي)ره(، بعض ينيامام خم .1
، يخمين یرساند )موسويگر را ميدكيند تنها حقوق مؤمنان بر كيداللت نم يوجوب شرع

 (.031: 1ق، ج 1015

 يه بعضكجب شده ر مويحت( با دعوت به خينص يفارس ی)ترجمه يرخواهيخ يلفظ كظاهراً اشترا .3
ر ير به دعوت به خيحت سخن گفته شده، تعبيها از نصه در آنكرا  ياتيروا يحت را و تمامينص

 یو دارا يلك ير، لفظيدر دعوت به خ« ريخ»ه كرسد، چراينظر من نظر قابل تأمل بهينند. اك
حت، يدر نص« ريطلب خ»شود، اما يه فرد به انجام آن دعوت مك يق متعدد است ناظر به عمليمصاد

ه اصل كل است، چرايدلازمند ين دو نيدانستن ا یرو مساونيفرد ناصح است و ازا یزهيناظر به انگ
را  ياست و شارع در استفاده از آن مقصود خاص يخاص یواجد معنا يه هر لفظكن است يبر ا

 ند.كيدنبال م
فقها آن را  يه بعضكز اشاره شده ي( مردم نسبت به خداوند نيرخواهيحت )خيات به لزوم نصيدر روا .4

الدنيا و اآلخرة أو نصيحتهم النفسهم  يما هو خير لهم ف ينصيحة اللّه لخلقه بدعائه ال»دانند: يم ينيطرف
 يااليمان باللّه و نف ينصيحتهم النفسهم و ه يراجعة ال يو نصيحتهم للّه و ه يبالتزام مرضات اللّه تعال

لقيام بطاعته و االجتناب عن معصيته و الحب له و البغض فيه و مواالت الشريك و ترك االلحاد ... و ا
 (.362: 12، ج 1382، يمازندران ی)سرو« من أطاعه و معادات من عصاه...

 )ص(: اللّه رسول قالالمؤمن النّصيحة له في المشهد و الْمغيب و  ي: يجب للمؤمن علقال)ع(  اللّه عبد أبي عن» .5
 .«لخلقه بالنّصيحة أَرضه في شاهملةً عند اللّه يوم القيامة أَمإنّ أَعظم النّاس منز

 كان إذا تنبيهه و جاهال كان إذا تعليمه و دنياه، و دينه مصالح يإل إرشاده للمؤمن المؤمن بنصيحة المراد .6
 دفع و غشه و حسده ترك و كبره، و صغره في توقيره و ضعيفا، كان إذا إعراضه عن و عنه الذب و غافال

 .إليه النفع جلب و عنه، لضررا

 و عليكم فيئكم توفير و لكم فالنّصيحة عليّ حقّكم فأَمّا حقّ عليّ لكم و حقّا عليكم لي إنّ النّاس أَيّها» .7
 «.تجهلوا و تأْديبكم كيما تعلموا كيال تعليمكم

 حين الطّاعة و أَدعوكم حين اإلجابة و المغيب و المشهد في النّصيحة و بالبيعة فالوفاء عليكم حقّي أمّا و» .8
 .«آمركم

 .«حقه حهيالنص يلذ و فضله مكمن الطاعه يلذ عارف يان» .1
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 .«قبيحة أَو كانت حسنة النّصيحة أَخاك امحض و» .91

 .«لصعوبتها السامع يستقبحها ربما لكن و قبيحة تكون ال النصيحة و» .99

 .«أَنفسكم يعل اعقلوها و إليكم أَهداها ممّن النّصيحة اقبلوا و» .91

 أَو بحقّ مقالة عن تكفّوا فال... حق في استثقاال بي تظنّوا ال و...  الجبابرة به تكلّم بما تكلّموني فال» .93
 .«أُخطئ أَن بفوق نفسي في لست فإنّي بعدل مشورة

 «.المؤمن النّصيحة له في المشهد و المغيب ي: يجب للمؤمن علقال)ع(  اللّه عبد أَبي عن» .94

نصيحت كند، او را آراسته و اگر آشكارا نصيحتش نمايد  ي( خود را پنهانيهر كس برادر )دين .95
 (.081 :تحف العقول)ع(،  یركامام حسن عس) ارزش او را كاسته است

 (.301 :24ج تا،  ي، بديالحد يابن اب) النُّصحُ بَينَ المأَلِ تَقريعٌ .96

 و عنه يالعاد دفع و غيبته عن الزجر و عرضه بحفظ أو الرسالة أو بالكتابة باالعالم غيبته يف و... »  .97
 .«له المصالح طلب

 أمير فقال... »: ستين لطف از يخال -شوديم انيب ناقص معموالً هك- مربوطه تيروا در دقت .98
يا شريح، أخطأت من وجوه: أمّا واحدة فأنا إمامك تدين اللّه بطاعتي و تعلم أنّي  ويلك: «ع»المؤمنين

ال أقول باطال، فرددت قولي و أبطلت دعواي، ثمّ سألتني البيّنة فشهد عبد، و أحد سيدي شباب أهل 
عقوبتك إلّا أن  يأنفسهما. أما إنّي ال أر يالجنة فرددت شهادتهما، ثمّ ادّعيت عليهما أنّهما يجرّان إل

« ... انصرف ثمّ ثالثا اليهود بين يفقضقبا،  يتقضي بين اليهود ثالثة أيّام، أخرجوه. فأخرجه إل
 (.6، الحديث 145، الباب «ع»؛ تاريخ أمير المؤمنين 56/ 01)بحاراألنوار 

 حكومة و العامّة السياسيّة القدرة من نمطاً يأخذ اجتماعية كظاهرة االنتشار في أخذ إذا التواصي هذا إنّ» .91
. الدولة و الحكومة قناة و يمجر عن لفيخت العامّة القدرة هذه يمجر كان إن و نفسه يعل المجتمع و األمّة

 .«بالحسبيات تخصيصه مرادهم ظاهر كان إن و المؤمنين عدول بوالية الفقهاء تعبير يشير ذلكيإل لعلّه و

 بطبيعتها هي و الوجود كماالت يفي الموجودات التكوينية ترجع إل كصفة القدرة و السلطة و الوالية و» .11
 «.ذلك بحسب الماهيّات حدود فتتباين بالتالي و الوجودك بدرجات ضعفاً و شدّة تشتدّ

رات كن تذيگر متوجه ايد يسكرد تا يه در خلوت صورت پذكباشد  یاگونهد بهيبا يامر و نه» .19
 «.بازداشتن او وجود ندارد یگران برايجز گفتن در حضور د يچ راهيه[ هكيينگردد ]مگر جا

 يها دو واجب توصّلبلكه اينت و اخالص معتبر نيست، نمودن، قصد قرب يدر امر كردن و نه .11
پا داشتن واجبات. البته اگر قصد قربت داشته باشد، در كن كردن فساد و بهريشه یباشند برايم

 باشد.ياز منكر مأجور م يمقابل امر به معروف و نه

 من عزّ قوله الكتاب فمن ة،السنّ و الكتاب بعمومات الثابت األحكام تعليم و اإلرشاد وجوب من... » .13
 .«الخير ي: و لتكن منكم أمّة يدعون إلقائل
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 في فالموضوع المنكر، من يالنه و بالمعروف األمر باب عن يمتاز به و بالحكم الجهل هو اإلرشاد موضوع .14
 .منكرا و معصية العمل يكون يحت عمدا الشرع خالف يعل الواقع العمل هو الباب هذا

م جاهل به دعوت به يفقها معتقدند تعل يه برخكح شده يته تصركن نياب مورد اشاره به اتكالبته در  .15
ن يخبر باشد و بديب يفيلكاز ت يسكاگر »ر چون كاز من يگردد نه امر به معروف و نهير بازميخ
 یادآوريه امر به معروف كست بليبه معروف ن ف به او امريلكن تيل آن را انجام ندهد، آموزش ايدل
 (.114: 1381، یزدي)مصباح « دهديانجام نم يداند وليآن را م يسكه كاست  يفيلكت

را، مشخص بفرماييد كه كدام قانون معين خواهد كرد و بهتر است « كنديقانون معين م» -رشيديان .16
 گوييم قانونيم يبهتر است قرار بگذاريم كه وقت -نايب رئيس«. اين قانون و قوانين ديگر»بنويسيم 

 ياين قانون و قوانين ناش يكند يعنيمعين م يقانون اساس يقانون اين كشور يعن يكند يعنيمعين م
 كند.ياز آن معين م

 انيناه و معروف به نيآمر از تيطرح حما»لزوم اصالح بر، ك، ايك: طالبكشتر ر.يب یمطالعه یبرا .17
 :به آدرس 21/41/13فارس،  ی، مصاحبه با خبرگزار«ركمن از

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930729000440 

تواند نسبت يه مكست، بليم نكحا يشخص یحت، خطاهايشه موضوع نصيه همكد توجه داشت يبا .18
 آن باشد. یاجرا یا نحوهينظام  يلك یهااستيبه س

از شرايط مذكور در  فاقد يكي شود يا خود ناتوان قانوني وظايف رهبر از انجام هر گاه»: 111 اصل .11
 ، از مقاماست از شرايط بوده شود از آغاز فاقد بعضي گردد، يا معلوم و يكصدونهم پنجم اصول

باشد.  مي يكصدوهشتم مذكور در اصل خبرگان عهده امر به اين خود بر كنار خواهد شد. تشخيص
و  تعيين به نسبت وقت موظفند، در اسرع خبرگانرهبر،  يا عزل گيریيا كناره فوت در صورت

 ..«نمايند. رهبر جديد اقدام معرفي

ه كنيش از اياش به حدود اندازهكمالزمه دارد  یان نظارت به اندازهيا قهراً: ... يسروش محالت» .31
و در  مينك كتمس ين اطالقيم به چنيتوانيند، نخواهد بود لذا ما نمكيدا مي، استمرار پيلك طيشرا

 يشم)ها« ميهستند )البته به صورت خُرد( وارد شو یرنظر رهبريه زك ييهام بر سازمانيجه بتوانينت
 (.53 - 26 :1385 ،يرفسنجان

ف ير مقررات مربوط به وظايب ساين قانون و تصويد نظر در اير و تجدييهر گونه تغ: »...148اصل  .39
 «ت خود آنان است.يخبرگان در صالح

 ينيبه لحاظ ده كند كيح ميتصر ين رفسنجانياالسالم والمسلمننده در مصاحبه با حجتكالكاش .31

، بدهند انجام یارك نيتوانند چنيو خبرگان هم م است يهمگان یفهيوظ« نيالمسلم الئمة حةيالنص»

برداشت  يتن نظاريچن نيالمسلم الئمة حةيالنصو  111ه از اصل كشان آن است يال اكلذا اش
 (.53 - 26: 1385 ،يرفسنجان يشمشود )هاينم

ه معتقدند كاند، چناناستقالل قائل شده يق نوعيون تحقيسيمك یبرا يخبرگان حت یاعضا يبعض .33
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 يليدل ین است رهبركان بگذارند، مميدر م ید با رهبرياز خبرگان با قبل»االت را كون اشيسيمك
 (.84: 1385، یزدي« )ننده باشدكقانع  هكند كارائه  یا سنديداشته باشد 

لزوم نظارت  یبه مسئله ينيو ام يآمل یجواد ي، رفسنجانیزدي، ي، جنتیات استاديحضرات آ .34
 (.01و  04 ،8 ش ،ياسالم ومتكحدارند )ح يتصر

 .111-112: 1311، يك: طالبكر. .35

بسيجيان  یبرا يبا مفاسد اجتماععنوان مبارزه و برخورد ، بهيو نظارت در اماكن عموم يزنگشت .36
 (.103: 3ق، ج 1028، يندارد )بهجت فومن يها با هدف ردع از منكرات و با وجود شرايط مانعيا غير آن
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 و مآخذ منابع
صورت مشروح (، 1360) ياسالم یمجلس شورا يو روابط عموم يل امور فرهنگك یاداره

 .1چ اول، ج  ، تهران:يقانون اساس يينها يرات مجلس بررسكمذا

صورت مشروح (، 1381) ياسالم یمجلس شورا يو روابط عموم يل امور فرهنگك یاداره

 ، تهران: چ دوم.يقانون اساس يبازنگر يمذاكرات شورا

حقوق  یتركد یرات دورهي، تقرومتكنظارت بر اعمال ح(، 1381رسطا، محمدجواد )ا

 س قم دانشگاه تهران.ي، پرديعموم

ش ، يومت اسالمكح، «(مصاحبهت نظام )يمجلس خبرگان و مشروع»(، 1385) رضا ،یاستاد

 .62-31 ، صص01

ش  ،يومت اسالمكح ،«(مصاحبه) رد مجلس خبرگانكمقررات و عمل» (،1311) ميابراه ،ينيام

 .84-66 صص ،04

 ، چ اول.مكتبة فدك، قم: ق(، 1026، محمد سند )يبحران

فرهنگ فقه مطابق ق(، 1026، سيدمحمود( )یشاهروديهاشموهشگران )زيرنظر از پژ يجمع

بر مذهب اهل بيت )ع(، چ  يفقه اسالم المعارفدائرة ه، قم: مؤسسمذهب اهل بيت )ع(

 .1اول، ج 

 ،يومت اسالمكح، «(مصاحبهارات خبرگان ملت )يف و اختيط، وظايشرا»(، 1385) احمد ،يجنت
 .62-31 ، صص01ش 

ومت كح، «)مصاحبه( مجلس خبرگان يحقوق -يگاه فقهيجا»(، 1311) عبداهلل ،يملآ یجواد

 .04-14 صص ،8ش ، ياسالم

 .16آل البيت )ع(، قم: چ اول، ج  ی، مؤسسهق(، 1041، محمدبن حسن )يحرّ عامل

قام ، قم: دفتر م(ي)فارس ق(، 1020بن جواد ) ي، سيد علیاخامنه يحسين

 ، چ اول.یمعظم رهبر

، 1، ش 1، سال يومت اسالمكح، «نيمسلم یحت ائمهينص»، (1315) ، محمديسروش محالت

 .181-135صص 
نقش  یدرباره يحقوق -يفقه يخبرگان و نظارت؛ بررس»(، 1318، محمد )يسروش محالت

 .131-112، صص 10، ش يومت اسالمكح، «یمجلس خبرگان در نظارت بر رهبر
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المكتبة ، تهران: شرح الكافيق(، 1382، محمدصالح بن احمد بن شمس )يندرانماز یسرو
 .12، چ اول، ج اإلسالمية

 البالغه، چ اول.نهج ی، قم: مؤسسهالبالغهنهجق(، 1010، محمد )يسيد رض

 .3، چ سوم، ج یمرتضو ي، تهران: كتابفروشالبحرينمجمعق(، 1016، فخرالدين )يطريح

ي تحقق اصل هشتم قانون اساسي با نگاهي به بررسي تحليلي نحوه (،1311بر )ك، اكيطالب
 ، دانشگاه تهران.يحقوق عموم یتركد ی، رسالهنهاد ملي حقوق بشر و نهاد حسبه

، مصاحبه با «ركمن از انيناه و معروف به نيآمر از تيطرح حما»لزوم اصالح بر، ك، اكيطالب
 به آدرس: 21/41/13فارس،  یخبرگزار

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930729000440 

 .1، تهران: اميركبير، چ چهارم، ج يفقه سياسق(، 1021) ي، عباسعليعميد زنجان
است  ير تابع مصالح و مفاسد واقعكاز من يامر به معروف و نه»(، 1311، عباس )يعبك

 آذر. -، مهر312-314ونهم، ش ستي، سال بيهان فرهنگكي، «)مصاحبه(

دارالكتب تهران: ، (-الكافي )طق(، 1041، ابو جعفر محمد بن يعقوب )يكلين
 .2، چ چهارم، ج اإلسالمية

، ق(، 1040) يدوم، محمد باقر بن محمد تق يمجلس

 .1، چ دوم، ج دارالكتب اإلسالميةتهران: 

 .114-81 ، صص01ش  ،يومت اسالمكح، «یهبررخبرگان  نظارت»(، 1385) ديتوح ،يمحرم

 .3، ج تا(، يمحمود عبدالرحمان )ب

 .1، تهران: ميزان، چ دوم، ج نو در حقوق يهاديدگاهق(، 1021، سيد محمدحسن )یشوشتر يمرعش
، «)مصاحبه( مجلس خبرگان يحقوق -يگاه فقهيجا»(، 1311) ي، محمدتقیزديمصباح 

 .56-01، صص 8ش ، يومت اسالمكح

امام  يو پژوهش يآموزش ی، قم: مؤسسهضهين فريتربزرگ(، 1381) ي، محمدتقیزديمصباح 
 )ره(، چ اول. ينيخم
وابسته به  ي، قم: دفتر انتشارات اسالمق(، 1021، سيد محمدكاظم )یمصطفو

 قم، چ چهارم. یعلميه یمدرسين حوزه یجامعه
محمود  ي، ترجمهيحكومت اسالم يفقه يمبانق(، 1041) يحسينعلی، آبادنجف ینتظرم

 .8كيهان، چ اول، ج  ی، تهران: مؤسسهیو ابوالفضل شكور يصلوات
 .2، قم: چ اول، ج (ياستفتاءات )منتظر يرسالهتا(، ي)ب ي، حسينعلیآبادنجف یمنتظر
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، قم: دفتر ياسالم يعل یترجمه لوسيله،تحريرا يترجمهق(، 1025) اهلل، روحيخمين یموسو
 .2قم، ج  یعلميه یمدرسين حوزه یوابسته به جامعه يانتشارات اسالم

 ی، تهران: مؤسسهق(، 1015اهلل )، سيد روحيخمين یموسو
 .1)ره(، چ اول، ج  يتنظيم و نشر آثار امام خمين

، قم: دفتر ق(، 1020) ي، سيد عليقزوين یموسو
 .2قم، چ اول، ج  یعلميه یمدرسين حوزه یوابسته به جامعه يانتشارات اسالم

، قم: دفتر (االجتهاد و التقليد )ق(، 1021) ي، سيد عليقزوين یموسو
 قم، چ اول. یعلميه ین حوزهمدرسي یوابسته به جامعه يانتشارات اسالم

 یگاه: مجلس خبرگان در جمهوريضرورت و جا»(، 1385) بركايعل ،يرفسنجان يهاشم
 .53 - 26 ، صص04ش ، يومت اسالمكح، «(1 یمصاحبه) ياسالم

ومت كح، «(مصاحبه) ینظارت بر رهبر يمجلس خبرگان و چگونگ»(، 1385) محمد ،یزدي
 .86-11، صص 01ش ، ياسالم
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ومتي بر ماهيت نظام سياسي كتأثير ساختارهاي ح
 از منظر عامليت و ساختار

 
 **2هادي طحان نظيف، *1دخداييكعباسعلي 

 

 حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، تهران، ايران يدهكاستاد دانش. 1

 تري حقوق عمومي دانشگاه تهران، تهران، ايرانكدانشجوي د. 2
 

 8/1/8313: رشيپذ  81/6/8313: افتيدر

 يدهكچ
علوم اجتماعي  يبرانگيز در حوزهي از مباحث پرچالش و بحثكعامليت و ساختار ي يدوگانه

ومت و تأثيرات متقابل اين دو نيز موضوعي بسيار كاست. از سويي بحث تقابل ساختار و ماهيت ح
تأثير  ي از وجوه آن يعنيكه اين نوشتار در پي بررسي يكمهم و پيچيده در حقوق اساسي است 

گر نيز يدوگانه در علوم د ين دعواهايومتي بر ماهيت نظام سياسي است. البته اكساختارهاي ح
ور كهاي مذه اساساً مبناي تمام اين مباحث در حوزهكرد كست و شايد بتوان ادعا يسابقه نيچندان ب

اين نوشتار در يابد. هاي مختلف تجلي ميه در حوزهكي بوده و اين از تبعات و ثمرات آن است كي
ومتي بر ماهيت نظام سياسي از منظر عامليت و ساختار است تا كبررسي تأثير ساختارهاي ح يپ

ند و كه چرا هر ماهيت، محتوا و غايتي، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب ميكنشان دهد 
و بايد د مانناثر نميطرف و بيهايي بيومتي به ظرفكهاي حدر نظام يچرا ساختارهاي حقوق

اوي اين موضوع، برخي از اقتضائات كل بگيرند و از رهگذر واكمتناسب با محتوا و ماهيت خود ش
 ند.كو الزامات ساختاري مطلوب در نظام جمهوري اسالمي ايران را تحليل و بررسي 

 .گرايي، ماهيت، نظام سياسيومت، عامليت، عامليتكساختار، ساختارگرايي، ح :هادواژهيلك
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 همقدم
ومت و كساختار و ماهيت ح يحقوق عمومي، رابطه يحوزهي از مباحث اساسي در كي

ثير تأي از وجوه آن يعني كبررسي ي يدر پ اين نوشتاره ك استديگر كها بر يثرات آنتأثير و تأ
با ي شايد بتوان گفت موضوع متناظر از طرف. است ومتي بر ماهيت نظام سياسيكساختارهاي ح

بحث هاي مادر در علوم انساني، ي از حوزهكعنوان يبهعلوم اجتماعي  يحوزه، در اين موضوع
ن دو موضوع يبهماني اين يرابطه برقراريباشد. البته اين امر به معناي  (1)«عامليت و ساختار»

علوم  يحوزهدر برانگيز و بحثعامليت و ساختار از مباحث مهم  يور نيست. دوگانهكمذ
اند و راقم ه علماي اين رشته در مورد آن بسيار سخن راندهكاسي است شنجامعهاجتماعي و 

ه از موضوع اصلي نوشتار كاين سطور با ادبيات فربهي در اين خصوص مواجه است و براي اين
، تحفه برگيرد و پيش فايت از اين ادبيات وسيعكنياز و  ياندازه اختصار و بهدور نيفتد، بايد به

ساختار و  يبررسي رابطه يدر په اين نوشتار كجا آن د.نكثابت  رود تا مدعاي خويش را
دنبال اثبات مدعاي هاست، از رهگذر طرح اين مباني، بهثرات متقابل ميان آنتأثير و تأماهيت و 

 نهيزمدر اين ه كاست ومتي بر ماهيت نظام سياسي كثيرگذاري ساختارهاي حتأخود يعني 
ردي تحليلي از بررسي نقش عامل و ساختار در دعواي كرويماهيت با  برثيرگذاري ساختار تأ

ه ك جاآن، از از نظر نگارندگانعامل قابل استخراج است.  -ساختار يدوگانه ياساسي و پيچيده
تناسب است، سعي شده تا از اين تناسب ماين ادبيات در علوم اجتماعي با موضوع اين نوشتار 

ور، كدعواي مذ زيرا استفاده شود، نظر اين نوشتارنحو محدود براي اثبات مدعاي مورد به
 .ماهيت است -ه دعواي اين نوشتار، دعواي ساختاركدرحالي ،عامل است -دعواي ساختار

ه در دعواي اين كدرحالي ،توصيفي دارد يور در علوم اجتماعي، جنبهكهمچنين دعواي مذ
 نوشتار، غايت و هدف از اهميت برخوردار است.

تحوالت اجتماعي و سياسي،  يدهندهلكر مباحث مربوط به عوامل شلي دكطور به
ردهاي تلفيقي به كگرايي، ساختارگرايي و همچنين روياز جمله عامليت يردهاي مختلفكروي

اين با عنايت به  .پردازندميها از آن كثيرگذاري هر يتأو نيز ميزان نقش عامل و ساختار 
ساختار و ماهيت و  يردها، بررسي رابطهكاين روي يردههاي گستثيرگذاريتأو همچنين  مسئله

طور خاص ثيرات متقابل بين ماهيت و ساختار از منظر عامليت و ساختار و بهتأهمچنين 
 يله و دغدغهئترين مس، مهمومتي بر ماهيت نظام سياسيكرهاي حثيرگذاري ساختاچرايي تأ

ته توجه كهيت بر ساختار بايد به اين نثير ماتأمورد نظر اين نوشتار است. البته در خصوص 
ثير تأه با عنايت به تمايز و اهميت اصل از فرع در مفاهيم، اين سنخ از ك جاآنه از ك داشت

فايت، كاز نظر نگارندگان مفروغ عنه است، ضمن اشاره به آن در حد  (ثير ماهيت بر ساختار)تأ
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ه در كاين بايت خواهد گذشت. همچنين ثير ساختار بر ماهتأز اين نوشتار بر كعمده تمر طبعاً
رد كروي ،هاي فراواني صورت گرفتهفرساييعامليت و ساختار، قلم يخصوص دعواي دوگانه

رد كبا روي وشناسي بوده است علوم اجتماعي و جامعه يحوزه رناظر ب ها عموماًغالب آن
ومتي كر ساختارهاي حثيتأطور عام و در موضوع مورد نظر اين نوشتار يعني حقوق عمومي به

 ه است.گرفتطور خاص، تحقيق مستقلي انجام نبر ماهيت نظام سياسي به
گيرد و پس از شناسي ساختار و ماهيت مورد توجه قرار ميدر اين نوشتار، ابتدا مفهوم

هاي اصلي، به تبيين ليدواژهكور و روشن شدن معناي كزدودن غبار ابهام از مفاهيم مذ
گرايي، ساختارگرايي و تلفيقي متناسب با موضوع اين نوشتار عامليت يگانهردهاي سهكروي

هايي نمونه يبا ارائه ثير ساختارها در نظام سياسي ايرانو در نهايت نيز تأ شودپرداخته مي
 شود.يبررسي و تحليل م

 شناسي ساختار و ماهيت. مفهوم1
از هر امري براي جلوگيري از  شيپ ،در علوم انساني ژهيوههاي معرفتي و بدر تمام حوزه

ند. اهميت اين شودقت تبيين بروز خطاهاي معرفتي، بايد مفاهيم و اصطالحات مورد نظر به
هاي ه در حوزهكه موضوع مورد بررسي، مفهومي باشد ك شوديمشناسي وقتي بيشتر مفهوم

ند، شورستي تبيين ندنظري و عملي با معاني متعددي همراه باشد و چنانچه مفاهيم مورد نظر به
براي جلوگيري از بروز چنين  رونيازاخواهد داشت.  يدر پهاي گوناگوني را در عمل برداشت

 يواژهشناسي و سپس به مفهوم« ساختار» يواژهشناسي آفتي در اين نوشتار، ابتدا به مفهوم
 شود.پرداخته مي« ماهيت»

 . مفهوم ساختار1-1
ردن و ساختن اخذ كبه معناي بنا  Struereو فعل  Structuraتين ال ياز ريشه (2)ساختار يواژه

(. اين واژه، از قرن پانزدهم به زبان انگليسي وارد شده Miriam Glucksmann, 1979: 1شده است )
 جسم يك يهاب اجزا و بخشيترتو همچنين ز يچ كيساختمان  يچگونگو در لغت به معناي 

اي گونهنار هم بهكچيز در  كچينش اجزاي مختلف ي يوه(، شي1873-1871، 2: ج 1131)معين، 
ه ك (Oxford, 2005: 1523ار رفته است )كطرح دقيق به كيافته براساس يمرتبط، منظم و سازمان

 يهمچنين به عوامل سازنده .(Longman, 2008: 1649يل داده باشند )كليت را نيز تشك كبايد ي
 يواژهبنابراين  .(Le Robert, 1988: 1219) ه استدشساختار دولت اطالق  مانندچيز  كي

 است. البته اين واژه، اديبنو  بنا و همچنين لتكاس ان،اختم، سلكقالب، فرم، شساختار به معناي 
 البدشناسيكار رفته است؛ اما پس از آن، در علم كتا قبل از قرن هفدهم صرفاً در معماري به
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اختمان تلقي شد و همچنين در علم دستور زبان به س تن آدمي نوعي يه اجزاكبه اين صورت 
است. در قرن  شدهد، نيز استعمال شلمات داراي ساخت تصور كيب و ترتيب كه تركاين نحو 

 اركبهشناسي وام گرفت و آن را در علوم انساني نوزدهم هربرت اسپنسر اين واژه را از زيست
 .(121-124: 1181برد )توسلي، 

علوم انساني  يحوزههاي مختلف در ناي اصطالحي نيز در رشتهو ساختار در مع ساخت
ها مترتب است. از آن كه با توجه به معاني مطروحه، آثار متعددي بر هر يكاربرد زيادي دارد ك

ساخت اجتماعي را در اين  يشناسان كالسيك ايدهه در علوم اجتماعي، جامعهكاز جمله اين
ساختار همواره همراه با  رونيازا .(21-21: 1171و جان، اند )لوپز هردكچارچوب نظري مطرح 

اين  يرود كه وجه مشترك همهكار ميواژگاني مانند الگو، نظام، مجموعه، نهاد و سازمان به
: 1183وهي، كواژگان، برخورداري از نظم، عقالنيت، قانون، هدفمندي و كاركرد است )ف

 كن عناصر و اجزاي ييبه هر گاه كاند فتهترين تعاريف ساختار گي از رايجكدر ي .(184
ثابت و پايدار برقرار باشد، مفهوم ساختار  اي نسبتاًليت آن مورد نظر است، رابطهكه كمجموعه 

ل كوجه آن متش كه يكاين تعريف، ساخت داراي دو وجه است  براساسه كتحقق يافته است 
ديگر كه عناصر ساختي را به يك را آن است و وجه ديگر روابط ثابتي يدهندهيلكاز عناصر تش

در تعريف ديگري، راد  .(Miriam Glucksmann, 1979: 20-15)گيرد سازد، در بر ميمرتبط مي
ه كالبته با اين توضيح  ،ده استركروابط اجتماعي خالصه  يهكليف براون، ساخت را در شبك

ها در ه وحدت آنكارتباطات اجتماعي موجود است  يهكمنظور او از ساخت جامعه، شب
شود دهند، خالصه مييل ميكها محور اصلي آن را تشها و نقشه پايگاهكمستمري  يهكشب
(Radcliffe-Brown, 1952: 190-192). س وبر نيز در تعريف ساخت اجتماعي، آن را طرح كما

ده است ركدهند، تعريف يل ميكواقعيت را تش كي يه شالودهكمنطقي روابط انتزاعي 
 ،از بنيانگذاران معتبر ساختارگرايي،از نظر لوي اشتراوس  .(191: 1114اس و گورويچ، )مندر

 يمجموعه با هدف معين است؛ برا كيب خاص همبستگي اجزاي يكمنظور از ساختار، تر
ساختار است. به نظر اشتراوس،  كنند، يكاري ميكه اجزاي آن با هم همكمثال بدن انسان 

اعتباري و ذهني دارد  يه صرفاً جنبهكدر جهان نيست، بل ساختار شيء، محسوس و واقع
 (.141: 1181)توسلي، 

ساخت، به معناي الگويي است كه در ميان اجزا و  يواژههاي علوم اجتماعي نيز در فرهنگ
عناصر يك پديده وجود دارد و ساخت اجتماعي به معناي الگوي اجزاي جامعه است )لوپز و 

رود كه كار ميهايي بهساخت اجتماعي گاهي به معناي محدوديتهمچنين  .(11: 1171جان، 
معناي مجموعه عناصر وابسته به هم به  (1)د. همچنين اگر نظامشوكنش فردي با آن مواجه مي
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توان مرتبط با مفهوم نظام در نظر گرفت و براي توصيف مي را فرض شود، مفهوم ساخت
هانري مندراس براي پي بردن به نظر  .(17: 1183 )بودون ، بردار كهسازمان زندگي اجتماعي ب

ل يا مجموعه با حاصل ك ل و مجموعه را توضيح داد و اساساًكبه مفهوم نظام، بايد معناي 
اگرچه  .(191: 1114)مندراس و گورويچ،  جمع افراد يعني عناصر و اجزاي آن متفاوت است

اين ابعاد در قالب سه  ،باشد داشته ممكن است اين اصطالح در علوم اجتماعي ابعاد گوناگوني
كه انتظارات عامالن از را ه الگوهاي فرهنگي معيار كساخت نهادي  معنا قابل تبيين هستند:

ساخت  دهد؛و مناسبات پايداري را ميان آنان سامان مي ندكيمرفتار ديگران را تعيين و تنظيم 
و براي توصيف الگوي روابط روابط و مناسبات اجتماعي است  يه دربرگيرندهكاي رابطه

ها در جامعه از اين ها و نيز جايگاه آنهاي آنمتقابل، وابستگي متقابل ميان عامالن و كنش
ساخت نهادي و  يشدهه به معناي بعد حككساخت تجسدي  ؛شوداصطالح استفاده مي

  .(141و  14-11: 1171)لوپز و جان، اي در جسم، انديشه، احساس و رفتار انسان است رابطه

مباني  يتوسعهجا ختم نشد و از مفهوم ساختار و پردازي در خصوص ساختار به اينمفهوم
توسعه  سرعتوجود آمد. اين مفهوم بهبه (4)گراييتب اصالت ساختار يا ساختاركنظري آن، م

 مفهومي ياين توسعه .(131: 1187رايب، كيافت و برخي نويسندگان به آن منزلت آيين دادند )
هاي مرسوم و رايج در علوم اجتماعي ي از نظريهكه امروزه ساختارگرايي يكنحوي است به
هاي اصلي ر، ساختارهاي باطني و ناملموس، چارچوبكاين تف يرود. بر پايهشمار ميبه

توان آغازگاه اين هاي فرديناند دوسوسور را ميدهند. انديشهيل ميكهاي اجتماع را تشپديده
ده و در ششناسي محدود نهرچند پس از وي ساختارگرايي تنها به زبان ،تب دانستكم

اما  شد، ساختار زبان آغاز يگرفته شد. ساختارگرايي ابتدا با مطالعه اركبههاي گوناگون حوزه
شناختي، رشد و گسترش يافت. رد و با در برگرفتن موضوعات انسانكبعدها توسعه پيدا 

علوم  يحوزهشناسي را در م بر زبانكه اصول حاك اندردهكتالش  گرا هموارهعالمان ساختار
 كه زبان يكگيرند. ساختارگرايان به اين نتيجه دست يافتند  اركبهخود  ياجتماعي مورد عالقه

ها را ها يا متنساختار اجتماعي است و هر فرهنگ، براي رسيدن به ساختارهاي معنايي، روايت
ه كجوي ساختارهاي پنهان و ناآگاهي است وتارگرايي در جستساخ ند.كوسيع و متحول مي

هاي مختلف دانش روند و امروزه در حوزهشمار ميوجوه مختلف زندگي، بازتوليد آن به
شناسي و مطالعات ادبي و فرهنگي نفوذ شناسي، فلسفه، تاريخ، روانشناسي، انسانويژه زبانبه

به هر حال امروزه ساختارگرايي و پساساختارگرايي  .(7: 1191يا و مختارپور، كيافته است )از
 آيند.شمار ميشناسي بهردهاي مختلفي در جامعهكروي

ثيرات أه تكچنان ،هاي علوم اجتماعيي از شاخهكي يمنزلهشناسي سياسي نيز بهدر جامعه
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 يوهنححقوق و علوم سياسي در ادامه خواهد آمد، ساختار به معناي مانند آن بر علوم ديگر 
شناسي رود. از منظر جامعهار ميكومتي بر جامعه بهكيفيت اعمال قدرت حكچينش قدرت و 

ميان دولت و جامعه  يهاي سياسي به رابطهبندي رژيمشناختي تقسيمسياسي، معيارهاي جامعه
ه كومتي كاعمال قدرت ح ينحوهي كه از اين لحاظ دو معيار قابل تشخيص است: يكنظر دارد 
ومتي يا كدهد و ديگري ميزان اعمال قدرت حيل ميكساختار( قدرت سياسي را تشساخت )

ته كتوجه به اين ن .(297: 1188هاي اجتماعي و اقتصادي )بشيريه، تالش براي ايجاد دگرگوني
هاي اند، در زمانه علماي علوم اجتماعي با صراحت گفتهكگونهه همانكنيز ضروري است 

الي هاند و مسائل اجتماعي در البي قائل نبودهكيكجامعه و دولت تفگذشته انديشمندان ميان 
افرادي مانند فارابي  يله در مورد انديشهئه اين مسكاند ومتي مطرح شدهكمسائل سياسي و ح

 .(41-41: 1171صادق است )رجبي و ديگران، 
ثيرات و أت در علوم اجتماعي،« ساختار» يواژهبه هر حال امروزه با اهميت يافتن مفهوم 

هاي علوم اجتماعي از جمله حقوق عمومي و اربرد اين واژه را در ساير حوزهكهمچنين آثار 
 كالسيكساختار در آثار علماي  ياربرد واژهكتوان به نظاره نشست. البته علوم سياسي نيز مي

اند تهو علماي حقوق عمومي آن را از علوم سياسي به عاريه گرفندارد چنداني  يحقوق سابقه
ها حتي با زيرا دولت ،ثر و محصول طبيعي محيط اجتماعي استأاين امر نيز مت كشه بيك

توانند نسبت به ساختارهاي ها نميمين نيازهاي اساسي آنأهدف تضمين امنيت افراد و ت
ه كه محظورات اجتماعي كژرژ سل بر اين اعتقاد است  نهيزمتفاوت باشند. در اين اجتماعي بي

 ( و اصوال179ً: 1171ربونيه و ماتيو، كشناختي است )زيست آفريند، اساساًها را ميحقوق آن
ه كله آن را از ساير علومي ئگيرد و اين مسحقوق موضوعات مخصوص خود را در بر مي

سازد؛ به هر حال نويسندگان حقوق عمومي بر خالف ، متمايز مينندكيمساختارها را مطالعه 
ساختار در  يواژهاربردهاي كترين و رايج ح ساختار بهره جستهسنت سلف خود از اصطال

نمونه  يبرايالت اداري است. كال دولت و نيز تشكحقوق عمومي در توصيف اش يحوزه
 ب يا چندپارچه، عموماًكهاي مربافت و دولتكهاي بسيط يا تامروزه تعارض ميان دولت

 .(192-191: 1171تيو، ربونيه و ماكتعارضي ساختاري دانسته شده است )
اند و اين اصطالح، متخصصان حقوق عمومي، ساختار را از علوم سياسي به عاريه گرفته

طور عام به علوم سياسي راه بهطور خاص و علوم اجتماعي بهشناسي سياسي ثر از جامعهأمت
 شناسي سياسي با بررسي محيط اجتماعي سياست،ه جامعهك جاآنيافته است. همچنين از 

در  ،(19-17: 1188ميان قدرت دولتي و قدرت اجتماعي را دريابد )بشيريه،  يوشد رابطهكمي
بندي ترتيب ينحوهعبارت ديگر بهاعمال قدرت سياسي يا  ينحوهاين رشته، ساختار نيز بيانگر 
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ه گاهي اين مفهوم كومت است كالن به نام حكقالب  كدهي نهادهاي سياسي در يو سازمان
ه كاما واقعيت آن است  ؛(21: 1179ل دولت در نظر گرفته شده است )يوسفي، كا شمرداف ب

د. بنابراين در علم سياست، ركومت محدود كل حكدر ش توان مفهوم ساختار را صرفاًنمي
مقصود از آن،  ه در نتيجهكرفته است  اركبهشناختي ساختار، اغلب با مفهومي جامعه يواژه

هاي عمومي و قدرت اقتصادي ن قدرتيبهاي موجود ندها يا تعارضيب عناصر نفوذ، پيوكتر
هاي واقعي عمل سياسي است. با اين مفهوم، اصطالح ساختار گاه يا اجتماعي و نيز صالحيت

يالت دروني احزاب و همچنين كتش يساختار احزاب به معناي مطالعه يدر خصوص مطالعه
 مانندها هي در مورد ساختار حقوقي دولت( گا191-424: 1182هاي حزبي )دوورژه، نظام

ها هاي فدرال و همچنين در خصوص روابط ساختاري ميان دولتبررسي ساختار دولت
 .(188: 1171استفاده شده است )قاضي، 

مند نهادها و مقامات عالي يفيت و تنظيم نظامكپس ساختار در علوم سياسي بيانگر 
اجتماع به نام دولت شامل  كالن يكامور  يومت براي جريان افتادن قدرت و ادارهكح

ل كساختار به مفهوم ش يواژهاين تلقي، معناي  براساسميت است. كجمعيت، سرزمين و حا
بندي ه رژيم سياسي را نيز قالبكشود؛ چرامي كرژيم سياسي نزدي يومت و همچنين اجزاكح

اني كدو عامل زماني و مه اين تعريف، با افزودن كاند دهركحقوقي نهاهاي سياسي معرفي 
اي از نهادهاي سياسي توان رژيم سياسي را مجموعهد؛ با اين اوصاف ميشوميل ميكت

ه البته كرد كشور و در زمان معين تعريف ك -دولت يشده در محدودهيافته و همگنتلفيق
ها آن ساسبراه كاند هايي دانستههاي سياسي را نيز معلول تنظيم و تلفيق نهادها و شيوهرژيم

ومت كح يواژهالبته مرحوم قاضي،  .(273-271: 1171)قاضي،  شودبايد قدرت سياسي اعمال 
صراحت، بهل، داراي رنگ و بوي حقوقي بيشتري نسبت به رژيم سياسي دانسته و كرا در 

را  (1)ه دولتك جاآنايشان از  .(271: 1171داند )قاضي، ومت را به معناي ساختار آن ميكح
ه از كداند اي ميشدهيافته و نهادبنديسياسي سازمان يو آن را جامعه ندكيم نهادها معرفي نهادِ

ه ساير كو شخصيت مشخص و متمايزي از عناصر خود دارد  استساير جوامع متمايز 
ويژه نهادهاي اند، از قواعد حقوقي، نهادهاي مختلف بهنهادهاي سياسي از آن ناشي شده

سياسي ياد  يعنوان عناصر ساختاري اين جامعهبهها( ومتكها )حيمسياسي و همچنين رژ
يفيت تنظيم و كحقوق عمومي،  يحوزهرسد در نظر ميبهبنابراين  .(14: 1179ند )قاضي، كمي

ها، ن آنيب يگانه و همچنين رابطهبندي نهادها اعم از رهبري و قواي سهچارچوب ينحوه
توان تا حد زيادي در اس آن را ميكظهور و انع ه قاعدتاًكد زنومت را رقم ميكح كساختار ي

شده در ه تدقيق در ساختار ارائهكرد كتوان ادعا قانون اساسي به نظاره نشست. بر اين اساس مي



 

 
 91/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

45 

ساختارهاي هر  ينهيدر زمي درست و منطقي كشور، به ايجاد و دريافت دركقانون اساسي هر 
 رابطه تعريف شده كلي و در يكصورت شه بهكابزارهايي  يليهك رونيازاانجامد. ومت ميكح
شود. بحث ساختار در اين نوشتار محسوب مي يحوزهند، كنظام سياسي را مديريت مي كي و

 در اين نوشتار منظور از ساختار، ساختار به معناي اخير است.

 تي. مفهوم ماه1-2 
)ضمير منفصل « هي» (8)هام عربي(،)حرف استف« ما»ب از كمر (3)اي است عربي،واژه ماهيت

ه به معناي حقيقت، ك (1317: 1179)پسوند مصدر جعلي( )عميد، « يت»نث غايب( و ؤم
 استيفيت كطبيعت، نهاد، ذات و جوهر، قيمت و ارزش، فضيلت و معنويت و نيز چگونگي و 

ه منظور از كا به اين معن ،اندسخن از ماهيت را سخن از چيستي دانسته .(1128تا: )نفيسي، بي
اند (؛ بر اين اساس گفته18813: 1181، 12چيز )دهخدا، ج قت آنيحقيعني ، يزيت چيماه

آيد و پرسش از گوهر )جوهر( ي حقيقيه )چيست( مي«ما»ه در جواب كماهيت، چيزي است 
گردد به آن است، اطالق مي ءو آنچه شيئيت شي ءماهيت، بر حقيقت شي رونيازااشياست. 

به هر حال در لغت، امور ماهوي به امور مربوط به اساس، ريشه و  .(1841 :1: ج 3111)معين، 
گردد نه فروع آن شود؛ بنابراين ماهيت به اصل هر چيز بر ميار اطالق ميكذات هر چيز و هر 

اما شايد اولين تبادر ذهني در خصوص معناي اصطالحي  .(314: 1182)جعفري لنگرودي، 
رود ين نمياست و از ب يه به معناي آنچه دائمكاين واژه در فلسفه باشد ماهيت، مفهوم  يواژه

(Le Robert, 1988: 1222).  ه كدر نتيجه ماهيت عبارت است از محمول بالواسطه بر چيزي
ماهيه الشي تمام ما يحمل علي الشي حمل مواطاه من غير » :انده گفتهكچنان ،نماي آن باشدتمام
نوع؛ همچنين مجموع مختصات و مشخصاتي  ك؛ يعني گوهر ي«خرون تابعا لمحمول آكان ي

ماهيت در حقوق  .(311: 1182ند )جعفري لنگرودي، كه او را متمايز از نوع ديگر ميكاست 
له را از نظر ئو در مقام تبيين مفهومي اين اصطالح، نبايد اين مس (7)دارداربردهاي متعددي كنيز 

 يد شده است.كأواره بر عناصر ذاتي و اساسي ته در اين استعماالت، همكدور داشت 
ماهيت در فلسفه، به مفهوم حقيقي و در حقوق مانند  يواژهه كمهم و اساسي اين يلهئمس

ار كبهطور خاص در اين نوشتار، به مفهوم اعتباري خود بههاي علوم انساني و بسياري از حوزه
ه مفهوم حقيقي نبوده است؛ زيرا ماهيت در اربرد آن بكوجه مراد از اين واژه، هيچبهو  رفته

ه در ادبيات كموجوداتي است  رطرف ناظر ب كيعني از ي ،نوع طبيعي است رفلسفه، ناظر ب
منطق و فلسفه، در نظام جنسي و فصلي تعريف شده باشند؛ از طرف ديگر جوهر باشند 

در فلسفه،  رونيازاند؛ نرفته باش اركبهنحو اعتباري به)اعراض نباشند( و نيز در استعمال، 
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نمونه از  يبرا .ماهيت براي امور اعتباري شايد چندان صحيح و دقيق نباشد يواژهاستعمال 
 ،به معناي چيستي جامعه مطلوب نيست« ماهيت جامعه»اين منظر، استفاده از عباراتي مانند 

ه ناشي از كم مرسو يرويه براساسجامعه جزو امور اعتباري است. به هر حال،  چون اساساً
معناي اعتباري اين واژه است، ماهيت به اعتبار پرسش از چيستي هر چيز در علوم مختلف 

در خصوص امور  ه صرفاًكاربرد اين اصطالح در فلسفه كبر خالف  رونيازارود. مي اركبه
آن در  اربردكاربرد اين واژه امروزه در بسياري از علوم و نيز ك، شوديمحقيقي و واقعي استفاده 

ماهيت يعني  يواژهاصطالح مورد نظر اين نوشتار، اعتباري است. پس در اين مقاله منظور از 
ه در ادبيات، كمرسوم و مصطلح است  امالًكه كچنان ،ل و ساختار آنكمحتواي نظام در مقابل ش

ر از نهند. بنابراين در اين نوشتار منظوديگر ميكرا در مقابل ي« ليكش»و « ماهوي»هاي واژه
ديگر كثيرات متقابل اين دو بر يأومتي، بررسي تكساختار و ماهيت در نظام ح يبررسي رابطه

الم ماهيت آن يعني ك كو غايات نظام اسالمي و در ي براساسثير ساختارها أبه معناي بررسي ت
س كع و بر استنظام جمهوري اسالمي ايران براي اقامه و اجراي آن ايجاد شده،  آنچه اساساً

ه نگارندگان اين كومتي است كثير غايات نظام اسالمي بر ساختارهاي سياسي و حأت
ه ك جاآنرسد از نظر ميمثال به يبراند. نكمي از منظر عامليت و ساختار بررسيموضوعات را 

ان، نهادها و ساختارها به واليت فقيه است كار يدر نظام جمهوري اسالمي، مشروعيت همه
زايي جزو امور ذاتي و واليت فقيه از بعد مشروعيت ،(239-238: 1191اي، )حسيني خامنه

ان كاما چگونگي اعمال واليت با توجه به شرايط زمان و م ،شودماهيت نظام محسوب مي
منوط و منحصر به ساختار  اعمال ماهيت لزوماً ينحوهاين  رونيازامتفاوت خواهد بود. 

باشد؛  يشدنساختار اجرا كاي و در يگونههن است بكنيست و هر زمان مم يومتي خاصكح
ها و واليت فقيه در زمان غيبت، ثابت و تغييرناپذير زمان يامل در همهكنتيجه واليت انسان در 

در مباحث مربوط به ساختار مورد  ه اصوالًكاعمال و اجراي آن تغييرپذير است  ينحوهولي 
 گيرد.بحث قرار مي

 يت و ساختارثير از منظر عاملأ. چرايي ت2
به اين  ،هاسته فرد انساني مسبب آنكد شوبه رويدادهايي مربوط مي (9)«عامليت»اصطالح 

 .(34: 1174)گيدنز،  ندكنحو ديگري عمل توانست بهار ميكه وي در هر مرحله از انجام كمعنا 
ي ه اين اصطالح در علوم اجتماعكدر خصوص معناي ساختار نيز در مباحث گذشته اشاره شد 

هايي ه ساخت اجتماعي گاهي به معناي محدوديتكاز جمله اين دارد.معاني مختلف و متفاوتي 
د. در مورد نسبت عامل و ساختار و همچنين شورود كه كنش فردي با آن مواجه ميكار ميبه
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 يده است. نظر به تنوع آراشاي از سوي انديشمندان مطرح مباحث عمده كثيرات هر يأت
 :رندكور در سه دسته قابل ذكهاي مذخصوص، مجموع ديدگاهموجود در اين 

 گراييعامليت رد اول:ك. روي2-1
انگر يبافتد، دهد و هر آنچه اتفاق ميفرد انجام مي كه يكار دارد كبا اموري سرو عامليت
زيرا اگر او  ،ه فرد انجام آن را خواسته و در تحقق آن دخالت داشته استكآن است 

گرايي، اين رويكرد كه فردگرايي، ذره در .(312: 1189افتاد )ريتزر، نميخواست اتفاق نمي
اي از افراد نيست و جامعه چيزي جز توده شود، اساساًمي خواندهگرايي و قصدگرايي نيز اراده

شوند )بانگ، ساختارهاي اجتماعي از رهگذر تعامالت خرد يا كنش متقابل افراد ساخته مي
هاي اجتماعي، محصول افعال اعضاي جامعه و اين ديدگاه، پديده ساسبرا .(113: ]الف[ 1171

ها، اهداف، معاني، شوند و كنشگران، خود عامالني هستند كه باورها، ارزشكنشگران تلقي مي
افرادي  (.31: 1181)ليتل، كند اوامر و نواهي و احتياط و ترديد بر افعالشان حكومت مي

شناختي اساس فردگرايي بر اين امر استوار است كه كه هستيبر اين اعتقادند  واتكينز مانند
توان گفت كه اشياي اجتماعي جامعه حقيقتاً از مردم و فقط از مردم تشكيل شده و حتي مي

نيز واقعيت فرافردي يعني  هومنز .(117: 1177)سروش، افعال و اميال افراد است  يساخته
هاي اجتماعي وجود ندارند، علوم ه كلك جاآنز هم ا كند. از نظر پوپراجتماع را انكار مي

معتقد است كه  ويتگنشتاين هم به تبع . وينچندكيموضعيت افراد را مطالعه  اجتماعي صرفاً
هاي اجتماعي را كند، نه گروهمي علوم اجتماعي تنها رفتار ارادي معطوف به قاعده را مطالعه

عال انساني، رجوع به تنها طريق براي تبيين اف دوناگن، از منظر .(111-114 :]الف[1171)بانگ، 
رفتارشان است، نه خود  يكنندهتبيين هاها از موقعيتانسانزيرا درك  هاست،افكار آن
پذيرد كه براي برآورد كاميابي يا ناكامي آدميان در تبديل نيت به ها. وي اجماالً ميموقعيت

ولي همچنان  ،(131: 1177سروش، )ها در مواقعي ضروري است عمل، رجوع به موقعيت
ورزد. بديهي است كه با هاي انساني اصرار ميدهد و بر آگاهانه بودن كنشاصالت را به فرد مي

هاي اين تلقي، پديده براساس اين فرض، آنچه اصالت دارد ذهنيت خواهد بود نه عينيت.
با . (39: 1181)ليتل، ند اافعال هدفدار و قصد عامالن اجتماعي ياجتماعي محصول و نتيجه

 ند از:اشناختي حاكم بر اين رويكرد عبارتهاي مزبور، برخي از اصول هستيتوجه به ديدگاه

چيزي اند و نهادهاي اجتماعي هاي فرافردي خيالياي از افراد است. كل. جامعه، مجموعه1
 ؛حاكم بر رفتارهاي فردي نيستند هايجز قرار داده

يك واحد عمل كنند يا  يمنزلهتوانند بهنمي رونيازااند، اعيهاي اجتماعي انتز. كل2
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اي از اعراض فردي اعراض نوپديد و كلي داشته باشند؛ هريك از اعراض اجتماعي، مجموعه
 ؛است
توانند كنش متقابل داشته باشند و بر اعضاي دليل تخيلي بودن، نميهاي اجتماعي به. كل1

هاي ميان كنشيكنشي دو جامعه، چيزي جز مجموعه همد. همخود تأثير بگذارند و تحول يابن
يند فشارهايي است كه توسط هر يك از اعضاي اها نيست. فشار گروه، براعضاي فردي آن

آيد. تغيير اجتماعي، حاصل جمع تغييراتي است كه در اعضاي گروه بر ديگر اعضا وارد مي
 .(111-114: الف[]1171اند )بانگ، جامعه پديد آمده يدهندهتشكيل

 ساختارگرايي رد دوم:ك. روي2-2
هاي اجتماعي در سطح ه در مقابل رويكرد اول قرار دارد، واقعيتكاين رويكرد  براساس

يابند و تنها در حالتي كالن و تحت الزامات ساختاري آن تعين مي يخرد در چارچوب جامعه
ها ه نيروهاي ساختي كالني كه كنشتوان به كنش متقابل و سازوكارهاي تحقق آن پي برد كمي

گيرند، شناسايي شوند. از اين ديدگاه، ساختارهاي و تعامالت افراد در چارچوب آن شكل مي
گر و ها، هدايتبخش هستند كه با تعيين چارچوبهايي بادوام و ساماناجتماعي، نظام

 .(111-114 :الف[]1171ها خواهند بود )بانگ، هاي انسانبخش كنشمحدودكننده يا الهام
گرايي و با رويكردهاي مختلفي تفسير شده ساختارگرايي با مفاهيم ديگري همچون كل

 و ماركس، دوركيم، تونيس، مالينوفسكي، پارسونز، سوسور كانت، هگل، خلدون،است. ابن
 يهمه ،عبارت ديگرگرا هستند؛ بهنظرهاي جدي، كل رغم اختالفلويي اشتراوس، همگي به

اجتماعي، احساس،  يه ساختارهاكدانند و بر اين اعتقادند راد جامعه را بر فرد مقدم مياين اف
البته ساختارگرايان در  .(111-114 :[ب]1171دهند )بانگ، انديشه و عمل انسان را شكل مي

نمونه، برخي مانند  يبرانظر خود اختالف نظرهاي فراواني دارند؛  نوع ساختارهاي مورد
كه برخي، ساختارهاي گسترده و بر ساختارهاي عميق ذهن تأكيد دارند، درحالي فرويد و الكان

وجدان از دوركيم،  نهيزمدانند؛ در اين ها مهم و اساسي مينامرئي جامعه را در هدايت كنش
 ،(88: 1171يم، كدستگاه معيني از مجموعه اعتقادات و احساس مشترك )دور يمثابهجمعي به

( و موجد نوعي 248و  214، 114: 1172رايب، كمحدوديت فرد )امري نامرئي كه موجب 
سوسور،  برخي همچون .(21: 1132يم، كتحميل و فشار است، سخن به ميان آورده است )دور

از  لوي اشتراوس اند و برخي مانندالگوهايي براي جهان اجتماعي نگريسته يمثابهبه ساختارها به
ديالكتيكي ميان ساختارهاي ذهن و ساختارهاي  يابطهبه ربنيانگذاران معتبر ساختارگرايي 

و معتقدند كه ساخت نه امري محسوس و واقع در جهان خارج كه صرفاً  اندردهكجامعه توجه 
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وار يا نظامي امري اعتباري و ذهني است. چنين ساختي از ديدگاه وي داراي خصايصي منظومه
بر اين، از خاصيت شود؛ عالوهجزا مياست كه دگرگوني هر جزء آن موجب دگرگوني ديگر ا

د كه اگر در يك يا چند ركبيني توان پيشآن مي براساسپذيري برخوردار است؛ يعني بينيپيش
عنصر از عناصر ساخت تغييراتي پديد آيد، در كل ساخت چه تغييري روي خواهد داد 

انديشمندان ها از منظر اين ساختار ،ه اشاره شدكگونهبه هر حال همان .(141: 1181)توسلي، 
ن است وراثت، از منظر كيو ممكل )ساختار( از منظر منتسكه اين كاند، چنانمختلف، متفاوت

هاي بنديهاي اجتماعي و از منظر پارسونز تقسيميم واقعيتكفرويد جنسيت، از منظر دور
تنوع صرف نظر از  است، باشد. ه مخلوق خود انسانكسياست و اقتصاد  ماننداجتماعي 

 ند از:اشناختي حاكم بر اين رويكرد نيز عبارتها، برخي از اصول هستيديدگاه
 ؛خود جاي دارد يدهنده. جامعه، يك كل است و فراتر از اجزاي تشكيل1

. جامعه داراي صفات كلي متمايز از صفات افراد است. اين صفات قابل تحويل به 2
 ؛يك از صفات اجزاي آن نيستهيچ

همچنين تغيير  .استبر اعضا بسيار شديدتر از تأثير اعضا بر جامعه  امعهجتأثير . 1

 :[ب]1171)بانگ،  گذاردمياجتماعي، امري فرافردي است، هرچند بر اعضاي جامعه نيز تأثير 
119-111). 

ها در درون انسان ه اساساًكيم، پارسونز و مرتون بر اين اعتقادند كدور مانندراني كمتف
عبارت بهتر در آن محو ده و بهشل ك كها جزو يانسان رونيازا (11)شوند.يساختار تعريف م

مثل  ينمونه چنانچه شخصي در ساختار يبراه كاين ديدگاه اين خواهد بود  يشوند. نتيجهمي
ه او ديگر خودش كگيرد، اين ساختار او را تغيير خواهد داد و حاصل ايندانشگاه تهران قرار مي

ل كعبارت بهتر شو به ابدييمه ساختار مورد نظر خواسته بود، تغيير كنحوي نيست و به
نند، به چند دسته تقسيم كانداز ساختارگرايي پشتيباني ميه از چشمكساني را كرد. ريتزر يگيم

خوانند، ذهن ميبرخي از ساختارگرايان بر آنچه خود ساختارهاي ژرف هكند، به اين نحو كمي
دارند؛ ر و عمل وا ميكها، اين ساختارهاي ناخودآگاه مردم را به تفآنيد دارند؛ به نظر كأت

 يد. دستهركتحليل  نهيزمتوان در اين شناساني مانند زيگموند فرويد را مينظريات روان
 ينندهكو اين ساختارها را تعيينرده كيد كأتر و نامرئي جامعه تديگري، بر ساختارهاي گسترده

ه بر كدانند ساني ميكس را از جمله كنند؛ برخي ماركل جامعه تلقي ميك ها و نيزاعمال انسان
يد كأداري تسرمايه يزيرا وي بر ساختار اقتصاد نامرئي جامعه ،ده استركاين اساس عمل 

گيرند و در الگوهايي براي جهان اجتماعي در نظر مي يمثابهدارد. گروه ديگري ساختارها را به
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ن يبو  پردازنديمي ميان افراد و ساختارهاي اجتماعي كتيكديال يرابطه نهايت، شماري ديگر به
به هر حال  .(114: 1189نند )ريتزر، كساختارهاي ذهن و ساختارهاي جامعه، پيوند برقرار مي

ها را به هم شبيه ه ساختارها انسانكاين تغييرات آن است  ياز منظر ساختارگرايان، نتيجه
انگر اين مهم است يبه كنظري افراطي  ر ساختارگرا در اظهاركمتف كن يعنواس بهكد. مارنكمي

ها تاريخشان را انسان»ده، معتقد است: شه ديدگاه ساختارگراي وي به نگاه جبرگريانه منجر ك
شان ها تاريخ را تحت شرايط دلخواهه خودشان دوست دارند، آنك سازند، ولي نه آنچنانمي

ها وجود در برابر آن ه مستقيماًكدهند ار را انجام ميكطي اين ه تحت شرايكسازند، بلنمي
 .(311: 1189)ريتزر، « ها انتقال يافته استداشته و از گذشته به آن

ها شبيه ه در اثر ساختارها، انسانكوبر معتقدند  مانندگرايي در مقابل، انديشمندان عامليت
ديگرند و اين كمتفاوت از ي امالًكايت ها در نهدر عمل نيز انسانرا يز ،شوندبه هم نمي

ديگر است؛ زيرا در پس هر كها نسبت به يتجارب متفرق و غيرشبيه انسان يها نتيجهتفاوت
ه كتاريخ وجود دارد و آن تاريخ، چيزي به نام تفسير را رقم خواهد زد. توضيح اين كانسان، ي

ن است فقر از منظر كمم رونيازاند. كهر انسان از آن ساختار، تفسير خود را ارائه مي
به آن ه در باال كه با ديدگاه وبري كدرحالي ،دشوساختارگرايان، چه بسا موجب انحراف افراد 

سي آن را تقدير الهي دانسته و موجب صعود و تقرب به ذات كن است ك، مماشاره شد
يت و در نگاه تعالي بداند. به هر حال ساختارگرايي در نگاه افراطي خود به حذف عاملباري

اين  براساس ( گراييده است.ساختارها نسبت به عامل )فاعل شناسا يعادي به پذيرش غلبه
زيرا هر انسان،  (11)؛پذير نيستانكد، امنكه سوژه را از ابژه جدا ميكارت كديدگاه، دواليسم د

د، هر نكيه وبر اضافه مكي از اجزاي اين ساختار است. بنابراين با قيد تفسيرگرايي كخود ي
در  .دهده تفسير وي را از ساختارها تغيير ميكسري تجارب شخصي است  كداراي ي يانسان

 يتمام وركمذديگر نشوند و در مثال كها شبيه يانسان يشود همهنتيجه اين امر سبب مي
 ند.شوديگر نكدانشجويان دانشگاه تهران، شبيه ي

ردها و كارك اختارهاي اجتماعي لزوماًمرتون، س ماننداز ديد ساختارگرايان و افرادي 
ن است كداشته باشند. حتي مم يدر پن است پيامدهاي منفي نيز كپيامدهاي مثبت ندارند و مم

در  رونيازاهاي گوناگون داشته باشد. هر ساختاري، همزمان پيامدهاي مثبت و منفي براي گروه
ن كمساختار م كزيرا ي ،ل شدن سطوح گوناگون جامعه تفاوت قائيبساختار بايد  كتحليل ي

رد منفي داشته باشد كاركرد مثبت و براي بخشي ديگر، كاركبراي بخشي از جامعه،  است
 .(171-174: 1189)ريتزر، 
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 تلفيقي رد سوم:ك. روي2-3
ه معتقدند سطوح كهاي معتدلي نيز وجود دارند ور، ديدگاهكدر برابر دو ديدگاه افراطي مذ

هاي مكملي را در ه رهيافتكها نيستند. از منظر اين ديدگاه لجمعاةمانعساختار و عامليت 
هايي را ه محدوديتكاين باند، ساختارهاي اجتماعي نكفهم واقعيت اجتماعي مطرح مي ينهيزم

كنند، استقالل وجودي و تحقق فرافردي ندارند. بر اين اساس بر عمل و كنش عامل تحميل مي
 ياندازه نيز فراگير و نافذ باشد، چيزي جز محصول و نتيجه عينيت ساختارهاي اجتماعي به هر

هاي انساني، تعيين رغم نقش هدايتي در كنشرو ساختارها بههاي انساني نيست. ازاينكنش
و به جبر در اعمال  نندكيمها، اراده و اختيار كنشگران را سلب نها و تحميل محدوديتفرصت

ادي به اين رهيافت جديد يعني ديدگاه تلفيقي عالقه نشان انجامند. انديشمندان زيانساني نمي
عامليت و  يپيوند ساختار و عامل در نظريهنمونه به  يبراتوان ه در اين خصوص ميكاند داده

 تلفيق جهان حياتي و نظام يبورديو، نظريه يساختمان ذهني و زمينه يآرچر، نظريه فرهنگ
تر از همه، و مهم تورِن يتوليد نفس جامعه ينظريهلوكز،  ساختاربندي يهابرماس، نظريه

 .(399-397: 1189)ريتزر، شاره كرد ا گيدنز ساختاربندي ينظريه

ميان كنش و ساختار، از مفهوم  يخود براي توضيح نوع رابطه يدر نظريه گيدنز آنتوني
ند، اما اجامعه يسازندهجويد. اين مفهوم، بدان معناست كه افراد حقيقتاً دوگانگي ساختار بهره مي

به بيان ديگر، با  (.182: 1178پور و محمدي، )جالييند كها را محدود و مقيد ميجامعه نيز آن
توان اند و نميوجود تلقي تضادگونه در مورد كنش و ساختار، اين دو در واقع دو روي يك سكه

اند. هر دوگانه يپديده كر يها را جدا از هم تحليل كرد، زيرا از نظر وي عامليت و ساختاآن
رو نينش اجتماعي است. ازاكساختار و هر ساختار نيز نيازمند  كي ينش اجتماعي، دربرگيرندهك

هايي وجود . پس در جهان الزام(812: 1189)ريتزر، اند ناپذيري در هم تنيدهنحو جدايياين دو به
هاي نه او با نظريهيدرتي ندارند. در اين زمگونه قنشگران هيچكه كدارد، ولي اين به آن معنا نيست 

نش متقابل ك ينشگر دارند مانند نظريهكه يا گرايش به نسبت دادن قدرت به كاي انگارانهدوگانه
 ردگرايي ساختاري، مخالف استكاركدهند، مانند نمادين يا قدرت را به ساختار نسبت مي

ند، اما به اعتقاد وي اآور و محدودكنندهارها الزامترديد ساختياز نظر گيدنز ب (.312: 1189)ريتزر، 
هاي جديدند، ياريگر كنش و نشكساز ه زمينهكتوانند از طريق خلق قواعدي ساختارها مي

نمونه، قواعد نحوي زبان اگرچه حذف بخشي از تركيبات واژگاني را  يكنشگران نيز باشند. برا
نند. به هر حال از منظر وي، كادار جديد نيز كمك توانند به خلق جمالت معندنبال دارند، ميبه

. (184: 1178پور و محمدي، )جاليي ، قابليت تغيير دارندساختارها با تمام سختي و پايداري
آور، بر اين عامل الزام كعنوان ييمي از ساختار بهكگيدنز با دوري گزيدن از نوعي برداشت دور
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ه كگونهن همانيننده هستند. بنابراكوادارنده و هم تواناه ساختارها هميشه هم كيد دارد كته تأكن
 يه عوامل و ساختارها، دو رشتهكرد تلفيقي خود، بر اين اعتقاد است كاشاره شد، او با روي

اي ه هر دو خصلت ذاتاً دوگانهكه در دو قطب متفاوت قرار داشته باشند، بلكجدا از هم نيستند 
نشگر كه ساختار در بيرون كند كبندي ميگونه جمعايت اينرو در نهنيدهند. ازارا نشان مي

 هاي اجتماعي( و هم در سطح خرد وجود داردالن )نظامكه هم در سطح كجاي ندارد، بل
شناسي، جنبشي به نام مابعد . البته به موازات رشد ساختارگرايي در جامعه(311: 1189)ريتزر، 

ساختارگرايي  يه از مفروضات اوليهكافته است ساختارگرايي نيز خارج از اين رشته تحول ي
)ريتزر،  (12)شوداين جنبش محسوب مي يپردازان عمدهو از نظريهكرود. ميشل فوفراتر مي

 آورد. جاي ساختار سخن به ميان ميو از گفتمان به (114: 1189
اً در ه خصوصكيد بر اينكور و تأكهاي مذبا صرف نظر از تفصيل بيشتر در مورد ديدگاه

ردن نقش ساختارها و كمدرن برخي بر اين اعتقادند طرح اين دعوا و پررنگ فضاي پست
جلوه شدن عامل مكمرنگ و كساختارگرايي در نهايت به سود ساختارگرايان و در نتيجه به 

ه با در نظر گرفتن شرايط، اوضاع كشورهايي مانند ايران كه در كنظر از اينانجامد و نيز با قطعمي
تر و تاريخي و مذهبي همواره نقش عامل نسبت به ساختار مهم ياحوال انساني و نيز سابقه و

علوم اجتماعي،  كالسيكاجمال گفته شد، در ادبيات ه بهكگونههمان (11)تر بوده است،نندهكتعيين
از بسيار مهم و اساسي  يتهكنيز طرفدار ساختار هستند. اما ن ياي طرفدار عامليت و برخعده

ه در ميان اين دعواها بحث بر كه نبايد اين مسئله را از نظر دور داشت كنظر نگارندگان آن است 
طرفداران هر دو  يه آراكها؛ چرااز اين دو مؤلفه است و نه اساس تأثير آن كسر اولويت هر ي

ها آن ه هر دوكي از اين مهم است كجز برخي از افراطيون معدود در هر گروه، حاگروه البته به
پذيرند. پس هر دو عنوان فرض اول ميگذارند و آن را بهيبر تأثير ساختار بر ماهيت صحه م

از  كدسته، در مجموع تأثير ساختار را قبول دارند و بحث بر سر ميزان تأثيرگذاري بيشتر هر ي
 علوم يرسد مفروض ذهني عالمان حوزهنظر ميهاست و نه رد اثر ديگري. بنابراين بهآن

هاست. به هر حال از آن كاجتماعي، تأثير و تأثر اين دو است و بحث صرفاً بر سر اولويت هر ي
ه اساساً دعواي ساختار و عامل كهاي نگارندگان در اين خصوص آن است حاصل بررسي
تر است؛ اين در اثربخش كيدامكه كاز اين دو مألفه است و اين كتأثير هر ي يمربوط به حوزه

ه اجماالً كفرض مقبول ميان طرفين اين دعواست پيش كه اين مسئله مبتني بر يكحالي است 
ه كچنان ها و اثرگذاري بيشتر است.رو تنها بحث بر سر اولويتنيساختارها تأثيرگذارند و ازا

ساختارگرايان معتقد به اثرگذاري بيشتر ساختار هستند و قائالن به عامليت، اصرار بر اثرگذاري 
رد سوم اشاره شد، امروزه كه در تبيين رويكگونهنشگران دارند. البته همانكن و بيشتر عامال
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ور، عالقه و تمايل كهاي مذي از مؤلفهكيد صرف بر يكعالمان اين حوزه با گذر از اصرار و تأ
تري، فرض مورد نظر نحو روشنه بهكدهند رد تلفيقي( نشان ميكرد اخير )رويكبيشتري به روي

رو اگر زماني نيند. ازاكنشگران )عامالن( تأييد ميكنار ك)تأثير ساختارها( را البته در اين نوشتار 
ردهاي كها بيشتر معطوف به روينون ديگر نگاهكاند، اگفته مطرح بودهرد افراطي پيشكدو روي

ي از كيد صرف بر يكه قائل به تأثير هر دو عامل هستند و ديگر نگاه و تأكتلفيقي است 
ردهاي كران اين حوزه رنگ باخته است. به هر حال چه با رويكور در ميان متفكاي مذهديدگاه

علوم اجتماعي به اين مقوله نگريسته شود،  يردهاي اخير در حوزهكو چه با روي كالسيك
 مدعاي اين نوشتار در مورد تأثير و تأثر ساختارها ثابت است.

 ثير ساختارها در نظام سياسي ايرانأ. ت3
روشن شد گرايي، ساختارگرايي و تلفيقي عامليت ردكهر سه رويبراساس ه كحال 

امل كعنوان دين و شريعت ساختارها بر ماهيت نظام سياسي تأثيرگذارند، اين انتظار از اسالم به
بر ماهيت و محتوا، ساختار نيز ارائه ومتداري عالوهكه در امر حكو بدون نقصان وجود دارد 

ومت دست كح به تأسيس ه خود نيز در عملكشناس اسالم كعنوان يبهامام خميني )ره( دهد. 
م در جامعه بوده و كهاي حااسالم از هنگام ظهورش متعرض نظام»... فرمايد: زده است، مي

ه براي تمامي كخود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بوده است 
رده است و جز آن را براي كنين خاصي وضع ابعاد و شؤون زندگي فردي و اجتماعي قوا

ه اسالم كشود يرو ادعا منيازا (.179، 1ج : 1189، )موسوي خميني« پذيردسعادت جامعه نمي
ان كرده است و امكبديل برخوردار است، از ساختار نيز غفلت نه از محتواي بيكگونههمان
ها وجود عصرها و نسل يين در همهان و همچنكساختار در آن متناسب با هر زمان و م يارائه

ه كمهم و اساسي در خصوص گرايش به ساختارهاي تأسيس و توليدي آن است  يدارد. مسئله
ه اين چارچوب، كند كن است چارچوبي را ايجاد كهاي ديگر ممگيري از ساختار نظامبهره

أثير قرار دهد و عنوان ماهيت نظام اسالمي تحت تمحتواي دروني اسالم، شريعت و فقه را به
: 1192، عبيك)ل ساختار در نظام اسالمي طي شود كسبب اين شتدريج روند عرفي شدن بهبه

هاي ديگر علوم انساني نيز همواره مورد سؤال و تأمل رد حتي در حوزهكاين روي. (32-31
بر  زيرا (14)رد؟كتوان محتواي دين را پياده و اقامه مي والركه آيا با ساختارهاي سكاست 

 يل به شيوهكه محتوا اسالمي ولي شكشود رايج گفته مي يگزاره كعنوان يخالف آنچه به
ل و ساختار كل در محتوا و ماهيت تأثيرگذار است و محتوا از شكمتعارف امروزي است، ش

رو در اين نوشتار نيز نيپذيرد. البته اين امر، نافي تأثير ماهيت بر ساختار نيست و ازاتأثير مي
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ه كخي بر اين اعتقادند رشود. به هر حال بفرضي بديهي بدان نگريسته ميعنوان پيشهب
شف شود و اگر اين ساختار كه اين ساختار بايد اجتهاد و كومت در اسالم، ساختار دارد كح

پيوسته، همامل و داراي اجزاي مرتبط و بهكسيستم  كنظام و ي كعنوان يتوليد نشود، اسالم به
از طريق اجتهاد،  ي از احتياجات دين، ساختار است. پس بايدكبود، زيرا طبعاً ي ناقص خواهد

هاي ي از پايهكه در اين ميان يكار گرفت كسازي بهشف و در نظامكهاي اسالمي را نظام
آغاز در تحول ساختاري، نگاه به اهداف، وظايف و  ينقطه بنيادين تحول در ساختار و

رو در نيتاب و سنت است. ازاكها در منابعي مانند و بازخواني آنهاي نظام اسالمي مأموريت
اهداف،  ه راه را براي تحققكجوي ساختاري بود وتحول در ساختار يا توليد آن بايد در جست

ومت اسالمي كه حكجا . از آن(33-32: 1192، عبيك)ند كها هموار وظايف و مأموريت
هر زمان ، (44: 1188، )موسوي خمينيلي است اي براي تحقق بخشيدن به اهداف عاوسيله
با مقدمات  ند.ك كمورد نظر خود نزدي دنبال ساختاري باشد تا هرچه بهتر او را به غاياتبايد به

ثري و ماهوي كحدا ي با تأثيرردكرويپذيرش  به معناي ثير ساختار بر ماهيتأتپذيرش  وركمذ
اهداف و ها، بنياناز اعم م سياسي را ن است ماهيت نظاكومتي ممكزيرا ساختارهاي ح ،است

توان سازي اسالمي، نميه در بحث نظامكهمچنين اين بدان معناست  ند.نكغايات خود دور 
ومت كح يطرف دانست و بر اين مبنا هر ساختاري را براي ادارهساختار را امري خنثي و بي

 تعارض و تنافي باشد. ور با ماهيت نظام سياسي دركن است ساختار مذكه ممكپذيرفت، چرا
بيني و وضع در اسالم، متناظر با ثوابت، قوانين ثابت و متناظر با متغيرات، قوانين متغير پيش

و پرداختن  (13)ردكجو وجست (11)توان در بحث ثابت و متغيره مبناي اين مسئله را ميكاند شده
طور عام و ظامات اجتماعي بهگنجد و مستلزم نوشتار ديگري است. اما نيبه آن در اين مقال نم

طور خاص، در هر دو بعد زندگي انسان يعني نيازهاي نظامات سياسي مورد نظر اين نوشتار به
ه در طول تاريخ دستخوش كه در ثوابت كنحوي سامان يابند ثابت و نيازهاي متغير او بايد به

توجه بت به عنصر تغيير بينند و در متغيرات نسكاند، همچنان عنصر ثبات را لحاظ تغيير نبوده
توان نسبت به تغيّر، تجدد و تطور نيازهاي انسان، پاسخ ه در اين خصوص نيز نميكنباشند، چرا

ند، اه اشاره شد، نيازهاي اولي ثابتكگونهپس همان(. 181: ق1424)صدر، رد كساني را ارائه كي
 يها ثابت و برخاي از آنپارهه كاما در خصوص نيازهاي ثانوي بايد به اين مسئله توجه داشت 

ه ساختارها ابزارهايي براي تأمين نيازها در جهت غايات كجا رو از آننيديگر متغيرند. ازا
ور قابل تسري و تعميم به نظامات سياسي از حيث ماهيت و ساختارهاي كهستند، وضعيت مذ

ثابت است؛ ثانياً برخي ه اوالً ماهيت و غايت هر نظام سياسي امري كومتي است، به اين نحو كح
ها نيز تسري ه ارتباطي تنگاتنگ با ماهيت دارند و به نوعي ثبات در ماهيت به آنكاز ساختارها 
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برخوردار نيستند، متناسب با  ياه از چنين ويژگيكيابد، ثابت و برخي ديگر از ساختارها مي
« واليت»توان از جا مييننمونه در ا ييابند. براشرايط و اوضاع و احوال، تغيّر و تطور مي

ه بخشي از ساختارهاي متغير با استناد به استفاده كساختار ثابت سخن به ميان آورد  كعنوان يبه
تجارب وارداتي ترميم و تعديل شده  يمنزلهبه (18)بشري ياز علوم، فنون و تجارب پيشرفته

هاي ه براساس آموزهكنند. توضيح بيشتر اياصورت اصالح ساختار ذيل آن قابل پذيرشبه
امل نهاده شده كانسان  ينظام ديني، مسئوليت هدايت مردم و جامعه بر عهده كاسالمي در ي

رسانند تا به يهستند، به مدد او بايد اين قوه را به فعليت م اهللةخليفه بالقوه كها و انسان (17)است

 يامل و ائمهكهبري و هدايت با انسان رو در نظام اسالمي، رانيدست يابند. ازا اللهيةخليفمقام 
شود؛ در نتيجه اقتضاي معصومين )ع( است و مشروعيت ساير نهادها از مقام واليت ناشي مي

رد و جايگاه آن در ساختار اين نظام، يه واليت در اين ساختار در رأس قرار گكاين امر آن است 
ومتداري كتداوم داشته و در امر حثابت باشد و اين مسئوليت خطير در زمان غيبت معصوم نيز 

ترين فرد به معصوم از حيث اوصاف و شرايط است؛ عنوان جانشين و شبيهفقيه بهولي يبر عهده
ه كبديهي و ضروري است  يحدشناساني مانند امام خميني )ره( بهاين مسئله از منظر اسالم

بر اين اساس  .(1: 1188، )موسوي خمينياند تصور در اين مورد را موجب تصديق آن دانسته
ه در اختيار دارد، برخي از كهايي سياست يفقيه بر پايهدر نظام جمهوري اسالمي ايران، ولي

ه در نتيجه اين قوا كرده است كعنوان سياست شرعي قبول گانه را بهساختارها مانند قواي سه
قدرت با اقتضائات آن قرار ار و نه توزيع كذيل ساختار واليت و از باب عناويني مانند تقسيم 

رو نيازا (21)قوا با قرائت و روايت مرسوم است. كيكامالً متفاوت از تفكاين امر  (19)گيرند.مي
ست و با تصرف در اين يور از جهت توزيع قدرت فسادانگيز نكپذيرش ساختارهاي مذ

خود خوديامر بهه اين كها رخ داده است نحوي قلب ماهيت در ساختار آنساختارها در عمل به
امل آن با شريعت نيز ترديد وجود كن است در تطابق كمغايرتي با شرع مقدس ندارد. البته مم

ساختار ثابت هم در قانون اساسي مصوب سال  كعنوان يداشته باشد. به هر حال، واليت به
در  رده و اصوالًك، تغيير بنيادين ن1137قانون اساسي مصوب سال  يو هم در اصالحيه 1117
ه قابل بازنگري نيستند، زيرا مشروعيت كر شده كقانون اساسي نيز در زمره اموري ذ 188اصل 

: 1191اي، ان، نهادها و ساختارها در نظام اسالمي منوط به آن است )حسيني خامنهكساير ار
بخشي به ساير ساختارها و نهادها، بخشي از (. بنابراين واليت از حيث مشروعيت238-239

رشده بايد همواره در رأس اين نظام باشد، كه با داليل ذكنظام اسالمي و از نظر جايگاه  ماهيت
ه انتخاب كيفيت اعمال واليت مثل اينكشود. در نهايت در خصوص ساختار ثابت محسوب مي

نحو مستقيم از سوي او صورت پذيرد يا از سوي مردم با تنفيذ وي باشد، تعصبي در مان بهكحا
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ه در اسالم حداقل بخشي از كه، روشن است كمر وجود ندارد. حاصل آنل و صورت اكش
ساختارها تأسيسي و توليدي است و در نظام اسالمي نه تنها براي توليد ساختار منعي وجود 

ه وضعيت فعلي ساختار كته نيز خالي از فايده نيست كر اين نكه مطلوب نيز است. تذكندارد 
ور، كز ساختاري ترميمي است، اما ساختار توليدي مذي اكنظام جمهوري اسالمي ايران حا

سازي اسالمي بوده و مطلوبيت آن از حيث تناسب توصيف وضعيت مطلوب از منظر نظام
 ساختار و ماهيت براي دستيابي به غايات مورد نظر اين نظام سياسي قطعي است.

 گيرينتيجه
ها، ميان آن يهادها و رابطهبندي نچارچوب ييفيت تنظيم و نحوهكاز منظر اين پژوهش، 

ور كل و ساختار مذكنظام در مقابل ش زند؛ ماهيت نيز محتوايومت را رقم ميكح كساختار ي
ومتي براساس و غايات نظام كسياسي و ح بررسي تأثير ساختارهاي يه اين نوشتار در پكاست 

هاي مختلف بوده است. در خصوص چرايي تأثيرات ميان اين دو عنصر، از ابعاد و جنبه
ي از اين كرد. يكاين پژوهش )تأثيرگذاري( را اثبات  يفرضيهتوان به اين امر پرداخت و مي

علوم اجتماعي است و با وجود اختالفات فراوان و  يدعواي ساختار و عامل در حوزه ابعاد،
ها حول ه مباحث آنكگرايان، ساختارگرايان و تلفيقي ردهاي عامليتكجدي در آرا و روي

ه اصل و اساس تأثيرگذاري، كرسد نظر ميهاي مورد نظر است، بهاز مؤلفه كولويت هر يا
از  كرو بحث بر سر ميزان تأثيرگذاري بيشتر هر ينيردهاست. ازاكاز اين روي كمفروض هر ي

و چه با  كالسيكردهاي كامل اثر ديگري. بنابراين چه با رويكعوامل است و نه رد 
علوم اجتماعي به اين مقوله نگريسته شود، مدعاي اين پژوهش  يهردهاي اخير در حوزكروي

طرف اثر و بيتوان ساختار را امري خنثي، بيو نمي در مورد تأثير و تأثر ساختارها ثابت است
رفت، زيرا چه بسا برخي يومت پذكح يدانست و در نتيجه هر ساختاري را براي اداره

رض و تنافي باشد. با اين مبنا اوالً اساس، ماهيت و ساختارها با ماهيت نظام سياسي در تعا
ه ارتباطي تنگاتنگ با ماهيت كغايت هر نظام سياسي امري ثابت است؛ ثانياً برخي ساختارها 

از ساختارها  ثابت و برخي ديگر يابد،ها نيز تسري ميدارند و به نوعي ثبات در ماهيت به آن
تناسب با شرايط و اوضاع و احوال، تغيّر و تطور برخوردار نيستند، م ياه از چنين ويژگيك

هاي اسالمي در نظام اسالمي، راهبري و هدايت با انسان ه براساس آموزهكيابند. توضيح اينمي
شود. در معصومين )ع( است و مشروعيت ساير نهادها از مقام واليت ناشي مي يامل و ائمهك

رد و جايگاه آن در يساختار در رأس قرار گ ه واليت در اينكنتيجه اقتضاي اين امر آن است 
 ساختار اين نظام، ثابت باشد.
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 هايادداشت
نشگر، فرد، فاعل، كنش، كهاي مرتبط ديگري مانند واژهالبته در خصوص عامل، دانش .9

هاي مرتبط ديگري مانند واژهارگزار، شخص، سوژه و ذهن و در مورد ساختار، دانشك
 .(11: 1177اند )توحيدفام و حسينيان اميري، ار رفتهكهعين ب جمع، جامعه، نظام، ابژه،

2. Structure. 

3. System. 
 . 1189. ريتزر، كات ساختارگرايي ر.بيشتر در خصوص نظري يمطالعه يبرا .4
 شور است.ك -در اينجا منظور از دولت، مفهوم دولت .5
در اصل ماهويت بوده ه ماهيت كماهيت، برخي معتقدند  يواژه يدر خصوص ريشه .8

در « اءي»اء و يقلب به « واو» .ه استيمصدر« تاء»آن « تاء»نسبت و « اءي»آن « اءي»است؛ 
« ماهو»مشتق از  آن را تيماه نيز يده است و بعضشسور كادغام شده و هاء آن م« اءي»

« تاء»نسبت و « اءي»ه و ياستفهام« ما»ب از كمراين واژه، ه كبه اين نحو  ،دانندمي
ت يماه يجال شده است و گاه بهيز الف به هاء تبدا بعد زائد يه است و همزهيمصدر

 .(111: 1131، يسجاد)گفته شده است « تيمائ»
 .(18813: 1181، 12اند )دهخدا، ج برخي اين ما را ماء موصوله دانسته .7
 .813-131: 1182جعفري لنگرودي،  كاربرد اين واژه در حقوق ر.ك يمشاهده يبرا .6

9. Agency. 

. ريتزر، كور ر.كران مذكاز متف كي ردگرايي ساختاري از منظر هركاركمطالعه در  يبرا .91
1189 :121-171 . 

را داراي پيوند تنگاتنگي با ساختارگرايي و از نتايج آن « مرگ سوژه»برخي نويسندگان،  .99
 .(181: 1187رايب، كاند )دانسته

 .133-111 :1189. ريتزر، كصوص مابعدساختارگرايي ر.بيشتر در خ يمطالعه يبرا .91
برخورد و تعامل ايرانيان با ساختارهاي نوين از دوران مشروطه تا امروز شاهد  ينحوه .93

 روشني بر اين مدعاست. 
. پورحسن، كردهاي مختلف در اين مورد ر.كبيشتر در خصوص روي يمطالعه يبرا .94

1191 :13-12. 
ام كدن ميان احركچگونگي جمع  مانند ييهاپرسشغير در پاسخ به بحث ثابت و مت .95

 (.21 :1429، موضوع تغيّر زمان طرح شده است )حيدريشريعت با 
؛ صدر، 31 :1139، مطهري. كر. بحث ثابت و متغير. بيشتر در خصوص يمطالعه يبرا .98

1424 :441. 
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 قانون اساسي. 2اصل  .97
وليت اساسي در ئت با نگاه شهيد صدراست؛ از نظر ايشان مسي متفاوكالبته اين نگاه اند .96

امل در اين ميان نقشي كور متوجه خود انسان است و انسان كپيمودن طريق مذ
 .111-91: 1411. صدر، كبيشتر ر. يمطالعه يبراگونه به معناي ناظر دارد. شهادت

 ،مقننه هاز: قو ارتندقواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عب»قانون اساسي:  18اصل  .91
قضائيه كه زير نظر واليت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول  همجريه و قو هقو

 «.گردند. اين قوا مستقل از يكديگرندآينده اين قانون اعمال مي
قوا با مباني، اقتضائات و  كيكاز منظر برخي در نظام جمهوري اسالمي ايران، تف .11

آن ه بر اين اساس حتي در بروز عملي و وجود خارجي ك الزامات مرسوم وجود ندارد
 .122-99: 1191دخدايي و جواهري طهراني، ك. كر. اند.ردهكنيز خدشه 
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 و مآخذ منابع

 فارسي و عربيالف( 
گيري لكتب ساختارگرايي در شكنقش م» ،(1191يا، مصطفي و مختارپور، مهدي )كاز

 .27-8، صص 1، ش 4، سال تماعي ايراناج يمطالعات توسعه، «هاي توسعهتئوري

 محمدعزيز بختياري، ي، ترجمهمعرفت ،(«1گرايي و فردگرايي )كل»]الف[(،  1171بانگ، ماريو )
 .111-114، صص 43ش 

 محمدعزيز بختياري، ي، ترجمهمعرفت ،(«2گرايي و فردگرايي )كل»]ب[(،  1171بانگ، ماريو )
 .111-119، صص 48ش 

 ،شناسي سياسي )نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي(جامعه ،(1188بشيريه، حسين )
 .چ چهارم ،تهران: ني

 .21محمدعزيز بختياري، ش  ي، ترجمهمعرفت، «گراييساخت و ساخت»(، 1183بودون، ريمون )

 .1، ش 1، سال ديني يرسانه، «پژوهشي انتقادي در نسبت دين و رسانه»(، 1191پورحسن، قاسم )

نش و كنش و ساختار: تلفيق كفراسوي  ،(1177محمد و حسينيان اميري، مرضيه ) توحيدفام،
 تهران: گام نو.، آنتوني گيدنز، پير بورديو و يورگن هابرماس يساختار در انديشه

 .چ دوم ،، تهران: سمتشناسيهاي جامعهنظريه ،(1181عباس )توسلي، غالم
 .چ ششم ،، تهران: گنج دانشحقوقترمينولوژي  ،(1182جعفري لنگرودي، محمدجعفر )

 ، تهران: ني.شناسيهاي متأخر جامعهنظريه( 1178پور، حميدرضا و محمدي، جمال )جاليي

 يومت: بيانات مقام معظم رهبري دربارهكواليت و ح ،(1191اي، سيدعلي )حسيني خامنه
 .چ دوم ،جهادي ايمان يسسهؤز صهبا، تهران: مك، گردآوري و تنظيم مرومت و واليتكح

اليه الثابت و المتغير في الفقه كمعالم التجديد الفقهي معالجه اش ق(،1429كمال ) ،حيدري
 .، قم: دارالفراقد للطباعه و النشراالسالمي

 .12ج  ،ديجد يدوره ،اول چ ،تهران: روزنه نامه دهخدا،لغت ،(1181بر )كايدهخدا، عل

محمد كاردان، تهران: علي ي، ترجمهشناسيقواعد روش جامعه ،(1132دوركيم، اميل )
 دانشگاه تهران. و چاپ انتشاراتي مؤسسه

 باقر پرهام، تهران: نشر مركز. ي، ترجمهتقسيم كار اجتماعي يدرباره ،(1171دوركيم، اميل )

 سيد ابوالفضل قاضي )شريعت پناهي(، يترجمه شناسي سياسي،جامعه(، 1182دوورژه، موريس )
 دانشگاه تهران. و چاپ نتشاراتاي مؤسسهتهران: 
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 .چ سوم ،، تهران: سمتر اجتماعي در اسالمكتاريخ تف ،(1171اران )كرجبي، محمود و هم

محسن ثالثي،  ي، ترجمهشناسي در دوران معاصرهاي جامعهنظريه ،(1189ريتزر، جورج )

 .چ چهارم ،تهران: علمي

 ايران. يمت و فلسفهكنجمن اسالمي ح، تهران: ايفرهنگ علوم عقل (،1131) جعفر، سيد يسجاد

 فرهنگي صراط. ي، تهران: مؤسسهشناسي فلسفيعلم ،(1177سروش، عبدالكريم )

 ز االبحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد الصدر.كقم: مر اقتصادنا،ق(، 1424صدر، سيد محمدباقر )

 ران: وزاره االرشاد االسالمي.، الطبعه الثانيه، طهاالسالم يقود الحياهق(، 1411صدر، سيدمحمدباقر )

 .2ج  ،، تهران: اشجعديعم يفرهنگ فارس ،(1179، حسن )عميد

 ، تهران: ني.شناسيهاي انسانيتاريخ انديشه و نظريه ،(1183فكوهي، ناصر )

، تهران: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،(1171ابوالفضل ) پناهي(، سيدقاضي )شريعت
 .چ دوازدهم ،ميزان

تهران: ميزان، چ  هاي حقوق اساسي،بايسته(، 1179پناهي(، سيد ابوالفضل )عتقاضي )شري
 وهشتم.سي

، «قوا؛ رؤياي تقديس شده كيكتف» ،(1191اسعلي و جواهري طهراني، محمد )بدخدايي، عك
 .122-99، صص 31پياپي ، 1 ش، 18سال  ومت اسالمي،كح

عباس مخبر،  ي، ترجمهتا هابرماس اجتماعي مدرن از پارسونز ينظريه ،(1187رايب، يان )ك

 تهران: آگاه.
 مسماپرست، تهران: آگه. شهناز ي، ترجمهاجتماعي كالسيك ينظريه ،(1172رايب، يان )ك

، ترجمه و «مفهوم ساختار در حقوق خصوصي و عمومي» ،(1171ربونيه، ژان و ماتيو، آندره )ك

، 3ي اپيپ، 2ش  ،2سال  ،(يحقوق يهاحقوق )آموزه و اتيالهتحقيق ناصرعلي منصوريان، 

 . 194-171صص 
مجموعه ، «آن با حقوق عمومي يسازي و رابطهمحور نظام»(، 1192) عباس كعبي،

حقوق ، به اهتمام گروه سازي انقالب اسالمي از منظر حقوق عموميگفتارهاي نظامدرس
 .ز تحقيقات بسيج، تهران: سازمان بسيج حقوقدانانكمر

اجتماعي، كنش ساختار و تناقض در  يمسائل محوري در نظريه (،1174گيدنز، آنتوني )
 .محمد رضايي، تهران: سعاد يترجمه ،تحليل اجتماعي

 حسين قاضيان، تهران: ني. ي، ترجمهساخت اجتماعي ،(1171لوپز، خوزه و جان، اسكات )

http://www.ensani.ir/fa/21220/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/21220/magazine.aspx
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 يترجمه االجتماع،تبيين در علوم اجتماعي؛ درآمدي به فلسفه علم ،(1181ليتل، دانيل )
 فرهنگي صراط. يعبدالكريم سروش، تهران: مؤسسه

 چ پنجم. تهران: صدرا، ختم نبوت، (،1139) مرتضي ،مطهري

 .1و  2ج  ششم، چ ،ريبكري، تهران: اميفرهنگ فارس ،(1131ن، محمد )يمع

باقر پرهام، تهران:  ي، ترجمهشناسيمباني جامعه ،(1114و گورويچ، ژرژ )مندراس، هانري 
 .چ سوم ،سيمرغ

 يسسهؤتهران: م ومت اسالمي(،كواليت فقيه )ح (،1188) اهللروح سيد ،موسوي خميني
 چ هفتم. ،تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره(

و انتشارات وزارت  چاپازمان تهران: س امام، يصحيفه (،1189) اهللروح سيد ،موسوي خميني
 .11ج  چ سوم، ،فرهنگ و ارشاد اسالمي
 . 1ج  ،فروشي خيامتابكتهران:  فرهنگ نفيسي، ،تا(بر )بيكانفيسي )ناظم االطباء(، علي

 جوان. يانون انديشهك، تهران: ومت در اسالمكساختار ح ،(1179اهلل )يوسفي، حيات

 ب( التين
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Radcliffe-Brown, Alfred (1952). Structure and function in primitive society, Cohen & West. 
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با تأکید بر  قانون اساسی 57اصل  نگاهی به
 شورای نگهبان آرا و نظرهای

 ی هشتم()در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی تا دوره
 

 **2محمدقاسم تنگستاني، *1محمد جاللي
 

 ی حقوق دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ایراناستادیار دانشکده. 1

 شتي، تهران، ایراندانشجوی دکتری حقوق عمومي دانشگاه شهید به. 2
 

 82/99/9363: رشيپذ  6/7/9363: افتيدر

 چکیده
به پیشنهاد های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط یکي از محدودیت

، از 57شود. اصل ی عمومي یا کاهش درآمد عمومي منجر مياست که به افزایش هزینه هایيطرح
به  اساسي توسط شورای نگهبان است. با توجه مصوبات مجلس با قانون بررسيپراستنادترین اصول در 

ها و لوایح مشمول این اصل، اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالي دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح
 نماید. ی عمومي و طریق جبران آن، قابل بررسي ميمفهوم تقلیل درآمد عمومي یا افزایش هزینه

ها و پیشنهادهای قانوني نمایندگان که به افزایش بر اعالم مغایرت طرحالوهشورای نگهبان ع
ها منجر شده باشد، مواردی بیني محل تأمین آنی عمومي یا کاهش درآمد عمومي بدون پیشهزینه

کند نیز مورد ایراد قرار ها یا کسری درآمدها را نميافزایش هزینه« کفایت»شده بینيکه طریق پیش
تأمین منابع مالي مربوط، سبب عدم اجرای برخي از قوانین بهی عدم ست. با عنایت به تجربهداده ا

شد )مانند از محل شورای مزبور با اعالم مغایرت طرق مرسومي که در برخي پیشنهادها مطرح مي
صول ی واقعي نداشت، سعي در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اجویي و...( و جنبهصرفه

 های نظری آن داشته است.مربوط قانون اساسي و پشتوانه
بررسي نظرهای تفسیری و مشورتي و آرای شورای  تحلیلي، به-روش توصیفي این نوشتار به

 پردازد. ی هشتم قانونگذاری ميقانون اساسي تا دوره 57نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 

 .ی عموميی قانوني، هزینهمد عمومي، طرح قانوني، الیحهاختیارات تقنیني، درآ :هادواژهیکل
 

                                                                                                                                                       
* E-mail: mdjalali@gmail.com 

 E-mail: m.tangestani@yahoo.com مسئول يهنويسند **
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 مقدمه
قانون اساسي بر صالحیت عام مجلس شورای اسالمي در قانونگذاری تأکید دارد.  51اصل 

های قانوني و پیشنهادها و اصالحاتي که طرح»قانون اساسي  57با وجود این، براساس اصل 
کنند و به تقلیل درآمد عمومي یا افزایش ميخصوص لوایح قانوني عنوان  نمایندگان در

انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران عمومي مي یهزینه
های اصل اخیر ناظر بر محدودیت«. جدید نیز معلوم شده باشد یهزینه تأمینکاهش درآمد یا 

قانوني  ییا پیشنهاد اصالح الیحه طرح قانوني یارائهنمایندگان در ابتکار قانونگذاری از طریق 
اند گونه که برخي نویسندگان بیان کردهاست و صالحیت عام مجلس در قانونگذاری را آن

 نگریبر واقعزند. منطق حاکم بر این اصل، مبتني (، تخصیص نمي141: 1931حسیني و دیگران، )
 رئیس مجلس طورکه نایبانهای مالي دولت است. همها و منابع و محدودیتو توجه به ظرفیت

فعلي( بیان داشته است:  57پیشنهادی ) 57بررسي نهایي قانون اساسي در جریان بررسي اصل 
]قوه مجریه  صورت روزانه و مستمر با مسایل درآمد و هزینه سروکار داردکسي که به آن»

تلزم این است که خواهد به قوه مجریه پیشنهادی بدهد که مساست[ بنابراین اگر قوه مقننه مي
ها را باال ببرد یا درآمدی را کم بکند، باید به او بگوید که جای خالي را از کجا پر باید هزینه

توانند بگویند ما تصویب کردیم، حاال خودت جایش را پیدا کن، این قابل عمل کند و نمي
 .(745: 2 ج، 1954، ی کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمياداره« )نیست

قانون اساسي بدون تغییر ماند و تاکنون مستند بسیاری  1957در اصالحات سال  57اصل 
 شورای نگهبان در بررسي مصوبات مجلس بوده است.  هایاز نظر
 های زیر قابل طرح است:خصوص موضوع این مقاله، پرسش در

 فاً ناظر بر قوانین مالي است؟شود یا صری قوانین مي، شامل کلیه57آیا محدودیت ناشي از اصل  -
 ، منطبق با قانون اساسي است؟57کردن لوایح بودجه از مصوبات مشمول اصل  آیا خارج -
مجلس شورای اسالمي،  مانندمجریه،  یي غیر از قوهینهادها یآیا اصل مزبور شامل بودجه -

نیز ها( شهرداری مانندمجمع تشخیص مصلحت نظام و مؤسسات عمومي غیردولتي )
ها از آنی شود؟ آیا محدودیت ناشي از اصل مزبور مؤسسات و نهادهایي را که بودجهمي

 گیرد؟مي بر شود، نیز درمي تأمینکل کشور  یمحلي غیر از بودجه
ن پیشنهادهایي که در اجرای اصول قانون اساسي تهیه شده و غیر آن، تفکیک بیتوان آیا مي -

 ینامهآیین موجب ]قانون[های مجلس به تعداد کمیسیونتعیین  مانندل شد؟ مواردی ئقا
امور دیوان  یاداره ی(، تعیین سازمان و نحوه55داخلي مجلس شورای اسالمي )اصل 
(، و سایر امور: تعیین 74ها به موجب قانون )اصل محاسبات کشور در تهران و مراکز استان
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وارد معافیت، بخشودگي و کردن م (، وضع مالیات، مشخص199تعداد وزیران )اصل 
 (.71تخفیف مالیاتي )اصل 

خصوص  نحوی از انحا رضایت خود را درت وزیران( بهأمجریه )هی یکه قوهدرصورتي -
د، آیا محدودیت موضوع کننظر نمایندگان یا اصالحات آنان بر لوایح، مطرح  طرح مورد

 خصوص این مصوبات پابرجاست؟ در 57اصل 

شورای  هایبا تأکید بر بررسي نظر مذکورموضوع  یدر زمینهتاکنون تحقیق مستقلي 
نه در مقن یقانون اساسي و اختیارات قوه 57اصل » یه است. مقالهگرفتنگهبان انجام ن

ترین نوشتار به موضوع تحقیق است، اما از ( مرتبط1931)حسیني و دیگران، « ریزیبودجه
آوری وع نپرداخته است. روش جمعشورای نگهبان به بررسي موض هایمنظر بررسي نظر

تحلیلي است. در این نوشتار -ای و روش تحقیق، توصیفياطالعات تحقیق حاضر، کتابخانه
های شورای نگهبان از اجزای ، سپس تفاسیر و برداشتشودتبیین مي 57ابتدا مباني نظری اصل 

قلیل درآمد عمومي یا ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تاین اصل یعني طرح یهدهندتشکیل
 .شودميعمومي و طرق جبران آن بررسي  یکاهش هزینه

 مبانی نظری. 1
لوایح قانوني  یئهقانون اساسي، تا حدودی مشابه دالیل تقدم ارا 57مباني نظری اصل 

امور کشور، آشنایي با  یهمجریه در ادار یهای قانوني است. مسئولیت قوهنسبت به طرح
ترین موارد های موجود، از مهمها و ظرفیتجرایي و آگاهي از محدودیتل و مشکالت ائمسا

 (.215: 1974، قابل ذکرند )قاضي
های قانونگذار عنوان یکي از دغدغهامکان اجرای قانون به یتوان به مقولههمچنین مي

رفتن نظر گ رو، با درل پیشئاساسي تأکید کرد. قانونگذاری منطقاً با توجه به مشکالت و مسا
قوانین د. تصویب گیربندی رفع نیازها انجام ميهای موجود و در نهایت، اولویتمنابع و ظرفیت

را  ی شکست قانونگذاریهای دولت در اجرای آن، زمینهگرایانه بدون توجه به محدودیتآرمان
مقننه در فرض  یخصوص عدم مسئولیت قوه کند. تصور برخي نمایندگان مجلس درفراهم مي

 امور کشور را بر یادارهاصلي  یهمجریه که وظیف یم اجرای قانون و مسئول دانستن قوهعد
نظر و بعضاً  امکان اجرای قانون مورد عهده دارد، موجب شده تا بدون توجه به امکان یا عدم

گرچه متضمن مواد اند که کنهای قانوني طرح یبراساس برخي مالحظات، اقدام به تهیه
های دولت )از حیث منابع مالي، انساني و ...(، علت محدودیتگرایانه است، بهمطلوب و آرمان

 امکان اجرای کامل و مؤثر آن وجود ندارد. 
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مجریه است. حجم عظیمي از  یمبنای دیگر، منطق سیاستگذاری هماهنگ در قوه
کن مسئول عنوان رمجریه بهی قوه یامور کشور در مجموعه یادارههای مشيها و خطسیاست

های سیاست یهکنندکانون هماهنگ یهمثابمزبور به یشود. قوهکشور تنظیم مي یادارهدر 
های مختلف، موظف است در چارچوب اسناد قانوني باالدستي مربوط، به کشوری در عرصه

 برایامور کشور بپردازد و حسب مورد، مراتب را  یهمنظور ادارهای منسجمي بهتنظیم سیاست
-مقننه ارسال کند )سیاستگذاری تقنیني(. لزوم وجود هماهنگي در میان سیاست یید به قوهتأی

های مجریه صالحیت ابتکار پیشنهاد سیاست یهکند قوهای در حال اجرای دولت ایجاب مي
لوایح و  یها، کلیههماهنگي در اتخاذ و اجرای سیاست تأمینمنظور تقنیني را داشته باشد. به

ها و بینيمجریه که دارای بار مالي است، باید برای انجام پیش یهای قوههنامتصویب
آتي و حسب مورد پیشنهاد انجام اصالحات  یهای الزم در لوایح برنامه و بودجههماهنگي

قانون محاسبات عمومي  125 یمادهالزم، به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایي برسد )
 ت دولت(.أداخلي هی ینامهآیین 29 یماده 2 یتبصرهکشور، 
مجریه مرکز اصلي تعیین و هدایت سیاست اجرایي کشور است و بیشترین  یقوه

عهده دارد. بر همین  وسیع و گسترده بر یهای مختلف و در یک شبکهها را در زمینهمسئولیت
ور برنامه و است. در نظام حقوقي ایران، ام قوهاین  یعهده بودجه بر یالیحه یاساس، تهیه

 یبرنامه و بودجه یهکنندجمهور بوده و مقام مزبور هماهنگبودجه مستقیماً زیر نظر رئیس
 (. 209: 2 ، ج1977های قدرت عمومي است )هاشمي، دولت و سایر دستگاه

 57ها و لوایح قانونی مشمول اصل طرح. 2

گرچه مخاطب اندارد.  ن لوایح مالي و غیرمالي وجودبیدر اجرای حکم این اصل، تفاوتي 
نباید از نظر دور داشت که حجم زیادی از قوانین غیرمالي، بار  ،اصلي آن، قوانین مالي است

 ی. بنابراین فارغ از عنوان و موضوع قانون، کلیهدارندتوجهي برای دولت شایان مالي 
د عمومي های عمومي یا کاهش درآمپیشنهادهای قانوني که مستلزم افزایش یا ایجاد هزینه

قانون اساسي فرانسه )جمهوری  40 یمادهاست. ظاهراً این اصل، از  57د، مشمول اصل شو
هایي پیشنهادها و اصالحیه»مزبور  یماده( اقتباس شده است. به موجب 1377پنجم، مصوب 

ها سبب کاهش درآمد عمومي و شود، چنانچه تصویب آنکه از طرف اعضای پارلمان ارایه مي
گفتني است در این نظام نیز «. باشدای عمومي گردد، قابل پذیرش نميا افزایش هزینهایجاد و ی

طورکه از قانون اساسي همان (1)ند.داراعضای پارلمان و دولت هر دو حق ابتکار قانونگذاری 
های قانوني یا پیشنهاد طرح یهشود، در این نظام محدودیت مزبور بر کلیفرانسه نیز استنباط مي
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ای و غیر آن وارد شده است. البته حي بر لوایح دولت، اعم از مالي و غیرمالي، بودجهاصال
در راستای حفظ توازن اغلب ها محدودیت یادشده را صرفاً ناظر بر لوایح بودجه و برخي نظام

-قانون اساسي ایتالیا در این زمینه مقرر مي 71اند. اصل ها و درآمدهای عمومي دانستههزینه

گردد، های مالي را که از طرف دولت ارایه ميمجالس هر سال بودجه و صورتحساب»دارد: 
-های جدیدی را وضع یا هزینهتواند مالیاتکنندۀ بودجه نميکند. ... قانون تصویبتصویب مي

های جدید یا افزایش هزینه گردد، های جدیدی را ایجاد نماید. هرگاه قانوني که باعث هزینه
 (2)«.]جبران[ با آنها را نیز تصریح نماید باید طرق مقابله

با  1953داخلي مجلس شورای اسالمي )مصوب  ینامهقانون آیین 144 یمادهدر  57اصل 
مجلس مکلف است وصول کلیه  رئیس»اصالحات بعدی( نمود داشته است. براساس این ماده 

قانون اساسي در  57شود، با رعایت اصل ها و لوایح عادی را که به مجلس تقدیم ميطرح
 همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعالم نموده و همزمان موضوع را به کمیسیون

 «.مربوط ارجاع کند
مورخ  7733 یمشورتي شماره ی، شورای نگهبان در نظریه57با وجود اطالق اصل 

ان در الیحه بودجه قانون اساسي ناظر به پیشنهادهای نمایندگ 57اصل »بیان داشته:  5/12/1954
 (. این نظر ظاهراً بر115: 1931مقررات،  و قوانین انتشار و تنقیح تدوین، )معاونت« باشدنمي

عنوان یکي از لوایح قانوني داخل در بودجه نیز به یزیرا الیحه ،خالف اطالق اصل مزبور است
قانون  175 یادهم 1 یتبصرهحکم این اصل است. در اینجا الزم است به محدودیت مقرر در 

داخلي مجلس شورای اسالمي اشاره کرد که در مورد تصویب بودجه در مجلس  ینامهآیین
ها در زمان در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیون» :دارداشعار مي

باشد. مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مى
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. 

بدین ترتیب، در سطح قوانین عادی  .«جلسه خواهد بودتشخیص موارد مذکور با رئیس
بودجه قرار داده شده است.  ییشنهادهای اصالحي نمایندگان بر الیحههایي بر پمحدودیت

مجریه بعضاً نسبت به تغییرات واردشده بر لوایح بودجه معترض بوده و آن را از  یالبته قوه
جمهور )وقت( در علل عدم اجرای کامل قوانین مزبور دانسته است. در آخرین مورد، رئیس

ریزی و نظارت راهبردی کل کشور به معاونت )وقت( برنامه 1932سال  یابالغ قانون بودجه
]با توجه به[ »... نویسد: مي 25/09/1932مورخ  55175 یشماره یجمهور در نامهرئیس

عمل تغییرات وسیعي که از سوی مجلس شورای اسالمي در الیحه بودجه تقدیمي دولت به
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و در ادامه به ....« الت اساسي شده است آمده ... عمالً شاکلۀ الیحۀ مذکور دچار تغییر و تحو
ایجاد »کند: بودجه اشاره مي یبرخي از موارد مغایر قانون اساسي در بررسي و تصویب الیحه

 -نظر گرفتن مصارف قطعي در مقابل آن الوصول و درمیلیارد ریال منابع مشکوک 132000
در انتهای این نامه، ...«.  میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و 40000کاهش حداقل 

منظور جلوگیری از بروز مشکالت مزبور به یبر لزوم اتخاذ تدابیر کافي در اجرای قانون بودجه
ه در این الیحه، گرفتعلت تغییرات انجامبه (9)به اقتصاد کشور و مردم تأکید شده است. و آسیب

 اشاره کرده است.  صورت ضمني به عدم اجرای کامل قانون بودجهجمهور بهرئیس
تفسیری  یشود؟ نظریهها نیز ميعالي استان های شورایشامل طرح 57آیا حکم اصل 

گونه را شامل این 57شورای نگهبان حکم اصل  1/4/1977مورخ  17771/90/77 یشماره
 مجریه،ی پیشنهاد قانوني توسط شورای مزبور به قوه یارائهدر صورت  (4)داند.ها نیز ميطرح

قانوني به مجلس  یت وزیران در قالب الیحهأمراتب در نهایت پس از بررسي و تصویب در هی
دلیل مجریه( بهی پیشنهاد مزبور به قوه یارائهشود. این امر )شورای اسالمي ارسال مي

اجرای آن، پس از  برایمجریه و تدارک تمهیدات الزم ی سازی پیشنهاد مربوط در قوههماهنگ
ها و سایر نهادهای های مزبور برای شهرداریر مجلس است. البته چنانچه طرحتصویب د

بر آن چنانکه در ادامه خواهیم دید،  57عمومي یا خصوصي ایجاد هزینه کند، شمول اصل 
 رسد.نظر ميمحل ایراد به

ي از حقوق ملت دانسته شده )مثل اصول یکه در قانون اساسي، جز خصوص مواردی در
یا اخذ « قانون»موجب قانون اساسي، تصویب  صل سوم( و همچنین مواردی که بهمندرج در ف

)تشکیل و وظایف و  5مجلس الزم دانسته شده و دارای بار مالي است، مثل اصول  یمصوبه
)دادن  70)موارد معافیت، بخشودگي و تخفیف مالیاتي( و  71اختیارات شوراهای اسالمي(، 

ها حاکم است. در بر آن 57یا خارجي از طرف دولت(، اصل  های بالعوض داخليوام یا کمک
این موارد صرفاً تصویب قانون یا به تصویب مجلس شورای اسالمي رسیدن، مورد نظر 

ابتکار تصویب این موارد با طرح  یارائهقانونگذار اساسي بوده است و این امر تالزمي با 
 52 یماده 1 یتبصرهیشنهاد نمایندگان بر پیشنهادی نمایندگان مجلس ندارد. برای مثال، در پ

ده بود مالیات بر فروش خودروهای شتنظیم بخشي از مقررات مالي دولت، مقرر  یالیحه
گیری در مورد وضع، لغو یا تخفیف حذف شود. با اینکه تصمیم 1971سواری از ابتدای سال 
د، شورای نگهبان پیشنهاد رگیقانون اساسي به موجب قانون انجام مي 71مالیاتي براساس اصل 

مورخ  9200/21/70ی ی شمارهنظریهاعالم کرد ) 57مغایر اصل یادشدۀ نمایندگان مجلس را 
مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمي ، 15/11/1970
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 (7).(247: 1972دوم،  ی ششم، سالدوره
مقننه بوده و انجام  یهای اساسي قوهفعالیتکه طبق قانون اساسي مرتبط با انجام  مواردی

و  74دیوان محاسبات کشور )اصول  یادارهتشکیل و  مانندآن مستلزم تصویب قانون است، 
ساماندهي امور تقنیني، بعید است که  یداخلي مجلس و نحوه ینامه( یا تصویب قانون آیین77
حال، در داشتن بار مالي برخي از این ای در این موارد تهیه کند. در هر مجریه الیحه یقوه

طرح قانوني  یارائه. از سویي، اجرای قانون اساسي در این موارد مستلزم ی نیستموارد تردید
، الزم است نمایندگان در پیشنهاد 57حکم مندرج در اصل  تأمینرسد برای نظر مياست. به

، تفاوتي با سایر نظرند و از این بیني کنهای ناشي از اجرای آن را پیشهزینه تأمینخود محل 
 های قانوني ندارد.طرح

اعالم  57های دیوان محاسبات را مشمول اصل های مربوط به فعالیتشورای نگهبان، هزینه
-کرده است. در طرح الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور، مقرر شده بود دیوان مي

اعالم شد و  57ه کند. این مورد مغایر اصل تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاد
در حدود  مجلس بدین ترتیب اصالح و تأیید شد: دیوان محاسبات کشور یدر نهایت مصوبه

از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاده کند )ن.ش. تواند اعتبارات مصوب مي
 .(257-255: 1972سال دوم،  ،ششم یدوره ،2/2/1971م.  200/90/71

داخلي مجلس شورای  ینامه( از قانون آیین59 یمادهالح موادی )اصالح در طرح اص
ن خود، اسالمي، مقرر شده بود برای ایفای بهتر وظایف نمایندگي و ارتباط نمایندگان با موکال

های اجرایي و رسمي باید فضا و امکانات الزم را در اختیار نمایندگان قرار دهند. دستگاه
ف شده بود تشکیالت مناسب را برای تدوین، نگارش و ویرایش ت رئیسه مکلأهمچنین هی

وارد  57ها و لوایح ایجاد کند. شورای نگهبان بر این مصوبه ایراد اصل ادبي و حقوقي طرح
مجلس بدین  ی(. مصوبه202: 1932 هشتم، یدوره، 3/7/1975م.  27343/90/75کرد )ن.ش. 

البته در هر «. نسبت به موارد مزبور اقدام کند اندتوميهیأت رئیسه »ترتیب اصالح و تأیید شد: 
 بیني شود.مجلس پیش یسالیانه یحال اعتبارات مورد نیاز باید در پیشنهاد بودجه

مانند تصویب خود قانون، در صورت داشتن بار مالي باید  طرح تمدید قانون نیز به یارائه
تمدید قانون استفاده از تسهیالت  های مورد نیاز آن باشد. طرحمتضمن طریق جبران هزینه

ونقل ریلي و عمومي شهرها با ایراد مزبور از سوی شورای ارزی برای حمل یحساب ذخیره
 .(379: 1932 هشتم، یدوره ،7/12/1973م.  41457/90/73نگهبان مواجه شد )ن.ش. 

 ن مراد مقنن،است. اگر بیا 57طرح تفسیر قانون نیز اگر متضمن قانونگذاری باشد، مشمول اصل 
جدیدی را ایجاد کند، در شمول محدودیت یادشده تردیدی نیست. شورای نگهبان بر  یهزینه
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قانون تنظیم بخشي از مقررات تسهیل  10و  3قانون اصالح مواد  یطرح دوفوریتي استفساریه
 و اجتماعي اقتصادی، یتوسعه سوم یقانون برنامه 119 یمادهنوسازی صنایع کشور و اصالح 

بر اینکه این طرح نوعي قانونگذاری اسالمي ایران، ایرادی مطرح کرد مبني جمهوری فرهنگي
و در نتیجه  شودميعمومي  یاست و نه تفسیر. از نظر شورا طرح مزبور موجب افزایش هزینه

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

 عمومی یدرآمد و هزینه یهو گسترمفهوم . 3

پیشنهادهایي است که موجب کاهش درآمد عمومي یا افزایش  رصرفاً ناظر ب 57اصل 
عمومي  یتردید پیشنهادی که موجب افزایش درآمد عمومي یا کاهش هزینهد. بيشوعمومي 

یش صورت همزمان موجب افزاشود، مشمول حکم این اصل نیست. در فرضي که پیشنهادی به
رسد در صورت برابری )نسبي( هزینه نظر ميعمومي شود، به یدرآمد عمومي و کاهش هزینه

و درآمد ایجادشده، مشمول محدودیت مندرج در این اصل نیست. شورای نگهبان حسب 
 تواند درقانون یادشده، مي 57پاسداری از قانون اساسي و مشخصاً در اینجا اصل  یوظیفه

ها با مربوط با قانون اساسي، برابری )نسبي( ایجاد هزینه یبهخصوص عدم مغایرت مصو
 .کنددرآمدها را بررسي 

کاررفته در اصل یادشده، این است که هخصوص مفهوم الفاظ ب مورد بعدی قابل بررسي در
عمومي و درآمد عمومي چیست؟ آیا شامل هزینه و درآمد  یدر هزینه« عمومي»منظور از 

 یرسد درآمد و هزینهنظر ميشود؟ به)اعم از دولتي و غیردولتي( مي نهادهای عمومي یکلیه
 یطور کلي، هزینهعمومي پیوند ناگسستني با قانون بودجه و اصل توازن بودجه داشته باشد. به

های قانوني عمومي ناظر بر بهای کاال و خدماتي است که دولت برای انجام وظایف و فعالیت
(. در هر حال، بدیهي است درآمد عمومي مندرج در 94: 1930ي، کند )رستمخود پرداخت مي

-عمومي و تعریف یتر از درآمد عمومي مصطلح در حقوق مالیهقانون اساسي، موسع 57اصل 

و شامل درآمد اختصاصي دستگاه  استقانون محاسبات عمومي کشور  10 یشده در ماده
شود. شورای نگهبان در های عمومي مينههزی تأمینطرق و منابع  یطور کلي کلیهدولتي و به

و آن را حتي شامل است ه کرده ئخود عمالً تفسیر موسعي از هزینه و درآمد عمومي ارا یرویه
داند. آیا هر کاهش یا افزایش های عمومي نیز ميهای درآمدزایي دستگاهاز بین رفتن فرصت

رای بسیاری از قوانین و مقررات است؟ شایان ذکر است اج 57ای، مشمول اصل درآمد و هزینه
 ررسد کاهش یا افزایش صرفاً ناظر بنظر ميپذیر نیست. بهولو غیرمالي بدون انجام هزینه امکان

 رغم استفاده از منابع و امکانات موجود خود نتواند بدون اختصاصِمواردی است که دولت به
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 آن برآید.  یجدید از عهده یهزینه
( 90 یمادهصدا و سیمای جمهوری اسالمي ایران ) یادارهنون به موجب طرح اصالح قا

نفع، توضیحات و پاسخ سازمان صدا و سیما مکلف شده بود در موارد الزم به درخواست ذی
د. این مقرره از کنصورت مجاني پخش برابر مدت زمان مطلب اصلي به آنان را حداکثر تا دو

بیان شد )ن.ش.  57لقي و خالف اصل عمومي ت یدید شورای نگهبان مستلزم هزینه
(. این تلقي در صورتي 955: 1972 دوم، سال ،ششم یدوره ،9/5/1971م.  1401/90/71

های بازرگاني و در نتیجه، نمود که تمامي زمان پخش صدا و سیما به پخش آگهيدرست مي
 ایجاد مستمر درآمد عمومي اختصاص یافته باشد. 

ها، به نیروهای مسلح در ازای تملک اراضي در اختیار آن همچنین واگذاری زمین بالعوض
فروش و انتقال  یالیحه 7 یمادهعمومي تلقي شده است. به موجب  یموجب ایجاد هزینه

ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها، وزارت جهاد کشاورزی باید پادگان
صورت بالعوض و بیش از قیمت ل اولیه بهزمین مناسب جایگزین را به میزان دو برابر مح

ها قرار دهد. شورا در ایراد خود بر این ماده، واگذاری بالعوض کارشناسي، در اختیار پادگان
م.  99597/90/77زمین به نیروهای مسلح را موجب کاهش درآمد عمومي دانسته است )ن.ش. 

نیروهای مسلح نیز بخشي از (. این در حالي است که 127: 1932 هشتم، یدوره ،15/4/1977
بر شود. افزونکل کشور درج مي یها نیز در قانون بودجهآن یند که بودجهانهادهای عمومي

 ها بوده است.این، واگذاری زمین به نیروهای مسلح در مقابل تملک زمین آن
ي جدید از منظر شورای نگهبان، تابع قانون عام استخدام ییکي از مصادیق ایجاد هزینه

ي، کارکنان گمرک کامور گمر یکردن روابط استخدامي بخشي از کارکنان دولت است. الیحه
دلیل (. این مقرره به4 یده بود )بند پ مادهکررا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 

خصوص پرداخت حقوق پرسنلي، موجب افزایش  در کهای سازمان گمرافزایش هزینه
د بار مالي ناشي از شد ایراد شورا قرار گرفت. در نهایت مقرر عمومي تلقي شد و مور یهزینه

. م 49352/90/30شود )ن.ش. اجرای قانون مزبور از محل درآمدهای حاصل از آن قانون تأمین 
(. این در حالي است که مشخص نیست قانون مزبور 529: 1932 هشتم، یدوره ،5/5/1930

 ه دارد. همراچه منابع مشخص مالي را برای دولت به
خصوص طرح دیپلم فني شناختن مدرک تحصیلي  نظر خود در شورای نگهبان در اظهار

کردن و  التحصیالن آموزشگاه بهدار روستایي، بیان داشته است معادل دیپلم فني تلقيفارغ
تحصیل در  یامکان ادامه مانندالتحصیالن مزبور از مزایای دیپلم )برخوردار دانستن فارغ

سوم،  یدوره ،15/5/1950م.  1730)ن.ش.  شودميعمومي  یوجب افزایش هزینهدانشگاه( م
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 ی تحصیل و از جهت دارا بودندر این طرح، امکان ادامه« مزایا»(. منظور از 411: 1977
د؛ شوعمومي  یرسد موجب افزایش هزینهنظر نميمدرک تحصیلي دیپلم است. در نتیجه به

مدرک دیپلم موجب  یارائهیادشده مستخدم دولت باشند و  التحصیالنکه فارغمگر درصورتي
 ها شود.افزایش حقوق آن

عمومي دانسته شده است.  یایجاد شورای اداری و دبیرخانه موجب ایجاد یا افزایش هزینه
تشکیل شوراهای  ،در طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصالح شوراهای عالي، شورای نگهبان

بیان داشت )ن.ش.  57و آن را خالف اصل کرد ای بار مالي اعالم داررا مذکور در طرح مزبور 
(. البته در این موارد باید میان ایجاد و 1073 هفتم، یدوره ،11/11/1975م.  24321/90/75

که رسد، درحالينظر ميبه 57تشکیل تمایز قائل شد. مورد نخست مشمول اصل  یاجازه
فوریتي الحاق یک امد. همچنین شورا در بررسي طرح سهانجایجاد لزوماً به ایجاد نمي یاجازه

ای در مجمع قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي، تشکیل دبیرخانه 72 یمادهتبصره به 
م.  2577/21/70اعالم کرد )ن.ش.  112و  57تشخیص مصلحت نظام را مغایر اصول 

ر است با عنایت به درج ذک شایان(. در این مورد 475-477: 1972 ششم، یدوره ،23/7/197
کل کشور،  یساالنه یبودجه یمجمع و همچنین شورای نگهبان در الیحه یبودجه

د، مشمول اصل شوها ها یا کاهش درآمدهای آنپیشنهادهای قانوني که متضمن افزایش هزینه
( 10/05/1952)مصوب  قانون مقررات مالي شورای نگهبان 1 یمادهاست. براساس  57

مذکور  امور مالي شورای یوسیلهبهشورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه  یبودجه
 یدر الیحه د تا عیناًشوپیشنهاد مي تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه

قانون  55 یمادهقانون شمول  2 یمادههمچنین براساس  د.شوکل کشور منظور  یبودجه
)مصوب  آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات ماليمحاسبات عمومي کشور 

پس از  مالي مجمع تهیه و هزینه امور ،مجمع به تفکیک برنامه و مواد یبودجه(، 7/12/1955
گرچه در عمل، قوانین مزبور بعضاً ا د.شومي یید مجمع به سازمان برنامه و بودجه پیشنهادأت

 نحو کامل اجرایي نشده است.به
شود کل کشور قید نمي یها در قانون بودجهآن یادهای عمومي که بودجهخصوص نه در

ها ندارد، مسئله متفاوت و خرج آنطور کلي، مجلس نقشي در بررسي و تصویب دخل و به
ای اشاره کرد. با ها و نهادهای حرفهتوان به شهرداریاین نهادها مي یجمله رسد. ازنظر ميبه

رسد نظر ميکل کشور، به یها در قانون بودجهو خرج آنخل توجه به عدم درج حساب د
شود. در برخي نظرهای شورا، ایجاد دبیرخانه در شهرداری، گونه نهادها نميشامل این 57حکم اصل 

به موجب  ی عمومي تلقي نشده است. در خصوص تهیه و تصویب طرح تفصیلي شهریهزینهایجاد 
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بیني شده شورای عالي شهرسازی و معماری ایران پیشقانون تأسیس  7 یمادهطرح اصالح 
، پس از داردهای تفصیلي که بار مالي مستقیم برای شهرداری بود که آن قسمت از نقشه

کمیسیون  یپذیر است. همچنین مقرر شده بود دبیرخانهتصویب شورای اسالمي آن شهر امکان
مورد  57اصل  نظراز  مذکور یمادهشود. کل مربوط در سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل 

(. 414: 1932 هشتم، یدوره، 15/12/1975م.  91735/90/75ایراد شورا قرار گرفت )ن.ش. 
کمیسیون به شهرداری تهران انتقال  یاول در اصالحات حذف شد و محل دبیرخانه یجمله

اگر بار مالي  مزبور مورد تأیید شورا قرار گرفت. ییافت. پس از اعمال این اصالحات، مصوبه
های تفصیلي برای شهرداری، بدون تعیین طریق جبران آن مغایر اصل ناشي از تصویب نقشه

عمومي محسوب  یاست، در مقابل چرا تأسیس دبیرخانه در شهرداری تهران، ایجاد هزینه 57
 شود؟نمي

 خود، تشکیل دبیرخانه در شهرداری را موجب هایشورای نگهبان در برخي دیگر از نظر
ت منصفه، پیشنهاد نمایندگان مبني أعمومي تلقي کرده است. در طرح تشکیل هی یایجاد هزینه

ت منصفه با بودجه و امکانات شورای شهر مرکز استان تشکیل شود، أهی یبر اینکه دبیرخانه
(. 997: 1972ششم،  یدوره ،17/10/197م.  9090/21/70اعالم شد )ن.ش.  57مغایر اصل 

شود. این در  تأمینهای اهدایي آن از محل کمک یمزبور اصالح و مقرر شد بودجه یمصوبه
های مزبور از محل کمک یمنابع مورد نیاز برای تشکیل دبیرخانه تأمینحالي است که در 

طرح ساماندهي و حمایت از مشاغل  11 یمادهمردمي، تردید جدی وجود دارد. همچنین 
 یهای مناسبي را برای عرضهند مکاناها مکلفشهرداری یخانگي مقرر کرده بود کلیه
بیني کنند. شوراهای اسالمي شهر نیز مکلف شده بودند پیش تأمینمحصوالت صاحبان مشاغل 

 یبیني این امر در بودجهها انجام دهند. تکلیف شورای شهر به پیشآن یالزم را در بودجه
 یدوره ،1973/ 4/2م.  97097/90/73تشخیص داده شد )ن.ش.  57شهرداری، خالف اصل 

اگر امر یادشده  شداما معلوم ن ،مزبور تأیید شد ی(. با حذف این قید، مصوبه452: 1932 هشتم،
 12مزبور چگونه باید جبران شود؟ براساس بند  یکند، هزینهبرای شهرداری ایجاد هزینه مي

مي کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسال 51 یماده
شهرداری و  ی(، تصویب بودجه، اصالح و متمم بودجه و تفریغ ساالنه1/9/1957)مصوب 

ها و همچنین مالي شهرداری ینامههای وابسته به شهرداری با رعایت آیینمؤسسات و شرکت
ین اساس، شوراهای اسالمي شهر است. بر ا یعهده شورای شهر بر یساالنه یتصویب بودجه

 کل کشور تهیه یساالنه یبودجه یها در نظامي مستقل از الیحههای شوراها و شهرداریهزینه
 رسد.و به تصویب مي شودمي
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 عمومی یجبران کاهش درآمد یا افزایش هزینه یطریق و نحوه. 4

نانچه ل شد. چئند، تمایز قادار ن مصوباتي که بار مالي دفعي و مستمربیدر این قسمت باید 
پیشنهاد قانوني اثر مالي دفعي داشته باشد که با یک یا چند بار )محدود( پرداخت، حکم قانون 

شود. چنانچه پیشنهاد های آن مطرح نميجبران هزینه ینحوه اجرا شود، بحث خاصي در مورد
-زینهه تأمینهای آتي نیز باید محل نحوی که در سالبه ،شده دارای بار مالي مداوم باشدمطرح

رسد. برای تعیین طریق مناسبي برای نظر مينظر گرفته شود، مسئله قابل تأمل به های آن در
 یلوایح بودجه ی، ابتکار تهیه72های قوانین مزبور، با توجه به اینکه مطابق اصل جبران هزینه

قانون مورد اجرای  یبیني هزینهبه پیشتوان این قوه را مجریه است، آیا مي یکل کشور با قوه
های آتي ملزم کرد؟ پاسخ شورای نگهبان به این پرسش، منفي های سالنظر در لوایح بودجه

 را بر مذکوربیني الزام است. شورا در بررسي پیشنهادهای تقنیني نمایندگان مجلس، پیش
الیحه و در نتیجه، خالف قانون اساسي دانسته است؛  یمجریه در تهیه یخالف صالحیت قوه

واحدی نداشته است. در توضیح این مسئله باید توجه داشت  یچه شورا در این زمینه رویهگرا
الیحه است. فارغ از تحلیل حقوقي نظر شورا،  یارائهمجریه به  یکه این الزام، نوعي الزام قوه

مجریه به این امر، قابل بررسي است. مجلس  یپیامدهای منفي ناشي از عدم پذیرش الزام قوه
های ناشي از اجرای طرح ی اسالمي در اکثریت قریب به اتفاق مواردی که جبران هزینهشورا

های آتي را در ابتدا با انجامد، جبران آن در سالپیشنهادی نوعاً بیشتر از یک سال به طول مي
 است. اما این موارد باسالیانه مرتفع کرده  یبیني آن در لوایح بودجهمجریه به پیش یالزام قوه

ایراد شورای نگهبان مواجه شده و در برخي موارد با اصرار مجلس بر نظر خود به مجمع 
مجلس عیناً به تصویب رسیده است. در سایر موارد  یتشخیص مصلحت نظام ارسال و مصوبه

در  گرفتهاند. تغییرات انجامنظر شورا داشته تأمینخود سعي در  ینمایندگان با اصالح مصوبه
نحوی است که حسب مورد، مغایر نظر شورای نگهبان بعضاً به تأمینبرای مصوبات مجلس 

شود. در زیر شأن مجلس در نظام سیاسي و جایگاه قانون عادی در نظام حقوقي ایران تلقي مي
 شود.به دو نمونه از این اصالحات قابل تأمل اشاره مي

بیني آتي منوط به پیشهای رسیده، در سالتصویبقانونِ به اعتبارنخست  یدر نمونه
مجریه شده است. در طرح اصالح  یسنواتي توسط قوه یمورد نیاز در لوایح بودجه یبودجه

تبدیل به شهر شدن  مانندموادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، برخي موارد 
حریم بخش و الحاق روستاهای واقع در  ینفر جمعیت، تعیین محدوده 9700روستاهای دارای 

را موجب افزایش  مذکورموارد  یبیني شده بود. شورا همهشهر به شهر مربوط و ... پیش
(. 477: 1932 هشتم، یدوره ،12/12/1977م.  95757/90/77عمومي دانست )ن.ش.  یهزینه
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تواند در صورت دولت ميمجلس به این ترتیب اصالح و تأیید شد:  یدر نهایت مصوبه
سنواتي اقدام کند. بدین ترتیب،  یبار مالي آن در بودجه تأمینبه نسبت تصویب هر مورد 

 یاالجرای حکم مقرر در این قانون منوط به تأیید مراتب توسط قوهتصویب قطعي و الزم
 د. شمجریه 

 ،ن اعتقادی، اسیراهای ضد انقالب و منحرفدر طرح حمایت از افرادی که توسط گروهک
مشمول قوانین حمایتي آزادگان و  مذکوریني شده بود اشخاص بشوند، پیشکشته یا معلول مي

شوند و دولت موظف شده بود که بار مالي ناشي از اجرای این طرح را در جانبازان و شهدا مي
بیني کند. این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد )ن.ش. سنواتي پیش یلوایح بودجه

( و در نهایت به این ترتیب تأیید 597: 1932 تم،هش یدوره ،25/11/1973م.  41779/90/73
همچنین به موجب طرح  «.بیني شودسنواتي پیش یمشروط بر اینکه مراتب در بودجه»شد: 
ده بود شدار، مقرر بافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستي شناسههای اجتماعي قاليبیمه
دولت باشد. شورا بر این قسمت از  یبرعهده مذکوراشخاص  یبیمه یهزینهدرصد  20 که

هزینه »از اصالح و تأیید نهایي مقرر شد:  پسوارد کرد.  57مجلس، ایراد اصل  یمصوبه
شود.  تأمین 1977قانون بودجه سال  94( از بند 1977اجرای قانون مزبور برای سال جاری )

م.  91702/90/75 )ن.ش.« است قابل اجرااعتبار در سال بعد  تأمینمصوبه مزبور در صورت 
 (. 425: 1932 هشتم، یدوره ،25/12/1975

خصوص پرداخت  در 1959عمومي مصوب  یطرح اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه
مجریه  یزیرا مقرر شده بود که قوه ،های آموزش نیروها مورد ایراد شورا قرار گرفتهزینه

بیني سنواتي پیش یدر لوایح بودجه های بعداجرای این قانون را در سال یموظف است هزینه
های احکام این قانون در سال اجرای»کند. در نهایت این مصوبه با این اصالح به تأیید رسید: 

م.  95957/90/77)ن.ش. « بار مالي مورد نیاز در بودجه های سنواتي است تأمینآتي منوط به 
 .(947: 1932 هشتم، یدوره ،11/7/197

بیني اعتبار الزم در این است که در صورت پیش پرسششده، ارائهار در مورد هر دو راهک
بودجه، آن را تصویب  یمجریه، چنانچه مجلس در بررسي الیحه یسنواتي قوه یلوایح بودجه

 شود؟نکرد، تکلیف اجرای قانون چه مي
 سنواتي یاجرای طرح قانوني در لوایح بودجه یهزینه تأمینبیني شورای نگهبان پیش

صدا و سیمای  یادارهاعالم کرده است. در طرح اصالح قانون  57های آتي را مغایر اصل سال
های آتي در شورای سیاستگذاری در سال یجمهوری اسالمي ایران، مقرر شده بود بودجه

م.  9073/21/70مواجه شد )ن.ش.  57شود. این مصوبه با ایراد اصل لوایح بودجه منظور مي
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-کردن چاه (. همچنین در طرح تسهیل برقي259: 1972 دوم، سال ،ششم یهدور ،25/10/197

های آتي در لوایح بودجه بیني شده بود منابع مورد نیاز این طرح در سالهای کشاورزی، پیش
افزایش  موجبکه  نظربیني شود. شورا در بررسي این مصوبه اعالم کرد قید اخیر از این پیش

 یدوره، 13/5/1970م.  2977/21/70است )ن.ش.  57اصل عمومي است، خالف  یهزینه
گرفته، عبارت مزبور حذف شد و مصوبه (. در اصالحات صورت117: 1972 دوم، سال ،ششم

های ناشي از اجرای این ( شناخته نشد. اما طریق جبران هزینه57مغایر قانون اساسي )اصل 
 قانون بالتکلیف باقي ماند.

قانون اساسي در مقام بیان  54الیحه، اصل  یهئمجریه به ارا یدر مورد امکان الزام قوه
پیشنهادهای قانوني است. شورای نگهبان در رد این الزام در برخي موارد به  یارائه ینحوه

الیحه،  یارائهقضاییه به ی مجریه یا قوهی رسد الزام قوهنظر مياشاره دارد. به 57و  75اصول 
الیحه است که مستلزم  یارائهالزام در اصل  (5)ین دو قوه نداشته باشد.مغایرتي با استقالل ا

مقننه در  یو الّا قوه ،نویس مواد قانوني مربوط و ... استپیش یبررسي و مطالعات اولیه، تهیه
بسا که الزام این دو قوه چه  ؛کندتنظیم الیحه و محتوای این پیشنهاد قانوني ورود نمي ینحوه
مقننه با الزام این  یالیحه، ناشي از اجرای وظایف مقرر در قانون اساسي باشد. قوه یهئبه ارا

پیشنهاد قانوني  یهئها در ارانوعي بر ظرفیت، توان و تخصص آن الیحه، به یهئدو قوه به ارا
شورای نگهبان است که  هایخالف بسیاری از نظر نظر تأکید دارد. البته این استدالل بر مورد
 73داند )بند مي 57و  54معافیت از مالیات را مغایر اصول  یالیحه یدولت به تهیهالزام 
چهارم،  یدوره ،کل کشور 1959سال  یبودجه یشورای نگهبان در مورد الیحه ینظریه
قانون مطبوعات مقرر شده بود که ضوابط  22 یمادهاصالح  ی(. در الیحه979- 971: 1977

ای ساس قانون اساسي و احکام شرع، به موجب الیحهاه کشور برخروج و ورود مطبوعات ب
و به تصویب کمیسیون مربوط کند ميشود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهیه تنظیم مي

 یدوره ،2/5/1953م.  555تلقي و رد شد )ن.ش.  57رسد. قسمت اخیر مغایر اصل مجلس مي
 .(177: 1977 چهارم،

مقرر شده که پس از تصویب مجلس، دولت  57ز از ایراد اصل در برخي موارد برای گری
مجلس در این موارد، نوعي اذن به دولت در  یگیرد. مصوبهبتواند در آن خصوص تصمیم مي

کل به شرکت  یادارهاالجرا. تغییرات سازماني از الزم یانجام اقدام مربوط است تا ایجاد قاعده
ي باید با تصویب مجلس شورای اسالمي و به موجب قانون دلیل ایجاد یک نهاد دولتدولتي، به

ها به کل امور آب استان یادارهتبدیل  یالیحه یواحدهماده 1 یتبصرهباشد. با وجود این، 
های جدیدالتأسیس، تواند در استانای استان، مقرر کرد وزارت نیرو ميمنطقه شرکت آب
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د. شورا با این ایراد که این قسمت در کنندازی افاضالب روستایي تشکیل و راه و شرکت آب
، 21/11/197م.  3731/90/79اعالم کرد )ن.ش.  57دولت نبوده، آن را خالف اصل  یالیحه
گرچه ااین قسمت حذف شد. در این مورد  گرفتهاصالحات انجام (. در57تا: هفتم، بي یدوره

پس از بررسي و در صورت صالحدید مجریه  یاستفاده کرد تا قوه« تواندمي»مجلس از لفظ 
 قانون اساسي تشخیص داد. 57حکم قانون مزبور را اجرا کند، شورای نگهبان آن را خالف اصل 

مجریه موافقت  یقوه یالیحه بات وزیران با طرح قانوني یا پیشنهاد نمایندگان أچنانچه هی
قرار ندهد؟ حکم اصل  57تواند آن پیشنهاد را مشمول حکم اصل کند، آیا شورای نگهبان مي

های طرح یارائهقانون اساسي، صریح و روشن است. اصل یادشده فرض را بر ممنوعیت  57
قانوني یا پیشنهادهای وارد بر لوایح قانوني دانسته که دارای بار مالي است؛ مگر در مواردی که 

قت یا عدم موافقت بیني شود. موافکاهش درآمدها پیش تأمینها یا طریق جبران افزایش هزینه
گرچه این امر حاکي از همدلي قوای امجریه در این مورد، تأثیرگذار دانسته نشده است.  یقوه

که در  پرسشمجریه و مقننه در تصویب قانون مربوط است. شورای نگهبان در پاسخ به این 
ندگان اعالم جداگانه موافقت خود را با پیشنهاد نمای یوزیر در نامهمواردی که دولت یا نخست

هزینه  تأمینتعیین طریق جبران کاهش و یا »ست؟ بیان داشته است: ا کند، تکلیف مورد کدام
همین اساس، در طرح  بر (5)«.برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسالمي الزم است

 ..،ی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران.واحدهاصالح ماده
های بعد، بیان داشت طرح مزبور در سال یشورای نگهبان در بررسي طریق جبران هزینه

نظر گرفتن  موضوع با در(: »992: 1932 هشتم، یدوره ،25/1/1977م.  92070/90/77)ن.ش.
مصوبه هیئت وزیران در مجلس، مورد بررسي مجلس قرار گیرد و در صورت تصویب، برای 

 تأمینت وزیران با أد. مجلس نیز مصوب کرد با عنایت به موافقت هیشورای نگهبان ارسال شو
 «.شودبار مالي مصوبه فوق، موضوع عیناً تصویب مي

 یکنندهت وزیران در برخي موارد مرتفعأبا وجود این، از نظر شورای نگهبان موافقت هی
 یالیحهخصوص پیشنهاد نمایندگان بر  تلقي نشده است. در 57ممنوعیت مندرج در اصل 

معاون اول  ینامه»ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد، شورای نگهبان اعالم کرد: 
 م. 91701/90/75)ن.ش.« شناخته نشد 57جمهور به این شورا، رافع اشکال مغایرت با اصل رئیس

نشد،  ی یادشده رافع ایراد دانستهدلیل اینکه نامه(. البته 254: 1932 هشتم، ی، دوره25/12/1975
ت وزیران برسد و أماهوی نبوده است؛ بلکه از نظر شورای نگهبان، موضوع باید به تصویب هی

جمهور مستقیماً با شورای نگهبان مراتب به مجلس اعالم شود و نه اینکه معاون اول رئیس
 (.179 :1931مرکز تحقیقات شورای نگهبان، کند و بار مالي پیشنهاد مربوط را بپذیرد ) نگارینامه
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مقننه، پیشنهاد  یمجریه با هماهنگي قوه یگونه موارد، آن است که قوهحل قابل طرح در اینراه
های طرح جبران هزینه یه کند یا در بیان نحوهئقانوني به مجلس ارا یمربوط را در قالب الیحه

 د. کنپیشنهادی، مالحظات و پیشنهادهای خود را به نمایندگان مجلس منعکس 
شده، وارد بررسي و بینيهبان در برخي موارد، در بررسي طریق جبران پیششورای نگ

شده توسط مجلس شده است. در طرح بینيتحلیل آثار و تبعات احتمالي ناشي از طریق پیش
اختصاص درصدی از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سیمای جمهوری 

-زمان مزبور موظف به پرداخت مبلغي به فدراسیونهای ورزشي، سااسالمي ایران به فدراسیون

های بازرگاني شده بود. شورا در نظر خود بیان داشت با های مربوط از محل افزایش آگهي
های که از وظایف اصلي این سازمان است، افزایش تعداد آگهي توجه به تولید و پخش برنامه

های گهيآو افزایش قیمت پخش  پذیر نیستبازرگانيِ متناسب با مسابقات ورزشي امکان
درآمد از محل  تأمینشود. بنابراین بازرگاني نیز با مشکالت تقاضا و تقلیل درآمد مواجه مي

، 27/5/1970م.  2427/21/70طرح مزبور را رد کرد )ن.ش.  روازاینمذکور غیرممکن است. 
 (. 477-477: 1972 دوم، سال ،ششم یدوره

های عمومي، مجلس در برخي ایجاد یا افزایش هزینه خصوص طریق جبران ناشي از در
گیری حداکثری از از سوی شورای نگهبان، دولت را به بهره 57منظور رفع ایراد اصل موارد به

جدید جلوگیری شود. در طرح  یاست تا اساساً از ایجاد هزینه امکانات موجود ملزم کرده
شورای ملي ایمني زیستي  یه بود دبیرخانهبیني شدایمني زیستي جمهوری اسالمي ایران پیش

کردن تمهیدات الزم  زیست مستقر شود. شورا با بیان اینکه فراهم در سازمان حفاظت محیط
برای ایجاد شورای ملي زیستي، دارای بار مالي است، این قسمت از طرح مزبور را رد کرد 

مجلس با این  یمصوبه(. 492: 1932 هشتم، یدوره، 24/9/1977م.  9900/90/77)ن.ش.
سازماني و با شرایط موجود در سازمان  یاین شورا بدون توسعه یاصالح، تأیید شد: دبیرخانه

 یمجریه موظف شد بدون ایجاد هزینه یحفاظت محیط زیست مستقر است. بدین ترتیب، قوه
ر نظر مربوط را تشکیل دهد. باید د یعمومي جدید و از طریق امکانات موجود، دبیرخانه

داشت که بدون اطالع از وضعیت ساختار و تشکیالت موجود سازمان حفاظت محیط زیست، 
 سازماني وجود ندارد. یامکان الزام به تشکیل دبیرخانه بدون توسعه

های عمومي(، در )طریق جبران ناشي از ایجاد یا افزایش هزینه مذکورخصوص موضوع  در
 ی طرح، نامشخص است. در این موارد، مجلس درهابرخي مصوبات مجلس محل جبران هزینه

نحوی اقدام کند که مورد ایراد شورا قرار نگیرد، فارغ از اینکه آیا طریق جبران صدد بوده به
های کند یا خیر. در طرح تعیین تکلیف چاههای اجرای قانون را ميها واقعاً جبران هزینههزینه
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سال از تصویب این قانون،  ظف شد ظرف مدت پنجبرداری وزارت نیرو موبهره یفاقد پروانه
های آب کشاورزی اقدام چاه یکردن کلیه ها، به برقياز محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه

م.  97095/90/73وارد کرد )ن.ش.  57کند. شورای نگهبان بر این مصوبه ایراد اصل 
منابع »یب اصالح و تأیید شد: (. این مصوبه بدین ترت579: 1932 هشتم، یدوره ،4/2/1973

های فسیلي ناشي از جویي حاصل از کاهش مصرف سوختاجرای این قانون از محل صرفه
- دلیل نامشخص، به...«جویي از محل صرفه»رسد نظر ميبه«. شودمي تأمیناجرای این قانون 
 شود.ميهای عمومي تلقي نها، تعیین طریق جبران هزینههزینه تأمینبودن محل دقیق 

توسط  57خصوص حکم مقرر در اصل  نظر شورای نگهبان در تأمیندر صورت عدم 
قانون اساسي به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال  112مجلس، مراتب به موجب اصل 

از  57مغایرت با اصل  سببشود. در این مورد برخي نویسندگان برآنند مصوباتي که بهمي
: 1973بل ارسال به مجمع نیست )جمعي از نویسندگان، شود، قاسوی شورای نگهبان رد مي

خالف  های بر(. براساس این دیدگاه، نمایندگان اساساً صالحیت ابراز پیشنهادها و طرح53
عبارت دیگر، پیشنهادهایي که طریق جبران کاهش درآمد یا افزایش را ندارند. به 57اصل 
س را ندارد. در صورت تصویب طرح ها را مشخص نکرده باشد، قابلیت طرح در مجلهزینه

از  112شود. در مقابل دیدگاه دیگر بر آن است که اصل مزبور، عنوان مصوبه بر آن بار نمي
، براساس منطوق اصل 57اصل  سببهشود و مصوبات مردود بنیز مي 57جمله شامل اصل 

(. 211: 1931، دهزافالحشود )چنانچه مجلس بر نظر خود اصرار کند، به مجمع ارسال مي 112
 در»بیان داشته است:  29/12/1931مورخ  43543/90/31 یشماره یشورای نگهبان طي نظریه

، با توجه به اينكه اصل طرح يا «معلوم نشدن طريق کاهش درآمد يا تأمین هزينه جديد».. .مورد 
ارجاع به  قانون اساسی قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراين قابل 57صراحت اصل پیشنهاد به

خصوص دیدگاه نخست گفتني است حتي  در«. باشدمجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی
هایي که طریق جبران مالي آن مشخص نشده باشد، بار نشود، در چنانچه عنوان مصوبه بر طرح

شود و در رسد و با عنوان مصوبه به شورای نگهبان ارسال ميهر حال به تصویب مجلس مي
مشخصي برای  سازوکارنداند، هیچ  57مجلس آن طرح را خالف اصل  فرضي که رئیس

نداند، « مصوبه»جلوگیری از طرح و تصویب آن وجود ندارد. اگر شورای نگهبان نیز آن را 
تواند بر دلیل مبتني بر اصول قانون اساسي ندارد. در این فرض، مجلس ميای جز رد آن بهچاره

 یرسد ارسال مصوبهنظر ميبرای مجمع ارسال کند. بهاقدام خود اصرار کرده و مراتب را 
در مواردی قابل تصور باشد که شورای نگهبان  اغلبمجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

گرچه از اطالق اشده و کفایت آن اختالف نظر داشته باشند. بینيجبران پیش طریقو مجلس بر 
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في میان مجلس و شورا، قابل ارسال به شود که تمامي موارد اختالچنین برداشت مي 112اصل 
 است. شایان ذکر است حسب نظر شورای نگهبان، موارد مزبور قابل ارسال به مجمع نیست.مجمع 

 گیرینتیجه
مجلس در تمامي مواردی که به موجب قانون اساسي دارای صالحیت قانونگذاری است، 

های مبتني بر قانون الحیتو در اجرای ص 57تواند بدون توجه به حکم مقرر در اصل نمي
اصول قانون  یاساسي خود، اقدام به قانونگذاری کند. محدودیت مندرج در اصل مزبور، کلیه

مجلس گذاشته یا تصویب آن را به موجب  یعهده که وظایف و اختیاراتي را بر را اساسي
 گیرد. ، دربرمياست قانون دانسته

گیرد. اجرای بر لوایح را باالطالق دربرمي ها و پیشنهادهای واردطرح ی، کلیه57اصل 
اغلب قوانین مصوب مجلس ولو قوانین غیرمالي، بدون اختصاص بخشي از منابع مالي کشور 

ها و پیشنهادهای وارد بر لوایحي ، شورای نگهبان از تأیید طرحسببپذیر نیست. بدین امکان
یه، ابتکار قانونگذاری از طریق نشده، خودداری کرده است. این رو که محل جبران آن تعیین

تر، توجه به ابعاد مختلف الیحه را که نوعاً محصول کار کارشناسي قوی و دقیق یارائه
ها، منابع، خصوص عنایت به ظرفیتهای مربوط و بهموضوع، هماهنگي با سایر سیاست

طرح  یهئاراکند. اصرار بر های مالي و غیرمالي موجود است، تقویت ميامکانات و محدودیت
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. 

های رسیده را در سالتصویبقانونِ به اعتبارتوان به مواردی اشاره کرد که در این خصوص مي
مجریه  یسنواتي آتي توسط قوه یمورد نیاز در لوایح بودجه یبیني بودجهمنوط به پیش (7)آتي
 تأییدکند؛ یا در موردی که تغییر مبنای تقسیمات کشوری پس از تصویب مجلس، منوط به مي
 مجریه شده است. یقوه

امور  یادارهنویس قانون از طرف رکن مسئول متون پیش یهئبا رویکرد تقدم ارا 57اصل 
تهیه و  یوسیلهمجریه( به یهای اجرایي کشور )قوهسیاست یهکنندعمومي و کانون هماهنگ

ی است که ناپذیرانکارلوایح قانوني، تنظیم شده است. اصل مزبور مبتني بر منطق مالي  یهئارا
 شود. تأیید مصوبات مجلس درقانونگذاری مي یبه آن، موجب شکست پروژه يتوجهبي

بیني نحو کامل پیشمجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که طریق جبران آن حداقل به
کند، اما در مربوط به نظام حقوقي را مرتفع مي یگرچه ظاهراً مانع ورود مصوبها، است نشده

 های مالي دولتعمل با مشکل اجرا مواجه خواهد شد. تصویب قانون بدون توجه به محدودیت
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امور کشور به تولید قوانین  یهای اجرایي دولت در ادارهفارغ از سیاستدر اجرای آن و 
منجر نحو کامل و مؤثر های در حال اجرا و عدم اجرای قانون، حداقل بهناهماهنگ با سیاست

 . انجامدميتورم قانوني،  بهو  شودمي و در بلندمدت بر حجم قوانین افزوده شده
قانون  57بان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل شورای نگه هایبا بررسي آرا و نظر
شود که یکي از مسائل اصلي در این خصوص، بررسي کفایت طرق اساسي، چنین استنباط مي

هاست؛ امری که مستلزم بررسي آثار شده برای جبران کاهش درآمدها یا افزایش هزینهبینيپیش
تبع باید با بهبان است که و پیامدهای اقتصادی مصوبات و طرق مزبور، توسط شورای نگه

بیني منظور حصول اطمینان از پیشد. همچنین بهگیرگیری از کارشناسان مربوط انجام بهره
اجرای قوانین، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این  منظوربهمنابع مالي مناسب و مکفي 

دود شود که میان د و برای مثال، صرفاً به مواردی محگیرصورت محدود انجام زمینه باید به
شده برای جبران بینيخصوص کفایت طرق پیش مجلس شورای اسالمي و شورای نگهبان در

آثار مالي مصوبات اختالف ایجاد شود؛ چه آنکه اجرای کامل و مؤثر قانون، که از جمله 
ی است که همواره باید ناپذیرمنابع مالي اجرای آن است، مصلحت انکار تأمینمستلزم توجه به 

 .رد توجه قرار گیردمو
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 هایادداشت
 نماوأوزیر و اعضای پارلمان قوانین را تنخست»دارد: قانون اساسي این کشور مقرر مي 93ی ماده .9

کنند. لوایح قانوني پس از اخذ نظر شورای دولتي، در شورای وزیران به بحث و بررسي پیشنهاد مي
شود. لوایح قانوني مالي بودجه ابتدا به ميرائه شود و سپس به دفتر یکي از دو مجلس اگذاشته مي

ی مواد یادشده از قانون اساسي فرانسه، از منبع زیر اخذ شده ترجمه ...«. شودمجلس ملي ارائه مي
 .1955است: قانون اساسي فرانسه، 

 .1953قانون اساسي ایتالیا، است:  شدهی اصل یادشده از منبع زیر اخذ ترجمه. 2

کل کشور،  1932ی سال ی قانون بودجهمزبور از این کتاب نقل شده است: مجموعهی متن نامه .3
1932 :11-12. 

اصل هفتادوپنج قانون اساسي شامل هر طرحي که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالي » .4
 «.شودداشته باشد، مي

جای و به« ن.ش.»از « ی شمارهنظریه»جای عبارت منظور اختصار، از این پس بهدر این نوشتار به .7
مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد »استفاده شده و عبارت « م.»از حرف « مورخ»ی واژه

ی مجلس ی دورهدر ارجاعات حذف شده و صرفاً به شماره« مصوبات مجلس شورای اسالمي
 شود.اشاره مي

 توسعه، کامالً مشهود و رایج است.ی قوانین مثل قوانین برنامه برخيکما اینکه این امر در  .9

 .7/5/1955م.  1499ی ی مشورتي شمارهنظریه .5

ی کل در همان سال معموالً از محل اعتبارات مصوب در قانون بودجه قانونشایان ذکر است اجرای  .8
 شود.بیني ميکشور همان سال پیش
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 و مآخذ منابع
صورت مشروح  ،(1954رای اسالمي)کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شو یاداره

کل امور  یتهران: اداره، مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
  .2 فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي، چ اول، ج

تهران:  قانون اساسی فرانسه،(، 1955المللي نهاد ریاست جمهوری )های بینکل توافق یاداره
  ریاست جمهوری.

تهران: قانون اساسی ايتالیا، (، 1953المللي نهاد ریاست جمهوری )های بینکل توافق یاداره
 ریاست جمهوری.

مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات  (،1932شورای نگهبان ) یپژوهشکده
 شورای نگهبان، چ اول. ی، تهران: پژوهشکدههشتم یدورهمجلس شورای اسالمی 

 ،مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 1973ندگان )جمعي از نویس
 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقي ریاست جمهوری، چ اول. :تهران

( قانون 57اصل )»(، 1931تهراني، ایمان ) و زاده، محسنمحمدرضا؛ فاتحي حسیني، سید
 .152-199، صص 50، ش مجلس و راهبرد، «ریزیبودجهی مقننه در اساسي و اختیارات قوه

 ، تهران: میزان، چ اول.عمومی یمالیه (،1930رستمي، ولي )

تحلیل مرزهای صالحیت تقنینی در  ؛تفكیک تقنین و اجرا (،1931محمد )زاده، عليفالح
 ، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرراتروابط قوای مقننه و مجريه

 ، چ اول.معاونت حقوقي ریاست جمهوری
، تهران: میزان، چ های حقوق اساسیبايسته(، 1974ابوالفضل ) پناهي، سیدشریعت قاضي

 ویکم.بیست

مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات (، 1972مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
 چ اول.، تهران: دادگستر، سال دوم -ی ششممجلس شورای اسالمی دوره

مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات (، 1977مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
 ، تهران: نشر دادگستر، چ اول.ی سوممجلس شورای اسالمی دوره

مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات (، 1977مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
 ادگستر، چ اول.، تهران: دی چهارممجلس شورای اسالمی دوره

مبانی نظرات و آرای شورای نگهبان مستنبط از (، 1931مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
 ، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چ اول.9385مذاکرات سال مشروح 
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مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات تا(، مرکز تحقیقات شورای نگهبان )بي
، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و هفتم یدورهشورای اسالمی مجلس 

 مقررات، چ اول.

، تهران: ی قانون اساسیمجموعه(، 1931معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات )
 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چ دوم.

(، 1932و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوری ) معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین
، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار کل کشور 9312سال  یقانون بودجه یمجموعه

 ، چ اول. قوانین و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوری

 .2، تهران: میزان، چ دوازدهم، جحقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 1977هاشمي، سید محمد )
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 يمات اداريل تصميدال يارائهالزام به اصل 
 خوب: يدر پرتو مفهوم اداره

ران و يا ينظام حقوق يقيتطب يمطالعه
 اروپا يهياتحاد

 
 **2، فرامرز عطريان*1زادهييمحمدجواد رضا

 

، واحد ياسيحقوق و علوم س يدهكالملل، دانشنيو ب يمدعو گروه حقوق عموم يأت علميعضو ه. 1
 راني، تهران، ايقات، دانشگاه آزاد اسالميعلوم و تحق

، ياسيحقوق و علوم س يدهكالملل، دانشنيو ب ي، گروه حقوق عموميحقوق عموم يتركد يدانشجو. 2
 راني، تهران، ايقات، دانشگاه آزاد اسالميواحد علوم و تحق

 

 02/92/9313: رشيپذ  94/8/9313: افتيدر

 يدهكچ
ه در كاست  ياز اصول مدرن حقوق ادار يكي، يمات اداريل تصميدال يارائه الزام به اصل
 ين محدوده و مبانيين مقاله به تبيت شناخته شده است. در ايرسم ا بهيمطرح دن يحقوق يهانظام

منظور ران بهياروپا و ا يهياتحاد يگاه آن در نظام حقوقيجا يسهيق و مقاين اصل و سپس تطبيا
ن، يقوان يهاها و قوتاشراف بر ضعف يدر راستا يامنطقهن سازمان يات اياستفاده از تجرب

 درگرفته صورت يهايبررس يجهيشود. نتينه پرداخته مين زميران در ايا ييقضا يهيمقررات و رو
 يهيدر اتحاد يمات اداريل تصميدال يارائه الزام به ه اصلكد ينماين ميچن ين دو نظام حقوقيا

 يان ادله و مبانيلف به بكم يخوب بوده و مقامات ادار يارهاد يهااز شاخصه يكياروپا 
ن ين و مقررات و همچنيقوان ين اصل، در برخيز ايران نيا يمات خود هستند. در نظام حقوقيتصم

ل يان داليبه ب يمقامات ادار يصورت موردمطرح شده و به يوان عدالت اداريد ييقضا يآرا
 يمات اداريها و تصماقدام يهيلكن موضوع بر يم است ااند. اما الزشده لفكش ميمات خويتصم
 ابد.يم يتعم

 .رانيا ياسالم ياروپا، جمهور يهيخوب، اتحاد ي، ادارهيمات اداريتصم :هادواژهيلك
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 مقدمه
ن ياديه در منشور حقوق بنكاست  يم مدرن حقوق ادارياز مفاه يكي (1)خوب ياداره

ن مفهوم، يا (2)ده است.ششهروندان مطرح  ياساس يهااز حق يكي يمنزلهبهاروپا،  يهياتحاد
 يحقوق ادار يهامنظام در كن حقوق و اصول حايترشرفتهين و پيترمتضمن برجسته

در  هاآن يده است و اجراشس كاروپا منع يهياتحاد يه در نظام حقوقك است عضو يشورهاك
م ين مفاهيبخوب،  ي. اصل ادارهدارد يحقوق شهروند نيتأمدر  ييبسزانقش  يادارات دولت

ن يه اك ياگونه؛ بهه استدركبرقرار  يآشت يمقامات دولت ياريت اختيت قانون و صالحيمكحا
ز ين يينترل مراجع قضاك، تحت نظارت و يافك يارات ادارياز اخت ين برخورداريمقامات، در ع

 برقرار يارات اداريتو اخ يين نظارت قضايب يو قانون يمنطق يق تعاملين طريباشند و بد
و  يمل و تعمق در مباحث علمأت ين اساس اصول و حقوق مندرج در آن اقتضايبر ا .شوديم
 ياز اصول اساس يكي نهيزمن يرا خواهد داشت. در ا ييقضا يآران و يدر قوان هاآن يريارگكهب

ابع مربوط به ه در منك است ميل تصميدال يارائهبه  يف مقامات اداريلكخوب، اصل ت ياداره
 ن مقاله بدان پاسخ دادهيه در اك يپرسشده است. ش يآن تلق يان اصلكخوب، از ار ياداره

ست و چه يچ يمات اداريل تصميدال يارائهاصل  يه مفهوم و مبانكشود آن است يم
 يمفهوم و مبان نخست به نهيزمن ياروپا دارد؟ در ا يهياتحادران و يا يدر نظام حقوق يگاهيجا

 شود.يران پرداخته مياروپا و ا يهيگاه آن در اتحادين اصل و سپس در دو قسمت مجزا، به جايا

 يم اداريتصمل يدال يارائه يمحدوده و مبان. 1
و سپس  شده نييم تبيل تصميدال يارائهن قسمت ابتدا محدوده و استثنائات اصل يدر ا

 .شوديم يل و بررسيآن تحل يمبان

 م و استثنائات آنيل تصميدال يارائهقلمرو . 1-1
ل و يان داليف به بيلكا تي (3)يمات اداريمفهوم اصل مستند و مستدل بودن اقدامات و تصم

 يروشنش را بهيمات خويل تصميد مبنا و داليبا ياداره مقامات كآن است  (4)ميتصم يمبان
چه  براساسو  يهيم متخذه با چه توجيوضوح، مشخص شود تصمه بهك ياگونهند؛ بهنكان يب

 م توسطيل اتخاذ تصميمحق است تا از دال ين اصل، هر شخصياتخاذ شده است. مطابق ا ينيقوان
اگر درخواست شهروند،  مثال يبرا .(203: 1331)هداوند،  ندكدا ياطالع پ يو ادار يمقام عموم

 «رخواسترد د»ا ي« نه»شود، صرف گفتن يرد م يتوسط مقام دولت يمجوز ادار يكبر اخذ  يمبن
 .(Wiener,1969: 781) ان شوديز بين امتناع از صدور مجوز نيا يقانون يد مبنايه باكند، بلكيت نميفاك
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از جمله  ا ويمطرح دن يحقوق يهانظامدر  رت گستردهصوهبه ك دارد تياهم يحدبهن اصل يا
 يات اداراقدامات مقاممات و يشده و بر تصم دكيتأاروپا بر آن  يهياتحادعضو  يشورهاك

وارده بر آن،  اجرا و استثنائاتِ يقهين حال، در طري. با ا(Millet,2002: 311) م استكحا
ن يا يدر مجموعه. (Statskontoret, 2005: 44) خورديم به چشم شورهاكن ين ايب ييهاتفاوت

ن اصل، يز اين يو در موارد است يم ضروريل تصميدال يارائه، يدر فروض يحقوق يهامنظا
ن ين است اكشور، ممكدر هر  ين و مقررات جاريد؛ هرچند بسته به قوانشويم مشمول استثنا

ت ير اهميت زيل توسط اداره، در چند موقعيان دليب، لزوم بين ترتيموارد متفاوت باشد. بد
 العاده دارد:فوق
دهد، يم قرار ريتأث، حقوق و منافع شهروندان را تحت يم اداريه تصمكيهنگام يلكطور هب

ل صعوبت يدله، بيارياخت يهاتين در صالحير دارد. همچنيناپذاجتناب يل، ضرورتيان دليب

 ريه در غكچرا ،دوچندان خواهد داشت يل ضرورتيدال يارائهبا متن قانون،  يتطابق اقدام ادار

 ن خواهد بود.كرمميم متخذه غيا تصميبر اقدام معموله  ييان نظارت قضاكصورت ام نيا
 يادار (5)معمول و سابق يهيخالف رو ه برك يماتيدسته از تصم آن يل و مبانيوه دالعالهب

ه ك يز در موارديه از حد ضرورت خارج شوند و نك يا آن قسم از اقداماتي انداتخاذ شده
گر، ياز طرف د .(202: 1331هداوند، ) دشوان يب ديبا ندكتقاضا  يشهروند از مقام دولت

، يم اداريه تصمكاست  يموردن استثنا مربوط به ياول است؛ ن اصل وارديز بر اين ياستثنائات
ز در يگر نيو با درخواست شهروندان د اشدب يمطلوب شهروند و مطابق با درخواست و

وجه چيهو به استاداره  يامور داخل ينهيدر زممات يگر، تصميد يتناقض نباشد. استثنا
ه ك يماتين در تصميندارد. همچن يدگينفع در رسيا ذيننده كبه حقوق و منافع مراجعه يارتباط

ه ك يعالوه در مواردست. بهين يالزم و ضرور ير مبانكل آن، روشن و واضح است، ذيدل
ت يفور سببها بيل، داشته باشد يدل يارائهعدم  ياقتضا يت از منافع عموميا حماي يت مليامن

 دشويم م، مشمول استثنايل تصميدال يارائهز اصل ينباشد ن يان مبانيموضوع، فرصت ب
Statskontoret, 2005: 44)). 

، آنچه مسلم يادارشده توسط مقام انيب يه در ادلهيالرعاالزم يدر خصوص استانداردها
مختلف  ياين زوايمب يروشنبوده و به يافك، يفكيو  يمكاز لحاظ  يل ابرازيد دالياست با

ن يا يارائهبا عدم  م، صرفاًيل تصميدال يارائهف به يلكاصل ت رونيازام متخذه باشد. يتصم
ن تخلف، يز ايا باشد نيرگويو غ يافكشده ناانيب يه مبانكيه درصورتكبل ؛دشوينم ل، نقضيدال

مربوط  يهاگزارش سندگان،ينو يبرخ علتن يبد. (Milecka, 2011: 54) صورت گرفته است
جوانب امر  يتمام يايد گويه باكاند ردهكه يما تشبياه هواپيس يرا به جعبه يمات اداريتصمبه 
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و ابراز  ييگويلكد از يبا ين مقام اداريهمچن. (Ponce, 2005: 574) موضوع باشد يايو زوا
جز در موارد هب ،ليگونه دالنيبا ابراز ا .(http://b2n.ir/www.law.edu.ru) زديبپره ياشهيلكل يدال

ل يدلهگر، بيعبارت دم را انجام نداده است. بهيتصم يمبان يارائهبر  يف خود مبنيلكتخاص، 
ا و جوانب يانگر زوايب  ياشهيلكو  يلكل ي، داليمختلف ادار يهاپرونده يموضوع يهاتفاوت

د توسط يه باكل خاص خود را دارد يو دال يرا هر پرونده مبانيز ست،ينم متخذه يمختلف تصم
ل، يان داليدر ب يه مقام اداركست ين بدان معنا ني. البته ادشوه يتوج يخوبهب ي، عمل ادارهاآن
ن كن، نه مميه اكچرا، (Mashaw, 2007: 114) ندكر كرا ذم ياتخاذ تصم نديافرات ييتمام جز ديبا

توسط مقام  يم اداريتصم يين مبنايو قوان تورهاكه فاك؛ آنچه مهم است آنياست و نه منطق
م يت تصميا عدم قانونيت يبتواند قانون ييه مرجع قضاكد ارائه شو ياگونهبه رندهيگميتصم

استفاده  (2)مؤثرل يه از اصطالح دالنيزمن يصاحبنظران در ا يد. برخنك يابيمتخذه را ارز
الزم  يم، توسط مقام اداريتصم يجهيدر نت مؤثر ير تمام ادله و مبانكه ذكن معنا يبه ا اند؛ردهك

 ستين يم نداشته، ضروريتصم يجهيبر نت يمهم ريثتأه كگر يات دييجز انيب يول ،است
(Mashaw, 2007: 114)موضوع مورد  يبرا يار مناسبيتواند معيمسئله م نيرسد اينظر م. به

 بحث باشد.

 يم اداريل تصميدال يارائهاصل  يمبان. 1-2
 :است ر استواريز يم بر مبانيل تصميدال يارائهاصل لزوم 

 تياصل قانون. 1-2-1
 دركجو وجست (7)ت قانونيمكد در اصل حايل را بايدال يارائهاصل  يشهير

(http://b2n.ir/www.law.edu.ru). د در يبا ير، تمام اقدامات مقامات دولتيمطابق اصل اخ
ن لحاظ يمبرا باشد. بد يشخص يقهيو اعمال سل يگونه خودسر ن بوده و از هريچارچوب قوان

ا يد تا مشخص شود آنكش را مدلل و مستند به قانون يات خومياعمال و تصم ديبا يمقام ادار
بوده است  يقانون يهاتيصالح يدر محدوده يمات متخذه توسط ويا تصمياقدامات معموله 

در  يد اقدام ادارشوه مشخص كآن يكي ؛ت داردياهم نظرن امر از دو يرسد اينظر مبه .ريا خي
صورت  يمنافع عموم يه در راستاكاصل شود نان حيه اطمكگر آنيچارچوب قانون بوده و د

مقامات  (8)يرييت تخيصالح يطهيم در حيل تصميدال يارائهت اصل لزوم يرفته باشد. اهميپذ
 ، با متن قانون سازگاريم دولتيتصم اًه در آن حوزه، نوعكچرا (3)،دينمايم دوچندان يدولت

رت ياست، مغا يمنافع عموم نيتأمه همانا ك (10)ن است با روح و هدف آن،كاما مم است،
اساساً  .است ميمطروحه در تصم يهاآن، سنجش استدالل يداشته باشد و تنها راه بررس
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 يتوسط قاض ييم، نظارت قضايل تصميدال يارائهصورت عدم در  ،طهين حياتوان گفت در يم
 يهاو استداللاستنادات  يبا بررس ييه مقام قضاكچرا(. Mashaw, 2004: 113) ستين ريپذانكام

و اال با  (Garrido and Delgado, 2007: 33) ندك يرا بررس يتواند اقدام اداريمرنده يگميتصم
 مؤثر ييقضا يان بازنگركاز موارد، ام ياريدر بس يبودن امور ادار يو تخصص يتوجه به فن

ست ين رمؤثا يرد، يرمدلل صورت گيغ يبر عمل ادار ين نظارتيوجود نخواهد داشت و اگر چن
قوا  كيكو نقض تفگر يديكدر  يو ادار ييقضا يهاتيصالح ين است به خلط حوزهكا ممي

 يمسئول بازنگر يم، قاضيشده در تصممطرح يهاو استدالل يمبان يبا بررس يول. شود منجر
 رونيزاد. انك يابي، اقدام معموله را ارزييو اجرا يل ادارئمسا يطهيتواند بدون ورود به حيم
 ييرد اداره توسط مقام قضاكعمل يابيو ارز مؤثر يينظارت قضا ينهيم، زميل تصميدال يائهار

 .(Mashaw, 2004: 115)ند كيم فراهم يو ادار ييقضا يهارا با حفظ محدوده

 حق دفاع. 1-2-2
است. حق  (11)، حق دفاعشدهم بر آن بنا يل تصميدال يارائهف يلكه اصل تك يين مبنايدوم

اما با  ،م بودكو قضات حاها دارد، ابتدا بر دادگاه (12)«يعيعدالت طب»شه در مفهوم يره كدفاع 
ه در واقع ك يادار يهاردند تا اصول مزبور را بر سازمانكم تالش ك، محايحقوق ادار يتوسعه

بر حقوق و  يگذارريتأثو  يريگميدر حال تصم هاآنش از يد بيز همانند قضات و شاين هاآن
 يادارهمفهوم  ياصل انكو ار ياز مبان يكينند. امروزه حق دفاع، كفراد هستند، اعمال منافع ا
ا ينفع يات ذيد نظريبا يم اداريت تصميه قبل از قطعكن معناست يباشد و بديم خوب

از  نهيزمن يد. در انكش دفاع يبتواند از حقوق و منافع خو يده شود تا ويم شنيمخاطب تصم
 ينفع با بررسيذ ه اصوالًكچرا؛ (Milecka, 2011: 53) م استيل تصمين دالايلوازم حق دفاع، ب

از ل، يدال نيش ايتخددر صورت لزوم با رده و ك يابيموضوع را ارزتواند ي، مميل تصميدال
توان در مورد آن، اظهار نظر ينم ،يم اداريتصم يبا مالحظه و اال صرفاً ،دنكحق خود دفاع 

ت و منصفانه بودن آن و در يقانونبه اقناع مخاطب  يبرا يادارم يل تصميان دالين بيرد. بنابراك
 .(Milecka, 2011: 53) الزم است ييم اعتراض به مراجع قضايصورت، تسل نيا ريغ

 تيشفاف. 1-2-3
( 123: 1383مفرد،  يبي)نق مطلوب محسوب شده يمرانكه امروزه از اصول حك (13)تيشفاف

 10 يماده) دشويم يخوب تلق يادارهز از لوازم تحقق ين يمنابع حقوق ادار يو در برخ
ر شده و يفراگ يريطور چشمگهب (14)خوب(، يادارهران در خصوص يوز يدستورالعمل شورا
ه كدارد  ين، لوازميادين اصل بنيرسد. اما تحقق اينظر نمبه يديآن، ترد يدر ضرورت اجرا
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ه در كن موارد، يا يآن را داشت. از جمله ثرمؤامل و كتوان انتظار تحقق يها نمآنبدون 
است؛  يمات اداريل و مستندات تصميدال يارائهد، شوت يد رعايت بايتحقق شفاف يراستا

ه ك يلكباشد. به ش يمختلف عمل ادار يايزوا ياين و گويمب ين ادله و مبانيه اكيطورهب
. (Mashaw, 2004: 114) شوددا يرنده هويگميو اشتباهات مقام تصمها ، غفلتهاضعف يخوبهب

ن راه يرده و از اك كمك يمات اداريتصم يسازشفافبه م يل تصميان دالين اساس بيبر ا
د. نكيم مافوق را فراهم يو ادار ييو مقامات قضا يمردم يهاو نظارت ييان پاسخگوكام
ع يتوس موجبت يشفاف يه مبناكجا وجود دارد، آن است نيه در اك يتوجه انيشا يتهكن

 صرفاًحق دفاع،  يه بر مبناكح ين توضيشود. با ايم ميل تصميدال يارائهاصل  يمحدوده
گونه نيه در اكچرا ،د مدلل و مستند شوديم بايتصم يا متقاضيمخاطب  نامطلوبمات يتصم
 يهيلكند كيم ت اقتضاي. اما شفافاست فرد مطرح يمات، دفاع از حقوق و منافع شخصيتصم
هستند، مستند و مستدل  ياريت اختيبر صالح يه مبتنك ييهاخصوص آنبه يدارا ماتيتصم

 .(Ponce, 2005: 574)شود ج حاصل از آن محقق يت مورد نظر و نتايباشد تا شفاف

 اروپا يهياتحادم در يل تصميدال يارائهاصل . 2
. در دارد ياژهيگاه وياروپا جا يهياتحاد يدر نظام حقوق يم اداريل تصميدال يارائهاصل 

 يل و مبانيدال»توجه است: ان يشا (15)يياروپا يجامعهاستقرار  يمعاهده 253 يماده نهيزمن يا
ن ياروپا و همچن يشده توسط پارلمان و شورابيمات تصويو تصمها دستورالعمل ها،نامهنييآ

ان يد بياست، با بوده هاآنب و اعمال يتصو يه مبناكون يسيمكاقدامات معموله توسط شورا و 
مصوبات  يه تمامك، مقرر شده است يتوجه انيشابا وسعت  يقانون يمادهن يدر ا (12).«گردد...

 يادارهد مدلل و مستند باشد. اما در پرتو ياروپا با يون، پارلمان و شورايسيمكو اقدامات 
 طرح است.ن مفهوم ميان اكاز ار يكي عنوانبهر، يز منابع براساسز اصل مزبور، يخوب ن

 اروپا يهياتحادن ياديمنشور حقوق بن 11 ي. ماده2-1
 2س شده و در بند كمنع (17)اروپا يهين اتحادياديل در منشور حقوق بنيان داليف به بيلكت
خوب  يان ادارهكمات، جزء اريل تصميدال يف اداره به ارائهيلكن منشور، تيا 41 يماده

خوب شامل: حق بر  يحق بر اداره»نه آمده است: ين زميا برشمرده شده است. در بند مزبور، در
به  يانبار داشته باشد، حق دسترسير زين است بر او تأثكه ممك يده شدن قبل از هر اقدام فرديشن

ل يدال يو الزام اداره به ارائه ياو اسرار حرفه يت منافع محرمانه شغليپرونده خود با رعا
 يمنشور، ارائه 41 يشود، براساس مفاد مادهيه مالحظه مكنهگوهمان (18)«.باشديماتش ميتصم
ت يه موظف به رعايه نهادها و مقامات اتحادكاست  ياز الزامات يكي يم اداريل تصميو دال يمبان
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ه از كن منشور، يا يشود. با توجه به شأن حقوقيخوب محسوب م ياداره يهايژگياند و از وآن
، اندراج (Milecka, 2011: 44)د يآيحساب ماروپا به يهيرا در اتحاداالجن مصوبات الزميترمهم

ن ياروپاست و بر ا يهياتحاد ين اصل، در نظام حقوقيا يگاه بسزايجا ياصل مزبور در آن، نشانه
ه شهروندان كمبدل شده  ين شهروندياديو بن يحق اساس يكبه  يف اداريلكن تياساس، ا

 ع شوند.حق دارند از آن منتف يياروپا

 يرفتار خوب ادار ييقانون اروپا. 2-2
خوب، قانون  يادارهم، در چارچوب مفهوم يل تصميدال يارائهف يلكن منبع اصل تيدوم

تر و طور مفصلهن قانون، بيا (21).است (20)مصوب پارلمان اروپا (13)يرفتار خوب ادار يياروپا
 يمادهم مندرج در يل تصميدال يارائهن يقت مبين اصل پرداخته و در حقيشتر به ايات بييبا جز

قانون مزبور، اشعار داشته  18 يماده 1بند  (.Mendes, 2009: 1) ن استياديمنشور حقوق بن 41
شخص  يكا منافع يبر حقوق  يمنف ريتأثن است، كه ممك يمات هر نهاديتصم»است: 
م يتصم يو استنادات قانون مرتبط يتورهاكان روشن فايآن با ب يد مبانيداشته باشد، با يخصوص

از الزامات  يكيم يل تصميان دالين بند، بيد در اشويم ه مالحظهكگونههمان (22).«مشخص شود
 يخوبر شده است. از مفاد بند مزبور بهكخوب ذ ياداره يهايژگيو و يعموم ينهادها

و  يوق شخصمات مضر به حقيم منحصر در تصميل تصميدال يارائهجا نيه در اكد يآيمبر
اجابت  يدر راستا يم اداريتصم يكه كيدرصورت رونيازا. است نامطلوب شهروندان

 يارائهاز به ي، نيقانون يمادهن ي، به داللت اباشد يشهروند بوده و مطلوب و يك يخواسته
 م نخواهد بود. يل تصميدال

ل يدال يئهارات شمردن اصل يپس از به رسم يقانون رفتار خوب ادار 18 يمادهدر 
ان ين اصل بيا ياجرا يبرا يياستانداردها ،خوب ياداره يهااز شاخصه يكي عنوانبهم يتصم

مبهم  يبر مبان يم، مبتنيد از اتخاذ تصميارمند باك»دارد: يم ، اشعار2ه در بند كده است؛ چنانش
 18 يماده 2ند ور در بكن استاندارد مذياول (23).«اجتناب ورزد يل فرديا بدون داليا خالصه ي

ه در صورت ابهام كچرا ،نباشد (24)د واضح و روشن بوده و مبهميم بايل تصميه دالكآن است 
 ييز توانايناظر ن ييند و مقام قضاكتواند از حق خود دفاع ينم م، مخاطب آنيتصم يمبان
 يادلهه كار دوم، آن است ين را نخواهد داشت. معيطابق آن با قوانتم متخذه و يتصم يابيارز

ه مخاطب كباشد  ياگونهبه ديشده باانيل بيو دال يمبان يعني ؛باشد (25)د خالصهيشده نباارائه
و  يقانون يرده و از مبانكدا ياشراف پ يخوبهب، ناظر بتواند بر موضوع ييا مرجع قضايم يتصم

ات ييمام جزتوان انتظار داشت تينم كشيبابد. يم اطالع يمرتبط با تصم يتورهاكعوامل و فا
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ه جوانب موضوع مشخص كمختصر باشد  ياگونهد بهينبا ياز طرف ،ر شودكم ذيند تصميافر
 (22)ميتصم يل فرديور افتاده است، دالك، مذ18 يماده 2ه در بند كنشود. استاندارد سوم، 

ن است كپ مميت صورتبهه كاست  ياشهيلكل ير دالكاز ذ يريجلوگ يبران عنوان، ي. ااست
 يد مستندات و ادلهيل هر پرونده، باير دالكدر ذ اساساًن يان شود. بنابرايب يمقام ادارتوسط 

البته ند. كينم تيفاك يراركو ت ياشهيلكل يان دالير شود و بكمربوط به موضوع همان مورد ذ
مات مشابه، يه تصمكده است رك ينيبشيپرا  يحالت يقانون رفتار خوب ادار 18 يماده 3بند 
با  يز شباهت فراوانين ين اعمال حقوقيا يو ادله يشود و مبانيم اتخاذ ياديافراد ز يبرا
پ را يمشابه و ت يهام پاسخيتنظ ياجازه ين صورت، استثنائا به مقام اداريگر دارند. در ايديك

مات مشابه، ينفع در تصمياد اشخاص ذيل تعداد زياگر بدل»دارد: يم ن بند اشعاريداده است. ا
مشابه آماده شده  يهارو پاسخنير نباشد و ازايپذانكم، اميتصم يات مبانييجز يرسانعاطال

 (27).«ندكه يرا ته يل فرديدال يشهروند متقاض يبرا ه متعاقباًكند كد مراقبت يارمند باكباشد، 
اد بودن يمات مشابه در صورت زيمخاطبان تصم يبرا سانيكو  پيت يادله يارائهن بند، ير اد
 يز، اگر شهروندين صورت نيدر ا يه حتكتوجه آن است  انيشا يتهكداده شده اما ن هانآ

م يل و مستندات تصمي، داليژه و فرديو صورتبهلف است كم يند، مقام اداركتقاضا 
 د.نكان يب يو يات آن، برايياتخاذشده را همراه با جز

 اروپا يمصوبات شورا. 2-3
 دكيتأم يل تصميدال يارائهف يلكز، بر اصل تين اروپا يشوراران يوز يتهيمكدر مصوبات 

 31/77 يه در دستورالعمل شمارهكده است. چنانشان ين شورا بيمهم ا يشده و در دو مصوبه
ن يدر ب يت خاصيه اهمك (28)يت از فرد در رابطه با اقدامات مقامات اداريدر خصوص حما

ت از يحما يافته و در راستايوع اختصاص ن موضيبه ا يا، مادهداردمزبور  يمصوبات شورا
ن يا 4 يمادهم برشمرده است. يل تصميان داليرا ب ياز الزامات ادارات دولت يكيشهروندان 

ها و يانبار بر حقوق، آزاديز ريتأث، ياقدام ادار يكه كيهنگام»دارد: يم دستورالعمل اشعار
ار كن يآن اقدام، مطلع گردد. ا يمبانل و ينفع از داليد شخص ذيداشته باشد با يمنافع شخص

و در مهلت معقول به او  يتبكبا ابالغ  يا به درخواست وي يل در اقدام ادارير دلكا با ذي
ت از شهروندان مقرر يحما منظوربهن مصوبه، يه در اك ياز اصول يكي (23).«رديپذيم صورت
 يمقامات عموم يق شخصيها و اعمال سالياز خودسر يريجلوگ يتواند در راستايم شده و

دستورالعمل  4 يمادهه گذشت، كم است. چنانيل تصميدال يارائهباشد، اصل  اثرگذارار يبس
 ياقدام ادار ير مبانكمضر به حقوق و منافع اشخاص، ذ يبحث، در خصوص اقدامات ادارمورد 
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ر كر خود آن ذم ديتصم يل و مبانيد دالين ماده، بايا براساسدانسته است.  يرا الزم و ضرور
 د. شويم ابالغ يبه وتباً كنفع، يا در صورت درخواست ذيشود 

 يارائهده و اصل يب رسيبه تصو اروپا يشوراران يوز يتهيمكه توسط ك يگريد يمصوبه

شده است، دستورالعمل آن شورا در خصوص اعمال  دكيتأز در آن يم نيل تصميدال

د و يتحد يهااز اهرم يكي ،ن دستورالعمليا . درستا (30)يمقامات ادار يارياخت يهاتيصالح

م دانسته شده يل تصميدال يارائه، اصل الزام به يمقامات دولت يارياخت يهاتينترل صالحك

بر  يمقام ادار ياريت اختيه اعمال صالحكيدرصورت: »ندكيم انين مصوبه بيا 8است. بند 
اطالع داده  يم به ويل تصميد داليته باشد، باانبار داشيز ريتأثا منافع فرد يها يحقوق، آزاد

به او در  يتبك، با ابالغ يا به درخواست ويل در آن اقدام يان داليبا ب يرسانن اطالعيشود. ا

  (31).«رديپذيم مهلت معقول صورت

 يياروپا يهادادگاه ييقضا يهيرو. 2-1
 ييگاه بسزايز جاياروپا ن يهيداتحا يهادادگاه ييقضا يهيم، در رويل تصميدال ياصل ارائه

آن را به  ييه، مراجع قضاين اصل در مصوبات و مقررات اتحاديه قبل از اندراج اكدارد. چنان

 يهانظارت ين لزوم آن برايمنظور تحقق حق دفاع و همچنت آن، بهياند و بر رعات شمردهيرسم

 رد:كن اظهار نظر ياروپا چن يتروان دادگسي، ديامثال در پرونده ياند. براردهكد كيتأ ييقضا

م مورد اعتراض يت تصميد قادر باشد، قانوني، دادگاه بامؤثر ييقضا نظارته در كجا از آن»
د. اما در يمش نمايل تصميدال يارائهصالح را ملزم به  ين است مقام اداركند، ممك يرا بررس

)حق بر  ن استياديق بنح يكاز  مؤثرت يحما نيتأمن پرونده، موضوع، يه، همچون اك ييجا
ز يدادگاه ن يط دفاع نمود و براين شراين حق، تحت بهتريد بتوان از ايبا (32)آزاد( يهاجنبش

ن يجه در چنيوجود داشته باشد. در نت يريگميان تصمكتورها و عوامل مرتبط، امكبا اطالع از فا

 (33).«باشديم ميصمت يل و مبانيدر مورد دال يرسانلف به اطالعكم ي، مقام اداريطيشرا

ل يدال يارائه يرد اصلكاركاروپا،  يوان دادگستريد، يرأ نيد در اشويم ه مالحظهكگونههمان

 ييه مقام قضاكب ين ترتيا بهدانسته است.  ييقضا يهانظارتو لزوم آن در  ريتأثم را يتصم

عنه معترض يدارعمل ا يادله و مبان ير از بررسيناگز يم اداريت تصميقانون يابيارز يبرا
رد كاركرا داشت. اما  مؤثر ييقضا نظارتتوان انتظار ينم صورت، نيا ريخواهد بود و در غ

ه مخاطب كچرا ،ان شده، حق دفاع استيم بيل تصميدال يارائه يبرا، يرأ نيه در اك يدوم

ند. كدفاع  تواند از منافع خوديها مآنش يتخد اناًيم و احيل تصميبا اطالع از دال يم اداريتصم
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 ييقضا يحق دفاع و بازنگر يم برايل تصميان دالي، بيياروپا ييقضا يهيدگاه روين از ديبنابرا

 است.  يالزم و ضرور
 هكشده است  دكيتأ يياروپا ييصادره از مراجع قضا يهااز دادنامه يدر برخ نهيزمن يدر ا

صل ا ،دشوآن مشخص ن يبانل و ميدال يبر فرد باشد ول يفيلك، موجد تيم اداريتصم يكاگر 
صراحت عنوان دادگاه به آرا،از  يكيمثال در  يبرا شود.يم ارا نقضكطور آشهل بيدال يارائه

 يتورهاكع و دادگاه قادر باشند، عوامل و فافنير گردد تا افراد ذكد ذيم بايل تصميدال»ه كرد ك
ه كد ركاعالم  ييگر، مرجع قضايد يان در پروندهيهمچن (34).«ندينما يم را بررسيدر تصم مؤثر

 يرا بررس هاآنم را بداند و يتصم يل واقعيباشد تا بتواند دال يتيد در موقعيم بايمخاطب تصم
به مخاطب ابالغ شود  ياگونهم بهيل تصميد داليمعتقدند با ييقضا مكمحان يعالوه ابه (35)ند.ك

 (32)را بسنجد. يدارم ايت خود در اعتراض به تصميبتواند احتمال موفق يتا و
ت شناخته شده است، يبه رسم ييقضا يآراه در كم، يل تصميدال يارائهر از نفس يغ
 اند.آن برشمرده يرا برا ييده و استانداردهاركز توجه يل نين داليت ايفكيبه  يياروپا يهادادگاه

 يافكم، يتصم يابيارز يد برايشده بال عنواني، دالييقضا يهيرون يا براساس نهيزمن يدر ا
اروپا،  يوان دادگستري، ديان در دادنامهيهمچن (37)د.شوفراهم  ييان نظارت قضاكباشد تا ام

د روشن، يشده باانيل بيدال»رده است: كل را مطرح يح و روشن بودن داليصراحت لزوم صربه
در به اعمال ز قايرده و دادگاه نكنفع بتوانند از حق دفاع يابهام باشد تا اشخاص ذيح و بيصر

 يت و نوع ادلهيفكياروپا به  يهياتحاد ييقضا يهين در رويبنابرا (38).«باشد يينظارت قضا
ل يد داليه باكبل ،دشوت يتواند رافع مسئولينم ليان دليده و صرف بشتوجه  زين شدهارائه

 يتهكباشد. ن ن وجود داشتهيم و تطابق آن با قوانيتصم يابيان ارزكد تا امشواقامه  ياگونهبه
ت واگذارشده يه وسعت صالحكمطرح شده آن است  ييقضا يآرااز  يه در برخك يار مهميبس

ه ك ييدر جا يست و حتيم نيل تصميدال يارائهاصل  ياجرا يوجه نافچيهبه يبه مقامات ادار
ل يدال يارائهو همراه با  يم، مبتنياتخاذ تصم ديض شده بايتفو يبه مقام دولت يعيارات وسياخت

 (33)د.شوم متخذه منجر ين است به ابطال تصمكآن باشد و اال مم

 رانيا يدر نظام حقوق يم اداريل تصميدال يارائهاصل . 3
مطرح  يمات اداريتصم يهيلكم بر كو حا يلكطور هن اصل بيران، ايا يدر نظام حقوق

 يادله و مبان يارائهملزم به  ين و مقررات، مقامات اداريقوان ينده در برخكطور پراهده اما بشن
ن اصل را مورد يصادره، ا يآرا يز در برخين يوان عدالت اداريد اند.دهشش يم خويتصم
 ت قرار داده است.يعنا
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 ن و مقرراتيقوان. 3-1
ن قانون، ي. در ااست ت شناخته، قانون مطبوعاتين اصل را به رسميه اك ينياز جمله قوان

 براساسنند و كافت ي، مجوز در10 يمادهنظارت موضوع  أتيهاز  ديه بايان انتشار نشريمتقاض
 انيمتقاض يص و صدور پروانهيدر تشخ ياريت اختيواجد صالح أتيهن ي، ا11 يماده

ان خواهد داشت. يم بر حقوق و منافع متقاضيمستق ريتأث، أتيهن يم ايتصم رونيازا (40).است
هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت »است: ته مقرر داش 13 يماده، قانونگذار در سببن يبد

سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز به يك نشريه درباره صالحيت متقاضي و مدير 
هاي الزم را انجام داده و مراتب رد يا با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگي مسئول

نمايد و وزارت ارشاد  شاد گزارشقبول تقاضا را با ذكر دالئل و شواهد جهت اجراء به وزير ار
اسالمي موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت براي متقاضي پروانه 

ر كذ»با  ديافت مجوز بايدر يا قبول تقاضايبر رد  ينظارت مبن أتيهم يتصم .«انتشار صادر كند
نظارت  أتيهم يتصم يه و مبانادل يارائه يقانون يمادهن يباشد. هرچند در ا« ل و شواهديدال

 ر ارشاد گزارش دادهيمطروحه به وز يهانشده و استدالل ينيبشيپ يبر مطبوعات، به متقاض
م متخذه يتصم يادله و مبان رك، ذيقانون يمادهن يه در اكن موضوع يهرحال نفس اه شود، بيم

 يجا نوعنينظارت در ا أتيهم يه تصمكنيخصوص ابه توجه است؛ انيشادانسته شده  يالزام
و  يبر استنادات قانون يه و اگر مبتنردكه قانونگذار به آن واگذار كاست  ياريت اختيصالح

ا ي يق شخصيا اعمال ساليع حقوق اشخاص يين است به تضكنباشد، مم يمنطق يهااستدالل
از اتخاذ  ه قبلكشد يم ينيبشياگر در قانون، پ نهيزمن يسوء استفاده منجر شود. در ا يحت

به او،  درخواسترد  يادله يارائهدعوت شود و پس از  يبر رد تقاضا، از متقاض يم مبنيتصم
 تر بود. مؤثردتر و يمراتب مفتحقق حق دفاع به يد، براشواستماع  يسخنان و

ران، قانون يا ياسالم ين جمهوريدر قوان يادار ميل تصميدال يارائهگر از اصل يشاهد د
ات ياكق به شيدق يدگيلزوم رسقانون » يواحدهو ماده ياسالم يس شوراانتخابات مجل

ه در قانون انتخابات مجلس كجا . از آناست« شده در انتخابات مختلفتين ردصالحيداوطلب
 يياجرا يهاأتيه يمجلس بر عهده يندگين نماات داوطلبيصالح دييتأا ي، رد ياسالم يشورا

ت يرد صالح يبرامعتبر  كادله و مدار يارائهن قانون، يا 50 يهماد يتبصرهقرار داده شده، در 
رد صالحيت داوطلبان »دارد: يم ن تبصره اشعاريدانسته شده است. ا ين الزامان داوطلبيا

 .«نمايندگي مجلس شوراي اسالمي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد
شده در انتخابات تين ردصالحاات داوطلبياكق به شيدق يگديلزوم رسقانون » يواحدهدر ماده
ن در انتخابات ات داوطلبيننده به صالحكيدگيمراجع رس يهيلكه كشده  ينيبشيپز ين «مختلف
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 يبه و يتبك صورتبهت داوطلب را يمربوط به رد صالح يند مستندات و ادلهامختلف موظف
 ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظاكيانون تشق 58 يماده نهيزمن يدر ا (41)ند.نكابالغ 

 يقانون يمادهن يا براساستوجه است.  انيشاز ين (42)آن يتبصرهشور و انتخاب شهرداران و ك
ه ك يرأ ا چند شعبه اخذي يكا ابطال انتخابات يشهر، توقف  ياسالم يدر انتخابات شوراها»

نظارت  يزكمر أتيه دييتأنظارت استان و  تأيهشنهاد يباشد به پ مؤثردر سرنوشت انتخابات 
د مستند يابطال آراء با»ه كح شده است يقانون مزبور تصر 58 يماده يتبصرهدر  .«خواهد بود

ل يدال يارائهز الزام به يجا ننين در ايبنابرا .«معتبر باشد كبه قانون و همراه با اسناد و مدار
 ست.شده ا ينيبشيپصراحت م توسط مقنن بهيتصم

در »ان است: يز قابل بيشور نكل ك يل سازمان بازرسكيقانون تش 3 يماده نهيزمن يدر ا
حسن جريان امور تعليق يك يا چند نفر از  منظوربههاي بازرسي مواردي كه بازرس يا هيئت

اند ضروري تشخيص دهند بايد مراتب را فوراً گرفته كاركنان واحدي را كه مورد بازرسي قرار
ل به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطالع داده و تعليق كارمند يا كارمندان مورد نظر را و مستد

نمايند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به اجراي تقاضاي هيئت بازرسي است و در  تقاضا
سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم  صورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و غير اين

 دكيتأمزبور،  يمادهه در كنياتوجه  انيشا يتهكن .«قضائيه گزارش خواهد نمودالزم به قوه 
ارمند در حقوق كق يم تعليه تصمك، چراباشد« مستدل» ديم بازرسان باين تصميه اكشده است 

 نشده ينيبشيپارمند، كن ادله به يمزبور، اعالم ا يقانون يمادهدارد. البته در  ييبسزا ريتأث يو
ن اصل يا ينقصان در اجرا يتواند نوعيم نيشود و ايم اعالم يس ويئبه ره كبل است،

 .است توجه انيشاخود يخودم بهيدن تصمركب، لزوم مستدل يترت هره د، اما بشومحسوب 
م به يم شده، تصمكل، توسط مقنن بر آن حايدل يارائهه اصل ك يماتيگر از تصميد يكي
ص يه برگ تشخكح شده است يم تصريمستق يهااتيال. در قانون ماست يدؤات از مياخذ مال

 قانون مزبور اشعار 237 يمادهد. شوابالغ  يبه مود مستند و مستدل بوده و لزوماً ديات بايمال
مأخذ صحيح و متكي به داليل و اطالعات كافي  براساسبرگ تشخيص ماليات بايد »دارد: يم

طور صريح در درآمدهاي حاصل از آن به ط وهاي مربونحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتو به
كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاء

طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه تشخيص به خود را در برگ
تشخيص ماليات مكلفند  خود از هر حيث خواهند بود و در صورت استعالم مؤدي از نحوه

جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعالم نمايند و 
د در شويم ه مالحظهكگونههمان .«خصوص بخواهد به او بدهند گونه توضيحي را در اين هر
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ات را با يبر اخذ مال يم خود مبنيه تصمكده است ركلف كرا م يجا قانونگذار، مقام ادارنيا
م و ين تصميبا اطالع از ا يدؤه مكاست  يهيند. بدكابالغ  يدؤمربوطه به م يمبان ر ادله وكذ

ش يز با تخديت نيرده و پس از قطعكاز حقوق خود دفاع  يخوبهب توانديم آن، ياز ادله يآگاه
  د.نكمراجعه  يي، به مرجع قضايل و مبانين داليا

 دكيتأم را مورد يل تصميدال يارائهران، اصل يا يام حقوقه در نظكور كن مذينار قوانكدر 
 ينامهنييآ 47 يماده اند.ردهك يين اصل را شناسايز همين يمقررات دولت يبرخ اند،قرار داده

...  يو مل يا، منطقهياهي، ناحيتوسعه و عمران محل يهاب طرحيو تصو يبررس ينحوه
پيشنهاد تغيير در طرح تفصيلي بايد داراي »ت: ران از آن جمله اسيوز أتيه 1378مصوب 

توجيه كافي باشد و همراه با گزارش كارشناسي دبيرخانه كميسيون كه حاوي مشكالت موجود 
توسط دبير كميسيون و پس از طرح در  ،حل جايگزين خواهد بوددر اجراي طرح اصلي و راه

شنهاد يه مربوط به پكن ماده يادر  .«كميته كار جهت بررسي و تصويب به كميسيون ارايه شود
همراه « يافكه يتوج»د با يبا هاشنهادين پيه اكشده  ينيبشيپ ،است يليتفص يهار طرحييتغ

 م است. يل تصميدال يارائهناظر بر اصل  ،ن مادهيدر ا« يافكه يتوج»شود. عبارت 
ار گرفته، در ران مورد توجه قريم، در حقوق ايل تصميدال يارائهه اصل ك يگرياز موارد د
 يرمجموعهيه نوعاً زكن مراجع، يمات اياست. آرا و تصم ييقضامات مراجع شبهيخصوص تصم

ن يخواهد داشت. بر ا ييبسزا ريتأثشوند، در حقوق و منافع مردم يم ه محسوبيمجر يقوه
مات متخذه از يه تصمكشده است  ينيبشيپمتعدد  ييقضا يآرااساس در مقررات مختلف و 

مثال  يبراو مستدل به اصول عدالت و انصاف باشد.  ين جاريد مستند به قوانيبا هاآن يسو
 أتيهصادره از  يآراه كشده است  ينيبشيپ، 1331ار مصوب ك ين دادرسييآ 101 يمادهدر 

ن مربوط و مستدل به يمستند به قوان ديارفرما باكارگر و كص و حل اختالف يتشخ
ح شده يتصر (43)،ميمستق يهااتيقانون مال 248 يمادهن در يباشد. همچن يحقوق يهااستدالل

نظر موجه و مدلل نسبت به  اظهار»د متضمن يبا ياتيحل اختالف مال أتيه يآراه كاست 
 باشد. « يدؤاعتراض م

 يوان عدالت اداريد ييقضا يهيرو. 3-2
مستند و  بر لزوم هاآنه در كصادر شده  يوان عدالت اداريد يعموم أتيه يرأ نيچند

 يشماره يرأ شده است. از آن جمله، دكيتأ يادار يهامات دادگاهيو تصم آرامستدل بودن 
ت ارزش يل و مستندات و رعايه در آن، توجه به دالكر است كقابل ذ 28/10/1328مورخ  101

شمرده شده و  يضرور يو ادار ييصادره از مراجع قضا يآرامات و يدر تصم هاآنو اعتبار 
ن ين ايهمچن (44)حساب آمده است.به يادار يدگيو رس يدادرس يهيبد يهياصول اول از يحت
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صحه گذارده است.  يم اداريل تصميدال يارائهبر لزوم  يگريد يهادر دادنامه ييمرجع قضا
مورخ  182 -187 يشماره يرأ توجه است، انيشاار يبس نهيزمن يه در اك، آران ياز ا يكي
شهرسازي و معماري ايران مصوب  يعالشوراي  تأسيسقانون  5ماده  طبق: »است 27/2/1388

قانون مزبور مشتمل بر بررسي و تصويب  5حدود وظايف و اختيارات كميسيون ماده  1351
و ساير امور مربوط تعيين و احصا شده است.  هاآنهاي تفصيلي شهري و تغييرات طرح

 70داراي كاربري فضاي سبز بوده و تبديل آن به بنابراين تغيير كاربري قسمتي از ملكي كه كالً 
درصد با كاربري مسكوني و خدماتي بدون تبيين علل و جهات قانوني  30درصد فضاي سبز و 

درصد ملك خود به شهرداري  70اين تغيير كه موجد زمينه تصور الزام مالكين به واگذاري 
 ،ص با توجه به مساحت آن استدرصد بقيه ملك اشخا 30بطور رايگان و قابليت استفاده از 

ابطال ...شود و مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات كميسيون مزبور تشخيص داده مي
رات طرح ييوان مزبور بر لزوم موجه و مدلل بودن تغيد يعموم أتيهن دادنامه، يدر ا .«گرددمي

ران يا يمارو مع يشهرساز يعال يس شورايسقانون تأ 5 يون مادهيسيمكتوسط  يليتفص
 دارد،م يل تصميدال يارائهدر رابطه با اصل  ييبسزات ير اهمياخ يرأ ده است.ركح يتصر
ح يو لزوم مدلل بودن آن صادر شده است. توض ياريت اختيصالح يكه در خصوص كچرا

 يس شورايسأقانون ت 5 يمادهون يسيمكار يدر اخت يليتفص يهار طرحييب و تغيه تصوكآن
در  ييبسزا ريتأثتواند يم راتيين تغيقرار داده شده است و البته ا يمعمار و يشهرساز يعال

واقع در شهرها داشته  يو اراض كمت امالياهش قكا يش يحقوق و منافع مردم از جمله افزا
ت يه با وجود صالحكشود يم استنباطن يچن، يعموم أتيهور صادره از كمذ يرأ باشد. از

ر يياعمال هر نوع تغ يمنزلهن بهياما ا ها،ن طرحيب اير و تصوييون مزبور در تغيسيمك يرييتخ
باشد. « ين علل و جهات قانونييتب»با  ين عمل حقوقيا ديه باكبل ست،ين ل و ناموجهيبالدل

ل يدال يارائهف به يلكر شده متناظر تكذ يرأ نيه در اك« ين علل و جهات قانونييتب»عبارت 
 ده است. شان ياروپا ب يهيحادات يه در نظام حقوقكم است يتصم

 يارائهز در خصوص اصل ين يوان عدالت اداريصادره از شعب د يهااز دادنامه يبرخ
ت ياكبه ش يدگيوان، در رسيآن د 18 يمورد، شعبه يكتوجه است. در  انيشام يل تصميدال

و ت يبر رد صالح يالت مبنكو و يمشاوران حقوق يياجرا أتيهم يمربوط به ابطال تصم
 يم مقام عموميالت، بر لزوم مستند و مستدل بودن تصمكو و يحقوق يمشاوره يصدور پروانه

عنه در خصوص كيمشت يادارهارات يه به اختكاز آن جهت  يرأ نيا (45)ده است.رك دكيتأ
ده و رك كيل جهت رد درخواست شايدل يارائهرده و از آن درخواست كتفا نكصدور پروانه ا

 انيشارده است، كصادر  كيت شاياكم به ورود شكم، حيل تصميان داليعدم ب يسپس بر مبنا
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 ،آن يه طكده شاصدار  يوان عدالت ادارياز شعب د نهيزمن يز در اين يگريد ي. آرااست توجه
 يرأ نمونه يبراده است. شت ياكورود ش يبرا ييمبنا يل توسط مقام دولتيدل يارائهعدم 
، يو خدمات بهداشت كيت از دانشگاه علوم پزشياكشوان در خصوص يآن د 14 يشعبه
مخصوص مستخدمان  يالعادهالزام به پرداخت فوق ياستان اصفهان و به خواسته يدرمان

اصفهان به خواسته  كيت دانشگاه علوم پزشي... به طرفيت آقاياكش: »ر استكقابل ذ يمانيپ
ات پرونده، نظر به يمالحظه محتوو  كيشا ير با توجه به مفاد بخشنامه مورد ادعاكالذفوق

ه موجب ك يليت دلياكبخشنامه بوده است و طرف ش ياياز مزا يمنده نامبرده واجد بهرهكنيا
به  رده است و صرفاًكر باشد، ارائه نكالذفوق موضوع بخشنامه ياياز مزا يمحروم شدن و

ن شعبه به يشود. لذا ايم صيرده است، وارد تشخكار دستگاه متبوع در پرداخت آن اشاره ياخت
ه كر از آن جهت است ياخ يرأ تياهم (42).«دينمايم م صادر و اعالمكت، حياكرش شيپذ

در خصوص  ياريت اختين و مقررات، خود را واجد صالحيعنه با استناد به قوانكيمشت ياداره
رد  يابر يافكار را ين اختيحقوق دانسته و ا يالعادها عدم پرداخت فوقيص پرداخت يتشخ

ه اعمال كرده كاعالم  يدرستهننده، بكيدگيرس يه شعبهكيده است؛ درحالرك يت تلقياكش
وم كعنه محكيمشت يادارهان نشده، يم بيل تصميد مستدل باشد و چون داليارات اداره باياخت
 ،شود يو ادار ييامور اجرا يطهيه خود وارد حكنيبدون ا ييجا مرجع قضانيده است. در اش

 يافكه يده و سپس با توجه به عدم توجركل يدل يارائه يت، تقاضاياكطرف ش يمقام عموماز 
ه بدون لطمه به كاست  يند درستيان فريص داده است. ايت را وارد تشخياك، شياز طرف و

، به اعمال ييو اجرا ييو عدم خلط قلمرو امور قضا يمقامات دولت يارياخت يهاتيصالح
 يهاازين از امتيخواهد شد و ا يز منتهين يت از حقوق شهروندياو حم مؤثر يينظارت قضا

 م است. يل تصميدال يارائهان آن از جمله اصل كخوب و ار يادارهمفهوم 
، در نوع يوان عدالت اداريد يعموم أتيها يمزبور صادره از شعبه  ييقضا يآراهرچند 

تا وجود  شوداستفاده  ييقضا يهايدگيد در تمام رسيش بوده و بايتوجه و ستا انيشاخود 
ه يل و توجيبدون دل يريگميقه و تصمياعمال سل يبه معنا يت در امور اداريار و صالحياخت
م به يل تصميدال يارائه، لزوم آراگونه نيه در اكتوجه آن است  انيشا يتهكد، نشون يتلق

م يتصم يهات قانونيجان ادله و تويدام، از بكچيشده و در ه دكيتأو  ينيبشيپ ييمرجع قضا
رد كاركن لحاظ با توجه به يامده است. بديان نيبه م ينفع سخنيا ذيبه مخاطب  يادار

 يدر حد ييقضا يهين روي، اييقضا يهايدگيل در تحقق حق دفاع و رسيان داليب يدوگانه
 دياما با ،خواهد بود مؤثر ييقضا يهايدگيدر رس ،ت شناخته استين اصل را به رسميه اك
 د باشد.يز مفيه در جهت حق دفاع شهروندان نكد شو ينيبشيپن يدر قوان ياگونهبه
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 يريگجهينت
ت و حق دفاع يت قانون، شفافيمكحا يه بر مبناك يمات اداريل تصميدال يارائهاصل 

. دارد ييبسزاگاه ياروپا جا يهياتحاده در ك است خوب يان ادارهكاز ار يكي، شدهاستوار 
قانون رفتار خوب  18 يماده ،نياديمنشور حقوق بن 41 يمادهاصل، مطابق با  نيه اكچنان
 اروپا يشوراران يوز يتهيمكاز مصوبات  يو تعداد يياروپا يهادادگاه ييقضا يهي، رويادار

بر  مؤثرمات يدر تصم يمحسوب شده و مقامات ادار ييشهروندان اروپا ياز حقوق اساس
صورت هز بيران نيا يت آن خواهند بود. در نظام حقوقيبه رعالف كحقوق و منافع اشخاص، م

 يت شمرده شده و مقامات ادارين اصل به رسمين و مقررات، اياز قوان يدر تعداد يمورد
ز بر ين يوان عدالت اداريصادره از د ييقضا يآرااز  يدر برخ اند.هشدت آن يلف به رعاكم

م، يل تصميو دال يمبان يارائهشده و عدم  دكيتأ يمات اداريلزوم مستند و مستدل بودن تصم
ران، اصل يا ين حال در نظام حقوقيده است. با اشمنجر  كيت شاياكا ورود شيبه ابطال آن 

 اروپا به چشم يهياتحاده در ك، چنانيمات اداريم بر تمام تصمكو حا يلكصورت همزبور ب
ن ياس آن در قوانكا انعيآن  ينهيزم مستقل در يب قانونيتصو رونيازاخورد، وجود ندارد؛ يم

مردم و بهبود روابط  يمندتيش رضايتبع افزاه و ب يمرتبط در جهت تحقق حقوق شهروند
 رسد.ينظر مبه يضرور يعموم يبا نهادها هاآن
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 هايادداشت
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.يمقامات دولت ياريت اختير خصوص صالحشتر ديب يف و مطالعهيتعر يمالحظه يبرا .1
 .يقات، آموزش و حقوق شهروندي، تهران: معاونت تحقيرييت تخيصالح ،1331 ،يمشهد

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 

 يمصوبات نهادها يبا ارزش حقوق يياروپا و آشنا يهيان مختلف اتحادكار يمالحظه يبرا .19
زان؛ ي، تهران: ميياروپا يهيساختار و حقوق اتحاد، 1380 ،ييدخداك: كه ر.ين اتحاديمختلف ا

 . ، تهران: سمت، چ چهارم.ي اروپايياتحاديه(، 1330سعيد )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. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Fdictionaries%2Fword%2F136414%2F%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25B7%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B9%25DB%258C-natural-justice&ei=J3ItVNqjA43waPadgtAH&usg=AFQjCNE0RPL-3Og97aVxT5zPxAXTPnX7cA&sig2=Dcop_9zssy9k8AkiIs3twA
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34. Case 36-40/59 Pra ̈sident Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft and others v ECSC High 

Authority [1960] ECR 423. 

35. Case T-186/00 Conserve Italia V Commission [2003] ECR, para 93. 

36. Case 69/83 Lux V Court of Auditors [1984] ECR 2447.  
37. Case C-269/90 Technische Universita ̈t München V Hauptzollamt Mu ̈nchen Mitte [1991] 

ECR I-5469. 

38. Case C-269/90 Technische Universita ̈t München V Hauptzollamt Mu ̈nchen Mitte [1991] 

ECR I-5469,paras 14,26. 

39. Case 144/82 Detti V Court of Justice [1983] ECR 2421, para 27.  
 يرسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صالحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده .01

 هيأت نظارت بر مطبوعات است.
 -واحدهشده در انتخابات مختلف: مادهتيات داوطلبان ردصالحياكق به شيدق يدگيقانون لزوم رس .09

به كننده صالحيت داوطلبان در انتخابات مختلف )به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي
( قانون اساسي خواهد بود( 108مطابق اصل يكصد و هشتم )انتخابات خبرگان رهبري كه ياستثنا

مسؤول قانوني  موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس داليل و مدارك معتبر كه توسط مراكز
به بررسي صالحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه  ،به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است

علت رد صالحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد  صالحيت داوطلبي را رد كردند بايد
 .... .استناد و دالئل مربوط به داوطلب ابالغ نمايند

 شور و انتخاب شهردارانك ياسالم يانتخابات شوراهاف و يالت، وظاكيقانون تش 58 يماده .01
در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند  :(02/07/1382)اصالحي 

ت أييد هيأت نظارت استان و تأپيشنهاد هي ي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد بهأشعبه اخذ ر
مركزي نظارت خواهد بود.

ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر  :(02/07/1382 تبصره )الحاقي
اين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش  غير باشد. در

 .شوندشهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مييا 
اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي متضمن  درأي هيأت حل اختالف مالياتي باي .03

جهات و داليل آن توسط هيأت  ،تعديل درآمد مشمول ماليات و در صورت اتخاذ تصميم بهاشد ب
 در متن رأي قيد شود.

 يآرا يبر لزوم ابتنا 23/4/1333مورخ  577 يدر رأ ،يوان عدالت اداريد يأت عموميه ،نيهمچن .00
د شده كيأب، تيتخر يجهت صدور رأ يقانون يهابر استدالل ين شهردارقانو 100 يون مادهيسيمك

بر  23/3/1378مورخ  83و  24/11/1328مورخ  113 يشماره يآرادر  وانيآن دعالوه است. به
 ده استيد ورزكيأت يبه تخلفات ادار يدگيرس يهاأتيمات هيلزوم مستند و مستدل بودن تصم

 (http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=aho :كن آرا ر.يا يمالحظه ي)برا

 كيمنتشره در روزنامه اطالعات، شا يحسب آگه ه اوالًكنينظر به ا كيت شاياكدر مورد ش »... .04
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قانون برنامه سوم توسعه بوده و بازنشسته  187موضوع ماده  يشده آزمون مشاوره حقوقرفتهيپذ
شات تست يجه آزماينداشته و نت يفركيابقه سوء س يميتقد كحسب مدار اًيثان ،بوده يدادگستر

 يليتحص كمدر يدارا يارشناسكالت دوره يان تحصيحسب دانشنامه پا بوده و ثالثاً يمنف ياد وياعت
ل از ياستان اردب يدادگستر يامور ادار يحسب گواه رابعاً ،بوده ييدر رشته حقوق قضا يارشناسك

ل ياردب يم عمومكقضات محا يهايحسب گواه خامساً ،دهيت گردياعالم رضا ينحوه خدمت و
 3ط مندرج در ماده يه شرايلك يدارا كيده، سادساً شايت گردياعالم رضا كيرد شاكعمل ز از نحوهين
بوده است، سابعاً دستگاه  يقانون برنامه سوم بوده و بازنشسته دادگستر 187ماده  يين نامه اجراييآ

 ياجهت اخذ پروانه ننموده و ادله كيت شايعدم صالح در مورد يگونه استداللچيت هياكطرف ش
ت به ياكز امور مشاوران طرف شكت و الزام مرياكم به ورود شكهذا حيرده است، علكاعالم ن

)هداوند و « گردد.يصادر و اعالم م كيشا يبرا 2ه يالت پاكو و يصدور پروانه مشاوره حقوق
 (.202: 1331، يمشهد

 قابل مالحظه است. 13/8/1332-532 يوان به شمارهيآن د يأت عموميه يأر يدر مقدمه ين رأيا .04
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسي
  : سمت، چ چهارم.، تهرانيياروپا يهياتحاد(، 1330) ديخالوزاده، سع

 .زانيم :، تهرانيياروپا يهياتحادساختار و حقوق (، 1380) ، عباسييدخداك

 .يقات، آموزش و حقوق شهروندي، تهران: معاونت تحقيرييت تخيصالح(، 1331) ي، عليمشهد

 ، تهران: شهردانش.شدن حقوق بشر يمطلوب در پرتو جهان يمرانكح(، 1383مفرد، حسام ) يبينق

 .، چ دوميخرسند :، تهراني، اصول حقوق ادار(1331) ي، عليو مشهد يهداوند، مهد
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 ج( قوانين و مقررات ايران
 .1324قانون مطبوعات مصوب 

 .1378مصوب  ياسالم يقانون انتخابات مجلس شورا

 .1378شده در انتخابات مختلف مصوب تيات داوطلبان ردصالحياكق به شيدق يدگيقانون لزوم رس
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 .1322م مصوب يمستق يهااتيقانون مال

و  يا، منطقهياهي، ناحيتوسعه و عمران محل يهاب طرحيو تصو يبررس ينحوه ينامهنييآ
 .1378شور مصوب ك يو معمار يو مقررات شهرساز يمل

 .1331ار مصوب ك ين دادرسييآ
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 يوان عاليد يردهايكو رو يينظارت قضا
در  ير قانون اساسيا در تفسيكفدرال آمر

 يو اجتماع ياسيپرتو تحوالت س
 

 *زادهتوكل حبيب
 

 ، تهران، ايرانصادق)ع( و حقوق دانشگاه امام يمعارف اسالم يدهكار دانشياستاد
 

 31/11/1111: رشيپذ  11/8/1111: افتيدر

 يدهكچ
 هك پردازدين مسئله ميبه ا اكآمري اساسي حقوق مهم موضوعات از يكي سيبرر حاضر با ينوشته

 و ييايپو در اساسي قانون از يمترق يرهايتفس يارائه با توانديم اساسي دادرسي مرجع چگونه
 هكهمچنان ند؛ك نقش ايفاي ياجتماع و ياسيس تحوالت به ييپاسخگو براي آن تيظرف يارتقا

 يسايه در شايد و ردهك جاديا ايكآمر ياسيس نظام در را يراتييتغ خود يرهايتفس با يعال وانيد
 ترتيب، بدين. است نبوده ساختاري و جدي يبازنگر نيازمند شورك نيا ياساس قانون امر همين
و صالحيت دادرس  قضايي نظارت قلمرو و چيستي به اجمالي ياشاره ضمن حاضر ينوشته

 فدرال عالي ديوان تفسيري ردهايكروي و استناد مورد صولا ،[1]اكآمري اساسي حقوق در اساسي
 عالي ديوان توسط اساسي قانون تفسير چگونگي ردهاكروي اين مبناي بر و [2]ردهك مرور را اكيآمر
 ياربردك-ياتوسعه يقيپژوهش، تحق نيا .[3]ندكيم تحليل را اجتماعي و سياسي تحوالت پرتو در

تواند در مطالعات ي، ميقيتطب ياز موضوعات حقوق اساس ييكن يين توجه به تبيه در عكاست 
 مؤثر واقع شود.  ير قانون اساسيژه تفسيوبه يحقوق اساس

 ا،كآمري اساسي قانون ،يريتفس يردهايكرو فدرال، عالي ديوان ،ياساس قانون تفسير :هادواژهيلك
 .قضايي نظارت
 

                                                                                                                                                       
* E-mail: Thabibzadeh@gmail.com 
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 مقدمه
 مقررات و قواعد يدربردارنده و يومتكح منشور سياسي، يهانظام يهمه در اساسي قانون

 محسوب شهروندان با ومتكح روابط تنظيم نيز و قدرت اجراي و انتقال ينهيدر زم بنيادي
 شونديم يزيرهيپا آن مبناي بر مربوط ساختارهاي و قضايي و اجرايي تقنيني، نظام هك شوديم
 زودگذر تغييرات و هيجانات از آن داشتن مصون منظوربه دليل همين به. رنديگيم لكش و

 از يكي و است يادهيچيپ تشريفات و خاص يشيوه اساسي، تابع قانون در بازنگري سياسي،
 قوانين اغلب. است مسئله همين نيز هنجاري اعمال ريسا و يعاد نيقوان بر آن يبرتر ليدال

 هك است حالي در ينا(. 11: 1331 قاضي،) رنديناپذانعطاف بازنگري نظر از شدهنوشته اساسي
 مقتضي يهاحلراه به بتوانند بايد اجتماعي و سياسي يهابحران با مواجهه در سياسي يهانظام

 .يابند دست اساسي قانون اصول بر مبتني
 رايز است؛ يبازنگر قابل يسختبه و نبوده مستثنا امر اين از نيز ايكآمر ياساس قانون

 (يالتيا مجالس چهارمسه سوي از ياساس قانون يهياصالح بي)تصو آن 7 يماده الزامات
 تنها نونكتا 1737 سال از مزبور ياساس قانون ليدل نيهم به و رديپذينم تحقق يآسانبه
 ده هكآن ضمن شده است، يبازنگر ييجز صورتبه موارد شتريب در و بار وهفتستيب

 (1)،«(بشر) حقوق منشور» هب موسوم ،يفرد يهايآزاد و حقوق به مربوط آن اول يهياصالح
 متن از يبخش واقع در و شده است اضافه ياساس قانون به متمم صورتبه 1771 سال در

 .شونديم محسوب ياصل
 با عمالً هكجا از آن ،ياساس قانون از انتيص نيتضم ضمن (2)«قضايي نظارت» اركسازو

 ياجتماع و ياسيس تتحوال با آن انطباق و يسازگار موجب است، همراه آن اصول ريتفس
 و يمترق يرهايتفس و اركسازو همين مني به ايكآمر مجمل و يميقد ياساس قانون. شوديم

 وانيد) ايكآمر فدرال يعال وانيد سوي از ياجتماع و ياسيس تحوالت و ازهاين با متناسب
 و يومتكح ينهادها يسازماندرون روابط ميتنظ يبرا الزم يهاتيظرف از همچنان ،(يعال

 مختلف سطوح در فدرال ياسيس يجامعه يك در مردم با نهادها نيا يسازمانبرون روابط
 ،ياساس قانون از ايپو يرهايتفس يارائه با يعال وانيد. است شده برخوردار يفدرال و يالتيا

 است، ردهك جاديا ايكآمر ياسيس نظام در موجود، يساختارها چارچوب در را يراتييتغ
 يجهينت در چارچوب، نيهم در را خود يهادگاهيد و منافع زين بيرق يروهاين هك ياگونهبه

 (.Rogoff, 2011: 9) نندكيم بيتعق ،ياساس قانون ريتفس در يعال وانيد نقش
 ياجتماع ،ياسيس مختلف يدادهايرو با مواجهه در گذشته قرن دو از شيب يط يعال وانيد

 يهادغدغه با متناسب يمختلف يردهايكرو با اكيآمر يتوسعه به رو يجامعه در يفرهنگ و
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 يريگلكش اول يسده طول در. است ردهك مبادرت ياساس قانون ريتفس به ياسيس نظام النك
 در و شود تيتقو فدرال ينهادها هك ردكيم جابيا امر ضرورت ايكآمر ادينوبن ياسيس نظام

 قيطر از يالتيا و رسومآداب  ها،آن منافع نيتأم در هاالتيا به يبخشنانياطم منظوربه حالن يع
 به امر نيا ،يداربرده مانند مواردي در اگر يحت رد،ينگ قرار تعرض مورد نگرهك در يقانونگذار

 در اما. (121: 1333 وانير، و هامون)شد يم تمام يعموم يهايآزاد و حقوق نقض يبها
 و شوديم ليتبد يعموم يهايآزاد و حقوق از تيحما قهرمان به يعال وانيد بعد يهادوره

 در ضيتبع يهانهيزم بردن نيب از در ندكيم يسع دولت، مثبت ضيتبع استيس دييتأ ضمن
 .(2002 الزار،)بردارد  يمثبت يهاگام ايكآمر يجامعه
از موضوعات  يكين يين توجه به تبيه در عكاست  ياربردك-ياتوسعه يقيتحق ،ن پژوهشيا

مؤثر واقع  ير قانون اساسيژه تفسيوبه يتواند در مطالعات حقوق اساسي، ميقيتطب يحقوق اساس
 يحقوق اساس يهاتابكها مانند نوشته يه در برخكد گفت يق نيز بايتحق ينهيشيپ يشود. درباره

االت متحده از جمله يا يات مربوط به حقوق اساسيلكان يصرف دارند، به ب يآموزش يه جنبهك
وان يد يريتفس يهاشتر روشيز بيشده نچاپ يداخته شده و در مقاالت علمپر ياساس يدادرس

 يو نحوه ين با قانون اساسيمطابقت قوان يدرخواست بررس يهاوهيصورت نظري و شبه يعال
 مرجع چگونه هك پردازدين مسئله ميحاضر به ا ياما نوشتهشده است.  يوان بررسيد يدگيرس

 يارتقا و ييايپو در ياساس قانون از يمترق يرهايتفس يارائه قيطر از توانديم ياساس يدادرس
 وانيد هكهمچنان ند،ك نقش ايفاي ياجتماع و ياسيس تحوالت به ييپاسخگو براي آن تيظرف
 همين يسايه در شايد و ردهك جاديا ايكآمر ياسيس نظام در را يراتييتغ خود يرهايتفس با يعال

 نبوده ساختاري و جدي يبازنگر نيازمند شورك نيا ياساس نونقا هك پوياست و مترقي تفسيرهاي
 نظارت قلمرو و صالحيت چيستي، به اجمالي ياشاره ضمن حاضر ينوشته ترتيب، بدين. است

 را عالي ديوان تفسيري ردهايكروي و استناد مورد اصول ،[1]اكآمري اساسي حقوق در قضايي
 پرتو در عالي ديوان توسط اساسي قانون تفسير نگيچگو ردهاكروي اين مبناي بر و [2]ردهك مرور

 . [3]ندكيم تحليل را اجتماعي و سياسي تحوالت

 «قضايي نظارت» قلمرو و تيصالح ،يستي. چ1

  ييقضا نظارت يستيچ .1-1
 يحقوق يهانظام در هنجار نيبرتر يماهو لحاظ به هم و يلكش لحاظ به هم ياساس قانون

 و نيتدو اصوالً. نديبيم كتدار را ياسيس يهانظام ياختارس ترتيبات و نهادها هك است
 «مؤسس يقوه» به آن واضع نهاد و ،ينيتقن تا است «يسيتأس عمل» ياساس قانون بيتصو
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 از برآمده دو هر و دارند يهنجار تيماه «ينيتقن» اعمال همانند« يسيتأس» اعمال. است موسوم
 جاديمانند ا ياسيس مهم اريبس حوادث دنبالبه اًقاعدت ياساس قانون قواعد يول ،اندتيمكحا
 اعمال ظهور سطح نيبرتر در يهنجار اعمال گونهنيا لذا» و شونديم داريپد ديجد شورك

 جهت در ينشكوا همچون و يدائم و روزمره يامر ،يقانونگذار اعمال هكيدرحال اند،تيمكحا
 اصل ن،يبنابرا(. 12: 1371 ،يقاض) «است جامعه متحول و مستمر يازهاين به ييپاسخگو

 مصوب نيقوان جمله از يهنجار اعمال يهيلك بر ياساس قانون يبرتر و نيقوان مراتبسلسله
 باشد، داشته يبرتر قواعد ريسا بر ياساس قانون در مندرج قواعد هك ندكيم جابيا مقننه يقوه
 در اصوالً مقننه يقوه. داد خواهد دست از را خود انسجام يحقوق نظام صورت نيا ريغ در

 امر نيا و ندك يقانونگذار توانديم ياساس قانون در مؤسس يقوه توسط شدهنييتع يمحدوده
 . ندارد مردم تيمكحا اصل با يمنافات

 اما. است شدهرفتهيپذ يامر يحقوق يهانظام شتريب در نيقوان بر نظارت ضرورت و اصل
 نكمم رايز د،يآيم وجودبه نيقوان بر نظارت اعمال يبرا هك است يارگان در ياصل لكمش

 ومتكح» اصطالحبه  و رديگ دستبه را امور زمام ،يومتكح اعمال يدرباره قضاوت با است
 برخوردار نيقوان بر نظارت تيصالح از هك يمقام(. 23-22: 1371 ،يقاض) ابدي تحقق «قضات
 در ن،يا با وجود. ندك يملغ را ياساس نقانو با ريمغا نيقوان يهيلك بتواند ديبا اصوالً است،

 قوانين مطابقت تضمين و نظارت براي يمتناسب و ويژه اركسازو سياسي يهانظام از ياريبس
 . است شده تعبيه اساسي قانون با عادي

  فدرال يعال وانيد ينظارت تيصالح .1-2
 تا فدرال يومتكح-سياسي نظام طراحي االت متحده دريا ينندگان قانون اساسكنيتدو

 ومتيكح تجربيات و وكيمنتس ژهيوبه اروپايي رانكمتف يهاشهياند ريتأث تحت يحدود
. نداشتند مشخصي الگوي نگرهك مصوب قوانين بر نظارت مورد در اما بودند، هايسيانگل

 و نبود يريناپذاجتناب انتخاب هادادگاه به نگرهك نيقوان بر نظارت تيصالح اعطاي ن،يبنابرا
 نيبد(. Fallon, 2004: 9) شود نهاده نگرهك خود يعهده بر وظيفه اين بود نكمم ابس چه
 اركابت يك توانديم شور،ك امور ياداره در آن نقش و هييقضا يقوه يساختار استقالل ب،يترت
 رانكمتف رايز شود، ريتعب ايكآمر ياساس قانون نيتدو يزمان يدوره در حداقل «ينوآور» و
 وكيمنتس يحت اما بودند؛ آشنا گريد يقوه دو مسائل و ساختار با هجدهم قرن در ايكآمر ياسيس
 تصور جامعه ياداره در آن يعمل نقش از دانست،يم يمستقل يقوه را هييقضا يقوه هكنيا با

 (.Chayes, 1988: 1026) نداشت يقيدق چندان
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 اساسي قانون با را ايالتي نيقوان مطابقت يالتيا هايدادگاه 1737 سال از شيپ ن،يا با وجود
 ديوان هك داشتند انتظار فدرال اساسي قانون نويسندگان شتريب رونيازا. ردندكيم نترلك يايالت

 مديسون و هميلتون مثال يبرا. ندك ايفا فدرال اساسي قانون خصوص در را نقش اين فدرال عالي
 ساخته خاطرنشان را قضايي نظارت اهميت «فدراليست يهانامه» به موسوم خود مقاالت در

 و ياساس قانون به «بنيادين قانون» عنوان اطالق با خود يهانوشته از يكي در هميلتون. بودند
 يعال وانيد هك ندكيم حيتصر ،ياساس قانون با نيقوان مطابقت يبررس در هادادگاه نقش بر دكيتأ
 شده ابراز اساسي قانون در هكونهگهمان مردم ياراده هك ندكيم نيتضم قضايي نظارت قيطر از

 در مردم نمايندگان ياراده ينندهكسكمنع آن نيقوان هك يقانونگذار مجلس كي ياراده بر است،
 بتواند ديبا يعال وانيد رديگيم جهينت و باشد داشته غلبه و اولويت است، خاص زماني يدوره
 (. Hamilton, 1988: 648-649) ندك لغو را اساسي قانون صريح مخالف قوانين تمام

 نه و شوديم اعمال يعاد هايدادگاه يلهيوسبه نيقوان بر ييقضا نظارت متحدهاالت يا در
 هاالتيا در. يياروپا يشورهاك يبرخ در ياساس قانون هايدادگاه مانند ژهيو يدادگاه توسط

 شرط به فدرال يعاد نيقوان بر يحت يالتيا يعاد هايدادگاه يسو از ينظارت نيچن زين
 يسو از. شوديم اعمال فدرال يعال وانيد تينها و در فدرال هايدادگاه نزد يخواهپژوهش

 وجود فرانسه شورك مانندبه يادار دادگاه ا،يكآمر در ييقضا نظام وحدت به توجه با گر،يد
 يياقض ماتيتصم زين و يادار اعمال ن،يقوان يهمه مطابقت مورد در هادادگاه و ندارد
 (.113: 1333 ر،يوان و هامون) نندكيم اظهار نظر يتال هايدادگاه

 نشده مقرر صراحتبه اكآمري اساسي قانون در فدرال يعال وانيد يسو از قضايي نظارت
 اين 1303 سال در مديسون عليه ماربري به معروف يرأ در عالي ديوان خود هكبل است،

 هك ردك عنوان مارشال، قاضي ديوان، رئيس يرأ اين در. شد قائل خود براي را صالحيت
 در آن يوظيفه ضروري ينتيجه اساسي قانون با مغاير قوانين لغو در عالي ديوان مسئوليت

 در امر اين دكمؤ طوربه و» ابديينم تحقق ديگري صورتبه هك است ياساس قانون از تيحما
 (. Marbury v. Madison, 1803: 177-178) «ست؟يچ قانون بگويد هك است قضاييه يقوه صالحيت

 «ديگويم عالي ديوان هك است چيزي آن اساسي قانون» ،ييايكآمر سندگانينو شتريب نظر از
(Powell, 1986: 925 .)در نهادي چنين وجود ضرورت پذيرش ضمن زين نويسندگان برخي البته 
 آن موجببه  رايز ند،دانيم زيانگبربحث راسيكدمو اصول لحاظ از را آن فدرال، نظام كي

 ابدييم اولويت مردم منتخب نمايندگان ينظرها بر غيرمنتخب قاضي چند تفسير و ميتصم
(Vile, 2006: 92 .) 

 به يحيتلو صورتبه قضاييه يقوه در مورد 3 يماده در اكآمري اساسي قانون حال، نيبا ا
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 هك دارديم مقرر و ندكياشاره م قوانين بر قضايي نظارت اعمال در فدرال هايدادگاه تيصالح
 و متحدهاالت يا قوانين اساسي، قانون اين از ناشي» دعاوي تمامي مورد در قضاييه يقوه

 دارديم بيان نيز اساسي قانون 2 يماده. دارد رسيدگي صالحيت ،«هاآن توسط منعقده معاهدات
 نيبنابرا ند،اآن رعايت به لزمم ايالتي قضات و استكآمري برتر قانون فدرال، اساسي قانون هك

 هكاين بر دارد داللت نيز عبارات اين. باشند آن با مغاير توانندينم ايالتي قوانين و اساسي قانون
 اگر ن،يبنابرا. نندك ارزيابي اساسي قانون با را ايالتي قوانين مطابقت و اعتبار بايد ايالتي قضات
 ديوان بايد اولي طريق به باشند، برخوردار نينقوا بر قضايي نظارت صالحيت از ايالتي قضات

 يدنظرخواهيتجد به يدگيرس اساسي قانون زيرا باشد، برخوردار صالحيت اين از نيز فدرال عالي
 (.Fallon, 2004: 10) است ردهك تفويض عالي ديوان به را ايالتي هايدادگاه يآرا از

 اجرا، و تجربه قرن دو از پس غصبي، چه و باشد مشروع چه قضايي نظارت اصل
 ساالنه فدرال يعال وانيد هك ياگونهبه است، شده تثبيت و نبوده اعتراض مورد امروزه

 ندكيم موافقت مورد صدكي از مترك با د نظر،يتجد دادخواست هزار هفت حدود از
(Chief Justice's Year-End Reports on the Federal Judiciary, 2013: 12-13; Fallon, 2004: 194 .) 

 ياسيس موضوعات در يعال وانيد ييقضا نظارت تي. محدود1-3

 قانون ا،يكآمر يجامعه ياجتماع و ياسيس مسائل وفصلحل منظوربه فدرال يعال وانيد
 ديجد يهاتيوضع يپاسخگو ياساس حقوق تا ندكيم ريتفس ريپذانعطاف صورتبه را ياساس

 به توانيم يعال وانيد يرهايتفس و ماتيتصم نيترمهم از. باشد ياجتماع و ياقتصاد ،ياسيس
 مانند يمل يژگيو با موضوعات وفصلحل و تيريمد در فدرال دولت به يبخشتيمشروع
 زمان، يط در. ردك اشاره يالمللنيب روابط و يمل دفاع ،ياقتصاد روابط ميتنظ ،يمدن حقوق

 يدرباره ياساس قانون از وشنر و نواختيك يرهايتفس يارائه از اجتناب با يعال وانيد
 در ياسيس يهاتيوضع با جيتدربه را ياساس قانون فدرال، دولت به شدهضيتفو اراتياخت

 نيبا ا(. Rogoff, 2011: 10) است داده قيتطب ايكآمر يجامعه مختلف يهاچالش و رييتغ حال
 اقدامات برابر رد ا،يكآمر ييقضا نظام در خود يعال گاهيجا با وجود يعال وانيد حال،

 ،1303 سال در سونيمد هيعل يماربر معروف يپرونده در. است آورده فرود سر جمهورسيرئ
 (:Marbury v. Madison, 1803: 137, 170) داشت اظهار مارشال يقاض

 تاًيماه هك يموضوعات... است يفرد حقوق يدرباره نظر اعالم تنها فدرال يعال وانيد نقش»
 است، داده قرار هيمجر يقوه اراتياخت ليذ را هاآن يعاد نيقوان و ياساس نونقا اي ند،اياسيس

 . «رديبگ قرار بحث مورد وانيد نيا برابر در تواندينم هرگز
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 در هك ردك اشاره (3)«ياسيس حقوق موضوعات» به توانيم موضوعات، گونهنيا قيمصاد از
 و شد،يم شامل را( انايزيلوئ ديخر) نيسرزم تسابكا و استرداد ،يجنگ ميغنا نوزدهم قرن

 تنها نه وانيد(. Zoller, 2011: 9) بردارد در را يپلماسيد و ينظام مسائل يلك طوربه امروزه
 از خارج در ياساس قانون با جمهورسيرئ اقدامات و ماتيتصم مطابقت بر نظارت به نسبت

 هيعل يپيسيسيم يپرونده در هكبل است، مردد يماربر يپرونده در شدهنييتع يمحدوده
 از يريجلوگ در وانيد يناتوان: شوديم قائل خود يبرا گريد تيمحدود دو( 1322) جانسون

 موجببه  محوله فيوظا انجام به يو الزام و شدهضيتفو اراتياخت از جمهورسيرئ يتخط
 (. Mississippi v. Johnson, 1866: 498-499) ياساس قانون

 باشد، شده نقض يفرد يهايآزاد هك مواردي ر ازيغبه ياسيس وعاتموض در يلك طوربه
 محتاطانه هيمجر يقوه برابر در فدرال يعال وانيد گوانتانامو، به مربوط يهاپرونده مانند
 است، بوده برخوردار نگرهك تيحما از جمهورسيرئ هك ييهادوره در ژهيوبه است، ردهك عمل
 2001 سپتامبر 11 حوادث از بعد سميترور هيعل مبارزه در بوش ويدبل جورج تيموقع مانند

(12-Zoller, 2011: 11 .)يميج ميتصم رتيمغا (1)گلدواتر سناتور هكيهنگام 1777 سال در 
 مجوز بدون وانيتا با يدفاع يدوجانبه يمعاهده فسخ در ايكآمر وقت جمهورسيرئ ارترك

 ياساس قانون هكيدرحال رد،ك ادعا درالف يعال وانيد نزد ياساس قانون با را سنا مجلس
 هك بود نيا وانيد نظر است، تكسا معاهدات فسخ به راجع سنا تيرضا يدرباره ايكآمر
 است ياسيس موضوع رايز ست،ين مناسب ييقضا يدگيرس يبرا گلدواتر سناتور يادعا

(Supreme Court, Role of U.S., 2005 .)سال در سونيكن هيعل متحدهاالت يا يپرونده ديشا 
 در رايز شود، محسوب خصوص نيا در يعطف ينقطه ت،يواترگ معروف يهيقض در 1771

 يشدهضبط ينوارها يارائه به را وقت جمهورسيرئ فدرال يعال وانيد پرونده نيا انيجر
 ضرورت وانيد مكح ليدل مورد نيا در هك داشت توجه ديبا اما. ردك ملزم تيواترگ يماجرا

 واقع در و بود ييقضا يدگيرس يك در قتيحق شفك يبرا نظر مورد كمدار به نآ يدسترس
 (. Zoller, 2011: 10) بود مرتبط (2)اتهام ميتفه ضرورت يحقوق نهاد با پرونده نيا

 هكآن ليدلبه جمهورسيرئ و نگرهك ،ياسيس موضوعات در هك معتقدند ييايكآمر حقوقدانان
با  رند،يبگ ميتصم يعال وانيد يجابه ديبا ند،كيم سكمنع هترب را مردم ياراده هاآن اقدامات

 و دهديم صيتشخ را يموضوع بودن ياسيس چگونه يعال وانيد هكنيا يدرباره حال،ن يا
 است، موضوعات گونهنيا به ييقضا يدگيرس از يخوددار به مجاز اي ملزم وانيد ايآ هكنيا

 (.Supreme Court, Role of U.S., 2005) دارند نظراختالف 
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 اعمال در يعال وانيد يريتفس يردهايكرو و استناد مورد اصول. 2
 قضايي نظارت

 زين و نگرهك مصوب نيقوان بر ييقضا نظارت مقام در ايكآمر فدرال يعال وانيد قضات
 محسوب ياساس قانون اهداف هاآن نظر از آنچه پرتو در را نظر مورد يهاپرونده ،يالتيا نيقوان

 بردارد، در يضمن اي حيصر صورتبه ياساس قانون هك ييهاارزش براساس زين و دشويم
 معروف يپرونده از پس سال شانزده مارشال يقاض(. Fallon, 2004: 17) نندكيم يدگيرس

 (: Fallon, 2004: 17) دارديم اظهار (2)لوشك كم يپرونده در ،يماربر
 يك و است ياساس قانون يك ميهست رشيتفس حال در آنچه ردك فراموش دينبا هرگز»
 قابل ديبا( هكبل) و ستين مقررات و نيقوان مجموعه يك يهودهيب و زائد بخش ياساس قانون

 .«گردد ريتفس يانسان( روابط) مختلف يهابحران با قيتطب

 ياساس قانون ريتفس در فدرال يعال وانيد استناد مورد . اصول2-1
 اصول طور معمولبه مختلف يردهايكرو با ياساس قانون ريتفس مقام در فدرال يعال وانيد

 شرط .3 (3)قانون؛ بودن ييعقال .2 (7)؛يقانون صحيح فاتيتشر .1: دهديم قرار مدنظر را ريز
  (10).قراردادها شرط .1 و (7)برابر؛ حمايت

 يقانون حيصح فاتيتشر . شرط2-1-1
 قانون چهاردهم و پنجم يهاهياصالح به آن منشأ هك «يقانون حيصح فاتيتشر» شرط

 در است ملزم ومتكح آن موجب به هك است حقوقي اصل كي گردد،يبرم ايكآمر ياساس
 از دينبا يشخص هيچ و ندك رفتار معقول يشيوه به و ردهك تبعيت قانون از خود اقدامات

 پنجم ياصالحيه) «گردد محروم قانوني صحيح تشريفات بدون يآزاد و تكيمال ،يزندگ»
 قانون» عنوان با بريتانيا بيرك منشور در هك ايايده از اصل اين (11).(ايكآمر ياساس انونق

 تفسير عالي ديوان سوي از مفهوم همين به هامدت و گرفته نشأت بود، شده درج (12)«سرزمين
 (. Howe, 1930: 584) شدمي

 (13)(بشر) حقوق نشورم به موسوم آن اول يهياصالح ده و فدرال ياساس قانون هك جاآن از
 در (11)چهاردهم يهياصالح شد،يم اجرا فدرال دولت مورد در تنها پنجم يهياصالح جمله از

 حقوق منشور در مندرج ناتيتضم وها تيحما آن از يعال وانيد ريتفس ژهيوبه و 1323 سال
 يالتيا يهادولت يرفتارها و اقدامات به نسبت را يقانون حيصح فاتيتشر جمله از( بشر)

 (. Fallon, 2004: 93) داد گسترش
 هاآن موجب به هك بردارد در شهروندان از تيحما در را مهم اصل دو ايكآمر ياساس قانون
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 يزندان و ومكمح استماع بر حق از يبرخوردار نيز و اتهام تفهيم بدون نبايد شهروندي هيچ
 با البته(. Grant, 2006) دهندمي يلكتش را قانوني صحيح تشريفات اساس اصل دو اين. شود

 و ماتيتصم اثر در آن مفهوم ،«حيصح فاتيتشر» شرط بودن تفسيربردار و مبهم به توجه
 يعال وانيد گر،يد عبارتبه. است افتهي تحول يدولت اقدامات اعتبار در مورد قضايي يرهايتفس

 اعمال يوهيش در هم هك است معتقد و ردهك ريتفس يماهو و يلكش مفهوم دو به را شرط نيا
 ند،كيم منع اي زيتجو قانون آنچه مورد در هم و گردد اعمال يقانون يهاتيمحدود ديبا قانون

 حق افراد ياهيرو حيصح فاتيتشر موجب به ن،يبنابرا. شود توجهها تيمحدود يبرخ به ديبا
 در خود از اعدف و استماع حق از و شوند مطلع يمقتض طوربه وارده اتهام گونه هر از دارند
 (. Grant, 2006) باشند برخوردار ماتكمحا

 استناد مورد اصول از يكي به يماهو مفهوم در حيصح فاتيتشر شرط گر،يد يسو از
 نيقوان آن موجببه  هك شد ليتبد ياساس قانون با نيقوان مطابقت سنجش در يعال وانيد

 حق مانند باشد، نشده انيب اگر يحت نياديبن و ياساس حقوق يبرخ با ديبا نگرهك مصوب
 سال در مثال يبرا. باشد منطبق يخصوص ميحر بر حق و يرأ بر حق ت،كيمال حق ات،يح

 اعالم ياساس قانون با ريمغا را انينانوا ارك ساعت كوريوين التيا قانون يعال وانيد ،1702
 ارك بر حق از انينانوا تيمحروم قانون، بر مترتب يعموم منفعت هك بود معتقد رايز رد،ك

 نوع نيا با اركمحافظه قضات سال يس مدت به. ندكينم هيتوج را هاآن ياراده و ليم با مطابق
 ردندك اعالم اعتباريب را ياقتصاد و ياجتماع يهابرنامه يدرباره نگرهك متعدد نيقوان استدالل

 نارك را يوماه حيصح فاتيتشر بر يمبتن رديكرو يالديم 30 يدهه اواخر در تينها و در
 ردنك محدود در قانونگذار برابر در يمانع يمثابهبه شرط نيا هنوز ظاهراً اگرچه گذاشتند،

 يقاض( Calder v. Bull) يهيقض در(. "Strauss, "Due Process) ندكيم عمل يفرد يهايآزاد
 يبرا را خود ومتكح لكيتش و ياساس نيقوان متحده االتيا مردم»: دارديم اظهار (12)سيچ

 خشونت برابر در اموال و اشخاص از تيحما و يآزاد نيتضم ،يعموم رفاه عدالت، يبرقرار
 را ياجتماع قرارداد حدود و تيماه اجتماع، به ورود در مردم اهداف. ردندك ميتنظ و نيتدو

 (.Howe, 1930: 589) «...است مقننه يقوه اراتياخت يمبنا هانيا ند؛كيم نييتع
 يدرباره هكبل ،يادار يهاسازمان و مقننه يقوه اعمال مورد در تنها نه حيحص فاتيتشر شرط

 ياهيرو متعاقب» صادره امكاح مورد در يعال وانيد. است يجار زين هادادگاه قضايي ماتيتصم
 يا بوده مخالف يعموم يهايآزاد و حقوق ينهيزم در نظر مورد انتظارات با( آن) نظر به هك

 نيب تناسب اصل تيرعا عدم) ردندك برقرار ابيكارت جرم از يباالتر خيلي تمجازا هك يامكاح
 .است ردهك اعمال را شرط نيا ،(123: 1333 وانير، و هامون) «(مجازات و جرم
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 قانون بودن يعقالن . شرط2-1-2
 يرابطه ديبا آن براساس و است آمده وجودبه هادادگاه توسط قانون بودن ييعقال شرط
 انيب به. شود برقرار جامعه در آنان ياجتماع يازهايامت و افراد يهايثارگريا نيب يامنصفانه

 اريبس تعادل، نيا يضابطه. ديآ وجودبه يفرد حقوقبه احترام و عموم سود انيم يتعادل» گر،يد
 شود،يم واقع ياساس قانون با يعاد قانون يسازگار يبررس موجب اريمع نيا اگر. است مبهم

 بر يمبتن يمستثنائات موجب و آورد وارد لطمه يقانونگذار يوهيش ينواختيك به است نكمم
 منفعت نيب تعادل لزوم چنانچه گر،يدعبارت به(. 22: 1371 ،يقاض) «گردد يمقطع اتيفكي

 در اريمع نيا و رد،يگ قرار قانون بودن يعقالن كمال يفرد يهايآزاد و حقوق و يجمع
 ينيقوان وضع موجب بسا چه شود، واقع عمل يمبنا ياساس انونق با قانون يسازگار يبررس
 .شود ياجتماع خاص يهاتيوضع بر ناظر يمقطع

 يقرارداد يآزاد و برابر تيحما . شروط2-1-3
 اشخاص از را خود قانون تيحما دينبا يالتيا چيه هك است آن نيمب برابر تيحما شرط

 قانون چهاردهم ياصالحيه در. ندك رفتار زيمآضيتبع و ردهك غيدر مربوط ييقضا يحوزه تابع
 برابر در مساوي حمايت يسكچ يه از تواندينم يالتيا چيه» هك است شده مقرر اكآمري اساسي

 دريغ دادگستري مكمحا به او دسترسي انكام بردن بين از با خود ييقضا يحوزه در را نيقوان
 يريجلوگ منظوربه د،يرس بيتصو به اكآمري داخلي يهاجنگ از بعد هك اصالحيه اين. «ندك
 گرفت انجام «انحرافي يهاوهيش از استفاده با يداربرده مجدد برقرار» از يجنوب هايالتيا
 (. 121-123: 1333 وانير، و هامون)

 فدرال ياساس قانون اول يماده دهم بخش در شهير هك يقرارداد يآزاد شرط موجببه 
 تيصالح اعمال با توانندينم و احترام بگذارند افراد يقراردادها به اندملزم هاالتيا دارد،

 و افراد يقرارداد يآزاد از تيحما در شرط نيا. ببرند نيب از را قراردادها اعتبار ،يقانونگذار
 تضمين شرط اين از هدف آغاز در البته(. 22: 1371 ،يقاض) است آمده وجودبه هاتكشر

 يالتيا يقانونگذار يقوه تقنيني اقدام هر گونه برابر در زيشاورك اراضي بزرگ انكمال حقوق
 با مبارزه جهت در ادامه در اما بود، شاورزانك يعني هاآن ارانكبده تعهدات ردنك كسب در

 گرفت قرار استناد مورد اقتصادي و تجاري امور در دولت يانهيجومداخله و حمايتي اقدامات
 (. 123: 1333 وانير، و هامون) شودينم هداد آن به چنداني اهميت امروزه هك

 فدرال يعال وانيد يريتفس يردهايك. رو2-2

 با مختلف يهادوره در را جهان ياساس قانون نيتريميقد ايكآمر فدرال يعال وانيد
 يمنابع يا ابزارها. است ردهك ريتفس مختلف منابع يا ابزارها از استفاده با و متفاوت يردهايكرو
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 قانون ساختار و متن: از اندعبارت اندقرار گرفته استناد مورد ايكآمر ياساس قانون تفسير در هك
 يهاهيرو اند،ردهك بيتصو و شنهاديپ ه،يته را ياساس قانون هك يسانك ياراده و قصد ،ياساس
 طبيعي حقوق و مختلف تفسيرهاي ياقتصاد و سياسي ،ياجتماع جينتا قضايي، سابق

(Exploring Constitutional Conflicts, 2014 .)و منابع نيا از كي هر تياهم و وزن مورد در البته 
 قصد و ياساس قانون متن يعني اول منبع دو به هك يسانك. دارد وجود نظر اختالف ابزارها
 يدسته دو به خود هك ندامعروف (12)منشأگرايان به دارند، يشتريب دكيتأ آن مدونان

 زيادي تياهم يبعد منبع سه به هك يسانك. شونديم ميتقس (13)نقصدگرايا و (17)انيگرامتن
 يازهاين و مصالح به توجه هاآن يريتفس رديكرو هك شونديم دهينام (17)غيرمنشأگرايان ند،اقائل

 هدف انيرمنشأگرايغ نظر از. است ياسيس و ياجتماع تحوالت پرتو در ريتفس زمان در جامعه
 ردنك لحاظ و مقنن قصد و قانون متن نيب جمع با يعموم تمصلح و منفعت نيتأم ريتفس از
 يردهايكرو نيترمهم ايكآمر ياساس حقوق در رونيازا. است ريتفس از حاصل يعمل جينتا

  (20).ييگرامصلحت اي عمل و ،ييقصدگرا ،ييگرامتن: از اندعبارت يريتفس

 گرامتن تفسيري رديك. رو2-2-1
. است برخوردار يخاص وزن و تياهم از ياساس قانون تارساخ و متن گرامتن رديكرو در

 ييگرامتن رديكرو با را ياساس قانون يعال وانيد ا،يكآمر ياسيس نظام يريگلكش لياوا در
 يمصوبه انطباق توانيم چگونه هك پرسش نيا به پاسخ در لتونيهم مثال يبرا. ردكيم ريتفس

 ،(كمال)»: سدينويم داد، صيتشخ را ياساس ونقان با( كبان يك سيتأس ينهيزم در) نگرهك
 (21)ر،يتفس مقرر قواعد با مطابق را قصد نيا. است ياساس قانون نندگانكميتنظ ياراده و قصد

 براساس مفسر روش نيا در(. Edwin Meese, 1986: 186) «ردك جووجست سند خود در ديبا
 از خارج عوامل گرفتن نظر در بدون نآ در اررفتهكبه عبارات و واژگان و ياساس قانون متن
 گر،يد يسو از. دهديم ارائه آن از ينيع يريتفس مؤسس، يقوه ياراده و قصد ژهيوبه متن
 و نيتدو زمان در هك است ييمعنا ياساس قانون اصطالحات و عبارات از مستنبط يمعنا
 هك الياكاس يقاض مثال يبرا(. Kay, 2009: 703) است بوده مدونان و طراحان مدنظر آن بيتصو

 و خشن مجازات هك ايكآمر ياساس قانون 3 اصل تفسير در گراست،متن تفسير طرفداران از
 زمان در رايز شود،ينم شامل را اعدام مجازات اصل نيا هك است معتقد رده،ك منع را نامتعارف

 (. Brest, 1980: 208) شدينم يتلق نامتعارف و خشن مجازات اعدام آن، بيتصو و هيته
 اصول به قانون عبارات يواقع يمعنا استنتاج در اغلب يعال وانيد روش نيا در

 و واژگان و يتخصص اصطالحات نيب هكنيا جمله از ند،كيم هكيت تفسير يشدهرفتهيپذ
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 يمعنا يقاعده» اغلب و شوديم قائل كيكتف دارند، يعاد يمعنا معموالً هك يعبارات
 به نيازي باشد، روشن عبارت يمعنا چنانچه گر،يدعبارت به. ندكيم اعمال را (22)«اركآش

 يبرا (23)(.Kim, 2008: 2) ستين يقانونگذار خيتار مانند قانون متن از خارج مراجعه به عوامل
 يقاعده» همين اعمال با وانيد (21)متحده،االت يا هيعل امينتيك يپرونده در 1717 سال در مثال
 با هدف يالتيا يمرزها از زنان انتقال هك (22)«زنان تجارت» قانون هك ردك اعالم «اركآش يمعنا

 فسادهاي مورد در رد،كيم ممنوع را غيراخالقي اهداف گريد يا هرزگي ،يگريروسپ
 هك دهديم نشان قانون نيا يقانونگذار خيتار هك است يحال در نيا. شوديم اجرا يرتجاريغ

(. Kim, 2008: 39) است بوده يتجار اهداف با زنان رتتجا ردنك ممنوع آن بيتصو از هدف
 با توانيم هك است معتقد الياكاس يقاض باشد، مبهم تنهاييبه يقانون يماده كي هك مواردي در

 يجاي در واژگان و عبارات همان رايز رد،ك روشن را آن يمعنا مزبور قانون مواد ريسا به توجه
(. Kim, 2008: 2) نندكيم كمك آن يمعنا تبيين به و رفته اركبه( context) آن با مرتبط متون در گريد

 حدود هك است نيا اصوالً نوشته ياساس قانون مفهوم هك معتقدند انيگرامتن بيترت نيبد
 ياساس قانون مخلوق عنوانبه دولت و ندك ميترس و تعيين را يومتكح انكار اراتياخت
 زين افتهيرييتغ و ديجد طيشرا در. دهد انجام دهدينم هاجاز ياساس قانون هك را آنچه تواندينم

 اصالح و تغيير يوهيش تنها هك است ردهك ينيبشيپ آن در بازنگري يبرا را يمقررات سند خود
 (.Berger, 1981: 3-4) شوديم محسوب آن

 و يلك عبارات و اصطالحات يريارگكبه و ايكآمر ياساس قانون بودن مجمل ليدلبه اما
 قراردادها، ياجرا به الزام ها،التيا نيب تجارت مانند ايكآمر ياساس قانون پدران يسو از مبهم
 تحوالت با مستمر يمواجهه در توانستينم انهيگرامتن رديكرو ،...رهيغ و يقانون فاتيتشر

 باشد دهيچيپ و ديجد موضوعات و ازهاين يپاسخگو ايكآمر يجامعه ياجتماع و ياسيس
(Scalia, 1997: 24)، دارد ايالكاس يقاض مانند يطرفداران هنوز اگرچه . 

 قصدگرا تفسيري رديك. رو2-2-2
 انكار يا نكر س،ينوشيپ نندگانكهيته ياراده و قصد قصدگرا يريتفس رديكرو در

 هك رديكرو نيا گذشته، در. ابدييم تياهم ياساس قانون ينندهكبيتصو زين و شنهاددهندهيپ
 الامنك هايدادگاه در و طبيعي امالًك شود، تفسير مقنن يواقع قصدبه  وجهت با ديبا قانون

 يعال وانيد توجه مورد ياساس قانون تفسير مورد در نيز ايكآمر يحقوق نظام در و بود معمول
 مدونان قصد به توجه وان،يد قضايي نظارت خيتار طول در هك ياگونهبه گرفت، قرار فدرال
 در مثال يبرا(. Kay, 2009: 704-705) شوديم محسوب معمول يامر آن يآرا در ياساس قانون
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 برد، بهره ييقصدگرا روش از وانيد (22)انگ،ي ارنست هيعل روس يپرونده در 1770 سال
 بهادار اوراق يمبادله قانون يفيتعر بخش در هك «يسند چيه» عبارت»: ندكيم مكح هك جاآن

 برحسب عبارت نيا هكبل گرفت، نظر در آن يادب يمعنا در دينبا را است، آمده 1731 مصوب
  (.Blakey et al., 1996: 78) «شود دهيفهم ديبا قانون نيا بيتصو از نگرهك هدف

 بوده مواجه ايكآمر ياساس حقوق سندگانينو يبرخ سوي از ايراداتي با قصدگرايي رديكرو
 ياساس قانون يهابازنگري گامهن زين و 1737 سال در آنچه اندردهك استدالل يبرخ. است

 قصد نه و است بوده آن يهاهياصالح و ياساس قانون متن است، دهيرس بيتصو به و شنهاديپ
 آن يمعنا به موضوع نيا هك دارنديم اظهار پاسخ در قصدگرايي روش طرفداران. مدونان
 قصد يعني گريد قصد به را ما وركمذ استدالل هكبل ندارد، يتياهم قانونگذار قصد هك نيست
 نبودن يعمل ييقصدگرا روش بر گريد راديا(. Kay, 2009: 706) ندكيم تيهدا نندگانكبيتصو
 يروان و يروح حالت يك قصد هكآن ضمن است، ياساس قانونگذار قصد مورد در قيتحق
 روش طرفداران اما. متعدد ياعضا با مجموعه يك به متعلق «يجمع» نه و است يفرد

 يهمه اصوالً و ابدييم تحقق امور از ياريبس در كمشتر قصد هك دندمعتق ييقصدگرا
 ياآگاهانه عمل بيتصو قصدگرايان نظر از. استوارند كمشتر قصد يك بر يجمع ماتيتصم
 داشتند، مدنظر قانون مدونان آنچه از مستقل يزيچ چه ديفهم توانينم آن بدون هك است

 يمعنا و است نندهكنييتع قانون يمعنا فهم در هاآن ياراده و قصد رونيازا و آمده وجودبه
 و التيتما يسختبه آن، بيتصو نديفرا از يجدا ياساس قانون عبارات عام و معمول

 انگريب ياساس قانون(. Kay, 2009: 706-707) ندكيم سكمنع را آن نندگانكبيتصو احساسات
(. Brest, 1980: 204) باشد نداشته آن هب يتوجه تواندينم مفسر و است يمردم ياراده و خواست
 اگر هك است معتقد ييقصدگرا يجد طرفدار و فدرال يعال وانيد قضات از يكي كبور رابرت
 ردهك قصد قانونگذار هك است يزيچ آن نيقوان ريسا مانند آن يمعنا است، قانون ياساس قانون
 هك است آورالزام قضات يراب زانيم همان به باشد، ردهك قصد قانونگذار هك ييمعنا و است

 (.Quoted in Exploring Constitutional Conflicts, 2014) هيمجر و مقننه يقوا يبرا

 گراعمل تفسيري رديكرو. 2-2-3
 يابتنا ليدلبه اغلب ،ياساس قانون ريتفس در قصدگرا و گرامتن يردهايكرو يهاضعف

 در يعال وانيد شد موجب آن، مدونان يهجدهم قرن يهادگاهيد از منبعث هنك متن بر هاآن
 هلمز، يقاض يهادگاهيد ژهيوبه و ايكآمر يجامعه ياسيس و ياجتماع قيعم تحوالت يجهينت

 انهيگرامصلحت اي انهيگراعمل رديكرو به ايكآمر يجامعه يامروز يازهاين به ييپاسخگو يبرا
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 متصلب متن ياساس قانون رديكرو نيا براساس. ندك دايپ ليتما ياساس قانون از خود ريتفس در
 يريتفس ديبا جامعه، ياجتماع و ياسيس طيشرا لحاظ با هكبل و ستين يثابت يمعنا يدارا و

 معتقدند انهيگراعمل رديكرو طرفدار ييايكآمر ياساس حقوقدانان. ردك ارائه آن از انهيگراواقع
 منابع يمثابهبه گذشته وبمص نيقوان و سابق يهاهيرو ياساس قانون ريتفس مقام در هك

 جهينت نيبهتر هك رنديگ قرار استناد مورد ييجا تا و لهيوس عنوانبه تنها ديبا ارزشمند ياطالعات
(. Posner, 1996: 4-5) نندك ارائه ندهيآ و حال يازهاين و ينونك تيوضع به ييپاسخگو يبرا را

 خود هك اندرفتهش يپ ييجا تا يحت (72)برست پل مانند ييايكآمر يگراعمل سندگانينو يبعض
 نندگانكبيتصو تيرضا از ياساس قانون اعتبار هك معتقدند و ندانسته ياساس قانون به ملزم را
 پوزنر(. Berger, 1981: 2) ستين آورالزام ندهيآ يهانسل يبرا تيرضا نيا و شوديم يناش آن

 احتماالً و نندهكناراحت ز،يآماهانت يعاد قانون يك هك ياساس قانون ندكيم ادعا
 ليوسا عيتوز اي استفاده تيممنوع مورد در (32)اتيكتكانك التيا قانون مانند ،يكراتكردمويغ

 يسك ايآ. باشد يمهم يهاخأل يدارا ديبا ند،كن اعالم اعتباريب را ،يحاملگ از يريجلوگ
 قابل قانون هر هك شود ريتفس ياگونهبه آن متن يهيپا بر ياساس قانون هك رديپذيم واقعاً
 ند؟ك يتلق مجاز ند،كينم نقض را ياساس قانون از يمشخص يماده هكنيا صرفبه  را يتصور

(Quoted in Exploring Constitutional Conflicts, 2014). قانون مفسر رسالت انيگراعمل نظر از 
 ياجتماع و ياسيس لمسائ از يجدا مقنن قصد اي متن از مستنبط صرفاً يمعنا يارائه ياساس

 يعمل جينتا ردنك لحاظ و مقنن قصد و متن نيب جمع با بتواند ديبا يو هكبل ست،ين آمدهشيپ
 پوزنر(. Posner, 1996: 1-5) ندك نيتأم را يعموم مصلحت و منفعت هك آورد عملبه يريتفس

 فراموش ياساس قانون ريتفس در را خود يريتفس نقش گراعمل يقاض يك هك دارديم اظهار
 را خود سوگند و ياساس قانون دعوا، يهاطرف نيب عدالت يبرقرار با هدف زين و ندكينم

 يقاض استعداد و ركف اسكانع واقع در ياساس قانون ريتفس هك دارد اعتقاد هكبل ند،كينم نقض
 ييهانشانه و عبارات هر گونه از محض اطاعت تا است( مؤسس يقوه) مقنن ياركابت روح در
 (.Quoted in Exploring Constitutional Conflicts, 2014) است رفته اركبه ياساس قانون متن در هك

 رديكرو موارد يهمه در وركمذ يردهايكرو از يكچيه هك گفت ديبا مطالب يبندجمع در
 مصالح و منافع از متأثر وانيد رديكرو هكبل است، نبوده ايكآمر فدرال يعال وانيد مختار
 با مرتبط ياجتماع و ياسيس مسائل در خود ياعضا تيثركسياسي ا يهادگاهيد البته و يعموم

 پرتو در را ايكآمر ياساس قانون يعال وانيد ن،يبنابرا. است بوده آن نزد مطروحه يهاپرونده
 يردهايكرو سان و باكحقوقي مشخص و ي يبدون ضابطه ياجتماع و ياسيس تحوالت
 . است ردهك ريتفس ييگراعمل تا ييگرامتن از اعم مختلف
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 ياجتماع و سياسي تحوالت پرتو در ياساس قانون از يعال وانيد . تفسير3
 طوربه آن با قوانين مطابقت سنجش و اكآمري اساسي قانون تفسير هنگام فدرال عالي ديوان

 اساسي قانون و ردهك يريگموضع فرهنگي و اجتماعي سياسي، موضوعات يدرباره غيرمستقيم
 به عنايت با و اجتماعي واقعيات با مطابق و ريتفس بر مكحا وركمذ اصول به استناد با را

 در سون،كج قاضي عالي، ديوان قضات از يكي. ندكيم تفسير يعموم اركاف و جامعه مطالبات
 بدون توانديم هك است ردهك تشبيه اساسي قانون دائمي نوانسيونك كي به را ديوان ،1711 سال
 نقش(. Gicquel, 1991: 332) دهد تغيير را بنيادين قانون تصويب، براي خود يشنهادهايپ يارائه

 داشته ييهابينش و فراز اساسي قانون تفسير رهگذر از اكآمري سياسي تحوالت در عالي ديوان
 به نسبت آن ردكروي تغيير به توجه با را عالي وانيد قضايي يرويه توانيم هكيطوربه است،
  (72).ردك تقسيم دوره چند به اجتماعي و سياسي مسائل

  فدرال ينهادها تيتقو: 1881 سال تا اول يدوره .3-1
 منظوربه و وي يكتحر و تشويق با مارشال، قاضي رياست به عالي ديوان دوره اين در
 صالحيت خود براي فدرال، نهادهاي اقتدار تقويت و اكآمري فدراسيون يفروپاش از يريجلوگ
 نيز و ها،التيا و فدرال دولت متقابل اختيارات حدود تعيين آن تبعبه و اساسي قانون تفسير

 يقوه مصوبات و ايالتي قوانين از برخي و شد قائل را اساسي قانون با قوانين مطابقت نترلك
 ينندهكميتنظ يقوه به عالي ديوان ترتيب، بدين. ردك اعالم اساسي قانون با مغاير را مجريه

 . شد تبديل اساسي قانون بر مبتني بطروا
 رياست و نگرهك به شدهتفويض يهاصالحيت به مربوط اساسي قانون اصول عالي ديوان
 دولت به يمل كبان سيتأس تيصالح ياعطا مانند رد؛ك تفسير موسع طوربه را جمهوري

 نگرهك رد خود مالي يبرنامه تصويب منظوربه هميلتون هكهنگامي 1317 سال در. فدرال
 هك شد مطرح سؤال نيا (30)لوشك كم يپرونده در رد.ك مطرح را «ضمني اختيارات» ينظريه

 صندوق عنوانبه «متحده االتيا كبان» سيتأس مجوز ياساس قانون موجب به نگرهك ايآ
 نيا بر همه هكيدرحال دارد؟ را يتجار ياعتبار يهكشب جاديا يبرا يالهيوس و فدرال يرهيذخ

 آن به زين ياساس قانون اول يماده و نداده نگرهك به يارياخت نيچن ياساس قانون هك بودند ظرن
 فدرال دولت اختيارات يتوسعه از مارشال قاضي رياست به عالي ديوان است، ردهكن حيتصر

 قانون در مصرح اختيارات برعالوه فدرال دولت هكرد ك دييتأ را هينظر اين و ردهك حمايت
 و ضروري» قانوني مصرح اختيارات اعمال و محوله وظايف انجام براي هك اختياراتي زا اساسي
 استدالل مارشال يقاض(. Williams, 2002 ؛21: 1371 ،كتن) است برخوردار باشد، «مناسب
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 اخذ و وضع» جمله از است، ردهك ضيتفو نگرهك به يمهم اراتياخت ياساس قانون هك ردكيم
 شانيا نظر از. «ارتش يبانيپشت و جاديا و جنگ، اعالن ،...تجارت ميتنظ ،...وام اخذ ،...اتيمال

 اعمال يبرا نگرهك هك را ييابزارها يريارگكبه هك شود ريتفس ياگونهبه ياساس قانون چنانچه
 ند،ك يمنتف -يمل كبان پرونده نيا در – دهديم صيتشخ مناسب و يضرور اراتياخت آن

 از موسع تفسير با ب،يترت نيبد(. Fallon, 2004: 17) بود خواهد معنايب اراتياخت آن يتمام
 .ندك سيتأس يمل كبان هك داد اجازه فدرال دولت به عالي ديوان اساسي، قانون

 يرهايتفس در را هاالتيا و رسومآداب  و هاهيرو دوره نيا در يعال وانيد ديگر، سوي از
 اعمال يحت هك ياگونهبه ،(121: 1333 نير،وا و هامون) ردكيم لحاظ ياساس قانون از خود

 هاآن ارك يروين از يشكبهره منظوربه يجنوب يهاالتيا در هك را يداربرده همچون يرانسانيغ
 يدوره در. ردك دييتأ تكيمال حقبه  احترام براساس بود، معمول يامر يشاورزك مزارع در

 شاورزيك مزارع در و شده منتقل اكآمري به آفريقا از زيادي پوستاهيس بردگان هن،ك استعمار
 و تجارت به اشتغال دليلبه هك شمال يهاايالت مردم. شدند گرفته اركبه جنوبي يهاايالت

 اختالفات جيتدربه. بودند مخالف بردگي با نداشتند، نياز بردگان ارك نيروي به چندان صنعت
 اتحاديه در هاالتيا پذيرش تقاضاي گامهنبه و گرفت باال موضوع اين در جنوب و شمال بين
 يهاايالت از بردگان فرار. شديم سؤال هاالتيا آن در بردگي بودن ممنوع يا مجاز مورد در

 موجب بردگي عليه شمالي يهاالتيا در متعدد يهانوشته و آثار انتشار و شمال به جنوبي
 با توانستيم يعال وانيد ياحوال و اوضاع چنين در. شد جنوب و شمال روابط تيرگي

 برده كي يپرونده 1327 سال در هكزماني اما. ندك اظهار نظر نهيزم نيدر ا قضايي يطرفيب
 يرأ جنوب قضات ريتأث تحت يعال وانيد شد، مطرح ديوان در( استنفورد عليه اتكاس درت)

 تلقي اكيآمر داخلي جنگ آغاز اصلي علت را آن نويسندگان برخي هك ردك صادر يآورتأسف
 يهاالتيا و رسوم آداب بردن سؤال زير از عالي ديوان يرأ اين در(. 23 :9371 ،كتن) نندكيم

 ردهك خودداري سياهان به قضايي تعقيب حق و سياسي شهروندي اعطاي و( يداربرده) جنوبي
 هك داشت اعالم و ردك هيتوج بردگان بر سفيدپوستان يتكمال حق به احترام براساس را آن و
 (. 2002 نوامبر الزار،) نندك ممنوع شورك تمام در را يداربرده توانندينم يشمال يهاالتيا

 ها التيا محفوظ قلمرو از تيحما: 1331 تا 1881 سال از دوم يدوره. 3-2
 با مقابله براي فدرال دولت يگرايانهمداخله تمايالت برابر در عالي ديوان دوم، يدوره در
 به مربوط قوانين مانند نگرهك اصالحي قوانين از بسياري و ردهك يريگموضع ياقتصاد بحران
 محفوظ قلمرو نقض و رعايت عدم دليلبه را تراست ضد قانون و آهنراه خدمات قيمت تغيير
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 قانون تفسير پوشش با بيشتر عالي ديوان. ردك اعالم باطل و اساسي قانون با مغاير هاالتيا
هر  «قانوني صحيح يرويه» و( 122: 1333 وانير، و هامون) قراردادها يآزاد مبناي بر اساسي

 مقامات اراتكابت از برخي و( Vile, 2006: 93) ردك رد را آزاد بازار در دولت دخالت گونه
 خواست بر خالف حتي و گذاشت عقيم را اقتصادي و اجتماعي امور در فدرال منتخب

 وقت جمهورسيرئ (13)«ديجد استيس» به موسوم تصادياق اصالحات يهابرنامه با عمومي اركاف
 . برخاست مخالفت به -روزولت لينكفران يآقا -

 سال در جمهوري رياست به مجدد انتخاب از پس روزولت يآقا هكيهنگام ،نيبا وجود ا
 با همسو و خود نفع به ديوان بكيتر رييتغ صدد در و داد ارائه نگرهك به را طرحي ،1737
 همين هكاين گو رد،ك تجربه را ياسيس ستكش برآمد، ياجتماع و اقتصادي اصالحات يبرنامه

 و هااستيس زمان همان از عالي ديوان زيرا شد، ايشان پيروزي موجب وي ستكش
 (.2002 نوامبر الزار،) ردك تعديل را خود يهايريگموضع

 پرتو در (23)«ايپو و موسع ريتفس»: 1381 تا 1331 سال از سوم ي. دوره3-3
 گراعمل رديكرو

 برخورد فعاالنه اكآمري يجامعه ياجتماع و سياسي مسائل با عالي ديوان سوم، يدوره در
 و موسع ريتفس» يهيرو به آن از هك ابدييم يمتفاوت يريگجهت ديوان قضايي يرويه و ندكيم

 تفسيرهاي با و دييتأ را ياقتصاد امور در دولت يمداخله عالي ديوان. است شده ريتعب «ايپو
 مثال، براي. ندكيم وادار ياجتماع امور در مداخله به را هاالتيا نوگرايانه و موسع يحقوق

 در. بخشند تحقق را شهروندان برابري (33)مثبت اقدامات اتخاذ با هك شونديم ملزم هاالتيا
 يهامحيط در ژادين اختالط» سياست اجراي به را هاالتيا براون، يپرونده در 1721 سال

 آموزاندانش تحصيل آن موجببه  هك ندكيم وادار( 122: 1333 وانير، و هامون) «آموزشي
 برابري تقويت موجب و ممنوع جداگانه آموزشي مؤسسات در پوستاهيس و سفيدپوست

 (. 2002 نوامبر الزار،) شوديم اعالم هاآن بين عملي
 انتخاباتي نظام ساختار در تغيير به را دولت خود ينهايگراعمل و يمترق تفسيرهاي با ديوان

(. 122: 1333 وانير، و هامون) ردك وادار سياسي نمايندگي در برابري اصل مؤثر اعمال براي
 انتخابات، يبرگزار ليتسه برعالوه يانتخابات يهاحوزه به شورهاك تيجمع و نيسرزم ميتقس
 تيجمع و يقانونگذار مجالس ندگانينما تعداد نيب تناسب جاديا يبرا الزم ريتداب از يكي

 و منطقه هر در تيجمع مكترا با متناسب شورهاك يانتخابات يبندحوزه نيبنابرا. است شورك
 تيجمع مكترا با مجلس هاييرسك نسبت معموالً و رديگيم صورت مجلس هاييرسك تعداد
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 يهايبندحوزه اما(. 707: 1370 ،يضقا) شوديم ينيبشيپ ياساس نيقوان در دهندگانيرأ تعداد و
 كي هر در تيجمع رشد زانيم به توجه با سرشماري، هر از پس ديبا و ستين ثابت يانتخابات

 يمندبهره در يعدالتيب بروز از تا ديآ عملبه د نظريتجد زين يانتخابات يبندحوزه در مناطق، از
 . شود يريجلوگ يانتخابات يهاحوزه يبرخ تيجمع شيافزا از يناش ،يانتخابات حقوق از

 سرشماري هر از پس (13)اساسي، قانون 1 اصل دوم بخش 3 بند موجببه  نيز اكآمري در
 يبندحوزه در اصالحاتي ينگرهك مصوب قوانين براساس ساله،ده يدوره هر در جمعيتي
 و انتخابات سياسي يعرصه به ورود از هامدت فدرال عالي ديوان. ديآيم عملبه انتخاباتي

در  ،1722 سال در اين با وجود. ردكيم خودداري انتخاباتي يبندحوزه در بازنگري درخواست
 يبندحوزه 1701 سال از هك تنسي ايالت نمايندگان مجلس يبكتر به نسبت اعتراضاتي بروز يپ

 شد مواجه نهيزم اين در مداخله درخواست با ديوان بود، نشده بازنگري آن انتخاباتي
 براساس عالي ديوان ،1722 سال در (23)ارك عليه ركبي يپرونده در(. 230-230: 1331 وايل،)

 از قانوني برابر حمايت تضمين مورد در اكآمري اساسي قانون چهاردهم ياصالحيه اول بخش
 هاييرسك يعادالنه تخصيص و انتخاباتي يهاحوزه يدرباره ايالتي انتخاباتي قوانين (23)افراد،

 در بازنگري به را تنسي ايالت و اعالم اساسي قانون با مغاير را هاحوزه از كي هر به رلمانيپا
 پارلماني هاييرسك يعادالنه تقسيم معناي پرونده اين در اگرچه. ردك وادار مربوط قوانين

 قوانين مغايرت به اعتراض در متعددي دعاوي شد موجب پرونده اين است، نشده مشخص
 عنوان هادادگاه ها،پرونده اين در. شود اقامه قضايي دستگاه در اساسي قانون با يالتيا انتخاباتي

 و يقانونگذار مجالس انتخابات مراحل تمامي در بايد« يرأ كي -فرد كي» يقاعده هك ردندك
در  فلوريدا ايالت قانون فدرال عالي ديوان ،1721 سال در مثال يبرا. شود رعايت اجرايي مقامات

 يپرونده دو در 1727 سال در و داشت اعالم اساسي قانون با مغاير را انتخاباتي يبندحوزه مورد
 بايد انتخاباتي قوانين هك ردك يدكتأ -پرسلير عليه كپاتري كرك و فلركرا عليه ولز دعاوي -ديگر

 (.307-302: 1331 وايل،) نندك تضمين و رعايت را هايرسك تخصيص دقيق طوربه

  ارانهكمحافظه ريتفس: نونك تا 1331 يهاسال از چهارم يدوره. 3-4
 ريگان آقاي. ابدييم تغيير ديوان بكيتر خواهانيجمهور دنيرس قدرتبه  با دوره اين در

 را در ياارانهكمحافظه يهااستيس وانيد هك شوديم موجب اركمحافظه يقاض چند انتصاب با
 برخورد يآموزش امور در مثبت اقدام سياست ردمو در عالي ديوان مثال براي. رديبگ شيپ

 نظام مورد در مبنايي تصميم كي اتخاذ با ديوان ،يالديم 2003 سال در. ندكيم يامحتاطانه
 سياست اين هك ندكيم اعالم ،«مثبت اقدام» سياست ليتك دييتأ ضمن ميشيگان، دانشگاه آموزشي
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 در موردي صورتبه ها،دانشگاه در ينژاد تنوع ايجاد يعني نظر مورد هدف به توجه با بايد
 (.Grutter v. Bollinger et al., 2003; Joondeph, April 2004) شود گذاشته اجرا به افراد خصوص

 يريگجهينت
 در يمهم نقش ايكآمر يمتحدهاالت يا ييقضا نكر نيتريعال عنوانبه فدرال يعال وانيد

 ييقضا نهاد كي مقام در وانيد اين. ندكيم فايا شورك نيا يعموم امور ياداره و ياسيس اتيح
 و گانگانيب با ملت روابط ملت، با دولت روابط يعني يعموم حقوق موضوع هر يدرباره
االت يا نيقوان اي معاهدات ،ياساس قانون از اعم) ييمنشأ هر با گريديك با هاالتيا روابط
 . ندكيم قضاوت( متحده

 ريناپذانعطاف و سخت ياساس نيقوان جمله از يبازنگر نظر از ا،يكآمر ياساس قانون
 ياسيس تحوالت با متناسب و يمترق ا،يپو يرهايتفس يارائه با يعال وانيد اما شود،يم محسوب

 و رييتغ حال در ياسيس يهاتيوضع با جيتدربه رده وك ليتبد زنده سند يك به را آن ،ياجتماع
 چارچوب در را يراتييتغ قيطر نيا از و داده قيطبت ايكآمر يجامعه مختلف يهاچالش

 قديمي ياساس قانون هك ياگونهبه است، ردهك جاديا ايكآمر ياسيس نظام در موجود، يساختارها
 بازنگري ازمندين افتهيتوسعه يجامعه كي يدهيچيپ و مستمر يازهاين به پاسخگويي براي ايكآمر

 ين اجرايدر تضم يوان عاليرد دكن، عمليود ابا وج. است نبوده يساختار ياساس و جدي
ستم يمختلف متناقض بوده است؛ اگر ديوان عالي از اواسط قرن ب يهامنشور حقوق بشر در دوره

توان فراموش يل شده است، اما نميحقوق بشر تبد يبه نهاد ضامن اجرا ييگرارد عمليكبا رو
ت كياحترام به حق مال يبر مبنا يدارردهد بييوان در اواسط قرن نوزدهم با تأيه همين دكرد ك

 زنان شد. يقرن مانع تحقق حق رأ يكا شد و حدود يكدر آمر يساز جنگ داخلنهيزم
 شباهت ياساس قانون يدائم ونينوانسك يك به ياساس قانون ريتفس مقام در يعال وانيد
 توجه با وانيد. دهديم رييتغ را آن ب،يتصو و يبازنگر يبرا ييهاشنهاديپ يارائه بدون هك دارد

 قبول مورد يهاارزش و هادگاهيد البته و يعموم اركاف و جامعه مطالبات ،ياجتماع واقعيات به
 با آن، نزد مطروحه يهاپرونده با مرتبط ياجتماع و ياسيس مسائل در قضات تيثركا

 در اگر. است ردهك ريتفس را ياساس قانون ييگراعمل تا ييگرامتن از اعم مختلف يردهايكرو
 به شدهضيتفو يهاتيصالح و برآمده فدرال ينهادها تيتقو صدد در( 1330 سال تا) يادوره

 هاالتيا محفوظ قلمرو از( 1737-1330) گريد يدوره در رده،ك ريتفس موسع طوربه را هاآن
 فعاالنه ياجتماع و ياسيس مسائل با( 1770-1737) يادوره در اگر. است ردهك تيحما

 عملبه يفرد يهايآزاد و حقوق از موسع يرهايتفس ييگراعمل رديكرو با و ردهك خوردبر
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 يآموزش مؤسسات در ينژاد تنوع جاديا جهت در مثبت ضيتبع استيس از يحت و آورده
 .است گرفته شيپ در ارانهكمحافظه رديكرو( بعد به 1770) گريد يدوره در رده،ك تيحما

 و ثبات هكآن ضمن هك دهديم نشان ايكآمر يعال وانيد يهيرو در ييقضا نظارت يتجربه
 زودگذر جاناتيه ريتأث تحت و شود نيتضم ديبا يومتكمنشور ح عنوانبه ياساس قانون قوام

 منظوربه و يمل مصالح گرفتن نظر در با ديبا ياساس يدادرس مراجع اما رد،ينگ قرار ياسيس
 بر مكحا قاعد و اصول بر يمبتن يمنطق يرهايستف ياسيس و ياجتماع يازهاين به ييپاسخگو

 .نندك ليتبد ايپو و زنده يسند به را نياديبن قانون و ردهك ارائه يحقوق متون ريتفس
 چه با و چگونه نگهبان، يشورا يعني ما، شورك در ياساس يدادرس مرجع هك موضوع نيا

 تيتبع يسانيك يريتفس رديكرو و روش از ايآ و ردهك ريتفس را ياساس قانون ييردهايكرو
 .طلبديم را يمستقل ينوشته ر،يخ اي است ردهك
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Judicial review and American Supreme 
Court’s approaches to interpretation of the 
Constitution in the light of the political and 

social evolutions 
 

Tavakol Habibzadeh
*

 

Assistant Professor, Imam Sadiq University 

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.  

Key words 
American constitution, judicial review, interpretation of the 

constitution, federal Supreme Court, interpretative approaches. 
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1- Associate Professor, Tehran University 
2- Ph.D. student of Public Law, Islamic Azad University 

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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Decisions and opinions of Guardian Council 
(about statutes of Islamic Parliament of Iran until Eighth period) 

 

Mohammad Jalali1 & Mohammad Ghasem Tangestani2*
 

1- Assistant Professor, Shahid Beheshti University 
2- Ph.D. student of Public Law, Shahid Beheshti University 

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. 

Key words 
Legislative powers, Public Income, Legal Proposition, Legal Bill, 

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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1- Assistant Professor, Center Of High Studies on Islamic Revolution, Tehran University 
2- Assistant Professor, Tehran University 

3- MA student of Public Law, Imam Sadiq University 

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 religious-
jurisprudential 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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