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  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 91شماره ، 9315 تابستان ،پنجمسال 
 شوراي نگهبان پژوهشكده صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيكسيامك ره :سردبير
 

 )به ترتيب حروف الفبا( ي هيأت تحريريهاعضا

 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  ،حمد حسينيـ سيدم

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

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

 ده شوراي نگهبان و عضو پژوهشك 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 يابانخ ،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  يهيري روند داوري آن و همچنين كليارسال مقاله و پيگ
 گيرد.صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام مي

 ريال 888/18 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» يهفصلنام كليه حقوق مادي براي -
 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 يهفصلنام مشيخط

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 ميي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطحقوق عموم 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

وراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران هاي شنقش 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

 و نظارت بر عملكرد دولت گذاريـ 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 Word2007مقاله 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

 كلمه بيشتر نباشد )از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع(. 3522كلمه كمتر و از  4522حجم 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

 .فصلنامه در اصالح و ويرايش مقاالت آزاد است .11
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 74 ...................................................................................................تأکید بر نظام حقوقی ایران

 جهرمیمحمد بهادری ● 
 

المللای حقاوی   تحلیل ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر تعهادا  دولات در میقاای باین     ■
 69 ................................................ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 حسین امینی پزوه، محسن اسماعیلی ● 
 

 99 .................. نگهبان شورای نظرهای بر تأکید با «شرعی منصوص تعزیرا »شناسی مفهوم ■
 پورمحمدهادی توکل، عادل ساریخانی ● 

 

 114 ........................ مبانی و اصول تشخیص صالحیت نمایندگی مجلس شورای اسالمی ■
 محسن داوری، زادهمحمدجواد رضائی ● 



 



 

 
 23تا  3صفحات ، 31شماره ، 3159 پنجم، تابستان/ سال  يعموم  حقوق دانشفصلناهم 

 

 

1 

قانون اساسی و  57بررسی و تحلیل اصل 
 محدودیت قانونگذاری مجلس

 
 **2، الهه مرندی*1ولی رستمی

 

 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران یدانشیار دانشکده. 1

 دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران یدوره یآموختهدانش. 2
 

 13/1/1931: رشيپذ  82/8/1931: افتيدر

 یدهكچ
ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صالحیت تقنینی مجلس را  57اصل 
ها و پیشنهادهایی را که ی مطرح کردن طرحکند و به نمایندگان مجلس شورای اسالمی اجازهتحدید می

ی را برای شود، بدون اینکه منبع مشخصی عمومی میموجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه
ی رسد، در عرصهنظر میدهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا بهتأمین آن مشخص کند، نمی

ی های اجرای آن، سؤاالت فراوانی در خصوص حوزههای فراوانی دارد و در طول سالاجرا ابهام
لس و شورای عملکرد مجلس در اجرای این اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختالف میان مج

رو در پاسخ به پرسش ی مجریه از سوی دیگر بوده است. ازایننگهبان از یک سو و مجلس و قوه
قانون اساسی  57بنیادین نوشتار حاضر که حدود صالحیت مجلس شورای اسالمی در اجرای اصل 

 57ثغور اصل  چیست؟ تالش شده است با تکیه بر اسناد و متون قانونی و با ابزار تحلیل محتوا، حدود و
دهد، مجلس حق های تحقیق نشان میو عملکرد مجلس در اجرای آن بررسی شود. چنانکه یافته

را ندارد، ولی با توجه به خأل قانونی موجود در صورت  57های خالف اصل پیشنهاد و تصویب طرح
ابلیت ارجاع تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان ق

 آن به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.

قانون اساسی، صالحیت قانونگذاری مجلس، طرح، قانون اساسی،  57اصل  :هادواژهیلك
 بودجه.  یالیحه

 

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

 

E-mail: Elahemarandi@alumni.ut.ac.ir                                                                               مسئول يهنويسند **

  

mailto:Elahemarandi@alumni.ut.ac.ir
mailto:Elahemarandi@alumni.ut.ac.ir
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 مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بیانگر محدودیتی بر صالحیت مجلس شورای  57اصل 

و پیشنهادها و  قانونی هایطرح»دارد: این اصل بیان میی قانونگذاری است. اسالمی در حوزه
یا  درآمد عمومی تقلیل و به کنندمی عنوان قانونی لوایح در خصوص نمایندگان که اصالحاتی

 جبران طریق در آن که است در مجلس طرح قابل انجامد، در صورتیمی عمومی هزینه افزایش
 «. باشد شده جدید نیز معلوم هزینه تأمیندرآمد یا  کاهش

کند و به نمایندگان مجلس شورای این اصل، در نگاه اول صالحیت تقنینی مجلس را تحدید می
ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش ی مطرح کردن طرحاسالمی اجازه

دهد. برای تأمین آن مشخص کند، نمی ، بدون اینکه منبع مشخصی راشودعمومی می یهزینه
ی بیش از دارد، تجربهاگرچه این اصل، در ظاهر بیان روشنی دارد و مفهوم مشخصی را اظهار می

ظهور و اجرا همواره محل مناقشه و اختالف  یسی سال اجرای آن، بیانگر آن است که در عرصه
ه از سوی دیگر بوده است ی مجریمیان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه

(. شایان ذکر است که این اختالف نظر در این مسئله ریشه دارد که این اصل 57: 1831نژاد، )شبیری
عمومی، نظم مالی دولت و  یعمومی است که با بحث بودجه یمالیه یمربوط به حوزه

 شود، ارتباط دارد. های مدیریت عمومی که توسط دولت اجرا میسیاست
ترین وسایل مقننه است و بودجه یکی از قوی یبودجه از وظایف و اختیارات قوه تصویب

رود و این یک اصل جهانی در تمام کشورهاست شمار میی مجریه توسط قوه مقننه بهکنترل قوه
جامعه  یترین ابزار حکومت در ادارهترین و جامع(. از سوی دیگر بودجه مهم55: 1835)فرزیب، 

ی تر از قوهی درآمد است و هیچ دستگاهی شایستهمنابع و توزیع عادالنه یص بهینهویژه تخصیبه
(. 211: 1831زاده، ها را تعیین و پیشنهاد کند )قلیها و منابع تأمین اعتبار آنمجریه نیست که فعالیت

برای  ی امکاناتگیرد که دارای کلیهی مجریه انجام میرو تهیه و تنظیم بودجه توسط قوهازاین
های تواند مسائل پیچیده و ظریف انعکاس رقمی فعالیتها و درآمدهاست و میبینی هزینهپیش

های (. تالقی صالحیت171: 1837؛ رنجبری، 275 :187پناهی، خود را برآورد کند )قاضی شریعت
عنای ریزی به مهر دو قوه در امر بودجه و تالش هر یک از قوا برای حفظ استقالل در امر بودجه

رو قانونگذار (. ازاین57: 1831نژاد، بروز اختالف و تنش میان مجلس و دولت خواهد بود )شبیری
باید تدابیری را وضع کند که ضمن حفظ صالحیت هر دو قوه، در امر اجرای بودجه خللی ایجاد 

 نشود و توازن بودجه حفظ شود.
ده، بیانگر آن است که مقصود از ی آنچه در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی آممالحظه

ها و در قانون اساسی، آن بوده است که نمایندگان مجلس نتوانند با تصویب طرح 57گنجاندن اصل 
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ی دولت پیشنهادهایی که بار مالی دارد، در مدیریت مالی و نظم مالی کشور که اجرای آن بر عهده
رو موضوع حفظ توازن بودجه ازاین (1)ند.است، خلل ایجاد کرده و بر دولت تکلیف ماالیطاق بار کن

در مشروح مذاکرات قانون اساسی مورد توجه بوده و هنگام تصویب این اصل اکثریت این استدالل 
 (. 375: 1837اند )ورعی، را پذیرفته

در بیان اهمیت این اصل ذکر این نکته کافی است که در طول تاریخ اجرای این اصل، بیشترین 
گهبان از نظر کمی به مصوبات مجلس شورای اسالمی، مبتنی بر عدم رعایت این ایرادات شورای ن

( و همین مسئله بارها موجب درخواست اظهار نظر تفسیری و 117: 1831اصل بوده است )مزارعی، 
ی از سوی دیگر، صالحیت قوه (2)مشورتی از شورای نگهبان در خصوص این اصل شده است.

ه و مدیریت اجرایی و مالی کشور موجب شده است تا بارها مناقشات و مجریه در تهیه و تنظیم بودج
ای میان این قوه و مجلس صورت پذیرد، چراکه دولت نسبت به تصویب اختالف نظرهای گسترده

کند، بدون اینکه پشتوانه و منبع مالی مشخصی را تعیین کند، مصوباتی که بر دولت بار مالی تحمیل می
که داند، درحالیای و نظم مالی دولت میی ثبات بودجهزنندهها را برهمناعتراض داشته است و آ

اند. ها و پیشنهادها را حق تقنینی خود دانسته و بر آن پافشاری کردهی طرحنمایندگان مجلس، ارائه
ی شده از سوی مجلس در مرحلهاجرای بودجه به تغییرات اعمال یها در مرحلهرو اغلب ناکامیازاین

 (.37: 1831نژاد، شود )شبیرینسبت داده می 57ویب بودجه و عدم رعایت اصل تص
ایم میان دولت دهم با مجلس وقت شاهد بوده یرا در مناقشه هااین اختالف یی برجستهنمونه

وفصل به هیأت حل که به صدور نظر تفسیری جدید شورای نگهبان منجر شده و موضوع برای حل
 (8).اختالف قوا ارجاع شد

قانون اساسی، با وجود ظاهر روشنی که دارد، دارای  57مطالب مذکور بیانگر آن است که اصل 
ی های اجرای این اصل، سؤاالت فراوانی در خصوص حوزهابهامات فراوانی است؛ چنانکه در سال

دلیل عدم کار کارشناسی و مطالعات عمیق حقوقی در اجرایی آن مطرح شده است که متأسفانه به
ها داده نشده است و اختالف نظرها خصوص این موضوع، تاکنون پاسخ صریح و روشنی به آن

ها و مقاالت حقوقی، به بررسی این اصل و برطرف یک از کتابکماکان ادامه دارد. متأسفانه در هیچ
های مطرح پیرامون این اصل پرداخته نشده است. این در حالی است که در ادبیات کردن ابهام

قانون اساسی ایران را در قانون اساسی خود دارند، مانند  57ی سایر کشورهایی که مشابه اصل حقوق
ی اصل مربوط وجود دارد و با تدبیر سازوکارهای ، دکترین حقوقی عمیقی در زمینه(7)فرانسه

 اند.مناسب مانع از بروز مشکالت در اجرای اصل مزبور شده
دوجهی مواجهیم. در پاسخ به پرسش اصلی این در این پژوهش با یک پرسش اساسی و چن

قانون  57پژوهش مبنی بر اینکه حدود صالحیت و عملکرد مجلس شورای اسالمی در اجرای اصل 
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 های ذیل باشیم:دنبال پاسخ به پرسشاساسی چیست؟، باید به
ی ابتکار تقنینی مجلس شورای اسالمی است؟ قانون اساسی محدودکننده 57. آیا اصل 1

در معنای « ایمصوبه»بارت دیگر، آیا در صورت تصویب طرحی بر خالف این اصل، اساساً عبه
 شود؟واقعی و حقوقی خلق می

 57ی مغایر با اصل . آیا در صورت اختالف نظر میان مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبه2
 قانون اساسی، موضوع قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟

ها به مجلس های پیشنهادی شورای عالی استان، طرح57شمول اجرای اصل  یه. آیا دایر8
موضوع  کل کشور یساالنه یبودجه یقانون اساسی و الیحه 112شورای اسالمی موضوع اصل 

 قانون اساسی را نیز در بردارد؟ 72اصل 
توان رو نمیهای مذکور روشن است که نوع این تحقیق اکتشافی است، ازاینبا توجه به پرسش

خاصی را انتظار داشت، ولیکن با توجه به نظرهای موجود و رایج در مورد این مسئله،  یفرضیه
اختیار تقنینی مجلس  یقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، محدودکننده 57توان گفت اصل می

ر در این رو تصویب هر گونه طرح و پیشنهادی بدون رعایت قیود مقرشورای اسالمی است. ازاین
اصل بر خالف قانون اساسی است و آنچه در مجلس تصویب شود، از لحاظ واقعی و حقوقی 

رو در صورت بروز اختالف میان شورای نگهبان و مجلس، موضوع قابل مصوبه نخواهد بود. ازاین
ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد بود، مگر آنکه اختالف نظر بر سر تشخیص 

رقیبی  یای نگهبان از موضوع مورد اختالف باشد. البته در مقابل این فرضیه، فرضیهکارشناسی شور
هم وجود دارد که قائل به درست بودن تصویب چنین مصوباتی در مجلس است و در صورت 

 داند.مخالفت شورای نگهبان، آن را قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت می
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 57سالمی در اجرای اصل . حدود صالحیت و عملكرد مجلس شورای ا1
 قانون اساسی

 اسالمی شورای مجلس قانونگذاری صالحیت و اساسی قانون 57 اصل. 1-1
های مختلف بر قانونگذاری به موجب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به صورت

مجلس شورای اسالمی است و مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون  یعهده
صالحیت عام مجلس در وضع قانون، از طریق پیشنهاد  (7)انون وضع کند.تواند قاساسی می

(. هرچند قانون اساسی این 181: 1831شود )هاشمی، طرح از سوی نمایندگان اعمال می
صالحیت عام را برای مجلس قائل شده، وضع قوانین با همکاری قوای مجریه و مقننه صورت 

و مجلس آن را بررسی و  (1)ه مجلس تقدیم کردهمجریه لوایح را ب یپذیرد و اغلب قوهمی
تواند لوایح تقدیمی را کالً یا جزئاً قبول یا رد کرده و موادی کند. اگرچه مجلس میتصویب می

 سرنوشت نهایی قوانین همواره در دست مجلس است. ،(5)را اصالح یا اضافه کند
های قانون اساسی محدودیتمقننه، به موجب  یبا وجود صالحیت عام قانونگذاری برای قوه

هاست. از مقننه ملزم به رعایت آن یقانونی نیز در رسیدگی و تصویب قوانین وجود دارد که قوه
 قانون اساسی است. 57و  72شده در اصول ها، محدودیت اعالماین یجمله

تواند با توجه به صالحیت عام خود قانون اساسی اگرچه مجلس می 72به موجب اصل 
دولت است.  یساالنه بر عهده یبودجه یریزی را تنظیم کند، تهیهناظر بر بودجه قوانین

کل کشور مانند دیگر قوانین موضوعه نیست که حداقل ده نفر از  یرو قانون بودجهایناز
ائه کنند )عراقی، صورت طرح تهیه و برای تصویب به مجلس ارنمایندگان بتوانند آن را به

چنانکه شورای نگهبان در  فسیری شورای نگهبان نیز مؤید این نظر است.ات ت(. نظر13: 1831
صورت الیحه از ی کل کشور باید بهدارد که بودجهاعالم می 13/2/1857تفسیری مورخ  نظر

ریزی توان گفت که عدم صالحیت مجلس در بودجهرو میسوی دولت تقدیم شود. ازاین
 اری است.استثنایی بر صالحیت عام آن در قانونگذ
قانون اساسی است. برخی حقوقدانان این اصل را  57محدودیت دیگر به موجب اصل 

ی رسیدگی و تصویب قانون بودجه همانند سایر ترین محدودیت قانونی مجلس دربارهمهم
 (.218: 1831هاشمی،  ؛217: 1837دانند )رستمی، قوانین می

 در»...  :57ل د که عبارت انتهایی اصشوبا توجه به این محدودیت، این مسئله مطرح می
 جدید هزینه تأمین یا درآمد کاهش جبران طریق آن در که است مجلس در طرح قابل صورتی

، به معنای سلب اختیار قانونگذاری مجلس است؟ بدین معنا که مجلس «باشد شده معلوم نیز
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چنین پیشنهادهایی را تواند اساساً حق طرح چنین پیشنهادهایی را ندارد یا اینکه مجلس می
 طرح و بعداً ایرادهای وارد را برطرف و اصالح کند؟ 

اساسی به  قانون 57شود؛ در فرض اول اصل ها دو فرض مطرح میدر پاسخ به این پرسش
توانند با طرح پیشنهادهای معنای سلب اختیار قانونگذاری مجلس نیست، بنابراین نمایندگان می

ر صورت مخالفت شورای نگهبان، با اصرار خود، موضوع را خود و تصویب آن در مجلس، د
 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند تا مصوبه به قانون تبدیل شود.

اختیار تقنینی مجلس شورای اسالمی  یقانون اساسی محدودکننده 57در فرض دوم، اصل 
قانون  57الف اصل های خاست. بنابراین اساساً نمایندگان مجلس حق طرح پیشنهادها و طرح

دلیل ایراد شکلی ( و در صورت طرح و تصویب آن، به13: 1833 زیاری، اساسی را ندارند )دشمن
تواند اختالفی بین شود. بنابراین ذاتاً نمیای خلق نمیوارد بر آن، از لحاظ واقعی و حقوقی مصوبه

 ظام ارجاع شود.وجود آید تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نمجلس و شورای نگهبان به
قائل بودن به هر یک از دو فرض مذکور، تأثیرات مهمی در نظام قانونگذاری و تنظیم  

یک از این نظرها از لحاظ رو باید روشن شود که کدامروابط قوای مقننه و مجریه دارد. ازاین
ت قانونی و حقوقی باید در نظام حقوقی کشور اجرایی شود تا بیش از این شاهد بروز مشکال

 و اختالف نظرهای عمیق بین مجلس و دولت و مجلس و شورای نگهبان نباشیم.
قانون اساسی در مقام بیان است و موضوع را به خود مجلس  57براساس فرض اول، اصل 

ها و پیشنهادها را دارد یا خیر. سپرده است که تشخیص دهد صالحیت رسیدگی به طرح
است که مجلس، قانونی بر خالف قانون اساسی تصویب که قانون اساسی بیان داشته گونههمان

نکند و شورای نگهبان را مسئول جلوگیری از تصویب قانونی بر خالف قانون اساسی کرده 
قانون اساسی  57نیز همین مسئله صادق است. بنابراین اصل  57، در مورد اصل (3)است

شورای نگهبان است که  یصالحیت قانونگذاری مجلس نیست و این وظیفه یکنندهمحدود
توانند با اصرار خالف قانون اساسی بودن مصوبه را اعالم کند که در این صورت نمایندگان می

خود در برابر نظر شورای نگهبان، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستند  یبر مصوبه
نظرهای  جا تصویب و به قانون تبدیل شود. شایان ذکر است با وجود صدورتا مصوبه در آن

از سوی شورای نگهبان مبنی بر غیرقانونی بودن طرح چنین  (3)تفسیری و مشورتی متعدد
تفسیری جدید  مصوباتی در مجلس، عملکرد مجلس شورای اسالمی تا پیش از اعالم نظر

  (11)پذیرفت.شورای نگهبان، براساس اعمال همین نظر صورت می

قانون  57اید گفت که قانونگذار در اصل در مخالفت با این نظر و دفاع از فرض دوم ب
 یهزینه تأمین یا درآمد کاهش جبران طریقهایی که دارد طرحصراحت بیان میاساسی به
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، به موجب این نیبنابراها ذکر نشده است، اساساً قابل طرح در مجلس نیست. در آنجدید 
دگان مجلس محدود صالحیتی قانونگذاری مجلس و ابتکار قانونگذاری نماین یاصل حیطه
ق.ا در مجلس طرح و  57اگر پیشنهاد یا طرحی بدون رعایت ضوابط اصل  نیبنابراشده است. 

 57رعایت حکم صریح اصل  هاآن یتصویب شود، چون تشریفات قانونگذاری که از جمله
چون، از  نیبنابرای خلق نشده است. امصوبه اساساًقانون اساسی است، رعایت نشده است، 

قانون اساسی بیان  37ای ایجاد نشده است، چنانکه اصل شکلی، واقعی و حقوقی مصوبهلحاظ 
 ،«...شود.  فرستاده نگهبان شورای باید به اسالمی شورای مجلس "مصوبات" کلیه»دارد: می

ای قرار نگرفته در معرض تکلیف و وظیفه اصالًاساساً شورای نگهبان نباید وارد شود، چراکه 
 تواندیمفقط  رونیازابین مجلس و شورای نگهبان اختالفی ایجاد شود.  تواندینم ذاتاًو است 

قانون اساسی مجلس خالف  57و  51اعالمی، اعالم کند که از لحاظ اصول  یاز نظر جنبه
حدود مقرر در قانون اساسی وارد شده و تخلف کرده است. بنابراین موضوع اصرار مجلس بر 

برابر مخالفت شورای نگهبان و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت خود در  یمصوبه
دارد که مجمع تشخیص قانون اساسی بیان می 112شود، چراکه اصل نظام نیز منتفی می

مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف قانون « یمصوبه»مصلحت در مواردی که 
طی نشدن مراحل  لیدلبهشود. در اینجا اساسی یا موازین شرع اعالم کند، وارد رسیدگی می

ای وجود ندارد تا مجمع به آن رسیدگی کند. شورای نگهبان در اظهار نظر شکلی قانون، مصوبه
معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین »صراحت اعالم کرد که به 28/12/31تفسیری مورخ 

قانون اساسی قابل  57حت اصل صرابا توجه به اینکه اصل طرح یا پیشنهاد به« جدید یهزینه
 (11).باشدنمیطرح در مجلس نبوده، بنابر این قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 

طریق جبران کاهش »شده، مشخص نشدن که مالحظه شد، در دو فرض مطرحگونههمان
ع در طرح یا پیشنهادهای نمایندگان مجلس موجب مغایرت موضو« درآمد یا افزایش هزینه

شود که اگر . حال این سؤال مطرح میشدقانون اساسی می 57مورد تصویب مجلس با اصل 
شده از سوی نمایندگان، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه در طرح یا پیشنهاد مطرح

ذکر شود ولی شورای نگهبان آن را منبع مالی تشخیص ندهد یا در منبع بودن آن تردید حاصل 
شود و ونه خواهد بود؟ آیا همچنان مشمول اصل عدم صالحیت مجلس میکند، شرایط چگ

 دهد یا اینکه خیر؟مصوبه اعتبار خود را از دست می
که اساساً طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه مسئله باید گفت زمانی نیا حیتوض در

ای مصوبهدلیل رعایت نشدن تشریفات شکلی در تصویب مصوبه، اصوالً مشخص نشود، به
داخلی مجلس شورای  ینامهآیین 211 یماده یشکل نخواهد گرفت. چنانکه در تبصره
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د، در مجلس قابل طرح ناسالمی نیز مقرر شده است پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخص ندار
دلیل ایراد شکلی ای با این شرایط به شورای نگهبان فرستاده شود، بهنیست. بنابراین اگر مصوبه

د بر آن، با اعالم شورای نگهبان مبنی بر اینکه مجلس خالف حدود مقرر در قانون اساسی وار
 شود.وارد شده است، مسئله مختومه می

مطرح بوده و در صورت عدم « منبع درآمد مشخص»موضوع دیگری که در خصوص  
نابع م« پایدار بودن» یرعایت از سوی مجلس مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده، مسئله

های طرح شده برای جبران هزینهبینیشده از سوی مجلس است؛ بدین معنا که منبع پیشمعرفی
رو ازاین (12)باشد.« ناپذیرمستمر و پایان»اجرای طرح  ییا کاهش درآمدها باید در دوره

ها، فقط برای یک شده برای جبران هزینهکه در طرح پیشنهادی نمایندگان منبع معرفیدرصورتی
ی جدید برای دولت ایجاد کند، مغایر انهیهزهای بعد تعهدات سال معرفی شده باشد و در سال

  (18)خواهد بود. 57با اصل 
ی دیگر در خصوص معرفی منابع، بدین صورت است که ممکن است مجلس منبعی مسئله

ودن یا نبودن کند، ولی در منبع بعنوان طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه مشخص میرا به
های اخیر بسیار شاهد آید. در سالوجود میطرق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه تردید به

شده ایم که در واقعی بودن منبع معرفیگونه مصوباتی بودهاعالم ایرادات شورای نگهبان بر این
 یبینی در بودجهیشپ»، «جوییاز محل صرفه»برای مثال معرفی منابعی چون  (17)ابهام وجود دارد.

از صندوق »، «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، «از محل اعتبارات مصوب مربوط»، «سنواتی
 شده، در واقع منبع هستند یا خیر؟که آیا منابع اعالم کندرا مطرح می هااین ابهام« ی ارزیذخیره

اعالم  28/12/31شایان ذکر است که شورای نگهبان در اظهار نظر تفسیری خود در تاریخ 
نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین به« جوییاز محل صرفه»کرد که درج عبارت 

بدون تأمین منبع و نیز درج « ی سنواتیی در بودجهنیبشیپ»محل و همچنین درج عبارت 
، اگر «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»و « از محل اعتبارات مصوب مربوط»های عبارت

جدید مذکور در  یار مالی جدید باشد، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینهمستلزم ب
 (17)شود.قانون اساسی محسوب نمی 57اصل 

شوند و اساساً گونه مصوبات نیز به مصوبات بدون ذکر منبع ملحق میبنابر نظر مذکور این
نانکه در قابل طرح در مجلس و قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیستند. چ

قانون اختصاص دو میلیارد دالر از حساب جمهور دولت دهم از ابالغ رئیس 1833مردادماه 
قطارهای شهری کشور که یک میلیارد دالر آن به متروی تهران  یارزی برای توسعه یذخیره

موجب شد رئیس مجلس خود به ابالغ این قانون مصوب امتناع کرد و  اختصاص داشت،
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دلیل مخالفت با بر این مبنا بود که این قانون، به جمهورسیرئاساس استدالل . مجلس اقدام کند
، چراکه با توجه به اینکه کندقانون اساسی قانون نیست به همین دلیل آن را اجرا نمی 57اصل 

پذیرد ریزی صورت میگیرد، برنامهارزی و برداشتی که از آن صورت می یبرای حساب ذخیره
داند، باید برای دولت دو میلیارد دالر ارزی را این محل نمی یحساب ذخیره و شورای نگهبان

 (11)درآمد ایجاد کند تا بتواند این پول را به مترو بدهد.
که براساس قانون چه کسی در  شودبا توجه به مطالب مذکور، حال این سؤاالت مطرح می

کسی حجت است؟ آیا  کارشناس است و نظر کارشناسی چه« منبع بودن»خصوص تشخیص 
در صورت عدم تأیید شورای نگهبان، امکان ارسال موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 وجود دارد یا خیر؟
، رئیس جلسه مکلف (15)داخلی مجلس شورای اسالمی ینامهآیین 178 یبه موجب ماده

 132و  131واد بنابر م همچنین ها است.ها و لوایح به کمیسیونبه اعالم وصول و ارجاع طرح
ها با قانون اساسی و توانند در خصوص منافی بودن طرحنمایندگان می (13)داخلی ینامهآیین
داخلی مجلس اخطار دهند و رئیس مجلس مسئول تشخیص وارد بودن اخطار و  ینامهآیین

 رسیدگی به آن است. 
شود، برای میای که طرح مزبور در آن به مجلس تقدیم در اولین مرحله، رئیس جلسه

قانون اساسی صالح شناخته شده است. اما اگر رئیس جلسه در  57تشخیص رعایت اصل 
تشخیص خود دچار خطا شود و چنین طرحی را وصول کند، امکان دارد که نمایندگان در 
صورت تشخیص چنین تخلفی با اخطار در خصوص منافی بودن طرح با قانون اساسی یا تذکر 

ی رسیدگی به طرح مزبور داخلی مجلس، مانع از ادامه ینامهآییندر خصوص عدم رعایت 
رئیس مجلس است. با  یشوند، البته در این مرحله هم وارد بودن اخطار یا تذکر بر عهده

وجود این تدابیر، چنانچه پیشنهاد یا طرح مزبور به تصویب برسد )چنانکه بارها شاهد تصویب 
قانون اساسی، شورای نگهبان ملزم به رسیدگی به  52صل ایم(، براساس اچنین مصوباتی بوده

 یموضوع و اعالم مغایرت مصوبه با قانون اساسی است و در نهایت چنانچه مجلس بر مصوبه
االجرا بر نظر قطعی، نهایی و الزم (13)قانون اساسی 112خود اصرار ورزد، به موجب اصل 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یعهده
سد ابتدائاً رئیس مجلس شورای اسالمی صالح به تشخیص کارشناسی در رمی نظربه

روند رسیدگی نظر کارشناسی  یقانون اساسی است، ولیکن در ادامه 57خصوص رعایت اصل 
شورای نگهبان صائب است و در نهایت در صورت ارجاع مسئله به مجمع تشخیص مصلحت 

 نیا از کیچیهاست که  یدر حال نیا. خواهد بود االجراالزممجمع  ینظر کارشناس ظام،ن
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 و ندارند را یشنهادیپ یهاطرح یآمدهاو در هانهیهز یبررس یبرا یکاف و الزم ابزار مراجع
 . شدکشور خواهد  ییاجرا یقوه یبرا اجرا مقام در یمشکالت بروز موجب مسئله نیهم

داخلی  ینامهاسی و آیینشده در قانون اسبینیپیشآن است که سازوکار  انگریب مذکور مطالب
قانون اساسی را  57درستی نتوانسته است اهداف مورد نظر قانونگذار در اجرای اصل به مجلس

محقق کند، چراکه قانونگذار با توجه به اینکه دولت باید در عمل، بودجه را اجرا کند به دولت در 
ی از برهم خوردن نظم مالی و با هدف جلوگیر استبودجه و اجرا اختیارات زیادی داده  یتهیه

سازوکار فعلی این امکان را ودیت را برای مجلس قائل شده است اما همچنان دولت، این محد
آورد که مصوباتی که منابع مشخص و عینی ندارند، به مجمع تشخیص مصلحت بروند فراهم می

ند، چراکه دولت از و به قانون تبدیل شوند و با این کار تکلیف ماالیطاقی را بر دولت تحمیل کن
کشور است و از سوی دیگر، مجبور به اجرای  یساالنه ییک سو مجبور به عمل مطابق با بودجه

به تصویب رسیده است. با وجود این تناقض عمالً دولت  57که بر خالف اصل  باشدمی قانونی
ی اجرای بودجه شود، چراکه بامی قانونی متهمبا اجرای هر کدام از این قوانین به تخلف و بی

بینی نشده است، ساالنه دیگر امکان اجرای قانون جدید که منبعی واقعی برای آن در بودجه پیش
شود. مصوب می یوجود ندارد و با اجرای قانون جدید دولت مجبور به تخطی از اجرای بودجه

ا اجرا نشدن قانونی در اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه یرو در عمل این کار به بیایناز
 .شودشده منجر میقانون تصویب

اجرای اصل  یها در زمینهدادن صرفاً یک مرجع در فرایند پاالیش طرح رسد قرارنظر میبه
، یعنی تعیین رئیس مجلس در صالحیت کارشناسی تشخیص منبع بودن یا نبودن طرق 57

نداشته است، چراکه را در پی  57های پیشنهادی، اجرای صحیح اصل تأمین مالی در طرح
نظر در این زمینه تشخیص کارشناسی این مسئله نیازمند بررسی کارشناسان متعدد و صاحب

تنهایی تواند بهاست و شخصی که تخصص و صالحیت کارشناسی در این زمینه ندارد، نمی
 تشخیص درستی از موضوع داشته باشد.

 قانون اساسی 57شمول اصل  یدایره. 1-2
قانون اساسی، بحث در  57اجرایی اصل  یهای مطرح در خصوص حوزهابهامیکی دیگر از 

قانون اساسی، ذیل بحث حدود  57شمول اصل  یی شمول این اصل است. دایرهمورد دایره
برانگیز ی مهم و بحثشود. مسئلهمقننه در رسیدگی و تصویب بودجه مطرح می یاختیارات قوه

یدگی و تصویب بودجه، مستلزم تحلیل دقیق و موشکافانه مقننه در رس یحدود اختیارات قوه
ی بودجه و از جمله کم و کیف رسیدگی و علت نبود قانون جامعی دربارهاست که در کشور ما به
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ها علت ابهامطور کلی این موضوع بههای زیادی مواجه است. بهها و نارساییتصویب آن با ابهام
دولت و مجلس قرار گرفته و در  یاختالف نظر و مناقشههای قانونی همواره محل و نارسایی

 (. 217: 1837تر شده است )رستمی، های اخیر این اختالف پررنگسال
مقننه در فرایند  یهای پارلمانی جهان در خصوص حضور قوهنظام که است ذکر شایان

)پارلمان  دهندهایی که اختیارات تام به پارلمان میشوند: نظامبندی میدسته طبقه سه ریزی بهبودجه
 قدرت با یهادهند )پارلمانهایی که به پارلمان اختیارات محدود مینامحدود(؛ نظام قدرت دارای

تعیین شده است  مشخصهایی که اختیارات پارلمان در چارچوب قوانین و قواعد نظام محدود(؛ و
ها و تواند هزینههایی که پارلمان قدرت نامحدود دارد، پارلمان میدر نظام(. 213: 1831زاده، )قلی

درآمدها را در بودجه کاهش یا افزایش دهد، بدون اینکه به جلب توافق دولت نیاز داشته باشد، 
های دارای قدرت محدود، (. در پارلمانRobertson Ferguson, 2006: 92ی آمریکا )مانند ایاالت متحده

ها و حداقلی ن نقش محدودی در اصالح بودجه دارد که اغلب به تعیین سقفی برای هزینهپارلما
این قدرت در کشورهای مختلف، متفاوت  یبرای درآمدها محدود است. شایان ذکر اینکه دامنه

ی این گروه هستند. در ریزی کشورهای انگلستان و آفریقای جنوبی از جملههای بودجهاست. نظام
ی مقننه های دارای قدرت متوازن کردن بودجه خواند، قوهها را پارلمانتوان آنم که میسو یدسته

ها یا درآمدها را افزایش یا کاهش دهد، مشروط بر آنکه توازن تواند هنگام بررسی بودجه هزینهمی
قرار  بودجه را با اقدامی متقابل حفظ کند. کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ و سوئد در این گروه

(. بررسی قانون اساسی ایران و نگاهی اجمالی به قوانین و 51-51: 1831نژاد، گیرند )شبیریمی
ی طیف قدرت نامحدود و ی مقننه در میانهدهد که قوهریزی نشان میمقررات ناظر بر بودجه

(. 83: 1831لو، محدود، یعنی گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد )نبی
 یتواند با ارائهاست، بدان معنا که مجلس نمی« تعادل بودجه»قانون اساسی ناظر بر اصل  57اصل 

ای تغییر دهد که توازن بودجه را به هم بریزد گونههای عمومی را بهطرح و پیشنهاد درآمدها و هزینه
هم نزند و دولت ای در حدودی است که تعادل بودجه را برو اختیارات مجلس در تغییرات بودجه

 (. 175: 1837را مکلف به تکلیف ماالیطاق نکند )رنجبری، 
شود؛ دیدگاه قانون اساسی دو دیدگاه مطرح می 57شمول اصل  یاما در خصوص دایره

 57شورای نگهبان است که اصل  5/12/1817مورخ  7737 یشمارهاول مبتنی بر نظر مشورتی 
شایان  (21)داند.بودجه نمی یمایندگان در خصوص الیحهقانون اساسی را ناظر بر پیشنهادهای ن

ی این نظر را بیان نکرده است. بنابر این نظر، ذکر است که شورای نگهبان استدالل پشتوانه
ی رسیدگی به بودجه ارائه کنند، حتی اگر توانند هر گونه پیشنهادی را در مرحلهنمایندگان می

 های عمومی منجر شود.نهبه تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزی
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 تنظیم و تهیه چونشود، این است که دیدگاه دیگر که در مقابل دیدگاه مذکور مطرح می

 یقوه صالحیتی حیطه شود و دراجرایی تلقی می کامالً امری است، دولت یعهده بر بودجه
است.  گرفته شکل مردم طرف از نظارتی است که باب از مقننه فقط یقوه دخالت است و مجریه

 را بودجه یالیحه مجلس که است شده مقرر اساسی قانون 72 اصل در آنچه دیدگاه، این اساسبر

 و کندبررسی می را بودجه یمجلس الیحه که معناست بدین ،کندمی تصویب و رسیدگی

 رد را آن صورت، این غیر در و کندمی تصویب بداند، کشور مصالح با مطابق آن را کهدرصورتی

 گونه هر اساس همین ندارد. بر دولت رضایت بدون را آن در تصرف و دخل حق اما نماید،می

 موارد در درآمدها کردن هزینه به دولت الزام یا دولت رضایت بدون بودجه یالیحه در تغییر

 مقننه یقوه خروج و مجریه یقوه صالحیت در دخالت مجلس سوی از او رضایت بدون خاص

 مجلس صالحیت اساسی قانون 51 اصل در که است اساسی قانون در مقرر حیتصال حدود از

اجرای  یرسیدگی به الیحه و چه در دوره یبنابراین چه در مرحله .است شده مقید بدان
خواهد  57های ذکرشده را داشته باشد، مغایر اصل بودجه، چنانچه طرحی ارائه شود که ویژگی

لس در بودجه باید بدون آنکه به تضعیف دولت منجر شود، به های عمل مجرو حوزهبود. ازاین
نژاد، ها، ارزیابی عملکردها و اطمینان از پاسخگویی منحصر شود )شبیریبررسی سیاستگذاری

ی بودجه یخود، نقشی در تهیه یجز تعیین بودجه(. مجلس به75: 1831لو، ؛ نبی58: 1831
را بر هم بزند. در صورت تغییر فاحش در ارقام تواند موجودیت بودجه کشور ندارد و نمی

 (. 218: 1831شود )هاشمی، کشور مختل می بودجه، امور
که نمایندگان در مورد لوایح غیرمالی  رسدنظر نمیمنطقی بهدر نقد دیدگاه اول باید گفت 

ما در شود، ا ها منتهیهزینه نتوانند پیشنهادهایی بدهند که به کاهش درآمد عمومی یا افزایش
 یبینی کارشناسی آن بر عهدهمالی است و مدیریت و پیش یبودجه که الیحه یمورد الیحه

بودجه که توسط  یعبارت دیگر، الیحهاست، این محدودیت وجود نداشته باشد. به دولت
کار کارشناسی تدوین شده است، نباید دستخوش  هاکارشناسی دولت طی ماه یبدنه

واقع اعمال محدودیت اصل  کارشناسی نمایندگان مجلس قرار گیرد. در پیشنهادهای آنی و غیر
 یالیحه رسد، چراکهنظر میبودجه نیز کامالً منطقی به یقانون اساسی در مورد الیحه 57

القاعده تواند آن را تأیید یا رد کند. بنابراین علیبودجه ماهیت اجرایی دارد و مجلس می
ها را افزایش یا درآمدها را بدون رضایت دولت ی بودجه هزینههندارند در الیح نمایندگان حق

پیشنهادهای با ترین موردی که پذیر است که اتفاقاً مهمکاهش دهند. حتی این نظر نیز توجیه
بودجه  یشود، الیحهدرآمد عمومی منتهی می های عمومی یا کاهشنمایندگان به افزایش هزینه

مالی نداشته باشند،  لوایح دیگر این احتمال وجود دارد که بارها و است، چراکه در مورد طرح
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تواند شک بار مالی دارد و اساساً موضوع آن مالی است و میبودجه بی یاما در مورد الیحه
ی قانون اساسی در وهله 57گفت اصل  توازن مالی بودجه را بر هم بریزد. به همین اعتبار باید

ی بودجه بررسی الیحه ت. در مقابل، برخی دیگر معتقدند کهبودجه اس یاول ناظر بر الیحه
توانند پیشنهادهایشان را مطرح کرده و بار مالی آن را تنها فرصتی است که نمایندگان مردم می

مشارکت نمایندگان  ینیز لحاظ کنند و اعمال چنین محدودیتی با اصل دموکراتیک اجازه
 (.113: 1835ها منافات دارد )الینرت، نههزی یگیری دربارهمنتخب مردم در تصمیم

داخلی مجلس شورای  ینامهقانون آیین 211 یماده 1 یبا وجود نظر مشورتی مذکور، تبصره
علنی  یدارد که در جلسهکل کشور مقرر می یسالیانه یاسالمی در خصوص تصویب بودجه

 که اهد بود و پیشنهادهاییپیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد، قابل طرح نخو
 نباشد، زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین کند.  سرجمع بر مازاد

ها به های پیشنهادی شورای عالی استانشمول این اصل به طرح در خصوصابهام دیگر 
قانون  112اصل  قانون اساسی است. براساس 112مجلس شورای اسالمی موضوع اصل 

هایی تهیه و مستقیماً یا از ها حق دارد در حدود وظایف خود طرحای عالی استانشور»اساسی 
ها باید در مجلس مورد بررسی طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کند. این طرح

ناپذیر شورای عالی طرح به مجلس شورای اسالمی از حقوق تردید یبنابراین ارائه. «قرار گیرد
هایی مطرح است که ن حال در مورد چگونگی اجرای این حق پرسشهاست. با ایاستان
های «طرح»نسبت به آن است. پرسش این است که آیا  57ها شمول اصل ترین آنمهم

است که در اصل « های قانونیطرح»ها نیز مصداق همان پیشنهادی از سوی شورای عالی استان
 ؟(21)آمده یا نه 57

تردید، علت ممنوعیتِ داشتنِ بار مالی برای گفت که بیدر پاسخ به این پرسش باید 
بیانگر آن است  57های مالی دولت است. روح اصل های نمایندگان دفاع از ثبات برنامهطرح

عمل یا با اصالحاتی که در لوایح به شانها و پیشنهادهاینمایندگان نباید هر لحظه با طرح که
یکساله )بودجه( به تصویب  یلت را که قبالً در برنامهمالی دو یآورند، انضباط و برنامهمی

های پیشنهادی از سوی شورای تی در مورد طرحلخود آنان رسیده است، برهم زنند. چنین ع
اولویت نیز استناد کرد؛  قیاس ه بهزمینتوان در این کند. حتی میها نیز صدق میعالی استان

قانونگذاری و مرجع اصلی تصویب بودجه و  وقتی نمایندگان مجلس که دارای صالحیت عام
کند، چگونه هایی نیستند که بار مالی ایجاد میی طرحهئی مالی دولت هستند، مجاز به ارابرنامه

، تفاوتی زمینهاستدالل دیگر در این  ها از چنین حقی برخوردار خواهد بود؟شورای عالی استان
که گونهاد به مجلس در نظر گرفته است. همانپیشنه یارائه یاست که قانون اساسی در شیوه
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مستقیماً یا »های خود را تواند طرحها می، شورای عالی استان112تصریح اصل  براساسدیدیم 
بینی و جداسازی این دو پیش شک. بی«کنداز طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد 

؛ وگرنه معنا ندارد آنچه را شورای مذکور طریق از یکدیگر باید دارای دلیل و نتیجه عملی باشد
توان ای که مید. دلیل و نتیجهکنتواند مستقیماً تقدیم مجلس کند، از طریق دولت ارسال می

های مورد نظر در طرح ین است که با بررسیابرای جداسازی این دو راه در نظر گرفت، 
شود. در این به مجلس تقدیم « قانونی یالیحه»عنوان مین شده و بهأدولت، بار مالی آن ت

مستقیم به مجلس ارسال شده طور بهشامل آن نخواهد بود. اما اگر پیشنهادها  57صورت اصل 
ها که از های شورای عالی استانبا این بیان، طرح مین بار مالی الزامی است.أباشد، تعیین محل ت

 یت که از سوی رئیس قوهشود، همانند لوایح قضایی اسطریق دولت به مجلس پیشنهاد می
 (22)د.شو( تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم می173اصل  2یه )بند یقضا
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 گیرینتیجه
ق.ا.ج.ا.ا، اصلی مهم در محدود  57با توجه به پرسش نخستین این نوشتار باید گفت اصل 

اندهی و سامکردن صالحیت تقنینی مجلس شورای اسالمی در راستای حفظ صالحیت 
مجریه است. در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر قابل ارجاع  یقوهای مدیریت امور مالی و بودجه

به مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گفت با وجود اهمیت این  57بودن مصوبه خالف اصل 
توجهی در اتخاذ تدابیر و ضعیف بودن سازوکارهای قانونی اصل در حفظ نظم مالی دولت، بی

موجب شده است تا مجلس با اصرار بر حق قانونگذاری خود،  عمالًاین اصل،  در اجرای
هایی را بر خالف این اصل تصویب کند و در صورت مواجهه با نظر مخالف شورای طرح

نگهبان، با اصرار بر نظر خود سعی در ارجاع مصوبات خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بدیل سازد. این در حالی است که قانونی شدن چنین کرده تا از این طریق، آن را به قانون ت

ی از سوی دولت در پی نخواهد داشت، چراکه رقانونیغای جز انجام عملی هایی نتیجهطرح
یا « بینی شده باشدبدون اینکه منبعی برای جبران آن پیش»تصویب قوانینی که بار مالی دارند، 

ها تردید وجود ذکر منابعی که در منبع بودن آن»یا « ی و بدون پشتوانهرواقعیغبا ذکر منابعی »
کشور  یمصوب ساالنه یها از بودجهبار مالی آن نیتأمشود که دولت برای ، موجب می«دارد

تخطی کند و اگر نخواهد چنینی کاری انجام دهد، مجبور است قانون مصوب را اجرا نکند که 
های پیشنهادی ئله در خصوص طرحقانونی شده است. همین مسدر هر دو صورت متهم به بی

 ها موضوع مورد پرسش سوم این نوشتار نیز صادق است.شورای عالی استان
ارجاع  رقابلیغنظر تفسیری مبنی بر غیرقانونی بودن و  یبا اینکه شورای نگهبان با ارائه

، سعی در جلوگیری از قانونی شدن چنین به مجمع تشخیص مصلحت نظامبودن این مصوبات 
ق.ا در صحن علنی  57هایی مغایر با اصل صوباتی دارد، همچنان شاهد مطرح شدن طرحم

این مشکالت ناشی از ناکافی بودن مراجع  یرسد ریشهنظر میرو بهمجلس هستیم. ازاین
ها در صحن علنی مجلس است، گونه طرحاز طرح شدن این پیش یتشخیصی در مرحله

ها و پیشنهادها با تشخیص مغایرت طرح یردن وظیفهچراکه در عمل ثابت شده است که سپ
، به رئیس مجلس شورای اسالمی، کارایی الزم را نداشته است، چراکه از یک سو 57اصل 

فشارهای سیاسی و جو حاکم بر مجلس در حمایت از مطرح شدن طرحی، ممکن است 
سوی دیگر، رئیس مجلس در ایفای این وظیفه شود و از  گرفتنموجب تحت تأثیر قرار 

طریق جبران « منبع واقعی بودن»نداشتن صالحیت تخصصی و کارشناسی وی در تشخیص 
شود و شاید بتوان گفت کاهش درآمد یا تأمین هزینه، مانع محقق شدن صحیح اصل مزبور می
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که اساساً ماهیت که تمامی بار این وظیفه بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است. درحالی
ها پیش از ورود به صحن مجلس توسط کارشناسان صل مستلزم پاالیش طرحاجرایی این ا

متخصص است نه پس از تصویب آن. این در حالی است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
ها و پیشنهادها با اصل مصلحت نظام نیز ابزار کارشناسی الزم برای بررسی مطابقت این طرح

 شده را ندارند.بینیاجرای طرح یا منابع پیشهای در جهت مشخص کردن دقیق هزینه 57
سایر  یرسد که باید از طریق مطالعات تخصصی و کارشناسی و استفاده از تجربهنظر میبه

منظور رفع مشکالت ، تدابیری مناسب به(28)اندکشورهایی که در این موضوع موفق عمل کرده
قانون اساسی  57رای هرچه بهتر اصل اج یآمده صورت پذیرد تا با اصالح قوانین، زمینهپیش

 ی میان نهادهای سیاسی کشور نباشیم.هایفراهم شود تا دیگر شاهد بروز چنین اختالف
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 هایادداشت
قانون اساسی در اجالس خبرگان بررسی  57دلیل اینکه بحث در مورد اصل شایان ذکر است اگرچه به .3

ح شده و از مفاد این مباحث اطالعی در دست ها مطرمشترک گروه ینهایی ق.ا.ج.ا.ا، در جلسه
رئیس جلسه در توضیح این اصل برای اعضایی که ی تصویب این اصل، نایبنیست، در جلسه

خواهد به قوه مجریه پیشنهادی اگر قوه مقننه می: » ... دارداطالعی در خصوص آن ندارند، بیان می
برد یا درآمدی را کم کند باید به او بگوید که جای ها را باال ببدهد که مستلزم اینست که باید هزینه

تواند بگوید ما تصویب کردیم حاال خودت جایش را پیدا کن. این قابل خالی را از کجا پر کند. او نمی
 (.375: 2ج  ،1817 ،کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی یاداره« )عمل نیست

که در قانون اساسی ذکری  نوعی اظهار نظر مشورتی اشاره شدهگهبان، بهداخلی شورای ن یهنامینیدر آ .2
چهارم را برای از آن به میان نیامده است. علت این امر نیز آن است که چون قانون اساسی رأی سه

سختی پدید عضو مستقل شورا به 12نفر از  3تفسیری بودن آرای شورا الزم شمرده است و اتفاق نظر 
کند که رسند، نظر مشورتی قلمداد میرو شورا آرایی را که با اکثریت ساده به تصویب مینآید، ازایمی

شود، اما چون از سوی چنین مرجعی صادر می ،(821 :1838وکیل و عسگری، ساعد) آور نیستالزام
 (.137: 1835، و نیکوگفتار صفا زاده)حبیب گشا باشدتواند در بسیاری موارد راهمی

تصویب قانون اختصاص دو میلیارد دالر از حساب الف نظر مجلس و دولت در موضوع اوج اخت .1
که یک میلیارد دالر آن به متروی تهران بود قطارهای شهری کشور  یارزی برای توسعه یذخیره

اختصاص داشت که شورای نگهبان آن را بر خالف قانون اساسی تشخیص داده و در نهایت با 
شود. چراکه ، مشاهده میجمع تشخیص مصلحت آن را تأیید کردی خود، ماصرار مجلس بر مصوبه

دانست، ابالغ قانون اساسی می 57دلیل آنکه مغایر با اصل جمهور وقت قانون مزبور را بهرئیس
در پی شدت  نکرد و موجب شد رئیس مجلس خود به ابالغ این قانون مصوب مجلس اقدام کند.

مورخ  73573/81/31 یگهبان به موجب نظر تفسیری شمارهها، شورای نیافتن این اختالف
 یها و پیشنهادهایی که در آن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینهاعالم کرد که طرح 28/12/31

دلیل آنکه اصل طرح یا پیشنهاد قابل طرح در مجلس نبوده است، جدید مشخص نشده است، به
 .باشدنمیظام نیز بنابراین قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت ن

 57قانون اساسی فرانسه است و فقط قید آخر اصل  71قانون اساسی دقیقاً مطابق اصل  57مفاد اصل  .1
ی جدید، طرح نمایندگان که در صورت تعیین طرق جبران کاهش درآمد عمومی یا تأمین هزینه

رو براساس ازاین قانون اساسی فرانسه وجود ندارد. 71قابل طرح شدن در مجلس است، در اصل 
های اعضای پارلمان که موجب کاهش درآمد طور مطلق پیشنهادها و اصالحیهاصل مزبور به

 (.212: 1835های عمومی گردد، قابل پذیرش نیست )مهرپور،عمومی یا افزایش هزینه
تواند فانون اساسی: مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می 51اصل  .9

 قانون وضع کند.
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 به قانونی هایشود و طرحمی تقدیم مجلس به وزیران هیأت از تصویب پس قانونی لوایح :57اصل  .6
 .است طرح قابل اسالمی شورای ، در مجلسنفر از نمایندگان پانزده پیشنهاد حداقل

 ول از باب دوم.داخلی مجلس، مبحث دوم و سوم از فصل ا ینامهآیین .5
 . 52 اصل .8
تعیین »دارد: قانون اساسی بیان می 57شورای نگهبان در خصوص اصل  1815نظر مشورتی مورخ  .5

طریق جبران کاهش و یا تأمین هزینه برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسالمی الزم 
 «.است

هفتادوپنج قانون اساسی شامل هر  اصل»شورای نگهبان مقرر داشت:  1837همچنین نظر تفسیری مورخ 
 «.شودطرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد، می

 .2 ینوشت شمارهر.ک: پی .31
شده در ، ابالغ28/12/31، به تاریخ 73573/81/31 یاظهار نظر تفسیری شورای نگهبان، به شماره .33

 .27/2/1838تاریخ 
 ندهیآ یهالصبودجه در ا یآن بر کسر ریو تأث یبار مال یدارا نیوضع قوان ریثتأ یمالحظه یبرا .32

 .Labonte,2011:18ر.ک: .
 81533/81/35و  7/12/1835مورخ  81331/81/35 یات شمارهتوان به نظردر این خصوص می .31

 یطرح نظارت شرعی بر ذبح و صید و نیز نظر شماره 7 یدر خصوص ماده 25/2/1835مورخ 
بسیج دانشجویی  یدر خصوص طرح تشکیل، تقویت و توسعه 25/3/1855مورخ  8532/21/55

 ( اشاره کرد.21/3/1855)مصوب
محترم نگهبان  یشورا یشده از سواعالم یقانون اساس 57موارد مخالف اصل  یمشاهده یبرا .31

موارد قانون  نیا نیتر زیبرانگو بحث نیتراز جمله مهم http://www.shora-gc.ir/Portalر.ک: 
قطارهای شهری کشور که یک  یارزی برای توسعه یاختصاص دو میلیارد دالر از حساب ذخیره

دالر آن به متروی تهران اختصاص داشت، است. قانونی که شورای نگهبان آن را بر خالف  دمیلیار
یص خود، مجمع تشخ یقانون اساسی تشخیص داده و در نهایت با اصرار مجلس بر مصوبه

 مصلحت آن را تأیید کرده بود.
 همان. .39

16. http://yon.ir/sedayeshia 

 تقدیم مجلس به که را لوایح عادى و هاطرح کلیه وصول است مکلف جلسه : رئیس178 یماده .35

 بعد جلسه دو حداکثر یا و همان جلسه در اساسى قانون (57هفتادوپنجم ) اصل رعایت با شودمى

 نماید. ارجاع مربوطه ىهابه کمیسیون مانهمز و اعالم مجلس
 مجلس در بحث مورد سایر موضوعات و لوایح و هاطرح بودن منافى به راجع اخطار  :131 یماده .38

 این. کندمى متوقف را اصلى موضوع در مذاکرات است و دیگر اظهارات بر مقدم اساسى قانون با
 مجلس رئیس کهدرصورتى. آید عملبه دقیقه سه رفظ حداکثر اصل مربوطه به استناد با باید اخطار
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 را وارد اخطار مجلس چنانچه نمایدمى نظرخواهى مجلس از بحث بدون بداند وارد اخطار را
 به آن ارجاع اشکال یا مورد حذف یا پیشنهادى اصالحات پذیرش به نسبت رئیس دانست

 .کرد خواهد اقدام مجدد بررسى جهت ربطذى کمیسیون

 به مربوط که را تخلفى داخلى مجلس نامهآئین اجراى به نسبت نمایندگان کهدرصورتى :132 یماده
 بدون مربوطه ماده به استناد با را تخلف مورد دارند بالفاصله حق نمایند، مشاهده باشد جلسه همان

 از نطق بعد نباشد جلسه آن به مربوط اگر و دهند تذکر دقیقه سه ظرف حداکثر موضوع از خروج
 را تذکر رئیس چنانچه تذکر دهند دقیقه سه ظرف حداکثر آن ختم اعالم از قبل جلسه، پایان یا و

 .دهد اثر ترتیب آن به است موظف بداند وارد

 رسمی مذهب و احکام با اصول وضع کند که تواند قوانینینمی اسالمی شورای : مجلس52 اصل .35
 یبر عهده آمده 31 در اصل که ترتیبیامر به این باشد. تشخیص شتهدا مغایرت اساسی کشور یا قانون

 .است نگهبان شورای

 رسمی مذهب و احکام با اصول وضع کند که تواند قوانینینمی اسالمی شورای : مجلس52 اصل .21
بر  آمده 31 در اصل که بیترتیامر به این باشد. تشخیص داشته مغایرت اساسی کشور یا قانون

 .است نگهبان شورای یعهده

)http://yon.ir/96Ah) 

ای به شورای نگهبان خواستار تفسیر رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه 1837در خردادماه  .23
ی این درخواست در چند جلسه. قانون اساسی شد 112و  57اصول  یرابطه در موردقانونی 

تفسیری شورا به شرح زیر به  و بررسی قرار گرفت و سرانجام نظرمورد بحث شورای نگهبان 
پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق اصل هفتادو» رئیس مجلس شورای اسالمی ابالغ شد:

 .«شودمالی داشته باشد، می دد و بارقانون به مجلس ارایه گر

 همان. .22

را در قانون  یقانون اساس 57که مشابه اصل  ییشورهاک ریاستفاده از تجارب سا رسدینظر مبه .21
 یکشورها یبا قانون اساس یقانون اساس 57اصل  یقیتطب یاست. در بررس دیخود دارند، مف

، 71فرانسه در اصل  یکشورها، قانون اساس یاساس نیقوان نیکه در ب شودیمختلف، مالحظه م
 71که در اصل  شودینکته اشاره م نیبه ااختصار به جانیپرداخته است. در ا ضوعمو نیبه هم

 یشده توسط اعضاارائه یاصالح یشنهادهایها و پفرانسه آمده است: طرح یقانون اساس
 ای یها سبب کاهش درآمد عمومآن یاجرا کهیپارلمان مجاز و قابل قبول نخواهد بود زمان

 ینظام پارلمان» یاساس یااز اجز یکی تیمحدود نیگردد. ا یعموم یهانهیهز شیافزا ای جادیا
گفت  دیاصل، با نیا ییروش اجرا یدر بررس (.Huber, 1996: 30-45ر.ک: ) .است «ییعقال
فرانسه، در دو مرحله قبل از طرح کردن و بعد از  یمل یمجلس شورا یداخل ینامهنییکه آ

که کرده است  ینیبشیرا پ ییسازوکارها جلسدر صحن م شنهادهایها و پطرح کردن طرح
 (.http://yon.ir/IGW6ر.ک: ) .کنار گذاشته شوند ،یقانون اساس 71با اصل  ریمغا یهاطرح
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسی
صورت مشروح (، 1817) کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی یاداره

کل  یاداره تهران: ،مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 .2امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، چ اول، ج 

 و رانیا در یاساس قانون ریتفس مراجع» ،(1835) کوگفتارصفاین درضایحم و توکل زاده،بیحب 
 .138-177، صص 25نهم، ش  یدوره ،یاسالم حقوق ینامهپژوهش ،«کایآمر

، تهران: ظیم، تصویب، اجرا و کنترلفرایند بودجه: تن (،1833دشمن زیاری، اسفندیار )
 کتاب مهربان نشر، چ اول. یمؤسسه

 ، تهران: میزان، چ چهارم.عمومی یمالیه(، 1837رستمی، ولی )

، تهران: مجد، چ عمومی یحقوق مالی و مالیه(، 1837رنجبری، ابوالفضل و علی بادامچی )
 هفتم.

 مجد.: ، تهرانیکنون یحقوق نظم در یاساس قانون(، 1838) عسگری و پوریا ساعدوکیل، امیر

مقننه در بررسی و رأی به  یریزی در ایران: حقوق قوهبودجه(، 1831اکبر )نژاد، علیشبیری
های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش ی، تهران: دفتر مطالعات برنامه و بودجهبودجه
 چ اول.

، تهران: باتی کشورکنکاشی در قوانین مالی و محاس(، 1831حسین )عراقی، سید 
 امور اقتصادی. یپژوهشکده

، تهران: شرکت تعاونی کارآفرینی ریزی کاربردی در ایرانبودجه(، 1835فرزیب، علیرضا )
 فرهنگ و هنر، چ اول.

 ، تهران: دادگستر.های حقوق اساسیبایسته(، 1857پناهی، ابوالفضل )قاضی شریعت

 .1873قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
 .1373قانون اساسی فرانسه مصوب 

، تهران: چاپار، چ ریزی در ایران )نظریه و عمل(نظام بودجه(، 1831قلی )زاده، رحمانقلی
 اول.

افشین  ی، ترجمهها در فرآیند بودجهنقش در حال تحول پارلمان(، 1831گروه نویسندگان )
 های مجلس شورای اسالمی، چ اول.شخاکباز، تهران: دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوه

 یزیربودجه یهانظام یچارچوب حقوق ریزی در جهان:بودجه(، 1835الینرت، یان )
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مرکز  یافشین خاکباز، تهران: دفتر مطالعات برنامه و بودجه یترجمه ،(یقیتطب ی)مطالعه
 های مجلس شورای اسالمی، چ اول.پژوهش

، «گرایی در تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی ج.ا.اساختار»(، 1831مزارعی، غالمحسن )
 .21تم، ش ، سال هفرسانی حقوقیاطالع یفصلنامه

 قانون اصول: دادرسی اساسی در جمهوری اسالمی ایران(، 1831زاده، ابراهیم )موسی
تهران: معاونت تدوین، تنقیح و  ،(3195-3185) نگهبان یشورا نظرات پرتو در یاساس

  انین و مقررات ریاست جمهوری.انتشار قو

 ، تهران: دادگستر، چ اول.مختصر حقوق اساسی ایران(، 1835مهرپور، حسین )
، «ریزیمجریه و مقننه در بودجه یتعامل قوه یبررسی نحوه»(، 1831لو، حسین )نبی

 .12، ش یرسانی حقوقاطالع یفصلنامه

اسی جمهوری اسالمی به روایت مبانی و مستندات قانون اس(، 1837ورعی، سید جواد )
 مجلس خبرگان رهبری. ی، قم: انتشارات دبیرخانهقانونگذار

 .2، تهران: میزان، چ ششم، ج حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 1831هاشمی، سید محمد )

  ب( التین
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رويكرد تفسيري شوراي نگهبان به قانون 
 ي نخست فعاليتاساسی در دوره

 
 ***3 ، حسین آیینه نگیني**2محمدرضا اصغري شورستاني، *1حامد نیکونهاد

 

 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران. 1

 دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ایران. 2

 تري حقوق عمومي دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشجوي دك. 3
 

 1/6/5231: رشيپذ  32/2/5231: افتيدر

 يدهكچ
ویژه قانون اساسي براي پاسخگویي به مسائل و ابهامات در هر نظام حقوقي، تفسیر قوانین و به

یري ناپذیر است؛ اما نهادهاي مفسر، در طول حیات تفسآمده در اجراي قانون، ضروري و اجتنابپیش
اند. این امر كه مرجع صالح در تفسیر یك قانون بر خود همواره از رویکرد واحد تفسیري پیروي نکرده

بسیار مهم است، زیرا در هر رویکرد تفسیري، ابزار  ،كنداساس چه رویکرد تفسیري اقدام به تفسیر مي
ون اساسي جمهوري قان 89حاصل از تفسیر، متفاوت خواهد بود. به موجب اصل  يتفسیري و نتیجه

 االتباعِ قانون اساسي است.اسالمي ایران، شوراي نگهبان مرجع تفسیر رسمي و الزم
را در تفسیر قانون  يشود این است كه این شورا چه رویکردمهمي كه در این زمینه مطرح مي سؤال

تحلیلي، بر  -اي توصیفيي پیش رو در پاسخ به این پرسش، با شیوهاساسي اتخاذ كرده است. مقاله
ي نخست فعالیت شورا متمركز شده است. با تحلیل و بررسي نظرهاي تفسیري دوره« تفسیري»نظرهاي 

توان گفت هرچند این نهاد از رویکرد واحدي در تفسیر قانون اساسي شوراي نگهبان در این دوره، مي
مدلول الفاظ قانون اساسي نسبت  گرایي و تفسیر با نظر بهمتأثر نبوده، اما تأثیرپذیري وي از رویکرد متن

 به سایر رویکردها بیشتر بوده است.

  .گرایي، مکاتب تفسیريمتن تفسیر قانون اساسي، شوراي نگهبان، :هادواژهيلك

                                                                                                                                                       
E-mail: H.nikoonahad@qom.ac.ir                                                                                      * مسئول يهنويسند   

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

*** E-mail: Hosseinayene69@gmail.com 



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

32 

 مقدمه
حقوق اساسي است. در اهمیت آن همین بس كه  يتفسیر قانون اساسي از مقوالت مهم حوزه

آور و حاكم بر سیاسي عالي و مکتوب، میثاقي است الزامسند حقوقي و  يمثابهقانون اساسي به
كند. متن قانون اساسي سیاسي مردم و حاكمان كه حدود و ثغور این رابطه را تنظیم مي يرابطه

امکان اختالف نظر  رونیازاالخطاب، سندي ساكت و صامت است. اگرچه مالك عمل است و فصل
جا كه محتواي ندرج در آن كامالً محتمل است. از آندر خصوص معنا و مفهوم عبارات و واژگان م

ي قدرت ترین مسائل در زمینهترین مسائل حکومتي و بنیادياصلي يقانون اساسي دربردارنده
هاي عالي ملت است، كشف مراد آن اهمیت و حساسیتي فراوان سیاسي و حقوق مردم و ارزش

اساسي در خصوص تفسیر قانون اساسي و مرجع  قوانین يطور معمول در همهبه رونیازایابد. مي
 شود.صالحیتدار و ضوابط حاكم بر تفسیر، احکامي درج مي

شود. ي دیگر اهمیت تفسیر قانون اساسي با توجه به رویکردهاي متنوع به تفسیر آشکار ميجنبه
كم بر فهم هایي را حاپذیرد، ارزشتردید مفسر براي فهم متن، از مباني نظري خاصي تأثیر ميبي

نهد. شناخت فرض در وادي تفسیر گام نميداند و به هر حال با ذهن خالي و بدون پیشخود مي
هاي مفسر، نقش بنیادین و مؤثري در سرنوشت فرضهاي حاكم و پیشاین مباني فکري، ارزش

ي، قانون اساسي جمهوري اسالم 89كند. اصل قانون اساسي و نظام سیاسي برآمده از آن ایفا مي
بیني كرده است. این شورا در مرجع صالح براي تفسیر قانون اساسي پیش عنوانبهشوراي نگهبان را 

 تاكنون اصول متعددي از قانون اساسي را تفسیر كرده است. 1338طول فعالیت خود از تیرماه 
 يهفعالیت شوراي نگهبان یعني در باز« نخست»ي در این نوشتار برآنیم تا با تمركز بر دوره

، در رویکرد مرجع تفسیر قانون اساسي تحقیق و كاوش كنیم و با 23/4/1333تا  23/4/1338زماني 
نگاهي تحلیلي به استنباط و استخراج دیدگاه تفسیري این شورا در تفسیر قانون اساسي بپردازیم و 

رده و به به این پرسش پاسخ گوییم كه این شورا چه رویکردي را در تفسیر قانون اساسي اتخاذ ك
 حقوق اساسي تمایل بیشتري نشان داده است. يیك از مکاتب تفسیري در حوزهكدام

براي پاسخگویي به پرسش اصلي این نوشتار ابتدا به مقدماتي مانند مفهوم و ضرورت 
و ذیل هر یك از  شود و آنگاه تبییني ایجازگونه از مکاتب تفسیري ارائه شدهتفسیر اشاره مي

شود و به تحلیل رویکرد تفسیري شوراي از نظرهاي شوراي نگهبان ذكر ميمکاتب، شواهدي 
 پردازیم.نگهبان مي
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 . مفهوم تفسير1
لغت آن را نمایاندن یا آشکار  هاياى عربى است و در كتابفسر، كلمه يتفسیر، از ریشه

و نیز به به معناى بیان نمودن و روشن كردن است؛ « فسر»اند. كردن امري پوشیده معنا كرده
باشد و تفسیر، كشف معنایى است معناى كنار زدن پوشش چیزى و یا نمایاندن چیز پوشیده مى

رسد مي نظربه(. با این وصف 33: 3ق، ج1414منظور، )ابن كه از لفظ مشکلى اراده شده است
 جا كه معناي لفظي مبهم نباشد، نیازي به تفسیر نیست.آن

یر گفته شده كه تفسیر قانون كشف مقصود قانونگذار اما در خصوص معناي اصطالحي تفس
كار بردن قواعد و مقررات ادبي، یا منطقي یا از طریق استفاده از سوابق تاریخي است؛ از طریق به

پذیرد كه معناي قانون روشن نباشد یا آنکه در صورت و تفسیر قانون در مواردي صورت مي
(. 171: 1339شته باشد )جعفري لنگرودي، روشن بودن در سعه و ضیق آن تردید وجود دا

گذار مکتب تفسیري تحقیق علمي آزاد، تفسیر را ناظر بر هدف آن تعریف كرده فرانسوا ژني، پایه
اي براي تطبیق آن مقدمه عنوانبهو معتقد است تفسیر قانون آشکار ساختن قاعده یا قواعد قانوني 

م: 1893، به نقل از ابواللیل، 9: 1392دیلمي، آید )بر حاالت و شرایط خاصي است كه پدید مي
اند كه بین اما برخي حقوقدانان نگاهي متفاوت به مفهوم تفسیر داشته و آن را عملي دانسته(. 143

اند تفسیر عبارت است از مطابقت كند و گفتهمنطقي ایجاد مي يمفهوم ذهني و مفهوم مادي رابطه
برخي نیز  (.Barrain, 1967: 178، به نقل از 249: 2، ج1398دادن قانون با عمل و اجرا )هاشمي، 
ها و الفاظ قانون اساسي نیست، بلکه فرایند فهم و اعمال معتقدند تفسیر تنها رفع ابهام از واژه

شود و بر همین اساس است كه نظر حقوقدانان دیگر را كه هاي حقوقي را نیز شامل ميگزاره
اند، از این نظر كه تفسیر را تنها به یکي از رفي كردهتفسیر را كشف مقصود قانونگذار مع

 ي(. اما به عقیده13-14: 1388اند )مزارعي، اند، قابل نقد دانستهرویکردهاي تفسیري فرو كاسته
نگارندگان معناي اصطالحي تفسیر باید با معناي لغوي آن سنخیت داشته باشد و نباید یکسره 

طوركه در معناي لغوي، تفسیر به معناي همان رونیازاشود.  بیگانه از معناي لغوي آن پنداشته
برداري از موضوعي مبهم آمده، در معناي اصطالحي نیز باید تفسیر را به كشف مقصود از پرده

كارگیري آن الفاظ به قانوني با در نظر گرفتن معنایي كه مقنن در تالش بوده با به يیك گزاره
 .مخاطبان منتقل كند، تعبیر كرد

 . ضرورت تفسير2
آید كه اساساً چه نیازي به وجود این نهاد با روشن شدن مفهوم تفسیر این سؤال پدید مي
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 در پاسخ به این پرسش بنیادین باید به چند نکته توجه شود.حقوقي وجود دارد؟ 
بخشیدن به جوامع انساني است و قوانین در عین حال نخست آنکه قانون ابزاري براي نظم 

 سرعتبهتوانند مخاطبان خود پاسخي معقول و منطقي بدهند، نمي يد به نیازهاي روزانهكه بای
ریزي بلندمدت مخاطبان قانون و موجب تشویش این امر مانع برنامهزیرا كرات تغییر كنند، و به

انطباق مصادیق كلي  منظوربه، علم تفسیر قوانین رونیازانظمي امور جامعه خواهد شد. و بي
وجود  ين بر مصادیق جزیي یا زدودن گرد ابهام و اجمال از دامان قوانین پا به عرصهقانو
 رونیازاو  اندمتنوعتنیده و جا كه روابط اجتماعي بسیار پیچیده و درهمنهد. دوم آنکه از آنمي

روابط یا مصادیق موضوعات قانون از سوي قانونگذار وجود ندارد،  يبیني همهامکان پیش
نگر باشد، براي تمامي موضوعات و در و آینده نگرجامعتواند هر اندازه هم كه ذار نميقانونگ

ناچار باید از عناوین كلي و عام كه قابل جمیع حاالت و شرایط حکم صریح بیان كند و به
ي اجمال و نوع بهانطباق بر حاالت گوناگون است، استفاده كند. استفاده از عناوین كلي، طبعاً 

كند. از دیگر علل لزوم شود و مجال تفسیر را فراهم ميهام در حکم قانوني منجر ميگاه اب
تمدني و مانند آن  يها و تحوالت گستردهتفسیر، پویایي روابط اجتماعي ناشي از پیشرفت

جا كه روابط حقوقي در بستر جامعه كه خود موجودي متحول است است. توضیح آنکه از آن
انند ساكن و ثابت بمانند و باید خود را با مقتضیات زمان تطبیق دهند كه توگیرند، نميشکل مي

گیرد. دیگر عاملي كه تفسیر را ضروري این مطلوب از رهگذر تغییر قوانین یا تفسیر شکل مي
هاي ادبي و لفظي موجود در احکام و اصطالحات قانوني است. این ابهام گاه از سازد، ابهاممي

زند و گاه گذر زمان نوعي ابهام و گاه از سر حکمت وي سر مي سر غفلت قانونگذار و
تواند تفسیر را الزامي بخشد. وجود قوانین متعدد و متکثر نیز ميپیچیدگي به الفاظ قانوني مي

سازد. مجري باید در بین انبوه قوانین و قواعد حقوقي حاكم بر یك موضوع خاص، تکلیف 
 (.128-129: 1381پژوه، دانشكند ) نظر را روشنمورد  يقضیه و پرونده

 . تفاسير شوراي نگهبان در پرتو رويكردهاي تفسيري3
تفسیر قانون از لحاظ مختلف به انواع مختلفي تقسیم شده است؛ گاه به اعتبار مقام مفسر به 

هاي عملي تفسیر به روش ادبي، تفسیر قانوني، قضایي، اجرایي )اداري( و گاه به اعتبار روش
جا كه شود. از آناصولي و تاریخي و گاه نیز به اعتبار مکاتب تفسیري تقسیم ميمنطقي، 

موضوع این مقاله بررسي رویکرد تفسیري شوراي نگهبان از منظر مکاتب تفسیري است، بسط 
گیریم؛ به این صورت كه ابتدا تفسیر را و تبیین موضوع را تنها به اعتبار مکاتب تفسیري پي مي

نقد و  هاآنكنیم و سپس رویکرد شوراي نگهبان را در پرتو تفسیري تبیین مي به اعتبار مکاتب
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 بررسي خواهیم كرد.
كلي و قانون اساسي  طوربهحقوقي مکاتب متعددي براي تفسیر قانون  هايدر كتاب هرچند

را بتوان ذیل دو عنوان كلي  هاآنرسد همگي نظر مي، به(1)نحو خاص برشمرده شده استبه
 بندي كرد.طبقه (3)و غیرمنشأگرا (2)هاي منشأگرارویکرد

زماني  ياول فعالیت كه در بازه يپرسش اصلي این مقاله این است كه شوراي نگهبان در دوره
رقم خورده، با تکیه بر چه رویکردي اصول قانون اساسي را تفسیر كرده  23/4/1333تا  23/4/1338

بیشتر بها داده است: معناي متني یا معناشناختي قانون  یيهامؤلفهو در تفسیر خود به چه عوامل و 
 يسیاسي، اجتماعي و حقوقي نظام حقوق اساسي، قصد قانونگذار اساسي، نظریه ياساسي، پیشینه

 (4)سیاسي زیربناي نظام حقوق اساسي یا تركیبي از این عوامل. -اخالقي

 . تفاسیر شورای نگهبان در پرتو رویکردهای منشأگرا3-1
ند كه ادنبال منشأ قانون بوده و در پي آني رویکردهاي تفسیري كه در تفسیر قانون بههكلی

متن قانون مفید چه معنایي است و مراد مقنن از نگارش متن قانون چه بوده و نیز متن قانون 
 شوند.وجود آورده است، ذیل منشأگرایي جاي داده ميچه ساختارهایي را به

 گرامتن . رویکرد3-1-1
شود خوانده مي (3)اللفظيهاي حقوقي مکتب تفسیر تحتگرایي كه در برخي از نوشتهمتن

ترین رویکردهاي تفسیري قانون است. هرچند برخي نویسندگان (، از كهن33: 1378)قیاسي، 
رسد كه نظر مي(، به33-34: 1378اند )قیاسي، آن را ذیل رویکرد تبعیت از مراد مقنن قرار داده

دنبال معناي گرایي، مفسر بهتر از فهم مراد مقنن باشد؛ به این دلیل كه در متني عامگرایمتن
كند هایي مانند روش تفسیر ادبي تالش ميگیري از روشالفاظ است و با تکیه بر نص و بهره

مراد مقنن بوده است، یکسان نباشد.  آنچهدست آورد و ممکن است این معنا با معناي متن را به
این رویکرد را اكتفا به نص قانون و عدم تجاوز از آن  يترین مؤلفهتوان اصليین ميبنابرا

دانست و معنایي را مالك دانست كه خود لفظ بیانگر آن باشد و نه آن معنایي كه در استخراج 
 (.233-232م: 1883آن از عناصر بیروني كمك گرفته شده باشد )منصور، 

مفسر تنها باید به متن قانون توجه داشته باشد و خود متن،  گرایيبه اعتقاد بِرِست، در متن
بیش از هر عامل دیگري، همچون اوضاع و احوال، باید به برداشت وي از قانون كمك كند. 
براساس این دیدگاه، معناي روشن قانون باید مبناي تفسیر باشد، یعني آن معنایي كه هر فردِ 

 ،283 :1397 نیکوگفتار،)با مفسر بتواند آن را درك كند زباني و اجتماعي مشترك  يداراي زمینه
بیني توان به قابل پیشترین ثمرات این رویکرد تفسیري مي. از مهم(Brest, 1980: 206 از نقل به
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(. معتقدان به 33: 1399بودن حقوق و تکالیف شهروندان در نظام حقوقي اشاره كرد )نیکوگفتار، 
مردگان بلکه تعهد  ينون اساسي در زمان تصویب را، نه تعهد به ارادهگرایي التزام به معناي قامتن

 (.Barnett, 1999: 633اند )دانند كه مردم مانند طرف قرارداد به آن تکیه كردهبه یك متن نوشته مي
ي شوراي نگهبان در پرتو این بر این اساس در ادامه با ذكر شواهدي به بررسي رویه

 .(188و  38: 1، ج1393، زادهمصطفيپردازیم )ن.ك: اول مي يرویکرد در دوره
قانون  38اصل  يدر زمینه 9/11/38مورخ  34م/ يشوراي نگهبان در نظر تفسیري شماره

مبني بر امکان اكتفا به انتشار مشروح  (7)در پاسخ به استفسار رئیس مجلس وقت (3)اساسي
 د:كرنظر  رسمي چنین اظهار ينامهمحدود و در قالب فشرده در روز صورتبهمذاكرات مجلس 

قانون اساسي صراحت دارد كه باید گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي  38اصل »
اسالمي از طریق رادیو و روزنامه رسمي منتشر شود. بنابراین اكتفا به دو طریق پیشنهادشده 

 (.18: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان،  «باشدخالف قانون اساسي مي
مبني بر لزوم انتشار گزارش كامل، و  38نص اصل « صراحت»رسد استناد شورا به مي نظربه

كاررفته رسمي و دقت در الفاظ به ينه چکیده و فشرده و خالصه، مذاكرات مجلس در روزنامه
گرایانه مانند از یك سو و دخالت ندادن مالحظات مصلحت« گزارش كامل»در اصل مانند 

استفساریه( همگي حاكي از التفات شورا به رویکرد  ي)مندرج در نامه ذي و كمبود كاغیجوصرفه
گرایي در تفسیر است؛ اگرچه ممکن است با قصد قانونگذار اساسي یا هدف بنیادین زیربناي متن

 .تصویب چنین اصلي نیز منطبق باشد
 (9)141اصل  يدر زمینه 9/18/1338 مورخ 2/428 ينگهبان در نظر تفسیري شماره يشورا

اینکه آیا آن گروه از نمایندگان مجلس كه  در مورد يیقضا عالي شوراي استفسار به پاسخ در و
با ایفاي  همزمان توانندمي ند،كردمي قضاوتانقالب اسالمي  هايپیش از نمایندگي، در دادگاه

 :دكر بیاننقش نمایندگي به قضاوت نیز ادامه دهند، 

 و استخدام قضائي عالي شوراي از طرف اساسي قانون 137 اصل بند سوم طبق كه قضاتي»
 نماینده توانندنمي اساسي قانون 141 اصل باشد مطابقمزبور مي با شوراي هاآن و نصب عزل

 (.11: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان، « باشند اسالمي مجلس شوراي
رج در این اصل را به معنایي اعم از مند« دولت»كه مشخص است شورا لفظ گونههمان

مجریه معنا كرده است. بر این اساس شورا در چارچوب معاني و الفاظ مندرج در اصل  يقوه
ها با شوراي عالي قضایي است( با جمع بین شغل قضاوت )قضاتي كه عزل و نصب آن 141

، «دولت»از جمله نمایندگي مجلس را مغایر اصل مذكور دانسته و با تفسیر الفاظ این اصل 
 اقدام به تفسیر قانون اساسي كرده است.
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ضا را به دو دسته تقسیم ق، متصدیان امر (8)در واقع شوراي نگهبان، با توجه به متن استفسار
شان «دولتي»ند و در واقع شغل رسمي و اكرده است؛ قضاتي كه منصوب شوراي عالي قضایي

اند، ولي مستخدم ب به قضاوت اشتغال داشتههاي انقالقضاوت است و قضاتي كه در دادگاه
رسد شورا با تمركز بر متن و عبارات اصل و تفسیر شغل نظر مياند. بهرسمي دولت نبوده

دولتي مندرج در آن، تنها قضات منصوب شوراي عالي قضایي را دارنده و متصدي شغل دولتي 
وسط این دسته را مغایر اصل داري همزمان نمایندگي مجلس و قضاوت تقلمداد كرده و عهده

هاي انقالب كه مستخدم تشخیص داده است. مطابق مفاد این نظر تفسیري، قضات دادگاه 141
توانند به سمت رسمي دولت نیستند، یعني نصب و عزلشان با شوراي عالي قضایي نیست، مي

صد شود كه مفسر قانون اساسي به قنمایندگي نایل شوند. با این توضیحات روشن مي
مقامات مذكور در  يبیني این اصل از جمله ممانعت از سوء استفادهقانونگذار اساسي از پیش

 ايمجلس شور يو روابط عموم يكل امور فرهنگ يادارهاصل از مقام و موقعیت خود )
نمونه جلوگیري از تأثیرپذیري امر  عنوانبهیا مقصد این اصل،  (1331: 2، ج1334، ياسالم

هاي سیاسي و جلوگیري از اشغال چند منصب عمومي توسط یك گیريو جهتقضا از مواضع 
 فرد تحت هر عنوان، التفات چنداني نشان نداده است.

و در  141در تفسیر اصل  28/2/1332مورخ  9313 يمفسر قانون اساسي در نظر شماره
گي با جمعي از نمایندگان مجلس مبني بر امکان جمع سمت نمایند يپاسخ به استفساریه

ها و سرپرستي و هاي گزینش دستگاههایي مانند هیأتریاست دانشگاه، عضویت در هیأت
 هاي انقالبي چنین نظر داد:اشتغال در ارگان

 سمت به از اشتغال مانع ،شودمي محسوب اداري سمت اینکه ، نظر بهدانشگاه ریاست»
 مجلس نمایندگان براي گزینش و بازسازي هايدر هیأت عضویت. است نمایندگي
 با عضویت باشد و نماینده شده بینيمذكور پیش عناوین تحت سازماني شاغلم كهيدرصورت

. است مجلس نمایندگي او به از اشتغال شود مانع محسوب مزبور كارمند دولت هايدر هیأت
 هاينماید و مسئولیتمي را تأمین هاآن بودجة دولت كه انقالبي ها و بنیادهاينهادها و ارگان

كارمنديِ  هاآنشوند و كارمنديِ مي محسوب باشند دولتيدار ميعهده حَسبِ قانون بر اجرایي
نمایند مي كه با خدماتي در رابطه و چنانچه است نمایندگي به از اشتغال باشد و مانعمي دولت

گردد هرچند نمي محسوب كارمنديِ دولت هاآنندارند كارمنديِ  انونيق اجرایي هايمسئولیت
 (.183: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان،  «بنماید مالي كمك هاآن به دولت

شود با سبب آنکه سمت اداري محسوب ميدر این نظر، شورا سمت ریاست دانشگاه را به
مهم در این نظر، تبیین مالك و معیاري براي  يسمت نمایندگي قابل جمع ندانسته، اما نکته
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 كه دهدمي تذكر خود نظر ذیل در شورا. است انقالبي نهادهاي در دولتتعیین كارمند 
 اجرایي هايمسئولیت كنندمي ارائه كه خدماتي با رابطه در كه( انقالبي) نهادهایي كارمندان

. كند مالي كمك هاآن به دولت هرچند شوند،نمي محسوب دولت كارمند ندارند، قانوني
تمییز كارمند دولت )در نهادهاي انقالبي( است، اشتغال  معیار آنچه شورا، دیدگاه این براساس

 ند.اهاي قانونيدر نهادهایي است كه داراي مسئولیت
الفاظ مندرج در اصل )كارمند دولت و  يدر تفسیر این اصل، شورا اقدام به تفسیر در محدوده

در واقع شورا با  (18)گرا به تفسیر بوده است.و رویکرد تفسیري شورا، رویکرد متن شغل( كرده
 اقدام به این تفسیر كرده است.« كارمند دولت»لفظ  ژهیوبهگیري از الفاظ این اصل مفهوم

و در پاسخ  (11)129در تفسیر اصل  21/12/1338مورخ 18-/-1378 يشورا در نظر شماره
 قت در مورد مرجع صالح براي تصویب صالحیت سفرا پاسخ داد:جمهور وبه پرسش رئیس

و  نمایدامضا مي را استوارنامه سفیران جمهورسیرئاساسي قانون  129اصل  بر طبق»
 (.34: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان، « جمهور نیستتصویب صالحیت سفیر با رئیس

ن تقید شورا به الفاظ مندرج در متن توااز سوي شورا مي شدهارائهبا توجه به متن تفسیر 
اقدام به  رفع اجمال از قانون اساسي مقامشورا در  . در حقیقتنیکي دریافتقانون اساسي را به

فقط در تصویب صالحیت سفرا ساكت است و مورد در  129اصل  چراكه ؛است تفسیر كرده
ا در این مقام نیز همچنان البته شورتعیین تکلیف كرده است. ، سفرا ياستوارنامه يامضامورد 

است. بدین ترتیب كه با  كرده ریتفس)امضا( اقدام به  ادشدهدر حدود الفاظ مندرج در اصل ی
جمهور را رساند، صالحیت رئیسكه تأیید و رد صالحیت را نمي« امضا»تمركز بر مفهوم 

ن با نظر به ي صالحیت تکلیفي و تشریفاتي فرو كاسته است. توضیح آنکه شوراي نگهبانوعبه
سفیر را قائل شده و  يجمهور صالحیت پذیرش استوارنامهمتن اصل مزبور كه تنها براي رئیس

جمهور بوده است، در وزیر بیش از رئیساختیارات اجرایي نخست ينیز نظر به اینکه حوزه
ت مقام تعیین تکلیف براي سکوت قانوني موجود، با اتکا به متن، به قدر متیقن از اختیارا

جمهور اكتفا كرده است. در نتیجه شورا در چارچوب عبارات اصل و اصول و قواعد رئیس
 حاكم بر واژگان آن اقدام به تفسیر كرده است.

و (12)73در مورد اصل  3/4/1338مورخ  2913 يشورا در نظر تفسیري دیگري به شماره
ایندگان مجلس در در پاسخ به پرسش رئیس مجلس وقت مبني بر مشروعیت اقدام برخي نم

 73ها و اینکه آیا براساس اصل در شهرستان« هاي مردم با نمایندگاندفاتر همکاري»تأسیس 
 گان است یا مجلس، اعالم كرد:تحقیق و تفحص از حقوق نمایند

است و نمایندگان این حق را  در حقوق مجلس شوراي اسالمي 73حق مذكور در اصل »
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 (.37: 1391گهبان، مركز تحقیقات شوراي ن)« ندارند
نشان پایبندي و تأكید شورا بر الفاظ مندرج در قانون اساسي را  ،نظراین عبارت مندرج در 

نمایندگان  ازشخصیت مستقل حقوقي مجلس  تفکیك از ناشي این تفسیر در حقیقتدهد. مي
حقوق و  ،شود كه شخص حقوقيعبارت دیگر دارا بودن شخصیت حقوقي سبب مياست. به

شورا با استناد به  رونیازاخود داشته باشد.  يدهندهفي متمایز از اركان و اعضاي تشکیلتکالی
گیري از آن و با توجه به و مفهوم« مجلس»منطوق الفاظ مندرج در اصل و تمركز بر لفظ 

را صرفاً متعلق به شخصیت « تحقیق و تفحص»شخصیت مستقل مجلس از نمایندگان، حق 
مستقل چنین حقي  صورتبهت. بنابراین هر یك از نمایندگان رأساً و حقوقي مجلس دانسته اس

 سازد.گرایي را نمایان ميهایي از رویکرد متنتأكید بر الفاظ جلوه گونهنیاندارند. 
، شوراي نگهبان (13)92ي اصل در زمینه 14/3/1338مورخ  3178 يدر نظر تفسیري شماره

مورد اینکه آیا استخدام موقت كارشناسان خارجي  در پاسخ به سرپرست وقت وزارت نیرو در
تمام در این وزارتخانه نیاز به ساخت و نیمه حال درهاي با توجه به ضرورت تکمیل پروژه

 :تصویب مجلس دارد، اظهار كرد

قانون اساسي تصریح شده است استخدام  92كه در اصل طورهمانبه نظر اعضاي شورا »
پذیر د ضرورت با تصویب مجلس شوراي اسالمي امکانكارشناسان خارجي فقط در موار

« نیز استخدام كارشناس خارجي باید به تصویب مجلس باشد سؤالاست. بنابراین در مورد 
 (.33: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان، 

، دال بر توجه و تمركز تام شورا بر 92اصل « تصریح»بیان تفسیري شورا و تمسك به 
 يشماره ياستفساریهمتن با توجه به اساسي است. از سوي دیگر  منطوق عبارات قانون

 به یادشده يكه از نیاز وزارتخانهسرپرست وزارت نیرو  3/3/1338مورخ  438/1379/18918
 كهيدرصورتگوید، سخن ميتمام نیمه يهاتکمیل طرح برايكارشناسان خارجي  گیري ازبهره
توجه  يههامور اجرایي را وج ئات مدیریتاقتضا یا كردگرا اتخاذ ميرویکردي مصلحت شورا

شورا با تأكید بر الفاظ مندرج  یافت. امادست ميضرورتاً به تفسیري متفاوت  ،دادخود قرار مي
استخدام این گروه از كارشناسان خارجي  و پایبندي به منطوق اصل، قانون اساسي 92در اصل 

 اعالم كرد.مجلس  صویبرا نیز منوط به ت
و در پاسخ  (14)174در مورد اصل  3/11/1338مورخ  4288 يرا در نظر تفسیري شمارهشو

قضاییه بر  ينظارت قوه يبه پرسش رئیس سازمان بازرسي وقت مبني بر اعالم حدود و نحوه
 كند:حسن اجراي قوانین اعالم مي

دارد،  قوانین يااجر بر حسن نظارت قضائیه قوه اساسي قانون 133 اصل 3بند  بر حسب»
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 اخطار كند و مقامات مسئول مقامات به قوانین ياز اجرا تواند در موارد تخلفمي اصل بنابراین
شود مي انجام اساسي قانون 174 اصل موجب به كه قضائیه قوه اخطارات موظفند به مسئول
 و حدود این اند و ترتیبنموده تخلف اساسي ، از قانونتوجه عدم نمایند و در صورت توجه

 (.94: 1391)مجموعه نظرات شوراي نگهبان، « است شده نیز بیان عادي در قانون وظائف

از جمله بیان ضمانت آن « نظارت» يدر این نظر تفسیري، شورا صرفاً به بیان ابعاد واژه
است. در این مورد باید گفت اگرچه  پرداخته و بر پایبندي خود به الفاظ قانون اساسي تأكید كرده

اجرا از نتایج نظارت محسوب اجرا همراه نیست، منطقاً ضمانت اقدام به نظارت لزوماً با ضمانت 
اجرا به نهادي دیگر سپرده شده باشد. بر این اساس مطلقِ شود، مگر اینکه اِعمال ضمانت مي

این اصل سبب شده كه شورا اعمال  قضاییه در يبیني اقدام به نظارت در صالحیت قوهپیش
ضمانت اجراي نظارت را نیز در صالحیت خود این نهاد بداند. بر این اساس شورا در این اظهار 

 نظر نیز در حدود عبارات اصل و استفاده از قواعد حاكم بر الفاظ فراتر نرفته است.
و در پاسخ به  (13)4در مورد اصل  9/2/1338مورخ  1893 يشورا در نظر تفسیري شماره

هاي نامهها با قوانین و تصویببرخورد دادگاه ياستفسار شوراي عالي قضایي در مورد نحوه
 خالف موازین اسالم مصوب پیش از پیروزي انقالب، اظهار كرد:

 در تمام و مقررات قوانین كلیه طور اطالقبه كه است این اساسي قانون 4 مستفاد از اصل»
، است نگهبان شوراي فقهاي عهدهه امر ب این تشخیص باشد و اسالمي موازین اید مطابقها بزمینه

را  هاآن قضائي عالي گردد و شوراياجرا مي قضائي در مراجع را كه و مقرراتي قوانین بنابراین
 ياسالم نیموازبا  یا مخالفت مطابقت و تشخیص بررسي داند، جهتمي اسالمي موازین مخالف

 (.48: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان، « دارید ارسال نگهبان فقها شوراي براي
 ارائهچنین نظري را  با عنایت به مفهوم اصولي الفاظ عام ،شورا در این تفسیر در حقیقت

 ميتمابر  و است «ات عامواد»در شمار  4در ابتداي اصل  «كلیه» يچراكه واژه ،كرده است
رو ازاین .(193: 1398، شریعتي و قافي؛ 247: 1393، )مظفر باشدافراد خود )قوانین( حاكم مي

شوراي نگهبان با توجه به این مباني، یکي انحصار صالحیت فقهاي شورا در تطبیق قوانین و 
وسیع قوانین و مقررات تحت شمول اصل را  يمقررات با موازین شرعي و دیگري گستره

 ده است.استنباط كر
و در پاسخ به ( 13)77در مورد اصل  7/9/1338مورخ  3883 يشورا در نظر تفسیري شماره

در مورد قراردادهایي كه  77پرسشي مبني بر لزوم یا عدم لزوم رعایت تشریفات مندرج در اصل 
كنند، هاي خصوصي خارجي منعقد ميهاي دولتي با شركتوزارتخانه یا مؤسسات و شركت

 ظهار نظر كرد:ا گونهنیا
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دیگر قرارداد  و طرف دولتي یا شركت یا مؤسسه وزارتخانه آن طرف یك كه قراردادهایي»
 77شود و مشمول اصل المللي محسوب نميبینباشد قرارداد مي خارجي خصوصي شركت

 (.73: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان، « باشدقانون اساسي نمي

با توجه به است.  گرایيمتنبه رویکرد  قانون اساسي عنایت مفسرل بر دا نیز این نظر مفاد
كشورها  میانالمللي است كه بین يانامهموافقت كه گفته شده الملليتعریف حقوقي قرارداد بین

به  ،هاي خصوصيباید گفت شركت(، 43: 1373)میرعباسي،  شودكتبي منعقد مي صورتبه
الملل، در تعریف حقوق بین چراكه ؛ل خروج تخصصي دارنداز شمول این اص، اصولي صطالحا

ن اكشورها یا سایر تابع ،ن آناشود كه متعاقدمي گفتهالمللي به آن دست قراردادهایي قرارداد بین
تابع و شخصیت  ،هاي خصوصيجا كه شركتد. بنابراین از آننالملل باشیا اشخاص حقوق بین

 .اندخارجاز شمول این اصل  موضوعاً (،347: 1377دني، )مشوند المللي محسوب نميحقوق بین
تفسیر این اصل قانون مندرج در اصل، « الملليبین»، با توجه به تمركز شورا بر لفظ رونیازا

 .دهدرا نشان ميگرایي و استفاده از قواعد الفاظ متن گرایش مفسر بهاساسي 

 (مقنن مراد از تیتبع) قصدگرا . رویکرد3-1-2
از قصدگرایي، تفسیر قانون براساس قصد مقنن است. وجه مشخص این رویکرد مقصود 

گرا آن است كه در رویکرد قصدگرا، هدف مفسر، كشف مراد مقنن است. تفسیري از متن
بالطبع ممکن است مفسر در این مسیر از متن قانون نیز كمك بگیرد؛ اما در مقام تزاحم میان 

 ، مراد مقنن مقدم است.معاني الفاظ و مراد مقنن يافاده
از جمله اشکاالت وارد به این رویکرد آن است كه قصد قانونگذار براي حل مسائل مستحدثه 

وي هیچ ذهنیتي در مورد بسیاري از مسائل آینده نداشته است )قیاسي،  چراكهكارگشا نیست، 
سائلي خواهد كرد اتخاذ این رویکرد، كاربرد قانون اساسي را محدود به م رونیازا( و 41: 1378

 (.Brest, 1980: 221 از نقل به ،91 :1388 ،يمزارع)شده بوده است كه براي قانونگذار شناخته
باید در تفسیر قانون مالك قرار گیرد، « چه كسي»اشکال دیگر آنکه معلوم نیست دقیقاً قصد 

هندگان، موافقان، كنندگان، پیشنهادداند؛ تدوینافراد زیادي در تدوین قانون نقش داشته چراكه
 (.Dworkin, 1978: 320مخالفان )

به وي « معقول»به نظر برخي نویسندگان در تفسیر با رویکرد قصد قانونگذار، مقاصد 
چنانچه دست مفسر براي انتساب قصد به  رونیازاشود و نه لزوماً قصد واقعي وي؛ منتسب مي

نظر . به(Scalia, 1997: 17هد آمد )وجود خواقانونگذار باز باشد، بیم نسخ ضمني قانون به
( كه از مفاهیمي 284-283: 1388رسد در دفاع از قصدگرایي، دیدگاه حقوقداناني )مرمور، مي

اند و آن را مستمسکي براي دفاع از سخن گفته (17)«قصدهاي كاربردي»مانند قصد مرتبط و 
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توان به قدر قانون اساسي، مي اند سودمند باشد. بنابراین در تفسیررویکرد قصدگرا قرار داده
 متیقن از قصد قانونگذار استناد جست.

كه مقنن، اراده كرده تفسیر كند و  گونهآندر این رویکرد تفسیري مفسر سعي دارد قانون را 
 صورت بهابزار موجود، از جمله توجه به اوضاع و احوال زمان تصویب و مراجعه  ي، از همهرونیازا

 .كنداستفاده ميام تصویب اصول مورد نظر، براي پي بردن به قصد و مراد مقنن مشروح مذاكرات هنگ
 خورد.ي اول به چشم مياي از رویکرد قصدگرا در نظرات شوراي نگهبان در دورهنمونه

در پاسخ و  (19)38در مورد اصل  17/3/1333مورخ  1343 ينظر شمارهي نگهبان در شورا
« وسایل آموزش و پرورش»ي تأمین کلیف دولت در زمینهبه پرسشي مبني بر تعیین حدود ت

 دارد:اظهار مي 38مقرر در اصل 
نماید مي را تعیین نظام كلي سیاست مسیر آن مشابه اصول و بعض اساسي ام قانونسي اصل»

 در قانون كه هایيرشته در اختیار دارد، در كل كه را امکاناتي دولت كه است این و مقصود
 در حد امکان رایگان آموزش نماید، بنابراین توزیع قانون طبق متعادل طوربه ،پیشنهاد شده اساسي

 ترجیح ها مثلاولویت با رعایت دولت كلي امکانات شود و با عدم بعضاً باید فراهم یا كالً
 (.131: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان، « نمایدمي اقدام بر دیگران ستعدانو م مستضعفان

به حدود  38مندرج در اصل  «وسایل آموزشي تأمین» محدود كردن مبني براین تفسیر  مفاد
گرایي شورا در تفسیر فراتر از رویکرد متن ، دال بر امريدر حقیقت ،امکان و توانایي دولت

و مقنن  شتهاطالق داقانون اساسي  38در اصل  «وسایل آموزشي»زیرا ، قانون اساسي است
. داده استتکلیفي مطلق بر دوش دولت قرار  عنوانبه آن را ، تأمینقیدي گونهچیهبدون 

 مشروح مذاكرات صورت بهكه  شودرویکرد تفسیري شورا در این نظر زماني آشکار مي
 مذاكرات ایندر  رجوع شود. 38اصل  يدر زمینهقانون اساسي  نهایي بررسي مجلس

كل امور فرهنگي و روابط  ياداره) استاشاره شده « به شرط قدرت»قید صراحت به به
 قانونگذار اساسي يبه اراده در این تفسیر شورا رسدنظر مي. به(799: 1ج ،1334 ،عمومي

 مده است.آمقنن بر يشف ارادهك در پي داشته و توجه

 (11)ارگرا. رویکرد ساخت3-1-3
قابل استنباط از متن  كند با استفاده از ساختارهايمي در رویکرد ساختارگرا مفسر تالش

ها و دنبال معنا كردن واژهتفسیري مفسر به يقانون، قانون اساسي را تفسیر كند. در این شیوه
ن هاي ضمني قانون را از بیكوشد تا معنا و داللتعبارات قانون اساسي نیست، بلکه مي

ساختارهاي حاكم بر آن استخراج كند. براي مثال ساختاري مانند تفکیك قوا كه از اصول قانون 
تفسیري معقول از قانون اساسي كمك  يتواند به مفسر در ارائهاساسي قابل استخراج است، مي
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ن ي از متن قانودرستبهكند. با وجود این، كارامدي این رویکرد زماني است كه ساختارهاي حاكم 
ممکن است مفسر با تکیه بر نظرات فرامتني، ساختارهایي  چراكهاستنباط و استخراج شده باشند؛ 

ضابطه بودن فرایند استنباط (. بي187: 1388را ارائه دهد كه چندان از متن برنیایند )مزارعي، 
ت قواعد ساختاري و نیز ناكارا بودن این رویکرد براي تفسیر حقوق اشخاص، از عمده اشکاال
توان وارد بر این رویکرد است. اگرچه در مقابل گفته شده كه به كمك تفسیر ساختاري مي

اختیارات دولت را با در نظر گرفتن حقوق مردم تحدید كرد و از این طریق حقوق بنیادین افراد 
ي نخست فعالیت شوراي تتبع در آراي تفسیري دوره(. 189: 1388را تأمین نمود )مزارعي، 

 دهد كه شورا از این رویکرد تأثیر پذیرفته باشد.اي را نشان نمينمونهنگهبان، 

 . تفاسیر شورای نگهبان در پرتو رویکردهای غیرمنشأگرا3-2
ها در تبیین رویکرد ترین گزارهژاك روبر را یکي از اصلي يشاید بتوان این گفته

به یك تفسیر ارتجاعي رسالت دادرس اساسي این نیست كه با توسل »غیرمنشأگرایي دانست: 
كاري تراشي در برابر اراده ملي بپردازد. دادرس اساسي، قهرمان محافظهاز قوانین كهن به مانع

 [،الف]1398 فاورو،)« خواهي نیست ... دادرس اساسي باید با زمانه خود همراه گرددعلیه ترقي
یرمنشأگرا این است كه مکاتب غ يترین مشخصهاصلي رونیازا. (Robert, 1981: 9 از نقل به

شده توسط مقنن نیست؛ بلکه غیرمنشأگرایان براي قواعد از پیش تعیین يكنندهمفسر تنها اعمال
 (.138: 1388)مزارعي، اند سازي نیز قائلوي نقش قاعده
گیري رویکرد تفسیري غیرمنشأگرا ناتواني مکاتب منشأگرا در پاسخگویي به مبناي شکل

اي از حقوقدانان معتقد شدند دسته رونیازاها در مورد تفسیر قانون بود. نیازها و پرسش يهمه
بر متن قانون و توجه به مراد مقنن باید به عناصر دیگري مانند توافقات فرهنگي و كه عالوه

ایي قانون كارهاي كنوني جامعه و درك قاضي از عدالت یا دار، ارزشهاي اجتماعي قدمتعرف
(. از جمله وجوه افتراق رویکردهاي 138: 1388اساسي توجه شود )مزارعي،  نیز در تفسیر قانون

منشأگرا از غیرمنشأگرا دخالت عنصر زمان و تحوالت اجتماعي در تفسیر قانون اساسي، میزان 
اختیار مفسر و قاضي در تفسیر متن و مطابقت اختیارات مفسر با دموكراسي و تأكید بر حاكمیت 

و  (28)وندان است. از همین رو برخي سخن از قانون اساسي بالنده و زایاهاي شهرقانون و آزادي
 (.Strauss, 2010: 1-5اند )ها و شرایط متغیر به میان آوردهتطبیق قانون اساسي با ارزش

 آزاد یعلم قیتحق رویکرد .3-2-1
 ندبیپاگذار این مکتب، فرانسوا ژني، معتقد است در فرض وجود نص باید سخت به آن پایه

بود. اما در حالتي كه نص وجود ندارد، چون منابع حقوق، از نظر وي، محدود به قانون نیست، 
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حکمي نداشته  نهیزمعرف در این  كهيدرصورترا یافت و  مسئلهباید با رجوع به عرف حکم 
كند به را پیدا كند. روشي كه ژني پیشنهاد مي مسئلهباشد، دادرس باید با تحقیق علمي آزاد حکم 

كند و از این نظر علمي این سبب آزاد است كه مفسر از هیچ قانون و قانونگذاري تبعیت نمي
شوید و براساس حقایق خارجي كه به است كه وي از تمام افکار و تصورات خود دست مي

جا كه قانون عملي ارادي و كند. به نظر ژني از آنآید، اظهار نظر ميدست ميشکل علمي به
ر مقام فقدان نص باید در پي هدف قانون بود. هدف قانون از نظر ژني عبارت هدفدار است، د

(. این رویکرد 287-283م: 1878است از عدالت و منفعت به معناي خیر رساندن به مردم )احمد، 
 گرا كه معتقدند قانون باید با در نظر گرفتن هدف آن تفسیر شود، نزدیك است.به مکاتب غایت

سبب انطباق آن با نیازهاي زمان، مکتب سهولت در اجراي قانون بهاز جمله منافع این 
تطبیق قواعد با نیازهاي روز و انطباق قانون با عدالت بیان شده است. از سوي دیگر عدم ثبات 

طرفي وي و نیز تداخل قوا از جمله در قوانین و تزلزل احکام، بیم از استبداد قاضي و نقض بي
 (.213: 1393معایب آن است )كاتوزیان، 

یك دهد كه شورا هیچي نخست نشان ميبررسي نظرهاي تفسیري شوراي نگهبان در دوره
 از اصول قانون اساسي را با پیروي از این رویکرد تفسیر نکرده است.

 گراتیغا رویکرد .3-2-2
تفسیر پویا »گرا در آراي نویسندگاني مانند ویلیام اسکریچ در كتاب تفسیري غایت رویکرد

، الن فولر از اندیشمندان مکتب حقوق طبیعي و آهارون باراك در كتاب (21)«ر مدار قانونب
تشریح شده است. اما آنچه باراك تبیین كرده، از جامعیت و  (22)«گرا در حقوقتفسیر غایت»

 گستردگي بیشتري برخوردار است.
منابع  ریز متن قانون و ساگرا از قانون استخراج اهداف آن اتیغا ریتفس يگام در ارائه نیاول
اتفاق  شمندانیاند انیم ،دشواستخراج  دیهدف چگونه و از كدام منبع با نیا نکهیاما در ا است.

شده باشد و با  میتنظ قیدق اریبس اگرچه ي،حقوق يالن فولر هر قاعدهبه نظر نظر وجود ندارد. 
بار نامطلوب به جینتا ،باشد شده ریچنانچه بدون توجه به هدفش تفس ،همان دقت هم اعمال شود

 .ردیدر پرتو هدف آن صورت پذ دیبا ریناگز يحقوق يقاعده كی ریتفس روازاین .خواهد آورد
بلکه ، فراتر رود نیاز قوان يحقوق يدر مقام اعمال قاعدهنباید دادرس شود كه البته وي متذكر مي

وجود  يقانون يگزاره كي یاكه در ور ي راو هنجار يمالحظات اخالق منظور آن است كه وي
. اما (33-33 :1397 ،ي)انصار دكن ریآن دخالت دهد و قانون را در پرتو آن تفس ریدر تفس ،دارد

در  ریدر تفس زیرا ن يو اجتماع ياسیس ،يحقوق يكنون يفضا دیدادرس بااسکریچ معتقد است 
 سخن سبب شده است كه نیهم. (Eskridge, 1994: 1479سپس دست به تفسیر بزند )و  ردینظر بگ
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 نامیده شود. (23)ایپو يو ریتفس
ابتدا باید اهداف قانون اساسي را كه به دو دسته اهداف عیني و ذهني به نظر آهارون باراك 

دست آورد و سپس قواعد عام و كلي را بر مبناي آن تفسیر كرد. در این شود، بهتقسیم مي
متن  چراكهشود؛ شأگرا، متن قانون حذف نميرویکرد تفسیري، مانند سایر رویکردهاي غیرمن

توان با استفاده از منابع شود ميمنبع براي فهم معناي آن است و اگر گفته مي نیترمهمقانون 
توان معنایي به قانون اساسي خارجي به معناي قانون دست یافت، به این معنا نیست كه مي

ر تعارض باشد. به تعبیر وي متن قانون منتسب كرد كه با عبارات صریح یا مفاهیم ضمني آن د
نیست كه او هر طور خواست آن را شکل دهد،  (24)«گريخاك كوزه»در دست مفسر همچون 

كند، بلکه خط سیر اما در عین حال متن قانون اساسي معناي دقیق و كامل آن را مشخص نمي
از نظر وي عبارت است (. منابع اهداف ذهني Barak, 2005: 374-375دهد )كلي آن را نشان مي
و  -البته قصدي كه ردپایي در قانون اساسي بر جاي گذاشته باشد  -از قصد قانونگذاران

قانون اساسي به این معنا كه قانون اساسي در چه بستر حقوقي، اجتماعي و سیاسي  يتاریخچه
داند كه اي ميها و كارویژهها، سیاستشکل گرفته است. اهداف عیني را نیز تعهدات، ارزش

(. Barak, 2005: 377در یك نظام دموكراتیك تدوین شده است ) هاآنقانون اساسي براي تحقق 
هاي بنیادین جامعه و سایر مقررات اساسي نظیر قوانین بنیادین و تاریخ وي منابعي مانند ارزش

 يساسا مقررات ریسا حیتوض در. دانديم مؤثر مزبورقانون اساسي را در كشف اهداف عیني 
 در متون از يبرخ اًیثان ست؛ین واحد متن كی همواره ياساس قانون اوالً كه شوديم متذكر

 از را ما فهم توانديم الحق متن و دیآيم حساببه ياساس قانون متن موسع يدنباله قتیحق
 (.Barak, 2005: 379) دهد رییتغ هیاول متن

خورد. د در دوره نخست به چشم ميتنها یك نمونه از توجه شوراي نگهبان به این رویکر
وزیر محمدجواد باهنر، رئیس مجلس جمهور محمدعلي رجایي و نخستمتعاقب شهادت رئیس

كند كه آیا از شوراي نگهبان چنین استفسار مي 9/3/1338به تاریخ  دال ه 1732در نامه شماره 
یاست جمهوري، این شوراي موقت ر با وجود اكثریت اعضاي (23)قانون اساسي 138طبق اصل 

عمل كند و تشکیل شورا  (23)قانون اساسي 131و  138تواند به وظائف مقرر در اصول شورا مي
 وزیر( قانوني است؟با وجود رئیس دیوانعالي كشور و رئیس مجلس )و بدون نخست

به هدف نهایي از وضع  8/3/1338 مورخ 3333شوراي نگهبان در نظر تفسیري شماره 
 نماید:استناد نموده و چنین اعالم مي 131و  138اصول 

عدم وقوع فترت و  131و  138با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسي در اصول »
باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأي دو نفر از سه عضو جلوگیري از تعطیل امور كشور مي
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شود در صورت ل ميشوراي موقت ریاست جمهوري اكثریت كه مناط اعتبار قانوني است حاص
فوت یکي از سه نفر اعضاي شوراي مذكور در مواردي كه دو نفر دیگر اتفاق رأي داشته باشند 

 «اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شوراي ریاست جمهوري قانوني و معتبر است.
تعطیل ناپذیري اداره كشور و لزوم بالتصدي نماندن مناصب عالیه كشور مقصد و غایت 

بوده است. لذا شوراي نگهبان به  1339در قانون اساسي مصوب  131و  138ول تدوین اص
بیني كفیل ریاست جمهوري در قانون اساسي است، تمسك غایت اصول یادشده كه مبناي پیش

اعتباري توانست تفسیر دیگري، مثالً بيتنهایي، مينموده است. توجه به الفاظ اصول یادشده به
 شوراي دونفره را، در پي داشته باشد. و غیرقانوني بودن تشکیل

 گرامصلحت کردیرو .3-2-3
حقوقدانان طراح این رویکرد این ایده را مطرح كردند كه در تفسیر قوانین باید به تبعات 

ي توجه انحصاري به الفاظ و جابهجا كه این عده اجتماعي تفسیر نیز توجه داشت. از آن
علم حقوق »اندیشیدند، این رویکرد عه نیز ميعبارات قانون، به مصالح و منافع جام

(. در این رویکرد، مفسر به حل معضل 449: 1391)صانعي،  (29)نام گرفت (27)«گرامصلحت
ي تفسیر كند كه ضمن اینکه به اگونهبهاندیشد و سعي دارد قانون اساسي را اجتماعي مي

 آمده برهاند.پیششود، نظام سیاسي را از معضل اصالح قانون اساسي متهم نمي
ي شود كه این شورا در دورهنظرات تفسیري شوراي نگهبان روشن مي لیوتحلهیتجزبا 

نخست فعالیت خود تنها در دو مورد از رویکرد غیرمنشأگرایي تأثیر پذیرفته است و آن دو نیز 
 گیرد.گرایي جاي ميتنها ذیل رویکرد مصلحت

و در پاسخ به این  (28)143در مورد اصل  14/12/3381مورخ  1394 يشورا در نظر شماره
موقت در ارتش با توجه به وضع  صورتبهپرسش كه آیا به كار گماردن كارشناسان خارجي 

 كند:قانون اساسي است، ابراز مي 143موجود و نیازهاي ارتش به این افراد مغایر اصل 
موقت در ارتش،  ورطبهبه كار گماردن كارشناسان خارجي و استفاده از تخصص آنان »

گردد. طبیعي است قانون اساسي ممنوع شده محسوب نمي 141عضویت در ارتش كه در اصل 
قانون مزبور استخدام كارشناسان خارجي در موارد ضرورت با تصویب مجلس  92طبق اصل 

 (. 28: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان، « پذیر استشوراي اسالمي امکان
وزیر دفاع مبني بر ( 29: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان،  ساریهبا نظر به متن استف

، كه دلیل نیاز ارتش با توجه به وضع موجودموقت از افراد خارجي در ارتش به ياستفاده
با این  نیز شورازماني است،  يكار گماردن این افراد در این برههمصلحت در به يدهندهنشان

ي این افراد را از ریكارگبه، به معناي عضویت در ارتش نیست كارگیري موقتاستدالل كه به
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 خارج دانسته است. 92شمول اصل 
در آن مقطع زماني قابل  این تفسیر براساس اوضاع و احوال حاكم بر كشور رسدنظر ميبه

از هم « عضویت»لفظ  چراكه است،پاسخي به نیازهاي موجود در جامعه  در واقع و تحلیل بوده
 عالوهبهاست؛ ارتش  در (مئموقت و دا)عضویت  هر دو نوع شامل ،منطقاً و هم نظر لغوي

شورا  كند. با این وصف،در این اصل، این برداشت را تقویت مي« عضویت»اطالق لفظ 
عبارت موجز شورا در تفسیر خود به خارج كرده است. 143عضویت موقت را از شمول اصل 

به اوضاع و احوال و  ،نظر داشته باشد هاآن ي حاكم بربیش از آنکه به الفاظ و قواعد اصول
و مصلحت جامعه را مبناي این تفسیر قرار داده و آن را واقعیات كشور در آن روز نظر داشته 

 (38)بر داللت ظاهر الفاظ ارجح دانسته است.
و در پاسخ به  38اصل  در تفسیري دیگر از 13/2/1333خ مور 3379 ينظر شمارهشورا در 

سش دبیر شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد امکان یا عدم امکان دریافت شهریه، پر
 كند:، از دانشجویاني كه استطاعت مالي دارند، چنین ابراز نظر مي38براساس اصل 

 و ممنوعیت و پرورش آموزش بودن دولتي اساسي قانون 38 از اصل اینکه به توجه با»
-و آموزشگاه مدارس تأسیس شود، چنانچهنمي استفاده ملي هاياهو دانشگ مدارس تأسیس

گردد، و مي مرتفع شهریه دریافت به شود اضطرار دولت در كشور آزاد اعالم ملي هاي
خواهد  بررسي قابل اساسي اضطرار نشود تفسیر قانون رفع ملي مدارس با تأسیس چنانچه

 .(173 :1391 نگهبان، ايشورمركز تحقیقات )« بود
...و چنانچه » :شودذیل این عبارت كه متذكر مي ژهیوبهبا عطف توجه به سیاق عبارت شورا 

چنین  ،«أسیس مدارس ملي رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسي قابل بررسي خواهد بودبا ت
 .نظر دارد به شرایط و اوضاع حاكم بر جامعه نیز مفسر قانون اساسيكه  شودبرداشت مي

قانون در  و هدف كاركرد داشته وسعي در پاسخگویي به نیازهاي جامعه دیگر شورا  عبارتبه
 در تفسیر دخیل دانسته است. ،كه همانا پاسخگویي به ضروریات زندگي اجتماعي است را جامعه
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 گيرينتيجه
شورا ي نخست به رویکرد)هاي( مورد نظر تفسیري شورا در دوره يگمان در رویهبي
اي نشده است. البته ضرورتي نیز براي این اشاره و اعالم وجود نداشته است و اساساً اشاره

رسد مفسر قانون اساسي، لزومي به رعایت یك رویکرد و مشرب خاص تفسیري نظر ميبه
توان مدعي شد كه الزام مفسر قانون اساسي به دیده است. حتي ميبراي خود و اعالم آن نمي

ي انوبهه رویکرد تفسیري خاص چندان با موازین حقوق اساسي سازگار نیست. تغییر پایبندي ب
هاي نو، احتمال طرح رویکردهاي تازه به قانون برداشت تبعبهاعضا و ورود افراد و افکار نو و 
هاي بر آن، تحوالت روزافزون دانش حقوق اساسي دیدگاهاساسي را در پي دارد. عالوه

 كند. ر افق علم حقوق هویدا ميتفسیري نویني را د

 در اساسي قانون اصول تفسیر در را خاصي رویکرد تواننمي قاطع صورتبه اگرچه
 شورا این ينظرها بررسي از داد، نسبت مرجع این به نگهبان شوراي فعالیت نخست يدوره
مفهوم و كاررفتهبه واژگان و اساسي قانون اصول «متن» بر شورا تمركز و توجهكه  آیدبرمي
 يرا بهترین شیوهقانون اساسي  در مندرج الفاظ بر پایبندي و است استوار هاآن از گیري

در مواردي كه شورا در  رسدنظر ميالبته به .صیانت از میثاق ملي محسوب كرده است
رویکرد  بوده ومقنن  يدر پي كشف اراده پرداخته،الفاظ به تفسیر قانون اساسي  چارچوب

و شورا با پایبندي به  بودهشورا در بسیاري از موارد فراتر از رویکرد قصدگرایي ن گرایيمتن
در تفاسیري كه به  ژهیوبهاین مطلب  .كرده استمقنن بیان  يپایبندي خود را به اراده، الفاظ

الفاظ مندرج در قانون  چراكهباشد صادق است؛ لحاظ زماني نزدیك به زمان وضع قانون مي
رو یافتن معناي الفاظ برابر با اند و ازاینچنداني با زمان وضع به خود ندیده تفاوت معنایيِ

مقنن  يالبته عکس این قضیه صادق نیست و هر گونه كشف ارادهمقنن است.  يیافتن اراده
 تنهاالفاظ  چراكه، گیردتفسیر الفاظ و متن قانون اساسي قرار نمي يلزوماً در حیطه و حوزه

 .دهستنف مراد مقنن در كش ايوسیله

 به تصویب قانون اساسي زماني يبازه نیتركینزددر این پژوهش، در  شدهيبررستفاسیر 
 چندانيتغییر  ،جامعه تتحوال كشاكشدر  ،مندرجات و الفاظ قانون اساسياند و ابراز شده

-مي اساسي قانون متن به مقید را خود دوره این در اساسي قانون مفسر ،رونیازا. بودند نکرده

 پاسخگوي تصویب، از بعد مدتي تا شدهتصویب متن كه رسدمي نظربه منطقي رایز است؛ دیده
 از عدول بسا چه و عبور به وادار را مفسر كه است زمان گذر این و باشدمي جامعه آن نیازهاي

 .كندمي اساسي قانون در مذكور الفاظ



 
 
 

 ي نخست فعاليتورهرويكرد تفسيري شوراي نگهبان به قانون اساسی در د
 

 

25 

و گرا را دنبال كرده است غیر از رویکرد متن ديرویکر موارد برخي در نگهبان شوراي حال، این با
گرا و ، كه در ذیل رویکرد مصلحتاول تشکیل يسالهي شششورا در دوره هاي تفسیريبرخي نظر

در مواردي به قصد و نیت قانونگذار و در مواردي  دال بر آن است كه شورا ها اشاره شد،قصدگرا بدان
 ه است.نیز توجه كرد در زمان تفسیر جامعهامور  ياداره ضروریات و مقتضیات نیز
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 هايادداشت
راي نمونه بي روش تحقیق شده است )هادر كتاب« مکتب»با توجه به تعریف خاصي كه از مفهوم  .3

تفسیر قانون مشمول  ينظرات در خصوص نحوه يجا كه همه( و از آن29-27: 1381ن.ك: جاوید، 
 یاد شده است.« رویکرد تفسیري»تر ِبا عنوان جزیي هاآن شود، در این مقاله ازتعریف مکتب نمي

2. Originalism 
3. Non-originalism. 
4. http://plato.stanford.edu/entries/constitutionalism/. 
5. literal interpretation, textual interpretation method. 

و گزارش كامل آن از طریق رادیو و  مذاكرات مجلس شوراي اسالمي باید علني باشد» :38اصل  .4
 «روزنامه رسمي براي اطالع عموم منتشر شود ...

دو پیشنهاد مطرح  13/18/1338/دال ه مورخ 77 يرئیس مجلس به شماره ياستفساریه يدر نامه .7
 يـ یکصد نسخه از صورت مشروح مذاكرات از هر جلسه تهیه و در اختیار روزنامه1 شده بود:

ـ گزارشي 2 ارده شود.ذروزنامه در اختیار مراكز نیازمند گ يضمیمه عنوانبهگیرد تا  رسمي قرار
فشرده حاوي تمام نکات و تصمیمات متخذه از مشروح مذاكرات در هر جلسه تهیه و در اختیار 

 (.17-13: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان،  ارده شودذرسمي جهت انتشار گ يروزنامه
توانند بیش از یك شغل ، وزیران و كارمندان دولت نميجمهورسیرئ، معاونان جمهورسیرئ: »141اصل  .8

 ...«. است ممنوع آنان براي ... اسالمي شوراي مجلس نمایندگيو  ... دولتي داشته باشند
 آیا آن عده از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي كه در گذشته در» در متن استفساریه آمده است: .5

توانند در ضمن تصدي امر نمایندگي به اند نميهاي انقالب اسالمي اشتغال به قضاوت داشتهدادگاه
هاي انقالب بدون هاي انقالب اسالمي ادامه دهند و یا شغل قضاوت دادگاهقضاوت در دادگاه

 (.18: 1391)مركز تحقیقات شوراي نگهبان، « استخدام رسمي دولتي مخالفتي با اصل فوق ندارد؟
 .12/3/1338مورخ  3 -و/3881 يهمچنین ن.ك: نظر تفسیري شماره .31
 كند و استوارنامهرا امضا مي سفیران جمهور استوارنامهرئیس» (:1339)قانون اساسي  129اصل  .33

 «.پذیرد دیگر را مي كشورهاي سفیران
 «.امور كشور را دارد در تمام و تفحص تحقیق حق اسالمي شوري مجلس»: 73 اصل .33
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با » :92اصل  .31

 «.تصویب مجلس شوراي اسالمي
 قوانین صحیح امور و اجراي جریان حسن به نسبت قضائیه قوه نظارت حق براساس: »174اصل  .31

 قضائیه قوه زیر نظر رئیس "كشور كل بازرسي سازمان" نام هب سازماني اداري هايدر دستگاه
 «.كندمي تعیین را قانون سازمان این و وظایف گردد. حدود اختیاراتمي تشکیل

و  ، سیاسي، نظامي، فرهنگي، اداري، اقتصادي، مالي، جزایيمدني و مقررات قوانین كلیه» :4 صلا .39
 اساسي قانون اصول همه یا عموم بر اطالق اصل باشد. این اسالمي موازین اید براساسها بغیر این
 «.است نگهبان فقهاي شوراي امر بر عهده این و تشخیص است دیگر حاكم و مقررات و قوانین
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 مجلس تصویب باید به ملليالبین هاينامهافقتوها، قراردادها و منامهها، مقاولهعهدنامه»: 77 اصل .34
 «.برسد اسالمي شوراي

17. Application intentions 
 دوره تا پایان ملت همه را براي رایگان و پرورش آموزش وسایل است موظف دولت»: 38 اصل .38

 انرایگ طوربهكشور  را تا سر حد خودكفایي عالي تحصیالت سازد و وسایل فراهم متوسطه
 «.دهد گسترش

19. Structuralism 
20. The living constitution 
21. Dynamic Statutory Interpretation 
22. Purposive interpretation in law 
23. Dynamical 
24. Clay 

 جمهوري ریاست موقت شوراي نامه ب جمهور شورائيرئیس یا بیماري غیبت در هنگام: 138اصل  .39
 او را انجام كشور وظایف عالي دیوان و رئیس ملي شوراي مجلس وزیر، رئیس از نخست ركبم

 نیابد و نیز در مورد عزل ادامه از دو ماه جمهور بیشعذر رئیس دهد، مشروط بر اینکهمي
جدید بر اثر  جمهورو رئیس یافته پایان سابق جمهوري ریاست مدت كه جمهور یا در مورديرئیس

 .است اشور این بر عهده جمهوري ریاست ، وظایفنشده هنوز انتخاب موانعي
جمهور، یا موجبات گیري یا بیماري بیش از دو ماه و عزل رئیسهدر صورت فوت، كنار: 131اصل  .34

دیگري از این گونه، شوراي موقت ریاست جمهوري موظف است ترتیبي دهد كه حداكثر ظرف 
جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوري جاه روز رئیسپن

 را جز در امر همه پرسي بر عهده دارد.

مکتب »ذیل این عنوان نوشته است: « حقوق و اجتماع»دكتر صانعي در كتاب  .37
Interessenjurisprudenz  يلي ترجمهایم وترجمه كرده« گراعلم حقوق مصلحت»آلمان را ما 

 (.447: 1391)صانعي،  است« علم حقوق مصالح»اللفظي آن تحت

براي پرهیز از اختالط معناي اصطالحي واژگان باید توجه داشت كه اصطالح معادل این رویکرد  .38
( و این واژه در واقع Jesser, 2009: 164است ) Prudenceزبان در آثار حقوقي نویسندگان انگلیسي

كه در این  -گرایيگرایي به معناي منفعتاط و دوراندیشي بوده و لذا عنوان مصلحتبه معناي احتی
 نخواهد بود. Prudential Interpretationمعادل مناسبي براي  -متن مدنظر است

 «.شودهیچ فرد خارجي به عضویت در ارتش و نیروهاي انتظامي كشور پذیرفته نمي» :143اصل  .35

 راي نمونه دربشوراي نگهبان نیز شواهدي از این رویکرد نمایان است. « یرتفسیريغ»البته در نظرهاي  .11
دریافت عوارض خروج از كشور كه با حضور اعضاي شوراي نگهبان به تصویب مجلس  يالیحه
با این استدالل كه اگرچه حق مسافرت و  (1/3/34مورخ  4841 يشوراي نگهبان )نظر شماره رسید،

 28عادي و حقوق مسلم فردي و اجتماعي اشخاص بوده و هم طبق اصل  آزادي سفر از اعمال
-قانون اساسي باید تأمین گردد اما نظر به وضع فوق 3اصل  7همگان از آن برخوردار بوده و طبق بند 

این رأي  .(82: 1381اساسي،  ي)مجموعه شودالعاده فعلي و جنگ تحمیلي با اكثریت آرا تأیید مي
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 يرا از آزادي اولیه (وضعیت جنگ تحمیلي) مصلحت كشور سر قانون اساسيمفدهد كه نشان مي
 يدانسته و این مؤلفه را در تفسیر خود لحاظ كرده است. همچنین ن.ك: نظر شمارهتر اشخاص مهم

در مورد طرح قانوني راجع به تفسیر اصل یا اصولي از قانون اساسي مصوب  27/7/32مورخ  8731
  (.314-313: 1398سالمي )مركز تحقیقات شوراي نگهبان، مجلس شوراي ا 17/7/32
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسی
 .22/4/1378 مصوب نگهبان، شوراي داخلي ينامهنییآ

 ، بیروت: دانشگاه كویت.م(، 1893ابواللیل، ابراهیم و محمد االلفي )

 .جامعة بغداد :، بغدادتفسير  نظرية، م(1878) احمد، محمدشریف

صورت مشروح مذاکرات  ،(1334)ياسالم ايرومجلس ش يو روابط عموم يكل امور فرهنگ ياداره
مجلس  يو روابط عموم يكل امور فرهنگ يتهران: اداره ،یقانون اساس يینها یمجلس بررس

  ي، چ اول.اسالم ايروش

 .، تهران: میزانقضايی نظام تحول رد قاضی نقش(، 1397انصاري، باقر )

 .: دارصادر، چ سومروتیب ،العربلسانق(، 1414منظور، محمدبن مکرم )ابن

 ، تهران: مخاطب.روش تحقيق در علم حقوق )به زبان ساده((، 1381جاوید، محمدجواد )

 ، تهران: گنج دانش، چ چهارم.ترمينولوژي حقوق(، 1339جعفري لنگرودي، محمدجعفر )

 سمت، چ دوم.)با رویکرد به حقوق ایران و اسالم(، تهران: علم حقوق  يمقدمه(، 1398، مصطفي )پژوهدانش

 .قم: دانشگاه قم ،هاي تفسير قوانينبايسته(، 1392) دیلمي، احمد

 .، تهران: طرح نوحقوق و اجتماع(، 1391صانعي، پرویز )

 گرجي اَزَندَریاني، تهران: جنگل. اكبريعلي ، ترجمههاي قانون اساسیدادگاه(، 1398فاورو، لویي )

 .1339و اصالحات  1339مصوب قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران 

 .1ج، چ پنجم میزان، تهران: ،اصول فقه کاربردي، (1398)شریعتي و سعید  حسین قافي،

 ت اسالمي.، قم: مركز انتشارات دفتر تبلیغاروش تفسير قوانين کيفري(، 1378الدین )قیاسي، جالل

 ونهم.، تهران: شركت سهامي انتشار، چ چهلعلم حقوق يمقدمه(، 1393كاتوزیان، ناصر )

 معاونت: تهران(، 1381()نگهبان يشورا يمشورت و يریتفس نظرات بر)مشتمل  ي اساسیمجموعه
 .دوم چ ،يجمهور استیر نیقوان حیتنق و نیتدو پژوهش،

 .1، تهران: پایدار، چ دوم، جملل عمومیالحقوق بين(، 1377الدین )مدني، جالل

مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس (، 1398مركز تحقیقات شوراي نگهبان )
تهران: معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست  ي اول(،شوراي اسالمی )دوره

 جمهوري.

شوراي نگهبان تفسيري و مشورتی در مجموعه نظرات  (،1391) مركز تحقیقات شوراي نگهبان
 .نگهبان يشورا قاتیتحق مركز: تهران ،خصوص اصول قانون اساسی

 ي محمدحسین جعفري و مهسا شعباني، تهران: مجد.، ترجمهتفسير و نظريه حقوقی(، 1388)مرمور، آندره 
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ها و ظريهآراي تفسيري شوراي نگهبان در پرتو ن يتحليل و مطالعه(، 1388مزارعي، غالمحسن )
 ي دكتري، استاد راهنما: سید محمد هاشمي، دانشگاه شهید بهشتي.، رسالهاصول تفسير قانون اساسی

ي اول سال مشروح مذاکرات شوراي نگهبان دوره ،(1388)( تدوین و تنقیح) فهیم، زادهمصطفي
 .، تهران: معاونت حقوقي ریاست جمهوري3141

 .1دارالفکر، چ پنجم، ج قم: ،غرویانمحسن  يرجمهت ،اصول فقه، (1393) مظفر، محمدرضا
 .2، جسوم دارالفکر، چ قم: غرویان،علي شیرواني و محسن  يترجمه اصول فقه،(، 1394) محمدرضا مظفر،

 بیروت:  (،)م(، 1883منصور، محمدحسین )

 .1ج  دادگستر، تهران: ،عمومی المللنيبحقوق  (،1373) رباق میرعباسي،

معارف اسالمی و ، «رویکردهاي تفسیر قانون اساسي در ایران و آمریکا»(، 1397نیکوگفتار صفا، حمید )
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جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در 
مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام 

 حقوقی ایران
 

 *جهرميمحمد بهادري
 

 ایران قم، دانشگاه تهران،دكتري حقوق عمومي پردیس فارابي ي ي دورهآموختهدانش
 

 18/1/8931: رشيپذ  81/8/8931: افتيدر

 یدهكچ
مراتب هنجارهاي حقوقي مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبي كاركرد درست نظام سلسله
ترین ي مهمي حقوق است. تفسیر رسمي قانون اساسي در زمرههنجارهاي حقوقي در منظومه

هنجارهاي حقوقي است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسي فراتر از قوانین عادي و سایر مقررات 
مي كه مغفول مانده، چیستي جایگاه حقوقي تفسیر رسمي قانون مادون قوانین عادي است؛ اما پرسش مه

آور بودن و اعتبار تفاسیر رسمي قانون اساسي، اغلب اساسي در مقایسه با خود قانون اساسي است. الزام
موجب تلقي جایگاهي برابر با متن قانون اساسي براي تفسیر این قانون شده است. در این تحقیق با 

هاي متناظر در هاي تفسیر رسمي قانون اساسي با ویژگيستداللي، برخي ویژگيرویکردي تحلیلي و ا
هاي آشکار و مهم بین تفسیر رسمي قانون است. این مقایسه مبین تفاوت قانون اساسي مقایسه شده

ها، احراز جایگاهي فرودین براي تفسیر رسمي ي این تفاوتاساسي و متن این قانون است كه نتیجه
 مراتب هنجارهاي حقوقي است.ي نسبت به متن این قانون در سلسلهقانون اساس

مراتب هنجارهاي حقوقي، قانون اساسي، نسبت تفسیر قانون اساسي، سلسله :هادواژهیلک
  هاي تفسیر.تفسیر و متن قانون، ویژگي

                                                                                                                                                       
 * E-mail: Bahadori.iran@gmail.com 
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 مقدمه
و  ترین این اجزا هستندي مهمهر نظام حقوقي اجزایي دارد. هنجارهاي حقوقي در زمره

عنوان دانش مبتني بر هنجار با بسیاري دیگر از اصوالً یکي از وجوه تمایز دانش حقوق به
ترین توان گفت هنجارمندي، مهماي كه ميگونههاي علوم انساني، همین موضوع است؛ بهشاخه

(. از این منظر شناخت انواع هنجار حقوقي و 7: 8811ي نظام حقوقي است )ویژه، خصیصه
اي است بر طراحي و ترسیم نظام یابد كه خود مقدمهها اهمیت ميهر كدام از آن هايویژگي
مراتبي، بدیهي است كاركرد درست و دقیق این نظام سلسله (8)مراتب هنجارهاي حقوقي.سلسله

خوانده « اصل انطباق»مستلزم عدم نقض هنجارهاي فرازین توسط هنجارهاي فرودین است كه 
یابد، مگر با حصول دركي دقیق از تقدم و ( و این مهم تحقق نمي888: 8818شود )قاضي، مي

عبارت دیگر، درک جایگاه هنجارهاي حقوقي نسبت به تأخر رتبي هنجارهاي حقوقي؛ به
یکدیگر. تفسیر قانون اساسي نیز یکي از هنجارهاي حقوقي است كه درک جایگاه حقوقي آن 

تفسیر »ر از تفسیر قانون اساسي در این تحقیق، در نظام حقوقي از این نظر ضروري است. منظو
است. تفسیر رسمي قانون اساسي، تأسیسي حقوقي است براي رفع « رسمي قانون اساسي

اجمال یا تعارض  ي نقص، ابهام،واسطهاشکاالتي كه در مقام فهم و اجراي قانون اساسي به
ي شمول یا دایره شود حکم قانون اساسينماید و موجب مينصوص این قانون رخ مي

مصداقي یک حکم، روشن نباشد. این نوع از تفسیر قانون اساسي كه توسط مرجع مشخصي 
شود، با تفسیر اجرایي قانون اساسي متفاوت است. كه در قانون اساسي تعیین شده، ارائه مي

تفسیر اجرایي قانون اساسي، تفسیر به معناي خاص آن نیست، بلکه فهمي است كه مجري از 
نون در مقام اجراي آن دارد. در این مقام، حتي خود مفاد تفسیر رسمي قانون اساسي نیز قا

تفاسیر قضایي و تفاسیر  (2)(.Perry, 1996: 41تواند مشمول تفسیر اجرایي مجریان قرار گیرد )مي
تطبیقي نیز خارج از موضوع این تحقیق است؛ چه اینکه اعتبار تفسیر قضایي محدود به 

( و تفاسیر تطبیقي 88: 8871است كه تفسیر قضایي در آن اعمال شده است )قیاسي، اي پرونده
 یابند.نیز در مقام دادرسي اساسي و تأیید یا عدم تأیید مصوبات پارلمان موضوعیت مي

دقت در مفهوم و كاركرد تفسیر رسمي قانون اساسي مبین ماهیت هنجاري آن است.  
و روشن مفاد قانون اساسي در جایي است كه قانونْ فاقد  تفسیر رسمي قانون اساسي بیان دقیق

كه مدلول هنجارهاي مندرج در قانون به دالیلي از جمله ابهام، وضوح كافي است. هنگامي
عبارت دیگر، كند. بهكند، تفسیر رسمي، آن هنجار را تبیین مياجمال یا تعارض، مبهم جلوه مي

شود و هنجار حقوقي چیزي است كه یر بیان ميي تفسواسطهمدلول رسمي قانون اساسي به
هاي مفسرمحور و حتي براساس برخي دیدگاه. (Raz, 2009: 223)كند تفسیر به آن حکم مي
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شود نه تبیین. برخي نیز پا را فراتر گذاشته غیرمنشأگرا، هنجار معتبر، از طریق تفسیر ترسیم مي
 .(Raz, 1998: 177)، تغییر و اصالح آن است قانون ياند تفسیر ابزاري براي توسعهو مدعي شده

جا كه ماهیت قانونْ ماهیتي هنجاري است، این ماهیت به تفسیر رسمي قانون اساسي كه از آن
یابد. این ویژگي در مواردي كه قانون ي هنجار معتبر حقوقي است نیز تسري ميبازگوكننده

ي سکوت تفسیر شده است، واسطهي ابهام و اجمال و تعارض بلکه بهواسطهاساسي نه به
 وضوح بیشتري دارد.

ي هنجارهاي شده از قانون اساسي در زمرهجا كه تفسیر رسمي ارائهبا این توضیح، از آن
ترین هنجارهاست، بررسي جایگاه حقوقي تفسیر رسمي قانون نظام حقوقي، بلکه از مهم

قانون اساسي بر قوانین عادي  فرض كه تفاسیر رسميیابد و با این پیشاساسي موضوعیت مي
و مآالً سایر مقررات مادون قوانین عادي برتري دارد، سؤال اصلي این تحقیق ناظر بر جایگاه 

ي این تحقیق حقوقي تفسیر رسمي قانون اساسي در مقایسه با خود قانون اساسي است. فرضیه
و برتري قانون اساسي ناهمساني جایگاه حقوقي تفسیر رسمي قانون اساسي با خود این قانون 

 مراتب هنجارهاي حقوقي است.نسبت به تفسیر این قانون در سلسله
حقوق اساسي  هايبا اینکه در مورد اهمیت و اعتبار تفسیر رسمي قانون اساسي در برخي كتاب

هاي دانشجویي، مطالب مفیدي ذكر شده است كه در این تحقیق به برخي از ها و رسالهنامهو پایان
ي جایگاه حقوقي تفسیر قانون اساسي در مقایسه با اشاره خواهد شد، تاكنون تحقیقي درباره هاآن

متن این قانون در ادبیات حقوق اساسي به زبان فارسي صورت نگرفته است. بر این اساس، در این 
تحقیق با رویکردي تحلیلي و استداللي، پس از بررسي جایگاه حقوقي تفسیر قانون اساسي از 

هاي صوري و مادي تفسیر آور بودن تفسیر قانون اساسي، ویژگياه حقوقدانان و تحلیل الزامدیدگ
اي تحلیلي میان تفسیر قانون اساسي و متن این شود تا مبتني بر مقایسهقانون اساسي بررسي مي

 قانون، جایگاه این دو تأسیس مهم حقوقي نسبت به یکدیگر روشن شود.
ناپذیر كه هاي حقوقي واجد قانون اساسي انعطافعموم نظامموضوع این تحقیق نسبت به 

برند، صادق است، اما با توجه در عین حال از مرجعي رسمي براي تفسیر قانون اساسي بهره مي
 هاي عیني از نظام حقوقي ایران انتخاب شده است.به عنوان تحقیق، مثال



 

 
 51/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

15 

 اساسی قانون فسیرت جایگاه یزمینه در حقوقدانان دیدگاه نقد و بررسی .1

اند و مراتب هنجارهاي حقوقي سخن گفتهدر منابع فارسي حقوقداناني كه در مورد سلسله
اند، ي ارزش و اعتبار تفسیر رسمي قانون اساسي اظهار نظر كردهنیز حقوقداناني كه در زمینه

به  مراتب هنجارهاي حقوقي سخنيصراحت در مورد جایگاه این تأسیس حقوقي در سلسلهبه
اند كه اند، اما در مورد ارزش و اعتبار تفسیر رسمي قانون اساسي مطالبي گفتهمیان نیاورده

 حاكي از جایگاه برابر و همسان تفسیر قانون اساسي و متن این قانون است. 
اند، تفسیر قانون بیشتر حقوقداناني كه در خصوص تفسیر قانون اساسي دست به قلم شده

اند. این دیدگاه با تعابیر و الفاظ گوناگوني برابر با متن این قانون دانسته اساسي را واجد ارزشي
اند تلقي كرده« داراي همان ارزش قانون اساسي»بیان شده است؛ برخي، تفسیر قانون اساسي را 

اعتبار »(؛ برخي 72: 8818؛ خلف رضایي، 222: 8811؛ نجفي و محسني، 218: 8818)لطفي، 
؛ 085: 8812؛ وفادار، 11: 8871اند )مدني، دانسته« ا در حد قانون اساسيتفسیر قانون اساسي ر

نظر تفسیري شوراي نگهبان در مورد قانون اساسي »اند اي قائل شده(؛ و عده82: 8811ویژه، 
ي خود قانون اساسي است، به دیگر سخن، اعتبار نظر تفسیري در حد اعتبار خود قانون منزلهبه

تفسیر »(. همین دیدگاه با این تعبیر نیز بیان شده است كه 288: 8811 )مجیدي،« اساسي است
(. برخي حقوقدانان نیز 051: 8870)یزدي، « قانون اساسي به معني همان قانون اساسي است

تفسیر شوراي نگهبان از اصول »اند. مرزي بین تفسیر قانون اساسي و متن این قانون قائل نشده
د اصول بوده و پس از اعالم نظر تفسیري شوراي نگهبان، همان ي خومنزلهقانون اساسي به

ي تخلف از اصول منزلهباشد و تخلف از آن بهاعتبار و ارزش اصول قانون اساسي را دارا مي
(. همین رویکرد با این تعبیر نیز بیان شده 877: 8811)شعباني، « گرددقانون اساسي تلقي مي

گردد... و به لحاظ منزلت جزئي از قانون اساسي تلقي ميتفسیر رسمي قانون اساسي[ »]است: 
(. در دیدگاه اعضاي شوراي 12: 8812)زرنگ، « باشدتراز اصول قانون اساسي ميو اعتبار، هم

 (8)، سابقه دارد.«تفسیر قانون اساسي در حکم قانون اساسي است»نگهبان نیز این تلقي كه 
استدالل  ياند كه آن را نیازمند ارائهیهي تلقي كردهبیشتر حقوقدانان این گزاره را آنچنان بد

اند كه صدق عنوان اند. برخي نیز مطالبي در خصوص مدعاي خود مطرح كردهحقوقي ندیده
كه گونهتفسیر قانون اساسي در حکم قانون اساسي است، همان»بر آن محل تأمل است؛ « دلیل»

(. در این 208: 2، ج 8818)هاشمي، « باشدتفسیر قانون عادي در حکم قانون عادي مي
تواند جایگزین استدالل در خصوص باید گفت شیوع یک دیدگاه در میان حقوقدانان نمي

 اثبات آن دیدگاه باشد.
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رسد آنچه موجب تلقي چنین جایگاهي براي تفسیر رسمي قانون اساسي در نگاه نظر ميبه
تفاسیر رسمي قانون اساسي و جایگاه االجرا بودن حقوقدانان شده، خلطي است كه بین الزم
شده توسط مرجع االجرا بودن تفاسیر رسمي ارائهاین تفاسیر صورت گرفته است. در الزم

رسمي تفسیر قانون اساسي، تردیدي نیست و از این نظر تفاوتي بین متن قانون اساسي و تفسیر 
ي حیت انحصاري در زمینه(، چراكه اصوالً اعطاي صال811: 8818پژوه، آن وجود ندارد )دانش

تفسیر قانون اساسي به مرجع رسمي تفسیر، با هدف تعیین تکلیف نهایي و قاطع در خصوص 
هاي قانون اساسي است كه یا ذاتاً در متن قانون اساسي موجود ابهامات، نقایص و پیچیدگي

 نماید.بوده است یا در گذر زمان و در مواجهه با مسائل جدید و موضوعات مستحدث رخ مي

عنوان مرجع انحصاري تفسیر رسمي قانون اساسي در خود این قانون و شناسایي یک نهاد به
ي این است منزلهبه، (2)شده توسط این مرجعمند از تفاسیر ارائهعدم تجویز تجدیدنظرخواهي نظام

جرا االاتباع نظام حقوقي الزم يكه قانون اساسي، نظر مفسر رسمي این قانون را براي كلیه
عبارت دیگر، در مواردي كه قانون اساسي الخطاب قرار داده است. بهشمرده و آن را فصل

دهد، معناي رسمي متن تلقي شود، معنایي را كه تفسیر، به قانون اساسي نسبت ميتفسیر مي
االجرا بودن متن قانون اساسي به تفسیر آن سرایت رو الزم(، ازاینRaz, 2009: 225شود )مي
قانونگذار واقعي پارلمان نیست بلکه مفسر »اند رو برخي شاید با كمي اغراق گفتهند. ازاینكمي

در آمریکا قانون اساسي چیزي »و نیز گفته شده است:  (0)(825: 8815)تروپه، « قانون است
گوید و در انگلستان قانون اساسي چیزي است كه پارلمان است كه دیوان عالي فدرال مي

 (1)(.245lcherWo :2006 ,« )گویدمي
بر خالف تفسیر قضات از قوانین در مقام تمییز حق كه اعتبار آن فقط محدود به مصداقي 

(، خاصیت تفسیر قانوني و 88: 8871است كه تفسیر قضایي در مورد آن اعمال شده )قیاسي، 
آور است مقامات و اشخاص الزام يرو براي همهسازي آن است و ازاینرسمي، قاعده

اي گونهاالجرا بودن، ذاتي تفسیر رسمي است، به(. اصوالً آمرانه و الزم885: 8872)كاتوزیان، 
 (.17: 8812شود )جعفري، كه مفاد تفسیر رسمي به تمامي تابعان قانون اساسي تحمیل مي

 های تفسیر قانون اساسی با قانون اساسی. تفاوت 2
هرگز به معناي همسنگ بودن جایگاه تفاسیر االتباع بودن تفسیر رسمي قانون اساسي الزم

ي منطقي، اصولي و حقوقي رسمي قانون اساسي با اصول این قانون نیست. قطع نظر از قاعده
، كه به موجب آن، كسي كه معتقد به تسري جایگاه اصول قانون اساسي به «»

رسد كه نافي دلیل كند، دالیلي چند به ذهن ميي تفاسیر رسمي این قانون است باید اقامه
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هاي گوناگون تفسیر رسمي قانون اساسي و چنین ادعایي است. تعمق در ابعاد و ویژگي
هاي مهم بین تفسیر هاي متناظر در متن قانون اساسي، تفاوتها با ابعاد و ویژگيآن يمقایسه

ها، ي منطقي این تفاوته نتیجهكند كرسمي قانون اساسي و خود این قانون را آشکار مي
مراتب ناهمساني جایگاه حقوقي تفسیر رسمي قانون اساسي با متن این قانون در هرم سلسله

 شود:اختصار توضیح داده ميها عنوان و بههنجارهاي حقوقي است. در ادامه این تفاوت

 . تفاوت در ماهیت و کارکرد2-1
انون اساسي مبین تفاوتي ظریف میان تفسیر دقت در ماهیت و كاركرد نظرهاي تفسیري ق

قانون اساسي و متن این قانون است. توضیح آنکه قانون اساسي اصوالً صالحیت ورود به تمام 
 يدارد و حوزه -متناسب با بافت نظام حقوقي مربوط  -عمومي را  يموضوعات عرصه

گیرد. این را ميحقوق اساسي و مسائل مرتبط با آن  يحکومت قانون اساسي، كل حوزه
(. 802: 8818ذكر شده است )دبیرنیا، « صالحیت نامحدود نهاد مؤسس»موضوع گاهي با عنوان 

اي كه قانون كند و منطقاً در هر حوزهاین مسئله در خصوص تفسیر قانون اساسي نیز صدق مي
وجه كند. اما اساسي ورود داشته باشد، الجرم تفسیر قانون اساسي نیز موضوعیت پیدا مي

جا این است كه ورود قانون اساسي به موضوعات، افتراق مهم تفسیر و متن قانون در این
كه ورود تفسیر قانون اساسي به موضوعات، ورودي تبعي ورودي مستقل و اوَّلي است، درحالي

كند نه و ثانوي است. تفسیر به تبع نقص و ابهام و اجمال و تعارض، موضوعیت پیدا مي
كه موضِع تفسیر ایجاد نشود، تفسیر نیز وجود نخواهد داشت؛ بر خالف خود مينفسه. هنگافي

قانون اساسي كه وجود آن وابسته به تفسیر نیست. كاربرد تفسیر قانون اساسي در راستاي تبیین 
مفاد قانون اساسي است، ولي عکس این گزاره سخني مهمل است. موجودیت و موضوعیت 

رفته از قانون اساسي است، اما موجودیت قانون اساسي متکي به واسطه و برگتفسیر، همیشه به
 تفسیر نیست، ولو اینکه اجراي آن در موارد مبهم و ناروشن منوط به تفسیر باشد.

شأن قانون اساسي، شأن بیان حکم است و شأن تفسیر، شأن رفع ابهام و اجمال و در 
ي ي قانون اساسي. از جنبههاترین مفهوم تفسیر، شأن تکمیل نواقص و كاستيگسترده

ها و اصول جامعه و ترین ارزشترین و اساسيكاركردي، قانون اساسي درصدد تبیین عالي
(، اما كاركرد تفسیر در راستاي رفع ابهام و اجمال از احکام 71: 2580كشور است )سلیمان، 

م مندرج در ي شمول مصادیق احکاي حکمیه( یا تعیین دایرهمندرج در قانون اساسي )شبهه
ي مصداقیه(. بنابراین قانون اساسي شأن و جایگاهي اصیل دارد؛ بر قانون اساسي است )شبهه

خالف تفسیر كه ماهیت و كاركرد آن تبعي و وابسته به قانون اساسي است. این تفاوت در شأن 
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ذار طور مستقیم بر جایگاه تفسیر و متن قانون اساسي نسبت به یکدیگر تأثیرگو كاركرد، به
عنوان هنجاري تبعي و توان جایگاه حقوقي تفسیر قانون اساسي را بهاي كه نميگونهاست، به

 عنوان هنجار مرجع، همسان تلقي كرد.وابسته با جایگاه حقوقي متن این قانون به

 . تفاوت در واضع2-2
ي ارند تا جنبهگذي شکلي قواعد ميمراتب قواعد و هنجارها، بنا را بر جنبهبراي تنظیم سلسله»

(، 888: 8818)قاضي، « سنجندمادي آن. یعني اهمیت قاعده را بر حسب دستگاه واضع آن مي
( و اهمیت بیشتر یک نهاد به 882: 8818ند )دبیرنیا، امراتبچراكه مراجع سیاسي نیز واجد سلسله

ها اهمیت كمتري شود كه واضعِ آنشده توسط آن نهاد بر دیگر قواعدي منجر ميبرتري قواعد وضع
(. بر این اساس قدرت نخستین واضع قانون اساسي یکي از دالیل 00: 8812الهدي، دارد )علم

ي قانون اساسي بر سایر قوانین و هنجارهاي حقوقي ذكر شده است )قاضي، تفاوت برتري گونه
شده قرار یساي فراتر از قواي تأسي مؤسس در مرتبهجا كه قوه(. در این زمینه از آن882: 8818

ي شده توسط قوهگانه موجب برتري هنجارهاي تصویبي مؤسس بر قواي سهدارد، برتري قوه
(. این مسئله 11: 8818شود )عباسي، گانه ميشده از سوي قواي سهمؤسس بر هنجارهاي تصویب

ر گانه منحصبه برتري قواعد مندرج در قانون اساسي نسبت به قواعد تولیدشده توسط قواي سه
كه در  گانهي برتري قانون اساسي بر مقررات تولیدشده توسط قواي سهكنندهنیست. منطق توجیه

شونده است، در مورد نهاد مفسر قانون اساسي كننده بر نهادهاي تأسیساین نگاه، برتري نهاد تأسیس
شود ها سنجش ميكند. چنانچه پذیرفته شود كه اهمیت قواعد براساس واضعِ آننیز صدق مي

مراتبي وجود دارد، ي مؤسس و قواي تأسیسي سلسلهجا كه میان قوه(، از آن28: 8870)قاضي، 
(، هر 11: 8818اي برتر و باالتر از قواي تأسیسي است )عباسي، ي مؤسس، قوهبدین ترتیب كه قوه

، یکي از شده توسط قانون اساسي باشد، فارغ از اینکه آن نهادنهادي كه جزیي از نهادهاي تأسیس
ها، مراتب نهادها و سازمانگانه باشد یا غیر آن، در هر صورت، جایگاه آن نهاد در سلسلهقواي سه

شده در ي مؤسس خواهد بود. مفسر قانون اساسي نیز یکي از نهادهاي تأسیستر از جایگاه قوهپایین
برتر و باالتر از نهاد  مراتب نهادهاي سیاسي،ي مؤسس در سلسلهرو قوهقانون اساسي است؛ ازاین

ي گذار به جایگاه قاعدهي تسري جایگاه نهاد قاعدهمفسر قانون اساسي خواهد بود و بنابر قاعده
تر از جایگاه قواعد شده كه در باال ذكر شد، جایگاه حقوقي نظرهاي مفسر قانون اساسي، پایینوضع
 ي مؤسس، یعني قانون اساسي خواهد بود.شده توسط قوهوضع

 . تفاوت در کیفیت وضع و تولید2-3

اي است كه با وجود متفاوت بودن شرایط وضع و تصویب قانون اساسي فرایند پیچیده
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(، نوعاً مستلزم طي مراحل 87: 8812وضع این قانون در كشورهاي مختلف )عمید زنجاني، 
م در متعدد از جمله كسب حد نصاب باال در مجلس مؤسسان و اخذ آراي موافق اكثریت مرد

(. در خصوص قانون اساسي جمهوري اسالمي 87-81: 8810فرد، پرسي است )معینهمه
ي اعضاي مجلس بررسي نهایي قانون ایران، تدوین این قانون حاصل تالش بیش از سه ماهه

كل امور فرهنگي و روابط عمومي  يادارهعلني است ) يوهفت جلسهاساسي در قالب شصت
(. با این توضیح كه پیش از طرح موضوعات در جلسات 857: 8812، مجلس شوراي اسالمي

طور این مجلس به (7)يگانههاي هفتنویس قانون اساسي در گروهعلني، ابتدا اصول پیش
طرح شده و  (1)هامفصل بحث و بررسي شده، سپس نتایج حاصل در جلسات مشترک گروه

اري موارد ماحصل جلسات شده است و در بسینظر سایر نمایندگان این مجلس اخذ مي
ي كار در صحن نیز مورد مداقه قرار گرفته و نتیجه (1)ها در شوراي هماهنگيمشترک گروه

كل امور فرهنگي و روابط عمومي  يادارهشده است )علني این مجلس بررسي و تصویب مي
هاي تخصصي این مجلس بیش از (. همچنین در گروه857: 8812، مجلس شوراي اسالمي

هاي سیاسي، احزاب و علما و هزار پیشنهاد مکتوب جزیي و مفصل كه از مردم، گروهچهار
همین  يمراجع تقلید واصل شده بود، بررسي شده كه برخي از اصول قانون اساسي نتیجه

: 8812، كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي يادارهپیشنهادهاست )
اي بوده یي قانون اساسي نیز به موجب انتخابات جداگانه(. تشکیل خود مجلس بررسي نها857

شد و منتخبان ملت، اعضاي این مجلس هاي كشور برگزار مياستان ياست كه در همه
پرسي روزهاي یازدهم و دوازدهم آذرماه در نهایت حاصل كار این مجلس، در همه (85)بودند.
 انقالب اسالمي رسید.  به تصویب مردم و پس از آن به تأیید بنیانگذار 8801

 مفصلي سازوكار حاصل نیز ایران اسالمي جمهوري اساسي قانون نویسپیش يتهیه
 و تغییرات اعمال اولیه، متن نگارش جمله از مختلف يمرحله چندین متضمن كه است

 و خمیني)ره( امام نظرهاي اخذ بعضاً و كشور مبرز حقوقدانان از جمعي توسط اصالحات
 است نویسپیش موارد برخي در خصوص انقالب شوراي و تقلید عمراج از بعضي

 (88)(.822: 8812؛ كاتوزیان، 02: 8811)ورعي، 
ي اجمالي بیانگر گستردگي و پیچیدگي فرایند وضع و تصویب قانون اساسي این سابقه

و اي كه در تدوین شیوه»ي برخي استادان اي كه به گفتهگونهجمهوري اسالمي ایران است، به
ترین شکل تأسیس كار گرفته شد شاید كاملتصویب قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران به

تر مراتب ساده(. اما فرایند تفسیر قانون اساسي به81: 8812)عمید زنجاني، « قانون اساسي است
از فرایند وضع قانون اساسي است. در خصوص فرایند تفسیر قانون اساسي، سه ماده در 
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این شوراست، وجود  22/2/8871داخلي فعلي شوراي نگهبان كه مصوب تاریخ  ينامهآیین
تفسیر اصول قانون اساسي با ارجاع مقام معظم رهبري » نامهاین آیین 81 يدارد. براساس ماده

جمهور، رئیس مجلس شوراي اسالمي و رئیس قوة قضائیه و یا یکي از یا با درخواست رئیس
تشخیص »نامه این آیین 22 يو نیز به موجب ماده«. گیردمياعضاي شوراي نگهبان صورت 

در نهایت براساس «. اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اكثریت شوراي نگهبان است
 1جلسات شوراي نگهبان براي تفسیر قانون اساسي با حضور حداقل »نامه این آیین 80 يماده

ي جز در صورت حصول رأي الزم با حضور بقیه یابد ولي اخذ رأنفر از اعضاء رسمیت مي
ي عملي شوراي نگهبان در تأمل در این سه ماده در كنار بررسي رویه«. اعضاء خواهد بود

داخلي این شورا  ينامهطوركه در آییندهد، همانخصوص تفسیر قانون اساسي نشان مي
این  81 يدر ماده مشخص شده است، پس از وصول استفسار از سوي یکي از مقامات مندرج

یادشده، اكثریت مطلق اعضاي شوراي نگهبان،  22 ينامه، چنانچه براساس مفاد مادهآیین
موضوع را از مصادیق تفسیر تلقي كنند، شوراي نگهبان وارد بررسي موضوع خواهد شد. در 

 قانون اساسي یعني نُه رأي نسبت به 11این حالت چنانچه اكثریت مورد نیاز براساس اصل 
دیدگاه خاصي از اصل یا اصول مورد تفسیر حاصل شود، ماحصل این فرایند لباس تفسیر 

 رسمي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران را به تن خواهد كرد. 
خوبي مبین تفاوت توجه به فرایند ایجاد نظر تفسیري )تفسیر رسمي( قانون اساسي، به

ت به فرایند وضع و تصویب خود قانون اساسي دار فرایند تولید و ایجاد این نظریات نسبمعنا
است و این تفاوت در چگونگي وضع و تولید، اثري مستقیم بر جایگاه حقوقي تفسیر قانون 

 اساسي و خود این قانون دارد.

 . تفاوت در چگونگی تجدید نظر2-4

ي هي موارد مؤثر در تعیین رتبي حقوقي در زمرهچگونگي تجدید نظر در یک هنجار و قاعده
تمایز قانون اساسي با قانون عادي، »مراتب هنجارهاست. ي حقوقي در سلسلهآن هنجار و قاعده

ي تجدید نظر قانون اساسي با قطعیت و شود... شیوهبیشتر با معیار تجدید نظر مشخص مي
(، چراكه تجدید 880: 8818)قاضي، « سازدوضوح، قانون اساسي را از سایر قوانین برجسته مي

(. بر این مبنا، 81: 8815در قانون اساسي همیشه با تضمینات ویژه همراه است )ابوالحمد، نظر 
و تشریفات  (Boyce, 1998: 931)هاي حقوقي، واجد قانون اساسي سخت هستند عمده نظام

بازنگري در قانون اساسي در بیشتر كشورها متفاوت از آیین تجدید نظر در قوانین عادي است 
(Dixon, 2011: 96)كه به تمایز میان قانون اساسي و سایر قوانین منجر گونه. این موضوع، همان
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شود، از موجبات تمایز رتبي میان قانون اساسي و تفسیر این قانون نیز است و از این نظر مي
 تفاوتي بین تفسیر قانون اساسي و دیگر هنجارهاي حقوقي وجود ندارد. 

جمهوري اسالمي ایران شایان ذكر است منشأ ایجاد با این مقدمه، در مورد نظام حقوقي 
یک نظر تفسیري، اتفاق نظر نه نفر یا بیشتر اعضاي شوراي نگهبان نسبت به برداشتي خاص از 

نبوده و ممکن است در گذر  ناپذیرموضوع مورد تفسیر است. بدیهي است نظر این اعضا، تغییر
اوضاع و احوال یا حتي صرفاً تغییر اعضاي  ها و بروز مسائل جدید، تغییرزمان، ایجاد زمینه

نظر اكثریت نسبت به برداشت قبلي تغییر كند و دیدگاه  ،(82)هاي بعدشوراي نگهبان در دوره
جدیدي در خصوص موضوع، در این شورا اكثریت یابد. در این صورت چنانچه استفسار 

ي نظر رائهجدیدي در خصوص همان موضوع یا موضوعات مرتبط صورت گیرد، شاهد ا
تفسیري جدیدي خواهیم بود كه متفاوت با تفسیر پیشین است. این تفسیر جدید جایگزین 

صورت  تفسیر قبلي شده و حسب مورد آن را تخصیص زده، تقیید یا نسخ خواهد كرد؛ در این
پذیر است. فرض مذكور بدین معنا نیست كه تفاسیر تجدید نظر در یک نظر تفسیري امکان

ي مذكور این االجرا نیست، بلکه منظور از گزارهاساسي براي شوراي نگهبان الزم رسمي قانون
است كه چنانچه موجبات موجهي براي تغییر نظر تفسیري ایجاد شود كه برخي مصادیق آن 

این  توان صالحیت مفسر رسمي قانون اساسي را براي تغییر نظر پیشین نفي كرد.ذكر شد، نمي
قوق و لزوم پاسخگو بودن قانون اساسي به مسائل و شرایط جدید و موضوع با پویایي علم ح

 متغیر اجتماعي نیز انطباق دارد، اما آیین تجدید نظر در قانون اساسي بسیار متفاوت است. 
بیني شده است كه نتوان اي پیشگونهي تجدید نظر بهدر قانون اساسي، غالباً شیوه»

(. در جمهوري اسالمي ایران نیز همچون 882و  888: 8818)قاضي، « سهولت آن را تغییر دادبه
ناپذیر، تجدید نظر در قانون بسیاري دیگر از كشورهاي واجد قانون اساسي سخت یا انعطاف

راحتي و در زمان كوتاه اي است كه بهاساسي مستلزم طي مراحل و تشریفات خاص و پیچیده
موضوع و روند تجدید نظر در قانون  قانون اساسي به این 877پذیر نیست. در اصل انجام

 اساسي، اشاره شده است.
قاعدتاً تجدید نظر ]در قانون اساسي[ در اكثر كشورها مشروط به دو شرط »بر این، عالوه

(. در برخي كشورها تجدید نظر در قانون اساسي 882: 8818)قاضي، « زماني و موضوعي است
نظر پیشین است، همانند ممنوعیت  -ب یا تجدیدمنوط به سپري شدن زمان معیني از تاریخ تصوی

فرانسه به مدت پنج سال پس از تاریخ تصویب  8127تجدید نظر در قانون اساسي مصوب سال 
 8718( یا ممنوعیت تجدید نظر در قانون اساسي مصوب سال 852: 8817آن )عمید زنجاني، 

یز تجدید نظر در قانون (. گاهي ن882: 8818فرانسه تا ده سال پس از تصویب آن )قاضي، 
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اساسي، نه در زمان مشخصي پس از تصویب آن، بلکه در شرایط خاصي ممنوع است؛ مثل 
ممنوعیت تجدید نظر در قانون اساسي در زمان كفالت ریاست جمهوري در فرانسه كه مستفاد از 

م است. در برخي كشورها نیز 8101قانون اساسي جمهوري پنجم مصوب  7 يذیل ماده
: 8817هاي موضوعي براي تجدید نظر در قانون اساسي وجود دارد )عمید زنجاني، یتمحدود

(، همانند ممنوعیت تجدید نظر در شکل حکومت 880و  882: 8818؛ قاضي، 850 – 852
 م.8101قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه مصوب  11 يجمهوري براساس تصریح ماده

این  877اسالمي ایران نیز حسب ذیل اصل در همین زمینه در قانون اساسي جمهوري 
، برخي موارد مندرج در قانون 82قانون و به تصریح برخي اصول دیگر مثل صدر اصل 

، در مدتي كه 882اساسي، غیرقابل تجدید نظر اعالم شده است. همچنین به موجب اصل 
، تجدید نظر ي معاون اول یا فرد دیگري استجمهور بر عهدههاي رئیساختیارات و مسئولیت

اساسي ممنوع است. اما در خصوص تفسیر رسمي قانون اساسي، اصل بر نبود چنین در قانون 
محدودیتي است و در صورت وجود شرایطي كه تغییر تفسیر رسمي را ایجاب كند، مانعي از 
این نظر براي مفسر قانون اساسي مفروض نیست. این تفاوت میان تفسیر رسمي قانون اساسي 

ي این دو هنجار نسبت به كه ذكر شد، مؤثر در تعیین رتبههگونو متن این قانون نیز همان
 یکدیگر در نظام حقوقي است و مؤید برتري قانون اساسي بر تفسیر رسمي این قانون.

دهد تضامین نظام شده براي تجدید نظر در قانون اساسي نشان ميهاي ترسیممحدودیت
بازنگري و تجدید نظر، بسیار  يحقوقي براي حراست و صیانت از قانون اساسي در مرحله

تر از تضامین موجود براي حمایت از نظرهاي تفسیري مرجع رسمي گیرانهتر و سختجدي
هاي میان ي یکي دیگر از تفاوتمنزلهتوان بهتفسیر قانون اساسي است. این موضوع را مي

 تفسیر رسمي قانون اساسي و متن این قانون تحت عنوان مستقلي بررسي كرد.

 . تفاوت در ضمانت اجرا2-5

(. 808: 8817ي حقوقي است )كاتوزیان، و از عناصر ذاتي هر قاعده وجود ضمانت اجرا، الزمه
منطقاً هرچه جایگاه و اهمیت یک هنجار حقوقي باالتر و بیشتر باشد، به همان نسبت ضمانت 

یگاه قانون اساسي در از این منظر جاتر باشد. گیرانهاجراي آن قاعده نیز باید مؤثرتر و سخت
دهد ي ضمانت اجراي آن اهمیت خاصي ميمراتب هنجارهاي حقوقي به مسئلهسلسله

اي كه ویژگي مهم و بارز قوانین اساسي جدید را وجود ضمانت گونه(، به820: 8811)اردان، 
و  چراكه جایگاه برتر(، 272: 8811اند )گرجي، ها دانستهاجرا و سازوكار نظارت و تضمین آن

شود تا انحراف از آن مساوي با انحراف محوري قانون اساسي در نظم حقوقي هر كشور موجب مي
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 (. 222: 8812حساب آید )كدخدائي، از اهداف و غایات مدنظر از تأسیس قانون اساسي به
این مسئله در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ایران نیز نمود دارد. اجراي قانون اساسي 

از طریق سازوكارهاي متعدد و مؤثر در این قانون تضمین شده است. در جمهوري اسالمي 
منظور بررسي قانون اساسي تمامي مصوبات مجلس به 12نظام حقوقي ایران براساس اصل 

عدم مغایرت با مفاد قانون اساسي باید به تأیید شوراي نگهبان برسد و این نظارت بر خالف 
قوانین ارگانیک یا درخواست مراجع مشخص از هاي حقوقي دیگر منحصر به برخي نظام

قانون اساسي، دفاع و پاسداري از این  828و  17دادرس اساسي نشده است. براساس اصول 
 888جمهور قید شده است. به موجب اصل نمایندگان مجلس و رئیس يقانون، در سوگندنامه
 822دارد و در اصل  جمهور مسئولیت اجراي قانون اساسي را بر عهدهقانون اساسي رئیس

جمهور به موجب وظایفي كه براساس قانون اساسي قانون اساسي تصریح شده است كه رئیس
همچنین در ذیل  بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسالمي مسئول است.

ها، قانون اساسي قید شده است كه مصوبات دولت در خصوص اساسنامۀ سازمان 10اصل 
مؤسسات دولتي یا وابسته به دولت باید از نظر تضمین عدم مغایرت با مفاد قانون  ها،شركت

عنوان نیز به« آیین تجدید نظر پیچیده و سنگین»بیني پیش اساسي به تأیید شوراي نگهبان برسد.
( كه این 880: 8818اجراهاي قانون اساسي نام برده شده است )قاضي،  یکي از ضمانت
 وضوح قابل مشاهده است.قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران به 877موضوع در اصل 

یکي دیگر از مصادیق بسیار مهم تضمین قانون اساسي در نظام حقوقي جمهوري اسالمي 
است. تعیین مرجع مشخص و انحصاري براي « تفسیر رسمي قانون اساسي»ایران، خودِ تأسیس 

شش فقیه عادل و آگاه »یبي خاص متشکل از هم با ترك ي تفسیر رسمي قانون اساسي، آنارائه
كه در « هاي مختلف حقوقيبه مقتضیات زمان و مسائل روز و شش حقوقدان مسلمان در رشته

ترین ضمانت اجراهاي قانون اساسي قانون اساسي مورد حکم قرار گرفته، یکي از مهم 18اصل 
هه با ابهام و اجمال و تعارض و تأسیسي بسیار مهم براي صیانت از این قانون است تا در مواج

هاي احیاناً سیاسي و و نقص مفاد قانون اساسي، مفاد این قانون دستخوش اِعمال سلیقه
هاي سیاسي نشود. غیرحقوقي نهادهاي قدرت قرار نگیرد و قانون اساسي قرباني مطامع گروه

نگهبان قانون شوراي »اشتباه از عنوان حدي پررنگ بوده و است كه اغلب بهاین موضوع به
 شود.استفاده مي« شوراي نگهبان»، در اشاره به نهاد «اساسي

منظور تضمین قانون اساسي در در مقابل این ضمانت اجراهاي متعدد و نوعاً مؤثر كه به
نظام حقوقي كشور تعبیه شده است، تفسیر قانون اساسي، ضمانت اجراي عیني چنداني ندارد و 

توان قائل شد كه تخطي ي نظر است. البته ميقانون، در عرصه عمده ضمانت اجراي تفسیر این
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قانون اساسي است؛ در این  11ي تخطي از اقتضاي اصل منزلهاز نظر تفسیري شوراي نگهبان به
صورت ضمانت اجراهاي متن قانون اساسي به تفسیر رسمي این قانون نیز سرایت خواهد كرد. 

نظر گرفته شود این است كه اوالً بر فرض پذیرش شمول  اي كه باید در این زمینه دراما نکته
ضمانت اجراهاي متن قانون اساسي به تفسیر این قانون مبتني بر دیدگاه مذكور، باز هم شاهد 

كه ذكر گونهاي براي تفسیر قانون اساسي نخواهیم بود، بلکه همانضمانت اجراي اصیل و ویژه
نون اساسي به تفسیر این قانون سرایت كرده شد، در این وضعیت ضمانت اجراهاي متن قا

تواند مؤید وجود ضمانت اجرا براي تر آنکه دیدگاه مذكور در نهایت مياست؛ ثانیاً و مهم
شده از قانون اساسي باشد نه موجد ضمانت اجرا براي نفس تأسیس نظرهاي تفسیري ارائه

توان در خصوص نهاد تفسیر تنها ضمانت اجراي عیني و عملي كه مي«. تفسیر قانون اساسي»
ي این رسمي قانون اساسي در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ایران شناسایي كرد، انحصار ارائه

مند از نظرهاي تفسیري این تفسیر به یک مرجع خاص و عدم امکان تجدیدنظرخواهي نظام
 مرجع است.

انون اساسي در شده در نظام حقوقي براي صیانت از قتأمل در ضمانت اجراهاي تعبیه
مقایسه با ضمانت اجراي تفاسیر این قانون، مبین برتري محسوس جایگاه قانون اساسي به 

 مراتب هنجارهاي حقوقي است.نسبت تفسیر این قانون در سلسله

 ی شمول. تفاوت در دامنه و حوزه2-6

سیاسي هاي حاكم بر نظام ي قواعدي كلي است كه مباني و ارزشمتن قانون اساسي دارنده
بندي و (. در واقع عموماً قواعد بنیادي و استخوان12: 8810كند )جعفري ندوشن، كشور را بیان مي

شود و ذكر جزییات در شأن قانون اساسي نیست چارچوب كلي امور در قانون اساسي ترسیم مي
یاً اصول كلي (. البته بدیهي است اوالً تمامي اصول قانون اساسي كلي نیستند و ثان82: 8812)زرنگ، 

كلي بودن مفاد قانون »عبارت دیگر، ند. بهااین قانون نیز واجد درجات متفاوتي از وصف كلیت
هاي قانون در هر حال یکي از ویژگي (88)«.كلي متواطي»است نه « كلي مشکک»از نوع « اساسي

توان و مي (Barak, 2005: 372)اساسي وفور مطالب كلي، شعارگونه، آرماني و انتزاعي در آن است 
مراتب هنجارهاي نظام حقوقي قرار دارد و باید در مورد گفت اقتضاي قانوني كه در رأس سلسله

(، 851: 8870طریق كند )قاضي،  يهاي مختلف ارائهگیري قوانین و مقررات متعدد در حوزهجهت
نکه صورت كلي است. كلي بودن قانون اساسي با ایدر بیشتر موارد، طرح موضوعات، به

شود، چراكه هرچه كند، از جهتي نیز حُسن این قانون محسوب ميتفسیرپذیري آن را بیشتر مي
شود. بر عکس، هرچه ها و اختالفات اجرایي بیشتر ميتر باشد، تنشاصول قانون اساسي جزیي
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توانند نفع ميهاي ذيشود و گروههاي مختلف بیشتر ميي برداشتتر باشند، امکان ارائهاصول، كلي
 (.Marmor, 2005: 143)«با هم تعامل بهتري داشته باشند

ي شمول نظرهاي تفسیري اما در مورد تفسیر قانون اساسي در بیشتر موارد، حوزه و دامنه
ي شمول متن اصول قانون اساسي است. در قانون اساسي، بسیار محدودتر از گستره و دامنه

تمركز بر رفع ابهام و اجمال و پیچیدگي مستتر در واقع تفسیر قانون اساسي اصوالً و اغلب م
ي شمول آن محدود به رفع ابهام و اجمال و پیچیدگي رو، دامنهمتن قانون اساسي است. ازاین

شود و براي اي خاص، در عمل با ابهام مواجه ميطور معمول نکتهمربوط است نه بیشتر. به
شده آید، تفسیرِ ارائهعمل ميفسار بهتعیین تکلیف در خصوص آن نکته و مصداق خاص، است

اند، بر خالف اصول رو تفاسیر نوعاً مصداقي و جزیيپاسخي است براي آن استفسار. ازاین
قانون اساسي كه نوعاً كلي و فراگیرند. حتي در برخي موارد، تفسیر قانون اساسي صرفاً پاسخي 

توان به موارد متعددي از تفاسیر مي گرفته. در این زمینهاست مثبت یا منفي به استفسار صورت
ها، نظر تفسیري صادره، شده از قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اشاره كرد كه بنابر آنارائه

فقط شمول یا عدم شمول حکم قانون اساسي نسبت به مصداق مورد استفسار را بیان كرده 
ین قانون در پاسخ به استفسار ا 22است. براي مثال، مفسر قانون اساسي در مقام تفسیر اصل 

بیان داشته است كه  28/8/8872 مورخ 2202ي شماره مفصل رئیس كل بانک مركزي، طي نظر
قانون  22بانک مركزي، مغایر اصل  يمذكور در نامه يفعالیت مؤسسات اعتباري در محدوده»

ان اعالم ، شوراي نگهب22/1/8818 مورخ 1178 يدر نظري دیگر به شماره«. اساسي نیست
در موردي «. استقالل و غیردولتي بودن جمعیت هالل احمر مغایر قانون اساسي نیست»داشته 

وزیر در مورد مشاركت بانک ملي ایران معاون نخست يمشابه، شوراي نگهبان در پاسخ به نامه
 8127 يهاي خارجي براي تشکیل بانک مشترک به موجب نظر شمارهدر عربستان با بانک

و نیز « باشدقانون اساسي نمي 77موضوع مشمول اصل »ابراز داشته است:  81/7/8815 مورخ
هاي خارجي و ایراني وزیر دفاع در مورد عقد قرارداد خرید اسلحه با شركت يدر پاسخ نامه

عقد قرارداد مذكور در »مقرر داشته است:  25/8/8815 مورخ 82-د8155ي براساس نظر شماره
 «.باشدقانون اساسي نمي 77اصل موضوع سؤال، مشمول 

ات تفسیري شوراي نگهبان از قانون اساسي مشاهده ین زمینه موارد دیگري نیز در نظردر ا
شود كه مؤید جزیي بودن تفسیر قانون اساسي در آن موارد و محدود بودن آن به تعیین تکلیف مي

بسیاري از تفاسیر بدیهي است چنین مواردي كه ویژگي  (82)در خصوص مصداق مربوط است.
ي شمول، با اصول قانون اساسي كه متضمن تنظیم اصول و قانون اساسي است، از نظر كلیت و دامنه

 ند، قابل مقایسه نیست.اهاي كالن در موضوعات واجد اهمیت سیاسي و اخالقيسیاست
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 گیرینتیجه
هاي ق و آزاديترین قانون در نظام حقوقي كه ضمن تبیین حقوعنوان مهمقانون اساسي به

بنیادین شهروندان، ساختار كالن قدرت در نظام سیاسي و مباني و اهداف نظام حقوقي را 
مراتب هنجارهاي حقوقي كند، پس از موازین شرع مقدس اسالم در رأس سلسلهترسیم مي

قرار دارد. تمامي دیگر هنجارهاي تولیدشده در نظام حقوقي، از نظر رتبي، در ذیل این قانون 
مراتب هنجارها، جایگاهي مادون قانون اساسي دارند. تفسیر شوند و در سلسلهریف ميتع

ي نظر مرجع مشخصي است كه در قانون اساسي براي تبیین رسمي قانون اساسي، دربردارنده
بیني شده است. در واقع، در موارد مواجهه با ابهام و اجمال و روشن پیشغیرموارد مبهم و 

یا تعارض بین نصوص این قانون كه موجب اختالف برداشت از مفاد سکوت قانون اساسي 
شود، مدلول رسمي قانون اساسي، چیزي است كه تفسیر رسمي قانون اساسي قانون اساسي مي
دهد. این وضعیت كه بیانگر ارتباط تنگاتنگ و ذاتي میان متن قانون اساسي و به آن نسبت مي

اه تفسیر رسمي قانون اساسي و متن این قانون در تفسیر آن است، موجب تصور همساني جایگ
 ي عموم حقوقدانان شده است.مراتب هنجارهاي حقوقي در نگاه و اندیشهسلسله

االجرا بودن این با وجود تردیدناپذیري اعتبار قانوني تفاسیر رسمي قانون اساسي و الزم
ون اساسي و تفسیر رسمي آن هاي مهمي بین قانتفاسیر براي تمامي اتباع قانون اساسي، تفاوت

مراتب وجود دارد كه مؤید نابرابري جایگاه تفسیر قانون اساسي و خود این قانون در سلسله
 هنجارهاي حقوقي است.

صعوبت و دشواري بیشتر وضع و تجدید نظر در قانون اساسي نسبت به وضع و تجدید  
نون اساسي نسبت به مراتب نظر در تفسیر این قانون و شدت و قوت مراتب ضمانت اجراي قا

ند كه اهاي میان تفسیر و متن قانون اساسيي تفاوتضمانت اجراي تفسیر این قانون در زمره
ي و دامنه دهد. همچنین حوزهبرتري قانون اساسي بر تفسیر رسمي این قانون را نتیجه مي

اسیر این قانون و ي شمول مضیق تفي قانون اساسي در مقایسه با حوزه و دامنهشمول گسترده
ي تفسیر نیز ماهیت و كاركرد اصیل قانون اساسي در مقابل ماهیت و كاركرد تبعي و وابسته

قانون اساسي، موجد تأثیراتي منطقي و انکارناشدني بر تعیین جایگاه این دو تأسیس مهم 
 مراتب هنجارهاي حقوقي است. حقوقي یعني قانون اساسي و تفسیر رسمي آن، در سلسله

هاي ذكرشده بین متن قانون اساسي و تفسیر رسمي آن، تفاوت در جایگاه و ي تفاوتتیجهن
اي نحوي كه تفسیر قانون اساسي در مرتبهوزن این دو تأسیس حقوقي در نظم حقوقي است، به

بر موارد مذكور، برتري جایگاه واضع قانون گیرد. عالوهتر از خودِ این قانون قرار مينازل
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ت به جایگاه مفسر این قانون نیز موجب تسري این برتري به هنجارهاي تولیدشده اساسي نسب
شود. این موضوع تأثیر مستقیمي بر نابرابري جایگاه متن و تفسیر توسط این دو مرجع مي

 نشاند.تر از متن این قانون مياي پایینقانون اساسي دارد و تفسیر قانون اساسي را در رتبه
ر رسمي قانون اساسي، همچون خود قانون اساسي، براي تمامي اتباع نظام جا كه تفاسیاز آن

االجراست و امکان تجدیدنظرخواهي سیستماتیک این حقوقي از جمله قانونگذاران عادي الزم
توان گفت كه جایگاه تفاسیر رسمي قانون اساسي، ها وجود ندارد، ميتفاسیر و اعتراض به آن

 مافوق قوانین عادي است.تر از قانون اساسي و پایین
اثبات نابرابري وزن و جایگاه حقوقي متن قانون اساسي و تفسیر رسمي این قانون، پرسش 
مهمي را در پي دارد و آن، تأثیر این نابرابري در انتخاب مکتب تفسیري مطلوب در نظام 

اساسي ي مفسر قانون توان گفت با توجه به صالحیت گستردهطور خالصه ميحقوقي است. به
براساس رویکردهاي غیرمنشأگرایانه و اینکه مفسر غیرمنشأگرا لزوماً مقید به الفاظ قانون و 
قصد قانونگذار نیست، تجویز رویکردهاي غیرمنشأگرا براي تفسیر قانون اساسي با در نظر 

شود؛ چراكه با در نظر گرفتن هاي جدي مواجه ميگرفتن نتایج تحقیق حاضر، با چالش
جایگاه حقوقي متن قانون اساسي و تفسیر آن، مفسر قانون اساسي حق ندارد با اتخاذ نابرابري 

رویکردهاي غیرمنشأگرا بر جاي قانونگذار اساسي تکیه زند و مواردي فراتر از قانون اساسي را 
تحت عنوان تفسیر این قانون ارائه كند. از طرف دیگر، رویکردهاي منشأگرا نیز با اشکاالت و 

ي رویکردهاي صورتي كه گزینهند، بهافراواني در مقام تفسیر قانون اساسي مواجه هايكاستي
گیرد، با این ناخواه پیش روي مفسر قانون اساسي قرار ميغیرمنشأگرا در موارد بسیاري خواه

وصف بازتعریف مباني توجیهي و چارچوب استفاده از رویکردهاي غیرمنشأگرا در نظام 
تواند مدخلي براي بررسي موضوع اخیر در د. تحقیق حاضر ميحقوقي ضروري خواهد بو

 .هاي آتي باشدپژوهش
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 هایادداشت
مراتب هنجارها قابل شناسایي است، از عنوان مباني فلسفي ترسیم هرم سلسلهمسائل مختلفي به .5

اي لهجمله جدا ساختن مباني اعتبار هنجارها از مسائل اخالقي، اجتماعي و ... و نیز ترسیم شاك
هاي علوم انساني و اجتماعي، عنوان دانشي مستقل از سایر شاخهپوزیتیویستي براي دانش حقوق به

مراتب هنجارهاي حقوقي، در بُعد فني و تکنیکي، موضوع ترین آثار نظام سلسلهاما یکي از مهم
ین با رعایت نظم منطقي میان مدلول هنجارهاي حقوقي است كه مانع از تعارض هنجارهاي فرود

 شود.هنجارهاي فرازین مي

هاي ي اساسي در نظام حقوقي است. البته گاه رویهتفاسیر اجرایي قانون اساسي در واقع بخشي از رویه .2
كه نفعان و درصورتيها از سوي ذيحقوقي در اثر تکرار در زمان طوالني و عدم مخالفت با آن

عنوان هنجار دهند و بهان قرار گیرند، تغییر ماهیت مياالجرا مورد عمل مجریي الزمعنوان یک قاعدهبه
 ،(8810) ناصر كاتوزیان،: ک.ر بیشتر يمطالعه براي. شوندمي شناسایي حقوقي نظام )هنجار عرفي( در

 .088-278 صص ،2 ج سوم، چ انتشار، سهامي شركت: تهران ،حقوق یفلسفه

منظور تفسیر اي كه در این شورا بهنگهبان، در جلسهي شوراي آقاي دكتر مهرپور، حقوقدان اولین دوره .9
اگر شوراي نگهبان طبق »گوید: برگزار شده بود چنین مي 8815قانون اساسي در سال  11مفاد اصل 

چهارم اعضا، اصلي از اصول قانون اساسي را تفسیر كرد، ظاهراً همه ]اعضاي با تصویب سه 11اصل 
عنوان تفسیر باشد، در حکم خود قانون اساسي دارید كه اگر به شوراي نگهبان[ متفقاً این را قبول

(، تهران: معاونت 8815) (5961 سال اول یدوره) نگهبان شورای مذاکرات مشروح ر.ک:«. است...
 .02تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوري، چ اول، ص 

ي تغییرناپذیر بودن این منزلهي تفاسیر رسمي قانون اساسي بهعدم تجویز تجدیدنظرخواهي در زمینه .1
اشتباه خود پي تفاسیر نیست. چنانچه موجبات موجهي تغییر نظر تفسیري را ایجاب كند، مثالً مفسر به

برد یا در اثر گذر زمان و حدوث شرایط جدید، موضوعي كه پیشتر تفسیر شده است، تغییر كند، 
 ر حکم باشد، از جهت نظري امکان تغییر نظر تفسیري وجود خواهد داشت.نحوي كه مستلزم تغییبه

ي بیشتر در این سازي مفسران مورد نقد نیز قرار گرفته است. براي مطالعهگونه به نقش قاعدهاعتقاد افراط .1
 زمینه ن.ک:

6. Sunstein, Cass .R and Vermeule, Adrian, (2002), “Interpretation and Institutions”, Journal 
of Law and Economics, No 156, p. 4. 

ي داخلي مجلس بررسي نهایي قانون اساسي جمهوري اسالمي نامهآیین 21تا  87براساس مواد  .4
ایران، براي رسیدگي مقدماتي به قانون اساسي، هفت گروه از نمایندگان آن مجلس تشکیل شده بود 

ي مجلس بررسي نهایي قانون نهادهاي واصله به دبیرخانهنویس قانون اساسي و پیشو مفاد پیش
هاي ي كار گروهها براي بررسي توزیع شده و نتیجهاساسي براساس محتوا، میان این گروه

تخصصي با طي فرایندهاي خاصي، براي بررسي و تعیین تکلیف نهایي از طریق شوراي هماهنگي 
 شد.در جلسات علني آن مجلس طرح مي
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ها بررسي و گانه، مجدداً در جلسات مشترک میان این گروههاي هفتار هر یک از گروهماحصل ك .8
ي كل امور فرهنگي و روابط عمومي اداره ر.ک:شده است. نتیجه به شوراي هماهنگي اعالم مي

 بررسی مجلس مذاکرات مشروح صورت از استفاده راهنمای (،8812)مجلس شوراي اسالمي
 ي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، صاداره :رانته ،اساسی قانون نهایی
857.  

ي داخلي مجلس بررسي نهایي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، نامهآیین 81ي براساس ماده .3
عنوان عضو عنوان عضو اصلي و دو نفر بهشوراي هماهنگي مركب از سه نفر از نمایندگان به

 ي یادشده بر عهده داشته است.نامهت كه وظایف مختلفي را براساس آیینالبدل بوده اسعلي
ي قانون انتخابات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران مصوب ر.ک: الیحه .51

 شوراي انقالب. 7/2/8801
مي نویس قانون اساسي جمهوري اسالي بیشتر در خصوص سیر تهیه و تدوین پیشبراي مطالعه .55

ي مجلس قم: دبیرخانه اساسی، قانون مستندات و مبانی(، 8811ایران ر.ک: ورعي، سید جواد )
 .827 -02خبرگان رهبري، چ اول، صص 

اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال »قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران:  12اصل  .52
ي از اعضاي هر گروه به قید شوند ولي در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمانتخاب مي

 «.شوندها انتخاب مياي به جاي آنیابند و اعضاي تازهقرعه تغییر مي
طور متفاوت كه بر افراد و مصادیقش به است كلي يمفهوم، «كلي متواطي»در مقابل  «كلي مشکک» .59

د و این صدق این مفهوم، تفاوت وجود دار نظرو غیریکسان صدق كند؛ یعني میان مصادیقش از 
محمد بیشتر ر.ک: المظفر، يبراي مطالعه .كندبعضي بیشتر و بر بعضي كمتر صدق مي مفهوم، بر

 .72 ص چهارم، چ اسالمي، تبلیغات دفتر نشر :قم ،الفقهاصول رضا،
 «اساسی قانون اصول درخصوص مشورتی و تفسیری» نگهبان شورای نظریات مجموعهر.ک:  .51

 مركز تحقیقات شوراي نگهبان، چ دوم. :تهران، (8811) تذکرات و هااستفساریه انضمام به
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 و مآخذ منابع

 و عربی الف( فارسی
مراتب قوانین در نظام حقوقي جمهوري ي سلسلهمسئله»(، 8815ابوالحمد، عبدالحمید ) 

 .25-81، صص 22، ش حقوق و علوم سیاسی یی دانشکدهنشریه، «اسالمي ایران

، راهنمای استفاده از (8812گي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي)كل امور فرهن ياداره
كل امور  ي، تهران: ادارهصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی

 فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، چ اول.
ز: رشید انصاریان، اهوا ي، ترجمهنهادهای سیاسی و حقوق اساسی(، 8811اردان، فیلیپ )

 دانشگاه شهید چمران، چ اول.
 مرتضي كالنتریان، تهران: آگه، چ دوم. ي، ترجمهحقوق یفلسفه(، 8815تروپه، میشل )

 های شورای نگهبان در ایران،بررسی تطبیقی کارویژه(، 8810اكبر )جعفري ندوشن، علي
 ، تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي، چ اول.فرانسه و آمریکا

، اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا(، 8812سین )جعفري، محمدح
 تهران: مجد، چ اول.

رویکردهاي تفسیر قانون اساسي با نگاهي به نظریات شوراي »(، 8818رضایي، حسین )خلف
 .18-78، صص 7، ش دانش حقوق عمومی، «نگهبان

 قم: جنگل، چ اول. ،قلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی(، 8818پژوه، مصطفي )دانش
، تهران: شهر قدرت مؤسس کاوشی در مبانی حقوق اساسی مدرن(، 8818دبیرنیا، علیرضا )

 دانش، چ اول.
، فرانسه و آمریکا سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران،(، 8812زرنگ، محمد )

 تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي، چ اول.
القانون الدستوری )دراسة موجزة عن القانون  مبادی(، 2580سلیمان، اشرف ابراهیم )
 ۀ.ی، قاهره: المركز القومي لالصدارات القانونة(یاسیالدستوری و النظم الس

، تهران: حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران(، 8811شعباني، قاسم )
 ونهم.اطالعات، چ بیست

، صص 8ش ، حقوق اساسی، «سیسيي مؤسس و قواي تأتمایز قوه»(، 8818عباسي، بیژن )
18-852 . 
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ی تطبیقی در حقوق تضمین اجرای قانون اساسی، مطالعه(، 8812اهلل )الهدي، سید حجتعلم
حقوق و علوم سیاسي  يدكتري حقوق عمومي، تهران: دانشکده ي، رسالهایران و آمریکا

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات.
 ، تهران: مجد، چ اول.مبانی حقوق اساسی(، 8817)عمید زنجاني، عباسعلي 

 ، تهران: میزان، چ اول.حقوق اساسی تطبیقی(، 8812عمید زنجاني، عباسعلي )

 ، تهران: میزان، چ دوازدهم.حقوق اساسی و نهادهای سیاسی(، 8818قاضي، سید ابوالفضل )

 .دوم چ دادگستر،: تهران ،اساسی حقوق هایبایسته ،(]الف[8870)قاضي، سید ابوالفضل 
 .اول چ دادگستر،: تهران ،عمومی حقوق در گفتارهایی ،[(ب]8870) سید ابوالفضل قاضي،

 ي، قم: دفتر تبلیغات اسالمي حوزهروش تفسیر قوانین کیفری(، 8871الدین )قیاسي، جالل
 قم، چ اول. يعلمیه

 شار، چ بیستم. شركت سهامي انت علم حقوق، تهران: یمقدمه(، 8872كاتوزیان، ناصر )
نویس قانون اساسي جمهوري اسالمي گذري بر تدوین اولین پیش»(، 8812كاتوزیان، ناصر )

 .881-880، صص 8ش ، حقوق اساسی، «ایران

 شركت سهامي انتشار، چ سوم. ، تهران:ی عمومیکلیات حقوق نظریه(، 8817كاتوزیان، ناصر )

کتاب ، «قانون اساسي و حقوق شهروندان ضرورت پاسداري از»(، 8812كدخدائي، عباسعلي )
 .281-222، صص 21، ش نقد

 جنگل، چ اول. ، تهران:در تکاپوی حقوق اساسی(، 8811اكبر )گرجي، علي

 ، تهران: جنگل، چ دوم.حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران(، 8818لطفي، اسداهلل )
ی جمهوری اسالمی ایران )حقوق اساسی آشنایی با قانون اساس(، 8811مجیدي، محمدرضا )

 ، قم: دفتر نشر معارف، چ اول.جمهوری اسالمی ایران(

، تهران: سروش، چ حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 8871الدین )مدني، سید جالل
 .2دوم، ج 

 ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران(، 8811الدین )مدني، سید جالل
 یدار، چ پانزدهم.تهران: پا

(، تهران: معاونت تدوین 8815) (5961اول سال  یمشروح مذاکرات شورای نگهبان )دوره
 تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوري، چ اول.

، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 8810فرد، محمدرضا )معین
 قالب اسالمي، چ اول.تهران: مركز اسناد ان
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، تهران: حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 8811، مرتضي و فرید محسني )اسفاد نجفي
 الهدي، چ هشتم.
ي مجلس خبرگان ، قم: دبیرخانهمبانی و مستندات قانون اساسی(، 8811ورعي، سید جواد )
 رهبري، چ اول.

 ان: وفادار، چ سوم.، تهرحقوق اساسی و تحوالت سیاسی(، 8812وفادار، علي )
مراتب هنجارها در نظام حقوقي جمهوري اسالمي تأملي بر سلسله»(، 8811ویژه، محمدرضا )

 .81-0، صص 05، ش راهبرد، «ایران

 .2، تهران: میزان، چ ششم، ج حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 8818هاشمي، سید محمد )

 امیركبیر، چ اول. ان:، تهرقانون اساسی برای همه(، 8870یزدي، محمد )

 قوانین و مقرراتب( 
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تحلیل ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر تعهدات دولت 
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و در میثاق بین

 فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 

 **2 ، حسین امینی پزوه*1محسن اسماعیلی
 

 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ايران. 1

 مومی دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، ايرانحقوق ع کارشناس ارشد. 2
 

 51/1/5261: رشيپذ  32/3/5261: افتيدر

 یدهكچ
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در 

للی در المی بینترين معاهدهتوان مصاديق آن را در تخصصیدهد که میالمللی تشکیل میسطح ملی و بین
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. اين حقوق در قوانین اين زمینه، يعنی میثاق بین

ها را در برابر اين دست از اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسالمی ايران، وارد شده و دولت
ها همواره در مقابل حقوق نادعاهای شهروندان مکلف کرده است. اين حقوق و تعهدات دولت نسبت به آ

شود. اما بر خالف حقوق مدنی و ها مقايسه میگیرد و از جهات مختلف با آنمدنی و سیاسی قرار می
سیاسی، انتقادهای بسیاری با رويکردهای مختلف ايدئولوژيک، فلسفی و حقوقی به شناسايی و تضمین 

ی اين مقاله، تعیین شود. مسئلهی گوناگون ترديد میهاها به شکلها در قبال آنها وارد و در تعهد دولتآن
المللی حقوق ها در میثاق بینها و تبیین رژيم حقوقی حاکم بر آنماهیت تعهدات دولت در مقابل اين حق

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران است که به روش توصیفی و تحلیلی 
ها را به تکالیفی سست بدل های ماهوی اين تعهدات، آنه اگرچه ويژگیبررسی شده است. حاصل آنک

ها قوت بخشید. با اينکه در توان به تضمین آنها، میسازد، با ساخت رژيم حقوقی محکم بر اعمال آنمی
های ماهوی اين تعهدات قابل شناسايی است، به رژيم حقوقی حاکم بر قانون اساسی بسیاری از ويژگی

 مقايسه با میثاق توجه کمتری شده است. ها درآن

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ ماهیت تعهدات دولت؛ رژيم حقوقی حاکم بر  :هادواژهیلک
 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران. تعهدات؛ میثاق بین

                                                                                                                                                       
* E-mail: M.esmaeili@isu.ac.ir 
 

E-mail: Ho.amini.po@gmail.com ** ي مسئول     نويسنده                                                             
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 مقدمه
های بشری (، امروزه بخش شايان توجهی از حقحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )ح.ا.ا.ف

دهد. مشهور است که حقوق مدنی و سیاسی المللی و ملی تشکیل میو شهروندی را در سطح بین
نامند. خاستگاه پیدايش حقوق نسل )ح.م.س( را حقوق نسل اول و ح.ا.ا.ف را حقوق نسل دوم می

ها در مقايسه با ح.م.س، رسمیت شناختن آنبه ها، ابتدا درون کشورها بوده، ولیدوم مانند ديگر حق
ها در داليل مختلف، با درج آن ها بهاز نظر تاريخی با تأخیر همراه بوده است. ضمن اينکه مدت

ی طوالنی ندارد. ها در حقوق اساسی ايران سابقهشد. شناسايی اين حققوانین اساسی مخالفت می
توان در یاری از ح.م.س را در خود جای داده بود، نمیبس 1221اگرچه متمم قانون اساسی مشروطه 

سازی ح.ا.ا.ف در قوانین دلیل تأخر تاريخی در اساسیآن اثری از اين حقوق يافت. اين امر به
 ها متأثر بوده است. اساسی داخلی بسیاری از کشورهايی بوده که متمم قانون اساسی مشروطه از آن

ها ها داشته و بسیاری از آنای به اين حقتوجه ويژه 1812اما قانون اساسی جمهوری اسالمی 
را در فصل حقوق ملت، در کنار ح.م.س گنجانده است. فصل کلیات و فصل اقتصاد و امور مالی 

ها، در قالب تکالیفی برای دولت، در هم، بسیاری از اين حقوق را اغلب با ادبیاتی غیر از ادبیات حق
ی افراد ملت را اعم از زن و مرد، برخوردار از ح.ا.ا.ف دانسته مه، ه22خود جای داده است. اصل 

های اجتماعی را از وظايف دولت شمرده است. مصاديق اين نیز تأمین آزادی 8اصل  7است. بند 
کار )اصل (، فراهم کردن شرايط اشتغال به 22حقوق در قانون اساسی شامل آزادی اصناف )اصل 

( و 82(، حق بر آموزش و پرورش رايگان )اصل 22اجتماعی )اصل  (، حق برخورداری از تأمین22
نیز مواردی  8اند. اصل ( است که در فصل سوم آن بیان شده81حق بر مسکن متناسب با نیاز )اصل 

ها، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رايگان، ی زمینههای عمومی در همهچون افزايش آگاهی
امکانات عادالنه برای همه و ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف  تسهیل و تعمیم آموزش عالی، ايجاد

های تغذيه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه را از وظايف کردن هر نوع محرومیت در زمینه
نیز  38هايی برای شهروندان است. در اصل داللت التزامی، مفید وجود حقدولت دانسته که به 

برآوردن نیازهای انسان در جريان رشد، تأمین نیازهای اساسی کن کردن فقر و محرومیت و ريشه
مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمین شرايط و امکانات کار برای 

کارند، کسانی که قادر به  یاشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار برای همهمنظور رسیدن به همه به
اقتصادی کشور از حیث تنظیم شکل، محتوا و ساعت کار،  یظیم برنامهولی وسايل کار ندارند و تن

 از جمله موارد ديگر مرتبط با اين حقوق است.
ی جهانی حقوق المللی، مصاديق متنوعی از اين حقوق در کنار ح.م.س در اعالمیهدر سطح بین

ی يک معاهده ی تدوينهای بسیار در زمینهم شناسايی شد. همچنین، پس از اختالف1232بشر 
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عنوان م به1222المللی ح.ا.ا.ف آور حقوق بشری، اين حقوق جدا از ح.م.س، در میثاق بینالزام
اين میثاق  2ی ماده 1ی اين حقوق گنجانده شد. بند المللی دربردارندهترين سند بینتخصصی

پردازد حقوق می داخلی در مقابل اين یويژه در عرصهها بهصورت خاص به بیان تعهدات دولتبه
هاست. اين بسیاری از عناصر مربوط به ماهیت و رژيم حقوقی حاکم بر اعمال آن یکه دربردارنده
هر دولت »دارد: المللی ح.م.س، اظهار میمشابه خود در میثاق بین یهای جدی با مادهبند با تفاوت

طريق مساعدت و همکاری صورت فردی و از هايی، بهبرداشتن گام عضو میثاق حاضر متعهد به
خصوص اقتصادی و فنی، با حداکثر منابع در اختیار، با نگاه به دستیابی تدريجی تا المللی، بهبین

صورت خاص شامل شده در میثاق حاضر از طريق ابزارهای مناسب، بهتحقق کامل حقوق شناخته
 «. باشداتخاذ اقدامات تقنینی می
ها با ديگر سی اين حقوق با ح.م.س، ماهیت آنهای تاريخی و سیاگذشته از تفاوت

ها تمايزهای جدی دارد. اگرچه سازمان ملل کوشیده است در قالب دکترين حق
المللی وابستگی و يکپارچگی انواع حقوق بشری در اسناد بینهمناپذير بودن، بهتفکیک

(، از For instance: A/CONF.32/41(1968), p.13 & A/CONF.157/23(1993), partI, p.5مختلف )
ی تئوری و عمل را پر ی آن عرصهها که دامنهتوان منکر اين تفاوتاين تمايزها بکاهد، نمی

تر است و در های ماهوی در اعمال تعهدات دولت مشخصکرده است، شد. اين تفاوت
ها گاهی به تعهدات کند. اين ويژگینتیجه، دو رژيم حقوقی مختلف را بر هر يک بار می

ها، چیزی جز ها؛ چراکه استحقاقشود و گاهی به خود حقها نسبت داده میولتد
 ها نیست. ای از تعهدات ديگران در قبال آنمجموعه
ها در میثاق حاضر تعیین ماهیت اين تعهدات و رژيم حقوقی حاکم بر اعمال آن یی مقالهمسئله

بین اين حقوق با  ن است. انواع دوگانگیالمللی ح.ا.ا.ف و قانون اساسی جمهوری اسالمی ايرابین
سازد. ها را نه تنها مهم، بلکه ضروری میحقوق نسل نخست، بررسی مستقل تعهدات در مقابل آن

ويژه آنکه گاهی تفاوت در ماهیت، دستاويزی برای انتقاد از اين حقوق و حتی ترديد در حق به
ی در اعمال اين تعهدات را، که اقتضای توان مشکالت عملشود. ضمن اينکه نمیها میبودن آن

ی مسئول نظارت و تفسیر خصوص کمیتههاست، ناديده گرفت. سازمان ملل، بهماهیت آن
شده در میثاق ح.ا.ا.ف، راهکارها و الزاماتی را در مقابل انتقادهای برخی انديشمندان و بینیپیش

المللی ی تطبیقی اين راهکارهای بینمطالعه ها از انجام تعهداتشان ارائه داده است.رفتن دولتطفره 
ايم، با آنچه مبتنی بر قانون اساسی حاکم که از آن به رژيم حقوقی حاکم بر اين تعهدات ياد کرده

های قانون اساسی را آشکار کرده و نسبت آن را با استانداردهای ها و ضعفتواند قوتاست، می
تر گرفته شدن پیوسته است، روشن کند و گامی در جدیالمللی که جمهوری اسالمی نیز به آن بین
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حاضر در استخراج  یبخش مهمی از حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی باشد. نوآوری مقاله
هايی با عنوان رژيم حقوقی حاکم بر اين تعهدات در کنار عناصر مربوط به ماهیت مجموعه مؤلفه

 قانون اساسی است.تطبیقی آن با  یخصوص مطالعهها و بهآن
بنابراين، پرسش اين مقاله آن است که ماهیت تعهدات دولت در مقابل ح.ا.ا.ف و رژيم حقوقی 

المللی ح.ا.ا.ف و قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران چیست. ها در میثاق بینحاکم بر اعمال آن
خش تنظیم شده روش توصیفی و تحلیلی، در دو بمنظور پاسخ بدين پرسش، به اين پژوهش، به

ترتیب ماهیت تعهدات دولت در مقابل اين حقوق و پس از آن رژيم است؛ در قسمت نخست، به
شود و در نهايت، تحلیلی المللی ح.ا.ا.ف بررسی میها مبتنی بر میثاق بینحقوقی حاکم بر اعمال آن

 هد شد.از ماهیت و رژيم حقوقی حاکم بر اين تعهدات در قانون اساسی ايران ارائه خوا
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ها در مقابل ح.ا.ا.ف و رژیم حقوقی حاکم بر . ماهیت تعهدات دولت1
 ها در میثاقآن

شده از آن از سوی نهادهای رسمی و در اين قسمت، مبتنی بر میثاق و تفاسیر ارائه
ها در مقابل ح.ا.ا.ف و پس از آن المللی، ابتدا ماهیت تعهدات دولتغیررسمی و ديگر اسناد بین

 شود. ها بررسی میقی حاکم بر اعمال آنرژيم حقو

 هاماهیت تعهدات دولت. 1-1

ها در مقابل های ماهوی اين تعهدات که در مقايسه با تکالیف دولتترين ويژگیمهم
و « ایتدريجی و برنامه»، «امکاناتبر و وابسته به هزينه»، «ايجابی»ح.م.س قابل دستیابی است، 

گرچه تعیین ماهیت اين تعهدات بیشتر فلسفی است و اثبات آن هاست. ابودن آن« مبهم»نیز 
دلیل آثار حقوقی و تأثیر آن بر تقويت مدعا، نیازمند استناد به هنجارهای قانونی نیست، به

 شود در موارد الزم به متن میثاق نیز استناد شود. تالش می

 مثبت یا ایجابی . 1-1-1
های آزادی یها را به دو دستهکار برد و آنها بهر مورد آزادیبار اين اصطالح را آيزيا برلین داولین

است که  اییآزاد تقسیم کرد. از نظر او، آزادی منفی مانند آزادی سیاسی، (2)های ايجابیو آزادی (1)سلبی
چیزی است. اما آزادی مثبت، از  (8)«آزادی از»کس يا کسانی در عمل من دخالت نکنند و در واقع، هیچ

و اينکه تصمیمات فرد وابسته به او و مبتنی بر انديشه و اهداف « اربابِ خود بودن»فرد بر  خواست
بندی او از (. دستهBerlin, 1971: 122-131شود )ی او و نه فشارها و عوامل خارجی است، ناشی میآگاهانه

همین ترتیب، به  ههای نسل اول و دوم است. بآزادی به منفی و مثبت، قابل اطالق بر حقوق يا آزادی
شود. گفته می (1)و مثبت يا ايجابی (3)ها نیز تعهدات منفی يا سلبیتکالیف دولت در مقابل هر يک از آن

 (7)دولت قابل تضمین است، تعهدات ايجابی نیازمند انجام فعل (2)فعل که تعهدات سلبی با ترکدرحالی
تصويب قوانین يا ديگر اقدامات در »موظف به المللی ح.م.س، هر دولت را میثاق بین 2ی است. ماده

های ديگر را تنها در شرايط خاص غیر از قانونگذاری، اقدامکرده است. بنابراين، به« صورت ضرورت
المللی ح.ا.ا.ف، اصل را بر انجام تمامی ی متناظر آن در میثاق بینالزم دانسته، اين در حالی است که ماده

تحقق کامل »ها در اين میثاق موظف به یشتری بر قانونگذاری کرده است. دولتها گذاشته و تأکید باقدام
خصوص، شامل اتخاذ ی ابزارهای مناسب که بهشده در میثاق حاضر از طريق همهحقوق شناخته

های بر قانونگذاری، شامل اقداماين ابزارها را عالوه (2)اند. اصول لیمبرگ، شده«شوداقدامات تقنینی می
 (.E/CN.4/1987/17, Principle17، قضايی و آموزشی دانسته است )اداری
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 امکانات بر و وابسته به هزینه. 1-1-2
و در نتیجه، تعهدات  (2)امکانات و منابعوظايف دولت در مقابل ح.ا.ا.ف را تعهدات وابسته به 

بر نامند. هزينهمی (11)هزينهو در مقابل، تکالیف او در برابر ح.م.س را تعهدات بی (12)ایهزينه
(؛ به اين معنا که Trimiew, 1997: 179هاست )بودن اين تعهدات، روی ديگری از ايجابی بودن آن

هايی از سوی اوست. هر حال، مستلزم صرف هزينهدخالت دولت در اجرای اين حقوق، به 
هايی از دو میثاق عبارتها در میثاق، به همان ای بودن آنتوان برای استدالل بر هزينهرو، میازاين

المللی مساعدت و همکاری بین»هايی مانند لزوم که در قسمت قبل بیان شد، استناد کرد. عبارت
، شواهد ديگری از میثاق در اثبات «اختیار با حداکثر منابع در»يا « ويژه اقتصادی و فنیها، بهدولت

ن اين ادعاها برای برخی از دلیل اين ماهیت و احتمال عملی نبوداين ادعاست. برخی به
اند ها شدهها، حتی منکر حق بودن آندلیل معلق و غیرقطعی بودن اعمال آنکشورهای فقیر يا به

(Cranston, 1973: 66 ،172: 1822ی، تکیکم؛ راسخ و بیات222: 1822؛ راسخ). 

 ایتدریجی و برنامه. 1-1-3
ها مانند ابعی از ابعاد ديگر ماهیت آنتدريجی بودن تعهدات دولت در قبال اين حقوق نیز ت

اند و تعهدات دولت در محض وجود قانون، عملی ايجابی بودن است. بر خالف ح.م.س که به
صرف وجود قانون عملی نیست و نیازمند است، اين حقوق به (12)ها تعهدهايی فوریمقابل آن

شود. میثاق ريجی نامیده میها تعهدات تدرو، تعهدات آنريزی برای اجراست. ازاينبرنامه
سخن گفته و « هايیبرداشتن گامتعهد به »ها، از المللی ح.ا.ا.ف برای بیان تکالیف دولتبین

ها دانسته را تکلیف دولت« های ضروریبرداشتن گامتعهد به »میثاق ح.م.س نیز مشابه با آن، 
ودن اعمال تعهدات به هر دو کار رفتن اين تعبیر، تدريجی بتوان گفت با بهاست. اگرچه می

، «اعمال فزاينده تا تحقق کامل»کار بردن تعبیر المللی ح.ا.ا.ف، با بهقابل انتساب است، میثاق بین
بر اين، میثاق در رابطه با حق بر آموزش متوسطه و داللت بیشتری بر اين مطلب دارد. افزون

ها را خواستار آن« تحقق تدريجی»، 18ی ماده 2( بند c( و )bآموزش عالی رايگان در جزء )
از لزوم وجود طرح عمل تفصیلی برای اجرای تدريجی حق  13ی شده است. همچنین، ماده

 بر آموزش طی سنوات معقول سخن گفته است.

 شفاف نبودن زبان و بودن. گنگ و مبهم 1-1-4
در مورد برای تبیین بیشتر اين جنبه از ماهیت تعهدات دولت، بیان برخی اظهار نظرها 

جهانی حقوق بشر مفید است. در مورد میثاق گفته شده  یالمللی ح.ا.ا.ف و اعالمیهمیثاق بین
ها دهد. برنامهها ارجاع میهای برنامهگويد، ما را به واقعیتکه هرچند با زبان حقوق سخن می
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هداف ای از اهای خاص است. هرچند اين سند مجموعهها و اقدامنیازمند اهداف، اولويت
(. Trubek, 1984: 231پردازد )بیان حداقل استانداردها نمیبه اما گذارد، حداکثری را دراختیار می

ی جهانی حقوق بشر، معتقدند که از حیث برخی ديگر هم در مورد اين حقوق در اعالمیه
و تنها ای از حقوق اند تا مجموعهای از اهداف قابل فهمعنوان مجموعهمتفاهم عرفی، بیشتر به

حساب آورد. اهداف عنوان حق بهها را در يک معنای جديد اِبرازی غیرمعمول بهتوان آنمی
پردازند، ولی حقوق بر خودِ فرايند تغییر هم مؤثرند و تنها به تعريف غايت تغییر سیاسی می

 (18)ایامهها، حقوق برنرو به آناين(. ازBetiz, 1981: 322کنند )نوع خاصی از آن را تحمیل می
رود و در حد ها زير سؤال میهمین دلیل، حق بشری بودن آنشود و گاه اساساً به هم گفته می

هايی عبارتی، مدعای برخی اين است که اين ادعاها صرفاً سیاستيابند. بهصرف برنامه تنزل می
های زبان برنده و ها ويژگیاند و زبان بیان آنهستند که با تعابیری کلی، با نام حق بیان شده

ضمن اينکه میثاق نیز برای برخی حقوق مثل حق بر کار يا رهايی از  قاطع حق را ندارد.
 13ی ی برنامه استفاده کرده يا برای حق بر آموزش در ماده، از واژه11و  2گرسنگی در مواد 

طرح را المللی ح.ا.ا.ف اين ی بیناز لزوم تصويب طرح عمل تفصیلی ياد کرده است. کمیته
هايی که برای تأمین هر اقدام یدوساله و يکی از اجزای تحقق اين حق دانسته که شامل همه

حدی مبسوط باشد که تحقق کامل آن را شود و بايد بهيک از اجزای حق الزم است، می
های همچنین مشابه با آن، برای بسیاری از حق (. کمیتهE/C.12/1999/4, para8تضمین کند )

خصوص حق بر آب، مواردی چون راهبرد ملی را هم الزم دانسته است که مبتنی بر هديگر، ب
های حق و تعهدات متناظر با آن ی همۀ جنبهقانون و اصول حقوق بشری باشد؛ دربردارنده

همراه چارچوب زمانی برای های روشنی را تعريف کند؛ اهداف و مقاصدی را بهباشد؛ غايت
های متناظر با آن را ها و مالکهای مناسب و شاخصو سیاست ها نشان دهدرسیدن به آن
ها، (. وجود طرح عمل تفصیلی، راهبرد ملی، سیاستE/C.12/2002/11, Para47تنظیم کند )

ها، مضاف بر قوانین، همه بیانگر نیازمندی اين حقوق به تبیین و ها و مالکها، شاخصبرنامه
المللی نويس پروتکل الحاقی میثاق بیند پیشرغم وجوتوضیح بیشتر است. همچنین، به

ح.ا.ا.ف، در خود میثاق سخنی از قابلیت دادخواهی از اين حقوق نیست، اين در حالی است که 
 خود نيا. است دانسته الزم را مؤثر دادخواهی وجود ،2 یالمللی ح.م.س در مادهمیثاق بین

. است حقوق نيا قبال در هادولت داتتعه در یذات ابهام از ناشی یدهايترد یکنندهمنعکس
 س.م.ح از بشر حقوق یکمیته تفاسیر با مقايسه در ف،.ا.ا.ح المللیبین یکمیته عمومی تفاسیر
ی جزيیات بیشتر است که ناشی از نیازی است که کمیته در و دربردارنده ترمفصل بسیار

عنوان راهکاری برای بهتوان تشريح بیشتر اين حقوق احساس کرده است. اين روش را می
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خیزد، مدنظر قرار داد. بر همین اساس، به هايی که از اين ماهیت برمیجلوگیری از آسیب
و به تعهدات مربوط به ح.م.س تعهدات  (13)تعهدات مبهم ،تعهدات مربوط به اين حقوق

 شود.  گفته می (11)دقیق

 ها. رژیم حقوقی حاکم بر تعهدات دولت1-2
اهیت تعهدات دولت در مقابل اين حقوق بیان شد، ممکن است مشکالتی آنچه در مورد م

بر بودن تعهدات با ی هزينهتواند به بهانهوجود آورد. برای مثال، دولت میها بهرا در اجرای آن
تواند با استناد به تدريجی ادعای نبود امکانات، از اجرای اين حقوق سرباز زند. همچنین، می

ها را اعمال کند. ، با سرعتی غیرواقعی و کمتر از آنچه در توان دارد، آنبودن انجام تعهدات
های مردمی، دستوری و مناسبی برای فرار از انواع نظارت یتعهدات، بهانه اين زبان بودن مبهم

کند. ها را با تهديد مواجه میهاست که بنیادين بودن آنقضايی يا وجود نظارت غیرمؤثر بر آن
اندازی در اجرا و هم مشکالتی در های ماهوی، هم ممکن است دستگیمجموع اين ويژ

هايی برای مقابله با عوارض ناشی از اين حلوجود آورد. الزم است راهنظارت بر اجرا به
 ماهیت تمهید و از گريز دولت از انجام تعهداتش جلوگیری کرد.

ح.ا.ا.ف و اسناد مفسر آن، برخی المللی شود با استفاده از میثاق بیندر اين قسمت، تالش می
وجود آمدن اين مشکالت شود، در قالب رژيم حقوقی حاکم بر تواند مانع بهاز ضوابط که می
های جديدتری از ماهیت اين توان جنبهصورت منقح بیان شود. اين موارد را میتعهدات دولت، به

 ها را چنین نامیده است.ف هم آنالمللی ح.ا.ا.ی بینطورکه کمیتهشمار آورد؛ همانتعهدات به

 گانه از تعهدات شناسی سه. گونه1-2-1
 احترام )رعايت(تعهد به »دسته  کمیته، تعهدات در خصوص تمامی حقوق بشری را به سه

توان ادعا کرد، اين تقسیم کرده است. می« (12)اجراتعهد به »و « (17)حمايت تعهد به»، «(12)
ويژه ها، بهها بین اين دو نسل از حقانگاریچیز، ديوار ضخیم تفاوتشناسی بیش از هر گونه

اجمال، تعهد نخست را تعهد توان بهاز حیث سلبی و ايجابی بودن را فروشکسته است. می
حمايت را تعهد او به جلوگیری از تعرض  دولت به دخالت نکردن و عدم تعرض، تعهد به

حساب ها بهمعنای تکلیف او به انجام برخی اقدامرا به اجرا ديگران به حقوق فرد و تعهد به 
تواند مستلزم تعهد به های حقوقی، میها فارغ از تعلق به هر يک از نسلآورد. هر يک از حق

فعل دولت محقق که سطح نخست با ترک های باالتر باشد. درحالیسطح نخست يا سطح
همین صورت، سطوح  سازد. بهالزم می های ايجابی راشود، سطوح ديگر، انجام اقداممی

 اند. برای نمونه، تعهد بهابهام متفاوت بر بودن، فوری بودن يا میزانمختلف تعهد از حیث هزينه
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هايی است احترام به دسترسی موجود به خوراک کافی، از نظر کمیته مستلزم انجام ندادن اقدام
های دولت برای تضمین تضی انجام اقدامحمايت، مق شود؛ تعهد بهکه مانع اين دسترسی می

تسهیل و اجرا نیز به دو تعهد به  محروم نشدن فرد از دسترسی به خوراک کافی است. تعهد به
هايی ی دولت به انجام اقدامشود. تعهد نخست تعهد فعاالنهفراهم کردن تقسیم میتعهد به 

معنای تضمین امرار معاش که شامل یز به منظور تقويت دسترسی افراد و استفاده از منابع و نبه
داليلی خارج  شود و ديگری مربوط به زمانی است که فرد يا گروه، بهامنیت غذايی است، می

مندی از اين حق از طريق ابزار در اختیار ناتوان است که در اين شرايط، از کنترل، از بهره
فراهم کردن، همچنین بر  د بهصورت مستقیم است. تعهدولت موظف به فراهم کردن حق به

(. E/C.12/1999/5, Para15شود )اند، هم اعمال میکسانی که قربانی باليای طبیعی يا غیر آن شده
اجرا را مرکب از سه تکلیف کمیته در تفسیرهای اخیرش، بر خالف تفاسیر پیشین، تعهد به 

بر شرايطی که پیشتر ذکر عالوه فراهم کردن در حق بر کار،دانسته است. برای نمونه، تعهد به 
ها به شناسايی حق بر کار در تر شامل مواردی مانند تکلیف دولتصورت جزيیشد، به

های حقوقی داخلی؛ تصويب سیاست ملی و طرح تفصیلی؛ سازوکار جبران در مواقع نظام
جمله انجام  تسهیل شامل تکالیفی ازشود. همچنین، تعهد به فقدان کار و مبارزه با بیکاری می

مندی از حق بر کار و اجرای های ايجابی برای توانمند کردن و ياری کردن افراد در بهرهاقدام
ای برای تسهیل در استخدام است. اما سومین مورد يعنی تعهد های آموزشی فنی و حرفهطرح

عمومی در سازی رسانی برای آگاهیهای آموزشی و اطالعارتقا شامل مواردی مانند برنامهبه 
 (.E/C.12/GC/18, Para18زمینه اين حق است )

 تعهدات اصلی کمینه .1-2-2
های های دولتهای مهم کمیته که از خالل تجربیات آن در بررسی گزارشاز برساخته

تواند بخشی از رژيم حقوقی حاکم بر اين تعهدات را نشان دهد، دست آمده و میعضو به
تواند تا حدود آيد، اين مفهوم نوساخته میاست. چنانکه می «(12)تعهد اصلی کمینه»اصطالح 

ها سلب کند. کمیته ی کمبود امکانات و منابع را در اعمال اين تعهدات از دولتزيادی بهانه
سطوح »مندی از کم، تعهد به تضمین بهرهتعريفی از اين مفهوم ارائه نداده، ولی آن را دست

نسته و برای مثال معتقد است، دولتی که در آن، تعداد برای هر حق دا« (22)حداقلی ضروری
ی ضروری، سرپناه و مسکن معناداری از افراد از مواد غذايی ضروری، مراقبت بهداشتی اولیه

اند، در ظاهر، از ايفای تعهدات خود مبتنی بر ترين اشکال آموزش محروماساسی يا از بنیادی
خوبی اثر حقوقی اين مفهوم را دريافت و آن، توان بهمیثاق سرباز زده است. از اين عبارت، می

 ی دولت است. در چنین شرايطی بر عهده ست کهانتقال بار اثبات دعوا
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جای میثاق سخنی از اين تعهد يا الزامات خاص آن وجود ندارد، از نظر اگرچه در هیچ 
، تا حدود زيادی از نحوی خوانش شود که چنین تعهد اصلی را ايجاب نکندکمیته، اگر میثاق به

دور افتاده است. کمیته اين سطح از تکلیف را نسبی ديده و معتقد ی وجودی خود به فلسفه
های منابع هر است، در ارزيابی تعهد دولت در قبال تعهد اصلی کمینه، الزم است به محدوديت

تعهدات کمینه ها، اين (. با اين حال، در مورد اغلب حقE/1991/23, Para10کشور توجه شود )
در اصول  (21)کاهد.صورت عینی مشخص کرده است که قدری از نسبی بودن آن میرا به

خورد که در مقابل خود چنین چشم می به« (22)حداقل حقوق معیشتی»لیمبرگ نیز مفهوم 
اقتصادی هر کشور  یکند؛ با اين تفاوت که آن را منصرف از سطح توسعهتعهدی را ايجاد می

 (.E/CN.4/1987/17, Principle25مطلق بودن از آن بیشتر قابل برداشت است ) دانسته و
کمیته، تعهدات اصلی حداقلی را در قبال برخی حقوق مانند حق بر آب، حق بر 

مندی از حمايت از منافع معنوی و مادی هر محصول علمی، ادبی يا هنری برای بهره
 فوری دانسته استحیات فرهنگی، هر کس در خالق آن يا حق مشارکت 

(E/C.12/2002/11, Para37, E/C.12/GC/17, Para39 & E/C.12/GC/21, Para55 .) بر اين
کند، بلکه قیدی بر بودن اين تعهدات را غیرقابل قبول میی هزينهاساس، اين مفهوم نه تنها بهانه

، تعهدات اصلی زند. فراتر از اين، در يک موردها نیز میبر تدريجی بودن حداقل برخی از حق
حساب آمده است به (28)ناپذيردر مقابل حق بر باالترين استاندارد در دسترس بهداشت، تعلیق

 ,E/C.12/2000/4ها را توجیه کند )شرايطی عدم تبعیت از آن تواند در هیچکه دولت نمی

Para47یثاق در مورد م 11ی ماده 2ناپذير بودن، مفاد بند (. مشابه با آن، بدون اشاره به تعلیق
رهايی از گرسنگی، متضمن تعهد اصلی بر کاهش و تخفیف آن حتی در زمان باليای طبیعی يا 

ديگری با  ی(. تعهد اصلی کمینه با ضابطهE/C.12/1999/5, Para6غیر آن دانسته شده است )
 شود.حداکثر منابع در اختیار نزديک است که در ادامه بررسی می عنوان تعهد به

 حداکثر منابع در اختیار تعهد به. 1-2-3

میثاق به آن اشاره شده،  2ی ماده 1که در بند  (23)«حداکثر منابع در اختیار»تعهد به 
تر شدن اين تعهدات دارد و بخشی از تر و عینیای است که تأثیر بسزايی در ملموسضابطه

ته در تفاسیر تأکید کند. اين تعهد که کمیها را روشن میرژيم حقوقی حاکم بر اعمال آن
بسیاری بر آن داشته، تکلیف ديگری است که مانع گريز دولت از تعهدات با عذر کمبود منابع 

 کند.شود و او را حتی در چنین شرايطی موظف میو امکانات می
کمیته اين ضابطه را با مفهوم تعهدات اصلی کمینه گره زده و معتقد است اگر دولتی بخواهد 

برآورده کردن تعهدات اصلی کمینه به فقدان منابع در اختیار نسبت دهد، بايد  قصور خود را در
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ثابت کند که هر تالشی را برای استفاده از تمامی منابع موجود برای برآوردن حداقل تعهدات، 
(. E/1991/23, Para10 & E/C.12/GC/19, Para60کار بسته است )عنوان موضوعی دارای اولويت، بهبه

ی حداکثری از منابع، بر ترين تأثیر حقوقی اين تعهد را انتقال بار اثبات استفادهتوان مهم، میبنابراين
دوش دولت دانست. کمیته معتقد است، حتی در صورت ناکافی بودن منابع در اختیار، دولت 

 (.E/1991/23, Para11موظف است بیشترين حقوق مربوط را در شرايط حاکم تضمین کند )

 یابی تدریجیدست. 1-2-4

میثاق به آن اشاره شده،  2ی ماده 1که در بند « (21)هادستیابی تدريجی به تحقق کامل حق»
بیش از آنکه روشنگر بعدی از رژيم حقوقی حاکم بر اين تعهدات در نظر گرفته شود، به 

رو، شمار آمده است. ازاينها بهها نسبت داده شده و مستمسکی برای تضعیف آنماهیت آن
کارگیری اين عبارت را بیانگر اين واقعیت میته بیشتر بر رفع اين ذهنیت تأکید داشته و بهک

صورت کلی در مدتی کوتاه قابل دستیابی نیست، ولی دانسته که تحقق کامل تمامی ح.ا.ا.ف به
نحوی سوء تفسیر شود که تعهدات را از تمام محتوای معنايی خود خارج کند. اين نبايد به

های جهان واقعی و ی حقیقتکنندهپذير الزمی است که منعکسسويی، ابزار انعطاف عبارت از
هاست و از سوی ديگر، بايد در پرتو هدف مشکالت پیش روی هر کشور در تضمین اين حق

هاست، فهم شود. اين عبارت وجودی میثاق که وضع تکالیفی روشن بر دولت یکلی و فلسفه
ترين و مؤثرترين حد ممکن است اين هدف در سريع حرکت به سمت متضمن تعهد به

(E/1991/23, Para9پیش از آن و مشابه با آن نیز اصول لیمبرگ، الزمه .)دستیابی رو به ی 
ترين حد ممکن به سمت اِعمال اين حقوق دانسته و معتقد ها با سريعپیشرفت را حرکت دولت

نامحدود برای تضمین  که مانع تالش نحوی تفسیر شودشرايطی نبايد به است که در هیچ
(. همچنین، کمیته در برخی تفاسیر، تعهد E/CN.4/1987/17, Principle21ها شود )تحقق کامل آن

 (.E/C.12/GC/18, Para20اخیر را تعهدی ويژه و مستمر دانسته است )
 توان برعکس، بر ظرفیت سازنده و مثبت آن هم،پس از برطرف شدن اين سوء تفسیر، می

 پذيرترینظارت نتیجه در و ترارزيابی قابل تر،عینی تعهدات آن، در بیشتر دقت با و تأکید کرده
بودن داللت  برزمان بر جز آنکهبه( progressively) تدريجی یواژه چراکه کرد؛ استخراج را

 آموزش بر حق مورد در میثاق گفت توانمی. است نیز فزونی و پیشرفت معنای متضمن دارد،
آن ذکر  در(« پیشرفت به رو) اعمال تدريجی»صورت خاص که به 13ی ابتدايی موضوع ماده

ها را مکلف ی کاملی از اين ظرفیت معنايی کرده است؛ به اين صورت که دولتشده، استفاده
کرده که تعداد سنوات معقول برای اعمال اين حق را در طرح تفصیلی که در دو سال تدوين 

های مدنظر را برای هر ای از تاريخ انجام اقدامنند. اين برنامه بايد رشتهشود، مشخص کمی



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

17 

 (.E/C.12/1999/4, Para10ی زمانی از اعمال تدريجی طرح تنظیم کند )دوره
ها مانند حق بر شرايط منصفانه و مطلوب کار، کمیته همچنین در خصوص برخی حق

هايی آگاهانه، ملموس و هدفمند، گامبرداشتن مستند به اين عبارت، از تکلیف دولت به 
( و E/C.12/GC/23, Para50آشیلی برای تحقق تدريجی آن استفاده کرده است )ی عنوان پاشنهبه

تر کرده و نظم بیشتری بخشیده است. بدين ترتیب، اعمال اين تعهدات را از نظر زمانی عینی
ی زمانی مشخص و متعهد برنامه یحاصل آنکه اعمال تدريجی اين تعهدات، دولت را به ارائه

 کند.شدن در قبال آن مکلف می

 قهقرایی هایمنع اقدام. 1-2-5

بخشی به تعهدات مفهوم ديگری است که با هدف انتظام« (22)های قهقرايیمنع اقدام»
توان روی ديگر ها در قبال ح.ا.ا.ف، از سوی کمیته برساخته شده است. اين ضابطه را میدولت

 نيا سیتأس ديمؤ زین تهیکم ریتفاس. دانست حقوقاين « تدريجی به تحقق کاملدستیابی »
پیشرفت الزامی  به رو تعهد اگر است، یعیطب. است ثاقیم از ادشدهي عبارت بر یمبتن ضابطه

دلیل گرد از آن نیز جايز نیست. با اين حال، بهباشد، بنابر اولويت، نه تنها توقف بلکه عقب
 شود.صورت مجزا بررسی میشده از آن، بهسیر کمیته و آثار مستقل انتزاعکثرت کاربرد در تفا

های قهقرايی آگاهانه صورت مطلق نفی نکرده، بلکه اقدامگرد از تعهدات را بهکمیته عقب
های میثاق و ترين بررسی و نیازمند توجیه کامل از طريق ارجاع به کلیت حقرا مستلزم دقیق

(. E/1991/23, Para9منابع در اختیار دانسته است ) یمل از بیشینهکا یدر چارچوب استفاده
هاست ی حق بر کار آمده، اصل بر منع اين اقدامطورکه در زمینهعبارت ديگر، همانبه
(E/C.12/GC/18, Para21با اين حال، در برخی تفاسیر، اين نوع اقدام .)در صورت ناسازگاری  ها

ترين کارکرد (. مهمE/C.12/2000/4, Para48لمداد شده است )با تعهدات اصلی، نقض تعهدات ق
الیه اين ضابطه همانند بسیاری ديگر از ضوابط، تعیین اصل و در نتیجه تغییر مدعی و مدعی

 هایدولت اين پسروانه، یگويد، در صورت برداشتن هر گام آگاهانهاست. چنانکه کمیته می
 شرايط ديگر و بررسی را جايگزين هایراه یهمه اقدام، اين از پیش اينکه اثبات بار که عضوند

 (.E/C.12/GC/18, Para21دوش دارند ) بر اند،کرده احراز را آن برای شدهاشاره الزم

بر از تفکیک تعهدات ح.ا.ا.ف ایجابی از سلبی، تدریجی از فوری، هزینه. 1-2-6
 هزینه و مبهم از دقیقبی

ها بايد های ماهوی آنن تعهدات، مطلق ندانستن ويژگیدر تعیین رژيم حقوقی حاکم بر اي
ی صرف قرار گرفتن در زمرهتوان تمامی تعهدات را بهمدنظر قرار گیرد، به اين معنا که نمی
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های يکسان و مشمول حکمی واحد قلمداد کرد. اين موضوع در ح.ا.ا.ف، واجد ويژگی
ها نشان داده است ت ديگر، بررسیعبارخصوص تعهدات در مقابل ح.م.س نیز صادق است. به

های ماهوی خاص به ها به ح.م.س و ح.ا.ا.ف و نسبت دادن ويژگیبندی کالسیک حقکه دسته
سازد، ها، اگرچه چارچوبی مفهومی برای انديشیدن بیشتر در اين حقوق فراهم میهر يک از آن

ی حقوق بشر، ثال، کمیتهها صحیح نیست و بر واقعیت انطباقی ندارد. برای مانگاری آنمطلق
بر تعهدات سلبی، المللی ح.م.س، عالوهمیثاق بین 2ی ماده 1ها را مستند به بند تعهدات دولت

وجودآمده از سوی افراد و مؤسسات های بهشامل تعهدات ايجابی مانند رفع محدوديت
(. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, Para6 & 8خصوصی بر حقوق ديگران نیز دانسته است )

توان در تفاسیر او از حق امنیت شخصی يا حق حیات يافت هايی از اين تعهدات را مینمونه
(CCPR/General Comment6, para5 & CCPR/C/GC/35, para7طبیعی است که اين اقدام .) های

توان تعهداتی دقیق و گذشت زمان نیز است. تمامی ح.م.س را نمی مثبت نیازمند صرف هزينه
ها ی تکالیف ح.ا.ا.ف را مبهم فرض کرد. اگرچه ماهیت بسیاری از آنزبان همه دانست و

توان تعهداتی را يافت که آشکارا به اقتضائات خاص خود را دارد، حداقل، در هر دو میثاق می
میزان از وضوح و روشنی داللت دارد. برای نمونه، حق بر مشارکت در زندگی فرهنگی با يک 

اند. همچنین است سطح از شفافیت يا ابهام ی امور عمومی دارای يکدارهحق بر مشارکت در ا
حق بر رهايی از گرسنگی با حق در معرض قتل يا ستم، رفتار غیرانسانی يا تحقیرآمیز يا تنبیه 

 (.Office of the United Nations, 2008: 9قرار نگرفتن )
هايی صورت مطلق واجد ويژگیبه همین شیوه، تعهدات دولت در مقابل ح.ا.ا.ف نیز به

ها چنین است. در که در قسمت نخست پژوهش مطرح شد نیست؛ هرچند وجه غالب آن
توان تعهداتی سلبی نیز يافت. کمیته بر تکالیف ايجابی، میمقابل بسیاری از ح.ا.ا.ف، عالوه

برشمرده  شود،ها میها، مواردی از انجام فعل را که موجب نقض آندر تفسیر بسیاری از آن
 قوانین، تصويب شامل موارد اين است. برای مثال، در حق بر بهداشت جنسی و تناسلی،

 يا کندمی ايجاد حق اين کامل تحقق برای موانعی که است هايیبرنامه يا هاسیاست مقررات،
 اين از مستمر مندیبهره برای الزم هایبرنامه و هاسیاست مقررات، قوانین، تعلیق يا نسخ
 (.E/C.12/GC/22, Para54) شودمی حق،

هزينه بودن نشده بر و بیدر تعهدات مربوط به هر يک از ح.ا.ا.ف، تفکیکی از حیث هزينه
وجود تعهدات دلیل نبود اثر عملی بر آن است، چه اينکه با اعتقاد به است. اين امر شايد به

االجراست، اقتصادی هم الزمبر بودن، حتی در بدترين شرايط رغم هزينهاصلی کمینه، که به
توان تمام تکالیف دولت به ترک هزينه نیست. با اين حال، مینیازی به شمارش تعهدات بی
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هزينه دانست. برای مثال، تعهد دولت به دخالت نکردن فعل را در مقابل اين حقوق، وظايفی بی
 ,E/1992/23سکن مناسب )ای از حق بر معنوان جنبهخودسرانه يا غیرقانونی در منزل افراد به

para9امکانات است.فعل و در نتیجه غیروابسته به  وضوح تعهدی بر ترک(، به 
بر بودن اين تعهدات را ، زمان«صورت تدريجیبه»میثاق با عبارت  2ی با اينکه ماده

پذيرفته، کمیته در موارد متعددی، برخی از تکالیف فوری را نیز برشمرده است. بارزترين 
دی که بارها بر فوری بودن آن تأکید شده و تعهدی مشترک در مقابل دو نسل از حقوق تعه

مندی از اين حقوق، از جمله بین زن و مرد است است، تعهد به منع تبعیض در بهره
(E/1991/23, Para10, E/C.12/2005/4, Para16 & E/C.12/GC/20, Para7 دومین تعهد کلی که .)

برداشتن تعهد به »شود، ر کمیته و در اصول لیمبرگ مشاهده میوفور در تفاسیآن هم به
تدريج حاصل شود، ها ممکن است بهاست. از نظر کمیته، اگرچه تحقق کامل حق« هايیگام
بايست در مدت کوتاه معقولی پس از شود، میهايی که به سمت آن هدف برداشته میگام
(. E/1991/23, Para2 & E/CN.4/1987/17, Principle6االجرا شدن میثاق برداشته شود )الزم

اند. برای مثال، منع بر اين موارد کلی، برخی از حقوق خاص نیز فوری دانسته شدهعالوه
میثاق دانسته  2ی شده در مادهارتباط با ماهیت تدريجی اشارهاخراج اجباری از مسکن، بی

(، E/C.12/1999/10, Para51بتدايی )( يا حقوقی مانند حق بر آموزش اE/1998/22, Para8شده )
ی کودکان، انواع حقوق مربوط به تشکیل، عضويت و خروج حق والدين بر انتخاب مدرسه

های صنفی، حق بر دستمزد منصفانه و پاداش برابر در مقابل کار دارای ارزش از اتحاديه
پیش از اين گفته  (. همچنین،E/1991/23, Para5اند )سرعت قابل اعمال دانسته شدهيکسان به

شد که کمیته حداقل، برخی از تعهدات اصلی کمینه در مقابل اين حقوق را فوری قلمداد 
هايی برای نقض کرده بود. در مورد میزان ابهام، اجمال يا تصريح نیز پیشتر، نمونه

 ها گذشت.انگاری ماهیت هر دو دسته از حقمطلق

رژیم حقوقی حاکم بر آن  مقابل ح.ا.ا.ف و . تحلیل ماهوی تعهدات در2
 در قانون اساسی

در اين قسمت، ابتدا ماهیت تعهدات دولت در مقابل ح.ا.ا.ف و پس از آن، رژيم حقوقی 
شود و در پايان، تحلیلی از ها در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران بررسی میحاکم بر آن

المللی ح.ا.ا.ف گفته بر میثاق بینهای آن در مقايسه با آنچه در اين زمینه مبتنی ها و ضعفقوت
های اصول شد، ارائه خواهد شد. برای اين منظور، متن قانون اساسی و داللت واژگان و عبارت

و نظرهای  1812حامل اين حقوق، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی 
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ن خصوص، تنها شورای نگهبان بررسی خواهد شد. شايان ذکر است که نظرهای اين نهاد در اي
ی نظارتی خود بر است و اين شورا در راستای وظیفه 82محدود به دو نظر تفسیری از اصل

ی اساسی بودن قوانین، نظری در اين زمینه نداشته است. از بین دو نظر تفسیری، نظر شماره
ی نکات ( دربردارنده122: 1822)مرکز تحقیقات شورای نگهبان،  17/1/1828مورخ  1138

ن توجهی در خصوص ماهیت و رژيم حقوقی حاکم بر اين تعهدات در قانون اساسی شايا
 شود.هايی از آن استناد میمناسبت، به بخشاست که به 

 تحلیل ماهوی تعهدات دولت. 2-1
بررسی نهايی قانون اساسی و نظرهای مجلس از اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات 

 های گوناگون ماهیت اين تعهدات يافت.لفی بر جنبهتوان تأکیدات مختشورای نگهبان، می

 ایجابی بودن . 2-1-1
ی ح.ا.ا.ف در قانون اساسی، انجام عملی های دربردارندهاز منطوق بسیاری از اصل

های ديگر در که بسیاری از اصلشود، درحالیی دولت برداشت میصورت ايجابی بر عهدهبه
یفی است، انجام کاری در آن شرط نشده است. برای مثال، ی ح.م.س، اگرچه مالزم با تکلزمینه

شود، بلکه دولت مکلف به انجام (، با عدم دخالت دولت محقق نمی22حق بر شغل )ذيل اصل 
ی امکاناتی برای اشتغال افراد است. ها و تهیهوجود آوردن فرصتهايی ايجابی برای بهاقدام

مین اجتماعی که دخالت دولت و انجام در مورد حق بر تأ 22همچنین است مفاد اصل 
هايی است که در اصل ذکر شده هايی مثبت از سوی او الزم است. بیمه از جمله اقداماقدام

ی ديگر مانند اخذ مالیات را که به بازتوزيع ثروت و توان هر وسیلهاست، با اين حال، می
 دانست.ها شود، از مصاديق اين اقدامافزايش امنیت اجتماعی منجر می

 بر و وابستگی به منابعهزینه. 2-1-2
بر بودن اين حقوق از منطوق بسیاری از اصول مربوط به ح.ا.ا.ف، قابل برداشت هزينه

 کار امکانات و شرايط تأمین»( يا 22اصل «)امکان اشتغال به کار»هايی چون ايجاد است. عبارت
 کار وسايل ولی کارند، به قادر که کسانی یهمه اختیار در کار وسايل دادن قرار» و« همه برای

« محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم»( و تأمین از 38)اصل « ندارند
(، همه بر اين مطلب 81)اصل « وسايل آموزش و پرورش رايگان»سازی ( يا فراهم22)اصل 

غل، حق بر تأمین اجتماعی و حق هايی مانند حق بر شداللت دارد. طبیعی است که تأمین حق
هايی که قانون اساسی در اين زمینه ساکت باشد، مستلزم انجام اقدامبر آموزش، حتی درصورتی

 از سوی دولت و نیازمند امکاناتی است.
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توان در مذاکرات نمايندگان در مجلس بررسی نهايی نیز يافت که آگاهانه اين دغدغه را می
اند. برای ها، از اين حیث توجه داشتههدات دولت نسبت به برخی حقيا ناآگاهانه به تفاوت تع

های ، يکی از نمايندگان پس از بحث در مورد تأمین هزينه81نمونه، در مشروح مذاکرات اصل 
مطلبی که آقای منتظری فرمودند دولت بايد همه »... گويد: اجرای همگانی حق بر مسکن، می

نفت داريم  اصل را اجرا کند صحیح نیست، چون هرچه پول خود را بسیج کند و اين امکانات

در حدود امکانات بايد خانه بسازند که ممکن است باعث نابودی مملکت گردد. دولت بايد 
به اين مسئله اولويت بدهد. بنابراين، معنای اين اصل اين نیست که هرچه داريم برای  خودش

، ج 1823فرهنگی و روابط عمومی مجلس، ی کل امور اداره()صدربنی)خرج کنیم ساختمان 
ی حق بر آموزش و پرورش و حق بر ای ديگر، يکی از نمايندگان در زمینهدر نمونه(.« 728: 1

[ هست و در بند سه اصل سوم هم 82مطلبی که در اين اصل ]اصل »دهد: مسکن، پیشنهاد می
الخره دولت از ما است و بوده و تصويب شده است؛ حاال چه در اينجا و چه در اصل سوم، با

دارد که برای همه مسکن تأمین کند يا  امکاناتما هم از دولت. بايد فکر کنیم ببینیم دولت 

در حدود را نبايد سنگین کرد. ما بايد بنويسیم: دولت مکلف است  بار دولتندارد. چون 
فرهنگی و ی کل امور )اداره)خزعلی(« ینه اجرای اين اصل را فراهم کندزم امکانات خود

رئیس مجلس (. سخن اين نماينده پاسخ مناسب نايب722: 1، ج 1823روابط عمومی مجلس، 
طورکه در فقه همان»گويد: ی آن با خطابات شرعیه در فقه، میهمراه داشت که با مقايسهرا به

بحث شده است، در هر مبحثی، شرط قدرت و توانايی ملحوظ است. ديگر در هر حکمی 
شرط  جا ساری است و البته، دولت هم به. اين جمله در همه"شرط قدرت به"نويسندنمی

ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس، )اداره)بهشتی(« قدرت هر کاری را خواهد کرد...
رو نشد، (. اين اظهارات که با اعتراض و واکنش ديگر اعضای آن مجلس روبه722: 1، ج 1823

 گذار اساسی در مورد ماهیت تعهدات مربوط به ح.ا.ا.ف دولت باشد.تواند بیانگر نظر قانونمی
های جنگ و کمبود منابع کشور صادر شده از نظر تفسیری شورای نگهبان که در سال

وجود امکانات را دريافت. در اين نظر، چندين مرتبه توان وابستگی اين حقوق به ، می(27)است
 است مقصود اين»است. در بخشی از آن آمده است:  بر بودن اين تعهدات تأکید شدهبر هزينه

، پیشنهاد شده اساسی در قانون که هايیرشته کل در اختیار دارد، در را که امکاناتی دولت که

بايد  بعضاً کالً یا حد امکان در رايگان آموزش ،بنابراين .نمايد توزيع قانون طبق طور متعادلبه

 و مستضعفان ترجیح ها مثلاولويت با رعايت ،دولت کلی امکانات عدما شود و ب فراهم

ی شورای انقالب با عنوان يا در انتهای آن در مورد مصوبه«. نمايدمی اقدام بر ديگران مستعدان
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 و اطفال تحصیل امکانات و وسائل تأمین قانون هشت و هفت مواد اصالح قانونی یاليحه»
دارد: ، اظهار می(22)که مغاير با رايگان بودن آموزش بود 82/7/1812مصوب « ايرانی جوانان

 به ، عملبرخوردار نیست رايگان آموزش وسايل کردن فراهم امکاناتاز  دولت که مادام»
شايان ذکر است که شورای نگهبان «. باشدنمی اساسی با قانون مغاير انقالب شورای یمصوبه

بعض اصول »، بلکه در مورد 82أی خود، مفاد اين نظر را نه تنها در مورد اصلدر صدر ر
ی ماهیت اين تعهدات گفته شد، اين نیز صادق دانسته است. براساس آنچه درباره« مشابه با آن

 ی ح.ا.ا.ف در قانون اساسی است.اصول همان اصول دربردارنده

 ای تدریجی و برنامه. 2-1-3
اين حقوق نیز از منطوق برخی از اصول قانون اساسی قابل برداشت ماهیت تدريجی بودن 
کند و هم ، هم به تدريجی بودن اجرای حق بر مسکن داللت می81است. عبارت ذيل اصل 

دولت موظف است »دارد. در انتهای اصل آمده است:  های بودن آن اشارنحو التزامی، به برنامهبه
ی خصوص روستانشینان و کارگران، زمینهزمندترند، بهها که نیابا رعايت اولويت برای آن

طبیعی است که تعیین اولويت برای اجرای اين حق و فراهم «. اجرای اين اصل را فراهم کند
ی اجرايی آن، با اجرای فوری آن متفاوت بوده و نیازمند وجود برنامه است. مفاد کردن زمینه

دولت موظف است... »دارد: ست که اظهار مینیز شاهد ديگری بر اين ادعا 82انتهايی اصل 
گسترش «. طور رايگان گسترش دهدوسايل تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفايی کشور به

صورت فوری امکان طور رايگان بیانگر آن است که تأمین اين حق بهدادن تحصیالت عالی به
« طبق قوانین»ن اجتماعی را های مالی برای تأمینیز که تأمین خدمات و حمايت 22ندارد. اصل 

دانسته، تأيید ديگری بر اين ماهیت است، چراکه صرف شناسايی آن را در قانون اساسی برای 
بر ديگری از جمله های زمانقلمداد نکرده، بلکه آن را نیازمند انجام اقدامکافی اجرا 

  قانونگذاری دانسته است. 
در مورد رايگان بودن حق بر آموزش و  82يکی از نمايندگان در مذاکرات مربوط به اصل

کنم اين را اآلن موقع افتتاح مدرسه است و دادن شهريه؛ استدعا می»گويد: پرورش می
جا تحصیل رايگان اعالم شود، کارش اآلن تمام نشده و بايد صراحت بگويید که اگر در اينبه

ان بودن تصويب نشده قانون آن بعداً به تصويب مجلس برسد و ملت بدانند که هنوز رايگ
(. از 722: 1، ج 1823ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس، )اداره(کیاوش)« است

شود که اين حق شود، اين طور برداشت میرئیس مجلس مواجه میسخن او، که با تأيید نايب
 دانسته،رسمیت شناخته شدن در قانون اساسی، قابل اجرا نمیصورت فوری پس از به را به
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تری تر در هنجار قانونی پايینبر ديگری مانند شناسايی دقیقهای زمانبلکه منوط به انجام اقدام
 دانسته است. اين در حالی است که ح.م.س اغلب پس از شناسايی در قانون، قابل اجراست. می

رغم مغايرت ی شورای انقالب را بهکه عمل به مصوبه 82انتهای نظر تفسیری شورا از اصل
همین معنا داللت  دانست، بهاهری با اين اصل، تا زمان فراهم کردن امکانات مغاير با آن نمیظ

بر دارد و مهر تأيیدی بر تدريجی بودن تعهدات دولت در مقابل اين حقوق است. اگرچه زمان
ها قابل برداشت نیست، اين ی آن حقبودن اجرای ح.ا.ا.ف از منطوق تمامی اصول دربردارنده

ی اين حقوق هم تفسیری، خود را مفسر ديگر اصول مشابه با آن، يعنی اصول دربردارندهنظر 
 دانسته است.

 و نیازمندی به بیان جزییات بودن مبهم. 2-1-4
ها دارد، از مبهم و گنگ بودن تعهدات مربوط به اين حقوق نیز، که ريشه در ماهیت آن

وجب شده است که برخی از اصول اصول قانون اساسی قابل برداشت است. اين مسئله م
تر و نیازمند بیان جزيیات بیشتری مربوط به اين حقوق در مقايسه با بعضی از ح.م.س طوالنی

حق هستند، ، اگرچه هر يک در مقام بیان يک (81)81و (82)22و اصول  (22)22باشد. انتهای اصل 
گان است و در همین حال، که دارای همان تعداد واژ (82)82در مقايسه با اصلی مانند اصل 

کند، شاهدی بر اين مدعاست. دادرسی شناسايی میحقوق متعددی را مربوط به زمان پیش
ی اين واقعیت است. کنندهنیز روشن 22ی بین دو حق ذکرشده در صدر و ذيل اصل مقايسه

هر »د: دارشناسد و اظهار میرسمیت می عنوان حقی مدنی بهقسمت اول آن، آزادی شغل را به
کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق ديگران 

بخشد و عنوان حقی اقتصادی قانونیت میقسمت دوم، حق بر شغل را به«. نیست، برگزيند
ی افراد دولت موظف است با رعايت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه»گويد: می

تنها اجمال در صدر «. ه کار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايدامکان اشتغال ب
شود و چیزی جدای اصل، حدود آزادی شغل شامل اسالم، مصالح عمومی و حقوق ديگران می

های نحوی است که بر خالف قسمت نخست، پرسشاز اصل حق است. اما قسمت دوم به
کسانی است؛ ورد؛ اينکه اولويت اجرای اين حق با چه آهمراه میمتعددی را برای مجری آن به

توان مدعی اجرای کامل اين صورت میمدت زمانی بايد اين حق اجرا شود؟ در چه در چه 
ها و مراحل اجرای آن چیست و موارد ديگر. اين ها، وسیلهحق در مقابل يک فرد شد؟ روش

اساسی مانند حق بر خوراک، پوشاک و  توان برای ساير ح.ا.ا.ف در قانونابهام مشکک را می
ها مانند حق بر تأمین اجتماعی يا حق مسکن نیز مطرح کرد؛ با اين تفاوت که در برخی از آن
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 بر آموزش و پروش، تعهدات با جزيیات بیشتری بیان شده است.
توان در مذاکرات مجلس بررسی نهايی هم التفات به ابهام موجود در اين تعهدات را می

اين عبارت دو »گويد: می 81ی تعهد ذکرشده در اصله کرد. يکی از نمايندگان دربارهمشاهد
ای برای اين کار تنظیم کند يا برای همه اشکال دارد؛ اوالً گنگ است، چون آيا دولت بايد برنامه

اش رسد، دولت وظیفهطور میخانه بسازد؟ اگر مفهومش اين باشد، کما اينکه به ذهن هم اين
ت که برای همه خانه بسازد، اين کار بار سنگین بدون دلیل است. البته، منظور معلوم اين اس

ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی )اداره(شیرازیمکارم)« بوده، ولی عبارت گويا نیست
اين اصل گويا »گويد: ای ديگر می(. در مذاکرات همین اصل، نماينده722: 1، ج 1823مجلس، 

ها بايد خانه تهیه شود، آيا مجانی است يا دولت شده است برای آن نیست. اينکه گفته
کند؟ چون اآلن در ذهن اقشار زيادی اين معنا هست و آماده هم هستند که اش را تهیه میوسیله

کنند. اين مسأله اند و اين فکر را تبلیغ میماه است که نشستهدولت برايشان خانه بسازد و شش 
« ايد، بايد به ما خانه بدهیدگويند طبق قانونی که گذراندهو اال فردا می بايد اينجا معین شود

(. چنانکه واضح 723: 1، ج 1823کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس،  ی)اداره(اشراقی)
است، در رايگان بودن، مباشرت دولت و مسائلی مانند آن، اين تکلیف را دارای ابهام 

های مختلف که از منطوق و مفهوم ابهام در تعهدات دولت از جنبهاند؛ با اين حال، دانستهمی
تواند با اين اصول هم قابل برداشت نیست، بسیار بیش از اين است. هرچند اين ابهام می

 تفصیل بیشتر کمتر شود، خود داللتی آشکار بر ماهیت اين تعهدات دارد.
توان به سیاست و برنامه را می بودنشانها و عدم قاطعیت و نزديکتفاوت در زبان اين حق

در بخشی از نظر تفسیری شورای نگهبان هم مشاهده کرد. صدر اين نظر که همچنین، مؤيدی 
 اصول و بعض اساسی سیم قانون اصل»دارد: بر تدريجی بودن اين تعهدات است، بیان می

، 82ظر تفسیری از اصل وجود دو ن«. نمايدمی تعیین را نظام کلی مسیر سیاست ،آن مشابه
هاست. اين نظرها عنوان يکی از مصاديق اين حقوق، مؤيد ديگری بر اين جنبه از ماهیت آنبه

اين حقوق، بیانگر ابهام موجود در  یبا اين اندازه از تفصیل برای يکی از اصول دربردارنده
 تعهدات اين حقوق و نیازمندی به تبیین و شفافیت است.

ای به ماهیت اين تعهدات ، قانون اساسی و قانونگذار اساسی توجه ويژهچنانکه مشاهده شد
اند. اگرچه داشتن اين ماهیت چندان نیازمند استناد به هنجاری حقوقی نیست، مفسر داشته

ها را از اساسی نیز در نظرهای تفسیری خود، بار ديگر بر اين مطلب تأکید داشته و ماهیت آن
 است. های مختلف بیان کرده جنبه
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 تحلیلی بر رژیم حقوقی حاکم بر تعهدات. 2-2
مدد مشروح مذاکرات و نظرهای تفسیری شورای توان از قانون اساسی، بهدشواری میبه

ی اين تعهدات ترسیم کرد. با اين حال، ای در زمینهجانبهنگهبان، رژيم حقوقی کامل و همه
 بیشتر باشد. یوسعهتواند مبنايی برای تشود که میموارد جزيی يافت می

« c»، برای بیان تعهد دولت در مقابل حق بر آموزش عالی رايگان، مشابه با جزء 82در اصل 
میثاق در خصوص همین حق که از تحقق تدريجی آن سخن گفته بود، از  18ی ماده 2بند 
 به اتتعهد اين به دهندهنظم ایضابطه توان از آن،استفاده شده است که می« گسترش»ی واژه
 به رو حق، اين اعمال بودن تدريجی بر داللت برعالوه واژه اين. کرد برداشت شهروندان نفع

توان کند. اين ضابطه را میهای قهقرايی را نیز افاده میبودن تحقق آن و منع اقدام شرفتیپ
 دلیل نبود ويژگی خاص در آن، به ساير تعهدات نیز سرايت داد.به

ای در رابطه با حق بر توان تعهد اصلی کمینهی شورای نگهبان نیز میدهاز نظر تفسیری يادش
آموزش عالی استخراج کرد؛ با اين تفاوت که اين تعهد کمینه در خصوص حامالن اين حق و نه 

دولت... با عدم امکانات »گويد: محتوای هنجاری آن است. اين شورا در بخشی از نظر خود می
«. ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام نمايدتکلی دولت، با رعايت اولوي

هايی مانند ی کافی، بايد از گروهاندازهبنابراين، از نظر شورا، حتی در صورت نبود منابع مالی به
که  81توان از فراز پايانی اصل عمل آيد. چنین برداشتی را میمستضعفان و مستعدان پشتیبانی به

داده است، داشت. با « خصوص روستانشینان و کارگرانها که نیازمندترند، بهآن»اولويت را به 
 ها نیز چنین تعهداتی را شناسايی کرد. توان برای ساير حقالگوگیری از اين، می

شود که از نظر ماهوی دارای در قانون اساسی تعهداتی مربوط به ح.ا.ا.ف يافت می
( که در تفسیری 22های صنفی )اصل انجمن های غالب اين تعهدات نیست. آزادیويژگی

ی آن هم شود، چنین است. چنانکه های زيرمجموعهحقتواند شامل بسیاری از خردهموسع، می
ی مادی و نه در مورد اين حق در میثاق گفته شد، تعهدات مربوط به آن نه نیازمند هزينه

ايی تعهد دولت در قبال که در خود، سطوح ابتد 22مستلزم فرصت زمانی است. مفاد اصل 
ی کند، نمونهرعايت و حمايت در مقابل اشخاص ثالث را بیان میمسکن افراد، يعنی تعهد به 

توان تعهد دولت در سطح نخست را که مستلزم تعرض و ديگری از آن است. حداقل، می
تعدی نکردن به مسکن اشخاص از سوی اوست، تعهدی متفاوت با ساير تعهدات در مقابل 

 هزينه، فوری و شفاف قلمداد کرد..ا.ا.ف دانست و آن را منفی، بیح
دهنده و توان دريافت که در قانون اساسی، کمتر ضوابطی نظماز آنچه گفته شد، می

ها يافت بخش به تعهدات دولت در قبال اين حقوق، در قالب رژيم حقوقی حاکم بر آنتعین
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صورت بنیادين باشد. تأکید بیش ی شهروندان بههای اساسکننده ی اين حقشود، تا تضمینمی
پوشی از تبیین تعهدات حقوقی آن، از قابلیت های ماهوی اين حقوق و چشماز اندازه بر جنبه

ها را در قانون اساسی ی وجودی آنکاهد و فلسفهها میاستناد مؤثر به اصول حامل اين حق
اندازد و اعتبار اثربخشی و کارايی الزم می سازد و در نهايت، قانون اساسی را ازدار میخدشه

 برد.آن را از بین می
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 گیرینتیجه
 ايجابی، تعهداتی ف،.ا.ا.ح در مقابل ايران اسالمی جمهوری جمله از هادولت تعهدات. 1
 .است مبهم و برزمان بر،هزينه
ل قانون المللی ح.ا.ا.ف قابل کشف است و هم در اصوها، هم از میثاق بیناين ويژگی. 2

 اساسی، مذاکرات قانونگذار اساسی و نظرهای مفسر رسمی آن هويداست.

هايی برای گريز تواند بهانههای ماهوی در تحلیل تعهدات، میاکتفا به اين ويژگی. 8
 ها فراهم سازد.ها از انجام آندولت

 یمیتهخصوص از سوی کالمللی ح.ا.ا.ف، بهشده از میثاق بینمدد تفاسیر ارائهبه. 3
های ماهوی اين تعهدات، رژيم حقوقی حاکم المللی مربوط و مفسران آن، در کنار ويژگیبین

ای که تا حدود بسیاری، مباحث کالسیک در مورد ماهیت گونهها نیز تعیین شده، بهبر اعمال آن
 ها را تضعیف کرده است.آن

گهبان، مشابه با میثاق، خصوص نظرهای شورای نرغم اينکه در قانون اساسی و بهبه. 1
های ماهوی اين تعهدات شده، از ساخت نظامی حقوقی برای تأکیدات بسیاری بر جنبه

ها را تواند تحقق آنها غفلت شده است، اين در حالی است که آنچه میسازی آنپیاده
 یصورت کامل تضمین کند، وجود رژيم حقوقی شفاف است، در غیر اين صورت، با فلسفهبه

 سازی اين حقوق در قانون اساسی مغايرت دارد.سیاسا

ای دارد. الزم کننده و سازندهشورای نگهبان در مقام مفسر و دادرس اساسی، نقش تعیین. 2
های ماهوی اين بر تأکیدی که بر جنبهاست اين شورا، در نگهبانی از حقوق ملت، عالوه

ها به ساخت نظامی حقوقی برای آن تعهدات در نظر تفسیری خود داشته است، بنابر اولويت،
اندک ضوابط موجود  ینیز اهمیت دهد و از طريق نظارت بر دستوری بودن قوانین به توسعه

های کلی بپردازد. مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری از طريق تدوين و تصويب سیاست
طريق رسیدگی قضايیه از  ینظام، مجلس شورای اسالمی از طريق تصويب قوانین مرتبط و قوه

ها از نقض اين حقوق و استناد هرچه بیشتر به اصول قانون اساسی و به تظلمات و دادخواهی
توانند هرچه بیشتر به ها، میمستند به آن یديگر قوانین موجود و صدور حکم و تولید رويه

اسی ها در قانون اسها و کارايی و کارامدی اين حقتبیین تعهدات دولت و اجرای بیشتر آن
 ها متعهدند.ها، شعب و ارکان حکومت در مقابل اين حقکمک کنند؛ چه اينکه تمامی شاخه

ای است که المللی ح.ا.ا.ف منابع قابل استفادهالمللی مبتنی بر میثاق بینراهکارهای بین. 7
 تواند در تحلیل اثربخش از تعهدات مربوط به اين حقوق در قانون اساسی مفید باشد.می
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 هاشتیاددا
1. Negative Freedom 
2. Positive Freedom 
3. Liberty From 
4. Negative Obligation 
5. Positive Obligation 
6. Omission/ act of omission 
7. Action/ act of commission 

الملل در خصوص قلمرو و م از سوی جمعی از کارشناسان حقوق بین1222اين اصول در سال  .8
کشور و  22تعهدات تدوين و پس از آن در شورای اقتصادی و اجتماعی، با موافقت  ماهیت اين
 المللی همراه شد.سازمان بین

9. Resources-Dependent 
10. Expensive Obligations 
11. Cost-Free Obligations 
12. Immediate Obligations 
13. Programmatic Rights 
14. Vague Obligations 
15. Precise Obligations 
16. Obligation to Respect 
17. Obligation to Protect 
18. Obligation to Fulfill 
19. Minimum Core Obligation 
20. Minimum Essential Levels 

ها را برشمرده است. حق یکمیته در تفاسیر اخیر خود، با تفصیل بیشتری تعهدات اصلی کمینه .13
 .E/C.12/1999/10, Para57برای نمونه، ن.ک: 

22. Minimum Subsistence Rights 
23. Non-derogable 
24. to the maximum of its available resources 
25. achieving progressively the full realization of the rights 
26. Non-Retrogressive Measures 

 سیاست مسیر آن مشابه اصول بعض و اساسی قانون 82 اصل»متن اين نظر شورا بدين شرح است:  .12
 کل در دارد، اختیار در که را امکاناتی دولت که است اين مقصود و نمايدمی تعیین را نظام کلی

 بنابراين نمايد، توزيع قانون طبق متعادل طوربه ،شده پیشنهاد اساسی قانون در که هايیرشته
 رعايت با دولت کلی امکانات عدم با و شود فراهم بايد يا بعضاً کالً امکان حد در گانراي آموزش
 که است تذکر به الزم. نمايدمی اقدام ديگران بر مستعدان و مستضعفان ترجیح مثل هااولويت
 هایدانشگاه و دارسم تأسیس ممنوعیت و آموزش بودن دولتی ،اساسی قانون سیم اصل از مستفاد

 وسايل کردن فراهم امکانات از دولت که مادام هذاعلی. باشدنمی عادی قوانین موجببه ملی
 .«باشدنمی اساسی قانون با مغاير انقالب شورای مصوبه به عمل ،نیست برخوردار رايگان آموزش

 در رايگان آموزش از بخواهند هنرجويانی که و ياندانشجو»داشت: اين قانون مقرر می 7ی ماده .18
 تحصیل از که مدتی برابر مکلفند نمايند، استفاده کشور داخل عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه
 خدمت از قسمتی يا تمام انجام از استنکاف صورت در. نمايند خدمت ايران در اند،کرده استفاده رايگان
 .بپردازند به دولت اندنکرده خدمت مدتی که تناسببه يا تمام را گانراي تحصیالت هزينه بايد مذکور،
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 و شهريه پرداخت به مکلف نیستند، رايگان تحصیالت از استفاده به مايل هنرجويانی که و دانشجويان
 «.باشندمی تحصیلی هزينه

 ديگران حقوق و ومیعم مصالح و اسالم مخالف و است مايل بدان که را شغلی دارد حق هر کس .15
 افراد یهمه برای ،گوناگون مشاغل به نیاز جامعه رعايت با است موظف دولت. برگزيند نیست،
 کند. ايجاد مشاغل احراز برای را شرايط مساوی و کار به اشتغال امکان

 ،ماندگیدرراه ،سرپرستیبی ،ازکارافتادگی ،، پیریبیکاری ،بازنشستگی نظر از اجتماعی تأمین از برخورداری .13
حقی  ،غیره و بیمه صورتبه پزشکی هایمراقبت و درمانی و بهداشتی به خدمات نیاز ،سوانح و حوادث

 از حاصل و درآمدهای درآمدهای عمومی محل از قوانین براساس است موظف دولت. همگانی است
 کند. تأمین کشور افراد يکيک برای را فوق مالی هایحمايت و خدمات ،مردم مشارکت

 اولويت رعايت با است موظف دولت. ايرانی است یخانواده و فرد هر حق نیاز، با متناسب مسکن .13
 کند. راهمف را اصل اين اجرای یزمینه کارگران، و خصوص روستانشینانبه نیازمندترند، که هاآن برای

 صورت در. کندمی معین که قانون ترتیبی و حکم به مگر کرد، دستگیر تواننمی را کسهیچ .11
 ظرف حداکثر و شود تفهیم و ابالغ متهم به کتباً داليل، بالفاصله ذکر با بايد اتهام موضوع ،بازداشت

 ،محاکمه مقدمات و ارسال قضايی یصالحه جعمرا به مقدماتی یپرونده وچهار ساعتبیست مدت
 شود.می مجازات قانون طبق اصل اين از متخلف. گردد فراهم وقت در اسرع
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسی
صورت مشروح (، 1823ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی )اداره 

ی کل اداره، تهران: جمهوری اسالمی ایران مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
 .1، چ اول، ج و روابط عمومی مجلس شورای اسالمیامور فرهنگی 

 .222-231، صص 2، تهران: نی، ج حق و مصلحت، «حق ینظريه»(، 1822راسخ، محمد )

، حق و مصلحت، «مفهوم مصلحت عمومی»(، 1822کمیتکی )راسخ، محمد و مهناز بیات
 .171-111، صص 2ج  تهران: نشر نی،

، تهران: معاونت مجموعه نظریات شورای نگهبان(، 1822مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
 تدوين، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری، چ دوم.
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 با «شرعي منصوص تعزيرات»شناسي مفهوم
 نگهبان شورای نظرهای بر تأكيد

 
 **2پور، محمدهادی توکل*1عادل ساريخاني

 

 ايران قم، دانشکده حقوق دانشگاه قم، دانشیار. 1

 ايران شناسي دانشگاه قم، قم،دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم. 2
 

 5/6/5959: رشيپذ  59/2/5959: افتيدر

 يدهكچ
تبع ايرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسالمي مصوب ير منصوص شرعي که بهتعز

دلیل عدم تعريف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفي به خود ديده تأسیس يافت، به 1932
 اين وضع موجب شرعي، ايرادات برخي رفع منظوربه نگهبان شورای اينکه به توجه است. با
شود، در مي آن از صحیح تفسیر یارائه سبب تأسیس اين از وی مقصود به وجهت و شده تأسیس

های مربوط و همچنین اين پژوهش پس از بررسي، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش
مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح اين مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، 

ق با سیاست کیفری اسالم در اين خصوص، ضرورت تأسیس آن بر آن با تطبیتبیین شده و افزون
 مواردیها حاکي از آن است که منظور از تعزير منصوص شرعي، شود. نتايج اين بررسيارزيابي مي

است که در روايات برای آن، تعزير جعل شده است؛ اعم از اينکه میزان آن مقدر )معین( باشد يا 
اشد. همچنین بررسي سیاست کیفری اسالم در اين خصوص طور اطالق به تعزير حکم شده ببه

تعزير در قانون مجازات اسالمي، مواد مربوط را با ايرادی  گونهدهد که عدم تأسیس ايننشان مي
تعزيرات، در  یاين قانون بر کلیه یشدهبینيساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیشمواجه نمي

 خصوص بوده است.راستای سیاست کیفری اسالم در اين 

تعزير، تعزير منصوص شرعي، سیاست کیفری اسالم، قانون مجازات اسالمي،  :هادواژهيلك
 نظرهای شورای نگهبان.

 

                                                                                                                                                       
* E-mail: Adelsari@yahoo.com 

E-mail: Mh.tavakolpour@gmail.com ** ي مسئول   نويسنده                                                                  
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 مقدمه
راه  1932تبع ايرادهای شورای نگهبان به قانون مجازات اسالمي مصوب يکي از مقوالتي که به

اينکه اين تعزيرات، از شمول بسیاری از  است. با عنايت به« تعزير منصوص شرعي» یيافت، مقوله
 اند، تبیین مفهوم و مصاديق آن، اهمیت بسزايي دارد.نهادها و تأسیسات قانون مجازات مستثنا شده

اند، ولي آنچه نظران تفاسیر مختلفي در مورد اين مقوله ارائه کردههر چند تاکنون صاحب
اين امر ر قبال اين موضوع است. در اين خصوص حائز اهمیت است، نظر شورای نگهبان د

بدان سبب است که اين تأسیس با تصريح در نظرهای شورا، عیناً در قانون مجازات اسالمي راه 
رو مقصود شورای نگهبان در اين زمینه، معیار اصلي برای تبیین مفهوم آن است. به بیان يافته و ازاين

انجام گیرد، در واقع نظر شورا از لحاظ عدم  ديگر، چنانچه برداشتي غیر از نظر شورا در اين مورد
رو اعمال آن با ايراد مواجه خواهد بود. با توجه به شود و ازاينمغايرت با موازين شرع تأمین نمي

شده، به نظرهای پذيرفته در اين خصوص و نیز نظرهای ارائههای صورتاينکه در اغلب پژوهش
ها که به نظرهای شورا اشاره شده نیز تبیین پژوهش شورای نگهبان توجهي نشده و در يکي از اين

، اين پژوهش در پي آن است که با بررسي نظرهای شورا در اين (1)نپذيرفته است صحیحي صورت
 خصوص، مفهوم صحیح اين مقوله را ارائه دهد.

سنجي تأسیس آن با توجه به سیاست کیفری بر ضرورت تبیین مفهوم اين مقوله، ضرورتافزون
م و آرای فقهي موجود در اين خصوص حائز اهمیت فراوان است؛ زيرا اين مقوله همچون اسال

های آن در اين زمینه ساير مقوالت قانون مجازات اسالمي بايد مبتني بر موازين شرع و سیاست
تبيين صحيح هاست، باشد. بر اين اساس، مسائل اصلي که اين پژوهش در پي پاسخگويي به آن

با است که  ارزيابي تأسيس آن در قانون مجازات اسالميو نیز  نصوص شرعيمفهوم تعزير م
 پذيرد.ها صورت ميهای مربوط و توصیف و تحلیل و گاه نقد آنمراجعه به اسناد و پژوهش

جايگاه آن در سياست كيفري ، هاي آنگونه ،مفهوم تعزيرات اين نوشتار در شش قسمت
نگرش شوراي نگهبان در قبال اين ، عزير منصوص شرعيهاي موجود پيرامون تديدگاه، اسالم

 شده است. ساماندهي ارزيابي تأسيس آن وتعزيرات 
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 مفهوم تعزيرات. 1
ياری، منع  نصرت، معنایبه لغت در اسالم، کیفری اجراهای ضمانت از يکي عنوانبه تعزير

 و 461 :1ق، ج1111 منظور،ابن ؛461: ق1112 اصفهاني، راغب) است شده ذکر تأديب کردن و
زهره، انجام هر کار زشت ابن. است آمده عملبه آن از گوناگوني تعاريف اصطالح، در و( 462

و ترک هر واجبي را که حد شرعي خاصي ندارد يا حد شرعي دارد ولي شرايط آن جمع 
 تأديب نوعي را ادريس نیز تعزير. ابن(194: ق1111 حسیني حلبي،)داند نیست، تعزير مي

 توسط آن ارتکاب و گنهکار توسط گناه تکرار از جلوگیری برای سبحان خدای که است ستهدان
 که شوندمي حرامي مرتکب يا کرده ترک را واجبي که کساني تمام و است کرده وضع ديگران

 در حلّي محقق(. 491: 9 ج ق،1111 ادريس حلّي ،ابن) نداآن مستوجب ندارد، شرعي حد
 و( 196: 1 ج ق،1111 محقق حلّي،) نامیده تعزير را نداشته معین بتعقو آنچه حد، مقابلِ
 نشده مشخص آن میزان شرع در اغلب که دانسته اهانتي يا مجازات را تعزير نیز ثاني شهید
 (.924: 11 ج ،ق1119 عاملي،) است

است شده  تعیین جرايم برای اسالم در که اجراهاييضمانت  ساير از تعزير تمايز وجه
 در آن نوع و میزان داشتن قرار و تعزيری مجازات میزان نبودن مقدر حدود(، و ديات ص،)قصا
 که اندمعیني و ثابت مجازات و هستند جنايات به مختص ديات و قصاص. است حاکم دست

. مجزاست ديات و قصاص از تعزيرات، قلمرو اساس، اين بر. دارند را خود خاص احکام البته
 که است حدی جرايم است، متجانس آن با نوعيبه و تعزيرات به نزديك ،قلمرو لحاظ از آنچه

. دارند تعزيرات به نسبت شديدتری مجازات جامعه، هنجارهای نقض شدت میزان برحسب
 حدود يعني جنس، يك در آن ضد به تعزير فقها، از بسیاری تعاريف در تجانس اين براساس
 تعريف نامعین مجازات است، معین مجازات که حد خالف بر تعزير يعني است؛ شده تعريف

 ج ق،1111 ي،عجل حلّي ؛194: ق1111 حسیني حلبي، ؛63: 1ج  ،1911 طوسي،) شده است
 البته(. 199: 14 ج ق،1111 طباطبايي، حائری ؛196: 1 ج ق،1111 محقق حلّي، ؛491: 9

 کرده اضافه تعزير بودنِ نامعین وصف به را غالباً قید مسالك، در ثاني شهید گذشت، چنانکه
 دارای تعزيرات بر آن شمول و تعريف کردن جامع دلیلبه امر اين رسدمي نظربه که است

 .شودمي بیان نوشتار اين آتي مباحث در آن تفصیل که است پذيرفته صورت معین مجازات

 تعزيرات در سياست كيفری اسالم  جايگاه. 2

ها و دگي افراد و برای تمامي اعصار سیاستعنوان ديني که در تمامي شئون زناسالم به
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ها از جمله تنوع در دهي کیفری نیز واجد برخي سیاستهای جامعي دارد، در قبال پاسخبرنامه
 هدف شارع و نبوده حکمت بدون اصوالً اسالم، کیفری نظام در کیفردهي است. تنوع مجازات
 از غیر رفتارهای برای نبود، گونهاين اگر که است؛ بوده مصالحي تأمین مجازات تنوع از مقدس

 بار آن نیز بر مشابهي احکام تبع آن،که به شدمي مجازات دستهيك  به قائل صرفاً جنايات،
حدی را قرار  اين در حالي است که اسالم برای جرايم دارای اهمیت بیشتر، مجازات. شدندمي

غیرمعین و  تر، مجازاتاهمیتکمند و برای جرايم اهايي معین و قطعيداده که مجازات
تعزيری قرار داده است. جرايم حدی مشمول قواعد و احکامي چون  نام مجازات غیرقطعي به

 عدم حد، در کفالت و سوگند و شفاعت جواز عدم آن، تعطیل حرمت و حد یاقامه وجوب»
 تند.بوده که تعزيرات از شمول اين قواعد خارج هس (2)«آن اجرای در تأخیر جواز

ها و همچنین بسیط نبودن شخصیت گستردگي، تنوع و پیچیدگي جرايم و ناهنجاری
های مجرمانه است که دهي به پديدهبزهکاران، مستلزم وجود تدابیر و راهکارهای متنوع پاسخ

 عاملي،) اول (. شهید126: 1911اين راهکارهاست )حسیني،  ینیز از جمله تنوع در مجازات
 بیان در( 119: ق1119 حلي سیوری،) مقداد فاضل مرحوم و (111 و 119: 2 ج تا،بي

 و نوع و ديدهبزه مرتکب، خصوصیات حسب بر را تعزير میزان تعزير، و حد بین هایتفاوت
 را جرم ارتکاب صرف حد، خصوص در کهدانسته است، درحالي متغیر ارتکابي، جرم میزان
 . دانندمي کافي
بیني و مجازات آن را از نظر نوع را دقیقاً پیشی از آن ]جرايم[ ااسالم بخش مهم و عمده»

گانه(. اما بخش ديگر که قابل تعیین و کیفیت و کمیت تعیین کرده است )مانند حدود شش
طور کلي تشريع کرده و تعیین دقیق آن را ؛ چون بسیار پرنوسان است، اصل آن را بهدقیق نبوده

و « نوع جرم»و « کیفیت»حکومت اسالمي و حاکم شرع گذارده که با در نظر گرفتن  یبر عهده
، مجازات الزم را تعیین و اجرا کند. و اين يکي از رموز «ساير خصوصیات»و « مکان»و « زمان»

با توجه به شرايط و  -اسالم است؛ زيرا دست قضات را برای مجازات مجرمین جاودانگي آيین
ها داده است تا بتوانند نیازهای هر باز گذارده و اختیارات نسبتاً وسیعي به آن -های زمانويژگي

وسیله آن برطرف سازند و گرد عدم قابلیت اجرا بر دامان احکام آن ننشیند و همیشه زمان را به
  (.61: 1969)مکارم شیرازی، « ه باشدتازه و زند

يکي از مباني مجازات تعزيری اصل فردی کردن مجازات است که قضات  بر اين اساس،
منظور تأديب مجرم، اقدام به تعیین مجازات کنند. البته بايد براساس آن با رعايت تناسب و به

اين  ی، قسمت عمده(9)زیاين نکته را مدنظر قرار داد که با عنايت به مالحظات جوامع امرو
گیرد تا با توجه به مقتضیات زمان، خصوصیات قانونگذار اسالمي قرار مي یمهم بر عهده
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ديده و جرم ارتکابي و همچنین میزان ضررهای وارده به جامعه، مجازات الزم را مرتکب، بزه
تعیین مجازات  نیز اختیاراتي برای قضات در وضع کند، البته در راستای فردی کردن مجازات

 قرار دهد. 
با توجه به مباحث مزبور، آنچه در خصوص مجازات حدی و تعزيری حائز اهمیت است، 

به  آن است که اهداف و مقاصد اين تشريع دوگانه بايد در قانونگذاری اسالمي که امروزه
( 64: 1969)مکارم شیرازی، « است حاجت و نیاز موارد بر اسالم قوانین کلیات تطبیق» معنای

خصوص با توجه به جعل چنانکه در ادامه بیان خواهد شد، به مدنظر قرار گیرد؛ امری که
 نظر مغفول واقع شده است.تعزيرات منصوص شرعي، به

 تعزيرات شناسيگونه. 3
وجود برخي از موارد تعزير که براساس روايات مجازات معین دارند، سبب شده است تا 

تعزير مقدر در کالم برخي فقها ورود پیدا کند. چنانکه گذشت، شهید  نامای از تعزير به گونه
تعزير اضافه کرده است. دلیل  بودنِ نامعین وصف به را غالباً ثاني در تعريف خود از تعزير، قید

که شهید را بر آن داشته است تا  (1)اين امر نیز وجود برخي تعزيرات دارای مجازات معین است
ير، عدم تقدير مجازات بداند، در برخي افرادِ تعزير، قائل به تقدير هرچند اصل را در تعز

(. البته برخي فقها نیز با اشاره به پنج موردی 926: 11ج  ق،1119 ،يثان دیشهمجازات باشد )
کنند، با ذکر برخي داليل اين موارد مقدر را حد عنوان تعزيرات مقدر ذکر ميکه شهید ثاني به

رو اين موارد را استثنای ( و ازاين12-1ق: 1122؛ فاضل لنکراني، 1ق: 1111دانند )تبريزی، مي
 مانند دانند. برخي نیز اين موارد را يابر وصف نامعین بودن مجازات در جرايم تعزيری نمي

میزان خاصي را  مخصوص، مورد در شرع حاکم عنوانبه معصوم )ع( که انددانسته مصداق ذکر
 مکان و زمان تغییر با که انددانسته حکومتي حکم قبیل از ها رانآ اينکه يا مشخص کرده است

آنچه در کالم فقها در اين خصوص قابل  .(111 - 111: 1919)مکارم شیرازی،  تغییرند قابل
است که برای تعزير ذکر شده است، نه اينکه به تعزيرات « مقدر»مالحظه است، وصف 

 ای کرده باشند. منصوص اشاره
توان در تصويب قوانین مجازات جمهوری اسالمي ايران گر تعزير را ميهای ديگونه

تعزير در »، تعزير اعم از 1932قانون مجازات اسالمي مصوب  11 یمشاهده کرد. براساس ماده
ها که در اين گونه (4)است.« تعزير در قبال نقض مقررات حکومتي»و « قبال محرمات شرعي

، بنا به داليلي از اقسام تعزير 1932اشتند، در قانون مصوب قوانین قبلي خود عناوين ديگری د
، تعزيرات را 1961به مجازات اسالمي مصوب هرچند قانونگذار در قانون راجعذکر شدند. 
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 در تصويب قانون 1961صرفاً قسیم مجازات حدود، قصاص و ديات دانسته بود، در سال 
در تصويب  1911کشور و نیز در سال  عالي ديوان شعب و 2 و 1 کیفری هایدادگاه تشکیل

در عرض « بازدارنده مجازات»را با نام  جديدی از مجازات یقانون مجازات اسالمي، گونه
که به لحاظ مقدر نبودن و در دست حاکم قرار داشتن،  مزبور قرار داد. اين مجازات مجازات

 شرعي محرمات به تعزير،ه تعزيری بود، از اين جهت با تعزير تفاوت داشت ک مشابه مجازات
 شده واگذار حاکم به و نشده معین مجازات آن، برای شرعي نصوص در که منحصر شده بود

 تحريم یسابقه شرعي نصوص در که شدمي مواردی به ناظر بازدارنده مجازات و (6)بود
ين ا (1).کردمي تعیین نظم و مراعات مصلحت اجتماع حفظ منظوربه را آن حکومت و نداشت

، با توجه به (1)امر که بنابر برداشتي از پاسخ امام خمیني )ره( به استفتايي در اين خصوص بود
 1932درستي در قانون مجازات اسالمي مصوب ، به(3)برخي اشکاالت نظری و مشکالت عملي

ن عنوادر قانون اخیر به ذکر نشد. به بیان ديگر، اين نوع مجازات که قبالً قسیم تعزيرات بود،
 وضع شده است.« تعزير در قبال نقض مقررات حکومتي»يکي از اقسام تعزيرات، تحت عنوان 

، در پي ايراداتي که شورای نگهبان بر 1932در تصويب قانون مجازات اسالمي مصوب 
نام جديدی از تعزير به ی، گونه(11)مجازات اسالمي وارد ساخت یمواد مختلفي از مصوبه

ه قاموس ادبیات فقهي و حقوقي کشور وارد شد که در ادامه ب« تعزير منصوص شرعي»
عنوان های فقهي و حقوقي موجود در اين خصوص و همچنین نظر شورای نگهبان بهديدگاه

 شود.واضع اين تـأسیس بررسي مي

 ی تعزير منصوص شرعيدر زمينه موجودهای ديدگاه. 4

با تلفیق مجازات بازدارنده در  1932اگرچه قانونگذار در قانون مجازات اسالمي مصوب 
تعزيرات، درصدد بود تا احکام مشابهي را بر محرمات شرعي و نقض مقررات حکومتي جاری 

سازی اين تصمیم قانون مجازات اسالمي موجب عقیم 114ی ماده 2 یسازد، تصويب تبصره
ات اسالمي شد. براساس اين تبصره، تعزيرات منصوص شرعي از بسیاری از احکام قانون مجاز

 «ب» و «الف» هایبند و 1 یماده «ب» بند)خارجي  کشورهای کیفری احکام يعني پذيرش
 از معافیت ،(21 یماده) حکم مورد مجازات جایبه قبلي بازداشت مدت یمحاسبه ،(1 یماده
 ،(11 یماده) حکم صدور تعويق ،(93 یماده) هشت و هفت یدرجه تعزيری جرايم در کیفر

 تعلیق ،(14 یماده) حکم صدور تعويق مدت در شرايط رعايت فرض در کیفر از معافیت
 و 39 مواد) نوجوان و اطفال مجازات تعلیق يا تعويق تخفیف، ،(16 یماده) مجازات اجرای

و  (114 یماده) توبه اثر بر مجازات ، سقوط(114 یماده) جرايم تعقیب زمان مرور ،(31
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 2 یالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی )تبصرهع ممکنهمچنین مقررات مرتبط با مناف
 مانند.بهره مي( بي1932قانون آيین دادرسي کیفری مصوب  11ی ماده

وجود دارد، ابتدا بايد « تعزير منصوص شرعي»هايي که از تأسیس در خصوص برداشت
نوعي م فقها بهشود. چنانکه بیان شد، در کالگفت که اين اصطالح، در کالم فقها مشاهده نمي

را تعزير  اشاره شده بود که برخي فقها نیز اساساً اين مجازات« تعزير مقدر»نام از تعزير به 
اشاره « مجازات منصوص شرعي»دانستند. البته برخي فقهای معاصر در آثار خود به نمي
منصوص را اند، نه آنکه تعزيرات ای از آن قلمداد کردهاند که تعزيرات شرعي را گونهکرده

 (.111: 1919؛ کعبي، 91: 1ق، ج 1121صرفاً تعزيرات مقدر قلمداد کنند )موسوی اردبیلي، 
های ها و برداشتاند نیز تحلیلدر بیان حقوقداناني که در راستای تبیین اين تأسیس برآمده

تعزيرات منصوص  گونه استداللي در اين خصوص،شود؛ برخي بدون هیچمختلفي مشاهده مي
ي را منحصر به موارد تعزيرات شرعي مقدر )محرمات دارای میزان مجازات معین( دانسته شرع

و سپس براساس اين مفروض، به رويکردهای مختلف فقهي در قبال اين تعزيرات )تعزيرات 
و در نهايت راهکار تشخیص تعداد اين تعزيرات را از لحاظ قانوني بیان  اندمقدر( پرداخته

درستي به موضع رسد اين تحلیل بهنظر مي(. به111-39: 1931فرد، و نادریاند )برهاني داشته
جاست که آيا منظور از تعزيرات منصوص نزاع نپرداخته است. به بیان ديگر، اول کالم در اين

های شود. اين امر در نظریز شامل ميتعزيرات مقدر است يا تعزيرات غیرمقدر را ن شرعي،
شود: ، نیز مشاهده مي(11)قضايیه انجام گرفته است یحقوقي قوه یدارهمشورتي متعددی که از ا

شود که در شرع مقدس اسالم برای يك عمل تعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي»
موجب روايات و يا هر معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراين در مواردی که به

طلق برای عمل، تعزير مقرر شده است ولي نوع و مقدار آن طور کلي و مدلیل شرعي ديگر، به
گونه در اين نظرها نیز بدون هیچ«. شودمعین نگرديده، تعزير منصوص شرعي محسوب نمي

 استداللي، تعزير منصوص شرعي منحصر به تعزيرات مقدر شرعي شده است.
های تفسیر برخي در اين خصوص سه تفسیر ارائه داده و در نهايت با توجه به روش

استثنای حدود دانند. براساس تفسیر نخست، به تر ميقانوني، تفسیر سوم را منطقي
شرعي، تعزيرند که موارد دارای موجب و  یساير جرايم و مجازات دارای پیشینه (12)گانه،شش

شوند. در تفسیر دوم، تعزيرات میزان مجازات معین آن، تعزير منصوص شرعي محسوب مي
ها در شرع مشخص شده باشد، ، به مواردی اطالق شده است که موجب آنمنصوص شرعي

ها معین نباشد. به بیان ديگر، آنچه دارای نوع و میزان مجازات مشخص هرچند مجازات آن
تحريم داشته باشد، تعزير منصوص شرعي  یاست، حد نام دارد و هر آنچه در شرع سابقه
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بازدارنده خواهد بود.  عي، قسیم مجازاتاست. براساس اين تفسیر، تعزير منصوص شر
براساس تفسیر سومي که ارائه شده است، تعزير منصوص شرعي، هرچند دارای میزان مجازات 
معین است، مجازات آن ثابت نبوده، بلکه دارای حداقل و حداکثر است. برای مثال، حضور دو 

ی تعزيرات ، از جملهنفر برهنه زير پوشش واحد که مجازات آن معین ولي غیرثابت است
 نظر از ايراداتي که(. صرف113-111: 1932زاده، منصوص شرعي است )رحمانیان و حبیب

، ايراد کلي وارد (19)شده برای تفاسیر مزبور وارد ساختهای ارائهتوان به هر يك از ارزيابيمي
در قالب نصوص  توان ارزيابي احتماالت مزبور صرفاًتحلیل و استنتاج را مي یبر اين شیوه

عنوان ت عام( و هم بهعنوان مقنن )در برداشقانون و عدم لحاظ نظرهای شورای نگهبان هم به
های أسیس دانست. به بیان ديگر، هرچند در اين تحقیق، سعي شده است با روشواضع اين ت

مواد  شود، محصور شدن در بررسي تفسیری و با استفاده از اصول حقوقي بهترين تفسیر ارائه
 سازد.حاصل را با ايراد مواجه مي یقانوني و عدم لحاظ مراد مقنن از اين تأسیس، نتیجه

يافته نیز نظرهای مختلفي در اين خصوص ارائه و بررسي های انجامدر يکي از پژوهش
(. در اين پژوهش ابتدا به يکي از 144-141: 1939سراب،  شده است )ساريخاني و اکرمي

ر خصوص تعزير منصوص شرعي که آن را تعزيرات در قبال هر گونه نظرهای موجود د
شود که با ذکر برخي داليل (، اشاره مي269: 1، ج 1939داند )زراعت، محرمات شرعي مي

شود. در ادامه با طرح دو احتمال که يکي تعزير درستي رد ميفقهي و قانوني، اين نظر به
دانسته و ديگری آن را « قابلیت تعزيرمحرمات واجد نص شرعي بر »منصوص شرعي را 

رهای شورای نگهبان در داند و با بررسي نظمي« محرمات واجد تعزير مقدر شرعي»منحصر به 
تعزيراتي است که  شود که منظور مقنن از تعزيرات منصوص شرعي،گیری مينتیجه اين زمینه،

ار اين پژوهش از تعزيرات میزان مجازات تعزيری آن منصوص است. به بیان ديگر، مفهوم مخت
است. هرچند در پژوهش مزبور از حیث بررسي نظرهای « تعزيرات مقدر»منصوص شرعي، 

مشروح  یجا انجام گرفته است، ولي با توجه به عدم مطالعهاقدامي در خور تحسین و به شورا،
مراد شورای هايي از متن برخي نظرهای اين شورا، مذاکرات شورای نگهبان و اکتفا به برداشت

شده، بر نظر شورا حاصل یرو نتیجهخوبي تبیین نشده است و ازايننگهبان از اين تأسیس به
   (11)منطبق نیست.

 نگرش شورای نگهبان در خصوص تعزير منصوص شرعي. 5
دلیل تأکید اين نوشتار بر بررسي نگرش شورای نگهبان در مورد تعزير منصوص شرعي، به

رو در ادامه پس از ين نظرها در تفسیر صحیح اين تأسیس است. ازاينتأثیر بسزای نقش ا
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ای گذرا به نقش نظرهای اين شورا در تفسیر قوانین، مشروح مذاکرات اين شورا در اشاره
 شود.خصوص تعزير منصوص شرعي بررسي مي

 . نقش نظرهای شورای نگهبان در تفسير قوانين5-1
ويداست، مصوبات مجلس، زماني شکل قانوني و قانون اساسي ه 31آنچنان که از اصل 

يابد که به تأيید شورای نگهبان رسیده باشد. به بیان ديگر، شورای نگهبان نیز بخشي اجرايي مي
از فرايند تصويب قوانین است؛ هرچند اين وظیفه را در قالب تشخیص عدم مغايرت اين 

ری اصول مربوط به شورای نگهبان مصوبات با موازين شرع و قانون اساسي انجام دهد. قرارگی
مقننه نیز مؤيد اين بحث است. بر اين  یدر فصل ششم قانون اساسي يعني فصل مربوط به قوه

ويژه در مواردی که سبب تغییر اساس، نظرهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس به
ی تفسیر مفاد مصوبات است يا موجد تأسیس جديدی در آن است، يکي از منابع مهم برا

 صحیح قوانین است.
تبع نظرهای شورای نگهبان به قانون در قانون مجازات اسالمي يکي از مواردی که به

است که در نظرهای شورا به آن « تعزير منصوص شرعي» یمجازات اسالمي راه يافت، مقوله
انون تصريح شده بود و مجلس برای رفع مغايرت برخي مواد اين قانون، اين تأسیس را به ق

 مجازات اسالمي افزود. 
، متعاقب ايراد شورا و تصريح به آن به «تعزير منصوص شرعي» یبا توجه به اينکه مقوله

قانون مجازات اسالمي افزوده شد، برداشتي که شورای نگهبان در خصوص اين تأسیس داشته، 
حاظ عدم معیار اصلي برای فهم اين تأسیس است، در غیر اين صورت، نظر اين شورا از ل

 مغايرت با موازين شرع تأمین نشده و اجرای آن واجد ايراد خواهد بود.

 . تحليل مشروح مذاكرات اعضا در خصوص تعزير منصوص شرعي5-2
مجازات اسالمي توسط شورای نگهبان، يکي از اعضا  یبررسي اليحه یدر اولین جلسه

ندی که در سابق طي شده است و اهلل يزدی( به بحث تعزيرات شرعي و بازدارنده و رو)آيت
ای داشته و قائل به تفکیك میان گرفته از محضر امام خمیني )ره( اشارهنیز استفتای انجام

 مشروح مذاکرات شورای نگهبان،شدند )« تعزيرات بازدارنده»از « تعزيرات وارد در روايات»
در خصوص پذيرش  1ی ماده 2بعد، در بررسي بند  ی(. در جلسه1/1/1911مورخ  یجلسه

احکام کیفری کشورهای خارجي، فقهای شورا با تأکید بر اجرای احکام تعزيرات شرعي، اين 
 مشروح مذاکرات شورای نگهبان،بند را با رأی اجماعي، خالف موازين شرع اعالم کردند )

ره به دوبا یاهلل يزدی( با اشاره(. در اين جلسه، يکي از فقها )آيت14/1/1911 مورخ یجلسه
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منصوص  بازدارنده را در عرض مجازات گرفته از امام خمیني )ره(، مجازاتاستفتای انجام
معنا که بازدارنده اعم از مجازات حکومتي و مجازات شرعي  شرعي ذکر کردند؛ بدين

عنوان استثنای برخي از غیرمنصوص است. از اين جلسه به بعد، تعزيرات منصوص شرعي به
در خصوص تعزيرات در مواد مربوط، مورد ايراد فقهای شورای نگهبان قرار  احکام اين قانون

 مورخ یجلسه مشروح مذاکرات شورای نگهبان،گیرد. در يکي ديگر از جلسات )مي
در غیر موارد منصوص، تعزيری داريم که شرعي »دارند که ( نیز ايشان اشاره مي21/1/1911

گیرد. همچنین در اهلل مؤمن( نیز قرار ميقها )آيتکه مورد تصديق يکي ديگر از ف« هم باشد
اهلل قانون مجازات در خصوص شمول مرور زمان، يکي از فقها )آيت 111ی بررسي ماده

مدرسي يزدی( احکام اين ماده را در خصوص هر تعزير شرعي )اعم از تعزير منصوص و 
که توسط ساير فقها پذيرفته نشده دانند تعزير در قبال هر عمل حرام(، مغاير با موازين شرع مي

دانند. با توجه به نظرهای و آن را صرفاً در خصوص تعزير منصوص شرعي، دارای ايراد مي
مزبور، فقهای شورای نگهبان از ذکر تعزير منصوص شرعي، موارد محرم شرعي را که در 

 اند.روايات تجريم نشده است، منظور نداشته
صوص يا اطالق آن )اعم از مقدر و غیرمقدر(، فقهای در خصوص مقدر بودن تعزيرات من

شورای نگهبان با التفات به وجود تعزيرات مقدر، تعزيرات منصوص شرعي )اعم از مقدر و 
قانون مجازات اسالمي در قسمتي که يکي  13ی اند. در بررسي مادهغیرمقدر( را مدنظر داشته

نیز در اين خصوص، بحثي میان فقها  است،از موارد تعزير را نودونه ضربه شالق تعیین کرده 
اهلل شاهرودی( اين مجازات را تعزير شرعي مقدر و بعضي صورت گرفت که برخي )آيت

 یجلسه مشروح مذاکرات شورای نگهبان،دانستند )اهلل مدرسي يزدی( نیز آن را حد مي)آيت
ف و تعويق صدور اين قانون در خصوص تخفی 14و  93(. در بررسي مواد 14/1/1911 مورخ

اهلل شاهرودی و دکتر اسماعیلي( به وجود برخي تعزيرات منصوصي حکم نیز برخي اعضا )آيت
که دارای میزان مشخص است، اشاراتي داشتند که در نهايت، وجه اطالق آن )اعم از مقدر و 

« تعزير منصوص شرعي»غیرمقدر( توسط اکثريت اعضا پذيرفته شده و در نظر شورا با عنوان 
ی ماده اند،ده را تعزير منصوص مقدر برداشت کردهمطرح شد. تنها موردی که اعضا، منظور ما

است که در آن به تعزير معین شرعي تصريح شده است و اين مجازات  (14)قانون مجازات 194
تبع ايراد شورای نگهبان درج نشده نخست مجلس وجود داشته و به ینیز از ابتدا در مصوبه

 است.
ها ه تعزيرات منصوص شرعي از آنبررسي نظرهای شورای نگهبان در خصوص موادی ک

ها اند، حاکي از آن است که شورای نگهبان محرماتي را که در روايات برای آنمستثنا شده
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طور اطالق به تعزير حکم شده تعزير جعل شده است، چه میزان مجازات معین باشد و چه به
ن در خصوص نظرهای شورای نگهبا (16)باشد را تعزير منصوص شرعي قلمداد کرده است.

اين قانون،  93ی قانون مجازات اسالمي نیز مؤيد اين ادعاست. در خصوص ماده 11و  93مواد 
عنوان يکي از مصاديق تعزيرات منصوص خواری را بهشورا در نظر خود مجازات تعزيری روزه

خواری دارای جا که روزه(. از آن91: 1932ی شورای نگهبان، کند )پژوهشکدهشرعي ذکر مي
مجازات تعزيری مقدر نیست، شورا تعزيرات منصوص شرعي را اعم از تعزيرات مقدر و 

، شورا اطالق آن را در غیر تعزيرات 11ی داند. همچنین در خصوص مادهغیرمقدر مي
: 1932ی شورای نگهبان، دارد )پژوهشکدهبازدارنده و حکومتي خالف موازين شرع اعالم مي

آن است که شورا تعزيرات منصوص شرعي را منحصر به  ( که اين نظر نیز حاکي از91
 داند.تعزيرات شرعي مقدر نمي

زيرا  بررسي لغوی اين تأسیس نیز مؤيد برداشتي است که شورای نگهبان از آن دارد؛
ها منصوص بدين معناست که برای يك مجازات تعزيری، نص وجود دارد )در روايات به آن

 مجازات لزوماً مقدر باشد.تصريح شده است(، نه اينکه آن 
قضايیه در  یکل حقوقي قوه یبا توجه به مباحث مزبور، تفاسیری که حقوقدانان و اداره

اند، مبتني بر نظر مقنن نبوده است و تفسیر صحیح اين ارائه کرده« تعزير منصوص شرعي»مورد 
خته شد. همان مراد شورای نگهبان از آن است که در اين قسمت به آن پردا تأسیس،

معنای پذيرش  الوصف، پذيرش اين تفسیر در نظام قانوني جمهوری اسالمي ايران لزوماً بهمع
گونه از تأسیس آن در اين نظام نیست. بر اين اساس در قسمت آتي اين نوشتار، تأسیس اين

 تعزير از منظر سیاست کیفری اسالم و اقتضائات حکومتي، ارزيابي خواهد شد.

 يس تعزير منصوص شرعيارزيابي تأس. 6
 یبررسي مجموعه مباحث مطرح در مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص اليحه

دلیل جلوگیری از عدم اجرا يا تغییر در دهد که اعضای شورا بهمجازات اسالمي نشان مي
)اعم از مقدر و « تعزيرات منصوص شرعي»دارند، موضوع  ميتجر یشرعي که سابقه مجازات
( را به قانون مجازات اسالمي وارد کرده و آن را از شمول برخي نهادهای اين قانون، غیرمقدر

های مختلف اند. با عنايت به سیاست کیفری اسالم در خصوص وضع گونهمستثنا ساخته
رسد ايجاد اين تأسیس وجهي نظر ميمجازات و همچنین با توجه به برخي مباني فقهي، به

 است.ندارد و با انتقاد مواجه 
حد و تعزير مقاصدی داشته است  یطورکه گذشت، شارع مقدس از تشريع دوگانههمان
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که اين مقاصد در قانونگذاری نیز بايد رعايت شود. همچنین در کالم برخي فقهای متقدم و 
معاصر، اين تصريح مشاهده شد که تعزير مجازاتي نامعین و غیرقطعي است که در دست حاکم 

ار داده شده است تا در شرايط گوناگون، تصمیمات متناسب را اتخاذ کند و اسالمي قر یجامعه
جاست که اگر حال سؤال ايندر نهايت سبب تأديب مجرم و پیشگیری از تکرار جرم شود. 

بیني نهادهايي همچون عفو، تخفیف و تعلیق، اسالمي تشخیص دهد که پیش یحاکم جامعه
یری و کنترل جرايم و چه از لحاظ تأديب مرتکبان چه از لحاظ اقتضائات مديريتي در پیشگ

در اين  ند، چرا بايد برخي تعزيرات از اين قاعده مستثنا شوند؟اجرايم، اقداماتي مناسب
خصوص يکي از فقهای معاصر، با توجه به اينکه حقیقت تعزير را پیشگیری از تکرار جرم و 

را « االسهل فاالسهل»ها ترين راهساندانند و برای اين منظور استفاده از آتأديب مجرم مي
دانند تعلیق تعزيرات را اگر مؤثر در حال مجرم باشد، جايز و بلکه واجب مي دانند،صحیح مي

 (.114-111: 1919)مکارم شیرازی، 
اشاره شد که با توجه به مشروح مذاکرات شورای نگهبان، منظور از تعزيرات منصوص 

قدر است. در خصوص تعزيرات منصوص غیرمقدر، اين شرعي اعم از موارد مقدر و غیرم
 یپرسش وجود دارد که آيا اعمال نهادهايي مانند عفو، تخفیف و تعلیق توسط حاکم جامعه

زدايي شده است؟ به بیان ديگر، آيا وجود نص در معناست که از اين رفتارها جرم اسالمي بدين
شرايط لزوماً اين تعزير بايد  یهمهمعناست که در خصوص تعزيری بودن يك رفتار، بدين 

تواند در انگاری يك رفتار، مياسالمي، با وجود جرم یانجام گیرد، يا اينکه حاکم جامعه
 اجرا با توجه به اوضاع و احوال مختلف، نسبت به تخفیف، عفو و تعلیق اقدام کند؟ یمرحله
فکیك قائل شد. قانونگذار رسد در اين خصوص بايد بین مراحل تقنین و اجرا  تنظر ميبه

حدت نقض شدت و تقنین، ارتکاب برخي رفتارهای خالف هنجار را با توجه به  یدر مرحله
نوعي نمايانگر میزان حساسیت جامعه نسبت تواند بهداند که اين امر خود ميها، جرم ميارزش

ر جامعه فراهم کند. با تواند میزاني از بازدارندگي را دامری که خود مي به اين رفتارها باشد؛
بیني کند که در اجرا پیش یتواند شرايطي را برای مرحلهانگاری، قانونگذار ميوجود اين جرم

تواند در راستای نیل به اهداف شده اجرا نشوند؛ اين امر نیز ميتعیین برخي موارد، مجازات
رسد قانونگذار جمهوری نظر ميبازدارندگي و اصالح و تربیت مجرم باشد. در اين زمینه به

سو به اصل  ، از يك«تعزير منصوص غیرمقدر»انگاری تمامي موارد تواند با جرماسالمي مي
بیني نهادهايي چون ای وارد نکند و از سوی ديگر، با امکان پیشتجريم آن در روايات خدشه

ر قبال ای به سیاست اتخاذی خود دعفو، تعلیق و تخفیف در خصوص اين تعزيرات، خدشه
   سازی برخي مجازات وارد نیاورد.غیرقطعي
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در خصوص تعزيرات منصوص مقدر نیز دو امکان وجود دارد. چنانچه اين موارد تعزير 
کلي که در خصوص تعزير وجود دارد و  یرسد با توجه به قاعدهنظر مي، به(11)باشند
در روايات مربوط را  جازاتتوان تعیین مطورکه در کالم برخي فقها نیز اشاره شد، ميهمان

اموری مصداقي يا از باب حکم حکومتي محسوب کرد و در حال حاضر، تعیین مقدار مجازات 
اسالمي قرار داد. بر اين اساس حتي در  یو تشخیص لزوم اجرای آن را در دست حاکم جامعه

ها بر آن توان قائل به شمول نهادهای مذکور در قانونخصوص تعزيرات منصوص مقدر نیز مي
توان موجبي برای مغايرت با موازين شرع دانست. همچنین ها را نميبود و مستثنا نکردن آن

های فقهي در اين خصوص اگر اين موارد حد محسوب شوند، شايسته است که پس از بررسي
عنوان حد احصا شود تا مردم در مورد چگونگي کیفرهايي که توسط قانونگذار به

 های آنان است، علم و آگاهي کافي داشته باشند.ق و آزادیحقو یتحديدکننده
رسد اقدام قانونگذار در تسری احکامي چون عفو، نظر ميبا توجه به مباحث مزبور، به

تنها مغايرتي با سیاست کیفری اسالم نداشته، بلکه در تخفیف و تعلیق به جمیع تعزيرات، نه
عدم قطعیت برخي »همگي از ابزار سیاست راستای آن نیز بوده است؛ زيرا اين نهادها 

است که يکي از خصايص اصلي تعزير نیز همین غیرقطعي بودن آن است. در « هامجازات
روايات  یرسد که تفکیك میان تعزيرات نیازمند دلیل است، زيرا با مالحظهنظر ميمقابل به

حیث معین بودن و توان شاهد افتراقي میان جرايم تعزيری از موجود در اين خصوص نمي
گونه تعزيرات در قانون مجازات سبب شده بر آن، قرار دادن اينبود. افزون قطعیت مجازات

دار داری اسالمي بوده است، خدشهحکومت یها تجربهاست تا سیاست مزبور که متأثر از سال
ن است بر تأمین اهداف بازدارندگي و اصالح و تربیت مجرمان، ممکشود؛ سیاستي که افزون

 (11)های مديريتي بوده باشد.ناشي از اقتضائات و توانمندی
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 گيرینتيجه
دهد بررسي مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص تعزير منصوص شرعي نشان مي

که منظور شورای نگهبان از اين تعزير، مشتمل بر هر گونه تجريمي است که در روايات 
چه  ه در روايات برای آن تعزير قرار داده شده است،موجود است. به بیان ديگر، هر رفتاری ک

صورت اطالق، به تعزير حکم شده باشد، تعزير میزان آن مقدر و معین باشد و چه در آن به
های مختلفي که از تعزير چه در کالم فقها شود. با توجه به گونهمنصوص شرعي محسوب مي

 گونه خواهد بود.ت بدينبندی تعزيراو چه در بیان قوانین ارائه شد، دسته

 
تبع ايراد شرعي شورای نگهبان به قانون مجازات اسالمي با عنايت به اينکه اين تأسیس، به

ای بايد برداشت شود که ايراد مغايرت اين شورا را در عمل نیز گونهراه يافته و مفهوم آن به
صورت پذيرد، تفسیر آن به رو در حال حاضر برداشتي که بايد از اين مقوله مرتفع کند؛ ازاين

قوانین  وضوح و تیشفاف لزوم به توجهتعزير منصوص )اعم از مقدر و غیرمقدر( است. البته با 
 های اساسي افراد را نشانه رفته است، الزمويژه در مورد قوانین کیفری که حقوق و آزادیبه

 آرا تشتت از تا پرداختيم آن مصاديق ذکر و تعزير اين تعريف به قانون اين در قانونگذار بود
 .کند جلوگیری مختلف هایبرداشت و

کیفری اسالم در خصوص  گونه از تعزير، با توجه به سیاستدر خصوص تأسیس اين
ها تصريح مجازات حدی و تعزيری که در کالم برخي فقها نیز به تمايزات آن یتشريع دوگانه

ديده و زمان، خصوصیات مرتکب، بزه مقتضیاتشده است، از جمله اينکه تعزير متناسب با 
منظور تأديب مجرم و پیشگیری از و به جرم ارتکابي و همچنین میزان ضررهای وارده به جامعه

رسد که تعزيرات اعم از منصوص )مقدر و غیرمقدر( و نظر ميشود، بهتکرار جرم تعیین مي
اسالمي  یحاکم جامعهاسالمي باشد. در اين خصوص  یغیرمنصوص بايد در يد حاکم جامعه

تواند با توجه به شرايط جامعه و با رعايت تناسب به نسبت شرايط مختلف، اقدام به تعیین مي
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رسد عدم تأسیس اين مقوله در نظر مياجرای آن کند. بر اين اساس به یمیزان مجازات و نحوه
جب فاصله قانون مجازات اسالمي با ايراد شرعي مواجه نیست و بر عکس، تأسیس آن مو
رسد نظر ميگرفتن از سیاست کیفری اسالم در اين زمینه است. با توجه به مباحث مزبور، به

وضع تعزير در  یهای مختلف از تعزير ذکر شد، با فلسفهبندی مزبور که براساس ديدگاهدسته
طور کلي يك قسم مجازات بوده که غیرمعین و نیست و تعزير به پذيرشرع، چندان توجیه

اسالمي قرار دارد. البته براساس برخي آرای فقهي  یرقطعي است و در يد حاکم جامعهغی
نظر اند که در اين خصوص نیز بهعنوان حد محسوب شدهبه مصاديق تعزيرات منصوص مقدر،

 مقننه )اعم از مجلس و شورای نگهبان(، بايد پس از تعیین تکلیف اين امر، یرسد قوهمي
نسبت به احصای اين عناوين مجرمانه  داند،حدی مي را از مصاديق مجازاتچنانچه اين موارد 

ها در قانون اقدام کند تا آثار خاص مربوط به در بخش حدود و تعیین میزان مجازات آن
حدی بر اين مصاديق مترتب شود. بديهي است در اين صورت، ساير عناوين  مجازات

از جمله امکان  گیرد و آثار اين نوع مجازاتقرار ميعنوان کلي تعزيرات  یمجرمانه، در زمره
تعلیق، تخفیف، عفو و ساير آثاری که در خصوص تعزيرات غیرمنصوص شرعي در قانون 

 بیني شده است، بر اين عناوين نیز مترتب خواهد شد.مجازات اسالمي پیش
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 هايادداشت
 اند.ها در متن پژوهش تحلیل و بررسي شدهاين برداشت .3

ق: 1113الشیعه مراجعه شود )عاملي، روايات مربوط به ابواب مقدمات حدود وسائل یبرای مشاهده .2
 (.11-16و  11، 11

قضايي  یالشرايط و نیز ضرورت وجود وحدت رويهگستردگي جوامع و همچنین نبود قضات جامع .1
صر در اين تعزيری توسط حکومت اسالمي است. يکي از فقهای معا مستلزم تعیین مجازات

برای جلوگیری از اختالل در امور قضايي، جلوگیری از هرج و مرج و »دارند: خصوص بیان مي
تواند میزان مجازات هر جرمي را تعیین دار نشدن چهره احکام نوراني اسالمي، حکومت ميخدشه

حکومت دارند که ممکن است امام و (. همچنین ايشان اشاره مي111: 1919)مکارم شیرازی، « کند
که اين میزان معیني از تعزير را تعیین کند که تا وقتي اسالمي، در موارد تعزير با توجه به مصالح،

االجرا باشد و اين مسئله منافاتي با نامعین بودن تعزيرات شرايط و مصالح باقي است، آن میزان الزم
 یاز حاکم در قاعده (. شايان ذکر است که برخي نیز منظور61: 1969ندارد )مکارم شیرازی، 

دانند و لذا تعیین ابتدايي تعزير را از اختیارات اسالمي مي یالتعزير بید الحاکم را امام و والي جامعه
 (.211: 1911؛ هاشمي شاهرودی، 299-292: 1911دانند )محقق داماد، اسالمي مي یرهبری جامعه

 همسر با فرد ند: مجامعت ناشي از رضايتدر کالم شهید ثاني، اين تعزيرات مشتمل بر اين موارد .1
 از قبل او با نزديکي و کنیز با آزاد زن دارای مرد ازدواج ضربه تازيانه(؛ 24رمضان ) ماه در خود

ضربه تازيانه(؛  33تا  91) بستر يك در برهنه مرد ؛ حضور دو(تازيانه 1224) خود زن کسب اذن از
 که بیگانه مرد و زن دو ضربه تازيانه(؛ حضور 33يا  11ا يا ت 11تا  91بکارت با انگشت )از  یازاله

 ضربه تازيانه(. 33تا  11شوند ) ديده واحد بستری در برهنه
 در قانون موجب به و نیست ديه يا قصاص حد، عنوان مشمول که است مجازاتي تعزير -11 یماده» .9

 «.گرددمي اعمال و تعیین حکومتي مقررات نقض يا شرعي محرمات ارتکاب موارد
است که نوع و مقدار  يعقوبت ايو  بيتاد ر،يتعز: »1911قانون مجازات اسالمي مصوب  16ی ماده .6

و شالق که  ینقد یحبس و جزا لینظر حاکم واگذار شده است از قبنشده و به  نییآن در شرع تع
 «از مقدار حد کمتر باشد. يستيشالق با زانیم

مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است که از : »1911المي مصوب قانون مجازات اس 11ی ماده .7
منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات طرف حکومت به

 «گردد. ...حکومتي تعیین مي
عالي قضايي طرح شده بود از محضر امام خمیني )ره( در خصوص  در اين استفتا که توسط شورای .8

برای ادارۀ امور کشور، قوانیني در مجلس »قلمرو احکام سلطانیه و تعزيرات شرعي سؤال شده بود: 
طور کلي تخلفات رانندگي، قوانین شهرداری، و به شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات وتصويب مي

هايي در قانون اتعمل کنند برای متخلفین مجاز احکام سلطانیه؛ و برای اينکه مردم به اين قوانین
است و احکام شرعي تعزيرات از نظر کم و  ها از باب تعزير شرعيکنند. آيا اين مجازاتتعیین مي
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هستند، و اگر موجب خالف شرع  ها بار است يا قسم ديگر است و از تعزيرات جداکیف بر اين
در احکام سلطانیه که خارج : »حضرت امام )ره( در پاسخ فرمودند« ها عمل کرد؟نباشد بايد به آن

های بازدارنده به امر حاکم يا اوّلي است، متخلفین را به مجازات است از تعزيرات شرعیه در حکم
 (.119و  112: 13، ج 1911، خمینيموسوی « )کنند توانند مجازاتوکیل او مي

ه در شرع و همچنین برداشت بازدارند اشکاالت نظری مربوط به جايگاه مجازات یبرای مشاهده .5
ناصحیح از پاسخ امام خمیني )ره( در اين خصوص و همچنین مشکالت عملي موجود از حیث 

 سید های تعزيری و بازدارنده، ر.ک: حسیني،مصاديق و عدم تناسب مجازات در مجازات یگستره
 حقوق، يفصلنامه ،«عملي مشکالت و نظری اشکاالت: بازدارنده مجازات» ،(1913) محمد
 .141-193 صص ،2 ش ،11 یدوره سياسي، علوم و حقوق يدانشكده يمجله

 .46،  41،  41،  93، 91،  92، 21،  21: 1932شورای نگهبان،  یر.ک: پژوهشکده .31
 یشماره ؛ نظر22/1/32مورخ  1116/32/1 یشماره ؛ نظر21/4/32مورخ  311/32/1 یشماره نظر .33

اين نظرات و  یمشاهده یو .... برا 9/1/32مورخ  1919 یشماره ؛ نظر1/1/32ورخ م 1111/32/1
در  سترسيقابل د یه؛يقضا یات در اين خصوص، ر.ک: تارنمای معاونت حقوقي قوهساير نظر

 آدرس زير:

http://yon.ir/wg88  :(.24/2/1934)تاريخ آخرين مشاهده 
 محاربه. و سرقت خمر، شرب قذف، ،(قوادی مساحقه و تفخیذ، و لواط) آن ملحقات و زنا .32
برای مثال، براساس تفسیر سوم که تفسیر مختار اين پژوهش است، مجامعت زن و شوهر در ماه  .31

شود که در مقايسه با ضربه شالق است، حد محسوب مي 24رمضان که دارای مجازات ثابت 
کمتری دارد. بر  حضور دو نفر برهنه زير پوشش واحد که تعزير منصوص شرعي است، مجازات

 خواهد بود.« التعزير دون الحد» یاين تفسیر ناقض قاعده اين اساس،
مجازات  یاليحه 11ی در خصوص ماده شورا نظرهای از برای مثال در پژوهش مزبور، يکي .31

 از اعم شرعي مجازات به نسبت کیفری قوانین نشدن بماسبق عطف یقاعده اطالق اسالمي را که
 است شده تفسیر طوراين دانسته، ايراد واجد را شرعي منصوص تعزيرات و حدود ،ديات قصاص،

 معناست بدين حدود و ديات قصاص، مقدر مجازات عرض در شرعي منصوص تعزيرات ذکر که
 اجرای قطعیت درصدد قانونگذار که هستند معین تعزيری هایمجازات ها،مجازات اين که
 شورای نظر يعني قضیه کبرای در هرچند. (149: 1939اب، هاست )ساريخاني و اکرمي سرآن

 آن صغرای در است، شده ارائه صحیحي تبیین ها،مجازات اجرای بودن قطعي خصوص در نگهبان
 و آثار تمامي در هابودن آن مشابه معنای به يکديگر، عرض در را هامجازات اين ذکر تواننمي

گر نظرهايي که در اين پژوهش مبنا قرار گرفته است، نظر از دي .دانست بودن مقدر جمله از احکام
 یقانون مجازات اسالمي در خصوص جماع زوج با زوجه 222ی شورای نگهبان در خصوص ماده

قانون مجازات اسالمي در خصوص اقرار به زنای کمتر از  292ی متوفای خود و همچنین ماده
واد به محکومیت مرتکبان به شالق تعزيری رغم تصريح اين مچهار بار است که اين شورا علي
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مصوبه  291شش، آن را مغاير شرع اعالم نکرده است. اين در حالي است که شورا در مواد  یدرجه
مصوبه )برهنه خوابیدن دو يا چند مرد زير  296جنسي غیر حدی افراد دوجنسیتي( و نیز  ی)رابطه

آن را که مستلزم تبديل به غیر شالق  شش دانستن یپوشش واحد بدون ضرورت(، تعزير درجه
ی اخیر کرده است را خالف موازين شرع اعالم کرده بود و مجلس نیز اقدام به حذف اين دو ماده

شود، اين است که شورای نگهبان، تعزيرات منصوص ای که از اين مقايسه حاصل مياست و نتیجه
: 1939)ساريخاني و اکرمي سراب، داند شرعي را صرفاً تعزيرات واجد تعزير مقدر شرعي مي

قانون مجازات  292و  222مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص مواد  ی(. با مالحظه141
شود که اين مواد نیز (، مشاهده مي21/3/1911مورخ  ی)مشروح مذاکرات شورای نگهبان، جلسه

اند و اه در نظر شورا درج نشدهاشتباند که احتماالً بهدر جلسه، مغاير با موازين شرع اعالم شده
توان منظور شورای نگهبان از تعزيرات منصوص شرعي را صرفاً رو براساس اين مقايسه نميازاين

 تعزيرات منصوص مقدر دانست.
 و جمع هامجازات تعزير، و قصاص موجب جرايم نیز و تعزير و حد موجب جرايم تعدد در -194 یماده» .39

 معین تعزير يا الناسحق تعزير، و حیات سالب قصاص، يا حد مگر شود؛مي رااج قصاص يا حد ابتداء
 ...« .گرددمي اجراء تعزير ابتداء صورت اين در که نشود نیز حد اجرای تأخیر موجب و باشد شرعي

در بیان تعداد تعزيرات به پنجاه مورد اشاره  عالمه مجلسي در کتاب حدود و قصاص و ديات خود، .36
 آن یگستره و تعزير کتاب در نیز شیرازی مکارم اهلل.( آيت66-61تا: )مجلسي اصفهاني، بي کنندمي
 قسمتي در و کرده اشاره منصوص تعزيرات از مورد دوازده به خاصه نصوص استقراء قسمت در

 دواين  مصاديق برخي البته که دارندمي اشاره مورد پانزده به مقدر منصوص تعزيرات بیان در ديگر
 (.116-112و  42-16: 1916دارند )مکارم شیرازی،  همپوشاني يکديگر با قسمت

دهد که اکثريت فقهای شورا اين طورکه اشاره شد، تدقیق در مشروح مذاکرات شورا نشان ميهمان .37
 اند.موارد را تعزير محسوب کرده و آن را يکي از اقسام تعزير منصوص شرعي قلمداد کرده

 فرد برای حبس مجازات تحمل که باشد ایگونهبه کشور هایزندان وضعیت است مکنم نمونه برای .38
 اين. کند ترایحرفه و مستعدتر جرم مجدد ارتکاب برای را او که نشود او اصالح موجب تنهانه مجرم،
 شود و دقت هاآن به بايد مجازات اجرای چگونگي در که باشد مالحظاتي جمله از تواندمي خود شرايط

 توجهي به اين امور ممکن است متولیان عدالت کیفری را در کنترل و مقابله با جرم ناتوان کند.بي
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 و مآخذ منابع

 و عربي الف( فارسي
، بیروت: دارالفکر العربلسانق(، 1111الدين محمدبن مکرم )منظور، ابوالفضل جمالابن

 لطباعه و النشر و التوزيع.

 مصاديق و فقهي مفهوم شرعي؛ منصوص تعزيرات»(، 1931رد )فبرهاني، محسن و مريم نادری
 .112-13، سال سوم، ش دهم، صص كيفري حقوق پژوهش، «قانوني
در پرتو نظرات  3152قانون مجازات اسالمي مصوب  (،1932ی شورای نگهبان )پژوهشکده

 شورای نگهبان. ی، تهران: پژوهشکدهشوراي نگهبان

شورای  ی، تهران: پژوهشکدهروح مذاكرات شوراي نگهبانمش ی شورای نگهبان،پژوهشکده
 ، در دست انتشار.21/3/1911و  21/1/1911؛ 14/1/1911؛ 1/1/1911نگهبان، جلسات 

 ، قم: انتشارات مهر.أسس الحدود و التعزيراتق(، 1111تبريزی، میرزا جواد )

 األحكام بالدالئل، رياض المسائل في تحقيقق(، 1111بن محمد )حائری طباطبايي، سید علي
 البیت )ع(.قم: مؤسسۀ آل

 :قم ،الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهتفصيل وسائل (، ق1113عاملي، محمدبن حسن )حر 
 .)ع(البیت آل ۀمؤسس

غنية النزوع إلى علمي األصول ق(، 1111علي بن زهره )ابن زهره(، ) بنحسیني حلبي، حمزه
 ع(.، قم: مؤسسۀ امام صادق )و الفروع

 حقوق، يفصلنامه، «(احکام انواع، قلمرو،) تعزيرات و حدود»(، 1911حسیني، سید محمد )
 .124-114، صص 1، ش 91 ی، دورهسياسي علوم و حقوق يدانشكده يمجله

 يفصلنامه، «عملي مشکالت و نظری اشکاالت: بازدارنده مجازات»(، 1913حسیني، سید محمد )
 .141-193، صص 2، ش 11 یدوره سياسي، علوم و قحقو يدانشكده يمجله حقوق،

السرائر الحاوي لتحرير ق(، 1111) حلّى عجلي، محمدبن احمد ابن ادريس )ابن ادريس(
 .قم یعلمیه یمدرسین حوزه ی، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعهالفتاوى

(، ق1119) )فاضل مقداد(، مقدادبن عبداهلل سیوری يحلّ

 اهلل مرعشي نجفي )ره(.آيت یانتشارات کتابخانه :، قم

 ، لبنان: دارالعلم.ق(، 1112بن محمد )راغب اصفهاني، حسین
 تعزيرات از غیرمذکور حدود تفکیك معیار»(، 1932زاده )رحمانیان، حامد و محمدجعفر حبیب
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، سال هفتادوهفتم، دادگستري حقوقي يمجله، «1932 اسالمي مجازات قانون در منصوص
 .129-119، صص 11ش 

 .1، تهران: جاودانه، ج 3152شرح مبسوط قانون مجازات اسالمي (، 1939زراعت، عباس )
 بر تأکید با تعزيرات حقوقي فقهي بررسي»(، 1939اهلل اکرمي سراب )ساريخاني، عادل و روح

، 2، سال پنجم، ش كيفري حقوق يپژوهشنامه، «1932 مصوب ياسالم مجازات قانون
 .162-193صص 

، تهران: المکتبه المبسوط في فقه االماميهق(، 1911طوسي، ابوجعفر محمدبن حسن )
 المرتضويه الحیاء آالثار الجعفريه.

، ممسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالق(، 1119) الدين بن على )شهید ثانى(عاملى، زين
 .قم: مؤسسۀ المعارف اإلسالمیۀ

 انتشارات مفید. :، قمالقواعد و الفوائد، (تابي) (شهید اول) عاملي، محمدبن مکي
، قم: مرکز الحدود -تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيلهق(، 1122فاضل لنکراني، محمد )

 اطهار )ع(. یفقهي ائمه
 فقه يفصلنامه ،«(2)معاصر وضعي حقوق و اسالم حقوقي نظام تطبیق»(، 1919کعبي، عباس )

 .191-34، صص 91سال دهم، ش  ،(ع) بيت اهل

، تهران: حدود و قصاص و دياتتا(، مجلسي اصفهاني، محمدباقر بن محمد تقي )بي
 نشر آثار اسالمي. یمؤسسه

، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرامق(، 1111الدين جعفر بن حسن )محقق حلّي، نجم
 اسماعیلیان. یقم: مؤسسه

 مرکز نشر علوم اسالمي. :، تهرانبخش جزايي قواعد فقه،(، 1911محقق داماد، سید مصطفي )

، علم نور يمجله، «اسالم در تعزيرات یمسئله پیرامون تحلیلي»(، 1969مکارم شیرازی، ناصر )
 .63-69، صص 4ش 

 طالب )ع(.بن ابي امام علي ی: مدرسه، قمآن يتعزير و گستره(، 1919مکارم شیرازی، ناصر )

، قم: مؤسسۀ النشر فقه الحدود و التعزيراتق(، 1121موسوی اردبیلي، سید عبدالکريم )
 .1اهلل، ج لجامعه المفید رحمه
تنظیم و نشر آثار امام  ی، تهران: مؤسسهامام يصحيفه(، 1911اهلل )موسوی خمیني، روح

 .13خمیني )ره(، ج 
 میزان. :، تهرانهاي فقه جزابايسته(، 1911) محمود،سید ی، هاشمي شاهرود
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 پايگاه اينترنتيب( 

 قضايیه قابل دسترسي در نشاني زير: یپايگاه اينترنتي معاونت حقوقي قوه

http://yon.ir/wg88 
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مباني و اصول تشخيص صالحيت نمایندگي 
 مجلس شوراي اسالمي

 
 **2، محسن داوري*1 زادهمحمدجواد رضائي

 

عضو هيات علمي مدعو گروه حقوق عمومي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد . 1
 اسالمي، تهران، ايران

، گروه حقوق عمومي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، واحد علوم موميع دکتري تخصصي حقوق يدوره يآموختهدانش. 2
 و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران

 

 13/6/1331: رشيپذ  11/3/1331: افتيدر

 يدهكچ
يک رشته مباني استوار  الزم براي تصدي نمايندگي مجلس بر در هر نظام حقوقي، تعيين شرايط

يا فقدان اين شرايط در داوطلبان نمايندگي مجلس نيز براساس اصول و  است و نظارت و بررسي وجود
تعيين سرنوشت اجتماعي از جمله  جامعه و حق گيرد. حق حاکميت صالحان برضوابطي صورت مي

ترين مباني حاکم بر تشخيص صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس است که در قانون اساسي مهم
رار گرفته است. قانونگذار نيز با لحاظ اين مباني، شرايطي را در قانون نظر قجمهوري اسالمي ايران مد

ي کيفي و ماهوي دارند و فقط با ها جنبهبيني کرده که برخي از آنانتخابات مجلس شوراي اسالمي پيش
ي صوري و شكلي دارند هاي عيني قابل تشخيص و احراز نيستند و برخي جنبهاستفاده از ابزار و روش

کند که بررسي صيانت از مباني مذکور اقتضا ميکند. ها کفايت ميار عيني و نوعي براي احراز آنکه ابز
خصوص در شرايط کيفي و به -ها بر داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالميشرايط و تطبيق آن

 اصل حاکميت قانون، اصل مستند و مستدل بودن،اساس ضوابط و اصولي صورت پذيرد. بر -ماهوي
اصل عدم صالحيت )عدم اتصاف به شرايط(، اصل لزوم احراز صالحيت و اصل رعايت حق استماع، 

صل الزم و کافي بودن ابزار عيني در احراز شرايط صوري، از جمله اصولي است که در اين زمينه بايد ا
 مدنظر قرار گيرد.

 عدم صالحيت،، احراز صالحيت، شرايط ماهوي، شرايط صوري، شوراي نگهبان :هادواژهيلك
  نمايندگي مجلس شوراي اسالمي.

                                                                                                                                                       
E-mail: Mj.rezaei@yahoo.com                                                                                        * مسئول ینويسنده  

** E-mail: Mdavari13@gmail.com                                                                  

mailto:Mdavari13@gmail.com
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 مقدمه
قانون اساسي، خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم کرده  65مطابق اصل 

ي اعمال اين حق در اصول متعددي از قانون اساسي مشخص شده است. انتخابات است. نحوه
هايي است له بارزترين عرصهخصوص انتخابات مجلس شوراي اسالمي از جمگوناگون و به

جا که به يابد. از آنشوندگي نمود ميکنندگي و انتخابانتخاب يکه در آن، اين حق در چهره
 کند يا در خدمت سلب را از انسان الهي حق تواند ايننمي کسهيچ»تصريح اصل مذکور، 
فراهم شود که هم در بُعد رو بايد سازوکاري ، ازاين«قرار دهد خاص منافع فرد يا گروهي

شوندگي مانعي براي حضور افرادي که صالحيت انتخاب شدن را دارند وجود نداشته انتخاب
کنندگي، مردم افرادي را در معرض انتخاب خود بيابند که داراي باشد و هم در مقام انتخاب

دقت به اسالمي ند. به اين منظور اوالً بايد شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراياصالحيت
ثانياً معيارها و اصول متقني براي ارزيابي وجدان يا فقدان اين شرايط  در قانون مشخص شود؛

 گيرد. در داوطلبان از سوي مجريان و ناظران مدنظر قرار
در بين قوانين مختلف موجود در خصوص انتخابات مجلس شوراي اسالمي، در قانون 

شرايط داوطلبان و اصالحات بعدي آن، 7/9/1771 مصوبانتخابات مجلس شوراي اسالمي 
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي ذکر شده و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس 

قانون لزوم رسيدگي دقيق به با اصالحات بعدي و همچنين  9/6/1756مصوب شوراي اسالمي 
مجلس شوراي  22/7/1771شده در انتخابات مختلف )مصوبشكايات داوطلبان ردصالحيت

با اصالحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت  22/1/1771که در تاريخ اسالمي 
ي نظارت و نيز رسيدگي به شكايات حاوي ضوابطي در خصوص نحوه نظام رسيده است(

 شده است.داوطلبان ردصالحيت
قوانين مشخص در با اينكه شرايط الزم براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي 

ي بررسي و احراز اين شرايط اختالف نظرهايي شده است، در خصوص اين شرايط و نحوه
وجود دارد که تبيين مباني و اصول حاکم بر بررسي و تشخيص اين شرايط و ضوابط در اين 

ي نظر تفسيري شوراي خصوص از زمان ارائهزمينه راهگشا خواهد بود. اين اختالف نظرها، به
قانون اساسي و استصوابي دانستن نظارت مذکور  99در مورد اصل  1/7/1772در تاريخ نگهبان 

اي که شامل تمامي مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد يا رد صالحيت گونهدر اين اصل به
راهكار به شوراي نگهبان براي  يشده است. لزوم ارائه ترشود، نمايانکانديداها مي

د خود در اين زمينه و نيز پيشگيري از هجمه به اين نهاد پرداختن به سازي عملكرشفاف
 بخشد.حاضر را ضرورت مي يموضوع مقاله
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ون تحليلي و با نگاهي حقوقي و متكي بر مباني قان –ي حاضر به روش توصيفيمقاله
حاکم بر بررسي و تشخيص صالحيت کانديداهاي مجلس  اساسي، به تبيين مباني و اصول

ي ها و مقاالت مرتبط با موضوع مقالهبا وجود نگارش کتابپردازد. مي سالميشوراي ا
مباني  ها،ي بررسي صالحيتها و مقاالت در بررسي شرايط و نيز نحوه، اين کتاب(1)حاضر

اند و اين مسئله موجب شده است هم نسبت به اي مدنظر قانون اساسي را مالك قرار ندادهپايه
عتقاد و التزام عملي به اسالم و نيز التزام عملي به نظام مقدس جمهوري برخي شرايط مانند ا

(، ابراز وفاداري اسالميقانون انتخابات مجلس شوراي  21ي ماده 2و  1ايران )بندهاي اسالمي 
 گونهي بررسي ايني فقيه و هم نسبت به نحوهبه قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه

ز صالحيت و نه احراز عدم صالحيت، نگاهي غيرمبتني بر موازين قانون احرا يشرايط به شيوه
 اساسي جمهوري اسالمي ايران داشته باشند. 

هاي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، ي رسيدگي به صالحيتدر بررسي نحوه
بايد به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود که مباني و اصول حاکم بر تشخيص صالحيت 

کدام است؟ در ذيل اين سؤال نيز ناگزير بايد به اين سؤاالت  گي مجلس شوراي اسالمينمايند
هاي يک فرد براي تصدي پست نمايندگي فرعي نيز پرداخته شود که اصوالً چرا بايد صالحيت

ي امور کشور به افرادي با ايران، حق حكومت و ادارهبررسي شود؟ آيا در جمهوري اسالمي 
اص اختصاص دارد؟ از سوي ديگر، آيا حق حاکميت مردم بر سرنوشت شرايط و اوصاف خ

مردم مبتني بر آزادي رأي دادن به هر شخصي است، اعم  يخود مطلق است و اراده و خواسته
از اينكه وي معتقد به قانون اساسي و مباني آن و نظام مبتني بر آن باشد يا نباشد يا اينكه خير، 

ي خود را مبني بر اعمال حق تعيين سرنوشت خود در ارادهمردم با پذيرش قانون اساسي 
ها با فرض صالح بودن آن شوند،خصوص انتخاب کساني که در انتخابات مختلف کانديدا مي

اند؟ چه شرايطي اعالم داشته -که احراز آن نيز براساس قوانين مشخص و معين شده است–
بيني شده است؟ در قوانين پيش ميبراي انتخاب شدن براي نمايندگي مجلس شوراي اسال

 تشخيص اين شرايط براساس چه اصول و ضوابطي بايد صورت پذيرد؟ 
، در گفتار اول، مباني بررسي و تشخيص صالحيت داوطلبان شدههاي مطرحبراي پاسخ به پرسش

ئله شود. در اين گفتار به اين مسبراساس قانون اساسي بررسي مينمايندگي مجلس شوراي اسالمي 
پرداخته خواهد شد که چرا بايد صالحيت داوطلبان نمايندگي بررسي و احراز شود؟ چه علل و 

ي اين بررسي و احراز است؟ در گفتار دوم، شرايط الزم براي نمايندگي مجلس کنندهعواملي توجيه
حراز ي اجمله شرايط صوري و ماهوي و تفاوت هر يک و نحوه شوراي اسالمي، انواع اين شرايط از

هاي داوطلبان نمايندگي هر يک تبيين خواهد شد. در گفتار سوم نيز اصول حاکم بر بررسي صالحيت
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شود. تفاوت اين گفتار با گفتار اول در اين است که مراد از اصول بررسي مي مجلس شوراي اسالمي
ملي در بررسي توان آن را نوعي دستورالعمل کلي و راهنماي عدر واقع ضوابط و قواعدي است که مي

ها دانست، حال آنكه مباني مبين پايه و خاستگاهي است که ساختمان اين اصول و قواعد بر صالحيت
 شوند.( و براساس آن توجيه مي91: 1791پژوه، آن استوار شده )دانش
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گفتار اول: مباني بررسي و تشخيص صالحيت داوطلبان نمایندگي  .1
 مجلس شوراي اسالمي

دارد را به اجراي آن وامياي است که پشتيبان قانون است و آدمي جاذبه نيرو ومباني، 
آيد، بدين گونه که نظام حقوقي شمار ميي قواعد آن بهي همه( و پايه7: 1777)کاتوزيان، 

مبانيِ بررسي و تشخيص شود. مبتني بر آن و قواعد و مقررات حقوق براساس آن وضع مي
هاي حقوقي مختلف در ماهيت، ي نمايندگي مجلس در نظامها و شرايط الزم براصالحيت

ها بنا حقوقي و رژيم سياسي براساس آن نظامها و اعتقاداتي ريشه دارد که آن ها و ارزشآرمان
ترين اسنادي که است و گوياي نوع نگاه آن نظام حقوقي به اين مسئله است. از جمله مهم شده

است،  -و از جمله انتخاباتخصوص حقوق عمومي به –مبين نوع نگاه به مسائل حقوقي 
قانون اساسي هر کشور است. در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز مباني حاکم بر 

مورد توجه قرار گرفته که حق  بررسي و تشخيص صالحيت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
 هاست.ترين آنمحاکميت صالحان بر جامعه و نيز حق تعيين سرنوشت اجتماعي از مه

 . حق حاکميت صالحان بر جامعه1-1
، ، اداري، اقتصادي، مالي، جزاييمدني و مقررات قوانين کليه»قانون اساسي  4مطابق اصل 

رو براي ، ازاين«باشد... اسالمي موازين ها بايد براساسو غير اين ، سياسي، نظاميفرهنگي
در قانون اساسي هاي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي استخراج مباني تشخيص صالحيت

نيز مدنظر قرار گيرد. در اين بين آن دسته از قواعد و موازيني که در الجرم بايد موازين اسالمي 
ي آن تصريح شده است، بسيار حائز اهميت خواهد بود. اولين خود قانون اساسي و نيز مقدمه

عنوان بهحيت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اي که در تبيين مبناي تشخيص صالنكته
ي ترين ارکان حكومت بايد روشن شود، نوع نگاه قانون اساسي به مسئلهبخشي از مهم

حكومت از ديدگاه اسالم ... تبلور آرمان سياسي »ي قانون اساسي حكومت است. مطابق مقدمه
روند تحول فكري و عقيدتي راه دهد تا در فكر است که به خود سازمان ميکيش و همملتي هم

، بديهي است حكومتي که براي «سوي اهلل( بگشايدسوي هدف نهايي )حرکت بهخود را به
اي بايد ترسيم گونهکند، نهادها و قواعد و ضوابط خود را نيز بهخود هدف و غايتي ترسيم مي

ايران اسالمي کند که در مسير نيل به آن هدف باشد. از همين رو قانون اساسي جمهوري 
عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي به

ترين عناصر از جمله مهمي قانون اساسي(. شود )مقدمه هاي حكومت اسالميتحكيم پايه
هند ي مملكت خوادار حكومت و ادارهساز تحقق اين هدف، تعيين کساني است که عهدهزمينه
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در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي که خود پايه تشكيل »ي قانون اساسي بود؛ مطابق مقدمه
گردند )ان ي مملكت ميدار حكومت و ادارهجامعه است براساس تلقي مكتبي، صالحان عهده

پس براي تحقق هدف حكومت مدنظر اسالم که قانون .«. االرض يرثها عبادي الصالحون(..
ي مملكت شوند؛ در دار حكومت و ادارهرا تأييد کرده است، صالحان بايد عهده اساسي نيز آن

ايجاد محيط »تواند به وظايف مصرح خود در قانون اساسي از جمله اين صورت دولت مي
مظاهر فساد و  يبا کليه و مبارزه و تقوي ايمان براساس اخالقي رشد فضايل مساعد براي

قانون اساسي( عمل کند. براي تحقق اين مهم الزم است که در انتخاب  7اصل  1)بند  تباهي
 (.61: 1715ها مدنظر قرار گيرد )عميد زنجاني، متصديان و مسئوالن، صالحيت

قانون اساسي و  57مستفاد از اصل  در خصوص نمايندگي مجلس شوراي اسالمي
ي مجلس بايد د، نمايندهکننسوگندي که نمايندگان مجلس در نخستين جلسه مجلس ياد مي

و  اسالماي که صالحيت پاسداري از حريم گونهفردي با شرايط صالحيتي بااليي باشد، به
را داشته باشد و اسالمي  جمهوري و مباني ايران ملت اسالمي انقالب دستاوردهاي نگاهباني از

کشور و  و اعتالي استقالل به موارهو ه کند و تقوا را رعايت ، امانتوکالت وظايف در انجام
ها و کند و در گفته دفاع اساسي ؛ از قانونپايبند باشد مردم به و خدمات حقوق ملت حفظ
 ها را مدنظر داشتهآن مصالح و تأمين مردم کشور و آزادي ها و اظهار نظرها، استقاللنوشته

گهبان، عدم لحاظ شرايطي که به تجويز ورود افرادي از ديدگاه شوراي ن باشد. بر همين اساس،
به مجلس منجر شود که عامل به احكام اسالم نيستند و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري 

فقيه نيستند، خالف موازين  يايران ندارند و نيز وفادار به اصل مترقي واليت مطلقهاسالمي 
 79176 يشماره ينامه 12)بند سي است قانون اسا 57و اصل  7اصل  1شرع و مغاير بند 

اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي  يدر خصوص بررسي اليحه 24/12/1711مورخ 
حق »ايران قائل به پذيري در جمهوري اسالمي در خصوص انتخاب از همين رو بايد اسالمي(. 

اکميت صالحان بر براساس اين حق و نيز با توجه به اينكه حق ح بود.« پذيري صالحانانتخاب
الناس، بايد از سوي نهادهاي ناظر بر انتخابات حق يمثابهجامعه پذيرفته شده است، اين حق به

فرصت  ،رو اگر از فردي از آحاد مردم که صالحيت الزم را داردمورد توجه قرار گيرد، ازاين
اين مهم توجه انتخاب شدن گرفته شود، اين حق تضييع شده است. رهبر معظم انقالب نيز به 

آيد و وارد اين ميدان يكي از حقوق مردم، رعايت حقّ اين داوطلبي است که مي»اند: داده
شود که اگر آدم صالحي است، ما او را رد نكنيم، ميدان بدهيم به شود و نامزد انتخابات ميمي

 .(14/12/1794ي سراسر کشور، ي جمعه)بيانات در ديدار ائمه« اينكه او بيايد
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 . حق تعيين سرنوشت اجتماعي1-2
طور فردي و جمعي حق تعيين سرنوشت، حق مردم به تعيين تقدير و سرنوشت خود به

دهد تا وضعيت سياسي، ساختار سياسي، اجتماعي و است. در عمل اين حق به مردم اجازه مي
سي کشور فرهنگي خويش را رقم بزنند و توانا به تعيين نوع و محتواي ساختار حقوقي و سيا

اجتماعي مدنظر قرار  ي(. آنچه در اين خصوص در عرصه76 :1717خود باشند )خسروي، 
ي گيرد، حق تعيين سرنوشت اجتماعي است که تبيين اين حق با عنوان حق مشارکت در ادارهمي

جهاني حقوق بشر  يکشور و انتخابات و امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در اعالميهعمومي 
المللي حقوق مدني و سياسي و نيز ميثاق بين 26ي ( و همچنين ماده21ي ماده 7و  1ي )بندها

 قاهره مورد توجه قرار گرفته است.حقوق بشر اسالمي  ياعالميه 27ي ماده« ب»بند 
ها، مباني و موازين تبيين ماهيت اين حق، در نظام حقوقي ما مستلزم توجه به ريشه 

است؛ به لحاظ نقشي که اسالم براي عموم در  اساسي قانون اصول ياسالمي حاکم بر همه
افراد قائل است،  يامور کشور و قرار دادن امر در مجراي صحيح عدالت و رعايت حقوق همه

به اسالمي  يعدل و قسط را در جامعه ياقامه يخطاب به عموم مسلمانان و مؤمنان وظيفه
بعثت پيامبران  ي(. همچنين قرآن کريم هدف عمده1مائده: ؛ 176کند )نساء: آنان يادآوري مي
کند )حديد: قسط و عدل اعالم مي يهدايت و اصالح فردي مردم، اقامه يرا به غير از جنبه

گرِ خودسر و طرفدار امتياز طبقاني و هاي حكومت(. قرآن کريم با نفي و تقبيح افراد و گروه26
کند و حكومت ز روي کار آمدن افراد شايسته حمايت مي(، ا4و نژادي )قصص: برتري قومي 

(. نوع بيان آيات قرآن در اين زمينه که 126داند )انبياء: مطلوب را حكومت صالحان مي
 يدهد که اسالم براي افراد و اعضاي جامعهخوبي نشان ميهايي از آن ذکر شد، بهنمونه

را شناخته است  گيري براي آنه و تصميمي امور جامعحق و مسئوليت شرکت در ادارهاسالمي 
 (. 174: 1711)مهرپور، 

صورت دقيق و جامع توجه شده و آمده است: ي قانون اساسي نيز به اين مهم بهدر مقدمه
بروز و  يسوي نظام الهي است تا زمينههدف از حكومت، رشد دادن انسان در حرکت به»

گونگي انسان فراهم آيد و اين جز در گرو دمنظور تجلي ابعاد خوشكوفايي استعدادها به
تواند باشد. با عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نميتمامي  يمشارکت فعال و گسترده

هاي گيريچنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم يتوجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه
زد تا در مسير تكامل انسان هر ساساز براي همه افراد اجتماع فراهم ميسياسي و سرنوشت

اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد که اين همان تحقق حكومت فردي خود دست
 «. مستضعفين در زمين خواهد بود...
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گيري براساس همين تلقي از ديدگاه اسالم در خصوص عنايت به حق شرکت مردم در تصميم
ايران که ر عمومي، قانون اساسي جمهوري اسالمي ي اموو تعيين سرنوشت سياسي کشور و اداره

دارد: اشعار مي 65در مقام تبيين ساختار يک حكومت مبتني بر زيربناهاي ديني است، در اصل 
 خويش اجتماعي را بر سرنوشت او، انسان و هم خداست از آن و انسان بر جهان مطلق حاکميت»

منافع فرد  کند يا در خدمت سلب را از انسان الهي حق ند اينتوانمي کس. هيچاست ساخته حاکم
 آيد اعمالبعد مي در اصول که خداداد را از طرقي حق اين قرار دهد و ملت خاص يا گروهي

جا که اين خداست که انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش مستفاد از اين اصل، از آن«. کندمي
عيين سرنوشت اجتماعي انسان نيز الزم است در طول حاکميت الهي و نه حاکم کرده است، حق ت

در عرض آن و معارض با آن شناخته شود. حاکميت و نقش مردم در نظام اسالمي امري در جهت 
جا که مختار و حاکميت الهي و پذيرش اولويت و برتري آيين خداوندي است. انسان از آن

هدف و  مراحل،ود نقش اجتماعي نيز دارد، ولي در تمامي پذير است، در مسير تعالي خمسئوليت
(. به تعبير ديگر، آنچه موافق 115: 1779آرمان توحيدي را مدنظر دارد )نجفي اسفاد و محسني، 

قانون اساسي و مباني آن در مورد حق تعيين سرنوشت اجتماعي از سوي مردم بايد مدنظر قرار 
هايي از آن اشد، يعني حق مشارکت سياسي و جلوهگيرد، بايد در ظل هدف غايي حكومت ب

گري مردم بايد بدين صورت تحليل شود که با توجه به هدف از همچون حق رأي دادن و انتخاب
، مردم با پذيرفتن قانون اساسي و اين -سوي اهلل استکه همان حرکت به -حكومت در اسالم 

اند که در آن ي خود پذيرفتهخود و جامعه هدف غايي، با اختيار و آزادي خود، سرنوشتي را براي
ترين مسائلي که در اين زمينه بايد مدنظر قرار گيرد، حكومت اين هدف تأمين شود و از جمله مهم

ي جامعه توسط صالحان است. بنابراين آنچه بايد براي مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي و اداره
د، اين است که سرنوشت اجتماعي مورد خود براساس قانون اساسي مسلم و قطعي تلقي شو

انتخاب مردم مطابق قانون اساسي همان است که مسير غايي حكومت از نظر اسالم را محقق سازد. 
داري حكومت از سوي صالحان، حق برخورداري از شود جز با عهدهجا که اين امر محقق نمياز آن

ها پذيرفته شود و اين امر نيز در اساسي آن عنوان يكي از حقوقمقامات صالح نيز بايد براي مردم به
که از طريق مشارکت مستقيم مردم در تعيين هايي مانند انتخابات مجلس شوراي اسالمي عرصه

شود که افرادي در معرض انتخاب گيرد، به اين صورت محقق مينمايندگان مجلس صورت مي
نچه افرادي غيرصالح در معرض انتخاب مردم قرار گيرند که صالح باشند، در غير اين حالت، و چنا

مردم قرار گيرند، اين امر با تحقق هدف غايي حكومت مدنظر اسالم و قانون اساسي منافات دارد و 
حق تعيين سرنوشت رو کند و ازاينرا از مردم سلب مي« حق برخورداري از کانديداهاي صالح»

عتبار بررسي صالحيت نامزدها توسط جا که مردم به ارو از آنمردم نقض خواهد شد. از همين
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گزينند، احراز صالحيت ها برميشدهنظر را از ميان تأييد صالحيتشوراي نگهبان، افراد مورد 
توجه قرار گرفته  الناس خواهد بود. اين مهم در بيانات رهبر معظم انقالب نيز موردنامزدها حق

ان، چه مجلس شوراي اسالمي، چه در حاال چه مجلس خبرگ -اگر چنانچه در اين مجلس »است: 
جا را نداشته باشد و ما آدمي باشد که صالحيت قانوني ورود در اين -هر جايي که انتخابات هست
نظر کنيم، رعايت نكنيم، دقت نكنيم و او وارد بشود، اين هم باطل کردن از اين اغماض کنيم، صرف

ي )بيانات در ديدار ائمه« الناس استحق مردم است، خراب کردن حق مردم است؛ اين هم ضد حق
 (. 14/12/1794ي سراسر کشور، جمعه

 . گفتار دوم: شرایط الزم براي نمایندگي مجلس شوراي اسالمي2
تعيين شرايط و ضوابط براي احراز و تصدي يک پست و سمت، اصوالً براي تأمين اصل 

ري است. شرايط مختلفي هم که ساالي قانون اساسي، صالحساالري يا مستفاد از مقدمهشايسته
هاي گوناگون از جمله نمايندگي ها و سمتدر قوانين و مقررات مختلف براي تصدي پست

 ذکر شده، در واقع معيارهايي براي کشف افراد صالح است.مجلس شوراي اسالمي 
قانون  72و  29، 21، در مواد شوندگان مجلس شوراي اسالميشرايط مدنظر براي انتخاب

ي کلي ي تشخيص به دو دستهتخابات احصا شده است. اين شرايط با توجه به نوع و نحوهان
قابل تقسيم است؛ شرايط مادي يا صوري و شرايط ماهوي يا کيفي. هر کدام از اين شرايط نيز 

است که  به دو دسته شرايط ايجابي يا مثبت و شرايط سلبي يا منفي قابل تقسيم است؛ شرايطي
و  اهم کردن امكان تصدي مسئوليت انتخابي فقط براي افراد داراي صالحيتها فرهدف آن

نظر است. شرايط ايجابي، مثبت يا شرايط هاي الزم براي انجام مطلوب نمايندگي مورد قابليت
ها اصوالً جلوگيري از داوطلبيِ است که هدف آن شود و شرايطيپذيري ناميده ميانتخاب

هاي سياسي و اجتماعي الزم براي تصدي مسئوليت انتخابي افرادي است که از شايستگي
دار دهندگان يا برابري داوطلبان را خدشهها آزادي رأيبرخوردار نيستند يا اينكه داوطلبي آن

 (.51: 1716زاده، شود )تقيناپذيري ناميده ميکند. شرايط سلبي، منفي يا موارد انتخابمي
شرايط الزم براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي  هاي ذکرشدهبنديبا توجه به دسته

دهيم و در ذيل هر را در دو عنوان کلي شرايط صوري و ماهوي مورد اشاره قرار مياسالمي 
 ها نيز اشاره خواهيم کرد.تناسب ايجابي يا سلبي بودن شرايط، به آنيک نيز به

 . شرايط صوري 2-1
ها با استفاده از الحراز بوده و تشخيص آنامراد از اين شرايط، شرايطي است که سهل

 (.129: 1771)علينقي، پذير است امكان ،ابزارهاي نوعي و عيني و محسوس و قابل ارزيابي
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صالحيت و ارزش  ياند که مستلزم قضاوت دربارهمعتقدند اين شرايط، شرايطي استادان برخي
صحيح نيست، چراکه شرايط ماهوي و (، اما اين تعبير 266: 1777داوطلب نيستند )کاتوزيان، 

ي ارزش شخص نيست، بلكه مستلزم احراز صالحيت براي کيفي نيز مستلزم قضاوت درباره
ايران تصدي مقام نمايندگي است که مطابق مباني قانون اساسي اين مقام در جمهوري اسالمي 

 از آن صالحان و افراد داراي صالحيت است.
در قانون انتخابات نيز با توجه به اينكه لزوم داشتن يا شده در بين شرايط صوري مطرح

ترتيب شرايط صوري مثبت و منفي قابل احصا هستند؛ نداشتن اين شرايط مدنظر بوده است، به
شرايط صوري مثبتي که مطابق قانون انتخابات داوطلبان نمايندگي مجلس بايد داشته باشند 

(، داشتن حداقل مدرك 21ي ماده 2ايران )بند اند از: تابعيت کشور جمهوري اسالمي عبارت
در حد برخورداري از نعمت  (، سالمت جسمي21ي ماده 4ارشد يا معادل آن )بند کارشناسي

سال تمام  76سال تمام و حداکثر  72(، حداقل سن 21ي ماده 5بينايي، شنوايي و گويايي )بند 
با حداقل تالش قابل احراز است؛ شرط  االحراز بوده و(. اين شرايط سهل21ي ماده 7)بند 

ارشد يا ي افراد و استعالم از ادارات ثبت احوال، مدرك کارشناسيتابعيت از طريق شناسنامه
از طريق شرايط عيني و قابل مشاهده يا گواهي ي مدرك، سالمت جسمي معادل آن از طريق ارائه

 قابل تشخيص و احراز است.راحتي پزشكي، حداقل و حداکثر سن از طريق شناسنامه به
بر شرايط صوري ايجابي، شرايط ديگري نيز در قانون انتخابات مدنظر قرار گرفته است عالوه

که کانديداي مجلس شوراي اسالمي نبايد آن شرايط را داشته باشد. اين شرايط که همان شرايط 
، «الف»ها )بندهاي فهها و حراند از: اشتغال به برخي پستشوند، عبارتصوري سلبي محسوب مي

ام خود ثبت هاي موات را به ني مالکين بزرگ که زمين(؛ بودن در زمره29ي دهما« ج»و « ب»
اند ايران محكوم شده(؛ کساني که به جرم اقدام عليه جمهوري اسالمي 72ي ماده 2اند )بند کرده
(؛ مشهوران 72ي ماده 6ي )بند ي قضاي(؛ محكومان به ارتداد به حكم محاکم صالحه7ي ماده 4)بند 

آنان ثابت شده باشد؛  يبه فساد و متجاهران به فسق، محكومان به حدود شرعي مگر آنكه توبه
قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد؛ محجوران و کساني که به حكم دادگاه مشمول اصل 

هاي شهر و شهرستان؛ انجمن وابستگان به رژيم سابق مانند اعضايقانون اساسي باشند؛  49
هاي حزب رستاخيز، حزب ايران نوين و کانون يوابستگان به تشكيالت فراماسونري؛ هيأت رئيسه

ها؛ نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك؛ محكومان به اعضاي فعال آن
مالي به  ياستفادهبه سوءخيانت، کالهبرداري، اختالس و ارتشا، غصب اموال ديگران و محكومان 

(. اين شرايط نيز از طريق ابزار عيني و 72ي ماده 11تا  5قضايي )بندهاي  يحكم محاکم صالحه
راحتي قابل تشخيص و احرازند؛ محكومان به جرايم مذکور از طريق حكم صادره از مراجع نوعي به
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اقچيان مواد مخدر از طريق قضايي، مشهوران به فساد و فسق از طريق حداقل تحقيق محلي، قاچ
هاي پزشكي، محجوران براساس شناسنامه يا حكم دادگاه و معتادان به اين مواد از طريق آزمايش

ها مذکورند، از طريق استعالم سوابق حكم دادگاه، وابستگان رژيم سابق که عضو نهادها و انجمن
بر عالوه کار رفته است،به« از قبيل»ي فرد قابل احرازند. البته در اين خصوص با توجه به اينكه واژه

مواردي که از مصاديق وابستگان به رژيم سابق محسوب شده است، موارد ديگري نيز قابل احصا 
ها از طريق ابزار عيني ممكن نباشد يا حداقل صِرف خواهد بود که ممكن است احراز برخي از آن

ي کيفي و ماهوي نيز به ورت اين شرط، جنبهاين ابزارها براي احراز آن کافي نباشد که در اين ص
 خود خواهد گرفت.

 . شرايط ماهوي2-2
ها ابزار نوعي و عيني در نظر االحرازند و براي تشخيص آنشرايط ماهوي شرايطي صعب

گرفته نشده است و بنا به اهميت اين شرايط در برخورداري فرد از وصف صالح بودن، 
هاي تشخيص و احراز اين شرايط، در واقع به هر طريق قانونگذار با عدم مقيد کردن راه

معتبري که اين شرايط براي مرجع تشخيص صالحيت قابل تشخيص و احراز باشد، آن را 
 معتبر شناخته است.

(، التزام عملي به نظام مقدس جمهوري 21ي ماده 1اعتقاد و التزام عملي به اسالم )بند 
 ياز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه(، ابر21ي ماده 2اسالمي ايران )بند 

ي شرايط ماهوي ايجابي قرار دارد. نداشتن سوء شهرت در (، در زمره21ي ماده 4فقيه )بند 
کساني که در جهت تحكيم مباني رژيم  ي(، نبودن در زمره21ي ماده 5ي انتخابيه )بند حوزه

وابستگان تشكيالتي و هواداران  جزء نبودن نيز ( و72ي ماده 1اند )بندسابق نقش مؤثر داشته
ها از طرف مقامات صالحه اعالم شده که غيرقانوني بودن آن هاييها و گروهاحزاب، سازمان

(، از جمله شرايط ماهوي سلبي مذکور در قانون انتخابات مجلس 72ي ماده 7است )بند 
 است.شوراي اسالمي 

در تأمين مباني مورد نظر قانون  -اعم از ايجابي و سلبي -ي از نظر قانونگذار، شرايط ماهو
ها ابزار عيني و مشخصي تعيين نشده است. حدي اهميت دارد که براي احراز آناساسي به

ي اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي شوراي نگهبان نيز با لحاظ همين مباني، در اليحه
اين شرايط و نيز تعيين ابزار کمي و  که درصدد حذف برخي از 4/5/1711اسالمي مصوب 

 گونهها برآمده بود، با حذف آن شرايط و نيز تعيين اينعيني براي احراز برخي از اين صالحيت
در خصوص بررسي  24/12/1711مورخ  79176ي ي شمارهابزار مخالفت کرد. شورا در نامه
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عملي به اسالم و نظام حذف برخي شرايط ماهوي ايجابي از جمله التزام ي مذکور اليحه
مقدس جمهوري اسالمي، حذف شرط وفاداري به اصل مترقي واليت فقيه و اکتفا به شرط 
مسلمان بودن براي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، را مستلزم تجويز ورود افراد غيرعامل به 

رقي احكام اسالم و غيرملتزم عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران و غيروفادار به اصل مت
قانون اساسي  57و اصل  7اصل  1واليت فقيه دانسته و آن را خالف موازين شرع و مغاير بند 

نام را نيز شناخت. همچنين صِرف اکتفا به ابزار عينيِ ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت
 الزم شمرده است. 57کافي ندانسته و احراز اين وفاداري را جهت تضمين اصل 

کساني که در جهت تحكيم »رايط ماهوي سلبي نيز، شورا، حذف عبارت در خصوص ش
از ابتداي « هواداران»ي و حذف کلمه 72ي ماده 1از بند « اندمباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته

اين ماده و نيز حذف عبارت  7از بند « هاي ضد انقالبها و گروهاحزاب و سازمان»عبارت 
ها بعد از غيرقانوني اعالم ها و گروهاحزاب و سازمان»اي عبارت از ابتد« وابستگي و فعاليت»

 12از بند « وابستگان به رژيم سابق از قبيل...»همان ماده و حذف عبارت  4در بند « شدن
 1رو مغاير بند را مستلزم تجويز ورود اين افراد به مجلس شوراي اسالمي و ازاين 72ي ماده

 اخته است.قانون اساسي شن 57و اصل  7اصل 
( نشان 57و اصل  7اصل  1دقت در محتواي مستندات شوراي نگهبان در اين زمينه )بند 

درصدد  91درستي و با درك صحيح مباني و اهداف قانون اساسي، مطابق اصل دهد که شورا بهمي
نيز « حق حاکميت صالحان»طورکه در تبيين صيانت و پاسداري از قانون اساسي برآمده است. همان

دار سوي اهلل(، صالحان بايد عهدهبراي تحقق هدف حكومت مدنظر اسالم )حرکت بهبيان شد، 
تواند به وظايف مصرح خود در قانون ي مملكت شوند و در اين صورت دولت ميحكومت و اداره

 با و مبارزه و تقوا ايمان براساس اخالقي رشد فضايل ايجاد محيط مساعد براي»اساسي از جمله 
شده جا که شرايط حذفقانون اساسي( عمل کند. از آن 7اصل  1)بند « مظاهر فساد و تباهي يکليه

ي مذکور، حاوي معيارهايي اساسي براي شناخت صالح بودن يا نبودن داوطلبان نمايندگي در اليحه
 دانسته است. 7اصل  1ها را مغاير بند مجلس بوده است، شورا حذف آن

نيز همين استدالل قابل ذکر است؛ مطابق اين اصل،  57شورا به اصل  در خصوص استناد 
اسالمي  انقالب دستاوردهاي و نگاهبان اسالم کند که پاسدار حريمي مجلس سوگند ياد مينماينده

 عنواناست، به ايشان سپرده به ملت را که ايباشد؛ وديعهاسالمي  جمهوري و مباني ايران ملت
 دفاع اساسي کند؛ از قانون را رعايت و تقوا ، امانتوکالت وظايف و در انجام پاسداري عادل نيامي

ها را آن مصالح و تأمين مردم کشور و آزادي ها و اظهار نظرها، استقاللها، نوشتهکند و در گفته
ي نمايندگي ي وظيفهاند از عهدهتواست که از نظر قانون اساسي کسي مي واضح. باشد مدنظر داشته
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برآيد که متصف به صفات و شرايطي باشد که براساس آن بتواند به محتواي اين سوگند عمل کند. 
براي تأمين محتواي اين سوگند وجود شرايط ماهوي نياز است که در قانون ذکر شده است. با 

ه هر طريق معتبر شرعي داراي ها را بتوجه به اهميت باالي اين شروط شوراي نگهبان احراز آن
صالح در منحصر کردن اعتبار دانسته و تعيين ابزار ثابت مانند اکتفا به اسناد و مدارك مراجع ذي

اثبات اين شرايط به آن طريق را کافي ندانسته و با ذکر اينكه در برخي موارد مرجعي براي آن موارد 
دانسته است. همچنين از  99مغاير اصل وجود ندارد، چنين انحصاري را موجب تضييق نظارت و 

جا که نسبت به شرايط و موانعي که از قانون اساسي در خصوص نمايندگان مجلس استفاده آن
 57و اصل  7اصل  1شود، از اين حيث نيز مغاير بند شود، مستلزم نفي طرق شرعي مثبت ميمي

شوراي نگهبان در  24/12/1711مورخ  79176ي ي شمارهقانون اساسي شناخته است )نامه
 ي اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي(. خصوص بررسي اليحه

هاي داوطلبان . گفتار سوم: اصول حاكم بر تشخيص صالحيت3
 نمایندگي مجلس شوراي اسالمي

بررسي صالحيت کانديداها فرايندي است که طي آن، افراد واجد شرايط قانوني توسط 
شوندگان با متقاضيان ورود به پارلمان شوند و شرايط انتخابصالح مشخص ميمراجع ذي

 (.721: 1717شود )خسروي، تطبيق داده مي
ي شوراي بر عهده اسالمي شوراي مجلس بر انتخابات نظارت قانون اساسي، 99اصل مطابق 

استصوابي و شامل  1/7/1772مورخ  1274ي شماره نظر براساسنگهبان است که اين نظارت نيز 
شود. مبناي استصوابي تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد يا رد صالحيت کانديداها مي

قانون انتخابات  7ي نيز در مادهبودن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
از جمله مواد  -مذکور تأييد و تصريح شده است. بر همين مبنا در قانون مجلس شوراي اسالمي 

خصوص هيأت مرکزي نظارت هاي نظارت و بهشوراي نگهبان و هيأت -62و  61، 62، 41
مصوب قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي  7ي)مطابق ماده

عنوان مرجع اصلي بررسي و تأييد يا رد صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس ( به9/6/1756
هاي داوطلبان مجلس شوراي اسالمي در نظر گرفته شده است. بررسي صالحيتاسالمي شوراي 

 رشته اصول و ضوابط صورت گيرد.  توسط مراجع مذکور بايد مبتني بر يک

 . اصل حاکميت قانون3-1
بايد تابع ي امور عمومي امور حكومت از جمله اداره يبراساس اصل حاکميت قانون، کليه

و تصميمات مقامات  هااقدام ي(. مطابق اين اصل، کليه262: 1742نجابي، قوانين باشد )س
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و حكومتي بايد در چارچوب قانون بوده و از هر گونه خودسري و اعمال سليقه مبرا عمومي 
زمامداران و شهروندان در مقابل قانون برابر بوده و تمام  يکند که کليهباشد. اين اصل اقتضا مي

 (. 474: 1714ر مقابل اعمال خود پاسخگو و مسئول باشند )هاشمي، آحاد ملت و دولت د
 طور مستقيمبه که ملت از نمايندگاناسالمي  شوراي مجلس»قانون اساسي  52 مطابق اصل

و  شوندگانو انتخاب کنندگانانتخاب گردد. شرايطمي شوند تشكيلمي انتخاب مخفي و با رأي
در اين اصل تصريح شده است که شرايط  «.خواهد کرد معين ا قانونر انتخابات کيفيت

کند؛ بدان معنا که قانونگذار اساسي اصل را بر لزوم داشتن شوندگان را قانون معين ميانتخاب
شرايطي براي انتخاب شدن و انتخاب کردن گذاشته است. حال که اصل بر لزوم داشتن چنين 

چنين شرايطي نيز احراز شود. قائل شدن به صالحيت افراد شرايطي است، بالطبع بايد وجود 
 در صورت عدم احراز اين شرايط نقض قانون اساسي و در نتيجه نقض حاکميت قانون است.

در بررسي و تطبيق شرايط مذکور در قانون انتخابات با کانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي 
شده در قانون مدنظر د و مندرجات تصريحکند که فقط مفااسالمي، اصل حاکميت قانون حكم مي

عنوان داوطلب شود که اوالً کساني که قصد دارند بهقرار گيرد و نه غير آن. اين امر موجب مي
نام وضعيت خود را از حيث دارا بودن يا نبودن شرايط مذکور نام کنند، پيش از ثبتنمايندگي ثبت

نام کنند که حائز اين شرايط باشند؛ ثانياً در در قانون تطبيق دهند و در صورتي اقدام به ثبت
هاي نظارت، اين افراد بتوانند با هاي اجرايي يا هيأتصورت رد صالحيت افراد توسط هيأت

 استناد به قانون و شرايط مذکور در آن به شوراي نگهبان شكايت کنند. 
شده در انتخابات تلزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحي يواحدهمطابق ماده

کننده صالحيت داوطلبان در انتخابات مختلف )به استثناي کليه مراجع رسيدگي»... مختلف 
( قانون اساسي خواهد بود( 121انتخابات خبرگان رهبري که مطابق اصل يكصدوهشت )

موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس داليل و مدارك معتبر که توسط مراکز مسئول 
، «وني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صالحيت داوطلبان بپردازند...قان

واحده تصريح شده است که چنانچه صالحيت داوطلبي رد شد، بايد علت اين ماده يدر ادامه
ماده ذکر شده است و با ذکر مواد قانوني مورد استناد  يرد صالحيت را به شرحي که در ادامه

ل مربوط، به داوطلب ابالغ شود. در اين قانون نيز وجوه مختلفي از اقتضائات اصل و دالي
ها صرفاً بايد حاکميت قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ اول اينكه رسيدگي به صالحيت

رو لحاظ کردن هر نوع شرطي خارج از شرايط مندرج براساس مواد قانوني صورت گيرد، ازاين
واحده و خالف اصل حاکميت قانون و مصداق خروج از صالحيت دهدر قانون، نقض اين ما

است؛ به تعبير ديگر، هر گونه رد صالحيتي حتماً بايد مستند به مواد قانوني باشد. دوم اينكه 
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داليل و مدارکي که در استناد به مواد قانوني براي رد صالحيت مالك عمل قرار گرفته است 
از سوي مراکزي باشد که به موجب قانون در اين زمينه مسئول نيز بايد داليل و مدارك ارسالي 

رسد اين قسمت ماده بيشتر ناظر بر شرايط نظر مياند. البته در اين خصوص بهتلقي شده
آن  يصوري است که قانونگذار براي احراز آن، ابزار عيني در نظر گرفته است که الزمه

نكه در خصوص شرايط ماهوي، اوالً قانونگذار مراجعه به مراکز قانوني مربوط است. توضيح اي
االتباعي مانند مدارك ارسالي از سوي مراکز معيني را در نظر ابزار عيني ثابت و مشخص و الزم

خصوص نگرفته است؛ ثانياً اهميت احراز اين شرايط براي تحقق مباني قانون اساسي به
کند که تمامي طرق اقتضا مي 57و نيز اصل  7اصل  1حاکميت صالحان و همچنين تحقق بند 

رو اين امر مغايرتي با اين قسمت قانون لزوم رسيدگي معتبر شرعي مالك قرار گيرد، ازاين
 شده در انتخابات مختلف نخواهد داشت.دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحيت

 . اصل مستند و مستدل بودن3-2
ي است هايتصميمات و اقدام از جمله حقوق مردم در قبال حكومت، حق اطالع از مباني

ترين مبناي تصميمات و که از سوي نهادهاي حكومتي عليه آنان اتخاذ شده است. اساسي
نهادها و مقامات حكومتي، ابتناي آن بر قوانين و مقررات است. تصميمات اين  هاياقدام

روشن ذکر صورت شفاف و مقامات بايد مستند به قوانين و مقررات باشد و موارد استنادي به
که فاقد مبناي قانوني است، در واقع خارج از صالحيت مقام اداري بوده و شوند. هر تصميمي 

رسد، نظر نميي موارد کافي بهفاقد اعتبار است. اما صرف استناد به قوانين و مقررات در همه
کنند، ولي اذ ميرا با استناد به قوانين و مقررات اتخزيرا در بسياري از مواقع، مقامات، تصميمي 

گرفته اينكه آن مقام چگونه و با چه نوع برداشتي از اين قانون، اقدام به اتخاذ چنين تصميمي 
بر شرط مستند بودن تصميم است، روشن و شفاف نيست. در چنين مواقعي الزم است عالوه

ن نظر قرار گيرد و آن عبارت است از لزوم مستدل بودن ايمقامات، شرط ديگري نيز مد
مورد ِاستناد، و تصميمات. مقامات حكومتي بايد مشخص کنند براساس چه استداللي از قانون 

را  است، چنين تصميميبا لحاظ کدام اوضاع و احوال و شرايطي که در راستاي منافع عمومي 
 .اتخاذ کرده است

راساس آن اصل الزام به بيان مباني و داليل تصميم از جمله اصول رفتار منصفانه است که ب
شوند در مواردي که احتمال دارد تصميمات و اقداماتشان، به مقامات سياسي و اجرايي ملزم مي

صورت واضح و هاي خود را بهمنافع مردم يا گروهي از مردم صدمه بزند، مباني و داليلِ تصميم
گيرد، خصوص کساني که حقوقشان مورد تعرض قرار ميآشكار بيان کنند و در دسترس عموم و به
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دار فراهم شود که اين خود بگذارند تا امكان اعتراض از اين تصميمات در نهادهاي صالحيت
مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي و فرهنگي  يمشارکت عامه»تواند از مصاديق مي

مورد توجه قرار گرفته است. از سوي ديگر، بيان داليل و  7اصل  1باشد که در بند « خويش
گيري صورت گرفته باشد، کند که اگر خطا يا اشتباهي در جريان تصميمتصميم کمک مي مستندات

هاي نسبت به اصالح و تصحيح آن اقدام شود،  همچنين تضميني است بر اينكه نشان دهد تصميم
 (. 79-71: 1775دولتي براساس معيارهاي بنيادين و فراشخصي اتخاذ شده است )زارعي، 

در همين زمينه اشعار داشته انون انتخابات مجلس شوراي اسالمي ق 62ي ي مادهتبصره
بايد مستند به قانون و براساس رد صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي »است: 

لزوم رسيدگي دقيق به شكايات  يواحدهماده 2و  1مطابق بندهاي «. مدارك و اسناد معتبر باشد
صورت کتبي به خابات مختلف، مستندات قانوني بايد بهشده در انتداوطلبان ردصالحيت

واحده در صورت درخواست اين ماده 2قسمت « الف»داوطلب اعالم شود. همچنين مطابق بند 
و « ج»، «ب»موارد به استثناي بندهاي  يداوطلب بايد داليل و مدارك رد صالحيت نيز در کليه

 و يعمومنيز که از مسائل مربوط به عفت « ج»و « ب»کتباً به اطالع وي برسد. بندهاي « د»
صورت شفاهي و هتک حيثيت ديگران است نيز ترتيبي را براي مطلع کردن داوطلب به

مربوط به امنيت ملي است که اعالم « د»المجلس مقرر کرده است. بند حضوري يا کتبي في
رئيس ستاد  ي اعالم آن موکول به تشخيص کميسيوني مرکب از:داليل و مدارك و نحوه

و وزير کشور شده است. به هر حال اگر چنين موردي هم  وزير اطالعات، فرماندهي کل قوا،
نحو مقتضي داليل و مدارك را به وجود داشت، حتماً بايد اين کميسيون تشكيل شود و به

 (. 721: 1714داوطلب معترض اعالم کند )مهرپور، 

 . اصل رعايت حق استماع3-3
هاي خود ز جمله حقوقي است که مقامات حكومتي در اعمال صالحيتحق بر استماع ا

که بيشتر در حقوق اداري مورد توجه قرار  -بايد آن را مدنظر قرار دهند. مبتني بر اين حق
هيچ اقدام اداري عليه يک فرد نبايد اعمال شود، مگر آنكه قبل از آن به وي فرصت  -گيردمي

يگر، پيش از اتخاذ يک تصميم اداري براي مخاطب تصميم يا عبارت دبيان نظرها داده شود. به
عوامل و موضوعات مرتبط با آن تصميم فراهم  ينفع بايد فرصت اظهار نظر در مورد همهذي

شود. بر اين اساس، مقام اداري همچون يک قاضي، قبل از اتخاذ تصميم نهايي در مورد يک 
ات او را در تصميم دهد و نظرع خويش را ميمناف شهروند به وي فرصت اظهار نظر و دفاع از

 (. 92: 1797کند )عطريان، خود لحاظ مي
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کند، حق استماع و گوش فرا دادن که در حقيقت ارتباط نزديكي با مشارکت افراد پيدا مي
رساند، بهتر شدن هايي در پي دارد؛ از جمله اينكه به بهتر شدن تصميمات ياري ميمزيت

در مورد حقايق و واقعيات  بايد سوي مقامات اداري يا ساير مقامات، تصميمات اتخاذشده از
درستي اعمال شوند. دليل گيري شود و قوانين بهيک پرونده به شكلي صحيح و درست تصميم

ديگر براي مزيت و سودمندي استماع و گوش فرادادن اين است که فرايند استماع از اين نظر 
شده شود نيز واجد اهميت است. هاي تصميم گرفتهکه ممكن است موجب آشكار شدن نقص

دست آوردن نتايج بهتر است و مراد از نتايج بهتر در اين سطح، اصل استماع نوعي آيين براي به
صورت درست و صحيح و مطابق با معيارهاي معتبر قانوني اين است که پرونده و موضوع به

بر قانوني، جزء اصلي رفتار عادالنه تلقي بررسي شود و رفتار با افراد براساس معيارهاي معت
ترين توجيه براي اصل استماع همين رفتار منصفانه و شود. در واقع به لحاظ نظري، اصليمي

 (.171: 1792زاده، عادالنه است )فالح
هاي نظارت يا شوراي نگهبان در خصوص رد صالحيت در مورد تصميمات هيأت

نيز، الزم است اين اصل مورد توجه قرار گيرد،  ميداوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسال
چراکه رعايت اين حق اوالً موجب روشن و شفاف شدن داليل اتخاذ تصميم براي فرد رد 

کند، شواهد و اسنادي گردد و ثانياً ممكن است در دفاعياتي که فرد ارائه ميشده ميصالحيت
او منجر شود و در نهايت اينكه اعمال  يوجود داشته باشد که به تصحيح تصميم متخذه درباره

 انجامد. ها ميتر شدن فرايند رسيدگي و بررسي صالحيتاين حق به عادالنه
شده در قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحيت 2ي اين حق در تبصره

نده به کنمراجع رسيدگي»انتخابات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مطابق اين تبصره 
شده دقيقاً شده مكلفند به شكايات داوطلبان ردصالحيتشكايات داوطلبان ردصالحيت

رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعالم نمايند. در صورت تقاضاي 
کننده به شكايات، حسب مورد موظف است، شده اولين مرجع رسيدگيداوطلبان ردصالحيت

 «.نمايندرا استماع آنان ت و دفاعيا توضيحات

 . اصل عدم صالحيت )عدم اتصاف به شرايط(3-4
آنچه از مفهوم صالحيت که در بحث انتخابات و بررسي صالحيت کانديداها مدنظر قرار 

گيرد، با مفهوم رايج صالحيت در حقوق عمومي و اداري متفاوت است. در حقوق عمومي و مي
مرجع يا مقام سياسي، اداري يا قضايي در اتخاذ تصميم يا  اداري، صالحيت به معناي توانايي

است. به تعبير ديگر، صالحيت، مجموع اختياراتي است که به  ي عموميانجام عملي در حوزه
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: 1792مؤتمني  شود )طباطباييه ميموجب قانون براي انجام اعمال معيني به مأمور دولت داد
ود فاقد صالحيت است، مگر اينكه قانون صالحيت و خخوديرو مقام اداري بهاين(. از451

عبارت ديگر، اصل يا اتخاذ تصميماتي را به وي اعطا کند. به هاانجام اقدام يشايستگي و اجازه
(. آنچه از مفهوم 111: 1719 و اداري است )هداوند و مشهدي مقام عمومي« عدم صالحيت»بر 

ي قانوني براي مقام عمومي گيرد، فقدان اجازهيعدم صالحيت، در حقوق عمومي مدنظر قرار م
در اتخاذ تصميمات و اقدامات عمومي است. اما در بحث تشخيص صالحيت داوطلبان 
نمايندگي، صالحيت به معناي داشتن شرايط قانوني الزم براي انتخاب شدن است، در واقع ناظر 

تصاف يک ذات به صفت در بر متصف بودن به صفاتي است که قانونگذار تعيين کرده است. ا
مشتق در اصطالح علم اصول و منظور از گيرد. اصول فقه در مبحث مشتق مدنظر قرار مي

حمل شود و از صفتى يا حالتى خارج از  -شخصى يا چيزى -ن، لفظى است که بر ذاتياصوليو
 (.57 :1712اى که آن صفت يا حالت قابل زوال و جدايى باشد )مظفر، گونهآن حكايت کند، به

شرايط و اوصاف مذکور در قانون براي نمايندگي مجلس نيز بر شخص بار شده و عارض 
حالتي در  يدهندهوجود صفت يا حالتي در اوست و در واقع نشان يدهندهشود و نشانمي

دهد کساني قرار مي يکند و در زمرهاوست که وي را براي تصدي نمايندگي مجلس شايسته مي
اساسي صالح براي تصدي اين پست هستند. پس اتصاف به اين اوصاف امري  که مطابق قانون

بودنش آن را دارا باشد، بلكه فرد اين شرايط و اوصاف را به ذاتي نيست که فرد به اعتبار انسان 
شود. کند و متصف به آن شده و داراي آن شرايط شناخته ميمرور زمان در خود ايجاد مي

ذشته در فرد وجود نداشته و حال که فرد سابقاً متصف به اين صفات بنابراين، اين صفات در گ
او که در مورد وي قابل استصحاب است، عدم اتصاف وي به اين  ينبوده، پس حالت سابقه

رو اتصاف به اين شرايط است. به تعبير ديگر، اصل بر عدم صالحيت داشتن وي است. ازاين
تبع اصل عدم صالحيت، يط، بايد احراز شود؛ بنابراين بهعبارت ديگر، داشتن اين شراشرايط، و به

 شود که عبارت است از اصل لزوم احراز صالحيت. اصل ديگري نيز ظاهر مي

 . اصل لزوم احراز صالحيت 3-5
دفتر ) شود احراز وجودش بايد شود،مي تلقي شرط آنچه فلسفي و حقوقي اصول براساس

جا که اصل بر عدم اتصاف فرد به شرايط از آنر ديگر، (. به تعبي17: 1776 ،هاي حقوقيبررسي
و اوصاف مشخص شده است، اتصاف به اين اوصاف و شرايط نياز به احراز دارد و اگر احراز 

توان آن ذات را متلبس به آن وصف دانست. به بيان ديگر، بايد عدم اتصاف را نشود، نمي
لبس آن ذات به آن وصف به معناي تلبس استصحاب کرد. البته اين بدان معنا نيست که عدم ت

آن به صفتي ضد صفت صالح باشد، چراکه هر وصفي که در مقابل وصف صالح قرار گيرد، 
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خود وصفي است که بر ذاتي عارض شده است و تلبس آن ذات به اين وصف خود نياز به 
شخص او  رو عدم احراز صفت صالح در مورد کسي به معناي ناصالح بودناحراز دارد. ازاين

نخواهد بود، بلكه به اين معنا خواهد بود که اتصاف و تلبس آن شخص به اين وصف براي 
 غير.ها احراز نشده است و المرجع تشخيص صالحيت

احراز صالحيت بايد صورت گيرد و نه  ها،براساس آنچه بيان شد، در بررسي صالحيت
ها اثبات نشده و صالحيت آناحراز عدم صالحيت، زيرا در اين صورت افرادي که عدم 

که اين امر مستلزم شوند، درحاليها نيز احراز نشود، واجد شرايط محسوب ميصالحيت آن
قانون  57و لذا مغاير اصل  تجويز ورود افراد غيرواجد شرايط به مجلس شوراي اسالمي

 ييحهدر خصوص بررسي ال 24/12/1711مورخ  79176 يشماره ينامه 24اساسي است )بند 
 اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي(.

اصل بر برائت است و لذا اگر  گفته شود قانون اساسي 77پس اين استدالل که مطابق اصل 
کند که او را ناصالح قلمداد نكنيم و بلكه اصل برائت اقتضا مي کسي صالحيتش احراز نشد،

حقوقي و قضايي در تشخيص از نظر الزم است صالحيت او تأييد شود، صحيح نيست. هرچند 
که دليل کافي و قانوني بر اثبات جرم اقامه جرم و تخلف، اصل بر برائت است و تا زماني

تشخيص صالحيت و شايستگي  يتوان کسي را مجرم و متخلف شمرد، اما مسئلهنشود، نمي
جا است. در اين عهده گرفتن برخي مناصب و مقامات موضوعاً خارج از اين بحثبه الزم براي

بلكه بحث از وجود و نبود صالحيت الزم است. مدلول بحث از اثبات جرم و تخلف نيست، 
اصل  اصل برائت اثبات اين امر است که اگر بر مجرم بودن يا ناصالح بودن کسي يقين نداريم،

بحث  طورکه بيان شد،بر اين است وي مجرم يا ناصالح نيست و حال آنكه در مانحن فيه همان
عنوان يک حالت دال بر اتصاف فرد به صفتي ناشايست به -در مورد شک بر سر ناصالح بودن

نيست، بلكه بحث بر سر اتصاف يا عدم اتصاف فرد به شرايط و اوصافي است و  –
جا که اين طورکه بيان شد، اگر در مورد اتصاف فرد به صفتي يقين حاصل نشد، از آنهمان

ضي است، بايد اصل را بر عدم اتصاف گذاشت و عدم اتصاف را وصف ذاتي نيست و عار
 استصحاب کرد. 

در مورد اصل لزوم احراز صالحيت بايد توجه داشت که احراز صالحيت در شرايط 
از شود و در شرايط ماهوي سلبي ماهوي ايجابي از طريق احراز وجود اين شرايط حاصل مي

 طريق احراز نبود اين شرايط. 

 ايجابي ماهوي شرايط وجود احراز طريق از صالحيت احراز لزوم .3-5-1
قانونگذار وجود شرايط ماهوي ايجابي را الزم دانسته و بايد وجود اين شرايط احراز شود، 
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ها در گيري در شوراي نگهبان در بررسي صالحيتگونه موارد بايد رأيرو در اينازاين
دادن رأي مثبت، احراز اين شرايط  خصوص وجود اين شرايط صورت گيرد و بالطبع براي

 يمنزلهضروري است و دادن رأي ممتنع به معناي عدم احراز وجود اين شرايط است که به
در  مورد شرايط ماهوي ايجابي، عدم احراز شرايط و اوصاف،در نتيجه در  .رأي منفي است

داران براي انتخاب ي صالحيتنهايت به عدم تأييد فرد و در نتيجه حضور نيافتن وي در زمره
 شدن منجر خواهد شد. 

اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نيز التزام توضيح اينكه شرايط ماهوي ايجابي همچون 
قانون انتخابات مجلس  21ي ماده 2و1ايران )بندهاي  عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي

 7ي فقيه )بند واليت مطلقه ، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي(شوراي اسالمي
کند که (، اگر اتصاف فرد به اين شرايط احراز نشد، اصل استصحاب عدم حكم مي21ي ماده

حالت سابق که همان حالت عدم اتصاف به اين شرايط است، مالك قرار گيرد و لذا فرد، حائز 
 شرايط انتخاب شدن شناخته نشود. 

 سلبي ماهوي شرايط نبود ازاحر طريق از صالحيت احراز لزوم .3-5-2
ي تحكيم ي کساني که در زمينهدر خصوص شرايط ماهوي سلبي مانند نبودن در زمره

وابستگان تشكيالتي و  ( و نيز نبودن جزء72ي ماده 1اند )بند مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته
مقامات صالحه اعالم ها از طرف که غيرقانوني بودن آن هاييها و گروههواداران احزاب، سازمان

الزم است نبود اين شرايط احراز شود و احراز وجود اين شرايط (، 72ي ماده 7شده )بند 
جا که اوالً اين شرايط و اوصاف، ذاتي شخص نيست و بلكه بر فرد ضرورت ندارد، زيرا از آن

ت و مشخصي دليل ماهوي بودن اين شرايط، ابزار عيني و نوعي ثابعارض شده است و ثانياً به
صل عدم اتصاف فرد به اين شرايط و اوصاف مدنظر قرار خواهد در نظر گرفته نشده است، ا

صورت محرز نشدن اتصاف فرد به اين اوصاف، مطابق اصل استصحاب،  بنابراين در گرفت؛
را استصحاب کرد و فرد از اين حيث که داراي اين  (بايد همان حالت سابق )عدم اتصاف

 خير، حائز شرايط انتخاب شدن شناخته شود. شرايط است يا 

 . اصل الزم و کافي بودن ابزار عيني در احراز شرايط صوري3-6

شرايط صوري قرار  يکند براي احراز شرايطي که در زمرهاصل حاکميت قانون اقتضا مي
دارند، فقط همان طرق و ابزار عيني و نوعي که در خود قانون نيز به آن تصريح شده است، 

دنظر قرار گيرد. تصريح برخي از اين موارد در قانون انتخابات و تأييد آن توسط شوراي م
شده براي احراز بينيگونه موارد طرق و ابزار پيشاين مهم است که در اين يدهندهنگهبان نشان
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ها و ابزار توان گفت براي احراز شرايط صوري، روشکند؛ بنابراين ميصالحيت کفايت مي
توان قائل به احراز شرايط صوري گيري از اين ابزار نميعيني الزم است و به غير بهرهنوعي و 

بود. همچنين در صورت وجود ابزارهاي غيرعيني در مقابل ابزار عينيِ مُثبِت شرايط صوري، 
فردي  يآنچه بايد مالك قرار گيرد، ابزار عيني است و نه غير آن. براي مثال جايي که شناسنامه

تواند ناقض و اي سن اوست وجود دارد، ادعاهاي ديگر و حتي گواهي شهود معتبر نميکه گوي
ها در نزد مقامات صالح صورت گيرد و آن باشد، مگر اينكه اين قبيل گواهي ياعتبارکنندهبي

اش منجر شود که در اين حالت نيز آنچه در در نتيجه به تغيير وضعيت فرد در شناسنامه
که حكم دادگاه مبني بر ه است، مالك قرار خواهد گرفت. يا درصورتيشناسنامه اعمال شد

محكوميت فردي وجود داشته باشد، هر نوع ادعاي ديگري بر خالف آن قابل قبول نخواهد 
که اشتغال فردي در پستي براساس استعالمات و احكام موجود محرز باشد بود. حتي درصورتي

شک اين شواهد و قراين و ادعاها مانع تمسک شود، بيولي شواهد و قرايني بر خالف آن ارائه 
 به استعالم يا احكام کارگزيني در مورد فرد نخواهد بود.

بر اينكه براي احراز شرايط صوري، ابزار نوعي و عيني الزم است، همين ابزار و عالوه
 يبه ارائه اين ابزار، نيازي يست و با وجود و ارائها، کافي نيز وسايل براي احراز آن شرايط

اصل بر الزم و کافي بودن ابزار عيني و »شواهد و قراين ديگري نيست. بنابراين بايد گفت 
 «.نوعي در احراز شرايط صوري است

ها ابزار نوعي و عيني در نظر اما در خصوص شرايط ماهوي يا کيفي، که براي تشخيص آن
ني براي احراز آن معتبر نيست. بلكه گرفته نشده است، اين بدان معنا نيست که ابزار نوعي و عي

رو ابزار کافي نيست و ازاين گونهمراد اين است که احراز اين شرايط، منحصراً از طريق اين
ها را احراز کرد توان از طرق ديگر و معتبر از لحاظ شرعي، وجود اين شرايط يا عدم آنمي

 24/12/1711مورخ  79176 يرهشما ينامه )کما اينكه شوراي نگهبان نيز در بندهاي مختلف
به اين مهم توجه اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي  يدر خصوص بررسي اليحه

جا که انحصار به اين طرق، موجب تضييق نظارت و مستلزم نفي طرق معتبر کرده و از آن
ر، از دانسته و از سوي ديگ 99شرعي است، اين موارد را خالف موازين شرع و مغاير اصل 

جا که انحصار به اين طرق، نسبت به شرايط و موانعي که از قانون اساسي در خصوص آن
شود، مستلزم نفي طرق شرعي مثبت است، لذا از اين نظر نيز نمايندگان مجلس استفاده مي

 قانون اساسي محسوب کرده است(. 57و اصل  7اصل  1مغاير بند 
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 گيرينتيجه
هاي داوطلبان تماد نسبت به عادالنه بودن بررسي صالحيتشفافيت و جلب اطمينان و اع

ها کند که مباني و اصولي که در بررسي صالحيتنمايندگي مجلس شوراي اسالمي، اقتضا مي
شده در اين و تصميمات گرفته هاي اقدامگيرد، تبيين و تحليل شود تا با عرضهمدنظر قرار مي

 ها شناسايي شود.فها و ضعزمينه بر آن مباني و اصول، قوت
ترين مباني حائز اهميت در نظام حقوقي ما در خصوص انتخابات و بررسي از جمله مهم

حق حاکميت صالحان بر جامعه و حق تعيين سرنوشت اجتماعي هاي داوطلبان، صالحيت
ي مجلس شوند که کند که تنها کساني نمايندهاست. حق حاکميت صالحان بر جامعه اقتضا مي

ها را صالح دانست و مالك صالح بودن فرد نيز شرايطي است که در قانون انتخابات بتوان آن
کشور تعيين شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. حق تعيين سرنوشت اجتماعي نيز 

قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته  65مطابق مباني اسالمي و حق حاکميت الهي که در اصل 
سوي اهلل ظل هدف غايي حكومت که همان حرکت به دراين حق کند که است، اقتضا مي

است، تحليل شود. مردم نيز با پذيرفتن قانون اساسي و اين هدف غايي، با اختيار و آزادي 
اند که در آن اين هدف تأمين شود که از ي خود پذيرفتهخود، سرنوشتي را براي خود و جامعه

صالحان است. بر همين اساس، حق برخورداري  ي جامعه توسطآن حكومت و اداره يجمله
 ها مدنظر قرار گيرد و لذاعنوان يكي از حقوق اساسي آناز مقامات صالح نيز بايد براي مردم به

هاي داوطلبان انديشي در خصوص بررسي و تأييد صالحيتسهل و انگاريسهل دوري از
نكه ممانعت نكردن از حضور افراد الناس خواهد بود، کما ايهاي حقنمايندگي مجلس، از جلوه
 الناس خواهد بود.هاي ديگر حقداراي شرايط نيز از جلوه
بيني شده گفته، شرايطي در قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي پيشبراساس مباني پيش

ي صوري و شكلي دارد. صيانت از مباني ي کيفي و ماهوي و برخي جنبهاست که برخي جنبه
ها در خصوص داوطلبان نمايندگي مجلس کند که بررسي شرايط و تطبيق آنمذکور اقتضا مي

ترين اصولي که در اين زمينه شوراي اسالمي، براساس ضوابط و اصولي صورت پذيرد. مهم
اصل حاکميت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل  بايد مدنظر قرار گيرد، عبارت است از

)عدم اتصاف به شرايط(، اصل لزوم احراز صالحيت اصل عدم صالحيت رعايت حق استماع، 
که اين اصل در شرايط ماهوي ايجابي از طريق احراز وجود شرايط و در شرايط ماهوي سلبي، 

صل الزم و گيرد. در احراز شرايط صوري نيز ااز طريق احراز نشدن اين شرايط صورت مي
 ار گيرد.کافي بودن ابزار عيني در احراز اين شرايط بايد مدنظر قر
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عنوان ناظر و نيز مرجع صالح در بررسي و تأييد و رد صالحيت داوطلبان شوراي نگهبان به
ها را بررسي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، با لحاظ مباني و اصول مذکور صالحيت

رسد عدم تبيين برخي از مباني حاکم بر قانون اساسي و نيز انتخابات در نظر ميکند، ولي بهمي
هاي ري اسالمي ايران و همچنين عدم تحليل و تبيين اصول حاکم بر بررسي صالحيتجمهو

داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي موجب شده است تا کساني که رد صالحيت 
شوند يا اشخاصي که اعتقادي به جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي مي

گرايي و ... قرار دهند که اين هايي چون سليقهض اتهامايران ندارند، اين شورا را در معر
اتهامات دور از شأن اين شوراست. رفع و دفع چنين اتهاماتي از طريق عمل و استناد به اصول 

منظور استماع دفاعيات افراد خصوص فراهم کردن شرايط بهو مباني مذکور و به
تواند بيش يا عدم احراز صالحيت مي مستند و مستدل داليل رد يشده و نيز ارائهردصالحيت

 يعنوان ناظري امين و عادل در صيانت از حقوق مردم در عرصهاز پيش جايگاه اين شورا را به
 انتخابات نمايان سازد.



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

111 

 هایادداشت
ي و نيز نحوهشايان ذکر است در خصوص بررسي تحليلي شرايط نمايندگي مجلس شوراي اسالمي  .3

شرايط عام  يتوان به مقالهها و مقاالتي وجود دارد که از جمله ميداها کتاباحراز صالحيت کاندي
پذيري در انتخابات زاده(، شرايط خاص انتخابپذيري در انتخابات سياسي )جواد تقيانتخاب

و شوراهاي ناپذيري در حقوق انتخابات مجلس شوراي اسالمي زاده(، انتخابسياسي )جواد تقي
شوندگي در انتخابات زاده(، شرايط انتخابنگاهي به حقوق فرانسه )جواد تقيمحلي با اسالمي 

نژاد( يا در نظام حقوق اساسي ايران با نگاهي تطبيقي )سيد احمد حبيبمجلس شوراي اسالمي 
کتاب حقوق انتخابات دموکراتيک )حسن خسروي( و نظارت بر انتخابات و تشخيص صالحيت 

 اشاره کرد. داوطلبان )اميرحسين علينقي(
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Islamic Consultative Assembly 
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Abstract  
Determining the necessary conditions for tenuring the Parliamentary 

Representation is in every legal system based on a series of foundations. 
Also, monitoring and evaluating the presence or absence of these 
conditions are realized based on some principles and criteria. The 
sovereignty right of the righteous people over the society and the social 
self-determination right are as the most important ruling foundations on 
ascertaining the representation’s candidate competency considered in the 
Constitution of the Islamic Republic of Iran. The legislator regarding these 
foundations has anticipated some conditions in the Election Law of the 
Islamic Consultative Assembly. Some of these conditions have qualitative 
and substantive aspect which can’t be ascertained just by using objective 
and typical instruments and some of them have formal aspect in which it is 
sufficient to ascertain them by objective and typical instruments.  
Preserving such foundations requires the evaluation of the conditions and 
adapting them to the representation candidates of the Islamic Consultative 
Assembly to be realized according to some particular principles and criteria 
especially regarding the qualitative and substantive conditions. The 
principles of the rule of law, being documented and reasonable, observance 
of the right to be heard, incompetency (disqualification), the necessity to 
ascertain the competency and being the objective instrument necessary and 
sufficient to ascertain the formal conditions are as the principles should be 
considered in this regard.  

Key words 
Ascertainment of the Competency, Substantive Conditions, Formal 

Conditions, Guardian Council, Incompetency, Representation of the Islamic 
Consultative Assembly. 
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1- Associate Professor, Qom University 
2- Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Qom University 

Abstract 
The “Sharia Stipulated Ta'zir” which was established in the Islamic Penal 

Code Act of 2014 in consequence of the Guardian Council’s objections, has 

been so far confronted with different interpretations due to the absence of 

its definition by the legislator. Since the Guardian Council has led such 

institution to be legislated so as to eliminate some Sharia objections and 

also considering its purpose cause to introduce the proper interpretation in 

this regard, the correct interpretation, namely the decision of the Guardian 

Council is clarified in this research after examination, description and 

analysis of the documents, resources, relevant researches and also the 

detailed negotiations of the Guardian Council. Besides these, the necessity 

of such establishment is evaluated comparing with the penal policy of 

Islam in this regard. The results of these examinations indicate that the 

concept of “Sharia Stipulated Ta'zir” is cases in which the “Ta’zir” is made 

in Islamic traditions; whether its sentence is precisely determined or it is 

generally ruled. In addition, the study of penal policy of Islam in this regard 

shows that with the absence of such Ta'zir in the Islamic Penal Code Act, 

the relevant articles weren’t faced with objections. In return, the 

inclusiveness of the predicted institutions of this law over the all of Ta’zirs 

was in line with the penal policy of Islam in this regard. 

Key words 
Ta'zir, Sharia Stipulated Ta'zir, Penal Policy of Islam, Islamic Penal 

Code Act, Guardian Council’s Decisions. 
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Abstract 
Economic, social and cultural rights today constitute an important part 

of legal human and citizenship rights which their instances may be 
observed in the most professional international treaty, namely the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. These 
rights are inserted in the Constitutions of many countries, including the 
Islamic of Republic of Iran and have obliged the states against such claims 
of the citizens. These rights and the state commitments toward them are 
always against the civil and political rights and in different ways are 
compared with them. But unlike the civil and political rights, identifying 
and guarantee of these rights are criticized in different ideological, 
philosophical and legal approaches and the commitments of the states 
against them are doubted in various forms.  

The issue of this paper is to determine the nature of the state 
commitments against these rights and to clarify the legal regime governing 
them in the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights and the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The research 
method used in this paper is descriptive and analytic. As a result, although 
the natural features of these commitments make them weak obligations, it 
is possible to strengthen their guarantee by constructing a firm legal regime 
to apply them. Although many substantive characteristics of these 
commitments can be identified in the Constitution of the Islamic Republic 
of Iran, the legal regime governing them is less considered in comparison 
with the related Covenant. 

Key words 
Economic, Social and Cultural Rights, Nature of the State Commitments, 

Legal Regime of the Obligations, Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, Constitution of the Islamic Republic of Iran. 
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Abstract 

The proper functioning of the hierarchical system of legal norms 
requires a detailed understanding of their ranking priority and non-
priority in the legal system. The official interpretation of the constitution 
is one of the most important legal norms. The position of such 
constitutional interpretation is beyond the ordinary laws and other 
regulations under them. Nevertheless, the important question remained 
neglected is to determine the legal status of the official interpretation of 
the Constitution in comparison with the Constitution itself. The binding 
and validity of the official interpretations of the Constitution often cause 
to consider them in an equal status with the text of the Constitution. 
Accordingly, some features of such interpretation are compared with the 
corresponding characteristics in the Constitution with an analytical and 
discursive approach. This comparison indicates the main and obvious 
differences between the official interpretation of the Constitution and its 
text and consequently proves a lower status for that interpretation in 
comparison with the text in the hierarchy of legal norms. 

Key words 
Constitutional Interpretation, Hierarchy of the Legal Norms, 

Constitution, Relation between Interpretation and Text of the Law, 
Characteristics of the Interpretation. 
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Abstract 
The interpretation of laws, especially the Constitution is necessary and 

inevitable in any legal system to settle the problems and ambiguities 
occurred during the implementation of the laws. But interpretive 
authorities have not followed a singular approach in their interpretive 
lives. The interpretive approach that competent authority does take in 
interpreting laws is very important. Because in each interpretive 
approach, interpretive instruments and interpretive results will be 
different. According to principle 98 of the Constitution of Islamic 
Republic of Iran, the Guardian Council is the authority for presenting 
official and binding interpretation of the Constitution. 

 The noteworthy question regarding this authority of the Guardian 
Council is to determine the Council's interpretive approach in interpreting 
the Constitution. The forthcoming article through a descriptive-analytical 
method in order to answer this question has concentrated on the first 
period of the Council's activity. The findings show that although this 
institution in this period, has not been influenced by one particular 
approach in relation to constitutional interpretation, but the Guardian 
Council, in comparison to the other approaches, has been more affected 
by textual interpretation and interpreting within the words and the text of 
Constitution. 

Key words 
Constitutional Interpretation, Guardian Council, Textualism, Interpretive 

Schools. 
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Abstract 
The principle 75 of the Constitution of Islamic Republic of Iran is one of 

the functional principles of this law which restricts the legislative competence 
of the Assembly and prevents the representatives of the Islamic Consultative 
Assembly to introduce proposals and suggestions which lead to reduction in 
public income or increase in public expenditure without determining a 
specific resource to compensate that reduction or increase. 

Although this principle seems obvious, there are practically numerous 
ambiguities in this regard and during the years of its implementation, many 
questions have been raised regarding the scope of the Assembly’s 
performance in implementing this principle. This issue has always led to 
some conflicts between the Assembly and the Guardian Council on the one 
hand, and the Assembly and the executive power on the other hand. 
Therefore, to answer the fundamental question of this article, namely the 
determination of the scope of the Islamic Consultative Assembly’s 
competence in implementing the principle 75 of the Constitution, it is 
strived with the emphasis on legal documents and by using the content 
analysis instrument to examine the limits of the principle 75 and the 
Assembly’s performance on its implementation. As the consequents 
indicate, the Assembly can’t introduce suggestions and pass proposals in 
contradiction with the principle 75. Nevertheless, given the existing legal 
vacuum, in case of passing such proposal and the objection of the Guardian 
Council regarding that, it can’t be referred to the State Exigency Council 
pursuant to the interpretive comment of the Guardian Council.   

Key words 
Principle 75 of the Constitution, Legislative Competence of the 

Assembly, Legal Proposal, Constitution, Budget Bill. 
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