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  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 73، شماره 7931 بهار ،هفتمسال 
 شوراي نگهبان پژوهشكده صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيكسيامك ره :سردبير
 

 )به ترتيب حروف الفبا( تحريريه اعضاي هيأت

 دانشگاه تهرانحقوق خصوصي دانشيار  ،ـ محسن اسماعيلي

 دانشگاه تهران حقوق عمومي  دانشيار ،ـ فيروز اصالني

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي  دانشيار ،ـ غالمحسين الهام

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي  استاد ،ـ محمدجواد جاويد

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي دانشيار  ،ـ سيدمحمد حسيني

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

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

 نگهبان و عضو پژوهشكده شوراي  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 دشهي خيابان ،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  يهداوري آن و همچنين كليارسال مقاله و پيگيري روند 
 گيرد.صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام مي

 ريال 888/288 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» يهكليه حقوق مادي براي فصلنام -
 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 يهمشي فصلنامخط

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 ميورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطحقوق عمومي با برخ 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

بان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران هاي شوراي نگهنقش 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

 بر عملكرد دولت گذاري و نظارتـ 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

 شود.آدرس ايميل نويسنده / نويسندگان نوشته . 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 بيات تحقيق موضوع و اد 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

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

 (.83: 2، ج1331)حسيني، 

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

( Ibid, op.citت همان، پيشين و... )شود و از كاربرد كلماتكرار 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.ف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميدر فهرست منابع نيز حر

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 

 بود(. [ خواهد5متني ]بندروش 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(،  : نامدر مجالتمقاله مندرج . 9-3

 دوره نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

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

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

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

 همراه مقاله ارسال گردد. فارسي آنها

ابنامه ، كت 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، 1-1و... ـ تيترهاي فرعي با  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

 همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.مقاله ارسالي نبايد  .15

 .فصلنامه در اصالح و ويرايش مقاالت آزاد است .11
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هاي بازنگري در مبنا، ماهیت و تضمین محدوديت
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  **2مصطفي منصوريان، *1الهدي م  هللاسيد حجت
 

 ، تهران، ايرانتحقيقات تهرانو آزاد اسالمي واحد م وم حقوق ممومي دانشگاه  دکتري. 1

 ايران، تهران، امام صادقدانشجوي دکتري حقوق ممومي دانشگاه . 2
 

 5/2/4317: رشيپذ  41/44/4316: افتيدر

 یدهكچ
بيني تشريفات پيچيده، دشوار و طوالني در فرايند بازنگري در قانون اساسي امري پيش

هاي سياسي اي در تمامي نظامضروري براي پاسداشت اين قانون از تغييرات مكرر و س يقه
، در 111بيني چنين سازوکاري در اصل شبر پيرود. قانون اساسي ايران نيز افزونمي شماربه

قرار داده  مدنظرهايي را براي بازنگري در قانون اساسي محدوديت 132همين اصل و اصل 
هاي احتمالي آينده است که تبيين و تح يل جوانب مخت ف اين موارد امري مه  در بازنگري

به بررسي مباني، ماهيت و  رسند. اين نوشتار در پي آن است که با رويكردي تح ي ينظر ميبه
ي حقوق اساسي ايران بپردازد. در اين زمينه، اصل ها در منظومهکيفيت تضمين اين محدوديت

بيني کرده، و اصل فقدان احتمالي ثبات نظام سياسي پيش ليدلبههايي زماني را محدوديت 132
دهند، ران را تشكيل مينيز موضوماتي را که پايه و بنيان نظام سياسي جمهوري اسالمي اي 111

ها در صالحيت مصون از تغيير منوان کرده است که تضمين رمايت اين شرايط و محدوديت
 مقام رهبري قرار دارد.

هاي بازنگري در قانون اساسي، بنيان نظام سياسي تغييرناپذيري، محدوديت :گان کلیديواژ
 .هاي بازنگريهاي موضومي، محدوديتزماني، محدوديت

                                                                                                                                                       
*E-mail: hojjatalamolhoda@gmail.com 

E-mail: Mansourian@isu.ac.ir                                                                                            ** مسئول ينويسنده  
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 مقدمه
ترين سند حقوقي ـ سياسي است که معمول قانون اساسي در کشورهاي مخت ف مالي طوربه

مستقي  با استحكام نظام سياسي رابطه دارد و بر همين اساس، صيانت و پاسداري از  طوربهثبات آن 
 ي اجراي قوانين ام  از قانون اساسي و قوانيني قانونگذاري مادي، چه در مرح هدر مرح ه چه آن

ي تالش براي تغيير قانون اساسي در چارچوب نظ  سياسي و مادي ديگر و چه در مرح ه
رفته است.  شماربههاي سياسي نظام ساختارهاي موجود امري حياتي و بنيادين براي تمامي

سو، و توجه به لزوم تطبيق با اقتضائات زماني و رفع ضرورت صيانت از اين ميثاق م ي از يك 
ح ي بينابين و شود که راهان بخشيدن به قانون اساسي از سوي ديگر، موجب ميمشكالت و سام

پذير هاي سياسي امكاني نظامدر ممدهکه تغيير قانون اساسي  بيترتنيبدقرار گيرد.  مدنظرمنعطف 
 اي شده است.ق مداد شده، البته اممال آن مشروط به طي تشريفات خاص و پيچيده

و طوالني  از موارد مشتمل بر سازوکارهاي بسيار سختگيرانهاين تشريفات در بسياري 
هايي خاص و محدود، بررسي است. انحصار ابتكار بازنگري در قانون اساسي به مقام يا مقام

تخصصي موضومات پيشنهادي براي اصالح توسط يك گروه يا کميسيون خاص يا تصويب 
اال و همچنين لزوم تأييد مردم در يك هاي رأي بپيشنهادها پس از شورهاي متعدد و با نصاب

بر اين موارد قوانين روند. افزونمي کاربهپرسي، از جم ه مواردي هستند که در اين زمينه همه
اساسي در برخي مواقع و شرايط، شروع فرايند بازنگري در قانون اساسي يا اتمام آن را اساساً 

ي موضومات بنيادين و محور نظام سياسي نيز از اند. امالم تغييرناپذيري برخپذير ندانستهامكان
از  ساننيبدبيني، و هايي است که ممكن است در يك قانون اساسي پيشمحدوديت جم ه

 اساس و کيان آن نظام صيانت شود.
 هاييمحدوديت 111و  132قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز بر همين مبنا در دو اصل 

، بازنگري در قانون 132اصل است.  ين سند بنيادين ايجاد کردهرا در مسير بازنگري در ا
تي که ددر م موجب اين اصل، . بهاساسي را در شرايطي خاص ممنوع امالم کرده است

معاون اول يا فرد ديگري است که به  يجمهور بر مهدههاي رئيساختيارات و مسئوليت
يا  براي تجديدنظر در قانون اساسيتوان د، نميشومي اساسي منصوبقانون  131موجب اصل 

، استعفا، ، مزلفوت در صورتقانون اساسي نيز  131اصل به موجب  د.کراقدام  پرسيامر همه
 پايان جمهوري رياست مدت که جمهور يا در مورديرئيس از دو ماه بيش يا بيماري غيبت
 ، معاونقبيلاز اين  يا امور ديگري نشده بهنوز انتخا جمهور جديد بر اثر موانعيو رئيس يافته
گيرد ... و نيز مي را بر مهده وي هايو مسئوليت اختيارات رهبري جمهور با موافقترئيس اول
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او  يجابهرا  فرد ديگري رهبري مقام ،باشد نداشته اول جمهور معاونرئيس کهيدرصورت
اي را براي بازنگري نظر از آنكه فرايند طوالني و پيچيدهصرفنيز  111اصل «. کندمي منصوب

ک ي مصون از بازنگري دانسته است. بر  طوربهبيني کرده، موضوماتي را در قانون اساسي پيش
قوانين و  يمحتواي اصول مربوط به اسالمي بودن نظام و ابتناي ک يه»اين اساس، اين اصل 

، «هاي ايماني و اهداف جمهوري اسالمي ايرانايهپ»، «مقررات براساس موازين اسالمي
 يامور کشور با اتكا به آرا ياداره»، «اليت امر و امامت امتو»، «جمهوري بودن حكومت»

 .منوان کرده استتغييرناپذير را « ايران ميدين و مذهب رس»و  «ممومي
هاي بازنگري مشخص به بررسي و تح يل ابعاد و زواياي محدوديت طوربهدر آثار موجود 

در قانون اساسي ايران پرداخته نشده است. در اين خصوص در برخي موارد تنها به بيان ک ياتي از 
، تبيين فرايند بازنگري در قانون اساسي مشروطه و (1331تيال، مفهوم بازنگري در قانون اساسي )

گري در قانون تبيين تاريخچه و بررسي مراحل بازن (،1311خ ي ي، جمهوري اسالمي ايران )
-131: 1312ي، باريجو ييفدا وزاده يتق؛ 311-313: 1311اساسي ايران )م كوتيان و باباپور، 

( و 228-133: 1381هاشمي، ) 83(، تغييرات و تتميات بازنگري قانون اساسي ايران در سال 212
ه ايران ه  اي موارد نيز به تح يل برخي موضومات موردي در اين فرايند که اختصاصي بدر پاره

تأثير  (،231-233: 1331 ،بروکهندارد، مانند ک ياتي در خصوص اصول تغييرناپذير قانون اساسي )
، تغيير غيررسمي (22-3: 1318 کاوياني و حسيني،) ها در لزوم تغيير قانون اساسيتغيير نسل

اپذير و سازوکار صيانت از موضومات تغييرن (1313زاده، منصوريان و حبيبقانون اساسي )
اکتفا شده است. اين در حالي است که اين مقاله اوالً به  (123-111: 1311منصوريان و غمامي، )

مشخص يك از موضومات مه  آن يعني  صورتبهجمهوري اسالمي ايران اختصاص دارد و 
هاي اجرايي را با رويكردي تح ي ي هاي بازنگري را از حيث مبنا، ماهيت و ضمانتمحدوديت
تواند در تبيين جوانب مخت ف کند؛ امري که تاکنون صورت نگرفته و ميارزيابي ميبررسي و 

 هاي احتمالي قانون اساسي راهگشا باشد.ها در بازنگرياين محدوديت
يي که در قانون اساسي ايران هاانواع محدوديتمبناي پس از اشاره به  زمينه،در اين 

تح يل و در نهايت نيز هاي محدوديتاين  ماهيت و مفهوم هر يك از بيني شده است،پيش
 شود.ها بررسي ميي تضمين اين محدوديتشيوه

 هاي بازنگري در قانون اساسيبیني محدوديتمبناي پیش. 1
هايي را براي طورکه اشاره شد، دو اصل از قانون اساسي جمهوري اسالمي محدوديتهمان

قانون اساسي و  111هاي اصل ه محدوديتيك اصل ب اند:بازنگري در اين قانون مشخص کرده
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 شود:اختصاص دارد که در زير  هر يك بررسي مي 132هاي اصل اصل ديگر به محدوديت

 قانون اساسي 131هاي اصل محدوديت .1ـ1
جمهور چندان مشخص نيست. يك ي ممنوميت بازنگري در شرايط فقدان رئيسف سفه

مقام رهبري براي پيشنهاد موارد اصالح يا تتمي   حك  احتمال آن است که در چنين شرايطي،
توان نسبت به بازنگري در جمهور جديد نمي، تا انتخاب رئيسرونيازابدون مخاطب است و 

اوالً مخاطب فرمان  چراکهرسد، نظر نميصحيح بهقانون اساسي اقدام کرد. اما اين منطق 
ت که فرض مذکور در قانون مشخص شد و اين در حالي اس 83رهبري در بازنگري سال 

جمهور در فرايند بازنگري در قانون نيز وجود داشته است؛ ثانياً، نقش رئيس 33اساسي سال 
رسد. بنابراين، انجام اين وظيفه نظر نميجمهور بهاساسي فرمي است و قائ  به شخص رئيس

رو نيست. روبه يا از طريقي ديگر با محظوري جدي -مثالً معاون وي –از جانب مقامي ديگر 
شرايطي  ليدلبهاحتمال مناسب ديگري که در اين زمينه قابل بيان است، مدم امكان بازنگري 

شود؛ چه، ثبات نظام حقوقي در چنين جمهور حاصل مياست که در فرض فقدان رئيس
، بهتر است اممال فرايند مهمي مانند رونيازادوراني ممكن است در معرض خطر قرار گيرد و 

توان به نگري در قانون اساسي به زمان ديگري موکول شود. در تأييد اين احتمال ميباز
نيز استناد جست که وضعيت کشور را غيرمادي منوان  83مذاکرات شوراي بازنگري سال 

مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون کنند )سخنان آقاي ميرحسين موسوي در: صورت مي
(. البته قانون 1112: 1331ويك (، ونه  تا چهلي بيستج سهاساسي جمهوري اسالمي ايران )

گيرد، چنين ي ساير شرايطي که ثبات کشور در معرض تهديد قرار مياساسي در زمينه
، شايسته آن بود که قانونگذار اساسي در مواردي رونيازابيني نكرده است. محدوديتي را پيش

يز بازنگري در قانون اساسي را ممنوع امالم مانند حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن ن
جا که ممنوميت بازنگري در قانون اساسي در شرايط اضطراري کرد. بايد توجه داشت ازآنمي

توان در غير از فرض فقدان و بحراني به تصريح قانونگذار اساسي در نيامده است، نمي
برخي قوانين اساسي کشورهاي جمهور، اين مسئ ه را در مورد شرايط ديگر پذيرفت. در رئيس
قانون اساسي  31ي راي مثال، مطابق با مادهبک ي به اين مسئ ه تصريح شده است.  طوربهديگر 

به توان مادام که تماميت ارضي کشور در معرض خطر است، نميجمهوري پنج  فرانسه، 
 داد. ادامهآن را يا  در قانون اساسي اقدام کردبازنگري 
تنها به مدم امكان اقدام براي  132اين خصوص آن است که اصل ي ديگر در نكته

تجديدنظر در قانون اساسي اشاره کرده و به فرضي که فرايند بازنگري در قانون اساسي شروع 
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، غيبت يا بيماري بيش استعفامانند مزل،  132شده است و در اين حالت، يكي از موارد اصل 
پرداخته است. در چنين فرضي، رمايت منطق اصل شود، نجمهور مارض مياز دو ماه رئيس

که پيشتر اشاره شد، مست زم آن است که اتمام فرايند بازنگري در قانون اساسي منوط به  132
توان با اين ادما که بازنگري در قانون اساسي شروع ، نميرونيازاآمده باشد. رفع وضعيت پيش

 آن پرداخت. کردن  پرسي و نهاييشده است، به برگزاري همه
قانون اساسي، به توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامي  83شايان ذکر است که اصل 
به آراي  پرسي نيز هر دو از جم ه موارد مراجعهانتخابات و همه 1کشور تصريح کرده است.

 مالك گرفته شود که در زمان جنگ و اشغال 83حال چنانچه از اصل  2روند.مي شماربهممومي 
توان نتيجه گرفت که در چنين شرايطي، نظامي امكان مراجعه به آراي ممومي وجود ندارد، مي

پرسي از جم ه م زومات پرسي نيز وجود ندارد. بنابراين، با توجه به اينكه همهامكان برگزاري همه
توان گفت که در زمان جنگ و اشغال نظامي کشور فرايند بازنگري در قانون اساسي است، مي

امكان صدور دستور بازنگري در قانون اساسي، تشكيل شوراي بازنگري و تأييد مصوبات شوراي 
ي نهايي فرايند بازنگري در اين مدت امكان وقوع مزبور از جانب رهبر وجود دارد. اما مرح ه

جمهور که اقدام به تجديدنظر )= بازنگري( در مبارت ديگر، برخالف فرض فقدان رئيسندارد. به
قانون اساسي يعني حالت  83ون اساسي ممنوع امالم شده است، در خصوص موضوع اصل قان

پذير است، اما اتمام اين فرايند و جنگ و اشغال نظامي، اقدام به بازنگري در قانون اساسي امكان
 هاي يادشده است.ي نهايي آن منوط به پايان يافتن وضعيتاجراي مرح ه

 قانون اساسي 111هاي ذيل اصل محدوديت .1ـ1
و  سياسي جمهوري اسالمي صيانت از کيان نظاممبناي تغييرناپذيري موارد ذيل اصل، 

ند اهاي اساسي حكمرانيي اصول بنيادين حكومت و ارزشتماميت آن است. موارد مزبور در زمره
 چنين م ت که تغييرپذيريپذير نيست؛ بدينها حتي از طريق بازنگري نيز امكانکه تغيير آن

دهد و از آن طريق احساس وفاداري به نظام سياسي و اجتمامي را کاهش مي هاييبنيان
بيان  به (.13: 1311خ ي ي، مخدوش خواهد شد )نيز مدي و پايايي نظام حاک  اقدرتمندي، کار

 هاي حاک  بر جامعه، وحدت وشكل حكومت، ارزش مانندچنانچه در ارکان نظام ديگر، 
در معرض سياسي  يا تغييراتي پديد آيد، اصل نظام زلي ايجاد شودتماميت ارضي کشور تزل

 تصريح شده است. هاآنو از همين روي به تغييرناپذيري  گيردفروپاشي قرار مي
ي امضاي شوراي بازنگري در خصوص اظهارنظرهاتوان به در تأييد اين برداشت مي

ه در متن مصوب کميسيون نيز استناد جست. چنانك 111هاي ذيل اصل بيني محدوديتپيش
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پيشنهاد شده بود که محتواي اسالمي بودن و حاکميت  83چهارم شوراي بازنگري سال 
، ماهيت قانون اساسي دچار تغيير و بيترتنيبدمقررات اسالمي تغييرناپذير معرفي شوند تا 

ن مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانو کاشاني در: صورتسخنان آقاي امامي تحول نشود )
؛ يعني در (333: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستاساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه

مستقي  با اسالميت آن مالزمه  طوربهبرداشت شوراي بازنگري، ماهيت نظام سياسي ايران 
داشته است. البته در شوراي بازنگري در اين خصوص تنها يك نظر در مخالفت با اصل اين 

دست آورده و فع ي مشروميت خود را از رهبر به د؛ اينكه شوراي بازنگريشومسئ ه اظهار مي
، مجاز نيست برخي اصول را رونيازاتنها موظف به بازنگري در هشت محور است و 

تغييرناپذير منوان کند؛ چه، ممكن است رهبر بعدي دستور بازنگري را در اين اصول 
براي شوراي بازنگري فع ي نسبت به آيندگان قابل  صادر کند. به بيان ديگر، امتيازيتغييرناپذير 

مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي سخنان آقاي جنتي در: صورت تصور نيست؟ )
در رد اين  (.313-312: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستجمهوري اسالمي ايران )ج سه

ن است رهبر بعدي، اسالمي بودن شود که اساساً غيرممك، تنها پاسخي نقضي بيان مياظهارنظر
مشروح  سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در: صورتبه آراي مردم( را از بين ببرد ) اتكانظام )و 

ي پانزده  تا مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
شوند و اين . بر همين اساس، ديگران نيز متعرض اين سؤال نمي(313: 1331وهشت (، بيست

رسد، پاسخ ح ّي اين سؤال آن نظر ميشود. به هر ترتيب بهموضوع بيش از اين بررسي نمي
« راه بازنگري به قانون اساسي»محور ک ي است که تعيين اصول و مفاد تغييرناپذير نيز جزئي از 

ه نيز در ، اين مسئ رونيازارود. نمي شماربهي ابالغي به ايشان بوده است و خارج از حيطه
، پس از بيترتنيبد رو نبوده است.هاي شوراي بازنگري قرار داشته و با مانعي روبهصالحيت

طرح برخي پيشنهادهاي اصالحي در خصوص اصول و مفاد تغييرناپذير، پيشنهاد جامعي 
محتواي اصول مربوط به »رسد: شود و در نهايت نيز به تصويب ميذيل ارائه مي بيترتبه

هاي ايماني و موازين اسالمي و پايه براساسقوانين و مقررات  يابتناي ک يه، دن نظاماسالمي بو
اليت امر و امامت امت و نيز اهداف جمهوري اسالمي ايران و جمهوري بودن حكومت و و

« ممومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير استبه آراء  اتكاامور کشور با  ياداره
مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي  ي حبيبي در: صورت پيشنهاد آقاي نجفق)

ممكن البته  (.311و  312: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستجمهوري اسالمي ايران )ج سه
برخي مفاد و موضومات با تضمين تمام و کمال حق تعيين  بودنتغييرناپذير  کهادما شود است 

م زم خواهند بود که برخي  بعديهاي ، نسلن صورتسرنوشت مردم مغاير است؛ زيرا در اي
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به رسميت  وفادار باشند.گذشتگان را بپذيرند و نسبت به آن  مدنظراصول اساسي و محوري 
 هايتوان در برخي فرمايشک  تأکيد بر اهميت چنين حقي را مييا دست حق اينشناختن 

يز يافت که حتي الزام شرمي و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، حضرت امام خميني )ره( ن
من »اند که: اند. ايشان در يكي از فرمايشات خود چنين بيان داشتهمق ي را از آن استنباط کرده

دان ، که در يكوقتى که مردم ايران دان ، مق ى مىدان ، يعنى م زم شرمى مىخودم را م زم مى
شوي  براى خواهي ، همه مسئول مىنمى گويند ما شاه راو همه با يك صدا مى ... اندقيام کرده

حق دارد خودش تعيين کند سرنوشت خودش را. اين از  -تىهر م ّ -تاين م ت. و اين م ّ
حقوق بشر است که در امالميه حقوق بشر ه  هست. هر کسى، هر م تى خودش بايد تعيين 

: 1؛ ج3-3 :3؛ ج313: 3ج، 7911 ،)خميني« ودش را بكند، ديگران نبايد بكنندسرنوشت خ
در خصوص  33سال  بررسي مشروح مذاکرات مج س بررسي نهايي قانون اساسي (.313-318

ن آن است که برخي نمايندگان با استناد به يمبنيز اصل مربوط به سازوکار اصالح قانون اساسي 
مردم  ياند و ارادهاين حق، بر مدم لزوم اختصاص سازوکار اصالح قانون اساسي نظر داشته

راي نمونه شهيد بهشتي )ره( در اين ب اند.به مقصود ت قي کرده وافياممال چنين امري را  براي
مخالف  ]اصل مربوط به بازنگري[ من خودم با بودنش ... اصوالً»کنند که خصوص تصريح مي

 کهيوقت.. دانند.را خود م ت مي دنظريتجدکن  هيچ لزومي ندارد و راه من فكر مي ... هست 
بنابراين راه هميشه باز است و احتياج به اصل  نيت قانون اساسي با رفراندوم است،واالن قان

تواني  براي مگر ما مي... خودش راه تجديدنظر را پيدا کند يراحتبهتواند در آينده ندارد و مي
صورت مشروح مذاکرات مج س )«  ... داندهر مك في خودش مي ؟آيندگان تك يف معين کني 

 .(1133: 3ج ، 1381 ،جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي بررسي نهايي
که ارکان  داشت که تغيير اصول اساسي و بنيادين يك نظام حقوقيتوجه بايد اين زمينه در 

 و بازنگري در آن، نه به معناي اصالح روند،مي شماربهي نظام سياسي دهندهاساسي تشكيل
يك معناست که اين امر بدينو نيل به  بوده 3«يدتدوين يك قانون اساسي جد» يمنزلهبهب كه 

جداي از  -. اين مسئ ه هاي جديدي شكل بگيردها و بنيانبر مبناي ارزش نظام سياسي جديد
هاي معناست که اصول و ارزش، بدين-آنكه به لحاظ مق ي و منطقي درست يا نادرست باشد

و موجب شده است ايشان درصدد  قانون اساسي سابق به هر دلي ي در نظر مردم رنگ باخته
هاي نويني برآيند. حال چنانچه امكان اصالح و تغيير اصول و حاک  ساختن اصول و ارزش

آميز نظام شده باشد، تغيير مسالمتني در نظر گرفته  هاي بنيادين در همان ميثاق مارزش
نافرماني و  اين امر گريزي نخواهد داشت جز امتراض وپذير نخواهد بود و امكانسياسي 

اي قانون تنها ساختار پايهنه 111بر اين اساس، موارد مورد صيانت در ذيل اصل  توسل به زور.
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شوند که تغيير ي نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران ق مداد ميدهندهاساسي، ب كه ارکان تشكيل
قوانين و مقررات به  آمده است. براي مثال، چنانچه ابتناي شماربهايجاد يك نظ  جديد  هاآندر 

موازين شرمي و اسالمي جاي خود را در قانون اساسي از دست دهد و هيچ الزامي در اين 
خصوص وجود نداشته باشد، طبعاً جمهوري اسالمي به نظام جمهوري )فاقد وصف اسالمي( 

 منوانبهتبديل شده و اين مسئ ه موجب تغيير اصول متعددي از قانون اساسي خواهد شد. 
ي کشور به مردم نفي شود، نظام جمهوري به نظامي اي ديگر، چنانچه اتكاي ادارهنهنمو

 غيرجمهوري تبديل خواهد شد و در نتيجه، اصول متعددي دستخوش تغيير خواهند شد.
هاي حقوقي در اين خصوص نيز آن است که هرچند ترين رويكرد نظامرايجبه هر ترتيب، 

ي سازوکاري رسمي براي ا معموالً از ارائهمگيرند، امي براي مردم قدرتي نامحدود در نظر
هيچ نظام حقوقي در واقع، (Colon-Rios, 2010 , Vol 48: 233)  کننداممال اين قدرت پرهيز مي

همين رو نيز، اين امر نوماً به  از وي براندازي خود نيست قانونمند ساختن ابزار و شيوه پي در
توان بر اين نظر بود که اقتضاي کامل حق ديگر، هرچند مي مبارتبه شود.سكوت برگزار مي

شود، اما ها را نيز شامل ميگيري در خصوص نوع حكومت و ارزشتعيين سرنوشت، تصمي 
ي سازوکاري براي تغيير کامل خود اساساً پرهيز از ارائه منظوربههاي حقوقي ي نظامممده

تدوين و تصويب قانون  وجه داشت کههمچنين بايد تشوند. متعرض چنين موضومي نمي
استثنايي و معموالً در  طوربهاساسي جديد، امري غيرمادي و خارج از روال طبيعي است که 

بازنگري در گيرد. اين در حالي است که پاسخ به شرايط سياسي غيرمادي مطمح نظر قرار مي
امر  چراکه ،جديد نيستهمچون تدوين قانون اساسي  فردمنحصربهقانون اساسي، امري کامالً 

همانند ديگر قواي تأسيسي حكومت، ريشه در متن قانون اساسي  قانون اساسي بازنگري در
 يمبارت ديگر، يكي از مندرجات قانون اساسي که توسط قوهو خارج از آن نيست. به رددا

 وجود آمده، تعيين سازوکار اصالح قانون اساسي در کنار تأسيس ديگر قوا ومؤسِّس به
سياسي  ـ ترين ميثاق حقوقيقانون اساسي، اصالح مالي بازنگري در نهادهاست؛ يعني هرچند

اممال آن در همان چارچوب  فرايندمراتب قوانين است، کشور در رأس هرم مربوط به س س ه
 بازنگري در فرايندمتمايز ساختن  منظوربهتعيين شده است. از همين روي نيز، قوانين اساسي 

به راهكارهايي ويژه متوسل  ن ماديانيوگذاري و اصالح ققانونسي نسبت به قانون اسا
کنند که خارج از قواي تأسيسي موجود و منظور تأسيس ميمثال نهادي را بدين رايبشوند؛ مي

ترتيبي نيز امكان مشارکت اکثريت مردم را در آن برخوردار از هويتي متمايز و جديد است و به
يافته به اصالح قانون اساسي داراي هويتي دوگانه نهاد اختصاص، رونيازاآورند. پديد مي

مموم را نمايندگي  ِيمؤسِّس وابسته است که اراده يسو به قوه است، يعني نهاد مزبور از يك
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اي مانند يافتهمرض ديگر قواي مؤسَّس )قواي تأسيساين نهاد ه  از سوي ديگر،کند و مي
است شده از آن که ناشي از قانون اساسي و برگرفته بودهوزيران( ت أمج س قانونگذاري و هي

(Pozas-Loyo, 2011, vol. 89: 1807-1833, 1812).  بر اين باورند که در  حقوقدانان برخيالبته
راستاي احترام به حق تعيين سرنوشت مردم و نيز رمايت چارچوب حاک  بر قانون اساسي 

دم بايد بتوانند در ساخت سياسي کشور خود سهي  باشند و موجود، يعني با منايت به اينكه مر
شده در بينيتوان مطابق با سازوکار رسمي پيشاحترام به نظ  حقوقي موجود، مي منظوربهنيز 

ها پرداخته است، مبادرت قانون اساسي به اصالح اصول و موادي که به تبيين اين محدوديت
ها اشاره شده و سي نيز تنها به وجود برخي محدوديتد. چنانكه در بسياري از قوانين اساورزي
ن.ك: ) غيرقابل تجديدنظر بودن خود اين اصول و مواد تصريحي وجود ندارد خصوصدر 

 111قانون اساسي فرانسه و اصل  31 يماده ،مثال براي. (212-281: 1332فاورو و ودل، 
 ورا در اين خصوص بيان هايي موضومي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران که محدوديت

به توان مي ،بنابراين اند.منوان نشده، تغييرناپذير ، خوداندمنوان کرده تغييرناپذيرموضوماتي را 
ها را تغيير داد. هاي مندرج در آنمحدوديتو مفاد آن بازنگري در خود اين اصول پرداخت و 
 ي اصالح قانون اساسيهايتبايد توجه داشت که محدوددر مين حال، در پاسخ به اين مسئ ه 

پيچيده ساختن تغيير قانون اساسي  منظوربههاي بازنگري تنها اند: گاهي محدوديتبر دو قس 
اند که در اين صورت، اصالح و در راستاي حفظ نظ  و استحكام نظام سياسي طراحي شده

 هاآن موردر گفته درو نيست و فرض پيشهاصول ناظر بر اصالح قانون اساسي با مانعي روب
نظام سياسي کشور بر  يقانون اساسي، ابتنا بازنگري درهاي صادق است. اما گاهي محدوديت

کنند و را مشخص مينظام سياسي چارچوب که  دهدها و اصولي بنيادين را نشان ميارزش
از همين روي، پذيرش تغيير در اين . شونداصول فرا قانون اساسي شناخته مي منوانبه

پذيرش تغيير در اصل آن نظام سياسي و ساخت يك  يمنزلهبهها به داللت التزامي تمحدودي
پذيرش . بنابراين، استقانون اساسي موجود  اصالح بخشي ازو نه قانون اساسي جديد 
؛ چه اينكه، تغيير چنين ها مخدوش استمحدوديتنوع اين  خصوصاستدالل مذکور در 

زند و در فرايندي حقوقي، نظام فع ي را بر ه  ميهايي حاکميت قانون اساسي محدوديت
ِي حقوقي قوانين ارتباطي با نوع مواجهه کند. اين مسئ ه الزاماًسياسي جديدي را تأسيس مي

هاي ندارد. به بيان ديگر، اين امكان وجود دارد که يك قانون اساسي به اساسي با چنين ارزش
سعي در حفظ آن کند يا اساساً چنين تصريحي خود تصريح کرده باشد و  مدنظرارزش اساسي 

ماهيت بنيادين آن براي نظام سياسي، صيانت از آن  ليدلبهوجود نداشته باشد، ولي همچنان 
 . (122-118: 1311 منصوريان و غمامي،ن.ك: ضروري انگاشته شود )
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 هاي بازنگري در قانون اساسيماهیت محدوديت. 2
بيني در قانون اساسي پيش دنظريتجدرا براي « زماني محدوديتي»قانون اساسي،  132اصل 

ها نيز از جم ه مواردي هستند که برخي قوانين اساسي بدان اين دسته از محدوديتکرده است. 
و خاص ممنوع  ي موقتقانون اساسي را براي يك دوره بازنگري درکنند و تصريح مي

باشند، قانونگذار اساسي در برخي  نظرمدنظر از آنكه چه اصالحاتي در واقع، صرف .سازندمي
شرايط که مبناي آن پيشتر ذکر شد، شروع فرايند بازنگري يا اتمام آن را ممنوع دانسته است. 

 را مطرح کرده است. « هايي موضوميمحدوديت»، 111اين در حالي است که ذيل اصل 
ر مقام بيان به قانونگذار د چراکه، تمثي ي نبوده و حصري هستند، 111موارد ذيل اصل 

قانون  111احصاي موارد تغييرناپذير، پرداخته است. بايد توجه داشت که اساساً اينكه اصل 
اساسي به تصريح درآمده، در راستاي ممكن ساختن تغيير قانون اساسي بوده است، البته در 

ظاهر بر اين، از اند. افزونذيل همين اصل، برخي مفاد و مضامين تغييرناپذير منوان شده
شود؛ چه اينكه در اين اصل از مباراتي نيز انحصار برداشت مي 111پردازي ذيل اصل مبارت
استفاده نشده است. مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون ....« از قبيل، مانند و »مانند 

اساسي نيز مؤيد اين برداشت است. چه، در مذاکرات امضاي شوراي بازنگري در خصوص 
شود و در نهايت، با تصريح به اينكه اصول تمثي ي بودن موارد مذکور بحث ميحصري بودن يا 

شود و همين معني نيز به تصويب اکثريت گيري ميتغييرناپذير منحصر در همين مواردند، رأي
مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي صورت ) رسدامضاي شوراي بازنگري مي

ممكن البته . (311-312: 1331وهشت (، انزده  تا بيستي پجمهوري اسالمي ايران )ج سه
هاي سياسي که در فصل سوم است ادما شود که موارد ديگري نيز مانند برخي حقوق و آزادي

شدند؛ اند، بايد تغييرناپذير منوان ميبه تصريح درآمده« حقوق م ت»قانون اساسي تحت منوان 
بر اين باور بودند و چنين پيشنهادي  83سال  چه اينكه، برخي از امضاي شوراي بازنگري در

رسد که هرچند تصريح به چنين مواردي با اشكال مواجه نظر ميدر اين زمينه به 1اند.نيز داده
ها تأکيد بيشتري کرد، اما ضرورتي بر اين مسئ ه احساس بر آن بيترتنيبدتوان نيست و مي

اي و نيادين هر نظام حقوقي و ساختار پايههاي بشود. در واقع، معمول آن است که ارزشنمي
رود تا در خصوص هر امر مه  ديگري نيز چنين ذاتي آن تغييرناپذير منوان شوند و انتظار نمي

بر مدم ضرورت اين تصريح، بايد توجه داشت که بسياري از حقوق و تصريحي شود. افزون
اند و پذيرش عتبر شناخته شدههاي سياسي مندرج در قانون اساسي مشروط به ضوابطي مآزادي

راي نمونه، آزادي مطبومات و نشريات مشروط به مدم اخالل به بمط ق نيست.  طوربهها آن
قانون اساسي(؛ آزادي احزاب مقيد  21شده است )اصل مباني اسالم يا حقوق ممومي پذيرفته
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ي اسالمي به رمايت اصول استقالل، آزادي، وحدت م ي، موازين اسالمي و اساس جمهور
ها بدون حمل سالح و مدم پيماييقانون اساسي(؛ تشكيل اجتمامات و راه 28است )اصل 

قانون اساسي(؛ يا آزادي شغل مشروط  21اخالل به مباني اسالم آزاد شناخته شده است )اصل 
قانون اساسي(. بر  23به مدم مخالفت با اسالم، مصالح ممومي و حقوق ديگران است )اصل 

ِي قوانين و مقررات توان گفت که محتواي اسالمي بودن نظام و ابتناي ک يهمياين اساس 
هاست و تصريح به تغييرناپذيري اين موازين اسالمي حاک  بر اين حقوق و آزادي براساس

حقوق مست زم آن است که به چنين قيود و ضوابطي نيز اشاره شود که امري تكراري و زائد 
 رسد.نظر ميبه

را مامدانه و با ...« محتواي اصول مربوط به »که قانونگذار اساسي، مبارت گفتني است 
و شكل نگارش  الفاظ و ظاهر اصولترتيب، نشان دهد که برده است تا بدين کاربهقصد خاص 

مشروح مذاکرات شوراي  در: صورتسخنان آقاي هاشمي رفسنجاني ) موضوميت ندارند هاآن
: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سهب

قانون اساسي  111مربوط به موارد مذکور در ذيل اصل  اصول نيمضام، مفاد و مه  و (311
 کاربهرا نيز « مربوط»، قيد «محتوا»بر قيد افزون 111. البته بايد توجه داشت که ذيل اصل است

بر اين اساس، در بررسي تغييرپذيري يا تغييرناپذيري اصول قانون اساسي به دو برده است و 
 نكته بايد توجه کرد: 

، شكل و طريق اممال اصول مربوط به موارد ذيل اصل موضوميت ندارد و نخست آنكه
محتواي تأمين  منظوربهراي مثال، يكي از طرقي که بها منايت داشت. بايد به محتوا و مفاد آن

 موازين اسالمي براساسقوانين و مقررات  يابتناي ک يهو  مربوط به اسالمي بودن نظام اصول
بيني شده، سازوکار نظارت شرمي فقهاي شوراي نگهبان است که در در قانون اساسي پيش

اي اند. در اين خصوص، ممكن است چنين شيوهقانون اساسي اشاره شده 18و  1اصول 
ي بهتري تأمين کند، گونه، روش ديگري که اين هدف را بهرونيازامط وب ق مداد نشود و 

را مدنظر داشته، « اصول مربوط»، با توجه به اينكه اين بند، محتواي دوم آنكهبيني شود. پيش
بنابراين، ضروري است تمامي اصول مرتبط با موارد ذيل اصل، بررسي شوند و به مفاد ک ي 

ي شكل اصول نيز تا حدي قابل پذيرش است که مجمومه، تغيير بيترتنيبدها توجه شود. آن
توان شكل اصول را تغيير داد و حتي آن اصول از محتوا خالي نشوند. به بيان ديگر، هرچند مي

اي باشد که گونهپذير دانست، اين مسئ ه نبايد بهها را نيز امكاندر محتواي آن دخل و تصرف
دارد بيان مي 111راي مثال، ذيل اصل بش شود. روح ک ي حاک  بر اين مجمومه اصول مخدو

، 111، 31، 3تغييرناپذير است. اصول « واليت امر و امامت امت»که محتواي اصول مربوط به 
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ي اين اصول بيانگر آن است که ند. امعان نظر به مجمومهابا اين مسئ ه مرتبط 113و  111
يف و اختيارات اجرايي است و ه  از در نظام جمهوري اسالمي ايران ه  داراي وظا هيفقيول

توان شكل اين اممال واليت را هاي نظارتي برخوردار است. بنابراين، هرچند ميصالحيت
را ک  و زياد کرد، اما اين اصول را  هيفقيولتغيير داد يا حتي برخي وظايف و اختيارات 

راي نمونه، بت از بين بروند. ي اجرا يا نظاراي تغيير داد که يكي از دو حيطهگونهتوان بهنمي
ي وضعيت کنوني امري مطابق قانون اساسي ق مداد جابهجايگزيني احتمالي شوراي رهبري 

ي نظارت مغاير قانون اساسي ت قي به حوزه هيفقيولشود و در مين حال، انحصار نقش مي
 شود.مي

 شود: تبيين و تح يلهر يك از موارد مزبور در ادامه 

 هاي ايماني و اهداف جمهوري اسالمي ايرانپايهنظام، اسالميت  .1ـ1
 است، الهيي اراده مظهر نيز قانون و دارد بنيادين نقش دين که ايران اسالمي جمهوري در
 اتخاذ شرع از را خود مشروميت اساسي قانون واقع، در و دارد وااليي اهميت شارعي اراده
بر همين اساس نيز  پرداخته است. اساسي انونق وضع به اياراده چنين با قانونگذار و کرده
موازين  براساسي قوانين و مقررات ... بايد ک يه»کند که قانون اساسي تصريح مي 1اصل 

ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر اسالمي باشد. اين اصل بر اطالق يا مموم همه
 «.حاک  است ... 

قوانين و  يابتناي ک يهو  ط به اسالمي بودن نظاممحتواي اصول مربو»بنابراين، مبارتِ 
مشخص بيانگر ماهيت نظام حقوقي ايران است که  طوربه« موازين اسالمي براساسمقررات 

به  111با چنين تأکيداتي در ذيل اصل  رونيازاشود و پايه و اساس آن شناخته مي منوانبه
 1با توجه به تصريح اصل د گفت که ها تصريح شده است. در اهميت اين مسئ ه حتي بايآن

 111هاي ذيل اصل چنانچه اثبات شود که اطالق يا مموم هر يك از محدوديتقانون اساسي، 
 با مانعي مواجه نخواهد بود. هاآنبا موازين شرمي مغايرت دارند، بازنگري در 

مفاد مشخص  طوربهنيز « هاي ايماني و اهداف جمهوري اسالمي ايرانپايه»مقصود از 
محتواي اسالمي بودن »قانون اساسي است. البته هرچند منوان ک ي  3و  2مندرج در اصول 

تأکيد » منظوربه 83گيرد، امضاي شوراي بازنگري سال ، اين موارد را نيز در برمي«حكومت
و به اين دليل که قانونگذار اساسي نخستين )مج س بررسي نهايي « تذکر مجدد»و « بيشتر

به هاي بسياري کشيده، ها و زحمت( براي تنظي  اين اصول تالش33سال  قانون اساسي
سخنان آقايان حبيبي و امامي کاشاني کرده است )مستقل تصريح  طوربهتغييرناپذيري اين موارد 
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ي مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه: صورت در
 ..(311و  318: 1331وهشت (، پانزده  تا بيست

 ي امور كشور به اتكاي آراي عموميجمهوري بودن حكومت و اداره .1ـ1
، «مردمي بودن نظام»شود که مضمون به اين نكته تصريح مي 83در شوراي بازنگري سال 

و اينكه مردم در سرنوشت خود دخالت دارند، بايد « حاکميت م ت»، «اتكا به آراي ممومي»
مشروح صورت سخنان آقايان هاشمي رفسنجاني و حبيبي در: ود )تغييرناپذير منوان ش

ي پانزده  تا مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
شود که شكل نظام الزاماً بايد در همين زمينه نيز تأکيد مي. .(311و  313: 1331وهشت (، بيست

شكل  رونيازاقرار دارد و « س طنتي»، نظام «هوريجم»جمهوري باشد. در واقع، در مقابل نظام 
تنها با اسالم سازگارتر است، ب كه اساساً غير از شكل جمهوري نيز در نظام جمهوري نه
مشروح مذاکرات شوراي : صورت سخنان آقاي مميد زنجاني درپذير نيست )اسالمي امكان

: 1331وهشت (، ه  تا بيستي پانزدبازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
البته ممكن است ابهام پيش آيد که قوام جمهوريت نظام در چه چيزي است و چه  ..(313

آيا »راي مثال ممكن است ترديد شود که بي تحقق اتكا به آراي ممومي است. مناصري الزمه
ي امور رهآيا ادا»يا اينكه « جمهور منتخب مردم از مناصر جمهوريت نظام است؟داشتن رئيس

ابتنا »ها توسط شوراهاي مح ي منتخب مردم مغاير با ي آني ادارهجابهمتمرکز  صورتبهمح ي 
در تح يل اين مسئ ه توجه به دو نكته ضروري است: نخست آنكه، «. است؟« بر آراي ممومي

شود و مشخص نظام س طنتي و ديكتاتوري، جمهوري نيست و غيرمشروع شناخته مي طوربه
ي دوم آنكه، قطع ممنوع است. نكته طوربه، تغيير ساختار نظام فع ي به چنين نظامي رونيازا
ک ي و در مجموع،  طوربهرسد مراد از جمهوري در نظام حقوقي ايران آن است که نظر ميبه

نظام به آراي ممومي متكي باشد و مردم در اين زمينه نقشي اساسي ايفا کنند. بر اين اساس، 
پذير است، اين موارد نبايد در ال برخي تغييرات در شكل و ساختار نظام امكانهرچند امم

برايند ک ي مردمي بودن نظام را از بين ببرند. البته بديهي است که اين مالك، ک ي و کمي مبه  
 ي مقام ناظر يعني مقام رهبري قرار دارد.است و تشخيص آن بر مهده

مثال به موجب  رايبورهاي ديگر نيز وجود دارد. شايان ذکر است که چنين ابهامي در کش
از  3.فرانسه، جمهوريت حكومت قابل بازنگري نيستجمهوري پنج  قانون اساسي  31 يماده
و در است هاي استبدادي از ديرباز در فرانسه وجود داشته انديشهجا که سو، ازآنيك 
مجدداً ور، نظام استبدادي ي پس از تحقق مم ي شكل جمهوري در اين کشتهايي نيز حدوره
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، چنين تضميني احياي س طنتج وگيري از  منظوربهشده، يك برداشت آن است که تنها  احيا
در مين حال، برداشت ديگر آن است که  در قانون اساسي اين کشور در نظر گرفته شده است.

س ، حاکميت بنابراين، اصول ديگري همچون سكوالري ،موسع تفسير شود طوربهاين ماده بايد 
 قانون اساسي فرانسه هستند 31ي قانون و موارد ديگري از اين دست نيز مشمول مفاد ماده

(Colon-Rios, 2010:. 224) 

 واليت امر و امامت امت .3ـ1
ذکر شده  ناپذيريكي از اصول تغيير منوانبهدر اين بند نيز « واليت امر و امامت امت»

که تنظي  اصل پيشنهادي را بر مهده  83زنگري سال مخبر کميسيون چهارم شوراي بااست. 
را پيشنهاد داده بود، در خصوص « محتواي اسالمي بودن اصول»داشت و در ابتدا تنها مبارت 

کند که ممكن اضافه شدن اصل امامت و واليت به موارد تغييرناپذير قانون اساسي بيان مي
محدود شود و حكومت نيز جزء امور  است اصل واليت فقيه در آينده به امور حسبيه تفسير

حسبيه ق مداد نشود؛ در مين حال، براي آنكه محتواي اسالمي اصول تغيير نكند، وجود يك 
، ايشان بر اين نظر بودند که محتواي اسالمي رونيازابيني شود. مجتهد مادل در رأس نظام پيش

سخنان آقاي ود ندارد )بودن، منواني جامع است و ضرورتي براي تصريح به اين موضوع وج
مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي در: صورت امامي کاشاني 
 ..(311: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستايران )ج سه
اهميتي که در اين خصوص  ليدلبه اشتند کهامتقاد دنيز امضاي شوراي بازنگري از  برخي

ز مفاد غيرقابل تغيير تصريح شود. يعني يكي ا منوانبهقيه واليت في وجود دارد،به مسئ ه
ي واليت جداي از مسئ ه ،که محتواي اسالمي بودن نظامايشان آن بود فرض هرچند که پيش

، اما در رأس آن نباشد هيفقيولتوان نظامي را تصور کرد که اسالمي باشد و نمي و فقيه نيست
 صورتدر:  آباديخرمو خنان آقايان طاهري مميد زنجاني سنبايد به اين منوان مام اکتفا شود )

ي پانزده  تا مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
ند که محتواي اسالمي بود برخي بر اين باورالبته  .(313و  138، 313: 1331وهشت (، بيست

 ، واليت فقيه بايد به تصريح درآيدرونيازارد و اي با واليت فقيه ندابودن نظام ظاهراً مالزمه
مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري صورت سخنان آقاي اميني در: )

طورکه از به هر ترتيب، همان .(311: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستاسالمي ايران )ج سه
ردازي، صيانت از اصل واليت فقيه پآيد که مقصود از اين مبارتدست ميمشروح مذاکرات به

اصول قانون اساسي نيز مؤيد اين معناست که واليت امر و  بوده است، منايت به مجمومه
واليت امر و امامت امت را با  8،قانون اساسي 3امامت امت همان واليت فقيه است؛ چه، اصل 
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رهبر منتخب »نيز قانون اساسي  111ي فقيه دانسته است. به تصريح اصل شرايطي بر مهده
بنابراين، با «. ه خواهد داشتدهاي ناشي از آن را بر مهي مسئوليتخبرگان، واليت امر و همه

توان گفت که مقصود منايت به مشروح مذاکرات قانون اساسي و اصول قانون اساسي مي
فقيه  شوراي بازنگري از تغييرناپذيري واليت امر و امامت امت، تغييرناپذير بودن اصل واليت

با توضيحاتي  –بوده است. به بيان ديگر، در چارچوب قانون اساسي موجود، اصل واليت فقيه 
االبد تغييرناپذير است. به بيان ديگر، قرائتي که از واليت الي -ي نخستين اشاره شدکه در نكته

ه، و البته در مج س بررسي نهايي قانون اساسي وجود داشت 83فقيه در شوراي بازنگري سال 
ي فقيه است که حضرت امام خميني )ره( بر آن قائل بودند. واليت مط قه يهمان نظريه

که اين اصل را تنظي  کرد و چه، بر مبناي ذيل  83بنابراين، چه از نظر شوراي بازنگري سال 
را تغييرناپذير منوان کرده  «محتواي اصول مربوط به واليت امر و امامت امت»که  111اصل 

پذير است امكان حديبر اين نظر بود که تغيير اصول مربوط به اين موضوع تنها به است، بايد
 که مبناي اطالق در واليت فقيه مخدوش نشود.

 کشورمذهب رسمي  .4ـ1
قانون اساسي  12مشري( اگرچه به تصريح اصل مذهب رسمي ايران )جعفري اثني

د بيشتر و از بين بردن هر گونه ترديد و تأکي منظوربهق مداد شده، « االبد غيرقابل تغييرالي»
نيز بر اين مط ب تأکيد شده است. برخي امضاي  111شائبه در اين خصوص در ذيل اصل 

بر اين باور بودند که چنانچه چنين تصريحي نشود، ممكن است ادما  83شوراي بازنگري سال 
مي نيز منافاتي با حاک  است و تغيير مذهب رس 12شود که اصل مربوط به بازنگري بر اصل 

توان مذهب جعفري ، ميرونيازاندارد و « محتواي اسالمي بودن حكومت»منوان ک ي 
سخنان آقاي خزم ي در: تغيير داد )مشري را به يكي از مذاهب اسالمي ديگر اثني

ي مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سهصورت
رفع هر گونه شبهه و  منظوربهبر همين اساس،   .(311-313: 1331شت (، وهپانزده  تا بيست

 قانون اساسي آورده شده است. 111ايراد چنين مبارتي ذيل اصل 

 هاي بازنگري در قانون اساسي کیفیت تضمین محدوديت .3
قانون اساسي، مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي بايد در  111به تصريح ذيل اصل 

شوند. مشروح پرسي گذاشته تأييد و امضاي مقام رهبري برسند و پس از آن، به همه ابتدا به
در اين خصوص بيانگر آن است که امضا بر اين باور  83مذاکرات شوراي بازنگري سال 
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اند که اين تأييد و امضا، تشريفاتي و صوري نبوده و مصوبات شورا الزاماً از سوي مقام بوده
مخبر کميسيون چهارم(،  منوانبهند )سخنان آقاي آقايان امامي کاشاني )رهبري بايد تأييد شو

مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي در: صورت ميرحسين موسوي و آذري قمي 
به  1(.312و  111، 331: 1331ي پانزده  تا بيست و هشت (، جمهوري اسالمي ايران )ج سه

هاي يرت مصوبات شوراي بازنگري با محدوديتموجب اين تصريح، در نظارت بر مدم مغا
قانون اساسي، غير از مقام رهبري، نهادهاي ديگر همچون شوراي نگهبان  111مندرج در اصل 

واجد صالحيت نيستند؛ چه اينكه در قانون اساسي، چنين صالحيتي براي شوراي نگهبان 
نظارت بر اين مصوبات در بر اين، اساساً به تصريح قانون اساسي، بيني نشده و مالوهپيش

 صالحيت مقام رهبري فرض شده است. 
برده شده و به حيثيت آن  کاربهطور مط ق  111در اصل « تأييد و امضاء مقام رهبري»
تواند ه  از حيث مدم مغايرت با موازين و احكام اي نشده است. بر اين اساس، رهبر مياشاره

تغييرناپذير منوان  111مواردي که در ذيل اصل اسالمي، ه  از حيث مدم مغايرت مصوبات با 
به بررسي مصوبات شوراي بازنگري  اند و ه  از جهت صالحديد و صوابديد شخصيشده

بر اين مسئ ه دارد، در  وضوحبهها را تأييد يا رد کند. جداي از منطوق اصل که بپردازد و آن
نيز استناد جست.  83ري سال توان به مشروح مذاکرات شوراي بازنگتأييد اين مسئ ه مي

ي تأکيدات امضاي شوراي بازنگري در خصوص اين بند بر اين اساس بوده است که اين ممده
ترتيب، از مانع از تصويب موارد مغاير اسالم و شرع خواهد بود و بدين« نظارت مالي»

، صيانت مسائ ي که در نظر امضاي شوراي بازنگري بايد تغييرناپذير ق مداد شود نيترمه 
مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون  : صورتشود )سخنان آقاي ميرحسين موسوي درمي

چه، با اين  (.113: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستاساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
استدالل که مصوبات شورا بايد به تأييد رهبر برسند و ايشان بر مصوبات شورا نظارت دارند، 

کارشناس اسالمي باشند تا محتواي اسالمي  نهاد که امضاي شوراي بازنگري الزاماًاين پيش
آورد )سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در خصوص پيشنهاد اصول محفوظ بماند نيز رأي نمي

مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي صورت آقاي مؤمن در: 
رسد که نظر ميبر اين اساس، به (.323-323: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستايران )ج سه

نومي »اي در خصوص مصوبات شوراي بازنگري، تمهيد بيني چنين مقررهمقصود از پيش
از جانب رهبري بوده است که در صورت مدم تأييد و امضاي ايشان، مصوبات « نظارت مط ق

صورت تأييد و امضاي مقام رهبري، پرسي نخواهند بود و در اين شورا قابل مرضه براي همه
 شود.مشروميت مصوبات شوراي بازنگري تأمين مي
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در کنار يكديگر نيز تفاوت حقوقي خاصي « امضاء»و « تأييد»ي واژه نسبت دودر خصوص 
ق مداد کرد. « تأييد»را ناظر بر تشريفات شك ي « امضاء»توان رسد. در مين حال مينظر نميبه

بيانگر آن باشد که در ابتدا به لحاظ دروني، مقام رهبري متمايل به پذيرش  توانداين مسئ ه مي
آيد و سپس، صورت خارجي آن مينيت سازي در خصوص مصوبات ارجامي برمييا تصمي 

ناظر بر حالت دروني پذيرش مصوبات است و « تأييد»شود. بر اين اساس، يابد و محقق ميمي
حالت دروني )تأييد( است. در تأييد اين برداشت ، صورت خارجي آن «امضاء»مقصود از 

نيز استناد جست. يكي  83توان به مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سال مي
تأييد به معناي »پردازي و تأکيد بر آنكه از امضاي اين شورا با تصريح به نامفهومي اين مبارت

که تنها فرض قابل تصور در اين خصوص  دارد، بيان مي«همان امضا، اقرار و تثبيت است
رفته باشد و به  کاربهي تشريفاتي مسئ ه است؛ اينكه امضا به مفهوم لغوي آن مربوط به جنبه

: صورت ي اداري موضوع اشاره شده باشد )سخنان آقاي مباسع ي مميدزنجاني درجنبه
ي پانزده  تا )ج سهمشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

توان پردازي نيست و ميبه هر ترتيب، لزومي به اين نوع مبارت(. 313: 1331وهشت (، بيست
 کاربست تنها يكي از دو واژگان مذکور در خصوص نظارت مقام رهبري بسنده کرد. به

 گیرينتیجه
ي هايي را براقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران محدوديت 111و  132دو اصل 

نيز  111محدوديتي شك ي و زماني، و اصل  132اند. اصل بيني کردهبازنگري در اين قانون پيش
هاي اين مقاله که از تح يل اند. اه  يافتههايي موضومي را در اين زمينه مطرح کردهمحدوديت

 ذيل است: به شرحشود، ها برداشت مياين دست محدوديت
جمهور که به در قانون اساسي در فرض فقدان رئيس ي ممنوميت بازنگريبر مبناي ف سفه .1

نظر وضعيت غيرمادي کشور است، شايسته بود قانونگذار اساسي در مواردي مانند حالت 
 کرد.جنگ و شرايط اضطراري نظير آن نيز بازنگري در قانون اساسي را ممنوع امالم مي

اثناي آن، يكي از فروض چنانچه فرايند بازنگري در قانون اساسي شروع شده باشد و در  .2
پرسي منوط محقق شود، اتمام فرايند بازنگري در قانون اساسي و برگزاري همه 132اصل 

 آمده است.به رفع وضعيت پيش
قانون اساسي که در زمان جنگ و اشغال نظامي امكان مراجعه به آراي  83بر مبناي اصل  .3

ي با منايت به مالك اصل مزبور توان ادما کرد که در چنين شرايطممومي وجود ندارد، مي
 پرسي نيز وجود ندارد.امكان برگزاري همه
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آن است که موارد يادشده همگي  111دليل تغييرناپذيري دائمي موضومات ذيل اصل  .1
روند و تغيير در مي شماربهاي نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران ها و ساختار پايهبنيان

اهداف و غايات نظام سياسي است. به بيان ديگر، تغيير به معناي مدول از  هاآنهر يك از 
ي دگرگوني در ماهيت جمهوري اسالمي و البته ايجاد قانون اساسي منزلهبهدر اين موارد 

جديد است. از همين روي، قانونگذار اساسي با م   به اين مسئ ه سعي در حفظ و 
 حراست از کيان نظام داشته است. 

برده  کاربهرا مامدانه و با قصد خاص ...« اصول مربوط به محتواي »مبارت  111اصل  .3
ها موضوميت ندارند و مه ، است تا نشان دهد که الفاظ و ظاهر اصول و شكل نگارش آن
 قانون اساسي است. 111مفاد و مضامين اصول مربوط به موارد مذکور در ذيل اصل 

شود و ع شناخته ميشك جمهوري نيست و غيرمشرونظام س طنتي و ديكتاتوري، بي .8
قطع  طوربه، تغيير ساختار نظام فع ي به چنين نظامي 111بر مبناي ذيل اصل  رونيازا

ک ي و در  طوربهممنوع است. مراد از جمهوري در نظام حقوقي ايران آن است که 
مجموع، نظام به آراي ممومي متكي باشد و مردم در اين زمينه نقشي اساسي را ايفا کنند. 

پذير است، اين اساس، هرچند اممال برخي تغييرات در شكل و ساختار نظام امكان بر اين
 موارد نبايد در برايند ک ي مردمي بودن نظام را از بين ببرند.

 111که اين اصل را تنظي  کرد و چه، بر مبناي ذيل اصل  83از نظر شوراي بازنگري سال  .1
را تغييرناپذير منوان کرده است، « تمحتواي اصول مربوط به واليت امر و امامت ام»که 

پذير است بايد بر اين نظر بود که تغيير اصول مربوط به اين موضوع تنها به ميزاني امكان
 که مبناي اطالق در واليت فقيه مخدوش نشود.

تأييد و امضاي مصوبات شوراي بازنگري توسط رهبري تشريفاتي و صوري نيست و  .3
ام رهبري بايد تأييد شوند. به بيان ديگر، در نظارت بر مدم مصوبات شورا الزاماً از سوي مق

قانون اساسي،  111هاي مندرج در اصل مغايرت مصوبات شوراي بازنگري با محدوديت
 غير از مقام رهبري، نهادهاي ديگر همچون شوراي نگهبان واجد صالحيت نيستند.

مي، ه  از حيث مدم تواند ه  از حيث مدم مغايرت با موازين و احكام اسالرهبر مي .1
اند و ه  از تغييرناپذير منوان شده 111مغايرت مصوبات با مواردي که در ذيل اصل 

ها به بررسي مصوبات شوراي بازنگري بپردازد و آن جهت صالحديد و صوابديد شخصي
 را تأييد يا رد کند.

توانند بر يدر پايان بايد توجه داشت که در اين زمينه ممكن است ادما شود که مردم م
هاي نظام سياسي ـ مندرج در تغيير بنيان درصدد« به هر دلي ي»مبناي حق تعيين سرنوشت خود 
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ـ و ايجاد يك قانون اساسي جديد برآيند. اين در حالي است که امالم  111ذيل اصل 
 ي اقدامات غيرحقوقي و توسل به زورتواند زمينهها ميتغييرناپذيري دائمي اين اصول و ارزش

 پي درمعموالً حقوقي  هاينظامتوان گفت که ک ي مي طوربهرا موجب شود. در اين زمينه 
بررسي و پاسخ ، ولي در مين حال، نديآيبرنمي براندازي خود قانونمند ساختن ابزار و شيوه

 به اين ادما مست زم پژوهش مستقل ديگري است.
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 هايادداشت
و تصويب  جمهورسيشغال نظامي کشور به پيشنهاد رئدر زمان جنگ و ا»قانون اساسي:  83اصل  .1

شده يا تمامي مم كت چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان از انتخابات نقاط اشغالسه
شود و در صورت مدم تشكيل مج س جديد، مج س سابق همچنان براي مدت معيني متوقف مي

 «کار خود ادامه خواهد داد.به

در جمهوري اسالمي ايران امور کشور بايد به اتكاي آراء ممومي اداره : »قانون اساسي 8اصل  .2
 .«پرسي ... شود؛ از راه انتخابات .... يا از راه همه

3. Re-Constitution. 

در مورد مط ب آخر که راجع به چه چيزهايي تغيير پيدا نكند ضمن تأييد همين » ... راي نمونه: ب .1
مقررات اسالم در جامعه به امتقاد من چيزهاي ديگري ه   محتواي اسالمي بودن نظام و حاکميت

تواند موض هاي مردم نميکند. آزاديروشن بايد بيان بشود که تغييري نمي طوربههست که 
تواند محدوديت پيدا بكند، کسي بيايد براي اين حد بشود. آزادي سياسي در اين کشور نمي

سخنان آقاي ميرحسين موسوي « )قرار بگيرد. ...تواند مورد خدشه بگذارد و آزادي احزاب نمي
ي مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سهدر: صورت

 .811: ص 1331وهشت (، پانزده  تا بيست

 يدر قانون اساس يبازنگر شنهاديپ تيپنج  فرانسه، صالح يجمهور يقانون اساس 31 يطبق ماده .3
پارلمان )چه مج س  ندگانينما -2و  ريوزنخست شنهاديبا پ جمهورسيرئ -1ه صورت مشترك ببه
به دو صورت ذيل تصويب  يو چه مج س سنا( امطا شده است. طرح يا پيشنهاد بازنگر يم ّ
و سپس به  رسديهر دو مج س م بيدر ابتدا به تصو يبازنگر شنهاديپ ايطرح  -فشود: المي
 ديو صالحد  يدر صورت تصم يبازنگر شنهاديپ ايطرح  -.بشوديگذاشته م يمموم يپرسهمه
 يمموم يپرسبه همه نيپنج  مج سسه تياکثر بيمشروط به تصو زيو ن يجمهور استير

در خصوص اساس حكومت  يبازنگر زين 31 يماده ريخ. مطابق با قسمت اشوديگذاشته نم
کشور در معرض خطر  يارض تيام. همچنين، مادام که تمستين ريپذامكان يطور ک به يجمهور
 ي آن کرد. ن.ك:ادامه ايو  ياقدام به بازنگر توانياست، نم

Article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 Modifié par LOI constitutionnelle 
n°2008-724 du 23 juillet... – art. 45; Available at: www.yon.ir/l55L (Last Retrieved: 19 

Jun 2016). 
)مجل اهلل تعالي فرجه(، در جمهوري  مصريدر زمان غيبت حضرت ول»قانون اساسي:  3اصل  .8

اسالمي ايران واليت امر و امامت امت بر مهده فقيه مادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و 
 «گردد.دار آن ميو هفت  مهده كصديمدبر است که طبق اصل 

در شوراي بازنگري در خصوص اينكه شورا موظف به  111ظي  اصل مسئول تن ونيسيکمالبته  .1
تأمين نظر رهبري باشد يا اينكه اين شورا مستقل فرض شود، در ابتدا دچار ابهام و ترديد بود: 

جا اين جا، ولي اميدمان اين بود که اينکميسيون، ما يك چيزي تصويب کردي  و فرستادي  اين»
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شود؟ چون اگر مي تيمشورنهايتاً به هر حال اين شورا، شوراي  جدي بحث شود که طوربهمسئ ه 
را دارد، به هر حال، ولو بعد از پنج باز رفت و برگشت آخر بايد  هانياگفتي  رهبر حق نقض 

رهبر تصمي  را در مفاد را بگيرد، اين معنايش اين است که شورا مشورتي است، اگر گفتي  نه 
شود و شكل اش قابل اجرا ميشود، مصوبهتر ميآن شورا جدي باالخره يك جايي اين را ببندي 

روي اين خصوص ه  به ما  انيآقامحتوايي است. اگر  نظراختالفکند. اين يك ديگري پيدا مي
پيشنهادي بدهند و در کميسيون ه  بيايند بحث کنند ممكن است آن شكل نهايي را ما بتواني  

مشروح مذاکرات شوراي بازنگري صورت سنجاني در: )سخنان آقاي هاشمي رف« تأمين بكني .
 (.811: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
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بندی احکام شریعت در های اولویتبررسی سنجه
 نظام مقاصد حکومت اسالمی

  **2پورالفت یمحمدعل، *1یاهلل رحمانقدرت
 

 تهران، ایران، عالمه طباطبایی حقوق عمومی دانشگاه  استادیار. 1

 ، تهران، ایران عالمه طباطباییدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه . 2
 

 98/92/9316: رشيپذ  25/8/9316: افتيدر

 يدهکچ
 قیتطب یدر مرزها رییتغ یدر اسالم سازوکارها یشناخت نظامات مصالح حکومت

 ی. بازشناسکندیحکومت بهتر مشخص م کیبر محذورات  یرا مبتن یاسالم تیمشروع
کشف  یمتدلوژ ینیمصلحت، بازب لیتحل یمبناشناس گر،یکدیاهداف حکومت بر  یدهتیاولو
 زانیم لیمنظور تحلمصلحت به یاجرا وکشف  یبرا ییصلحت، راهکارهام یریکارگو به

و قلمرو انحالل  ارهایارائه خواهد داد. شناخت مع یدر نظام اسالم تیمشروع یکارکردها
دارد. سؤال  عتیشر یبا اهداف و مقاصد اساس ییارتباط مبنا ینید تیموقت احکام در حاکم

اهداف  انیم یشناستیبا اولو یقف موقت احکام الهتو انیم یرابطه نییپژوهش تب نیا یاصل
 یهاو شاخصه ارهایمع دیپرسش با نیپاسخ به ا یاست. برا یاسالم تیحکومت در حاکم

 میتقد یارهایمع قینو شناخت و با تطب یبه اهداف حکومت را در چارچوب یدهتیاولو
پژوهش با روش  نیا پرسش پاسخ داد. نیبه ا هیاول نیبر عناو یو حکومت هیثانو نیعناو
 یاثبات آن است که به فرض انحالل موقت غالب احکام و حدود اله یدر پ یفیوصت-یلیتحل

 یاسالم یهیاحکام جزئ یتر از اجرامشروع است اگر بتواند، اهداف مهم یاسالم تیحاکم
را  لیسب یمانند نف یتریاساس یهاقاعده نیاسالم و همچن یاسیو س یمانند حفظ نظام اجتماع

 محقق کند.

 مصلحت. ت،یمشروع ،یحکومت اسالم ،یاحکام حکومت :گان کليدیواژ

                                                                                                                                                       
*E-mail: rahmani756@gmail.com 

E-mail: ali.olfatpor@gmail.com                                                                                        ** ي مسئولنويسنده  
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 مقدمه
 و شریعت مقاصد میان ارتباط چگونگی و رابطه تحلیل با تا است آن پی در اثر این
 کند،می ارائه قسم دو این در که جدیدی تقسیمات با همچنین و اسالم در مصلحت هایسنجه

 حدود اجرای از فراتر اهدافی تحقق برای اسالمی حکومت ایجاد هک یازد دست فرضیه این به
 خطرو ازاین .دشو متوقف هاآن تحقق برای موقتاً تواندمی نیز الهی حدود حتی که است الهی

 مقاصد و اهداف با دینی حاکمیت یک در ثانویه و اولیه معیارهای یکنندهمنحل قرمزهای
 .دارد تنگاتنگ یشریعت رابطه اساسی

ابتدا نسبت مقاصد شریعت و احکام شریعت بررسی و سپس نظام در این تحقیق 
بندی مقاصد با بندی جدید مقاصد شریعت تبیین شده و جایگاه فقه در اولویتاولویت

تفصیل توضیح داده شده است. جایگاه مصلحت و نقش فقه در تعیین آن و راهبردهای آن به
بندی های این پژوهش است که با تأثیر از نظام اولویتشنظام اولویت دادن به آن از دیگر بخ

 اهداف در حکومت اسالمی نگارش شده است. 
تا با تحلیل رابطه و چگونگی ارتباط میان مقاصد شریعت و  پژوهش قصد دارداین 

 کند،میمصلحت در اسالم و همچنین با تقسیمات جدیدی که در این دو قسم ارائه  هایسنجه
دست یازد که ایجاد حکومت اسالمی برای تحقق اهدافی فراتر از اجرای صرف به این فرضیه 

د. شوبرای تحقق آن اهداف متوقف  موقتاً تواندمیحدود الهی است و حتی حدود الهی نیز 
لزوماً اجرای احکام  ،در زمان غیبت موضوعیت دارد آنچه در ماهیت حکومت دینی تراز اسالم

ه حفظ نظام اسالمی و کیان مسلمین با تأکید بر رعایت بلک ،ی شریعت نیستئفرعی و جز
 .قواعد اساسی اسالمی همچون نفی سبیل است

 تحلیل مبنای و منبع مصلحت، از تفسیر یکدیگر، بر حکومت اهداف دهیاولویت
 اجرای و کشف عوامل مصلحت، کارگیریبه و کشف هایروش و ابزار روش، مصلحت،
و  است مؤثر حقوقی و سیاسی نظام هر کارکردهای و مشروعیت میزان تحلیل در مصلحت

 مهم و اهم معیارهای شناختآید. شمار میمتدلوژی نیل به اثبات مدعای این پژوهش به
تر عمل تا در توقف موقت احکام اسالمی دقیق کندمی کمک اسالمی حاکم به حکومتی مصالح

 .کند و مرزهای مشروعیت را درننورد
 در سنجیمصلحت نقش و حکومت اهداف ترتب بحث به نونتاک که آثاری اهماز 

 حکومت یفصلنامه در ورعی جواد سید تمقاال به توانمی اند،پرداخته حکومت مشروعیت
 تطبیقی بررسی»و « مشروعیت یمسئله و شیعه» عنوان با فیرحی داوود یمقاله یا اسالمی
 مذاق مفهوم یمقایسه»ی مقاله اشاره کرد. قمرالدین و زمانی مشترک اثر «شریعت مقاصد
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نیز  ی فقه و تاریخ تمدنفصلنامهابوالفضل علیشاهی در « شریعت مقاصد و مصلحت با شریعت
 های فقهی این حوزه را تا حدودی بررسی کنند.اند نظریهسعی کرده

 مصلحت جایگاه» خصوص فصلبه دوستعلیابوالقاسم  مصلحت و فقه کتاب متأخران از
فصل  آملی جوادی عدالت و فقیهوالیت  و «مکشوف فقهی و شرعی احکام اجرای و تطبیق در
اهداف  نقش و المقاصدی فقه مباحث کلیات به حدودی تا نیز «آن اهداف و اسالمی حکومت»

 جامع عنوان با عاملی حر شیخ کتاب نامتقدم از. اندپرداخته مشروعیت در مصلحتحکومت و 
کرده  بررسی مشروعیت و مصلحت موضوع به را شیعه فقه گاهن نیز القواعد شرح فی المقاصد

 مقدمۀفاضل مقداد،  الرائع التنقیحشهید ثانی،  إلی تنقیح شرایع اإلسالم مسالک األفهام .است
استفاده در کشف نسبت مقاصد شریعت های قابل میساوی نیز از کتاب مقاصدالشریعه اإلسالمیه

 و اولویت اهداف حکومت است.
و  یاسالم یتآن حاکم تبعبه و یعتاهداف شر یتقدم رتب یلدر تحل یدقوق جدش یجادا
 در ضمن. بودخواهد  یقتحق ینا هاییازامت از یهقواعد حاکم بر احکام اول از یدجد یلتحل
 مدرن حکومتنوین توجه به اهداف  ینتحقق مصلحت در ع یندهایافرتطبیقی از  یلتحل
 .یدشمار آهپژوهش ب ینقوت ا ینقطه تواندمی

 نسبت احکام شریعت و مقاصد شریعت. 1
 میان اهداف حکومت برای تحقق حداکثری نیازهای اجتماعی بندیاولویتو  بندیطبقه

و  آنچه در ماهیت حکومت دینی تراز اسالم روازایناست. اساسی  یضرورت تابعان بالد اسالمی
 جزئیوماً اجرای احکام فرعی و در زمان غیبت موضوعیت دارد نه لز هایحکومتتمایز آن از 

بلکه حفظ نظام اسالمی و کیان مسلمین با تأکید بر رعایت قواعد اساسی اسالمی  ،شریعت
 .است ی علو )االسالم یعلو و ال یعلی علیه(و قاعده همچون نفی سبیل

 هاآن شناخت که کندمی پیروی هاییمؤلفه و ساختار از اهداف این از کدام هر ترتب و تقدم
 کند.تحقق اسالمی بودن حکومت و میزان تحقق مشروعیت آن کمک می فرایند تبیین تواند بهمی

 بندیچارچوببشری در  یمرز میان تحقق اهداف شریعت و نیازهای اساسی جامعه
 هاآنبر  مؤثرعوامل  اما تاکنون اهداف غایی و اساسی مصلحت و شود،میمصلحت تعیین 

تقل در تعیین حدود مرزهای مصلحت بررسی شده و بررسی ابعاد یک عنصر مس عنوانبهکمتر 
کلی اهداف حکومت در اسالم مورد توجه قرا نگرفته است.  تأخرمصلحت با توجه به تقدم و 

برای تحلیل اقتضایی از نسبت اهداف حکومت و شرایط اجتماعی نیز  مندنظامنبود ساختاری 
که پژوهشی تاکنون متعرض آن نشده است.  از معضالت حاکمیت مدرن مبتنی بر اسالم است
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 قلمرو حدود و مطرح شده آن مفهومی چارچوب و مصلحت یدرباره متعددی تحقیقاتالبته 
اهداف  نقش ،نبوده توجه مورد تاکنون آنچه امااست،  کرده تبیین را ثانویه و اولیه احکام

 یدربارههم حققان متعددی تاکنون م است. اسالم نظام مبتنی بر هایاولویت تغییر در شریعت
. اما اندکردهو حدود قلمرو احکام را تبیین  اندهمصلحت و چارچوب مفهومی آن سخن گفت

 است. کمتر مورد توجه قرار شریعت در نظام اسالمی هایاولویتنقش مصلحت در تغییر 

 نسبت فقیه و فقاهت با احکام شریعت و مقاصد شریعت. 1ـ1
احکام اسالمی در گرو تحلیل نسبت فقیه با اصول دین و فروع درک نسبت فقیه با اجرای 

دین و نسبت این دو با یکدیگر است. فقیه امکان ایجاد توقف موقت در فروع دین برای حفظ 
اصول دین را دارد. اما عناصری میان اصول و فروع دین وجود دارد که از نظر ساختاری حاکم 

ی یابند. این الیهها قوام، انسجام و هویت میآن یواسطهبر فروع هستند و فروع شریعت به
توان دارای عناصری همچون اهداف شریعت، روح حاکم بر شریعت، حاکم بر فروع را می
 ی شریعت و... دانست.خصلت شریعت، ذائقه

نهفته  شریعت کالن در است که منطقی همان یا شریعت کل روح معنای به الشریعهوحر
از روح حاکم  هاییسرنختوان و قواعد حاکم بر این احکام می جزئی اماحک بر تمرکزاست. با 

به  توانمینیز  فقهی شریعت فارغ از احکام عام نصوص کرد. اما با مراجعه به اخذ بر شریعت
 عدالت،روح حاکم بر احکام شریعت را  برخی از این اصول کلی دست یافت. مرتضی مطهری

داند می حسن و قبح عقلی و حجیت عقل، األمریسکام از مصالح و مفاسد نفتبعیت اح
 احکام بودن فطری یا تکوین دستگاه با تشریع دستگاه تطابق(. برخی 13: 1 ، ج1831)مطهری، 

 (.22: 1831آوردند )رحیمیان، را نیز جزو روح حاکم بر شریعت می شرعی

ع یا خصایص ناشی از فرو شریعت هایخصلت حاکم بر فروع شریعتعنصر دیگر 
حنفیت )متابعت از شریعت مانند خصلت  ناپذیراساسی و تفکیک هایخصلتاست.  شریعت

، همه دین آفرین()وحدت منفره بودنغیرو  گیری()بخشندگی و سهل سماحتاز حق(، 
 .اندناپذیر شریعتخصایص جدایی

 زا توانمی آن صیتشخ ی شریعت نیز امری حاکم بر احکام فرعی الهی است و برایذائقه
 و مصلحت موضوع، و حکم انیم مناسبت متشرعان، ارتکاز سنت، یبررس مانندهای ذیل راه

 حتی یا مخالف نص توجیه به ،ی شریعتذائقه بر تکیه با فقیهاحکام بهره برد. ولی مناطات
 او هدف و دارد تیهس و انانس از که سیریم او، هایآموزه شارع، بینیجهان .پردازدمی آن طرد

ی شریعت ذائقه به فقیه دستیابی برای دیگری روش تواندمی نیز انسان و هستی شینآفر از
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 سبب هک دارد یخاص فتعری زن تمنزل و تهوی شخصیت، یدرباره مثال شریعت باشد؛
(. 22: 1831 ،نیا)حکمت دکن عوض زن یهاردرب اریفتع آن اب بمتناس یخاص مکااح شودمی

 جایی در است، احکام جعل در شارع روش و آهنگ سبک، از آگاهی یمعنا به شریعت مذاق
 در شارع روش با حکم، که جاازآن اما ،ندارد وجود حکم استناد یبرا قطعی و ظاهر دلیل که
 (.81 :1812 شاهی،علی) شودمی روشن مسئله حکم دارد، مناسبت احکام آن

کلی  اهدافمان ه شریعت، مقاصداند. اهداف شریعت نیز حاکم بر احکام فرعی شریعت
 و شده تشریع آن حصول برای اباحه و نهی و امر به مربوط نصوص که است عمومی و دائمی

طور کلی . پس  بهاست یافته تدوین مکلفان زندگی در هاآن ساختن محقق برای جزئی احکام
ا هتواند در اجرای آنتوان گفت احکام شرعی یا فروع دین ثابت و الیتغیر است و آنچه میمی

 تغییر ایجاد کند، سیاست حاکم مبتنی بر اصول حاکم بر این احکام و اصول کلی دین است.
گویند که بیشتر در حدود، دیات و الشرایع میی الهی عللپس به هدف در احکام جزئیه

گویند که بر تمام ضوابط قصاص متجلی شده، ولی به مقصود کلی شریعت مقاصد شریعت می
 حاکم است.های شریعت و چارچوب

 احکام شریعت بندیاولویتو  بندیطبقه. 2ـ1
 ءبرخی جز ،بندی احکام حکومتی برخی احکام حکومتی را جزء احکام اولیهدر طبقه

قلمداد  بندیتقسیمآن را در عداد احکام اولیه و ثانویه و شق سوم این  ایعدهاحکام ثانویه و 
 احکام که دندکر تأکید مطلب این بر ندی،چ هایمناسبت نیز به )ره( خمینی امامکنند. می

 برخی فقیهان معاصر(. 713: 22 ج ،1833 امام، )صحیفه است اسالم یهاولی احکام از حکومتی
 :نویسدمی است، اسالمی یثانویه و اولیه احکام به محدود والیت قلمرو اینکه بیان از پس

البته برخی  .(11ق: 1718 یرازی،ش مکارم) «است الهی فرعیه احکام چارچوب در فقیهوالیت»
 اولیه احکام تطبیق از اندعبارت حکومتی احکام» دارند: زمینه در ایننظر دیگری  نظرانصاحب

 جوادی) «گیردمی صورت جامعه حاکم توسط که مصادیقی و موضوعات بر شرعی یثانویه و
 جایز نیز، را کمحا و والی خود توسط حکومتی، حکم نقض حتی . ایشان(763: 1831 آملی،
 و الهی قانون مشمول نیز او و بوده احکام مجری فقط اسالمی، حاکم که دلیل این به. داندنمی
 مگر است، الزم همه بر اسالمی حاکم والیی حکم از پیروی وی، نظر به. است آن محض تابع
مصباح  از نظر. (761 :1838 آملی، جوادی) شود حاصل حکم آن اشتباه به وجدانی یقین آنکه

 ضرورت حد به منحصر حکومتی احکام یهو حوز فقیهولیتصرف و اختیارات  یهیزدی دامن
مجاز  فقیهولیحد ضرورت نیز نرسد ولی رجحان عقلی داشته باشد،  به یامسئله اگر و نیست
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 .(236: 1833 یزدی، مصباح) به تصرف در آن است
ترخیصات  قانونگذاریگاهی در  ، احکامندامصلحت یاحکام حکومتی مبتنی بر قاعده

 عنوانبهو گاهی مصلحت  دشونیشارع مقدس یا همان مباحات به الزامات قانونی تبدیل م
تشخیص . دکنیشرع مقدس را به حکم ثانویه تبدیل م ییهیکی از عناوین ثانویه حکم اول

 فقیه یطلقهم والیت دارای که شرایطی جامع فقیه برای تنها حکومتی احکام مصلحت نظام در
 ند.اخبره افراد و کارشناسان اجتماعی، مصالح تشخیص مرجع اما ،است ثابت شده است

 و سیاسی شرایط و زمان مسائل به آگاهی) درونی سازوکارهای به توجه با فقیهوالیت 
 و( شریعت احکام و مبانی با آشنایی همچنین و جهان، و خود یجامعه اقتصادی و اجتماعی

 نصیحت، نظران،صاحب با مشورت کارشناسی، هایگروه تشکیل همانند) بیرونی سازوکارهای
 دکنمی تعیین را اسالمی امت مصالح( گیریرأی و پرسیهمه و منکر از نهی و معروفامر به 

 .(31-37 :1837 تقوی،)
 احکام ،تا حد امکان کند تالش است الزم اسالمی حاکم برتر از همه، و مهم مکلف هر بر

 ترک موجب که ثانویه عناوین تحقق از امکان، صورت در و کرده اجرا تمامِرا به  شرع ییهاول
 یقطع در بستر والیت مطلقه طوربهاین تکلیف  .کند جلوگیری ،شودمی اولیه احکام از بخشی

فقیه و با اختیار کامل داشتن حاکم در تغییر موقت برخی مرزهای مشروعیت با عنایت به ترتب 
این چارچوب را  تواندنمی فقیهوالیت  هاینظریهحکومت محقق خواهد شد و دیگر اهداف 

 به ثمر بنشاند.

 اسالم در حکومت اهداف احکام در بندیاولویتاصول کلی . 1ـ2ـ1
 این یهمه آیا که آوردمی پدید را سؤال این حکومت، روی پیش اهداف تکثر و تنوع

 باید حکومت و هستند درجه یک در اهمیت میزان نظراز  و دندار قرار سطح یک در هاآرمان
 مبانی براساس حقوقی، هایمکتب از یک گیرد؟ هر کاربه یکسانی اهتمام هاآن به دستیابی برای

 را «امنیت و نظم» برخی. ورزندمی تأکید اهداف این از یکی ترجیح و برتری بر خود، خاص
 ترینباارزش را «عدالت» فطری حقوق کتبم مقابل، در. دانندمی جامعه مصلحت ترینمهم

هم عدالت را  هانظریهبرخی . کندمی تلقی ارزش فاقد را «عدالت بدون نظم» و داندمی هدف
 اجتماعی زندگی اصلی یپایه امنیت، و نظم(. 122-31: 1836، پژوهدانش) کنندمیفدای امنیت 

 هایآرمان ضرورت، این افتادن خطر به. گرفت نادیده تواننمی را آن شرایطی هیچ در که است
 تواننمی مقدسی غایت هیچ به ومرجهرج حاکمیت با و اندازدمی مخاطره به را حکومت واالی
 کردن قربانی یاجازه نظم، حفظ یبهانه به ولی فرمانروایان(. 176 یخطبه ،البالغهنهج) رسید
 اندعقیده این بر معموالً سنت اهل .(113 و 131: 1813 عنایت،) کنندمیپیدا  را آزادی و عدل
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 رضا، رشید) او بر خروج جواز سبب نه و گرددمی او عزل سبب نه خلیفه، فجور و فسق که
 النووی،) انجامدمی آشوب و خونریزی ،ومرجهرج به کاری چنین زیرا ،(863: 6 ج تا،بی

 مخدوش رایگر اصول اگر د ،در دیدگاه تشیع اما نظم در اولویت است(. 131: 12 ج ق،1711
 (.161 حکمت ،البالغهنهج) الخالق معصیته فی لمخلوقالطاعة  نکند.

: فرمایدمیعدالت  یقرآن کریم دربارهعدالت نیز از اهداف اساسی شریعت اسالم است. 
(. 21)حدید:  «بالقسط الناس لیقوم المیزان و الکتاب معهم انزلنا و بالبینات رسلنا ارسلنا لقد»

عدالت موضوع مهم و پرتکرار در شریعت اسالمی است. موارد بسیاری در کالم  یمسئله
 «اساس اقوی العدل: »فرمایندمی( ع) امیر وجود دارد. حضرت زمینهن یبزرگان شیعه در ا

 مفاسد و مصالح از احکام تبعیت و عدل اصل به اعتقاد دلیل .(12211: تابی تمیمی،)
 رودمی شماربه شیعی فقه زیربنای عدل عقل، حجیت و عقلی قبح و حسن اصل و االمرینفس

 سنجش در و است تقییدناپذیر اصل یک «عدالت» اصل، این بر مبنای .(87: 1831: مطهری)
 .دشونمی آن جایگزین دیگری چیزهیچ و داد قرار «مقیاس» را آن باید دیگر، هایارزش
 به با و باشد دینی احکام و میاسال هایارزش به مقید باید حکومت اسالمی، دیدگاه در

 در این زمینه )ع( دهد. امیرالمؤمنین قرار مدنظر را انسان معنوی یارتقا شریعت، گذاردن اجرا
 یعادالنه توزیع روایناز(. 181 یخطبه ،البالغهنهج) «دینک من المعالم لنرد: »فرمایندمی

 دولت القصوی هغای تبعیض، و ظلم از جلوگیری و اجتماعی، قسط به رسیدن مادی، امکانات
)ع(  امیرالمؤمنینمبنای اصالت آخرت بر دنیا  بر. آیدنمی حساببه آن یینها آرمان و علوی

 ال و بدارکم لیست... هافی ترغبون و تتمنوها اصبحتم آلتی الدنیا هذه ان و اال: »فرمایندمی
 .(138 حکمت ،البالغهنهج) «له خلقتم الذی منزلکم

حکومت  تشکیل دین، دستورهای احکام و اجرای معصوم، جان حفظ ن،دی اصل حفظ
 مسلمانان، اجرای جان حفظ اجتماعی، یکپارچگی و وحدت تحقق آن، صیانت و حفظ و دینی

 حفظ حفظ نسل، افراد، آبروی و عرض حفظ مختلف، جهات از آن به مصادیق توجه با عدالت
 اند.صد اصلی و عمومی شریعتمال، همگی از اهداف و مقا حفظ و عقل حفظ نسب،

 اسالم در اهداف بندیاولویت نظام. 1ـ1ـ2ـ1
. دانست آزادی و رفاه عدالت، امنیت، توانمی طور کلیبه را هاحکومت عمومی اهداف

 هایضرورت یمسئله شناخت در تواندمی حکومت اهداف اولویت و رتبی تقدم دانستن
 اهداف ترتب یادله بیان در .باشد مفید سالمیا حکومت در الهی احکام برخی ترک و توقف

 که است اهداف تریناساسی از( کیان و بیضه) اسالم حفظ که گفت باید اسالمی حکومت در
. انددیده آن مقابل در اغماض قابل را اهداف دیگر و کرده اشاره آن اولویت به متعددی روایات
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 هدف این از بعد الجرم پس. است اسالمی سیادت و علو یقاعده پذیرفتن فرضیه این توابع از
 اهداف دیگر تحقق امکان که است امنیت این یسایه در زیرا ،گیردمی قرار نظام امنیت

 قائل تفاوت بخش این در سیاسی امنیت و اجتماعی امنیت بین باید البته. دارد وجود حاکمیت
 مراتببه مسلمین دتوح و صفوف اسالمی، نظام حفظ اولویت اسالمی مبانی در زیرا ،شد
 ،باشد نداشته وجود اجتماعی نظام این تا عقالً زیرا ،است حکومت و سیاسی نظام از ترمهم

 در پس. ندارد وجود اجتماع بر حکمرانی برای سیاسی حکومت ایجاد برای بستری و شرایط
 دارد. تقدم هم سیاسی نظام حفظ بر اجتماعی نظام حفظ اولویت مقام

 خواهد جلوه مهم اسالمی حاکمیت برای آنچه سیاسی-اجتماعی بستر این ایجاد از پس
 سویبه حرکت به انسان نیل و توحید استقرار و تحقق عبارتیبه ،است تربیتی اهداف ،کرد

 بستر و روش بهترین عنوانبه عدالت. است اسالمی حکومت اهداف ترینمهم از ،خدا بندگی
 دین در اجتماعی ساختارهای به بخشاستحکام لعام تریناساسی و خدا بندگی هدف تحقق
 .آورد شمارهب تعالی و تعلیم هدف از بعد رتبی تقدم در توانمی را اسالم

 و اقتصادی اهداف بر توانمی حداقل را عدالت دین، مفهومی منطق و روایات براساس
 کارناپذیریان ضرورت اقتصاد که جاازآن. دانست مقدم اسالم در حکومت یخواهانهآزادی
 در خواهانهآزادی هایخواست بیان برای انگیزشی عمومی طوربه آن نبود صورت در که است

 توانمی راحتیبه امام کالم به رجوع با. است کرده پیدا اولویت آزادی بر اقتصاد ،نیست اجتماع
 عه،جام در عدالت تحقق با ایشان نظر از واقع در. برد پی( عدالت-آزادی) نسبت این به

 عدل اسالمی حکومت اسالمی، جمهوری: »شودمی فراهم رفاه و آزادی یزمینه خودخودبه
« بود خواهند رفاه و استقالل و آزادی در همه، و همه اسالمی، عدل با. کنید مستقر را اسالمی

 .(111 :3 ج، 1833 ،خمینی)
 و عدالت مفهومی یبررس با خمینی امام سیاسی فقهی هایاندیشه کتاب در زادهقاضی کاظم

 استفاده با که افرادی که کندمی اقتضا عدالت اصل: »نویسدمی خمینی امام یاندیشه در آزادی
 محدودیت با آزادی این از استفاده در ،اندازندمی مخاطره به را دیگران آزادی خویش آزادی از

 از و کندمی قیدم را آزادی اطالق که است عدالت اصل این تزاحم، صورت در و شوند مواجه
 .(728: 1833، زادهقاضی« )است برخوردار برتری از عدالت آزادی، اصل به نسبت جهت این

 آزادی فقدان که جهت آن از ؛دانست امور دیگر بر مقدم جهتی از توانمی را آزادی البته
 ایجاد معنای به آزادی بندیتقسیم این در اما ،برد خواهد بین از را اهداف این تحقق امکان
 .است شده معنا اجتماعی آحاد برای مشروع هایآزادی بستر

 از کشیستم و ستم نفی ضرورت. اندکرده امعن کشیستم و ستم نفی را آزادی بسیاری
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 شده تبیین واضحی نحوبه نیز اسالم زبان و شرع در ارشادی طوربه ولی ،است عقلیه مستقالت
 اگر ،یافت خواهد تحقق حکومت حفظ تبعبه یآزاد پس. است شده فراوان تأکید آن بر و

 .باشد مطابق اسالمی هایشاخصه با حکومت و مشروع آزادی

 اسالمی حکومت اهداف اولویت و ترتیب نظام جدول*

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصالح حکومت در فقه امامیه بندیاولویتاصول کلی . 2ـ1ـ2ـ1
ند که توسط غزالی امصالحی ،مصالح کلی که تاکنون در منابع اسالمی معتبر شناخته شدند

-123ق: 1822)غزالی،  دند. این مصالح حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال هستندشمطرح 
که فقه امامیه نیز بر وجود چنین مصالحی البته با تعابیر دیگری  گفتتوان می طور کلیبه (.172

در  هاآنها و ترتب سنجه یدرباره االصولفوایددر  کاظمی صحه گذاشته است. محمدعلی
های زیر وجود دارد: مصلحت کبیر بر برای تحلیل هر مصلحت نیز سنجه»گوید: مصالح می

ی و صغیر، عام نسبت به خاص، دائم بر موقت و منقطع، جوهری و اساسی بر شکلی و صور
 .(881 :ق1721)کاظمی، « درنهایت متیقن نسبت به موهوم

تبی برخی مصالح بر دیگر مصالح تقدم ر موجب طور کلیبههایی که معیارها و شاخصه
 در ذیل این بخش بررسی شده است: ،است

 بر دیگر مصالح مقدممصلحت حفظ دین اولویت . 3ـ1ـ2ـ1
 دین حفظ اهمیت دین، حفظ و جان حفظ مصلحت اهمیت میان تزاحم در اهلل خوییآیت 

 پسند مورد امر یک دین، حفظ راه در را موارد این سایر و انسان جان شدن فدا و را آن تقدم و
 او بر دین حفظ که شدنیکشته» :ندکمی مطرح چنین و دانسته عقل نزد داشتنیدوست و

 اولویت اهداف حکومت

 مداردر حاکمیت دین

 ی جدید(بندطبقه)

اولویت اهداف حکومت در 

مدار حاکمیت دین

 ی سنتی(بندطبقه)

 دین م )بیضه و کیان(حفظ اسال
 -امنیت اجتماعی اوالًحفظ نظام )

 یاً امنیت سیاسی(ثان
 جان

 عقل تربیت و تعالی
 آبرو عدالت
 نسل اقتصاد
 مال آزادی
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 در ،)ره( خمینی امام 1.«پسندعقل و داشتنیدوست امر یک مگر نیست چیزی باشد متوقف
: دارد شیوایی بسیار مطلب مصالح، و هاحقوق، ارزش سایر بر دین حفظ تقدم حق و اهمیت

 خود حق از دین حفظ برای حتی اند؛بوده اسالم مبین دین حافظ مسلمین اسالم، ظهور ولا از»
 مطابق ظاهراً چون کردند،می همکاری خلفا با -السالمعلیه -امیرالمؤمنین حضرت. گذشتندمی

 .(121 :1، ج 1833)خمینی،  «نمودندمی عمل دین دستور
 از اعم بشریت کل برای و واجبات یهمه بر حاکم را دین حفظ مصلحت اهمیت امام
 حکمی یک حق، دینِ حفظ. دنیاست یهمه برای تکلیف این»: داندمی غیرمسلمان و مسلمان

 :11ج  ،1833 )خمینی، .«شده.. واقع دنیا یهمه برای واجبات رأس در دنیا، یهمه برای است
 .عقل هم و است شرع هم رجحان این ( البته مبنای736

 مصلحت جان بر دیگر مصالح اولویت. 4ـ1ـ2ـ1
جان بر تمام مصالح جز مصلحت دین مقدم است.  مصلحت گفتتوان می طور کلیبه
 شراب از تواندمی مضطر فرد اجباری، واداشتن هنگام یا تشنگی سبببه هالکت موقع در اینکه

 حفظ مصلحت بر متأخر عقل حفظ مصلحت که دهدمی نشان بنوشد، اضطرار رفع میزان به
 .(278: 1833است )الهاللی،  نجا

 تبعی مصالح بر اصلی مصالح اولویت. 5ـ1ـ2ـ1
. است شده خمر گرفته از ذینب مکح یعنی ؛«ذیالنب اصل الخمر» مانند فرع، برابر در اصل
 ندیگو فرع ست،یثابت ن که را یگرید موضوع و اصل را شرع طرف از ثابت مکح موضوع

 ؛ندکن مزاحمه هم با تبعی و اصلی عنوان دو با است کنمم . مصالح(228 :1837 ،یعامل ی)جبع
 و شود عمل خودش باید فقط یعنی ؛باشد اصلی حکم نامتزاحم طرفیک  که صورت این به
 این در ؛مقدمه وجوب مانند باشد، تبعی که باشد حکمی دیگر طرف ولی. شد خواهد ترک اال

 .(276 :1837 ،یعامل ی)جبع است تبعی بر مقدم اصلی حکم صورت

 است داربدل مصالح بر مقدم بدل بدون مصالح اولویت . 6ـ1ـ2ـ1
 مقدم باشد، نداشته بدل که حکم مقدم است. مصلحت «البدل له ما» بر «البدل له لیس ما»
 صل حکم اجتماع غصبی، مکان در وقت یسعه با نماز مانند. باشد داشته بدل که حکمی بر است

 شمولی التغصب اما دارد، دیگر زمان در نماز افراد چون است، بدلی مصلحت حکم التغصب، و
یا در  (.273: 1837 عاملی، ندارد )جبعی بدل که الغریق انقذ مصلحت مثل. ندارد بدلی و است

 رفع برای وافی یا که است موجود آبی مقدار آمده است: زمینهمثال مشهور دیگری در این 
 نفس حفظ و ندامتزاحم تکلیف دو ینا. وضو برای وافی یا و است محترمه نفس عطش
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 .(831 :8 ج ق،1233 ن )حرعاملی،یالطهور أحد ممیالت دارد، بدل وضو ولی ندارد بدل محترمه

 موسع بر مقدم فوری و مضیق مصلحت اولویت. 7ـ1ـ2ـ1
 یازاله و صالت مانند. است مؤخر و موسع بر مقدم فوری و مضیق مصلحت تردیدبی

 را نماز تواندمی مکلف حال در این که نماز، برای وقت یتوسعه تصور در مسجد از نجاست

 یکی و است، مضیق واجب دو هر که (، جایی321 :7 ج کاظمی، )محمدعلی دارد عمل زمان که

 نمازهای خواندن میان امر دوران مانند ندارد، مختص دیگری وقت اما دارد، مختص وقت هاآن از

 جا،این در است؛ مضیق آن وقت که آیاتی نماز کردن ادا و ست،ا آن وقت آخر کهدرحالی روزانه،

 آیات نماز و دارد یومیه نماز به اختصاص چون وقت، این است، مضیق آیات نماز وقت اگرچه

 (.313: 1831محققان،  از شود )جمعیمی مقدم یومیه نماز انجام بوده، اتفاقی امر یک

 رمتغیمصالح  ثابت بر مصالح اولویت. 8ـ1ـ2ـ1
 مصلحت که است ثابت مصلحت با متغیر مصلحت مهم، و اهم تزاحم موارد از دیگر یکی

 ویژه جایگاه زمان و مکان نقش مهم و اهم و تزاحم این در. است متغیر مصلحت بر مقدم ثابت
 احدالواجبین کون» :مصالح مشروط نیز مانند مصالح متغیر است .(122: 1831دارد )صالحی، 

 که حج وجوب مزاحمت مانند ،«شرعاً بها الواجب علی فیقدم ،شرعاً بالقدره غیرمشروط
 مقدار به مکلفی اگر. منجز است و مطلق که دین ادای وجوب با است استطاعت به مشروط

 مقدم دین ادای باشد، مدیون کمتر از آن، یا اندازه همان به و داشته تمکن حج، سفر یهزینه
 احراز است، حج وجوب در معتبر شرط هک استطاعت مزاحمت، فرض در چون است؛
 .(813 السید، الواعظ)نیست  محرز زنی مشروط شرط، احراز عدم با و شودنمی

 فرد مصلحت بر جامعه مصلحت اولویت. 9ـ1ـ2ـ1
 مصالح با تزاحم در آن اهمیت و بوده افراد عموم متوجه که است نفعی جمعی مصلحت

 زیرا است، محتکر شخص دست از غذا اجباری دنکر خارج و احتکار، حریم. است بیشتر دیگر
 شود،می زندگیشان مایحتاج ازدیاد و اجتماع و مردم یعامه مصلحت دادن برتری موجب کار این

 .شودمنجر می سود بر او نیافتن دست و محتکر شخص فردی مصلحت رفتن بین از به هرچند
ین مصالح تأمکند، زیرا با یمین تأم مصلحت نظام هم مصالح افراد و هم مصالح آحاد اجتماعی را

 احکام و فردی احکام میان تزاحم گیرد. دریماجتماع بستر تحقق مصالح افراد بهتر انجام 
 بر تواندمی حکومتی و والیی احکام دلیل همین به شود،می مقدم اجتماعی مصالح اجتماعی،

 باب ارشادی از حتی و امضایی اماحک جمیع بر و آن یثانویه و فقهی مولوی یاولیه احکام جمیع
 (.116: 1831)مطهری،  گردد مقدم فرد بر جامعه تقدم و فرد حق با جامعه حق تزاحم
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تقدم  هایسنجهو  داراولویت موارد از دیگر هایینمونه الفقه اصول کتاب در مظفر مرحوم
 همچون :واجبات دیگر بر اسالم اساس حفظ وجود اولویت .1» :ذکر کرده است را مصلحت

 کهدرصورتی دایه بر روزه وجوب عدم مانند: اهللحقبر  الناسحق اولویت .2 .و مال جان
 حفظ بر ناموس و جان حفظ اولویت. 8 .باشد داشته زیان شیرخوار کودک برای او داریروزه
 دروغ اولویت. 1در نماز.  قرائت مثل رکنی غیر جزء بر رکوع مثل رکنی جزء اولویت. 7 .مال

 .(222: 1832)المظفر، « انگیزفتنه راست بر آمیزتمصلح

 به مرجحات، بین این فرایند در فقه تحت عنوان ترجیح مرجحات ذکر شده است. ترجیح
 است، شیخ دلیل چند یا دو بین تعارض حل هنگامبه مرجحات سایر بر مرجحی داشتن مقدم معنای

 مضمونی و مرجح جهتی مرجح سندی، مرجح قسم سه به ترتیببه را مرجحات انصاری ابتدا
(. 321: 2 ج ق،1721)کاظمی، « است الزامی هاآن میان ترتیب رعایت»: گویدو می کندمی تقسیم

 عنوان مرجح مقدم دارد )ضیاءالدینالبته هر یک از این مرجحات قائالنی در میان اصولیون به
 (.113 ق،1722نی، ؛ الشهرستا332 :7ق، ج 1721 ؛ کاظمی،713-711 ق،1722عراقی، 

 احکام بندیاولویتنسبت مصلحت با . 2

 ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه معیارهای تقدیم عناوین. 1ـ2
ده است، شاولیه ذکر  عناوین بر حکومتی و ثانویه عناوین متعددی برای تقدیم معیارهای

ندارد. از  وجهی ضرورت و اضطرار مثل خاصی موارد به ثانویه عناوین کردن منحصر روازاین
به  توانمی ،دیگر مواردی که سبب رجحان عناوین ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه است

 موارد ذیل اشاره کرد:

 اضطرار و ضرورت. 1ـ1ـ2
 نفسه؛ علی التلف یخاف من هو المضطر: »نویسدمی مضطر تعریف مقام در حلی عالمه

 یقاعده .(887 :8 جق، 1712، ی)الحل «باشد داشته بیم خویش تلف از که است کسی مضطر
 آیات و. شودمی مجاز منهیات از برخی اضطرار و ضرورت ورود کند بابیان می« ضرورت»

 تقدر الضرورات»و  «المحظورات تبیح الضرورات» جمله از دارند، داللت آن بر زیادی روایات
حدود الهی شود  اسقاطمورد  ،مقداری که سبب رفع ضرر شده باید به تنها ضرورت«. بقدرها

باید توجه کرد که تا وقتی  طور کلیبه .(763 :11 جق: 1721 عاملی، نه بیشتر از آن )حر
باقی باشد که عینی منجز بوده و اجزا و عناصر  تواندمییک قاعده  عنوانبهضرورت و اضطرار 

 باقی بوده باشد. تمامِآن به 
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 ضرر. 2ـ1ـ2
 شده مطرح متعددی روایات و آیات در که است عناوینی ترینمهم از ضرر یثانویه عناوین

 امام حضرت قول از زراره که است جندب بنسمرة  یقضیه به مربوط روایت جمله است. از
، ضرر ثانوی عنوان که داشت توجه باید (.212 :1 ج ،1833 کلینی،) است کرده نقل( ع) صادق

 حکم به عمل که مواردی، ضرر نوانع حکم به زیرا ،است متفاوت ضرورت عنوان از کلیبه
 ضرر .نیست جایز آن انجام، نرسد هم اضطرار یمرحله به اگر حتی ،کند ایجاد را ضرری اولیه
 که معنابدین شود؛می نیز ممنوعیت سبب گردد،می اولی حکم رفع موجب کهگونههمان

 خود به زدن ضرر ،اینبنابر. اندحرام و ممنوع دارند، توجه درخور ضرر که آورزیان چیزهای
 شود، شمرده ضرر عرف نظر از هرچه و است عرف ضرر، تشخیص مالک. بود خواهد حرام
 یا و نیرو و توان رفتن دست از یا مزاج فساد یا باشد هالکت بیم خواه بود؛ نخواهد جایز

ن حکم به لسا ی، نفنفی ضرر یفاد قاعدهم (.13 ق،1721 ،یالنراق) آن غیر و بیماری پیدایی
ضرر، عالم عین و خارج است و در مواردی که  یموضوع است؛ به تعبیر دیگر، ظرف نف ینف

عناوین اولیه است، چنانچه ضرر محتمل باشد، حکم آن  یمبنا احکام بر یموضوعات دارا
 نیا و ندارد تیمشروع اسالم در (. ضرر263)آخوند خراسانی،  شودمیموضوع ضرری، مرتفع 

. شودمی شامل را نیقوان و قواعد یاجرا و عیتشر یمرحله و تاس مطلق تیمشروع عدم
و ضرر تشریع ممکن است  داندمی یمنتف عیتشر یمرحله در را ضرر امبریپ ،گرید عبارتبه
شرایط خاص محیطی و محاطی ایجاد شود که شارع دستور اسقاط موقت حکم شرعی  سبببه

 را در این موارد داده است.

 باراکراه و اج. 3ـ1ـ2
 متوجه جانی یا مالی ضرر ندادن، انجام صورت در که کنند وادار عملی به را کسی یعنی اکراه

 هایحرام دیگر و مردم مال دزدیدن گفتن، دروغ خوردن، شراب مانند شود، نزدیکانش یا او
 حالل( باشد شده هاآن بر اکراه فقهی تعبیر به یا) اجبار فرض در که اخالقی مفاسد و شرعی

 و قصد فاقد فاعل اجبار، در که است معتقد امامیه، فقهای از یزدی محمدکاظم سید 2.شد هدخوا
 و (. اجبار811ق، 1712است )طباطبایی،  مجبورکننده اختیار در ابزاری همچون بلکه بوده، اراده
 اجبار. اندمتفاوت وضعی حکم در تأثیر حیث از اند،مشترک تکلیفی حکم رفع در هرچند اکراه
 فعل وضعی آثار قبال در مضطر و نیست چنین اکراه در اما شود،می وضعی حکم زوال بموج
در رعایت مصلحت باید به حداقل ممکن با رعایت احتیاط کفایت کرد.  .است مسئول خود

 و باشد داشته را حرام نظر یا لمس فقط باید جااین در است؛ لمس یا نظر بر متوقف معالجه
 (.771: 1 ج ق،1713 یزدی، کاظم) شود حرام دو هر مرتکب تواندنمی
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 حرج و عسر. 4ـ1ـ2
خارج است و سبب سختی و  انسانآنچه از طاقت « الیکلف اهلل اال وسعها» یآیه براساس

 عسر و حرج به عنوان اثبات مقام در از تکلیف خارج خواهد شد. فقها شود،میتعب ماالیطاق 
 الدین فی علیکم جعل ما و» یآیه جمله از اند؛کرده استناد متعدد دیگری نیز روایات و آیات

 خیش) معروف رفع حدیث در( یطیقون ال) عبارت یوسیلهبه نیز و ؛،(33)حج:  «حرج من
 از خداوند که شودمی استفاده در این زمینهروایات  و آیات مجموع از (.731: 1833 صدوق،

 این به. است برداشته اسالم امت از را بارمشقت و سخت حرجی، احکام تفضل، و لطف روی
 کمال هک گفت توانیم قاعده نیا یادله در دقت . باگویندمی حرج و عسر نفی یقاعده مسئله
 عقال یبنا و است یعقل یقاعده یک حرج و عسر ینف یقاعده .ینوع نه است یشخص حرج

 است. محال عقال ،باشد مشقت موجب هک یزیچ هر به فیلکت چراکه ،است آن مؤید زین
 لسان به مکح ینف کند،میبه شرایط زمان و مکان تغییر  حکم بنا یوقتی شرایط اجراکننده

 حرج، ینف لیدل با هکنیا یعنی موضوع، ینف لسان به مکح یموضوع رخ داده است. نف ینف
. شودیم ینف زین آن بر مترتب مکح جه،ینت در. است شده یحرج موضوع یقیحق ینف یادعا
 یجهینت و اثر هک مکح ینف م،یرمستقیغ طوربه و شده ینف ییادعا قیطر به موضوع قتیحق در
 (831 :2 ق، ج1782خراسانی،  شود )آخوندیم اراده است آن

 مهم و اهم. 5ـ1ـ2
 اولی حکم، شود عارض، است برخوردار مهم عنوان از که موضوعی بر اهمی عنوان گاه هر
 حکم به تمسک با را عنوانی چنین دهد. فقهامی اهم ثانوی حکم به را خود جای مهم عنوان
 بحکم المهم علی االهم تقدیم فیجب»: نویسدمی خوئی مرحوم نمونه برای .کنندمی اثبات عقل

 المقدار تفویت یوجب المهم تقدیم فان. معها قیاساتها لتیا القضایا من المرجح هذا و العقل
 جای مهم بر اهم تقدیم در .(861 :8 ج تا،بی یی،خو) «االهم تقدیم بخالفالمصلحة  من الزائد
 موجود مالک و مصلحت از مقداری شودمی سبب اهم بر مهم زیرا تقدیم ،نیست تردید و شک

 هم، صورت این در که مهم بر اهم واجب تقدیم برخالف، برود دست از اهم واجب در
 .آیدمی دستبه اهم واجب مصلحت هم و مهم واجب مصلحت

 و اهداف برای هم باید را قانون این که است اهم و مهم این یقاعده یم دربارهموضوع مه
 قرار مدنظر شارع جزئی هایدستور و شرعی احکام رعایت برای هم و شارع کلی هایخواسته

 است ممکن شرعی، احکام و کلی اصول و اهداف یعنی هم با سنخ دو این یمقایسه در اما. داد
 از برخی است؛ مقدم شرعی احکام بر همواره شرع، یعامه مقاصد و اهداف که آید نظربه ابتدا

 قرار خود الشعاعتحت را اهداف برخی است ممکن که اهمیتی دارند چنان شرعی معین احکام
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 تقدیم» قالب در شیعه فقه در امور این .(13 :1838 صرامی، ؛771 :1833 علیدوست،) دهند
 .اندشدهو... نام برده « اخف الضرورتین»، «اسددفع افسد به ف» ،«المصلحتین ارجح

 حرام یمقدمه و واجب یمقدمه. 6ـ1ـ2
 یمقدمه عنوانبه وقتی اما، است کراهت یا استحباب یا اباحه، عناوین از بسیاری یاولیه حکم

مانند ؛ شودتبدیل می حرمت یا وجوب به هاآن یاولیه حکم، شوندمی مطرح حرام یا واجب
حج و استعمال تنباکو در زمان میرزای شیرازی  سفر برای گذرنامه و مرکب، توشه و ادز یتهیه

 ذات معتقدند «خراسانی آخوند» مرحوم همچون علما، ی استیالی اجنبی بود. مشهورکه مقدمه
 .(17 ق:1721 خراسانی، آخوند)است  واجب شرط و قید بدون مقدمه،
 از والیت بر متوقف منکر، از نهی و معروف به امر اگر امامیه، فقیهان برخی نگرش در
 وجود صورت در «به اال الواجب الیتم ما» زیرا ،بود خواهد واجب والیت باشد، جائر جانب

 در جائر، جانب از والیت وجوب که است عقیده این بر سبزواری محقق. است واجب قدرت،
 شود ثابت که است ورتیص در است، آن بر متوقف منکر، از نهی و معروف امر به که جایی

 از قدرت، تحلیل حال، این در و نیست قدرت به مشروط و بوده مطلق ،معروفامر به  وجوب
 .(788 ق:1212بود )سبزواری،  خواهد واجب مقدمه باب

 نظام حفظ. 7ـ1ـ2
رایج فقهی آن، حکم مستقل عقلی  معنای به، «حرمت اختالل نظام»یا « وجوب حفظ نظام»

 هایکتاب در منتظری . حسینعلیدر این زمینه، تأکیدی بر حکم عقل استاست و حکم شرع 
 و الهرج و الواجبات اوجب من النظام حفظ بالجمله و» است: آورده الحکم نظام و دراسات

 «بالحکومه اال النظام حفظ الیتم و تعالی هلل االشیاء ابغض من المسلمین االمور اختالل و المرج
منتظری به دیدگاه حداکثری یعنی اطالق نظام به  اهللآیت .(133 :8 ج ،1832 )منتظری،

ولی در مقابل این دیدگاه  ،امور مسلمین ولو بدون شرایط محقق اسالمی معتقد بود یدهندهنظم
 اما دانم،می واجب را نظام حفظ بنده» گوید:قرار دارد که می خراسانی وحید اهللفقهی آیت

 باشد، اسالمی احکام بر منطبق که نظامی باشد، البالغهنهج ارمد دائر که نظامی. مشروط واجب
این دیدگاه ناظم امور مسلمین که دفاع از  براساس .«باشد دین حفظ برای ایوسیله باید نظام

 باید شرایط اسالمی را دارا باشد. ،آن واجب است
 واجب را منظا حفظ و ورزیده تأکید جامعه در نظم حفظ ضرورت نیز بر )ره( امام خمینی

 بشود، برداشته کار از نظم اگر. دارد الزم نظم جامعه یهمه» :است دانسته شرعی و عقلی
 محفوظ باید نظام که است عقلیه و شرعیه واجبات از یکی نظام، حفظ. رودمی بین از جامعه
 .(717 :11 ج، 1833 خمینی،) «باشد
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 تقیه. 8ـ1ـ2
 داده قرار او برای خدا که ایوظیفه طبق بر واجب انجام صورتِ در بترسد کسی اگر یعنی

 خواهد واجب آن ترک و حرام واجب، دادن انجام وضعیت این در افتد، خطر در شجان است،
توان حدود و قلمرو حاکم را برای اسقاط احکام پس یکی از مواردی که با استناد به آن می .شد

در  )ره( مام خمینیب و حرام است. ااخص تقیه واج طوربهتقیه و  یمسئله ،اولیه تعیین کرد
وی باعث هتک حرمت  ایتقیهبارز مذهبی باشد و عمل  هایشخصیتکه مکره از  جایی

دله فیما اذا کان المکره الیشکل تحکیم ا» :فرمایدمیو  پذیردنمیتقیه را از وی  ،مذهب شود
ه لبعض القبایح موجبا فی نظر الخلق بحیث یکون ارتکاب الدینیةبالفتح من الشخصیات البارزه 

 .(272: 1833)خمینی، « المذهب و وهن عقاید اهله حرمةلهتک 
 فساد موجب تقیه که فرضی هم در«. دَم» در إال هست تقیه جاهمه که است آمده روایات در

 از آنچه تضییع و کفر هایپایه و مبانی تحکیم و امام کشتن گذاردن، بدعت مانند ـ شود دین در
 پرده که جاآن .بود خواهد حرام تقیه ـ آبروست و مال و جان حفظ از ترمهم آن ظحف شارع، نظر

 و ظلم گسترش یا ایمانی،بی و کفر تقویت یا فساد نشر موجب آن کتمان و عقیده روی بر افکندن
 و شعائر محو و مردم گمراهی موجب یا اسالم، ارکان در تزلزل یا ها،نابسامانی یتوسعه یا جور،

 (.711: 1832شیرازی،  است )مکارم واجب تقیه سد شکستن گردد، احکام شدن پایمال

 نسبت مصلحت با استثنائات حاکم بر احکام اولیه. 2ـ2
 ،کندنسبت مصلحت با استثنائات حاکم بر احکام اولیه را معین میموضوعی که  ترینمهم

 شناخت قواعد حاکم بر احکام اولیه است.

 احکام اولیه استثنائات حاکم بر. 1ـ2ـ2

 بر احکام اولیه« حفظ نظام یقاعده» حکومت. 1ـ1ـ2ـ2
 هم اسالمی حکومت اگر حتی. نیست قیدبردار و است مطلق واجب اجتماعی عام نظام حفظ

 .دارد حساببی و زیاد هایزیان بدان اخالل زیرا هست، خویش جایبه واجب این نباشد،
اهداف حکومت بر خود حکومت در اسالم تقدم دارد روست که بسیاری از فقیهان معتقدند ازاین

 گسیختگی و ومرجهرج از پیشگیری و اجتماعی نظام حفظ برای فقیهان .(112: 1832 مهوری،)
 که است واجباتی نظامیه واجبات. اندگفته سخن «نظامیه واجبات» نام به واجباتی از حتی امور،

 .کندمی تضمین را بسامان و منظم یجامعه یک در انسان زندگی بقای استمرار
 به نظام، حفظ وجوب با «اسالم اساس» معنای به نظام، حفظ وجوب میان یسهمقای در
 بر دومی و دومی بر اولی ،«سیاسی نظام» معنای به نظام، حفظ وجوب با «اجتماعی نظام» معنای
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 ،«سیاسی نظام» ای «اجتماعی نظام حفظ» و «اسالم حفظ» بین دَوَران رد. دارد تقدم سومی،
 ،«سیاسی نظام حفظ» و «اجتماعی نظام حفظ» بین دَوَران در چنانکه. است مقدم «اسالم حفظ»
 مصداق و بوده مشروعیت فاقد سیاسی، نظام آنکه مگر دارد، تقدم «اجتماعی نظام حفظ»

 یسیره. باشد اجتماعی نظام اختالل یمفسده از بیش آن بقای مفاسد که باشد جائری حکومت
 .(82: 1818است )ورعی،  مطلب این بر گواه ائمه

 ،باشد، قابلیت حفظ شدن را دارد اجتماعی نظام حفظ راستای در سیاسی، نظام حفظ اگر
 در سیاسی خاص نظام حفظ اگر اما. شرعی وجود ندارد یدر حفظ آن ادله صورت ایندر غیر 
 که دید را اسالمی حکومت تشکیل خاص یادله باید اجاین نباشد، عام نظام آن حفظ راستای

 ادله، برخی وجود دارد یا خیر؟ از خاص دلیل هم اجتماعی عام نظام حفظ از نظرصرف آیا
 مثل ندارد، اجتماعی عام نظامبه  ربطی که احکام برخی اجرای که شودمی استفاده خوبیبه

 شرایط یهمه که مشروع سیاسی نظام. است خاص مجریان و شرایط، اوصاف به منوط حدود،
 کند. اجرا را حدود تواندمی دارد، را مشروعیت مراتب و

 اسالم( بر احکام اولیه یاسالم )بیضه کیان از دفاع یحکومت قاعده. 2ـ1ـ2ـ2
 مقدم بر شرعی احکام دیگر با تزاحم مقام در و الهی واجبات اهم از اسالم یبیضه حفظ

 یبیضه به اسالمی حکومت و اسالم اصل از هیهای فقجهاد در کتاب فصل در هاست. فقهاآن
 نصبه من او االمام یکن لم متی» :نویسدمی ی حفظ نظامطوسی درباره شیخ کنند.می تعبیر اسالم
 ویخشی االسالمبیضة  علی یخاف امر یدهم ان ااِل اللهم اصالً فعله الیحسن بل الوجوب سقط االمام
 (.217 :3 ، ج1833 طوسی، )شیخ« دفاعهم ینذح یجب فانه منهم قوم علی یخاف او بواره

 ،ق1233 ،یالعامل حر)دادند  اسالم کیان از دفاع وجوب به روایات متعدد فتوا براساس فقها
 با جهاد فقها از ایعده ،بود حاکم جور سلطان اینکه با روس و ایران جنگ در .(836 :11 ج

 روس و ایران دوم جنگ در قیممست برخی و (1836: 183)قمی،  دانستندمی واجب را روس
 کردند. دخالت

 به، اولی که فرق این با، است «نظام حفظ» اخری عبارت نیز «اسالم یبیضه حفظ» یقاعده
 به دومی و شودمی مربوط خارجی دشمنان و اجانب از داراالسالم حفظ خارجی هایسیاست
 محدود منظوربه که ریتدابی و مقدمات یکلیه روازاین ،است مرتبط داخلی هایسیاست

ند. برخی امطاع «نظام حفظ» باب از، شودمی تدارک داخل در مردم به ظلم و استبداد نساخت
 چراکه؛ است بیشتری نسبت به استبداد خارجی برخوردار اهمیت از معتقدند استبداد داخلی

 .است خارجی استعمار تعدی و نفوذ ساززمینه داخلی استبداد
 از حفاظت برای و دارد فراوان تأکید زمینهدر این  که است کسانی از الغطاءکاشف مرحوم
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 تصرف حتی و خراج رساندن مصرف به اسالمی یجامعه و اسالم اصل یعنی اسالم، یبیضه
 .(21 :1832، یشمارد )آجدانمی جایز...  و فقیه اذن با را شاه هایزمین در

 بر احکام اولیه« علو یقاعده»حکومت . 3ـ1ـ2ـ2
اعتبارات در  یکلیه یتامه علت ،وجود دارد اسالم در که عزتی و شرف اینکه مقتضی به
 استخفاف و مسلمانان ذلت موجب که نشود تشریعی قوانین و احکام باید از حیث ،است اسالم
 اْلِعزة   ولِلهِ: فرمایدمی ـ و تعالیتبارک  ـ خداوند کهگونههمان بنابراین، شود، کفار علو و آنان

 (ص)اکرم  پیامبر فرمایش هم ، و(3)منافقون:  یعْلَمُونَ لَا الْمُنَافِقِینَ وَلَکن وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلِرَسُولِهِ
 و خود عزت همسنگ را مؤمنان عزت سبحان خداوند« علیه یعلی ال و یعلو االسالم» یعنی

لمانان از عزت و سبب دور افتادن مس آنچه هر دیگرعبارت به. است داده قرار خود رسول
االسالم یعلو و الیعلی »باید ترک شود یا واجب است محقق شود. همچنین  شود،میکرامتشان 

به مخاطره  را آنبرتری اسالم بر دیگر ادیان است و کسی یا امری نباید  یکنندهبیان« علیه
 به تن رندندا حق مسلمانان )ع( معصومین یشده از ائمهروایات متعدد نقل براساساندازد. 

 الی فوض اهلل ان(: ع) الصادق االمام عن» :فرمایندمی )ع( امام صادق. بدهند خواری و ذلت
 عزیزاً یکون فالمؤمن یقول تعالی اهلل تسمع اما ذلیالً یکون الیه یفوض لم و هاکل اموره المؤمن

 .(871: 1833)کلینی، « ذلیالً... والیکون

 بر احکام اولیه« نفی سبیل یقاعده»حکومت . 4ـ1ـ2ـ2
 هر قاعده، این مقتضی به یعنی؛ اولیه یادله بر دارد واقعی حکومت «سبیل نفی» یقاعده

 ،شود مسلمان بر کافر تسلط موجب اگر قراردادی هر و ایقاع هر و معامله هر و پیمان و عقد
 ایقاعات، عقود، از ،شودمی واقع هاآن بین که اموری تمامی در ندارد. اعتبار و شود باید منتفی

 و فردی روابط از اعم مسائل این تمام در ذلک غیر و هاازدواج ها،پیمان معاهدات، والیات،
 طرف از اسالم دین در بنابراین. باشند داشته سلطه مسلمانان بر توانندنمی کفار اجتماعی

باشد  مسلم بر کافر سلطنت و تسلط موجب که است نشده تشریع حکمی گونههیچ تعالیباری
 .(226 ـ 221: 1832، یبجنورد ی)موسو

 یسبب سیطره قراردادی کهدرصورتی المللیبین هایپیمانعمل به  بودن ضروریبا وجود 
 هرچند. سازدمی لغو را قرارداد آن خودخودبه سبیل ی نفیقاعده، شود کافران و مسلمانان میان
 نام( بالعهود اوفوا) عهد به وفای وجوب که دیگر فقهی یقاعده براساس شدهبسته قرارداد فسخ
ی کلی، حتمی و ، البته منظور از این احاطه، سیطره(833: 1863شکوری، )نباشد  جایز دارد،

 گیرد.ناپذیر است که تمام آحاد اجتماع مسلمین را در برمیجبران
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این ضرر ممکن است مصلحت بزرگی مانند استقالل، عزت ملی و اسالمی یک کشور باشد. 
که سبب و... درصورتی FATF ،2282المللی مثل پالرمو، های بینپیوستن ایران به کنوانسیون

 ی غرب بر منابع انسانی، مالی، اقتصادی و نظامی باشد، از مصادیق نفی سبیل باشد.احاطه

 اهداف حکومت براساسمصالح  بندیاولویت کاربست و سازوکار. 5ـ1ـ2ـ2
فقیه و با  یقطع در بستر والیت مطلقه طوربهکام اولیه اح المقدوریحتیتکلیف رعایت 

اختیار داشتن حاکم در تغییر موقت برخی مرزهای مشروعیت با عنایت به ترتب اهداف 
 این نظریه را به ثمر بنشاند. توانندنمی فقیهوالیت  انواعحکومت محقق خواهد شد و دیگر 

قراری حکومت اسالمی یا وجود ضرر قطعی میان بر فقیهولیتوقف  یمثال در نمونه طوربه
به حیثیت اسالم یا ساختار اجتماعی حاکم موظف به اسقاط حکومت اسالمی  ناپذیرجبران

حکومت موجب ایجاد خسارت مالی و  یگاه ادامه اما هر ،برای حفظ کیان اسالم خواهد بود
اهداف جانی و مالی اسالم مقدم بر  یچون هدف حفظ بیضه ،جانی به برخی از مسلمین باشد

 فقیه حق اسقاط حکومت را نخواهد داشت. ،است
تواند طور مستقل یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام میفقیه در جایگاه رهبری به

منظور تقدم بخشیدن به برخی اهداف حکومت برخی حدود قطعی را موقتاً محدود یا ملغی به
های اجتماعی را نیز به همین ادله دود و آزادیتواند برخی حکند. پس به طریق اولی فقیه می

 قانون اساسی مانند اصول در اساسی هایو آزادی حقوق این از تعطیل و متوقف کند. برخی
 بخشی به اهداف حکومت در برخیاست. البته مشروعیت تقدم و اولویت شده ذکر 78 اصل

 نقض عدم یا اسالم مبانی به اخالل عدم مانند ضرورت قانون اساسی نیز ذکر شده است، اصول
اسالمی که همانند هدف  جمهوری اساس ملی و وحدت استقالل، عمومی و اصول حقوق

 تأمین امنیت اولویت دارد.
 مصلحت تشخیص ی مجمعبندی در حقوق ایران، مصوبههای عینی این اولویتنمونه

 در اسالمی زاتمجا قانون 213 یماده به تبصره یک الحاق 6/12/1832ی جلسه در نظام
 نظر تأیید است. این مجمع با مسلمانان با کشور دینی هایاقلیت یدیه میزان خصوص

با عنایت به . داد غیرمسلمانان و مسلمانان یدیه برابری به رأی اسالمی، شورای مجلس
ی ایران، مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه رسید شرایط زمانی و مکانی امروز جامعه

نظام اجتماعی و ضرورت  حفظ یهای شریعت و با عنایت به قاعدهدر اولویت که با تغییر
ی زن مسلمان و توجه به مصالح زندگی مسلمانان و غیرمسلمانان به برابری دیه

 غیرمسلمان رأی دهد.
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 گيرینتيجه
نسبت اهداف در حکومت اسالمی، با توجه به نسبت اهداف با یکدیگر، اثر عنصر زمان و 

داف، نسبت رشد عقالنیت متشرعین بر اهداف، نظام حل تزاحم میان اهداف و مکان بر اه
شود. فقیه با شناخت اصول ی فردی و اجتماعی اهداف حکومت در اسالم تعیین میگستره

ی فقیه ی والیت مطلقهکلی فقهی و اصولی و تطبیق شرایط زمانی و مکانی تنها براساس نظریه
 سبیل نفی و علو نظام، حفظ هایقاعده اهداف بر یکدیگر شود. دهیتواند اقدام به اولویتمی

 به بنا تواندنمی هم فقیهولی حتی و نداحکومت اهداف دیگر بر اسالم کیان اولویت نشانه همه
 .دکن اولویت در این تغییر به اقدام یضرورت هیچ

اکراه اجبار و  ی حرام،ی واجب، مقدمهضرر، اضطرار، اهم و مهم، حفظ نظام، تقیه، مقدمه
اند. اولیه عناوین بر حکومتی و ثانویه عناوین برای تقدیماصلی  معیارهایعسر و حرج 

رغم اهمیتشان قادر به نفی کیان اسالم نخواهند شد، ولی قادر خواهند بود معیارهایی که به
 طور موقت متوقف کنند. برخی احکام و حدود شرعی را به

 نداشته وجود جامعه در هم صالحی حکومت اگر حتی و است عام اجتماعی، نظام حفظ
در حاکمیت  نامشروع حکومتتنها وقتی  چراکه بماند، محفوظ اجتماعی باید نظام باشد،

 .کند حفظ را اجتماعی عام نظامتواند حکومت کند که بتواند اسالمی می
 امر اگر ع،مشرو سیاسی نظام اختیارات با اجتماعی عام نظام دیدن آسیب میان تزاحم در

 نظام طبیعتاً کند، پیدا تزاحم آن هاینظامخرده از یکی یا اجتماعی عام نظام اینکه بین است دایر
گاه از اولیت و اولویت خارج نخواهد شد و حفظ کیان اسالم هیچدارد.  ترجیح اجتماعی عام

 هیچ اولویت و هدفی باالتر از حفظ هویت و حیثیت اسالم نخواهد بود.
زدایی مطلق از حدود الهی پیش به سمت مشروعیت گاههیچدر فقه شیعه  اییگرمصلحت

های فردی و اجتماعیِ دنیوی و شاخصه براساسشیعی  گراییمصلحتزیرا  ،نخواهد رفت
ای که تمام حدود الهی موقتاً ممکن است در تعارض کند و چنین فرضیهاخروی تحقق پیدا می

 سالبه به انتفاع موضوع است. ،گیرندبا ضروریات و مصالح اجتماعی قرار 
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 هایادداشت
 .«ومطلوبا محبوبا إال الخارج فی یقع ال الدین حفظ علیه المتوقف المحترمة النفس قتل وکذا» .1

 .126 نحل: .2
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 ریزیو نظام برنامه ی جمهوری اسالمی ایرانقانون اساس

  **2ابراهیمی محمود، *1ولی رستمی
 

 ايران تهران، تهران، دانشگاه سیاسی علوم و ی حقوقدانشکده دانشیار .1

 ايران تهران، تهران، دانشگاه عمومی حقوق دكتری . دانشجوی2
 

 29/9/8931: رشيپذ  81/8/8931: افتيدر

 يدهكچ
ريزی از لوازم مديريت است و در مديريت دولتی در چارچوب خاصی تحت عنوان هبرنام

هاست. اولین ركن اركان و روابط میان آن یگیرد كه دربرگیرندهريزی صورت مینظام برنامه
 ها قرار دارد. آن رأسی در قانون اساساالجراست كه اين نظام، اسناد حقوقی الزم

دهنده به محتوای ها و راهبردهای كلی جهتاهداف، آرمان بر تعیینی عالوهقانون اساس
 روشكند. اين مقاله با استفاده از ها، در تعیین ساير اركان آن نظام نیز نقش مهمی ايفا میبرنامه
 یجمهوری قانون اساسی در پی بررسی چیستی و چگونگی اين دو بعد در لیتحل -یفیتوص

از نظر تعیین اهداف و  رانيا یاسالم یجمهوری ون اساسقانرسد نظر میاست. به رانيا یاسالم
تنظیم ساير اركان  در خصوص. اما تاز غنای كافی برخوردار اسريزی راهبردهای كلی برنامه

ريزی در بسیاری برنامه يا اشاره به مفهوم يا لوازم برنامه یريزی، با وجود ذكر واژهنظام برنامه
های اين نظام رغم عدم تبیین ويژگیع ابهام دارد و علیموضوكلیات ی، قانون اساساز اصول 

جمهور سیرئ نشده است؛ بلکه صرفاًارجاع نیز  امر به قانون عادیاين  ی،قانون اساسدر 
ی آن را به ديگری واگذار كند. ادارهتواند مسئول امور برنامه و بودجه شناخته شده است كه می

 یاسالم یجمهوری قانون اساساركان اصلی آن از  ريزی منسجم وبر اين اساس نظام برنامه
كارگیری نامناسب واژگان مربوط و تفکیک امور برنامه از عالوه به. بهستینقابل برداشت  رانيا

 دولت بر ابهام موضوع افزوده است. یبرنامه

 .ريزیی، نظام برنامهقانون اساسدولت،  یريزی، برنامهبرنامه، برنامه :گان کليدیواژ

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

E-mail: Mahmoodebrahimi@ut.ac.ir                                                                           ** ي مسئولنويسنده  
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 قدمهم
ها، ايدئولوژی، آرمان حاكمیت و اقتدار عمومی، بر مبنای یكنندهعنوان اعمالها بهدولت

شوند، ی و ساير اسناد باالدستی متجلی میاساس قانونخود كه در  یاصول و اهداف كالن جامعه
ه دلیل وجود يک رشتشود، مگر بهكنند، زيرا اجتماع و هیأت رهبری آن ايجاد نمیفعالیت می

ريزی و تنظیم امور و ها كه ضرورت نظم و ثبات را برای تحقق خود و برنامهاهداف و آرمان
هیأت حاكمه شامل قوای مقننه، مجريه، قضايیه و ساير نهادهای حاكمیتی اقتضا دارند  سیتأس

 ها ناچار از ترسیمها، دولتاين اصول و آرمان ی(. در سايه121: 1711)اسکندری و دارابکاليی، 
های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی، تر در تمام زمینهاهداف و راهبردهای جزئی

قضايی و غیره هستند و بايد اين قابلیت را داشته باشند كه پیوسته در اهداف و راهبردهای خود 
ی مهم هامؤلفهريزی از . برنامهپذيردريزی صورت میتجديدنظر كنند. اين عملیات طی برنامه

ترين واحد سیاسی است. عنوان مهمها برای مديريت كشور بهمديريت و از ابزارهای اصلی دولت
 (. 31: 1731صدرآبادی، ريزی است )حسینی سند برنامه، خروجی فرايند برنامه

شود. ند كه معانی متعددی از آن به ذهن متبادر میامفاهیمی یريزی از زمرهبرنامه و برنامه
توان برخورداری برنامه از انواع گوناگون زمانی، مکانی، اين تشتت معنا را میيکی از داليل 

 یموضوعی و مانند آن در سطوح مختلف دانست و دلیل ديگر ممکن است به اشتراک لفظی واژه
شود. با بیان آن معانی عرفی متفاوتی به ذهن متبادر می نکهيا چهريزی بازگردد؛ برنامه و برنامه

سینما و تلويزيون و افتتاح  یكه اين لفظ در زبان فارسی برای مفاهیم متفاوتی از برنامهی اگونهبه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جعل شده است. به تعبیری برنامه  یتوسعه یدانشگاه تا برنامه

كند معنای يک طرح يا پروژه را نیز می یشود و از ديگر سو برنامه افادهمرادف هدف خوانده می
كارگیری آن (. با توجه به تفاوت كاربرد اين اصطالح در بین عموم مردم با به7: 1731توفیق، )

توان دو معنای عام و خاص برای آن در نظر گرفت. كاربرد عرفی همان توسط متخصصان، می
تخصصی در علوم مديريت و اقتصاد معنای خاص آن است كه در اين مقاله،  كاربردمعنای عام و 

ريزی وجود م موردنظر قرار دارد. از نظر تخصصی نیز تعريف واحدی از برنامه و برنامهاين مفهو
توان برنامه را فرايندی هوشمندانه دانست كه طی آن (. اما می21: 1733زنوز، ندارد )هادی

مديريت يک نظام )سیستم(، اهداف نظام را برای زمان موردنظر تعیین و راهبردها و 
های موجود و را با توجه به محدوديت شدهنییتعیری برای نیل به اهداف گهای تصمیمچارچوب
 (.1: 1731بار و طاهری، كند )آتشبینی طی برنامه مشخص میقابل پیش

تعبیر  1ريزیگیرد كه از آن به نظام برنامهريزی در چارچوبی صورت میدر مجموع برنامه
ريزی مطلوب را فراهم اگون تحقق برنامههای گونشود و از اركانی تشکیل شده كه زمینهمی
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ای از قوانین و مقررات، سازمان و تشکیالت، فرايند و تشريفات تهیه كنند. اين اركان مجموعهمی
گیرد. بر اين ها در يک كشور را در برمیو تدوين، چگونگی اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه

ی حقوق یهاهيپا وزير دانست: مبانی ريزی را واجد پنج ركن توان نظام برنامهاساس می
 یريزی دربرگیرندهمدخل، فرايند برنامههای ذیاالجرا، ساختار سازمانی شامل انواع دستگاهالزم

مراحل و تشريفات تنظیم برنامه، قالب برونداد برنامه و محتوای مفاد برنامه كه همگی مانند 
(، از ابعاد 11: 1731فنی )قاسمی و همکاران،  سیاسی و یبر برخورداری از دو جنبهبودجه، عالوه

  2های مختلف اين علم را دارند.حقوقی نیز برخوردارند و قابلیت بررسی در گرايش
ی، قانون اساساز میان اركان يادشده، قواعد بنیادين ارتباط وثیقی با حقوق اساسی دارد و 

قواعد و  ی( كه متضمن كلیه110: 1731ترين هنجار حقوقی هر كشور )كلسن، عنوان بنیادیبه
مقرراتی است كه قدرت، انتقال و اجرای آن شامل روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت، 

سرشکن شدن قدرت در میان  یها و همچنین نحوهنهادهای سیاسی كشور و طرز تنظیم آن
ترين محل مهم(، 117: 1737پناهی، كند )قاضی شريعتفرمانروايان و فرمانبران را تعیین می

بافت جغرافیايی و شکل شود. از جمله تعیین ريزی محسوب میتالقی نظام سیاسی با نظام برنامه
 جايگاه برنامه بسزايی بر ریتأثی، قانون اساس درمندرج  هر كشورحقوقی  یخانوادهو  حکومت

ريزی از رنامهی با بقانون اساس(. ارتباط 32-73: 1731در نظام حقوقی آن كشور دارد )الينرت، 
ی كه در قانون اساسها، اهداف و راهبردهای مصرح در دو منظر قابل بررسی است؛ آرمان

ی، باالترين هنجار اساس قانوندر  شدهمشخصشوند و سازوكارهای ها متجلی میريزیبرنامه
نیز ی قانون اساسای ی اول به اصول برنامهشوند. دستهريزی محسوب میساز برای برنامهنظام

شوند كه چون مستقیماً قابل اجرا نیستند، بايد برای اجرای آن قانون وضع شود )الينرت، تعبیر می
دوم به  یند. اما دستهاريزی مصداق بارز آن(. قانون برنامه يا قوانین واجد برنامه73-73: 1731

كه صالحیت يابد سیاسی كشور و ارتباط قوا و نهادها با يکديگر ارتباط می-ساختار حقوقی
 ی( و حد بهینه33-30: 1713گیرد )مولر، گیری دولتی و خصوصی را در برمیهای تصمیمحلقه

 (. 30: 1737 نز،یهان دولتی و خصوصی است )نفعیذمندی از نظرهای تمام آن مستلزم بهره
مبتنی بر  صراحتبه، نظام اقتصادی كشور را رانيا یاسالم یجمهوری اساس قانون 33اصل 

از منظر  يادشده یبررسی دو جنبه. بنابراين است دهترسیم كر« ريزی منظم و صحیحنامهبر»
 زی در ايران است. رينظام برنامه یاز لوازم مطالعه ی،اساس قانون

 قانونريزی مصرح در برنامه یپرسش اصلی اين مقاله چیستی اهداف عالیه زمینه نيا در
ی است كه اساس قانونريزی مستفاد از نظام برنامهو چگونگی  رانيا یاسالم یجمهوری اساس

های جاری كشور ضرورت آن را ريزی و اجرای برنامهآثار مهم آن بر ارتقای كیفیت برنامه
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ناپذيری كشور با وجود شصت رسد يکی از مشکالت توسعهنظر میبه نکهيا چهكند. ايجاب می
ريزی توجهی به نظام برنامه، بی7امهريزی از طريق تصويب قانون برنبرنامه یسال سابقه

ی و ساير اساس قانونمطلوب است كه بخشی از آن حاصل فقدان برقراری ارتباط منطقی میان 
حقوقی كشور نیز  یتنها قانونگذار، بلکه جامعهريزی است. نهسازی برنامههنجارهای نظام

ی اثر مستقلی در زمینه های حقوقی كشورتوجه چندانی به اين موضوع نداشته و در نگاشته
توان شود. اما میی يافت نمیاساس قانونريزی و تبیین ارتباط آن با بررسی حقوقی نظام برنامه

ها در برخی از های حقوقی مفاد برنامهاز ماحصل آثار حقوق اساسی، حقوق مالی و بررسی
بر تبیین تحلیلی، عالوه-گیری از روش توصیفیمقاالت استفاده كرد. بنابراين تالش شده با بهره

، 3یقانون اساسعرفی در م یهايا مف تخصصیدر مفهوم  ريزیهای برنامه يا برنامههكاربرد واژ
و نظام  یقانون اساسای دو بعد اصول برنامه ريزی ازطی دو بند مفاهیم مرتبط با نظام برنامه

 یزيربرنامه یراهبردها بند اول تحت عنوان .شوندبررسی  یقانون اساسريزی موردنظر برنامه
ی را كه بر قانون اساس، اهداف مصرح در اصول رانيا یاسالم یجمهور یقانون اساس در

ريزی ندارد؛ گیرد و اهمیت چندانی در ساختار نظام برنامهدر برمی رگذارندیتأثها محتوای برنامه
 یجمهور یون اساسقانريزی مستفاد از نظام برنامهروحجم كمتری دارد. اما بند دوم ازاين
نظام  در خصوصصراحت را هدف قرار داده است. در جزء اول آن، اصولی كه به رانيا یاسالم
شوند. پس از آن اصولی كه غیرمستقیم كنند، بررسی میريزی حکمی صادر میبرنامه

موضوع بررسی جزء دوم هستند تا در نهايت  دهند،قرار می ریتأثساختارهای اين نظام را تحت 
قرار گرفته يا ی قانون اساسمند مورد توجه صورت نظامريزی بهشخص شود آيا نظام برنامهم

 است. نظم منطقی در آن تبلور يافته تبعیت از بدون 

 رانیا یاسالم یجمهوری اساس قانونریزی در راهبردهای برنامه. 1

ها، بیان آرمان یبرا در برخی از موارد یقانون اساسدر ريزی های برنامه يا برنامهواژه
 یمقدمهتوان به میاين موارد از جمله است.  كار رفتهبهی قانون اساس اهداف و راهبردهای

 لهیاز وساينکه اسالم و  دراقتصاد بودن  لهیوساتکا بر ی اشاره كرد كه ضمن قانون اساس
 یبرنامه» ته استشدامقرر  ،داشت توانیدر راه وصول به هدف نم يیجز كارا یانتظار

 یمتفاوت انسان یهاتیبروز خالق یمناسب برا ینهیفراهم كردن زم یحکومت اسالم یاقتصاد
 رفع و افراد یهمه برای كار ايجاد و متناسب و مساوی امکانات نیتأم جهتنيبد است و
 به رسیدن برای اسالمی حکومت یوظیفه «او تکاملی حركت استمرار جهت ضروری نیازهای

  .است شده لقیت مذكور یبرنامه
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 از خانواده، پاسداری تشکیل كردن آسان جهت در ريزیبرنامه بر ضرورتنیز  11 در اصل
شده و به  دیتأك اسالمی اخالق و حقوق یپايه بر خانوادگی روابط استواری و آن قداست

، های كالنشود منظور سیاستگذاریاز آن، مشخص می یشذكر قوانین و مقررات پ یقرينه
 زمینهگیری است. بديهی است در اين گذاری و به بیان كلی، تصمیماری و مقرراتقانونگذ

اين اساس محورهای حمايت از زن و ی باشد. بر ریگجهتتطابق با اين  ريزی نیز بايد دربرنامه
 های موضوع اين اصل انجام پذيرد. ريزینیز بايد در راستای برنامه 21خانواده مصرح در اصل 

قانون ترين اصول ، از مهمرانيا یاسالم یجمهور اقتصاد یمبان ذكر قامم در 37اصل 
ريزی برنامه»رسد عبارت می نظربهشود. ريزی اقتصادی محسوب میبرنامه یدر زمینهی اساس

ريزی اشاره دارد. اما عبارت به مفهوم خاص برنامه 2مذكور در بند « عمومی اقتصاد كشور
منصرف « شکل و محتوا و ساعت كار»عبارت  یبه قرينه 7بند  مصرح در« اقتصادی یبرنامه»

از اين اصل استنباط  آنچه. استاز مفهوم خاص و به معنای تنظیم شرايط مربوط به اشتغال 
اقتصاد بر ساير شئون فردی و  ناپذيرانکار ریتأثريزی اقتصادی و شود ضرورت برنامهمی

 عنوانبه 33اين اساس تحلیل اصل ست. بر هانوار اقتصاد نسبت به آو نقش مقدمهاجتماعی 
 . خواهد شدپذير امکانی قانون اساسبیت اصول اقتصادی شاه

سه بخش دولتی، تعاونی  یبر پايه رانيا یاسالم ینظام اقتصادی جمهور» 33اصل مطابق صدر 
های در اين اصل ضمن تعیین بخش«. ريزی منظم و صحیح استوار استو خصوصی با برنامه

ريزی در ايجاد آن اشاره شده و بديهی است اقتصادی كشور، به نقش برنامهنظام مختلف 
، هامؤلفهها، انواع، عناصر، كار رفته و تمام ويژگیريزی در اين اصل به مفهوم خاص آن بهبرنامه

های بخشريزی بايد به تمايز اندركاران نظام برنامهرو دستابعاد و آثار آن مدنظر بوده است. ازاين
ها توجه كافی مبذول ريزی برای هر يک از آنبرنامه یمختلف اقتصادی و تفاوت در محتوا و نحوه

ی را قانون اساستوان نظام اقتصادی موردنظر رسد با تکیه بر اين دو اصل مینظر میدارند. به
ولت حق بر اين اساس حداقل از باب نظارت، د(. 31: 1733ارشادی يا مختلط دانست )محقق، 

 (. 303 :1731 برگ،دنون و تهوونیاسپ و وگنیگرون) خواهد داشتمداخله در اقتصاد را 
 آن برای یساختن برنامه و فراهم نظامی آموزش به امکانات نیز به لزوم توجه دولت 111 اصل

 یعملیاتی دولت در زمینه یاشاره دارد. برنامه در اين اصل به طرح و نقشه كشور افراد یهمه
 ها مورد توجه واقع شود. آموزش نظامی همگانی اشاره داشته است كه بايد در محتوای برنامه

كار رفته، با عنايت به به هاآنريزی در های برنامه يا برنامهبر موارد مذكور كه واژهعالوه
ی ريزمحتوايی نظام برنامه یهامؤلفهتوان ، میو روح حاكم بر آنی قانون اساسمجموع اصول 

كشور و  یبه اهداف و راهبردهای كالن ادارهكرد كه  استنباطرا از تعداد ديگری از اصول نیز 
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شوند. ريزی تلقی میبرنامه یاصلی و الزمه یاز اجزا و رندنظام سیاسی و اقتصادی آن اشاره دا
و  یرندقرار گ مدنظرهای جاری نیز د در برنامهنتوانبديهی است اين اهداف و راهبردها می

 7اصل  11مثال بند  های جزئی فراهم شود. برایار و روشها با استفاده از ابزتحقق آن یزمینه
بر بیان راهبرد كلی عالوه« غیرضرور تشکیالت حذف و صحیح اداری نظام ايجاد»مبنی بر 

 مدتكوتاهو حتی  مدتمیانبلندمدت،  هایهدف برنامه عنوانبهتواند ، مییاسالم یجمهور
های دولتی به بخش و با حکم به ادغام چند وزارتخانه يا انتقال بخشی از شركتود تلقی ش

نظر در راه تحقق اين هدف گام برداشت. بر اين اساس بهمربوطه،  یخصوصی در برنامه
سرلوحه قرار دادن  از طريق ،ريزینظام برنامه در خصوصی قانون اساسكلی  ینظريه رسدمی

های ريزیملت، مبانی حاكمیت، نظام اقتصادی و سیاست خارجی در برنامهاصول كلی، حقوق 
ی اشاره قانون اساس 2ذيل اصل  «ب»بند توان به كالن و ادواری تجلی يابد. بر سبیل مثال می

 در تالش و بشری یپیشرفته تجارب و فنون و علوم از استفاده» با استفاده از عبارتكرد كه 
بر مبانی ارزشی در مسیر نیل به  یاسالم یجمهورنظام  یتکیههای به يکی از راه ،«هاآن پیشبرد

و با تکیه بر موضوعات مصرح  يادشدهكند. اين اهداف در انتهای اصل می توجه خوداهداف 
 د. باشها ريزیو برنامه هایاستگذاریستمام  یبايد سرلوحه وقابل دستیابی است  7در اصل 

بر موازين اسالم بر تمام  مقررات و قوانین یمبنی بر لزوم ابتنای كلیه 3همچنین حکم اصل 
 یآرابه اتکا  با كشور اموری اداره. ردیقرار گ مدنظرها بايد ريزیامور حاكم است و در تمام برنامه

و  3، سازوكارهای اجرايی امر به معروف و نهی از منکر مصرح در اصل 0موضوع اصل  عمومی
نیز از لوازم  1مطابق اصل  كشور امور یاداره و گیریتصمیم اركان عنوانبه نقش شوراها

ريزی رعايت شود و اين نهادها نقش عملی خود با برنامه هاريزی هستند كه بايد نسبت آنبرنامه
در نیز توجه شود تا  33 اصل یريزی ايفا كنند. در اين خصوص بايد به مقررهرا در برنامه

 هایها و توزيع فعالیتاستان در سطح ملی از درآمدهای و استفاده از منابع طبیعی یربردابهره
 هر منطقه كهیطوردر كار نباشد، به كشور، تبعیض مختلف ها و مناطقاستان میان اقتصادی

 .دباش داشته در دسترسرا  الزم و امکانات فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمايه
ها موردنظر قرار گیرد. حکم ريزیراهبرد كلی حفاظت از محیط زيست بايد در تمام برنامه

 محیط آلودگی با كه آن غیر و اقتصادی هایفعالیت»گیری از عبارت با بهره 11ذيل اصل 
 ارد. د دیتأكاين مهم  بر ،«است ممنوع كند، پیدا مالزمه آن جبران قابل غیر تخريب يا زيست

ريزی روابط دهی برنامهسیاست خارجی نیز جهت در خصوص 111تا  112و  13اصول 
ها بسیارند كه كند. از اين دست اصول به فراخور انواع برنامهالمللی كشور را مشخص میبین

 بايد مورد توجه واقع شوند. 
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 یجمهوری اساس قانونریزی مستفاد از نظام برنامه ساختار. 2
 نرایا یاسالم

ی قانون اساسريزی ايران و اركان آن پیش از ساير قوانین و مقررات، از نظام برنامهساختار 
قانون . به بخشی از اين نظام مستقیماً در گرفته استترين هنجار حقوقی نشأت عنوان عالیبه

اين  شده درمشخص كشور یاسیس و یحقوق اختارسی اشاره شده و بخش ديگر آن از اساس
خواهند ی موجود را پر خألهاها، دوم، قوانین، مقررات و رويه یپذيرد. در درجهمی ریتأث قانون
 شوند. های مربوط بررسی می. در زير طی دو جزء بخشكرد

 ریزیبرنامهنظام  خصوص دری اساس قانونتصریح اصول  .1ـ2
ساختار  یريزی، متعرض جنبههای برنامه و برنامهی با ذكر واژهقانون اساسبرخی اصول 

نقش نهادهای  در خصوص 113و  111 ،111 اند كه عبارت از اصولريزی شدهنظام برنامه
ريزی دولتی در نظام جايگاه برنامه یدرباره 173و  120ريزی و اصول غیرمتمركز در برنامه

 ريزی هستند. برنامه
 استان در يا شهرستان شهر، بخش، انتخابی ده، شوراهای به نقش نظارتی 111اصل -الف
 امور ساير و آموزشی فرهنگی، بهداشتی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، هایبرنامه سريع پیشبرد
ترين مباحث يکی از مهم عنوانبهمناطق مربوط اختصاص يافته و به عدم تمركز محلی  رفاهی

 ترين موضوعات حقوق اساسی و حقوق اداری اشاره داردمديريتی كشور و از كلیدی
های نگارش يافته است كه گويی برنامه یاگونهبهاصل اين متن  (.33: 1731زاده، )رضايی

آن به  سريع پیشبرد برایاند و تنها گوناگون از پیش و توسط مرجع صالح مربوط تهیه شده
 ،ذيل اصل حکمالبته به . شوراهای منتخب آنان نیاز است و نظارت مردم مشاركت و همکاری

 تابعیت وی اسالم یجمهور نظام و ارضی تمامیت و ملی وحدت اصول رعايت مقننه با یقوه
ده است. اختیارات شوراها ش و ها، وظايفمکلف به تعیین حدود صالحیت مركزی، حکومت

ريزی چه در مفهوم عام و چه به مفهوم خاص آن را در تواند اختیار برنامهبنابراين قانونگذار می
ريزی اين شوراها د. اما از منطوق اصل صالحیت برنامهاين شوراها اعطا كن امور محلی به

همچنین (. 330: 1731اين نظرند )هاشمی،  ديمؤقوانین عادی مربوط نیز  ؛شوداستنباط نمی
اندركاران اصلی و ارتباط آن با ساير دست یزی و نحوهريجايگاه اين شوراها در نظام برنامه

 تبیین شود.  دقتبهفرعی بايد 
 111 موجب اصلبه ، است هااستان شوراهای نمايندگان از مركب كه هااستان عالی شورای

 رفاهی و عمرانی هایبرنامه یتهیه در همکاری جلب و تبعیض از مأموريت جلوگیریق.ا 
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بر نظارت بر اجرای . اين اصل عالوهيابدمی را هاآن هماهنگ اجرای بر نظارت و هااستان
نگری و هماهنگی شوراهای محلی و بر جامع ردبرنامه نیز اشاره دا یها، به تهیههماهنگ برنامه

مصرح در اين اصل  یرسد برنامهمی نظربهكند. می دیتأكهای عمرانی و رفاهی برنامه یدر تهیه
يکی از بازيگران  عنوانبهها را رفته و اين اصل شورای عالی استان كاردر معنای خاص آن به

اين اساس  بر (.127: 1731)امامی و استوارسنگری،  شور برشمرده استك ريزینظام برنامه
حصر همین دو عنوان بلکه از باب  دلیلبهها نه برنامه یافزودن قیود عمرانی و رفاهی به واژه

ر امور اجتماعی و اهداف موردنظر در كشور بوده و در مقام بیان بیشتشمول اين دو اصطالح بر 
 از جلوگیری منظوربهريزی و اهداف آن بايد ی ملزومات برنامهاين موضوع است كه تمام

به رو ازاينها صورت گیرد. همکاری مناطق مختلف و با استفاده از ظرفیت آن جلب و تبعیض
نگری جامع یشود تا كارويژهمی سیتأسنمايندگی از تمامی شوراهای محلی كشور، شورايی 

ريزی ملی در گیری كالن و برنامهته باشد و در تصمیممحلی را در كنار مصالح ملی در نظر داش
حدود صالحیت خود ايفای نقش كند. البته مطابق ذيل اين اصل در نهايت قانونگذار حدود 

 كند. ها و اختیارات اين نهاد را مشخص میصالحیت
به شکلی از عدم تمركز فنی اشاره دارد كه در قالب شوراهايی مركب از  113 اصل
 قسط شود و هدف از آن تأمینن واحدهای شغلی دولتی و غیردولتی تشکیل مینمايندگا
واحدهای مربوط  در امور پیشرفت در هماهنگی ايجاد و هابرنامه یتهیه در همکاری و اسالمی

 یشورای ديگری را در مرحله 111اين اصل نیز همانند اصل  (.17: 1731)عباسی،  است
نمايندگان اطراف  از مركب شوراهايی ؛كنددخیل و مقرر می هابرنامه یسازی و تهیهتصمیم
امثالهم تشکیل شود. از اين اصل  و خدماتی اداری، آموزشی، های اقتصادی يا واحدهایفعالیت

 واحدهای در»ريزی به مفهوم خاص آن موردنظر نبوده و عبارت شود برنامهاستنباط می
ريزی را در واحدهای يادشده و كه برنامه ستاتقییدی  یاضافه« كشاورزی و صنعتی تولیدی،

توان نقش مهم و كند. با وجود اين، مستفاد از اين اصل، میمربوط به آن منحصر می یحوزه
و كرد ريزی اقتصادی را اثبات ويژه برنامهريزی كالن بهنهادهای عدم تمركز فنی در برنامه مؤثر
ريزی دولتی در كشور اين نهادها را در برنامه قانون عادی مورد اشاره در اصل، نقش موجببه 

 ارتقا داد. 
محلی و فنی در نهادهای عدم تمركز  صالحیت یحیطهتوان گفت در مجموع می

شود. همچنین ممکن است اين نهادها ريزی به مفهوم عام تلقی میبرنامه نوعیبهگیری تصمیم
 برایند. كنريزی به مفهوم خاص امهفنی و محلی فعالیت خود اقدام به برن ینسبت به حوزه

عمرانی شهر مربوط را با درنظر گرفتن تمامی  یمثال ممکن است شورای اسالمی شهر برنامه
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برای اجرا  117تهیه كند و مطابق اصل اسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره سی یهامؤلفه
يند مربوط و اريزی و فربرنامهد. جايگاه اين نهادها در نظام كنبه مقامات دولت مركزی ابالغ 

از موضوعات اساسی  ، ملی و كالنی جامعهابرنامه دربا دولت مركزی  هاآنارتباط  ینحوه
 اين نوشتار خارج است. یريزی است كه از حیطهنظام برنامه

. هستند ريزیبرنامهنظام  در خصوصی قانون اساسترين اصول مهم 173و  120اصول -ب
 ی. با عنايت به قرينهداردريزی در تنظیم نظام برنامه صراحت بیشتری 120ل اصاز اين میان، 

توان نتیجه گرفت معنای خاص برنامه در اين اصل مورد توجه بودجه در كنار برنامه، می یواژه
در واگذار شده است.  جمهورسیرئصورت توأمان به و مسئولیت اين دو موضوع به بوده

 توجه است: ايانشاين اصل چند نکته  خصوص
اصول كه كلیات موضوع تعیین و  بسیاری ازمقنن اساسی در  یبرخالف رويه -اول

اصل از اين امر خودداری شده است. شود، در اين یات مربوط به قانون عادی واگذار میئجز
 یجابه قانون در برنامه اصول ینیبشیپرسد اين امر از اولويت و فوايدی از جمله نظر میبه

 محدود یبرا قانون یریكارگبهو  یموقت یجابه یدائم مقررات وضع، یررسمیغ باتیترت
(، 00: 1731برخوردار بود )الينرت،  هيمجر و مقننه یقوا توسط قدرت از سوءاستفاده ساختن

اما در نگارش كنونی كه  نسبت به بودجه صادر شده است. 12كمااينکه چنین حکمی طی اصل 
ی قانون اساستوان نتیجه گرفت فته نیز نمیرقرار گ جمهورسیرئ یعهدهیت امر بر اً مسئولصرف

و هیچ مقام و مرجع  است دهكرواگذار  جمهورسیرئتمام امور مربوط به برنامه و بودجه را به 
را  جمهورسیرئهای تواند در اين امر مداخله كند يا صالحیتنمیمقننه  یاز جمله قوهديگری 
نیست. ی قانون اساسنیاز از ساير اصول و روح حاكم بر یر يک اصل بیزيرا تفسسازد، محدود 

 در اسالمی شورای مجلس»كه اشعار داشته  11اصل  موجببه توان گفت بر همین اساس می
 12 اصل موجببه كه « كند وضع قانون تواندمی اساسی قانون در مقرر حدود در مسائل عموم

 داشته مغايرت اساسی قانون يا كشور رسمی مذهب احکام و اصول اباين قوانین تنها نبايد 
را سلب نکند، نسبت به تنظیم  جمهورسیرئتواند در حدودی كه مسئولیت ، قانونگذار میباشد

يند مربوط را مشخص كند. ممکن است اين نظر مغاير اه و فركردريزی قانون وضع نظام برنامه
زيرا در مجموع  ،تلقی شود جمهورسیرئسئولیت امر به هدف قانونگذار در اعطای م

 1.كندرا محدود می جمهورسیرئحیت قانونگذاری صال
از ی قانون اساسد، زيرا باش مذكورايراد  ممکن است رافع مسئولیت، یواژهكاربرد  -دوم

ی را رياست يا مديريت امور برنامه و بودجه استفاده نکرده، بلکه مسئولیت به معنای پاسخگوي
ريزی كه اندركاران برنامهبر ساير دست جمهورسیرئ یرياست عالیه یبه وی سپرده كه از جنبه
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كاربرد  یتوان به قرينهاين نظر، می ديمؤ عنوانبهخواهد بود.  پذير، توجیهانددولتی غلبا
مدير تمام را مسئول و  جمهورسیرئتوان د كه با الحاق اين واژه، میكراشاره « امور» یواژه

ريزی برنامه یيعنی وی باالترين مقام رسمی در زمینه ؛امور مرتبط با برنامه و بودجه دانست
و مسئولیت برقراری اين نظام و  باشد ريزی اشراف داشتهو بايد به كلیت نظام برنامه است

و  هاو در مقابل كاستی بگیردعهده  تقسیم وظايف آن مطابق ساير قوانین و مقررات را بر
معنا نیست كه مديريت نظام اما اين بدين ،ربط پاسخگو باشدايرادات وارده به نهادهای ذی

اين نتیجه از مذاكرات و دولت قرار دارد.  جمهورسیرئريزی و تمامی اركان آن در اختیار برنامه
نامه و ی امور بركنندهی نیز قابل استخراج است كه تمركز بر سازمان ادارهقانون اساسبازنگری 

 یجمهوری قانون اساسبازنگری شورای مذاكرات مشروح دهد )صورت بودجه را نمايش می
توان به اصل دلیل ديگر می عنوان(. به1000: 7و ج 1110-1132: 2، ج 1703، رانيا یاسالم

در  جمهورسیرئمبنی بر مسئولیت  120د كه در عین حکم اصل كراشاره ی قانون اساس 12
 در قانون كه ترتیبیكشور به كل یساالنه یبودجه»كند: ر برنامه و بودجه، مقرر میامو یزمینه

 تسلیم اسالمی شورای مجلس به و تصويب رسیدگی و برای تهیه دولت شود از طرفمقرر می
لذا سکوت  .«خواهد بود مقرر در قانون نیز تابع مراتب بودجه تغییر در ارقام گردد. هر گونهمی

قانونگذار و وضع قانون عادی در  یريزی نیز مانع از مداخلهبرنامه در خصوصی قانون اساس
ريزی، مراحل تهیه و اجرای يند برنامهارسد با توجه به فرمی نظربهشود. بنابراين اين زمینه نمی

اما  ،كندعالیت میف جمهورسیرئكه زير نظر  شته باشددولت قرار دا یعهده برنامه مستقیماً بر
توسط متناسب با سطح و نوع برنامه، ساير مراحل شامل تصويب و نظارت بر اجرای برنامه، 

 قانونی یوظايف محولهندادن انجام  در صورت جمهورسیرئو  ودمرجع خاص خود اعمال ش
  د.كناز خود سلب مسئولیت نتايج سوء مربوط،  اعالم تذكر وبا تواند می، توسط مراجع مربوط

 یمعناست كه برخالف ساير امور اجرايی كه در حیطهمستقیماً بدين یواژه -سوم
دولتی برای  یسسهؤقانون، وزارتخانه يا م موجببه اما  ،مجريه قرار دارد یهای قوهصالحیت

در گیرد، عهده می تصمیمات دولتی، نهاد ديگری مسئولیت امر را بر براساسآن ايجاد شده يا 
عهده دارد و  مستقیماً مسئولیت امر را بر جمهورسیرئبرنامه و بودجه،  امور خصوص

دولتی يا شركت دولتی  یسسهؤتواند برای اين موضوعات وزارتخانه، مقانونگذار رأساً نمی
ای كه با ، وزارتخانه1703در سال ی قانون اساسدر عمل نیز پس از بازنگری كند.  سیتأس

 به استنادی و قانون اساسدلیل مغايرت با (، به33: 1701کی، )بان دكرهمین نام فعالیت می
به سازمان تغییر يافت  جمهورسیرئی و با حکم قانون اساس یبازنگر یشورا مذاكرات مشروح
 .(212-203: 1731زاده و همکاران، )فالح
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د و يا مستقیماً اين امور را اداره كن تواندمی جمهورسیرئ» :داردذيل اصل اشعار می -چهارم
نیز بايد از ساير اصول « ديگری» یدر تفسیر واژه ،«بگذارد ديگری یعهده به را هاآن یاداره

در فارغ از ايجاد تشکیالت خاص، « ديگری»، ممکن است 123. مطابق اصل كرداستمداد 
توان برای تصدی چنین قرار گیرد يا طبق قانون می جمهورسیرئيا مشاور سمت معاون 

يا غیر  جمهورسیرئكه زير نظر معاون يا مشاور  دكرسازمان يا نهاد دولتی ايجاد  ای،وظیفه
 .ها اداره شودآن

ده و بینی نشی برای عدم اجرای حکم پیشاين اصل ضمانت اجرای مستقلدر  -پنجم
مشمول ساير تنها درستی ايفا نکند، ئولیت خود را در اين زمینه بهمس جمهورسیرئ كهیدرصورت
 . خواهد شد 33و  33های اجرايی مانند ضمانت اجرای سیاسی موضوع اصول ضمانت
 و تعیین را دولت مشیخط و برنامه وزيران، همکاری با جمهورسیرئ 173 اصلموجب به 
دولت، پس از مشورت و برخورداری  سیرئ عنوانبه جمهورسیرئيعنی  ؛كندمی اجرا را قوانین

نکته قابل  چنداين اصل  در خصوصكند. می ارائهخود را دولت  یاز همکاری وزرا، برنامه
 توجه است. 

منظور از برنامه در اين اصل، با وجود اشاره به مفهوم خاص برنامه، رسد می نظربه -اول
ريزی جامع يا حتی بخشی كه در قالب نظام برنامه ینامه به مفهوم مصطلح شامل برنامهبر

برنامه و كاربرد آن در معنای  یوحدت معنا از واژهپذيرد، نباشد و با وجود صورت می
ها و در نیل به آن یمجريه و شیوه یتخصصی، مقصود اين اصل اهداف و راهبردهای قوه

سیاسی  یزيرا حضور دولت در صحنه ،مجريه باشد یقوه عنوانبهدولت  یمجموع برنامه
مدونی است كه توسط دولت  یبرنامه نیست و زبان گويای آن پذيربدون برنامه توجیه

و به ( 111: 1731)هاشمی،  شودمی ارائهها سیاسی به مردم و نمايندگان آن یصورت بیانیهبه
مجلس ی اعتماد موردنظر رأهنگام اخذ داخلی مجلس  ینامهقانون آيین 213 یموجب ماده

 جمهورسیرئتا  یستريزی نبرنامه یاما دولت تنها بازيگر عرصهگیرد. ی قرارمیاسالم یشورا
با همکاری وزيران در اين خصوص اقدام كند. در اين اصل برای ساير قوا نیز در تهیه، تصويب 

بینی نشده و حتی امکان نظارت خاص بر اين موضوع وجود ندارد و و اجرای آن نقشی پیش
مل محتگنجد. های سیاسی، قانونی و مالی مینظارت بر آن در چارچوب كالن انواع نظارت

كه بايد توسط  باشدريزی منظور، ايفای تکالیف مربوط به دولت در نظام برنامه است
 اينکهچه  ؛با همکاری وزيران تعیین شود. اما اين توجیه نیز قابل پذيرش نیست جمهورسیرئ

 دولت، مطابق قوانین و مقررات وظايفی را بر یهای اجرايی زيرمجموعههر يک از دستگاه
 جمهورسیرئتوان مديريت تمام اين امور را به ند و نمیامکلف به انجام آنعهده دارند كه 
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ها و فعالیت یسپرد. همچنین قید دولت پس از عبارت مربوط، نشان از اين دارد كه تنها برنامه
ريه مج یقوه یهای زيرمجموعهاقدامات دولت و اهداف و راهبردهای مربوط در دستگاه

مجريه اشاره  یقوه عنوانبهدولت  یعبارتی اين اصل به برنامهموردنظر قرار داشته است. به
فعالیت دولت و متناسب با تقويم  یدارد. بر اين اساس بايد عمر اين برنامه را محدود به دوره

 سیاسی آن دانست.
 یاسالم یس شورامجلها در صورت پیشینی به مردم و نمايندگان آناين برنامه به -دوم

مجلس به دولت خواهد بود. تا جايی كه ضرورت برنامه د اماعت یرأعرضه شده و مبنای 
ورد توجه داخلی مجلس م ینامهقانون آيین 213 یتشکیل دولت، در ماده یمقدمه عنوانبه

 دولت را نیز یمکلف شده هنگام معرفی وزيران، برنامه جمهورسیرئو قانونگذار قرار گرفته 
بايد دائماً خطوط  جمهورسیرئرو . ازاين(113-111: 1731هاشمی، ) دكنبه مجلس تسلیم 

ها و كاری خويش، رعايت اولويت یهای خود را گوشزد كند تا وزرا نیز در حوزهكلی برنامه
 (. 100: 1737ندوشن، را بنمايند )جعفری جمهورسیرئمبانی موردنظر 

رو وحدت ها پیشگیری كرد. ازاينتعارض احکام آنها و بايد از تشتت برنامه -سوم
 یبرنامه. اما در شرايط كنونی، خواهد بودحل دولت بهترين راه یمصطلح و برنامه یبرنامه

كشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در نظام  یدر راستای برنامه ددولت باي
 ،قوه يا نهاد ديگری قرار دارد یعهده ن، بردر اموری كه مطابق قانونبايد لذا  ،ريزی باشدبرنامه

دولت گذارده شده  یعهده قوانین و مقررات بر موجببه وظايفی كه در مقابل مداخله كند و 
 . ردیقرار گكشور  یتواند جزئی از برنامه، در نتیجه میدآن مغفول بماندر 

، با تصويب اصل پس از انقالب اسالمی ارتباط اين دو اصل بايد توجه داشت در خصوص
عنوان نوع جديدی به رسمیت شناخته بهدولت  ی، برنامه1713ی مصوب قانون اساسدر  173

برنامه به مجلس نشده بود )جمشیدی،  یی اليحهارائهشد و در هیچ اصلی دولت ملزم به 
، اصل یقانون اساسدر بازنگری  120با تصويب اصل متناسب  بودبهتر رو (. ازاين31: 1731
شد كه با سازوكار ملی شناخته می یدولت، همان برنامه یشد و برنامهمینیز اصالح  173

ابزاری از حکم  یكه استفادهگونهگرفت. همانحقوق اساسی مورد نظارت مجلس نیز قرار می
ی مورد تصريح قرار گرفته قانون اساسدر مذاكرات بازنگری  120برای اجرای اصل  173اصل 

 120 دلیل لزوم پر كردن جای خالی اصلر مورد آن حاصل شده است، اما بهو توافق ضمنی د
 تعیین برنامهدر برابر  جمهورسیرئامور برنامه و بودجه با وظايف كلی  یپیشین و ارتباط اداره

، دو 173اصل بر هیأت وزيران موضوع  جمهورسیرئدر راستای رياست  دولت مشیخط و
ی قانون اساسبازنگری  شورایمذاكرات  مشروح)صورت  اصل به شکل كنونی تصويب شدند
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توان با جمع با تركیب كنونی نیز، می البته (.1011-1003: 7، ج 1703، رانيا یاسالم یجمهور
دولت از نظر اهمیت و  یكه برنامه تیبرتد. بدينكرجلوگیری  پراكندگیاين دو مفهوم، از 

گیرد قرار می ملیهای برنامهعنوان بخشی از و به در چارچوب، ريزی ذيلمورد برنامه یحوزه
د. همچنین با هدمیكشور را مدنظر قرار  مسائلكه تمام قوا و نهادهای سیاسی و نیز عموم 

ها، در عمل اين دو برنامه منطبق با مجريه در تهیه و اجرای اين برنامه یتوجه به نقش فعال قوه
عموم  یرابطهاز نظر محتوا، ممکن است  بنابراين. تنخواهند داشگرند و مغايرتی با هم يکدي

اما برای حفظ مصلحت كشور بايد از برقراری  ،برقرار شود هاآنو خصوص مطلق میان 
ها اجتناب شود. شايد به همین دلیل از وجه يا تباين میان آنعموم و خصوص من یرابطه

یت شناخته شده و در عمل مقرر شده ريزی در كشور، تنها يک نوع برنامه به رسمابتدای برنامه
 یسابقه .و به تصويب مجلس برسد ودها در قالب اليحه توسط دولت تهیه شبود برنامه

قانون  موجبكه به  گرددريزی به پیش از انقالب بازمیبرنامه در خصوصتصويب قانون 
ين موضوع از هرچند ا ،تقنینی نیز برخوردار شد یپشتوانهاز  1711برنامه و بودجه مصوب 

 رسد. نظر میجهاتی قابل انتقاد به
ی عالی امنیت مل یاعضای شورايکی از  ول امور برنامه و بودجهئمسنیز  110اصل در 

اما اين  ،. بديهی است منظور از برنامه در اين اصل مفهوم خاص آن استشودمحسوب می
ول امور برنامه ئمسضويت كند و تنها به عريزی مقرر نمینظام برنامه در خصوصاصل حکمی 

در نیز اين اصل  اگرچه كند. قابل ذكر استی اشاره میعالی امنیت مل یشورادر  و بودجه
اصالح همزمان اين اصل و اصل  يافته، با وجودالحاق ی قانون اساسبه  1703بازنگری سال 

 زيرااست، دقت كافی را مبذول نداشته  آندر تدوين ی قانون اساس، شورای بازنگری 120
ی برشمرده مل تیامنی عال یشورای اعضا یدر زمرهمستقالً را مسئول امور برنامه و بودجه 

امکان  سپرده و جمهورسیرئمسئولیت امور برنامه و بودجه را به  120كه اصل درصورتی است،
اين مسئولیت را  جمهورسیرئاگر  . بنابراينده استبینی كرواگذاری به شخص ديگری را پیش

وافی به مقصود  110اصل  1مجريه مصرح در بند  یقوه سیرئيگری واگذار نکند، عنوان به د
تفويض توسط  در صورت»يا « 120مطابق اصل »، بهتر بود با عبارتی مانند اين فرض. با است

 شد. میمقید « جمهورسیرئ
و برای دهد ريزی را پوشش نمیبديهی است اصول مذكور تمام ابعاد ساختاری نظام برنامه

ترسیم صحیح اين نظام، بايد عمومات نظام حقوقی و سیاسی كشور بررسی شود. در جزء آتی 
ريزی عنوان مکمل نظام برنامهی بهقانون اساسنظام حقوقی و سیاسی از  یكنندهاصول تنظیم

 شوند. تبیین می
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 یاساس قانونریزی و سایر اصول ارتباط برنامه .2ـ2
ی و روح قانون اساسبايد مجموع اصول ی قانون اساسريزی در مهبرای استنباط نظام برنا

كه  ريزیهای برنامه يا برنامهواژه فاقد اصول . بر اين اساسردیقرار گحاكم بر آن مورد توجه 
های حقوقی نظام با ايجاد چارچوب حقوقی حاكمیت و روابط قوا و نهادهای سیاسی، بنیان

 شوند. بررسی زير  ، درندنكريزی را تنظیم میبرنامه
 زيربا برشمردن قوای حاكم در كشور و فعالیت  11تفکیک قوا مصرح در اصل مدل  -اول

كند. بر اين ريزی را نیز مقرر میبرنامهنظام نوعی تفکیک وظايف در ، بهامر یمطلقه واليت نظر
د، احساس شتقنین  شود. اگر نیاز بهمجريه واگذار می یريزی به قوهاساس امور اجرايی برنامه

قضايیه اعمال خواهد كرد.  یمقننه صالحیت خواهد داشت و نظارت قضايی را نیز قوه یقوه
آن مقام موضوع های كالن ابالغی پیرو سیاست واين قوا از نظر طولی ذيل رهبری قرار دارند 

قوای  هایند. ساير اصولی كه حدود صالحیتازدپروظايف خود میبه انجام  111اصل  1بند 
 بر همین منوال موردنظرند.  ،ندكنگانه را تعیین میسه

مجلس تقنینی  یاست كه حیطه 11اصل  ،بخشصالحیتترين اصول از جمله مهم -دوم
شرطی كه ، بهدانسته اساسی قانون در مقرر حدود در مسائل عمومرا تام و در  یاسالم یشورا

ضروری ريزی برنامهنظام د. لذا تقنین برای نباشی قانون اساسمغاير شرع و  12وفق اصل 
ها در ترين ابزار دولتنظران، قانون مهمای از صاحبعده نظربه تا جايی كه  .خواهد بود

پذير و با توجه به امکان، حتی تصويب قانون برنامه نیز (11تا: )توفیق، بی ريزی استبرنامه
  برخی شرايط مفید و ضروری خواهد بود.

طرح نمايندگان  موجببه آغاز فرايند را با ابتکار دولت طی اليحه يا  13 اصل -سوم
 مجلس به وزيران هیأت تصويب از پس قانونی لوايح»كند. بر اين اساس مجلس اعالم می

 شورای مجلس در ،نمايندگان از نفر پانزده حداقل پیشنهاد به قانونی هایطرح و شودمی تقديم
ريزی با توجه به تصريح اصل برنامه در خصوصرسد می نظربهاما  .«است طرح قابل اسالمی

 تأملمحل طرح  یارائهصالحیت نمايندگان مجلس در  در خصوصاين حکم تخصیص ، 120
ابتکار عمل  تالزمی با انحصار بودجه و برنامه امور در جمهورسیرئ مسئولیتباشد. اگرچه 

، اين 1711ه ندارد، در عمل به استناد قانون برنامه و بودجه مصوب اليح یدولت در ارائه
فارغ از پیشنهاد اليحه توسط تواند نمیخارج شده و  یاسالم یمجلس شورااختیار از دسترس 

قابل اين امور قانون وضع كند.  در خصوصنمايندگان،  یپیشنهاد از طريق طرحو  رأساًدولت، 
شورای نگهبان بارها مورد  سویدولت از توسط اليحه  یائهاربر الزام قانونگذار ذكر است 

، 2/3/1717مورخ  1131 یشماره اتيبه نظرتوان نمونه می ده است. برایايراد واقع ش
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و  10/3/1730مورخ  27111/71/30 ی، شماره71/3/1713مورخ  1313/21/13 یشماره
 .(727-721: 1731، و همکاران زادهموسی) اشاره كرد 23/1/33مورخ  70201/71/33 یشماره

اقتصادی، اجتماعی و  یششم توسعه یسالهپنج یقانون برنامه 123 یمی در مادهچنین الزا اما
نشده شناخته ی قانون اساس 13مغاير اصل  1731مصوب  رانيا یاسالم یجمهورفرهنگی 

ی اساسقانون مطابق حکم قانون عادی مصوب پیش از انقالب كه با  صورت هر در .است
اكنون نیز ی مقرر شده و همین الزامنشده، چنمطابقت داده  رانيا یاسالم یجمهور

  االجراست.الزم
با اشاره به تعیین سازوكار مالیاتی و بودجه در قانون عادی، يکی از  12و  11اصول  -چهارم

قرار  مورد اشارهای را در خصوص منابع درآمدی و هزينهريزی ی برنامههامؤلفهترين مهم
های ريزی، تعیین منابع مالی الزم برای هزينهبرنامه یهمچنین با عنايت به اينکه الزمه ند.دهمی

های مجلس در اين زمینه محدود ، صالحیت11موجب اصل هاست، به مربوط به اجرای برنامه
در  اننمايندگ كه و پیشنهادها و اصالحاتی قانونی هایطرح»موجب اين اصل  شود. بهمی

 عمومی یهزينه يا افزايش درآمد عمومی تقلیل كنند و بهمی عنوان قانونی لوايح خصوص
 كاهش جبران طريق در آن كه است برخوردار در مجلس طرح یتقابلاز  یانجامد، در صورتمی

ی نیز كه مشمول افزايش ريزرو برنامهازاين«. باشد شده جديد نیز معلوم یهزينه درآمد يا تأمین
ی قابلیت طرح خواهد داشت كه محل جبران آن در صورت، تنها خواهد شدهزينه يا كاهش درآمد 

های سنواتی يا محل درآمد مشخص شود. با توجه به اينکه محل جبران نیز بايد در قوانین بودجه
ودجه تدوين های آينده و بدون وجود قانون بای كه برای سالخاصی مشخص شود، برنامه

ی اليحه قابل بررسی و تصويب است. البته ممکن است ارائهشود نیز تنها با ابتکار دولت و می
محل جبران كاهش درآمد يا افزايش هزينه فارغ از رديف خاصی در قانون بودجه و با اشاره به 

ه اصل رسد با توجه بنظر میمنبع بیرونی درآمدی يا درآمدهای اختصاصی طرح شود، اما به
در نهايت تنها از طريق درج در لوايح  هاشنهادیپ(، اين 211: 1731وحدت بودجه )رستمی، 

سالیانه و تصويب آن قابل پذيرش باشد تا از بروز مشکالت عدم انطباق برنامه و بودجه  یبودجه
البته اين امر نافی (. 03: 1731ها جلوگیری شود )قاسمی و همکاران، و عدم تحقق برنامه

ساير تغییرات در لوايح پیشنهادی نیست و مطابق  در خصوصالحیت تام تقنینی مجلس ص
، مجلس حق هر گونه دخل و تصرف و اعمال رانيا یاسالم یجمهورعمومات نظام حقوقی 

تواند با اصالح، حذف و اضافه تغییرات اساسی در متون اليحه را دارد و در مقام تصويب می
ظر خود را به تصويب برساند تا جايی كه برخالف انتقادات وارده، در نسبت به اليحه، مفاد موردن

ی تغییر داده يا بر شمار مواد آن كلبهدولت را  یی اليحهاسالم یمجلس شوراموارد بسیاری 
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 یبرنامه یافزوده و در نهايت مفاد موردنظر خود را به تصويب رسانده است. برای مثال اليحه
ماده به  71كشور طی  یششم توسعه یکام موردنیاز برای برنامهششم توسعه، تحت عنوان اح

 0ماده به تصويب رسید. 123ی تقديم شد، اما متن نهايی شامل اسالم یمجلس شورا

صالحیت مجلس در تصويب لوايح برنامه، بررسی امکان  در خصوصديگر  ینکته -پنجم
 31موجب اصل  بهين خصوص تفويض اختیار قانونگذاری به شخص يا نهاد ديگر است. در ا

 خود داخلی هایكمیسیون به را قوانین بعضی وضع اختیار تواندمی ضروری موارد درمجلس 
 آزمايشی صورتبه ،دكنمی تعیین مجلس كه مدتی در قوانین اين صورت نيا در كند، تفويض

امکان تفويض صالحیت  نابراينب .بود خواهد مجلس با هاآن نهايی تصويب و شودمی اجرا
نیاز به تقنین  در صورتای داخلی مجلس وجود دارد، زيرا هها به كمیسیونتصويب برنامه

توانند در قالب قوانین آزمايشی كه ماهیتاً ند، میاها موقتبرنامه اينکهها، با توجه به برای برنامه
 صالحديد مجلس وابسته خواهد بودشوند، به تصويب برسند و اين امر تنها به موقت تلقی می

قانون  133 یبه حکم مادهالبته امکان تحقق اين موضوع با توجه  (،102: 1737)میرزايی، 
تصويب قوانین موقتی صرفاً از  ی وجود ندارد. همچنیناسالم یمجلس شوراداخلی  ینامهآيین

 ن موقت تصويب كند. قوانی رأساًتواند و مجلس نیز می یستها نطريق تفويض به كمیسیون
 از پس ايران اسالمی جمهوری نظام كلی یهاسیاست تعیین 111اصل  1بند  -ششم
 است ی برشمردهرهبرمقام  راتااختی و وظايفرا از  نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت

ال توسط آن مقام اعم زین هاسیاستاين  اجرای حسن بر نظارتاين اصل  2و مطابق بند 
ی قانون اساسگیرد. های كالن صورت میراهبردها و سیاست یريزی بر پايه. برنامهخواهد شد

و تعیین تعدادی ديگر  كردهها و راهبردها را ذكر و ساير اسناد باالدستی برخی از اين سیاست
ای هبرنامه یند. در عمل نیز مقام رهبری برای تهیهكنالح مربوط واگذار میصرا به مرجع ذی

 عنوانبهتواند كنند كه میناسب با همان برنامه را ابالغ میهای كلی مت، سیاستمدتمیان
 تلقی شوند. های موقت سیاست

ريزی و مصلحت نظام است. در تعبیر عام از مصلحت، موضوع ديگر ارتباط برنامه-هفتم
در ما تعیین مصلحت (، ا171: 1733شوند )عمیدزنجانی، ها برای مصالح كشور تنظیم میبرنامه

توسط  111 اصل 3 بند مطابق ،نیستند شدنیحل عادی طرق از كهحل معضالت نظام  خصوص
ی بر اسالم یمجلس شوراو در موارد اصرار  نظام مصلحت صیتشخ مجمعمقام رهبری از طريق 

ون قانرغم اعالم شورای نگهبان مبنی بر مغايرت با شرع و مصالح موجود در مصوبات خود علی
رو يادشده قرار دارد. ازاين مجمع تیصالح دری قانون اساس 112موجب اصل ی، به اساس

ريزی نیز محدود به موارد مزبور است. در برنامه نظام مصلحت صیتشخاختیارات مجمع 
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مورد اختالف مجلس و  یقانون برنامه در خصوصمجلس  یموادی از مصوبه كهیدرصورت
برنامه و اختالفات مربوط به اجرای آن به يکی از  كهیدرصورتا شورای نگهبان قرار گیرد ي

 . خواهد بودمعضالت نظام بدل شود، با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل 
كند مقرر می 117اصل ريزی نیز قابل تأمل است. مجريه در نظام برنامه ینقش قوه -هشتم

 بر شود،می مربوط رهبری به مستقیماً كه وریام در جز را مجريه یقوه رياست، جمهورسیرئ
از های مقام رهبری ذكر نشده و در شمار صالحیتها كه اجرای برنامه روازاين .دارد عهده
قرار  جمهورسیرئو مجريه  یقوه یعهده بر ،شودهای اجرايی محسوب میترين فعالیتمهم
كه تلقی شود  چنین رار گیرد، ممکن استمورد توجه ق 120د. اگر اين اصل در كنار اصل دار

د گیرمجريه انجام  یكه بايد توسط قوه رندامور اجرايی قرار دا یامور برنامه و بودجه در حوزه
 ،رسدنمی نظربه. اما اين برداشت صحیح است جمهورسیرئ یعهده و مسئولیت آن مستقیماً بر

مجريه قرار  یصالحیت قوه یدر حیطه صرفاً امری اجرايی نیست كه تنهاريزی زيرا برنامه
كه ذكر گونههمانيابد و سیاسی ارتباط می داشته باشد، بلکه به تمام قوا و بسیاری از نهادهای

 به كه قرار گرفته است جمهورسیرئ یعهده مسئولیت امور مربوط بر 120مطابق اصل شد، 
  .ری واگذار كندتواند تصدی اين وظیفه را به ديگذيل اصل يادشده می حکم

 معاونانی خود قانونی وظايف انجامتواند برای می جمهورسیرئ 123مطابق اصل  -نهم
امور برنامه و بودجه تعیین و منصوب كند.  یتواند معاونی برای ادارهمی روازاين، باشد داشته

ای امور وزارتخانه بر سیتأسامکان  در خصوص 177 اصلذيل  ، بر حکم120 تصريح اصلاما 
ای برای امور برنامه وزارتخانه سیتأستخصیص وارد نموده و  نگذارقانو توسطبرنامه و بودجه 
 رئیس و مشاور سمت تغییراول قانون  یدر نتیجه ماده. ی استقانون اساسو بودجه مغاير 

 زارتو نظر ريز بهزيستی سازمان گرفتن قرار و بودجه و برنامه وزير به بودجه و برنامه سازمان
از (. 200-201: 1731زاده و همکاران، نسخ شده است )فالح 10/11/1707 مصوب بهداری

نظارت  ،يا استیضاح وزرا سؤالد كه با طرح كر توان به نظارت مجلس اشارهمی اين امرآثار 
ريزی، با توجه به برنامه یاما در زمینه د.وشاعمال میها بر وزارتخانه 33و  33موضوع اصول 

تفويض موضوع به ديگری از  با وجودقرار دارد،  جمهورسیرئموضوع تحت مديريت  هاينک
يا استیضاح قرار گیرد كه  سؤالمورد  جمهورسیرئ، بايد مطابق اصول يادشده ویجمله معاون 

 افتد. ندرت اتفاق میو به است از وزرا دشوارتر سؤالبه استیضاح و در عمل نسبت 
 با ضرورت برحسب ،خاص موارد در تواندمی جمهورسیرئ»، 121اصل  موجببه  -دهم
 اين در. نمايد تعیین مشخص اختیارات با ويژه نمايندگان يا ،نماينده وزيران هیأت تصويب

 وزيران هیأت و جمهورسیرئ تصمیمات حکم در مذكور نمايندگان يا نماينده تصمیمات موارد
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با تصويب  جمهورسیرئد كرتوان تصور می 120ن اصل و اصل لذا با جمع اي .«بود خواهد
خود تفويض  یويژه یت وزيران مسئولیت بخشی از امور برنامه و بودجه را به نمايندهأهی

توان امور ، نمیضرورت و وجود خاص مواردبه  121كند. اما با توجه به انحصار موضوع اصل 
 ،دكرواگذار  جمهورسیرئ یويژه یبه نماينده ،است یدائمكه موضوعی را برنامه و بودجه 

ت وزيران أبرنامه و بودجه كه با تصويب هی یموضوعات خاص حوزه در خصوصمگر 
 پذير خواهد بود. امکان

های اجرايی و مستقل اشاره نامهبه صالحیت دولت در تصويب آيین 173 اصل -يازدهم
ريزی به مفهوم عام هستند. بر اين اساس نامهبر نوعیبهذكر است تصمیمات دولتی  شاياندارد. 
مصرح در  اجرايی هاینامهآيین تدوين مأمور وزيری يا وزيران هیأت كه مواردی برعالوه
 اجرای تأمین و اداری وظايف انجام برای، دولت نیز حق دارد شودمیبرنامه و غیر آن  قوانین
 وزيران از يک هر. بپردازد نامهآيین و نامهتصويب وضع به یادار هایسازمان تنظیم و قوانین

 بخشنامه صدور و نامهآيین وضع حق وزيران هیأت مصوبات و خويش وظايف حدود در نیز
و در  داردقرار  173دولت موضوع اصل  یتمام اين مقررات در راستای برنامه .دارد را

ت أريزی به مصوبات هیرتباط ديگر اين اصل با نظام برنامهچارچوب آن قابل تنظیم است. اما ا
برنامه  در خصوصدولتی  قاماتم یيک از وزرا يا بخشنامه های دولت، هروزيران، كمیسیون

و  اسنادريزی محسوب شده و تحت عنوان ريزی است كه بخشی از نظام برنامهو برنامه
 ند. شوی تلقی میزيربرنامه نظام در یاهيپا مقررات

 لوايح یتهیه به ،یهيقضا یقوه سیرئ وظايفذكر  مقامدر  113 اصل 2بند  -دوازدهم
لوايح تنظیمی اين قوه پس از  زمینه. در اين كندمیاشاره  اسالمی جمهوری با متناسب قضايی

در امور قضايی محسوب به مفهوم عام ريزی برنامه نوعیبه، یاسالم یمجلس شوراتصويب در 
های كشور های كالن، بايد با برنامهی از برنامهئجز بخشی يا یبرنامه عنوانشود و بهمی

آن قوه  سیرئقضايیه به مفهوم خاص، ابالغی  یهای قوههماهنگی داشته باشد. اگرچه برنامه
 . نخواهد بود مستثنانیز از اين حکم 

شده در قالب های تصويبنامهبر تواندمی اداری عدالت ديوان 111 اصلمطابق  -سیزدهم
های اجرايی قوانین مربوط به برنامه يا نامهمانند آيین دولتی هاینامهها و آيیننامهتصويب

از  يا خارج مغاير شرع و قانون كهیدرصورت را 173و  173های دولت موضوع اصول برنامه
های نوعی نظارت قضايی بر برنامهوسیله باشد، ابطال كند؛ بدين مجريه یقوه حدود اختیارات
 شود. دولت اعمال می

 سامانريزی را ، كلیات نظام برنامهیقانون اساسدر در مجموع عمومات نظام حقوقی مقرر 
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، تنظیم روابط قوا و نهادهای حاكمیتی و یقانون اساساف مصرح در دد كه از حدود اهبخشمی
 رود. فراتر نمی هاآنهای تعیین صالحیت

 هاشنهاديپگيری و تيجهن. 3
ها و چگونگی ی برای برنامهقانون اساسی از دو منظر اهداف قانون اساسبا بررسی تحلیلی 

شود قانون اساسی از نظر ترسیم اهداف ريزی، مشخص میساختارهای اساسی نظام برنامه
با عنايت به ويژه های گوناگون، از غنای الزم برخوردار است. بهها در زمینهمحتوايی برنامه

های گیری محتوای برنامهنقش دولت در اقتصاد، جهت در خصوصی قانون اساسديدگاه 
 . گرفته استقرار  مورد توجه 33و  37اقتصادی در مقدمه و اصول 

 «ريزیبرنامه»و  «برنامه»های واژهريزی، با وجود كاربرد ساختار نظام برنامه در خصوصاما 
تخصصی  مفهومبه ی نیز افاده نشده، برخی معنای واحد هامام آنتدر در تعدادی از اصول كه 

قانون  اصول كنند. تعدادی از سايررسد نظم مشخصی را دنبال نمینظر میاشاره دارند كه به
نظام  در خصوصتوانند تصوير مناسبی ی نیز ضمن تعیین ساختارهای اساسی كشور، میاساس

در  ريزیبرنامه كنند. البته در شرايط عدم اشاره به نظام ائهاری قانون اساسمستفاد از  یزيربرنامه
مقامات دولتی،  یی، با عنايت به اصول شفافیت، دوام و جلوگیری از سوءاستفادهقانون اساس

 در اندركاران و ساير مقررات مربوط، دستريزینظام برنامه یهامؤلفه و چارچوببهتر بود 
ام صالحیت ع به استنادی، قانون اساس وجود سکوت شد. اگرچه بامی قانون عادی تعیین

 كهیدرصورتهای قانون عادی در اين زمینه، توان از ظرفیت، مییاسالم یمجلس شوراتقنینی 
نباشد،  120اصل نسبت به اين امر موضوع  جمهورسیرئمسئولیت ی از جمله قانون اساسمغاير 

انقالب کم قانون عادی مصوب پیش از به ح طوركه در شرايط حاضرهمان .اری كردبردبهره
ی از سوريزی، پس از تقديم اليحه مستقیم در فرايند برنامه یمقننه طی مداخله یی، قوهاسالم

ها را منحصراً بر عهده دارد كه ضرورت، افاده و چارچوب آن محل دولت، تصويب برنامه
ی شدهمشخصارچوب در چ دولتمناقشات حقوقدانان است. پس از تصويب قانون برنامه، 

ی خود مصرح در هابرنامه الزم، های اجرايیها و دستورالعملنامهآيین بر تنظیمی، عالوهقانون
كند و در مواردی كه نیاز به تصويب قانون جديد يا اصالح قوانین را نیز تدوين می 173اصل 

در ايجاد  ها در مجلس،يب طرحيند تصواطی اليحه يا مشاركت در فرسابق احساس كند، 
 . جويدمیمربوط مشاركت حیط حقوقی مقانونی موردنیاز و مبانی 

در  جمهورسیرئ یتمسئولكه  120اصل شايان يادآوری است تفکیک امور برنامه در 
در  173 اصل دولت موضوع یاز برنامه، ريزی كشور را مدنظر قرار دادهنظام برنامه یمجموعه
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از  ريزی كشور سابقه نداشته ودر تاريخ برنامه يهمجر یعملیاتی قوه یبرنامه خصوص
های شکلی است كه متناسب با محدوديت 1703ی در سال قانون اساسابتکارات بازنگری 

صورت تنظیم شده است. اين تفکیک در عمل دوگانگی در نظام چینش اصول، بدين
وم وحدت نظام مزبور و كه با توجه به لز خواهد داشتها را در پی ريزی و تشتت برنامهبرنامه

و نظارت  ديیتأها و ضرورت مجريه در تهیه و تنظیم برنامه یبديل قوههمچنین نقش بی
ی، بايد از آن اجتناب شود. اگرچه با عنايت به مشروح مذاكرات جلسات اسالم یمجلس شورا

آن  رسد اين موضوع موردنظر شورای بازنگری نبوده و تمركز نمايندگاننظر میمربوط، به
و پاسخگويی وی در  جمهورسیرئامور مربوط توسط  یسازمانی اداره یشورا، صرفاً بر جنبه
های دولتی در هیأت وزيران به رياست دستگاه یسو و هماهنگی برنامه برابر مجلس از يک

عنوان مصرح در هر دو اصل به ی. بنابراين بهتر است ضمن تفسیر، برنامهبوده استوی 
شود و تهیه می جمهورسیرئكه توسط دولت و با مسئولیت  گرفته شوددرنظر  مفهومی واحد

 ارائهی اسالم یمجلس شورابه  ديیتأدر صورت وجود حکم قانون عادی برای تصويب يا 
ی هنگام اسالم یمجلس شوراپیشنهادی دولت به  یتوان برنامهشود. با اين تعبیر حتی میمی

ابتدايی  یداخلی مجلس را برنامه ینامهآيین 213 یدهی اعتماد وزيران موضوع مارأاخذ 
مقننه رسیده و بازنگری آن در طول دوران فعالیت  یقوه ديیتأدولت تلقی كرد كه ابتدائاً به 

اعمال تغییرات  در صورتكه  خواهد گرفتمجريه نیز موضوع نظارت مجلس قرار  یقوه
ی امکان قانون اساسدر ساير اصول  اجراهای مصرحعمده يا تخلف از اجرای آن، ضمانت

ی اسالم یمجلس شورامقننه،  ی. همچنین براساس صالحیت عام قوهافتيخواهند اعمال 
تواند هر گونه قانونی را كه با پر كردن خألهای تقنینی يا رفع قوانین متعارض، محیط می

 ید. نقش نظارتی قوهها را تسهیل كند، به تصويب برسانريزی را ارتقا و اجرای برنامهبرنامه
 ريزی مجراست. قضايیه نیز مطابق عمومات نظام حقوقی كشور در نظام برنامه

بر اتخاذ تمركز محلی و فنی در سطوح گوناگون نیز عالوه گانه، نهادهای عدمدر كنار قوای سه
 ريزی به مفهوم خاصجغرافیايی و فنی مربوط كه ممکن است برنامه یتصمیماتی كه در حوزه

 ريزی مشاركت دارند. مدخل در فرايند برنامههای ذیعنوان بخشی از سازمانشود، بهتلقی می
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 ها یادداشت
1. Planning system 

 ريزی در جمهوری(، ابعاد حقوقی نظام برنامه1731برای اطالع بیشتر ر.ک: ابراهیمی، محمود ) .2

 حقوق و علوم سیاسی.  ین، دانشکدهدكتری حقوق عمومی، دانشگاه تهرا یايران، رساله اسالمی

 به تصويب رسید.  1721عمرانی كشور در سال  یسالهپنج یاولین قانون برنامه .7

و  111، 173، 120، 113، 111، 111، 33، 37، 11مقدمه و اصول در  یزيربرنامههای برنامه و واژه .3
 كار رفته است.ی بهقانون اساس 110

 . 201-231و  131-133: 1731زاده و همکاران، و مخالفان ر.ک: فالحبرای اطالع از نظرهای موافقان  .1

  http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/981380ر.ک:  .0
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 بعمنا
 ،درآمدی بر حقوق اساسی، (1711) اسکندری، محمدحسین و اسماعیل دارابکاليی .1

 اول.  چسمت،  :تهران

 .1میزان، چ چهاردهم، ج  تهران:، داریحقوق ا (،1731)امامی محمد و كورش استوارسنگری  .2

 ،1و  3، ش برنامه و توسعه یمجله، «بازنگری و بیان يک تجربه»(، 1701بانکی، محمدتقی ) .7
  .1701بهار 

، تهران: ریزی در برخی از کشورهاطرح پژوهشی بررسی برنامه تا(،)بی توفیق، فیروز .3
 ها. مركز پژوهش

ریزی با تأکید بر تجربه شوروی ر در برنامهچند کشو یتجربه(، 1737) --------- .1
زش و پژوهش مديريت و عالی آمو یسسهؤم :، تهرانجنوبی یسابق، فرانسه، هند و کره

 ريزی. برنامه
 :تهران ،آن یندهیآ اندازچشم و رانیا در یزیربرنامه(، 1731) ----------- .0

 . یزيربرنامه و تيريمد پژوهش و آموزش یعال یسسهؤم

، تهران: تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه(، 1737اكبر )ندوشن، علیریجعف .1
 ی، چ اول. انقالب اسالمانتشارات مركز اسناد 

ريزی در ايران، حقوق اقتصادی در نظام برنامه یشناسبیآس»(، 1731) جمشیدی، علیرضا .3
 یوانین برنامهمجموعه مقاالت نخستین همایش نقد و تحلیل ق، «سیاستگذاری عمومی

 . 33-11صص ، میزان، چ اول :، تهراناز منظر حقوق اقتصادی سالهپنج

های قانون برنامه در ها و شاخصهمفهوم، ويژگی»(، 1731) صدرآبادی، ايرجحسینی .3
مجموعه ، «های حقوقی ايران و فرانسه، حقوق اقتصادی در سیاستگذاری عمومینظام

ساله از منظر حقوق پنج یقوانین برنامه مقاالت نخستین همایش نقد و تحلیل
 . 113-33اول، صص  چمیزان،  :، تهراناقتصادی

  .، تهران: میزان، چ اول(7حقوق اداری)(، 1731) زاده، محمدجوادرضايی .11

(، 1703) رانيا یاسالم یجمهور یقانون اساس یبازنگر یصورت مشروح مذاكرات شورا .11
 . 7و  2ی، چ اول، ج اسالم یشورامجلس  روابطی و امور فرهنگ كل یاداره

 دوم.  چدادگستر،  :، تهرانحقوق اداری(، 1731) عباسی، بیژن .12

 :تهران )مصلحت(، فقه سیاسی، قواعد فقه سیاسی (،1733عمیدزنجانی، عباسعلی ) .17
  .3، ج اول چامیركبیر، 
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تفکیک تقنین و اجراء، تحلیل مرزهای (، 1731محمد و همکاران )زاده، علیفالح .13
، تهیه و تنظیم: مركز تحقیقات شورای حیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریهصال

انتشارات معاونت تدوين، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی  :نگهبان، تهران
 . اول چرياست جمهوری، 

ریزی در بودجه(، 1731) محمد و عباس مخبر ،خضری ؛علی ،پناهی ؛قاسمی، محمد .11
نژاد، اكبر شبیریتحت نظارت علمی علی )نظرسنجی(، اندرکاراندجه و دستایران؛ بو

 ی، چ اول.اسالم یمجلس شوراهای مركز پژوهش :تهران

 زان،یم :تهران ،یاسیس ینهادها و یاساس حقوق ،(1737) ابوالفضل ،یپناهعتيشر یقاض .10
 .دوازدهم چ

 .ششموچ سی نتشار،ا ی، شركت سهامعلم حقوق یمقدمه (،1732) ناصر ان،يكاتوز .11

 ،حقوقی( ینظریه مسائلحقوقی ناب )مدخلی به  ینظریه (،1731) كلسن، هانس .13
 ول. ا چاللهی، تهران: سمت، اسماعیل نعمت یترجمه

، ای بر اقتصاد نهادگرامقدمه(، 1731برگ )دنآنت ون و گرونیوگن، جان؛ اسپیتهوون، آنتون .13
 ی، چ اول.اسالم یمجلس شوراهای وهشاصالن قودجانی، تهران: مركز پژ یترجمه

 ایهای بودجهریزی در جهان، چارچوب حقوقی نظامبودجه(، 1731) الينرت، يان .21
 یمجلس شوراهای مركز پژوهش :افشین خاكباز، تهران یترجمه تطبیقی(، ی)مطالعه

 ی، چ اول.اسالم

ی سالمی جمهوری قانون اساسنظام اقتصادی از منظر »(، 1733محقق، محمدجواد ) .21
 .113-31، صص ، ارديبهشت33، ش معرفت یماهنامه ،«ايران

، رانیا یاسالم یجمهور دردادرسی اساسی (، 1731) همکارانزاده، ابراهیم و موسی .22
: میتنظ و هیته (،7983-7953) نگهبانی شورا نظرات پرتو در یقانون اساس اصول
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قوانین با « عدم مغایرت»یا « انطباق»تأملی بر لزوم 
 های کلی نظامسیاست

  **2مرتضي حاج علي خمسه، *1زادهابراهيم موسي
 

 ايران تهران، تهران، دانشگاه سياسي علوم و ی حقوقدانشکده دانشيار .1

 ايران تهران، تهران، دانشگاه عمومي حقوق دكتری . دانشجوی2
 

 15/3/5317: رشيپذ  51/5/5317: افتيدر

 یدهكچ

در هر نظام حقوقي، هنجارهای گوناگوني وجود دارند كه از شأن و اعتبار متفاوتي برخوردارند 
بندی، لزوم تبعيت هنجارهای مادون از ی اين رتبهها مشخص شود. ثمرهو بايد نسبت ميان آن

م حقوقي ايران، قوانين هنجارهای مافوق است تا جايگاه و اعتبار هنجارها تضمين شود. در نظا
شود. بنابراين قواعد های كلي نظام شناخته ميعنوان هنجار فرودست نسبت به سياستعادی به

های كلي نظام تنظيم شوند. اين مذكور در قوانين، بايد در متابعت از قواعد مذكور در سياست
اين نوشتار  متابعت، از دو شيوه )انطباق و عدم مغايرت( قابل تصور است. پرسش اصلي

های صالح در خصوص احراز متابعت قوانين عادی با سياستعبارت است از اينکه مرجع ذی
ها را؟ با آن« عدم مغايرت»ها را بايد بررسي كند يا صرفاً قوانين با سياست« انطباق»كلي نظام، 

 طور كلي، مجلس هنگامگيری از روش تحقيقِ تحليلي، اين نتيجه حاصل شد كه بهبهره
گذاری در خصوص يک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود قاعده

طور هايي است كه بههای مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سياستسياست
خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر اين اساس، قانونگذار در 

ها و در فرض دوم، باق قانون با سياستفرض اول مکلف به حركت در جهت تحقق انط
 هاست.مکلف به تأمين عدم مغايرت قانون با سياست

 .های كلي نظام، عدم مغايرت، قوانين، هنجارمراتب، سياستانطباق، سلسله :گان کلیدیواژ

                                                                                                                                                       
*E-mail: e.mousazadeh@ut.ac.ir 

E-mail: mo_kh1367@yahoo.com                                                                                      ** ي مسئولنويسنده  
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 مقدمه
ی ساختاری منسجم و هماهنگ است تا بتواند در برپايي يک نظام حقوقي، مستلزم تعبيه

مراتب حاكم ميان ق اهداف قرار گيرد؛ برای اين منظور، ناگزير به تعيين سلسلهخدمت تحق
بندی ميان هنجارها و ی دستههنجارها هستيم تا نظم حقوقي مورد انتظار محقق شود. نتيجه

تر تر و راهبردیتر، بنيادیمند هر هنجار از هنجاری كليها، پيروی قاعدهتعيين نسبت ميان آن
ها قرار داشته باشد و از ها و آرمانهمواره در مسير تعالي و نيل به ارزش است تا جامعه

 شده خارج نشود.چارچوب تعيين
ی مذكور در خصوص متابعت هر هنجار از هنجارهای باالدستي در از يک سو، قاعده

مراتبي و هرم هنجاری، نيازمند نظارت در راستای تضمين اين مقصود است. از ساختار سلسله
مراتب های كلي نظام در سلسلهشده برای سياستديگر، با توجه به جايگاه تثبيت سوی

عنوان هنجار هنجارهای نظام جمهوری اسالمي، قوانين مصوب مجلس شورای اسالمي به
؛ 113: 1131)زارعي،  1های كلي نظام در نظر گرفته شده استفرودست نسبت به سياست

االتباع ( و الزم113: 1133 ارجمند، ؛ امير131: 1131 ی،؛ انصار113 – 111: 1131زاده، موسي
های كلي نظام توسط مصوبات مجلس، امری ضروری است. بودن قواعد هنجاریِ سياست

صالح در خصوص احراز مرجع ذیحال، پرسش اصلي اين نوشتار عبارت است از اينکه 
ها را بايد بررسي كند ا سياستقوانين ب« انطباق»های كلي نظام، متابعت قوانين عادی با سياست

 ها را؟آن« عدم مغايرت»يا صرفاً 
ی قانونگذار در ظر ضرورت دارد؛ اول آنکه وظيفهبراين بررسي اين موضوع، از چند نبنا

های كلي نظام مشخص عنوان هنجار فرودست نسبت به سياستوضع و تصويب قوانين به
ی آن است كه متابعت هنجارهای موضوعه كنندهی اين بحث تعيينشود. در واقع، ثمرهمي

به چه صورت  -های كلي نظام مذكور در سياست -توسط مجلس از هنجارهای فرادست 
تأمين خواهد شد تا در پي آن، لوازم اين امر در فرايند هنجارگذاری رعايت شود؛ دوم آنکه 

ت از جايگاه دار جهت نظارت بر هنجار فرودين و در راستای صيانرويکرد مرجع صالحيت
بر دو منظر سازد. وجه ديگری كه عالوهمراتبي را روشن ميهنجار فرازين در نظم سلسله

گذارد، نقش خاص قوانين عادی در مذكور، بر ضرورت پرداختن به اين موضوع صحه مي
بنابراين، روشن شدن پاسخ پرسش اصلي اين نوشتار،  2های كلي نظام است؛تحقق سياست

 های كلي نظام نيز مؤثر خواهد بود.هرچه بهتر سياست منظور اجرایبه
در ادبيات حقوقي موجود، در خصوص لزوم انطباق يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با 

های فراواني مطرح شده و اصول مختلف قانون اساسي كه به اين موضوع قانون اساسي بحث
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رویِ مصوبات مجلس از اشاره داشته، تحليل و بررسي شده است؛ اما در خصوص اينکه پي
صورت انطباق يا عدم مغايرت باشد، سخني به ميان نيامده است. های كلي نظام بايد بهسياست

يک ی اجمالي به اين موضوع شده است كه هيچطور پراكنده اشارهها و بهصرفاً در برخي نوشته
های كلي نظام در مقام قضاوت ميان لزوم انطباق يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياست

ها برداشت كرد. در نتيجه، توان نظر قاطعي در اين خصوص از آناند؛ بنابراين، نمينبوده
گفته در نظام حقوقي كشور، از ضرورت پرداختن به اين موضوع در كنار آثار كاربردیِ پيش

صورت دقيق مورد شود، زيرا اين موضوع در ادبيات حقوقي بهجهتي ديگر نيز مشخص مي
 ه قرار نگرفته و از منظر حقوقي تحليل نشده است.توج

گفته بيابد. در اين اين نوشتار درصدد است تا به روش تحليلي، پاسخي برای پرسش پيش
ی ابتدايي عبارت است از آنکه بايد در خصوص لزوم انطباق يا عدم مغايرت زمينه، فرضيه

ديگر، عبارت الک قرار دارد. بهتفصيل را مهای كلي نظام، قول بهمصوبات مجلس با سياست
عنوان هنجار باالدستي، در برخي فروض با های كلي نظام بهمتابعت مصوبات مجلس از سياست

شود و در برخي فروض ديگر، صرف عدم مغايرت های كلي نظام تأمين ميبر سياست« انطباق»
 نتظار خواهد بود.ی متابعت مورد اكنندههای كلي نظام، تأمينی مجلس با سياستمصوبه

نوشتار حاضر در سه قسمت هدف خود را پي خواهد گرفت؛ در قسمت نخست، به 
شود تا چارچوب نظری بحث تبيين شود. مراتب ميان هنجارها اشاره ميماحصل تعيين سلسله

هنجار فرودست با هنجار « عدم مغايرت»يا « انطباق»در قسمت دوم، تمايز مفهوم و آثار 
ررسي خواهد شود و در قسمت انتهايي، تحليل نهايي در پاسخ به پرسش فرادست بحث و ب

 اصلي اين مقاله ارائه خواهد شد.

 هنجارها مراتبسلسلهبندی یک هنجار در رتبه هدف از .۱
ی منسجم است. در اين ميان، تعيين انظام حقوقي، در پي ايجاد مجموعه و سامانه

شود، ي انکارناپذير برای اين هدف محسوب ميبندی هنجارها، ضرورتمراتب و ردهسلسله
ی آن چراكه هر تأسيس حقوقي بايد از شأن و اعتبار حقوقي درخوری برخوردار باشد و رابطه
: 1131با هنجارهای فوقاني و تحتاني در نظام حقوقي روشن و شفاف شده باشد )زارعي، 

محقق هنجارها  راتبمسلسلهبه كمک  را نظم حقوقي هدف مطلوب خود(. در واقع، 121
بندی قواعد، ضرورتي برخاسته از وجود نظم، روش و كارامدی حقوق عمومي سازد. ردهمي

توان از لوازم ضروری دادگستری مياز منظری ديگر، بندی قواعد حقوق را نين ردهاست. همچ
مندرج در راحتي قواعد ساالری قلمداد كرد، چراكه برای مثال اگر قانونگذار بتواند بهو مردم
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قانون اساسي را زير پا بگذارد، يا دولت و ديگر نهادهای حکومتي بتوانند قواعد موضوعه در 
را مخدوش سازند، ديگر هيچ تضميني برای تحقق عدالت و  ی مقننهقانون مصوب قوه

بندی قواعد از ضروريات بنيادين حقوق ساالری باقي نخواهد ماند. بر اين اساس، ردهمردم
 (.32: 1132ت )گرجي ازندرياني، عمومي اس

اين مفهوم اولين بار توسط كلسن مطرح شد. وی معتقد بود كه پويايي، از خصايص حقوق 
 یخصيصه، يک هنجار به اين دليل و تا جايي معتبر است كه به شيوهاين با توجه به است و 

و در نتيجه، هنجار ای كه هنجار ديگر تعيين كرده است، ايجاد شده باشد خاصي، يعني به شيوه
در حقيقت مشتمل بر دو بخش  بين هنجاری یاخير مبنای اعتبار هنجار نخست است. رابطه

آن  دارد كهو قسمت بعدی، بيان ميكند ايجاد هنجار ديگر را تعيين مي است كه قسمتي از آن،
مي از هنجارهای توان با ترسيم نظارا مي ؛ اين رابطهايجاد شود ،مطابق با اين تعيين بايدجار هن

ايجاد، ی نوع و گونه یكنندهتصوير كرد. هنجار تعيين صورت طوليفرازين و فرودين و به
. در نتيجه، فرودست خواهد بودشود، هنجار و هنجاری كه طبق آن تعيين مي فرادستهنجار 

كه به تعبيری در عرض يکديگر  – ارزشای از هنجارهای حقوقي همنظام حقوقي مجموعه
های گوناگونِ هنجارهای مراتبيِ متشکل از اليهنيست، بلکه يک نظام سلسله –ر دارند اقر

 .(131-131: 1131حقوقي است )كلسن، 
يک نظام حقوقي مشتمل بر هنجارهای مختلفي خواهد بود كه از ارزش و اعتبار يکسان 

مراتب سلسله بندی حاكم است كه از آن بهها، نظامي از رتبهبرخوردار نيستند و ميان آن
: اندكردهتعريف  گونهاينهنجارها را  مراتبسلسلهاجمالي  طورشود. بههنجارها تعبير مي

« كه هر هنجار مبنا و اعتبار خويش را از هنجار برتر كسب نمايد ایگونهبهساماندهي هنجارها »
سازمان نخست وجود  ی اساسي در اين تعريف وجود دارد؛. دو مؤلفه(212: 1133 )ويژه،

مشخص و تابع منطق معين حقوقي و دوم، عنصر اعتبار حقوقي كه هنجارها را در روابط 
. در اين توصيف، (212: 1133 )ويژه، دهدمراتبي به يکديگر پيوند ميعمودی و سلسله

يک دروني كه شامل انسجام دروني  از منظر گيرند؛هنجارها از دو منظر مورد توجه قرار مي
بيروني كه به جايگاه از منظر است و  الزم برای آنتفسير و ضمانت اجرای  ، قابليتهنجار
 آن با ساير هنجارهای حقوقي موجود در نظام حقوقي نسبت و هنجاریدر هرم  هنجار

 .(211 :1133)ويژه،  پردازدمي
مراتب هنجارها بيانگر نظمي خاص است كه بر توان گفت كه سلسلهميدر تعبيری ديگر 

هنجارهای مختلف حاكم است و بر مبنای اين نظم حاكم، برخي هنجارها ملزم به  سازماندهي
ی عمودی ی اين نوع ساماندهي، آن است كه هنجارها در يک رابطهتبعيت از برخي ديگرند. ثمره
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 بندی قوانين،مهم طبقه یگيرند. در نتيجه فايدهميشي حقوقي نسبت به يکديگر قرار در اعتباربخ
و  (131: 1131ی عالي است )كاتوزيان، روی مقررات و قواعد هر طبقه از طبقهدر لزوم پي

 ،(231 :1133 گرجي،) است نظارتي مناسب سازوكارهای بينيتضمين اين امر، در گرو پيش
 ،هاآنميان  مراتبسلسلهحقوقي و تنظيم  و هنجارهای بندی قواعداز دسته غاييهدف چراكه 

ای معين در ارتباط با مشي و ضابطهاعد و احکام موجود از خطی قوچيزی جز پيروی مجموعه
عنوان جزء الينفک احترام به اصول كلي ها بهيکديگر و ايجاد هماهنگي و انسجام الزم ميان آن

 .(11-11: 1133نيست كه اين امر، خود مبتني بر اصل قانوني بودن امور است )قاضي، 
ظور مشخص شدن جايگاه و ميزان ارزش و اعتبار منبه مراتب،خالصه آنکه تعيين سلسله

 هر يک از هنجارهایتعيين ميزان اقتدار  ،از جايگاه منظوريک هنجار در نظام حقوقي است و 
هنگام تعارض يا به – هاآنآور است و اينکه در مقايسه با در برابر ساير قواعد الزاممذكور 
(. بنابراين، 113: 1132كند )اسماعيلي، حفظ ميتا چه اندازه اعتبار و كارايي خود را  –تزاحم 

ای جز متابعت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق وجود ندارد. اما بايد ديد كه اين چاره
 شود.متابعت به چه طريقي حاصل مي

 مراتب میان هنجارهافروض تضمین سلسله .۲
دو فرض كلي متصور مراتبي ميان هنجارها، ی تأمين اقتضائات سلسلهدر خصوص طريقه

است؛ فرض اول لزوم انطباق مفاد هنجار فرودين با هنجارهای فرازين است. اما در فرض دوم، 
صرف عدم مغايرت هنجار فرودست با هنجار فرادست، هدفِ مقصود از متابعت هنجارها در 
هرم هنجاری را محقق خواهد ساخت. البته برخي حقوقدانان، فرض ديگری را نيز مطرح 

بندی اند كه براساس آن، تفاوتي ميان دو فرضِ پيشين وجود نخواهد داشت و دستهكرده
مذكور، منتفي است. براساس اين نظر، تقابل ميان انطباق و مغايرت، همچون تقابل ميان سلب 

بنابراين، مقصود از تطابق »و ايجاب است كه نبود يکي، مالزم با وجود ديگری خواهد بود؛ 
 (.11: 1113ای، )خامنه« ستهمان عدم مغايرت ا

رسد؛ هرچند انطباق هنجار فرودست با هنجار نظر نميفرض اخير چندان صحيح به
شک به معنای عدم مغايرت با آن است. همچنين مغايرت هنجار فرودين با هنجار فرادست، بي

انطباق است  جا كه عدم مغايرت اعم ازفرازين، قطعاً به معنای عدم انطباق با آن است؛ اما از آن
توان متصور شد كه در آن ها عموم و خصوص مطلق است، حالتي را ميو نسبت ميان آن

هنجار تحتاني منطبق بر هنجار فوقاني نيست، اما لزوماً مغايرتي نيز با آن ندارد. در نتيجه، 
توان نسبت ميان انطباق و عدم مغايرت را همانند تقابل ميان سلب و ايجاب دانست. نمي
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بندی اوليه به قوت خود باقي و موجد اثر است. حال بايد به بررسي معنا و براين، تقسيمبنا
 1مفهوم و نيز آثار انطباق و عدم مغايرت پرداخت.

آيد، منظور آن ميان ميهای كلي نظام بهكه سخن از لزوم انطباق قوانين با سياستهنگامي
ها باشد و هر حکم قانونگذار، بايد ين سياستاست كه قوانين بايد لزوماً مأخوذ و برگرفته از ا

های كلي نظام باشد. مستقيماً مستند و مربوط به يکي از احکام كلي و عام مذكور در سياست
های كلي و در راستای اجرايي كردن در واقع، قانونگذار بايد احکام خود را معطوف به سياست

ها در موضوعات مختلف را كلي سياستترتيب، قانونگذار بايد احکام آن تنظيم كند. بدين
ها مدنظر قرار دهد و قوانين متفرع بر آن را وضع كند. در اين فرض، هر حکم كلي سياست

عبارت ديگر، بايد توسط قانونگذار تفصيل يابد و احکام قانوني مشخصي از آن متفرع شود. به
شوند و هر يک از ی قانون محسوب ميها، معيار و پايهدر فرض لزوم انطباق، سياست

ای خواهد بود كه ی شالودهمنزلههای كلي نظام، بهموضوعات و احکام كليِ مذكور در سياست
قوانين بايد بر روی آن استوار شوند. كوتاه سخن آنکه انطباق، از سنخ تطبيق متفرعات و 

 جمهوری اساسي قانون بازنگری شورای مذاكرات مشروح صورتجزييات بر كليات است )
 (.113، 113، 111، 211، 13، 11، 12 :1ج ،1111، ايران سالميا

های كلي نظام، در مقابل، در فرض كفايت عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياست
قانونگذار در انتخاب موضوعات مورد نياز برای شروع فرايند قانونگذاری مختار و آزاد 

گذاری در خصوص قاعدهشود و بنا به تشخيص و صالحديد خود، اقدام به محسوب مي
كند. طبعاً در اين حالت، نيازی نيست تا برای هر حکم قانوني، نصي مسائل مورد نياز كشور مي

های كلي نظام وجود داشته باشد، بلکه صرفاً همين خاص و مستندی مشخص از ميان سياست
قواعد عام  مقدار كه احکام موضوعه توسط قانونگذار، مشخصاً در تعارض و مغايرت با يکي از

 :1131 زنجاني، های كلي نظام نباشد، وافي به مقصود خواهد بود )عميدمذكور در سياست
 ايران، اسالمي جمهوری اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح ؛ صورت211

1111: 111.) 
 شود كه قائالناز بررسي نظرهای معتقدان به هر يک از دو فرض مذكور، چنين استنباط مي

دستي بر هنجارهای باالدستي، حالت آرماني و متعالي را مالک به لزوم انطباق هنجارهای پايين
گر طور كامل و در تمامي موضوعات ترسيمدهند كه براساس آن، هنجارهای برتر، بهقرار مي

ی راه قواعد مادون هستند و هنجارهای فرودست، تنها در فرض عدم تخطي از مسير نقش
يابند. اما در سوی ديگر اين طيف، دليل هنجار برتر، حيات و اعتبار حقوقي مي ترسيمي توسط

قائالن به كفايت عدم مغايرت هنجارهای تحتاني از هنجارهای فوقاني آن است كه حالت 
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آرماني و متعالي مذكور، با واقعيات و مشاهدات عيني از وضعيت و نسبت ميان هنجارهای 
جا كه هنجارهای فوقاني نوعاً موضوعات كلي عبارت ديگر، ازآنبه سطوح مختلف فاصله دارد؛

تفصيل، وارد طيف وسيع و متکثر موضوعات اجتماعي و مورد نياز دارند و بهو عام را بيان مي
ها با هنجارهای توان قائل به لزوم انطباق آنشوند، در عمل نميگذاری نميجهت قاعده

اكثر هنجارهای فرودست نسبت به هنجار فرازين آن، امکان انطباق در مورد فرادست شد و 
(، زيرا بسياری از مسائل جاری جوامع، در 211 :1131 زنجاني، منتفي خواهد بود )عميد

توان خصوص موضوعات نوظهوری است كه پيوسته در حال تغيير و تحول هستند و نمي
امي وجوه اين تغيير و انتظار داشت كه قواعد كلي و عام )هنجارهای مافوق(، پاسخگوی تم

 تحوالت باشند. 

مراتب حاکم بر تضمین سلسله نظر مختار در خصوص چگونگی .3
 های کلی نظامقوانین عادی و سیاست

طور كلي و در خصوص تمامي هنجارهای نکاتي كه در دو قسمت قبلي بيان شد، به
لي اين نوشتار، فرادست و فرودست حاكم است. اما بايد توجه داشت كه پاسخ به پرسش اص

طور مستقل و در خصوص هر يک از هنجارها و نسبت آن با هنجاری از سطح ديگر، بايد به
های مختلفي وابسته است مجزا بررسي شود، زيرا پاسخ به پرسش اصلي اين نوشتار، به مؤلفه

 كه در ميان هنجارهای گوناگون، لزوماً يکسان نيست. برای مثال، وجود متن قانوني مشخص و
تعيين تکليف در نظام حقوقي يا نبود چنان متني، در حصول پاسخ نهايي مؤثر است. كما اينکه 

مراتب حاكم بر قانون اساسي و قانون عادی، در برخي ی چگونگي تضمين سلسلهدر زمينه
صول قانون اساسي تعيين تکليف شده است و پاسخ به پرسش اين نوشتار در خصوص اين ا

 دو هنجار، در نهايت معطوف به تحليل و استنباط از متون قانونيِ موجود در اين زمينه است. 
های كلي نظام و قوانين مراتب حاكم بر سياستاما در خصوص چگونگي تضمين سلسله

قانون اساسي موجود نيست تا با تحليل آن بتوان جواب سؤال عادی، چنين متن مشخصي در 
دنبال پاسخ آن بود. اصلي اين نوشتار را روشن ساخت؛ در نتيجه، بايد از منظری ديگر به

دنبال پاسخ به پرسش اصلي بنابراين، در اين موضوع بايد با تمسک به اصول و قواعد كلي به
 اين نوشتار بود.

دان توجه داشت، آن است كه حالت مطلوب و آرماني در يک نظام اولين موضوعي كه بايد ب
حقوقي، عبارت است از اينکه هنجارهای تحتاني، تا حد ممکن بايد در مطابقت و همسويي بيشتر 

است. توضيح آنکه  با هنجارهای فوقاني تطور يابند؛ چرايي اين موضوع نيز تا حدودی روشن
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مراتب، براساس اهميت و ارزش و اعتبار آن صورت تعيين جايگاه هر هنجار در هرم سلسله
گيرد و طبعاً های يک جامعه و نظام حقوقي نشأت ميها و آرمانگيرد. اين اعتبار، از ارزشمي

تر برای يک جامعه باشد، از جايگاه تر و آرمانيهرچه يک هنجار مشتمل بر امور اهمّ، ارزشي
بندی هنجارها در اهد بود. از سوی ديگر، رتبهمراتب هنجارها برخوردار خوبرتری در سلسله

ی فرازين آن سوی نقطهی اين هرم بهمعناست كه هرچه از قاعدهمراتب، بدينهرم سلسله
عبارت ديگر، در شود. بهناپذيری هنجارها بيشتر و بيشتر ميآييم، لزوم رعايت و خدشهمي

سازی هنجارهای فوقاني است، ا پيادههای حاكم بر جامعه، اولويت ببندی اهداف و ارزشدسته
مراتب رقم زده است. ها، چنين جايگاهي را برايشان در هرم سلسلهها بر آرمانزيرا اشتمال آن

منطقاً در چنين حالتي، انتظاری كه از هنجارهای تحتاني متصور است، آن است كه تا حد 

ی ارزش واالتری بردارنده كه در –ممکن خود را در همسويي بيشتر با تحقق هنجار فوقاني 

اند و كه برخي حقوقدانان نيز بيان كرده –قرار دهند. تنها مشکل عملي در اين زمينه  –است 

ی موضوعاتي كه هنجارهای فرودست عبارت است از اينکه گستره –پيشتر نيز بدان اشاره شد 
اند و ت بدان پرداختهتر از موضوعاتي است كه هنجارهای فرادسپردازند، نوعاً وسيعبه آن مي

تر و تر و به كليات نظر دارند تا امور خاصطور كلي، هنجارهای فرازين، نوعاً به مسائل عامبه
دستي امکان مطابقت با توان انتظار داشت كه هنجارهای پاييندر نتيجه، نمي 1تر.جزئي

 هنجارهای باالدستي را داشته باشند.
پردازيم. براساس آنچه گفته شد، اصلي اين نوشتار ميی با ذكر اين نکته، به بيان ايده

 -تا حد امکان  -های كلي ترين حالت در نظام حقوقي ما، انطباق قوانين با سياستمطلوب

صورت كلي و عام هرچند به –های كلي است. اين امکان، در فروضي متصور است كه سياست

مبنا قرار دادن آن، اقدام به وضع در خصوص موضوعي وضع قاعده كرده باشد تا مجلس با  –
های كلي بنا نهد. حتي بايد گفت در های مذكور در سياستقانون كند و قوانين خود را بر بنيان

صرفاً  –های كلي با سياست« مطابقت»بدون تأمين  -اين حالت، امکان تصور اينکه قوانين 
لت عدم انطباقِ قوانين با عبارت ديگر، در اين حاغيرمغاير با آن باشد، منتفي است. به

ها خواهد بود و فرض بينابيني متصور ها با سياستبه معنای مغايرت آن های كلي،سياست
های كلي نباشد، ولي در عين معنا كه قوانين مصوب، از يک سو منطبق با سياستنيست؛ بدين

 حال مغايرتي هم با آن نداشته باشد.
های كلي، تعيين به موضوعي بپردازد كه در سياستگذاری، حال اگر مجلس در مقام قاعده

تکليف خاصي در خصوص آن نشده است، طبعاً امکان انطباق اصالً متصور نيست، زيرا با 
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های كلي حکمي در توجه به توضيحاتي كه در خصوص مفهوم انطباق داده شد، در سياست
ذاری كند. به بيان بهتر، گخصوص موضوع وجود ندارد تا مجلس مستند به آن، اقدام به قاعده

های كلي بدان نپرداخته های كلي، در موضوعاتي كه سياستهمسويي )انطباق( با سياست
گونه موارد، صرف اينکه قوانين يا نتايج مترتب بر آن، با معناست. در نتيجه، در ايناست، بي

 كند. كفايت مي های كلي مغايرت نداشته باشد،قواعد مذكور در سياست
 13در بند  1؛پردازيمتر شدن بحث، در قالب دو مثال به تبيين موضوع ميی روشنبرا

 از حاصل منابع از درصد 13 ساالنه واريز»ی ششم توسعه آمده است: های كلي برنامهسياست
 افزايش و ملي یتوسعه صندوق به گاز صادرات خالص و گازی ميعانات و نفت صادرات

ی ششم بنابر حکم مذكور، طي مدت اجرای قانون برنامه«. آن به ساليانه درصد واحد 2 حداقل
ی ملي از منبع واحد درصد به سهم صندوق توسعه 2ی هر سال، توسعه بايد در قانون بودجه

منظور رعايت ی بودجه و بهمذكور اضافه شود. حال، دولت يا مجلس در تهيه يا تصويب اليحه
درصد يا بيشتر به سهم صندوق  2ها، تنها بايد استمراتب نسبت به حکم مذكور در سيسلسله
ها عمل كرده است و اگر به ی ملي بيفزايد كه در اين صورت، منطبق با حکم سياستتوسعه

درصد  2ها عمل كرده است؛ يعني اگر كمتر از طريقي غير از اين عمل كند، قطعاً مغاير سياست
ها عمل شده است. در نتيجه، در استی ملي اضافه شود، مغاير سيبه سهم صندوق توسعه

توان ها وجود دارد، نميجا كه تکليفي معين در خصوص موضوعي خاص در سياستاين
فرضي را تصور كرد كه حکمي در اين خصوص صادر شود كه هرچند انطباقي با حکم 

 ها نداشته باشد، اما مغاير آن نيز نباشد. سياست
ای حاكم بر قانونگذاری، در حال حاضر و تا هی ديگر آنکه در خصوص سياستنمونه

زمان نگارش اين نوشتار، هيچ سياست كلي مصوبي وجود ندارد. طبعاً در چنين شرايطي و در 
ی داخلي مجلس در خصوص فرايندهای بررسي و تصويب قانون، نامهمقام اصالح قانون آيين

را با استخراج از آن تعيين  مجلس با سند باالدستي مشخصي مواجه نيست تا قواعد مورد نياز
كند. بنابراين، فرض انطباق اصالً قابل تصور نيست. در اين حالت، تنها فرض محتمل آن است 

های كلي، مغايرت يا اصطکاكي ايجاد كند. برای مثال، كه قواعد مصوب مجلس با ساير سياست
رسي همگان به مراحل نحوی باشد كه به عدم شفافيت يا دستاگر تنظيم فرايند قانونگذاری به

های مجلس و ... منجر شود، ها و لوايح و سير بررسي آن در كميسيونقانونگذاری و طرح
 بخشيآگاهي و سازیشفاف»های كلي نظام اداری مبني بر سياست 13تواند مغاير با بند مي

 مندطهضاب و آسان دسترسي بر تأكيد با اداری نظام و مردم متقابل تکاليف و حقوق به نسبت
 تحليل شود. « صحيح اطالعات به مردم
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های كلي مراتب حاكم ميان سياستبنابر آنچه بيان شد، در مقام تشخيص تضمين سلسله
نظام و قوانين عادی، بايد بين دو دسته از موضوعات تمايز قائل شد؛ فرض اول مربوط به 

ی مشخصي وجود هها حکم و قاعدهای كلي نظام برای آنموضوعاتي است كه در سياست
 1های كلي تنظيم شوند.دارد؛ در اين حالت، قوانين مصوب مجلس بايد در انطباق با سياست

ی خاصي در طور مشخص، حکم و قاعدهفرض دوم مربوط به موضوعاتي است كه به
ها به تصويب نرسيده است؛ در اين حالت، تصور امکان انطباق های كلي نظام برای آنسياست

ها منتفي است و قوانين مصوب، صرفاً كافي است تا از ساير جهات با ساير سياستقوانين با 
 1های كلي موجود مغايرتي نداشته باشند.سياست

های كلي نظام كه لزوم مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست 1ی رسد مادهنظر ميبه
پذير است. حليل توجيهصورت توأمان مدنظر قرار داده، با همين تانطباق و عدم مغايرت را به
ها و لوايح[ را ها ]طرحكميسيون نظارت مجمع ... محتوای آن»... در اين ماده بيان شده است: 

نمايد. كميسيون نظارت های كلي مصوب بررسي مياز نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست
شورای مجمع  بيند بههای كلي ميمواردی را كه مغاير يا غيرمنطبق )حسب مورد( با سياست

كه مجمع هم مغايرت يا عدم انطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع نمايد. درصورتيگزارش مي
كنند ربط مجلس مطرح ميهای ذیموارد مغايرت و عدم انطباق )حسب مورد( را در كميسيون

حسب »لبته بايد توأمان و ا ها،بنابراين، التفات به انطباق و عدم مغايرت قوانين با سياست 3...«
، ناظر بر 1ی در ماده« حسب مورد»رسد، تفصيل و تبيين نظر مي، مدنظر قرار گيرد كه به«مورد

 همان فروض و حاالتي است كه در اين قسمت شرح داده شد.

 یگیرنتیجه
مراتب ميان هنجارها، پايه و اساس ايجاد نظم و انسجام در نظام حقوقي است؛ تعيين سلسله

مراتب و حفظ شأن و مرتبت هر هنجار ايگذاری هنجارها در هرم سلسلههمچنين هدف از ج
نحوی تضمين شود كه اعتبار هر هنجار فرودست، منوط به نسبت به ساير هنجارها، بايد به

حفظ جايگاه هنجار فرادست باشد. چگونگي تأمين اين منظور، با مالک قرار گرفتن يکي از دو 
 تصور است.  طريقِ انطباق يا عدم مغايرت قابل

های مراتب حاكم ميان سياستبايد توجه داشت كه در خصوص چگونگي تضمين سلسله
كلي نظام و قوانين عادی، با توجه به عدم تعيين تکليف در قانون اساسي، بايد با تمسک به 

گذاری در خصوص طور كلي، مجلس هنگام قاعدههای كلي و مفهومي به نتيجه رسيد. بهتحليل
های مصوب در خصوص آن با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سياست يک موضوع،
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طور خاص، موضوع مدنظر جهت هايي كه بهموضوع است و فرض دوم، نبود سياست
قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بنابراين، در پاسخ به پرسش اصلي اين نوشتار، بايد قائل 

ين اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به گفته شد؛ بر اتفصيل ميان دو فرض پيشبه 
ها و در فرض دوم، مکلف به تأمين عدم حركت در جهت تحقق انطباق قانون با سياست

از يک سو نظام حقوقي به حالت مطلوب و  ترتيب،هاست. بدينمغايرت قانون با سياست
نزديک خواهد شد های كلي نظام آل خود مبني بر همسويي هرچه بيشتر قوانين با سياستايده

محظور  های مصوب خواهند بود؛ از سوی ديگر،و تا حد امکان قوانين در انطباق با سياست
های كلي نظام مرتفع های عملي و اجرايي در تأمين انطباق قوانين با سياستبستمربوط به بن

ي آرماني و های كلي نظام، صرفاً به آرزويخواهد شد. در نتيجه، بحث انطباق قوانين با سياست
 ناپذير تبديل نخواهد شد.متعالي و در عين حال تحقق

ی پاياني آنکه چندان دور از ذهن نيست كه گفته شود با توجه به وضعيت جاری در نکته
های كلي نظام، كشور، در مقام بررسي انطباق يا عدم مغايرت )حسب مورد( قوانين با سياست

نکه در حال حاضر، بيش از سي عنوان كلي در قالب بايد اصل را بر انطباق گذاشت. توضيح آ
شود كه های كلي نظام به تصويب رسيده است. با بررسي اين عناوين، مشخص ميسياست

های كلي توان موضوعي را يافت كه مجلس به هنگام قانونگذاری، با سياستسختي ميبه
زبور، نهاد صالح مشخصي در خصوص آن مواجه نباشد. نتيجه آنکه با توجه به وضعيت م

های كلي ها با سياستمنظور نظارت بر مصوبات مجلس از حيث انطباق يا عدم مغايرت آنبه
 ها. اكثر قوانين مصوب باشد تا عدم مغايرت آن نظام، در مجموع بايد در پي احراز انطباق
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 هایادداشت

 كلي هایسياست» ابالغ تایراس در و اهللحفظهرهبری معظم مقام 1/11/1113 مورخ ینامه در .1
 و طبيعي منابع معدن، بخش آب، منابع انرژی، اقتصادی، امنيت موضوعات در اسالمي جمهوری

 هاخواسته ترجمان ايران اسالمي جمهوری اساسي قانون» اينکه بر تأكيد ضمن «ونقلحمل بخش
 تدوين برای كلي چارچوب و مردم حركت مسير و جهت یدهندهنشان و ايران ملت هایآرمان و

 چارچوب در ابالغي، هایسياست» كه شده است مقرر ،«است نظام كلي هایسياست و قوانين
 امور« )نيست پذيرفته كلي هایسياست اجرای در قانون اين از تخطي و است نافذ اساسي قانون

 .(13 - 11: 1131 مقررات، و قوانين انتشار و تنقيح تدوين،

 در هاسياست آن تفصيل ابتدا كه است آن به منوط نظام كلي هایسياست نشد اجرايي از نظر برخي، .2
. برخي ديگر نيز معتقدند كه لزوماً اجرايي شدن (131 – 131: 1133 زارعي،) شود بيان قانون

 اذعان به هر حال، تقريباً همگان (.131: 1133)هاشمي،  ها، مستلزم تصويب قانون نيستسياست
 .شود متجلي قانون در بايد هاسياست تبلور ؤثرترينم و ترينمهم كه دارند

اند؛ طور مجزا به بررسي معنا و مفهوم اين دو اصطالح نپرداختهطوركه بيان شد، حقوقدانان بههمان .1
بلکه تنها فراخور بحث در خصوص لزوم انطباق يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي 

رو در اين قسمت سعي شده است تا از اند. ازاينيان داشتهنکاتي در مورد اين موضوع ب يا شرع،
ها، نکاتي در خصوص بحث مورد نظر استخراج گردد. بنابراين ارجاعات اين ميان كالم آن

 قسمت، با لحاظ اين نکته انجام گرفته است.

 و امور یو لزوم عدم ورود آن به سطح قانونگذار هااستيس تياست كه بحث در مورد ماه يگفتن .1
مصوب وجود داشته  یهااستيدر خصوص س نهيزم نيكه ممکن است در ا يو انتقادات يياجرا

 مقاله است. نيمستقل و خارج از رسالت ا یباشد، مستلزم نوشتار

هايي اشاره شود كه در مقام تبيين منظور اين نوشتار، در اين قسمت سعي شده است تا به مثال .1
ته پيداست كه در مقام عمل، تشخيص مصاديق مختلف بسيار روشن و صريح باشد؛ البته ناگف

 شده نخواهد بود.های بيانروشني مثاللزوماً به

 ديمجلس با ینوشتار، مصوبه نيشده در اكه براساس نظر ارائه یتوجه داشت در موارد ديبا .1
 یجهينت م،ياز لزوم انطباق قائل شو ريغ یشود، اگر به نظر مينظام تنظ يكل یهااستيمنطبق با س

خواهد بود، « نظام يكل یهااستيس»نهاد  سيدر تأس يشدن عمل مقنن اساس هودهيآن مهمل و ب
مجلس با  یفروض، جز در حالت انطباق مصوبه نيدر ا هااستياالجرا بودن سالزم رايز
به معطل  هااستيمجلس با س یعدم انطباق مصوبه گر،يعبارت دمحقق نخواهد شد. به هااستيس

 منجر خواهد شد. هااستينشدن س ييو اجراماندن 

 ست؛ين رند،يگيقرار م یكه موضوع قانونگذار یمحدود شدن موارد یمذكور، به معنا ینکته .1
مختار  ،یجهت قانونگذار ازيو موضوعِ مورد ن انتخاب مسئله یمجلس در مرحله گر،يعبارت دبه
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 – یبعد یدر متن، ناظر بر مرحلهخود اقدام خواهد كرد و شقوق مذكور  دياست و طبق صالحد
 .است –مدنظر  یمفاد قانون در خصوص مسئله نيدر تدو يعني

مصلحت نظام،  صيمجمع تشخ ديجد یاعضا يحکم ابالغ یمهياست كه با توجه به ضم يگفتن .3
مجمع قرار  یاز اعضا یادهيجمع برگز یبر عهده هااستيس ینظارت بر حسن اجرا یفهيوظ

 یشورا یبرا گريشده و د يتلق يينها رسد،يجمع م نيا بيكه به تصو یاردگرفته است و مو
 یهااستيس یمقررات نظارت بر حسن اجرا 1 یمفاد ماده ن،ي. بنابرادمجمع ارسال نخواهد ش

 اصالح شده است. ثيح نينظام، از ا يكل
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 اعتبار قانون سازمان برق ایران از منظر شورای نگهبان

 
 *1محمد برزگر خسروی

 

 ايران تهران، ،پژوهشگاه نيرو استاديار .1
 

 25/2/2317: رشيپذ  2/22/2316: افتيدر

 

 يدهكچ

 یاست که برا 1431مصوب  رانيبرق، قانون سازمان برق ا یحاکم بر حوزه نيقوان نيتراز مهم
 شيقانون که پ نيا بيرا مشخص کرده است. با توجه به زمان تصو یفيتکالحوزه  نيفعاالن ا

 یاز مفاد آن همچنان از نظر حقوق کيسؤال مطرح است که کدام نيبوده، ا یاز انقالب اسالم
نگهبان مرجع  یشورا نکهيو با توجه به ا یانتقاد -یليو چرا. براساس روش تحل تمعتبر اس

مصوبات مجلس با شرع و  رتيمرجع نظارت بر عدم مغا زيو ن یقانون اساس ريتفس یرسم
نگهبان  یشورا یهيو رو یاست، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساس یقانون اساس

قانون با شرع يا  نياز مواد ا یبرخ رتيکه با وجود مغا دهدیم نمقاله نشا ني. اشودیم ليتحل
موجب  تواندینم 11/3/1411مورخ  یريتفس شورا در نظر نيا یمالک اعالم ،یقانون اساس
مواد از قانون مزبور مستند  نيا زيعمل ن یدر عرصه نکهيشود؛ کما ا یمواد تلق نياعالم لغو ا
 قرار گرفته است. روين زارتو یهااز دستورالعمل یاريصدور بس

 .ینگهبان، قانون اساس یشورا ن،يبرق، تقن یانرژ ،یاعتبار حقوق :گان کليدیواژ

                                                                                                                                                       
*E-mail: Mbarzegar@nri.ac.ir 
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 مقدمه
انقالب تغيير بنيادين  ماننددر کشورهايی مانند ايران که قانون اساسی کشور بر اثر تحوالتی 

مقننه  یای که پيش از انقالب به تصويب قوهکند، در خصوص انطباق قوانين عادیمی
قوانين  کهیدرصورتمطرح است که حدود اعتبار اين قوانين چيست.  سؤالاند، اين رسيده

اين  اکنونهمان معتبر باشند، حدود و شرايط اعتبار داشتن آن قوانين چيست. عادی همچن
 ینظريه در نگهبان شورای مسئله در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران نيز وجود دارد.

 یجاريه قوانين اينکه به نظر»خود تصريح کرده است:  11/3/1411 مورخ 1201 یشماره
 داشته مغايرت اساسی قانون با که دارد اجرايی منع ساسیا قانون لحاظ از صورتی در کشور
 قوانين به نسبت اساسی قانون اصول از يک هر شمول که مواردی در اينکه به نظر و باشد

 نداده تفسيری نظر نگهبان شورای که مادام باشد، داشته نياز نگهبان شورای تفسير به جاريه
 .«است باقی خود اصل به قوانين آن یجراا جواز و ندارد اجرايی منع قوانين آن ،باشد

 11/3/1431 مصوب ايران برق سازمان قوانين، قانون ينترمهمصنعت برق، از  یحوزهدر 
قانون اساسی شرع يا مغايرت با  یمجلسين شوراست. در خصوص اکثر مواد اين قانون، شائبه

رسد اگر اين قانون می نظربه کهیطوربهاست؛  تأملشورای نگهبان، قابل  یرويه براساس
. قرار خواهد گرفتايراد  موردتحت نظارت شورای نگهبان قرار گيرد، بسياری از مواد آن 

اصلی اين مقاله اين است که با توجه به قواعد حاکم بر اعتبار قوانين عادی  سؤالبنابراين 
 مصوب پيش از انقالب، کدام مواد قانون سازمان برق همچنان معتبر است.

مستند  که قوانينی از جه به اينکه بسياری از قوانينی که در حال اجرا هستند و بسياریبا تو
 اند، و باند، پيش از انقالب تصويب شدهاو اقدامات مقامات اجرايی و قضايی 1مقررات دولتی

سازوکار دادرسی اساسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران )نظارت بر عدم  اينکه به توجه
نشده،  اعمالبا شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان( در مورد آن قوانين  هاآنمغايرت 

 نظام حقوقی مناسب )قواعد یتضمين اصل انطباق مورد خدشه قرار گرفته است، بايد با ارائه
انقالب(، قوانين عادی مصوب پيش از انقالب از  از پيش مصوب عادی قوانين اعتبار بر حاکم

 .کردبرق را تحليل و ارزيابی جمله قانون سازمان 
همچنان وجود دارد و ی که اتابهام يلدلبه اوالًنگهبان،  شورایمزبور نظر تفسيری  با وجود

، همچنان مشکالتی در مزبور در مورد برخی موارد محتمل تفسيری نظرسکوت يل دلبهياً ثان
ضرورت دارد  روازاين اشاره خواهد شد؛ هاآنوجود دارد که در مقاله به  اصل انطباق اعمال
استناد فراوان به قانون سازمان برق ايران در  سبب. همچنين بهتفسيری جديدی صادر شودنظر 

، ضروری است وضعيت حقوقی اين قانون و ساير قوانين وزارت نيرو و اقدامات 0مقررات
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 قرار گيرد.مجدد مقنن  اثرگذار مورد توجه
 توان به دو مورد زير اشاره کرد:ص اين مقاله، میدر خصوص پيشينه و ادبيات موجود در خصو

 و عمومی نظرية) قوانين اعتبار بر انقالب اثر»با عنوان  علی ميرزايیاقبالی آقای اول: مقاله
 -اطالعات سياسی یفصلنامه 011 یشمارهدر  «(ايران اسالمی انقالب موردی بررسی

اجرايی و قضايی مدعی شده است که  یاقتصادی. اين مقاله با بررسی مبانی فلسفی و رويه
مقننه پس از انقالب نسخ نشوند، بايد  یها مادام که توسط قوهقوانين مصوب پيش از انقالب

همچنان معتبر تلقی شوند و صرف وقوع انقالب از هر نوع آن دليل لغو قوانين سابق نيست 
عيت حقوقی قوانين مصوب در مقام بيان وض ی حاضر(. البته مقاله51-12: 1411)ميرزايی، 

 ادبيات موجودين مقاله و ميان ا نظرنيست و از اين  «به صرف وقوع انقالب»پيش از انقالب 
 وجود دارد. تفاوت

اصل نودوچهارم و قوانين مغاير قانون » عنوان با ایمقاله کورش کاويانی در آقایدوم: 
قوق و سياست بيان داشته ی پژوهش حمجله 5 یشماره در« اساسی جمهوری اسالمی ايران

 کند.کلی منتفی نمیوجود يا ايجاد قوانين مغاير با قانون اساسی را به 13است که اصل 
بريم و می بهره ایکتابخانه منابع از انتقادی با استفاده -تحليلی روش در اين مقاله از

ی کرده و موردی بررسصورت ذيل هر حکم قانون سازمان برق بهنگهبان را  شورای هاینظر
نقد  و تحليل شرع يا قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان براساس را مزبورمفاد قانون 

های زير اصلی اين مقاله، مقاله را در قسمت پرسشتحليل و پاسخ به  منظور تبيين،کنيم. بهمی
 گيريم.میپی

 انقالب از پيش مصوبعادی  قانون اعتبار عدم مالک .1
و نظرهای متفکرانی همچون کلسن، هارت و جوزف راز در مورد  فارغ از مباحث نظری

، با توجه به اينکه ماهيت انقالب (11-10: 1411 ميرزايی،)تأثير انقالب بر نظام حقوقی سابق 
استقالل، آزادی و »ی پهلوی، در شعار عليه نظام سلطنت مشروطه 1415مردم ايران در سال 

دم بسياری از تصميمات و اقدامات مقامات پهلوی را تبلور يافته بود، مر« جمهوری اسالمی
 نظامات نيست معلوم اوالً معتقدند حقوقدانان برخی حتیکردند. مغاير با اين ماهيت تلقی می

 10 اصل ظاهر در که جاازآن ثانياً ؛باشد بوده مؤسس قانونگذار قبول مورد انقالب، از قبل
 قانون تصويب لزوم است، شده استفاده مضارع علف از ،«شودمی مقرر» عبارت در اساسی قانون

 برداشت کشور کل یبودجه یتهيه به مربوط( انقالب از قبل) سابقِ قوانين نسخ نيز و آينده در
رسد، زيرا اوالً صرف استفاده از فعل نظر میاستدالل مذکور نادرست به (.1412 الهام،) شودمی
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اشاره کرد  35توان به عبارت اصل برای نمونه میمضارع دليل بر رد قوانين موجود نيست که 
که به معنای رد قواعد مالکيت مندرج در قانون مدنی نيست؛ ثانياً برخی حقوقدانان قوانين پيش 

 بادامچی، و رنجبری ؛1-3 :1412 کاشانی،اند )ی بودجه را معتبر دانستهاز انقالب مرتبط با تهيه
رسد اصل بر عدم بطالن قوانين عادی مصوب نظر میبه (.141 :1413 کاشانی، ؛131 :1410

 پيش از انقالب است. 

 انقالب از پیش مصوب عادی قوانین بطالن عدم. 1ـ1

ی قضایي است که در ادامه تبيين و این اصل مستنبط از مباني حقوقي، قوانين و رویه
 شود.تحليل مي

 بانقال از پیش مصوب قوانین اصل اعتبارحقوقی مبانی . 1ـ1ـ1

 توان به موارد زير استناد کرد:از حيث مبانی می

 مور عمومیناپذیری ااصل تعطیلالف( 

روزه برای قانون اساسی در اعطای مهلت ده 13ی تصويب اصل خبرگان قانون اساسی فلسفه
اند اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس را معطل نماندن امور کشور دانسته

 ،1413 ايران، اسالمی جمهوری اساسی قانون نهايی بررسی مجلس اتمذاکر مشروح )صورت
نظام را مانند نتايج  در ی فقهی عدم اخاللرسد بتوان نتايج قاعدهنظر می(. به115-111: 0 ج

 ناپذيری امور عمومی دانست.اصل حقوقی تعطيل

 اصل صیانت از امنیت قضایی مردمب( 

که اصل بر عدم اعتبار قوانين مصوب پيش از  کنيممبتنی بر روش برهان خلف، فرض می
انقالب باشد. در اين صورت بسياری از امور و موضوعات فاقد حکم قانونی مدون خواهند 

مواجه(  115قانونی )يا تشتت قضايی در صورت مراجعه و اجرای اصل شد و در نتيجه با بی
. با توجه به تکليف دولت ترين تهديد عليه امنيت قضايی استشويم که اين وضعيت بزرگمی

 شود.(، باطل بودن فرض ثابت می4اصل  13)حکومت( به ايجاد امنيت قضايی )موضوع بند 
و  هستند انقالب از قبل اغلب مصوب که است بسيارى قوانين بر مبتنى کشور قانونى نظام

 مصلحت شد. خواهد جامعه در نظمىبی و اختالل موجب نوعاً قوانين گونهاين توقف و ابطال
 طى و اساسى قانون در مقرر ضوابط براساس قوانين اصالح و تغيير که کندمى اقتضا جامعه
 از بيش قانونى خأل از ناشى (. فساد013: 0، ج 1451گيرد )هاشمی،  صورت قانونى مراحل

 حاکم ی مخالفت با شرع يا قانون اساسیبا شائبه قوانينی آن در که است وضعيتی از ناشى فساد
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ی ترجيح اهم بر مهم، ميان دو ی دفع افسد به فاسد يا قاعدهدر نتيجه از باب قاعده. دباش
حالت ابطال قوانين گذشته )افسد يا مهم( و عدم ابطال قوانين گذشته )فاسد يا اهم(، حالت 

 گزينيم.ناچار برمیرا به (اهم يا فاسد)دوم 

 اصل ایجاد نظام اداری صحیحج( 

ها با شرع و قانون اساسی، از سبب مغايرت احتمالی آناز انقالب به فرض ابطال قوانين پيش
ی سوره 41ی مصاديق توقف بر امر غيرحتمی است که مورد مذمت خداوند حکيم در آيه

سبب تدبير امور اجتماعی مخالف با نظام اداری اسراء قرار گرفته است. تکيه بر احتمال به
 ( است.4اصل  12وضوع بند صحيح، يکی از وظايف دولت )حکومت( )م

پذير باشند، ليکن مجموع اين مبانی تنهايی خدشهممکن است اطالق هر يک از مبانی مذکور به
 توان دليل بر اين دانست که اصل بر عدم ابطال قوانين مصوب پيش از انقالب است.را می

 قوانین (د

جا صرفاً به ت که در ايندر قوانين متعددی بر قوانين مصوب پيش از انقالب تصريح شده اس
 شود:تصريح قوانين بر اعتبار قانون سازمان برق به قرار ذيل اشاره می

 صنعتی، خانگی، مصارف برای برق نرخ تعيين یاجازه در خصوص براساس اليحه -
مجلس که توسط شورای  02/1/1412مصارف مصوب  ساير و تجاری کشاورزی،

مغاير با شرع و قانون  01/1/1412رخ مو 4451ی ی شمارهنگهبان براساس نامه
 به شرايط توجه با را برق نرخ شد داده اجازه نيرو اساسی شناخته نشد، به وزارت

 در و درآورد اجرا به اقتصاد شورای تصويب از پس و تعيين منطقه هر برای اقليمی
 کند. عمل ايران برق سازمان قانون طبق بر مربوط هاینامهآيين و هاتعرفه مورد

 1/12/1414باختر مصوب  ایمنطقه برق سهامی شرکت یاساسنامه 1ی طبق ماده -
 قانون و شرع با مغاير نگهبان شورای توسط 10/12/1414 تاريخ مجلس که در

 و قانون ايران برق سازمان قانون رعايت نشد، شرکت مزبور با شناخته اساسی
انجام  به ن مجازبا اصالحات بعدی آ 01/11/1414نيرو مصوب  وزارت تأسيس

 اقداماتی شده است.

ها مصوب استان در برق نيروی توزيع هایشرکت استقالل قانون 0ی تبصره -
 هااستان برق نيروی توزيع هایمجلس تصريح کرده است که شرکت 1/10/1413

 و مؤسسات و ایمنطقه برق هایشرکت قانونی اختيارات یکليه از توانندمی
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 ايران برق سازمان قانون در مندرج اختيارات جمله از نيرو وزارت تابع هایشرکت
 استفاده کنند. برق نيروی توزيع امر در خود وظايف انجام برای

کشور  مالياتی قوانين تنقيح قانون«( قوانين منقضی»)با عنوان  1ی ضميمه 13در بند  -
ايران  برق سازمان قانون 02 یمجلس تصريح شده که ماده 42/1/1411مصوب 

 منقضی شده است.

 قضایی یرویه. 2ـ1ـ1

 آرای قضايی مملو از استناد به قوانين مصوب پيش از انقالب است. برای نمونه رأی
اداری با پذيرش ضمنی اعتبار  عدالت ديوان عمومی هيأت 3/5/1411 مورخ 141 یشماره

 یپروانه هب مربوط درآمد کسر دستورالعمل 1 یقانون سازمان برق ايران، ماده 1ی ماده
با اصالحات  4ايران برق بازار تنظيم هيأت 0/1/1412 مصوب( برق توليد برای) برداریبهره

 است. کرده ابطال بعدی آن را

 اصل انطباق. 2ـ1

اين اصل،  براساسيکی از قواعد حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری اصل تطابق است. 
ق باشد. اصل حاکميت قانون بايد با رعايت هنجار حقوقی مادون بايد مطابق با هنجار حقوقی مافو

در  (.12: 1411زاده، ؛ موسی10 :1411 استوارسنگری، و قوانين اجرا شود )امامی مراتبسلسله
 یمقننه( از حيث درجه یکشورهای پيرو نظام حقوق نوشته، قوانين عادی )مصوب قوه

اصل انطباق، قوانين عادی بايد  اسبراستر از قوانين اساسی قرار دارند. در نتيجه اهميت، پايين
 ماهيت اين مقاله، که داشت توجه منطبق با قوانين اساسی باشند و اال اعتبار حقوقی ندارند. بايد

يا « محورهست»و در مقام بيان بايدهاست و نه دارای رويکرد  رددا «بايدانگارانه»
اجرای قوانين عادی  شاهد است ممکن روازاين (؛52: 1411)برزگر خسروی، « انگارانههست»

 .مغايرت با قانون اساسی از حيث حقوقی معتبر نيستند يلدلبهمصوب پيش از انقالبی باشيم که 
. در پاسخ به نيست پذيرامکان قانون هدف و موضوع شناخت بدون قوانين فهم درست

 هاياستس و اصول تأثيرپرسش اين مقاله، نظر به فقدان حکم صريحی در قانون اساسی، بايد 
: 1414 خسروی، برزگر و خواهمدنظر قرار گيرد )نجفی حقوقی مسائل حل و قانون تفسير در
 ريدی،)ارائه شود  سازنده و خالقانه تفسيری هاسياست و اصول از گيریبهره با( و 41-45

 .(410-411 و 415: 1412 هارت، ؛11-13: 1411 وکس، ؛15-13: 1410
دانی بايد مطابق با قانون اين است که قانونِ  نطباقا اصل يکی از سؤاالت در خصوص

فارغ از اين نزاع که  ، اصل انطباق رعايت شده است.مغايرت عدمعالی باشد يا اينکه به صرف 
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شود و دکترين ديده می 11و  13، 11، 50، 3در قانون اساسی هر دو رويکرد در تعابير اصول 
رسد بايد ديد که آيا قانون عالی نظر میبه (.12و  35: 1413نيز دچار تشتت است )قاضی، 

صورت جامع و مانع تدوين شده و برای تمامی مسائل جواب دارد که در اين صورت به
مطابقت مالک است؛ زيرا قانون عالی در بيان هيچ چيز فروگذار نکرده است. البته در اين 

که مغايرتی با قانون جامع وضعيت، عدم مغايرت نيز به معنای مطابقت خواهد بود، زيرا همين 
که قانون عالی را واجد و مانع عالی وجود نداشته باشد، يعنی مطابقت وجود دارد. درصورتی

ندانيم، تکيه بر تطابق قانون دانی با قانون عالی فاقد توجيه خواهد « جامعيت و مانعيت»ويژگی 
 دانست.رو در اين فرض بايد عدم مغايرت را مالک اصل انطباق بود، ازاين

براساس اصل انطباق، قوانين عادی بايد در پرتو قانون اساسی تفسير شوند، کما اينکه در 
 «اساسی دادرسی» 3مقاالت متعددی برای نقد قوانين از اين روش تفسيری استفاده شده است.

 کنترل» شاخص الگوی دو دارایاست،  «اساسی قانون حاکميت اصل» رعايت منظورکه به
 Femandes de) استفرد برای هر يک های منحصربهبا ويژگی «سياسی ترلکن» و «قضايی

Andrade, 2001: 978 توان شورای نگهبان را دادرس می 11(. در ايران، به استناد اصل
دهد: از حيث عدم مغايرت از دو حيث اين دادرسی را انجام می 11اساسی دانست که طبق اصل 

 از حيث عدم مغايرت با شرع توسط فقهای عضو. ی اعضا وبا قانون اساسی توسط همه

تنیدگی برتری دادرسی اساسی از حیث عدم مغایرت با شرع و درهم. 3ـ1
 شرع و قانون اساسی

اند که قانون مغاير با دفعات تصريح کردهنمايندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی به
ساسی حکم کرده است که تمامی قوانين و قانون ا 3بر همين مبنا اصل  1شرع اسالم معتبر نيست.

باشد. اين  اسالمی موازين براساس مقررات و حتی اطالق و عموم اصول قانون اساسی نيز بايد
با  11اساسی با موازين اسالمی در اصل  قانون اصول عموم و حکم در خصوص تطابق اطالق

گهبان تضمين کامل شده و چهارم اعضای شورای ناعطای صالحيت تفسير قانون اساسی به سه
صورت خودکار و نظارت پيشينی و با عدم اعتبار در خصوص قوانين عادی پس از انقالب به

( تضمين شده است؛ 13و  14مصوبات مجلس بدون بررسی شورای نگهبان )موضوع اصول 
 ليکن در خصوص قوانين عادی مصوب پيش از انقالب، حکم مزبور تضمين نشده است. 

 شورای داخلی ینامهآيين 11ی ماده در که است پسينی نظارت ،3 اصل حکم متيقن قدر
 3 اصل اجرای در نبايد را 152 اصل حکم که است بديهی. است شده بيان صراحتبه 1نگهبان
 اسالمی، موازين با مقررات و قوانين تطابق تشخيص مرجع ،3 اصل تصريح به زيرا ،دانست
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 .هستند (قضات نه و) نگهبان شورای فقهای
 توان از حيث اجزای آن در دو بخش کلی ذيل قرار داد:قانون اساسی را می

اجزای ناظر به حقوق و تکاليف آحاد ملت که به تعبير ديگر همان وظايف و اختيارات  -1
 نسبت به يکديگر است؛ ملت آحاد متقابل تکاليف و حقوقدولت و مقامات در برابر مردم يا 

 ار و تشکيالت دولت و صالحيت دولت در برابر دولت.اجزای ناظر به ساخت -0
ی تنگاتنگی با موازين اسالمی دارد و بلکه ميان جزء اول قانون اساسی و بخش اول رابطه

موازين شرع، تناظر يک به يک وجود دارد، زيرا هر يک از حقوق و تکاليف مردم در شرع نيز 
ها و گيریازين اسالمی جهتدارای حکم مشخصی است. در خصوص بخش دوم نيز در مو

در نتيجه،  5ضوابطی مانند منع استبداد، حق بر نظارت همگانی بر حاکم و ... معين شده است.
 مغايرت عدم بر نظارتشرع ارتباطی با  بااوالً، اين تصور که نظارت بر عدم مغايرت قوانين 

ون عادی با قانون اساسی از با قانون اساسی ندارد، نادرست است؛ ثانياً، هر مغايرت قان قوانين
 حيث نقض جزء اول )حقوق و تکاليف مردم(، به معنای مخالفت قانون مزبور با شرع است.

ناظر بر مصوبات مجلس پس از انقالب است، زيرا اوالً تصريح بر  11و  13حکم اصول 
شده است و در اصطالح حقوقی به مصوبات مجلس پيش از انقالب « مصوبات مجلس»عنوان 

ی مجلس روزهو بيان مهلت ده 11و  13شد نه مصوبه؛ ثانياً، ترتيب اصول الق قانون میاط
منظور حفظ نظم و کند. بهی مورد ايراد شورای نگهبان داللت بر اين امر میبرای اصالح مصوبه

سبب استنادناپذيری قانونِ خالف قانون اساسی و شرع، نزد مجريان و محاکم، اصل بر اعتبار به
نين مصوب پيش از انقالب قرار گرفت و مجلس مسئوليت اصالح قوانين خالف شرع و قوا

دار شد. البته همين مسئله در خصوص مصوبات شورای انقالب نيز قانون اساسی را عهده
که مالک و مرجع تشخيص اعتبار يا عدم اعتبار اين مصوبات چه چيزی يا  1مطرح است

ينيآقانون  11 یماده انقالب، از قبل قوانين هب رسيدگی ینحوه خصوص درشخصی است. 
 اولين از: »بود دهکر مقررمجلس  04/4/1411مصوب  اسالمی شورای مجلس داخلی ینامه

 از اعم ،گذشته قوانين به رسيدگی منظوربه ایويژه کميسيون ،اسالمی شورای مجلس یدوره
 با متناسب کميسيون اين شود.می تشکيل ،انقالب از قبل قوانين و انقالب شورای قوانين
 اليحه يا طرح صورتبه که نمايدمی پيشنهاد گذشته قوانين در را الزم تغييرات اسالمی انقالب
. مغاير ندانستن اين ماده با قانون اساسی و شرع «شودمی مطرح مجلس در نامهينآي مطابق

 شورای قوانين از اعم) به معنای پذيرش ضمنی اعتبار قوانين گذشته 1توسط شورای نگهبان
ی اول مجلس بدون ( است. البته کميسيون ويژه مزبور در دورهانقالب از قبل قوانين و انقالب

ی دوم مجلس نيز، براساس اطالعات تارنمای رسمی عملکرد مؤثری تشکيل شد و در دوره
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 11.و از سال دوم به بعد تشکيل نشد 12مجلس شورای اسالمی صرفاً در سال اول تشکيل شد
شورای  مبنی بر عدم صالحيت 11/1/1455 مورخ 4121/01/55 یشماره نظر 1بند  هرچند

 اصل با مطابقنگهبان در خصوص اظهارنظر در مورد مخالفت قوانين گذشته با قانون اساسی، 
 تفوق بر مبنی اساسی قانون روح با ليکن رسد،نظر میبه اساسی قانون ظاهر و صالحيت عدم
، زيرا اوالً، نظر مزبور منصرف به قانون ندارد تطابق قوانين ساير بر اسیاس قانون و شرع

 1201 یتفسيری شماره یمصوب شورای انقالب است؛ ثانياً، پيشتر شورای نگهبان در نظريه
رسد بتوان نظر میخود، احراز صالحيت در اين خصوص کرده بود؛ ثالثاً، به 11/3/1411 مورخ

ناپذير )و نه جزء به جزء قانون اساسی را( ی تفکيکنوان يک مجموعهعمتن قانون اساسی را به
خصوص اصول از مصاديق موازين اسالمی دانست و در نتيجه هر حکم مخالف با کليت آن به

قانون اساسی( را به استناد مغايرت با شرع معتبر ندانست.  155تغييرناپذير آن )موضوع اصل 
جوانب  10انقالب از قبل مصوب قوانين بر نگهبان ورایش فقهای شرعی نظارت شمول یمسئله

 .شودجا صرفاً به جوانب مرتبط آن با موضوع اين مقاله توجه میمتعددی دارد که در اين
توان قائل به دو می نگهبان شورای 11/3/1411 مورخ 1201 یشماره یبراساس نظريه

تشخيص صراحت يا عدم وضعيت زير شد؛ البته در نظر مزبور مشخص نيست که مرجع 
 صراحت مغايرت، چه شخصی است:

 اساسي قانون با عادی قانون صریح مغایرت: اول وضعيت
در اين وضعيت براساس نظر تفسيری مذکور، حکم قانون عادی، منع اجراست؛ خواه 
مغايرت با جزء اول قانون اساسی )حقوق مردم( باشد، خواه مغايرت با جزء دوم )ساختار(. 

قانون سازمان برق در مورد ساختار کميسيون مجلسين اشاره  13ی توان به مادهه میبرای نمون
 کرد که توضيح داده خواهد شد.

 اساسي قانون با عادی قانون غيرصریح مغایرت: دوم وضعيت
در اين وضعيت، بايد ميان حالتی که شورای نگهبان در مورد شمول قانون اساسی بر قانون 

رت داده و حالتی که چنين نظری اعالم نشده است، تفکيک کرد. در عادی نظر تفسيری مغاي
حالت اول، حکم منع اجرا برای قانون عادی حاکم است و تحقق اين حالت به اعالم شورای 

 نگهبان وابسته است. در حالت دوم، اجرای قانون عادی مجاز است.
ريح( مشخص ی تفسيری مزبور مرجع تشخيص نوع مغايرت )صريح يا غيرصدر نظريه
جا که اين، ازآن . با وجوداست قاضی يا مجریبا  مغايرت نوعرو در عمل تعيين نشده، ازاين

براساس نظر شورای نگهبان در مورد پاسداری از موازين اسالمی در خصوص قوانين پيش از 
درستی، فقهای شورای نگهبان، ( به1/0/1412مورخ  1114ی ی تفسيری شمارهانقالب )نظريه
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اند، اگر قانونی مغاير با طور انحصاری، مرجع تشخيصساً يا با درخواست ساير مقامات، و بهرأ
سبب مغايرت با شرع قابل کنترل است. برای جزء اول قانون اساسی )حقوق مردم( باشد، به

 مورد درفقهای شورای نگهبان  1/1/1414مورخ  1311ی ی شمارهتوان به نظريهنمونه می
 و پيشه و کسب حقو  مدنی دادرسی آيين قانون 442 یماده در مذکور عدوانی تصرف
 و متعاقدين مجازاتو  مستأجر و موجر روابط قانون 11 یماده در غيرمذکور ملک در تجارت

 در مذکور مجدد ازدواج در و ازدواج قانون 1 یماده در مذکور غيررسمی ازدواج عقد در عاقد
در  13/10/1451مورخ  1101/01/51ی و نظر شماره خانواده حمايت قانون 15 یماده

قانون مجازات اسالمی اشاره کرد. براساس  010ی موضوع ماده قسامه با قتل اثباتخصوص 
 شورای مجلس با قانون اصالح» نگهبان شورای 05/10/1452 مورخ 0141 یشماره ظرن

. صالحيت فقهای شورای «ندارد اختياری و وظيفه امر، اين در نگهبان شورای و است اسالمی
نگهبان در چنين مواردی، صرفاً اعالن عمومی تشخيص مغايرت قانون با قانون اساسی )و نه 

ی اشخاص و مقامات )اعم از و از زمان اعالم، کليه 14سکوت يا لغو يا ابطال قوانين( است
ترتيب اثر بدهند.  اند و بايد به آن نظرتقنينی، اجرايی و قضايی( مکلف به تبعيت از نظر اعالمی

قوانين »بر « شرع و قانون اساسی« حکومت»»توان در مفهوم مستند برداشت مذکور را می
 بر آن تصريح شده است. 3دانست که در بخش حکومت شرع بر قوانين در اصل « عادی

 قانون اصول شمولمشخص نيست که در چه مواردی  مزبور تفسيری ینظريه درهمچنين 
نياز دارد و در چه مواردی نياز  نگهبان شورای تفسير به جاريه وانينق در خصوص اساسی

ندارد. اگر در اصلی از قانون اساسی شورای نگهبان دارای رويه شده باشد، به اين معناست که 
شمول آن اصل نسبت به قوانين، به تفسير شورای نگهبان نياز ندارد؟ يا صرف وجود چند نظر 

کند؟ اکثريت کمّی نظرهای شورای ص آن اصل کفايت میموردی شورای نگهبان در خصو
نگهبان در خصوص يک اصل، برای شمول اصل نسبت به قانون جاری کافی است يا خير؟ 

ای اعضای شورا آخرين نظرهای اعضای شورای نگهبان مالک است يا به صرف تغيير دوره
 اساسی قانون لاص شمولکه  مواردیبايد منتظر رويکرد جديد شورا بود؟ در چنين مواردی )

ی چنين مواردی مبهم و (، که ضابطهداردن نياز نگهبان شورای تفسير به جاريه قوانين به نسبت
بلکه مسکوت است، تکليف چيست؛ آن قانون منع اجرايی دارد يا خير. در نتيجه، نظر تفسيری 

يد در خصوص مزبور ابهامات متعددی دارد که در خصوص موارد عملی قابل اجرا نيست و با
انديشی شود، و اال اصل برتری قانون اساسی در عمل مورد خدشه قرار اين ابهامات چاره

خواهد گرفت؛ کما اينکه چنين شده است. برای وضوح بيشتر ابهامات مزبور در ادامه، قانون 
 شود.صورت موردی تحليل میسازمان برق ايران به
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های مغايرت احتمالی قانون جاری با سياستوضعيت  مزبور تفسيری یعالوه در نظريهبه
 کلی نظام و ساير اسناد باالدستی مسکوت است.

ی تفسيری شود که شورای نگهبان در يک نظريههای مزبور پيشنهاد میمبتنی بر استدالل
تنها مرجع صالح در خصوص تشخيص مغايرت قوانين عادی با قانون اساسی  -1»اعالم کند 

تمامی مقامات )اعم از تقنينی، اجرايی و قضايی( و اشخاص بايد  -0شورای نگهبان است. 
در صورت مغايرت صريح قانون با  -4براساس نظر اين شورا نسبت به قوانين اقدام کنند. 

قانون اساسی، آن قانون منع اجرايی دارد که تشخيص ابتدايی مغايرت صريح با مقامات است و 
ين مقامات و يا شکايت از تشخيص مقامات توسط در صورت بروز اختالف در اين تشخيص ب

ی نگهبان، موضوع در جلسه مردم، با وارد دانستن مغايرت به تشخيص يکی از اعضای شورای
در صورت مغايرت  -3شود. ی شورا جهت رسيدگی و اعالن نظر مطرح میالعادهفوق

 51ی موضوع ماده غيرصريح قانون با قانون اساسی براساس تشخيص و اعالم مقامات سياسی
قانون مديريت خدمات کشوری، در صورت اتفاق نظر دو عضو شورا مبنی بر وجود مغايرت، 

 «. شودمی مطرح نظر اعالن و رسيدگی جهت نگهبان شورای یالعادهفوق یجلسه در موضوع

بررسی مواد قانون سازمان برق ایران از حيث مطابقت با قانون  .2
 11اساسی و اسناد باالدستی

 مواد ،انتقادی و با توجه به نظرهای شورای نگهبان -تحليلی روش براساس قسمت اين در
ممکن است در خصوص برخی  .شوندبررسی می( قانون پس اين از) ايران برق سازمان قانون

اند، در قوانين جاری که مورد ايراد از نظرهای شورای نگهبان که مورد استناد قرار گرفته
اند، بتوان مصاديقی يافت؛ البته اين امر مثال بارز در خصوص يز واقع نشدهشورای نگهبان ن

مواردی است که شمول اصل قانون اساسی نسبت به قانون به نظر تفسيری شورای نگهبان نياز 
 نداشته باشد.

 قانون 5ی ماده .1ـ2
 و توليد تتأسيسا برداریبهره و احداث و ايجاد يا توسعهقانون، ضمانت  1ی براساس ماده

 و صنعتی و کشاورزی امور در مصارف منظوربه اشخاص توسط برق نيروی توزيع و انتقال
 از درخواست با آن اشخاص کار یادامه يا شروع از جلوگيری، پروانه کسب بدون تجاری
 1 یماده 0 یتبصرهاست. براساس  تضميناين  اجرای به هاآن یوظيفه و انتظامی مقامات

 منظوربه برق و آب وزارت طرف از که است اینامهاجازه قانون اين در پروانه از رمنظو» قانون



 

 
 73/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

18 

 معين شرايط طبق برق نيروی فروش و توزيع و انتقال و توليد تأسيسات از برداریبهره و ايجاد
 .«شودمی صادر

( تجاری و صنعتی و کشاورزی امور) مصرح موارد که نيست مشخصدر اين خصوص 
. خير يا دنشومی نيز خانگی مصارف شامل آيا ،مثال برای. تمثيلی يا دارند حصری یجنبه

 در مصرح موارد لحاظ بدون شغل حق تحديد معنای به که مواردی در 1 یماده حکم اطالق
 .دارد اساسی قانون 01 اصل مغايرت با و 34 اصل 3 بند با مغايرت یشائبه باشد، 01 اصل

 یاليحه خصوص در نگهبان شورای 1/11/1411 مورخ 1110 یشماره نظر براساس
 مصوب ايران اسالمی جمهوری فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، یتوسعه اول یبرنامه

 گرددمی شغل و صنف نوع هر شامل که( 05) یتبصره عموم و اطالق» مجلس، 11/12/1411
 قانون 01 اصل با ،هست نيز قبلی هایپروانه تمديد و تجديد به نسبت آن شمول موهم نيز و

 و مجوز گونه هر اعطای در: »داشتمی اشعار مزبور 05 یتبصره .«دارد مغايرت اساسی
 اقتصادی هایبخش یکليه در صنفی و خدماتی توليدی، مشاغل متقاضيان به کار یپروانه

 را نياز مورد سطوح در ایحرفه و فنی هایآموزش یويژه یدوره که است کسانی با اولويت
 1 یماده حکم اطالق توان وحدت مالک گرفت و گفت کهاز اين نظر می .«باشند ردهک طی

 .است 01 اصل با مغاير گردد،می شغلی نوع هر شامل که قانون
 اعطای شرايط تعيين یهامالک -1 ،قانون 1 یماده 0 یتبصره براساس اينکه به توجه با
مزبور ظهور  0ی و بلکه تبصره تندنيس مشخص مجوز اعطای شرايط تعيين مرجع -0 و مجوز

 مغايرت یشائبهقانون،  1ی ماده خصوص در ،در تعيين آن دو مورد توسط وزارت نيرو دارد
 (1-0) بند در آن آثار و 11 اصل الزامات خصوص در .داردوجود  قانون اساسینيز  11 اصل با
 .شد خواهد داده توضيح تفصيلی صورتبه

 قانون 6ی ماده .2ـ2
 به يا نباشند فنی صالحيت واجد برق، مؤسسات کهدرصورتی قانون، 1 یماده اسبراس

 تواندمی نيرو وزارت ند،کنن عمل بدان و نشوند متعهد نيرو وزارت مقررات و هابرنامه اجرای
 يردگ اختيار تحت او ینماينده يا محل دادستان حضور با را مربوط یابنيه و تأسيسات یکليه

 طبق را سسهؤم آن مقرر مدت پايان از پس و اداره امانی صورتبه سال دو مدت تا را هاآن و
 و شخصی مالکيت تهديد و تحديد جهت از ماده اين اطالق. کند تصرف و خريداری قوانين

 سيمايی و منتظر نظری) شخصی مالکيت در دولت دخالت ورود حدود در ابهام و خصوصی
 .رسدمی نظربه اساسی قانون 35 و 31 ،00 ،02 ،11 اصول با مغاير ،(14: 1411 صراف،
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 یشماره نظر به توانمی نمونه برای اساسی، قانون منظر از مالکيت به احترام خصوص در
 کشور مراتع و هاجنگل قانونی طرح خصوص در نگهبان شورای 14/1/1411 مورخ 1111

 چاه ،(45) یماده( 1) یهتبصر در»: داشتمی اعالم که کرد اشاره مجلس 11/3/1411 مصوب
 مراعات هاآن حق بايد و است هاآن صاحبان ملک ديوار، و کپر آلونک، چپر، اعيانی و حفرشده

 هاتاالب و فارسخليج و هادرياچه درياها، حريم»: داشتمی اشعار مزبور 45 یماده .«شود
 اسناد اراضی، قبيل اين متصرفين اينکه ولو نيست خصوصی تصرف و تملک و تمليک قابل

 و درياها حريم در 14/5/1430 از قبل که اعيانی و عرصه استثنایبه باشند، گرفته مالکيت
. ... باشد شده ايجاد و تصرف هاتاالب حريم در 41/0/1411 از قبل و فارسخليج و هادرياچه
 یبيشه يا ميوه باغ يا و تأسيسات يا ساختمان ماده، اين در اعيانی از منظور -1 یتبصره
 ايجاد و چاه حفر و ديوارکشی صرف کپر، آلونک، چپر، نه باشد،می قلمستان يا و کاشتدست
 .«هاآن امثال و خاردار سيم نصب و حصار

. رسدمی نظربه اسالم یاوليه احکام با مغاير حيث، اين از قانون 1 یماده حکم همچنين
 اصول از مؤثرتر مالکيت تضمين منظوربه را شرعی موازين به استناد نگهبان شورای که جاازآن

 با مغايرت دليلبه شورا اين موارد بيشتر در ،(310: 1411 ويژه،) کندمی تلقی اساسی قانون
 شورای فقهای عموم تلقی البته. است کرده رد را مالکيت ناقض مصوب مواد شرعی موازين
 مالکيت از( نظام مصلحت تشخيص مجمع تشکيل و 1452 سال از قبل تا خصوصبه) نگهبان

 حکم عنوانبه تسليط یقاعده از منبعث و ناپذيرانعطاف برداشت اسالمی، موازين منظر از
 یشماره فقهی نظر به توانمی نمونه برای. رسدمی نظربه ناپذيرتخلف ثابت یاوليه

 اطالق» :داردمی اظهار که کرد اشاره نگهبان شورای فقهای 1/5/1411 مورخ 00111/42/11
 اراضی شامل زيرا شد دانسته شرع موازين خالف مذکور اراضی از دولت نمودن استفاده جواز

 جواز اطالق لذا و گرددمی نيز باشدمی شرعی حقذی يا مالک دارای شرعی ضوابط طبق که
 موازين خالف مبيحه ضرورت وجود عدم فرض در حقذی يا مالک رضايت بدون استفاده

 شودمی موارد اين شامل که اسالمی انقالب پيروزی از پس مصوب قوانين البته. باشدمی شرع
 منفعه يا عيناً که مواردی در وجه پرداخت عدم همچنين. گيرد قرار توجه مورد است الزم

 خالف -باشد داشته مالک شرعی ضوابط طبق که مواردی مانند - باشدمی يد ضمان مشمول
 سير به توانمی همچنين خصوص اين در .«گرددیم ضمان موجب و بوده شرع موازين

 تشکيل از پس تقريباً .کرد اشاره 11شورا اين شرعی ايرادات و شهری اراضی قانون تصويب
 شورای فقهای مستند مصلحت و ضرورت معيار دو ،تدريجبه و نظام مصلحت تشخيص مجمع
 .(1413 امجديان، ويژه )و است شده تلقی افراد مالکانه حقوق سلب يا تحديد جهت نگهبان
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 قانون 7ی ماده .3ـ2
در  ملزم به تبعيت از مقررات وزارت نيرو برق مؤسساتقانون، تمامی  5ی براساس ماده

 نيروی برق فروش و توزيع و انتقال و بهبود وضع توليد و برق مؤسسات یاداره طرز مورد
 يا بنگاه يا شرکت از رتعبا برق یمؤسسه» ،قانون 1 یماده 1 یهستند. براساس تبصره

 طوربه برق نيروی فروش و خريد منظوربه توزيع يا انتقال يا توليد کار به که است سازمانی
 يا و آن به وابسته يا شهرداری به متعلق يا دولتی اينکه از اعم باشد داشته اشتغال جزئی يا عمده

 .«باشد مختلط و خصوصی
 مؤسسات آزادی تحديد به يت از مقررات،در خصوص تبع قانون 5 یماده حکم اطالق

ای در اختيار ی هر مؤسسه؛ همچنين طرز ادارهشودمنجر می خود یسسهؤم یاداره در برق
مالک آن مؤسسه است و تحديد اين اختيار ماهيت تقنينی دارد که بدون تعيين ضابطه توسط 

 متعدد اصول باقانون،  5ی رسد اطالق حکم مادهنظر میمقنن انجام گرفته است. در نتيجه به
سبب اعطای امر تقنينی )به 11 ودليل تحديد آزادی( )به 35 ،00 اصول جمله از قانون اساسی

 صورتبه (1-0) بند در آن آثار و 11 اصل الزامات خصوص در .ت داردمغايربه وزارت نيرو( 
 .شدخواهد  داده توضيح تفصيلی

 قانون 8ی ماده .4ـ2
 یتابعه هایشرکت يا مؤسسات احتياجات تأمين وزارت نيرو مجاز بهبراساس اين ماده 

 کارکنان اداری و فنی آموزش منظوربه خدمات یارائه و اداری و فنی خدمات لحاظ از برق
 است. نياز مورد هایرشته در مزبور مؤسسات
 با خدمات مزبور، اطالق با توجه به خدمات یارائه خصوص درقانون  1ی ماده حکم
 رعايت با بايد حکم اين اجرای. دارد مغايرت اساسی قانون 33 اصل کلی هایسياست
قانون اساسی،  33توضيح اينکه پس از انقالب، براساس اصل  .باشد مزبور کلی هایسياست

نيروی برق، جزء بخش دولتی قرار گرفت و تمامی مؤسسات برق تأمين از جمله  نيرو تأمين
های کلی سياست« الف»بند  0جزء  1شدند. سپس براساس رديف  غيردولتی به دولتی تبديل

 و مالکيت گذاری،سرمايه»مقام معظم رهبری،  1/4/1413قانون اساسی ابالغی  33اصل 
« صادرات و داخلی مصارف برای برق واردات و توليد شامل نيرو تأمينزمينه ...  در مديريت

اعالم شد.  مجاز «خصوصی و تعاونی هایخشب و غيردولتی عمومی نهادهای و هابنگاه» توسط
 فعاليت حق دولت»مزبور تصريح کرده است:  کلی هایسياست «الف» بند 1 جزءهمچنين 
 شامل) فعاليت گونه هر است موظف و ندارد را 33 اصل صدر موارد از خارج جديد اقتصادی
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 نباشد، 33 اصل رصد عناوين مشمول که را( آن از برداریبهره و قبلی هایفعاليت تداوم
 هایبخش به( فعاليت کاهش %02 حداقل ساليانه) چهارم یسالهپنج یبرنامه پايان تا حداکثر
 حسن در نظام وليتمسئ به توجه باکند.  واگذار غيردولتی عمومی و خصوصی و تعاونی

 دولت، توسط 33 اصل صدر عناوين از خارج ضروری فعاليت شروع و تداوم کشور، یاداره
.«. است مجاز معين مدت برای اسالمی شورای مجلس تصويب و وزيران هيأت پيشنهاد به ابن

« 33 اصل صدر عناوين از خارج»صورت مطلق و در مواردی که ی خدمات بهدر نتيجه ارائه
 باشد، مغاير با سياست کلی مزبور است.

 مقام 12/3/1411 ابالغی اساسی قانون 33 اصل کلی هایسياست «ج» عالوه، براساس بندبه
 اصلی هایشبکه استثنایبه نيرو تأمين هایبنگاه سهام از درصد( 12) رهبری، واگذاری معظم
 غيردولتی عمومی هایبنگاه و عام سهامی تعاونی هایشرکت خصوصی، هایبخش برق به انتقال

کرده بود:  اساسی تصريح قانون 33 اصل کلی هایسياست «الف» مجاز دانسته شد. پيشتر ذيل بند
 حفظ به با توجه ،33 اصل صدر هایفعاليت در غيردولتی و دولتی هایبخش یبهينه سهم»

 قانون طبق اقتصادی، یتوسعه و رشد و اجتماعی عدالت و کشور استقالل و دولت حاکميت
قانون  33های کلی اصل قانون اجرای سياست 4ی ماده« ب»بر اين اساس، بند «. شودمی تعيين
 سهام مجموع ارزش از درصد 12 کرد تا مکلف مجلس، دولت را 1/11/1411ی مصوب اساس
( 33 اصل صدر های)فعاليت قانون اين 0 یماده دو گروه مشمول فعاليت هر در دولتی هایبنگاه

واگذار کند. در  غيردولتی عمومی و تعاونی خصوصی، هایبخش به را آهنراه و راه استثنایبه
های دولتی برق را واگذار کند، چگونه مجاز است به درصد از شرکت 12بايد  نتيجه، دولتی که

قانون سازمان برق بدون رعايت  1ی ی خدمت کند. بنابراين، اطالق مادههايی ارائهچنين شرکت
 سياست کلی مزبور مغاير با آن خواهد بود.

های قی سياستدر اين مقاله فرصتی نيست که وارد بحث ماهيت، اعتبار و جايگاه حقو
طور است که ها اينی شورای نگهبان در استناد به اين سياسترويه 11کلی نظام شويم.

 15کند.قانون اساسی اعالم می 112يا  15ها را مغاير با اصول مصوبات غيرمنطبق با اين سياست

 قانون 9ی ماده .5ـ2
 جدول) تعرفه راساسبايد ب برق کنندگانمصرف از وجهی نوع هر اخذبراساس اين ماده 

 شرايط و مقررات بر مشتمل مزبور هاینامهآيين نيرو باشد. وزارت هاینامهآيين و (هانرخ
 با معامالت انجام در که اصولی و مصارف انواع بهای احتساب طرز و برق فروش
 .است، گرفت خواهد قرار عمل مورد کنندگانمصرف
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 بهای احتساب طرز و برق فروش شرايط»مشتمل بر های نامهقانون، تعيين آيين 1ی در ماده
 «گرفت خواهد قرار عمل مورد کنندگانمصرف با معامالت انجام در که اصولی و مصارف انواع

منجر  برق مؤسسات یاداره در برق مؤسسات آزادی تحديد به تواندنيرو، اوالً می توسط وزارت
 به توجه قانون اساسی است؛ ثانياً با 35 و 00 لاصو جمله از متعدد اصول با مغاير امر اين که شود
 قانون اساسی است. 11تقنينی دارد، تفويض آن به وزارت نيرو مغاير با اصل  ماهيت امر اين اينکه

 قانون 11ی ماده .6ـ2
ی قانون، جريمه 1 یماده موضوع هاینامهآيين شرايط از تخلفبراساس اين ماده برای 

 بعد دفعات در و ريال هزارپنجاه تا هزارپنج اول یدفعه درن جريمه نقدی تعيين شده است. اي
 اسالمی مجازات قانون 01 یتعيين شده است. براساس ماده ريال هزار يکصد تا هزار ده

 سه هر مرکزی بانک توسط اعالمی تورم نرخ تناسببه نقدی، یاين جريمه 1/0/1410 مصوب
قانون مغاير با اصول متعدد  12ی است. ماده تعديلبل قا وزيران هيأت تصويببا  باريک سال

 به وارده اتايراد بر مبنی قانون، 1ی سبب ارجاع اين ماده به مادهقانون اساسی است: اوالً، به
تخلف  عناوين بايدثانياً،  رسد؛نظر میقانون اساسی به 11 و 35 ،00 اصول مغاير ،1 یماده

ها ضابطه مشخص شده باشد؛ و اال با توجه به اينکه تعيين يا در قانون برای آن باشند مشخص
قانون اساسی مغاير  41قانون با اصل  12ی جرايم و تخلفات ماهيت تقنينی دارد، حکم ماده

 به) مجازات و جرايم تخلفات، تعيين مانند ،نددار تقنينی ماهيت که اموری رسد.نظر میبه
 شورای اساس همين بر .نيستند دولت جمله زا ديگران به تفويض قابل ،(41 اصل استناد

 ديگران به تقنينی صالحيت تفويض صورت در را مجلس مصوباتدر موارد متعددی  نگهبان
 و فتحی ؛411-444 :1413 اصفهانی، کوهی و فتحی) کندمی و کرده اعالم اصول اين با مغاير

 .(111-411 :1411 اصفهانی، کوهی
 یقوه به هاآن تفويض که دارد تقنينی ماهيت هامجازات و تخلفات و جرايم ميزان تعيين

 :1410 برومند،) است اساسی قانون 11 اصل با ی مجريه مغايرمصوب قوه ینامهآيين و مجريه
 است، زيرا خارج اجرايی و اداری مقامات صالحيت از اساسی قوانين در مجازات تعيين(. 14

 ديگران، و طوقآقايی) شوند تفکيک هم از اجرا و نتقني قدرت که کندمی اقتضا قوا تفکيک اصل
 قواعد داشتن سبببه را دولتی مقررات خود، یرويه در نيز اداری عدالت ديوان(. 051 :1411
 (.111-111 :1411 ديگران، و زادهفالح) است کرده اعالم باطل مجازات، تعيين يا آمره

قانون  12 یماده در مصرح عناوين از ارجخ مقرراتی وضع به اقدام نيرو وزارت کهدرصورتی
 یشماره رأی در طورکههمان شود؛می ابطال مقرره آن اختيارات، حدود از خروج سبببه کند،
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 مورخ 141 یشماره رأی و 12/3/1412 مورخ 121 یشماره رأی ،13/10/1451 مورخ 411
 مصوب وزارت نيرو ابطال ینامهآيين از بخشی اداری، عدالت ديوان عمومی هيأت 5/3/1414

صورت ی مذکور شورای نگهبان در مواردی به. البته رويه(05-03 :1411 حسنی،) است شده
 نظر مانند مواردی قانون اساسی رعايت نشده و اين شورا در 141استثنايی و مستند به اصل 

 اشتهگذ صحه وزيران هيأت توسط مجازات تعيين بر خود، 05/3/1413 مورخ 10541 یشماره
 بر مبتنی و درستیبه (. مستند اين نظر اين است که هرچند00-01 ،1410 برومند،) است

 و (1111 و 1112 :1411-1412 قوانين، کل یاداره) اساسی قانون در بازنگری شورای مذاکرات
 «قوانين» یکلمه» نگهبان، شورای 11/1/1451 مورخ 0121 یشماره تفسيری ینظريه تصريح به

 یواژه ، ليکن«شودنمی اساسی قانون شامل اساسی قانون وهشتم يکصدوسی اصل ذيل رد مذکور
 )صورت 1411به استناد مذاکرات خبرگان قانون اساسی در سال  ،141 اصل صدر در «قوانين»

( 312 :1 ، ج1413 ايران، اسالمی جمهوری اساسی قانون نهايی بررسی مجلس مذاکرات مشروح
 .(13: 1414شود )رستمی و برزگر خسروی، می اساسی قانون اسی، شاملو ساير اصول قانون اس

 گردوغبار یپديده با مقابله آمادگی اجرايی ینامهآيين)مانند  مواردی در نيز وزيران تأهي
 و گرد یپديده زيانبار آثار با مقابله و آمادگی ینامهآيين و وزيران تأهي 04/3/1411 مصوب

 اساسی قانون 141 اصل به مستند (وزيران تأهي 01/3/1411 مصوب کشور در( ريزگرد) غبار
 ینامهآيين هاآن به اداری حقوق در که است کرده تقنينی ماهيتبا  مقرراتی وضع به اقدام

برخی حقوقدانان با تعيين قيودی اين  (.114-113 :1414 زاده،موسی) شودمی اطالق مستقل
 (.041 :1411 ديگران، و زادهفالح) دانندامر را درست می

 قانون 11ی ماده 2ی تبصره .7ـ2
 وزيراين  مخصوص ابالغ موجب به که نيرو وزارت کارکنان گزارشبراساس اين تبصره 

 تحت. است دادگستری ناضابط گزارش حکم در، شوندمی معرفی دادسراها به و انتخاب
 توسط قضايی مرجع نظر زير آموزشی یدوره گذراندنن و نبودن دادستان تعليمات و نظارت
 قانون 111 اصل 3 بند موضوع جرم کشف در يهيقضا یقوه صالحيت با مغاير مزبور کارکنان
 شورای 13/3/1453 مورخ 311 یشماره نظرتوان به عنوان مؤيد میبه .رسدنظر میبه اساسی
 مصوب راناي اسالمی جمهوری آبزی منابع از برداریبهره و حفاظت طرح خصوص در نگهبان

 اصل( 3) بند به توجه با 01ی ماده»داشت: اشاره کرد. اين نظر اشعار می مجلس 42/4/1453
 نموده محول انتظامی نيروی به را جرائم کشف و تفتيش مسئوليت» که اساسی قانون 111
مزبور عنوان کرده بود:  01ی ماده«. شد خواهد اظهارنظر ابهام رفع از پس و است مبهم «است



 

 
 73/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

299 

 نيروی عهده به آن اجرايی ینامهآيين و قانون اين اجرای در جرايم کشف و تفتيش ئوليتمس»
 و بازرسی»را به اين شرح اصالح کرد:  01ی مجلس برای رفع اين ايراد ماده«. باشدمی انتظامی
 عنوانبه انتظامی نيروی طريق از آن اجرايی ینامهآيين و قانون اين اجرای در جرائم کشف
 «.شودمی انجام يهيقضا یقوه ضابط

 و 1410 مصوب کيفری دادرسی آيين قانون 01 و 01 مواد در دادگستری ضابطان
 ضابط عنوان احراز مزبور، قانون 42 یماده طبق که اندشده تعريف آن 1413 یاصالحيه

 راندنگذ با الزم هایمهارت فراگيری به منوط بودن اعتماد مورد و وثاقت برعالوه دادگستری،
 دادگستری ضابطان یويژه کارت تحصيل و مربوط قضايی مرجع نظر زير آموزشی هایدوره
 نظر از و ممنوع کارت، اين فاقد اشخاص سوی از گرفتهصورت اقدامات و تحقيقات. است

 .است اعتبار بدون قانونی

 قانون 12ی ماده .8ـ2
 فروش يا انتقال يا توزيع يا توليد یحوزه در های مشغولمؤسسات و سازمان براساس اين ماده

 تصميمات و روش برق موظف به: اجرای تأسيسات یتوسعه و احداث امر در فعال يا برق نيروی
 اند.وزارت نيرو شده درخواستی اطالعات و آمار یارائه و وزارت نيرو مقررات و متخذه

 اطالعات و آمار» و «مقررات و متخذه تصميمات» تقييد عدم و 10 یماده حکم اطالق
 نظربه اساسی قانون 11 اصل با مغاير قوانين، رعايت به يا مشخص ضوابط به «درخواستی

در خصوص الزامات اين اصل و آثار آن از منظر قانون اساسی و رويه شورای نگهبان  .رسدمی
 تفصيل توضيح داده شد.( به0.1در بند )

 قانون 14 یماده .9ـ2
 اجرايی هایضمانت کلی طوربه و هاجرم و تخلفات به مربوط هایبراساس اين ماده مجازات

به  بنا بايد نشده،بينی پيشقانون  اين در و نباشد بزرگ جنحه هایمجازات بر زايد که قانون اين
شد؛ می تعيين مجلسين دادگستری هایکميسيون تصويب و دادگستری نيرو و وزارتين پيشنهاد

عنوان قيود تضمينات برای نشده است. اين ماده دو شرط را به ای وضعتاکنون چنين مصوبه
صورت دائمی تعيين کرده است. در اين های دادگستری مجلسين( بهمرجع وضع )کميسيون

 قانون 11 خصوص اوالً، در حال حاضر دو مجلس )مجلسين( وجود ندارد؛ ثانياً، براساس اصل
 مجلس. نيست ديگری به اگذاریو قابل و است شخص به قائم نمايندگی سمت» اساسی

 تواندمی ریضرو موارد در لیو کند؛ اگذارو تیهيأ يا شخص به را قانونگذاری اختيار تواندنمی
 تفويض خود داخلی هایکميسيون به مهفتادودو اصل رعايت با را قوانين از بعضی ضعو اختيار
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 اجرا آزمايشی صورتبه نمايدمی تعيين مجلس که مدتی در قوانين اين صورت اين در. کند
اوالً  برق سازمان قانون 13 یماده حکم .«بود خواهد مجلس با هاآن نهايی تصويب و شودمی
دليل مقيد نکردن و ثانياً به مجلس داخلی کميسيون به مجلس تقنينی اختيار تفويض دائمی سبببه

 .دارد اجرايی منع 1411 سال از و داشته مغايرت اصل اين با ،11 اصل در مقرر شرايط به رعايت
 به نگهبان شورای 15/12/1412 مورخ 3113 یشماره تذکرتوان به در اين خصوص می

 بودن آزمايشی اختيار، تفويض موضوع درج لزوم خصوص در اسالمی شورای مجلس رئيس
 اشاره کرد. اين مجلس داخلی هایکميسيون مصوبات در آزمايشی اجرای زمان مدت و مصوبه

 یوسيلهبه قانونی اساسی، قانون هشتادوپنجم اصل طبق بر که مواردی در»دارد: تذکر اشعار می
 که است مقتضی شودمی اجرا آزمايشی صورتبه و وضع اسالمی شورای مجلس هایکميسيون

 و بودن آزمايشی و اختيار تفويض موضوع شود،می ابالغ اجرا برای که کميسيون یمصوبه در
 .«نمايند حاصل اطالع آن از همگان رسمی یروزنامه در درج با تا شود قيد شآزماي مدت

 قانون 18ی ماده .11ـ2
 صورت در مجازند آن یتابعه هایشرکت و مؤسسات و نيرو دارد وزارتاين ماده اشعار می

 و انتقال تأسيسات به نصب و امالک مستغالت و اماکن حريم و شهرها عمومی معابر در لزوم
 که خصوصی اماکن و مستغالت ديوارهای از توانندمی همچنين کنند. اقدام برق نيروی يعتوز

 سلب و خرابی موجب عرفاً که جايیآن تا زراعتی هایزمين و است معابر عمومی به مشرف
 پايه، مقره، مانند) و توزيع انتقال وسايل نصب منظوربه نشوند، مردم امالک از متعارف یاستفاده

 کند. استفاده مجاناً برق خطوط کانال عبور همچنين و( امثالهم و چراغ یپايه انشعاب، یجعبه
 خصوص درخود  4/10/1455 مورخ 3011/01/55 یدر نظر شماره نگهبان شورای فقهای

 1 بند به نسبت( ع)عبدالعظيم  حضرت مقدس آستان توليت و فقيهولی ینماينده استعالم
 از نظر قطع»اند: اشعار داشته موقوفه اراضی خصوص در 1411 بمصو بودجه قانون 12 یماده

 3 یتبصره با موقوفه اراضی مورد در 1411 مصوب بودجه قانون 12 یماده 1 بند اطالق اينکه
 هایبرنامه اجرای برای امالک و اراضی تملک و خريد ینحوه قانونی یاليحه 1 یماده

 قانونيّت و شده نسخ اسالمی انقالب ورایش 15/11/1411 مصوب دولت نظامی و عمومی
 3 یتبصره در که شرحی به بايد و است شرع خالف اراضی اين مورد در آن اطالق ندارد،
توان در از اين نظر می«. گردد پرداخت اشاالجارهمال يا و آن قيمت است آمده الذکرفوق

بور را در خصوص ی مزقانون وحدت مالک گرفت و اطالق ماده 11ی خصوص حکم ماده
 امالک و اراضی موقوفه خالف شرع دانست.
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 نگهبان شورای فقهای 1/5/1411 مورخ 00111/42/11 یتوان از نظر شمارههمچنين می
 ناشی ارتفاق حق پرداخت عدم یدر زمينه اسالمی شورای مجلس رئيس استعالم خصوص در
 دولت توسط نفت و گاز و آب و برق مواصالتی خطوط و فرعی و اصلی هایراه حريم از

در مورد مغايرت  12/10/1411 مصوب کشور یبودجه و برنامه قانون 12 یماده 1 بند موضوع
قانون اساسی وحدت مالک گرفت.  3قانون با موازين شرعی و اصل  11ی اطالق حکم ماده

 موازين خالف مذکور اراضی از دولت نمودن استفاده جواز اطالق»دارد: نظر مزبور اشعار می
 شرعی حقذی يا مالک دارای شرعی ضوابط طبق که اراضی شامل زيرا شد دانسته شرع
 عدم فرض در حقذی يا مالک رضايت بدون استفاده جواز اطالق لذا و گرددمی نيز باشدمی

 انقالب پيروزی از پس مصوب قوانين البته. باشدمی شرع موازين خالف مبيحه ضرورت وجود
 پرداخت عدم همچنينگيرد.  قرار توجه مورد است الزم شودمی موارد اين شامل که اسالمی

 ضوابط طبق که مواردی مانند - باشدمی يد ضمان مشمول منفعه يا عيناً که مواردی در وجه
 «.گرددمی ضمان موجب و بوده شرع موازين خالف - باشد داشته مالک شرعی

 گيرینتيجه
در عمل برای پاسداری از  نگهبان شورای 11/3/1411 مورخ 1201 یشماره تفسيرینظر 

( در تمامی فروض واقعی کافی نيست که بايد تکميل و اصالح 11قانون اساسی )موضوع اصل 
جز شورای نگهبان در مورد داوری در خصوص مطابقت قانون عادی شود. پذيرش مراجعی به

رسد. با توجه به نظر نمیهسازگار ب 11خصوص اصل با قانون اساسی با روح قانون اساسی به
خصوص در جزء حقوق و تکاليف مردم(، هر قانون ابتنای قانون اساسی به موازين اسالمی )به

دليل مغايرت با شرع بايد متضمن حکمی برخالف قانون اساسی از حيث تضييع حقوق مردم به
عنوان مصداق توسط فقهای شورای نگهبان رسيدگی شود. پاسداری از قانون اساسی )حداقل به

ی مدون قانونی( از مصاديق پاسداری از موازين اسالمی عينی موازين شرع در يک مجموعه
( بوده که در صالحيت انحصاری شورای نگهبان است و اين شورا بايد 11و  3)موضوع اصول 

(، اقدام به انجام مسئوليت 1عنوان حکم اصل رأساً يا به درخواست مقامات و افراد ملت )به
( 11و  13، 10، 12تا  1ويش کند. برای نمونه، بسياری از مواد قانون سازمان برق ايران )مواد خ
نحو صريح يا غيرصريح با قانون اساسی يا با شرع مغايرت دارند و نظر به اينکه اين قانون از به

قوانين پرکاربرد در صنعت برق بوده و مستند بسياری از مقررات دولتی است، بايد شورای 
نگهبان در مورد اين قانون ورود کرده و مواد مخالف آن با قانون اساسی را اعالن کند تا تمامی 

 اشخاص براساس آن عمل کنند.
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 هایادداشت
ر.ک: برزگر « مقررات دولتی»در خصوص تعريف، مصاديق، مراجع وضع و شرايط اعتبار  .1

 .51-11: 1411خسروی، 

 ره کرد:اشا ريبه مقررات ز توانینمونه م یبرا .0
مورخ  412/14131/12 یبرق( به شماره ديتول ی)برا یبرداربهره یپروانه يیدستورالعمل اجرا (1

دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه  (0 ؛یدر امور برق و انرژ روين ريمعاون وز 13/3/1412
دنظر: يتجد خيرتا ران،يبازار برق ا ميتنظ أتيه 0/1/1412برق( مصوب  ديتول ی)برا یبرداربهره

 روگاهياز ن یو نگهدار یبرداربهره تيصالح یصدور پروانه يیدستورالعمل اجرا -4؛ 0/1/1411
 هيالحاق-3 ؛یدر امور برق و انرژ روين ريمعاون وز 11/1/1410مورخ  412/12111/10 یبه شماره

 14از  ترنييپا یمتصل به شبکه یهاروگاهين یبرا یبرداربهره یپروانه يیبه دستورالعمل اجرا
 .یدر امور برق و انرژ روين ريمعاون وز 02/1/1411مورخ  412/12544/11 یبه شماره لوولتيک

 در برق فروش و خريد شرايط و نرخ روش، تعيين ینامهآيين( 1-1) بند براساس مزبور هيأت .4
 یماده استناد به مزبور ینامهآيين که شد ايجاد نيرو وزير 4/1/1410 مصوب کشور برق یشبکه

 تأسيس قانون 1 یماده «ز» و «هـ» بندهای و 11/3/1431 مصوب ايران برق سازمان قانون 10
در حال حاضر با توجه  .بود شده صادر آن بعدی اصالحات با 01/11/1414 مصوب نيرو وزارت
 عمرج تنها رقابت شورای اساسی، قانون 33 اصل کلی هایسياست اجرای قانون 10 یبه ماده

 برق بازار تنظيم هيأت مزبور، قانون تصويب تاريخ است؛ لذا از ضدرقابتی هایرويه به رسيدگی
 صالح «ضدرقابتی هایرويه به رسيدگی» و «انحصار منع و رقابت تسهيل» امور در ديگر ايران،
 .است رقابت شورای انحصاری صالحيت در امور اين و نيست

 .11-12: 1413رزگر خسروی، ؛ قاسمی و ب1411 خسروی، ر.ک: برزگر .3

ج  ،1413 ايران، اسالمی جمهوری اساسی قانون نهايی بررسی مجلس مذاکرات مشروح صورت .1
 .111و  111، 111، 133: 0 ؛ ج412، 1

 قانون چهارم اصل به توجه با شرع با هاآن از موادی يا مقررات و قوانين مغايرت : اعالم11ی ماده .1
 تابع و يابدمی انجام نگهبان شورای فقهای اکثريت توسط باشد مقتضی که نزما هر در ،اساسی
 اداری عدالت ديوان فقهی هایباشد. سؤالنمی اساسی قانون نودوچهارم اصل در مذکور هایمدت

 رئيس و ديوان رئيس طريق از مورد حسب شرع با مقررات و قوانين مغايرت یدرباره قضات و
 شود.می ارسال نگهبان شورای به قضائيه یقوه

 .54-50: 1412فرد، پيشه ؛ جعفر34: 1411ک: خمينی، .ر مثال برای .5

 11/3/1455مورخ  0151/5ی ی نامهبه شماره قضاييه یقوه قضايی امور کل مدير ر.ک: استعالم .1
 رسمی کارشناسان کانون لاستقال به مربوط قانونی یاليحه بررسی درخواست خصوص در

اساسی از شورای  قانون و شرع موازين با انطباق حيث از انقالب شورای مصوب دادگستری
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 از موادی است ممکن -1»مبنی بر اينکه  11/1/1455مورخ  4121/01/55ی نگهبان و نظر شماره
 قوانين ودنب اساسی قانون خالف مورد در اظهارنظر لکن باشد، اساسی قانون خالف قانون اين

 شرع خالف که موردی به مزبور قانون در -0است.  خارج نگهبان شورای صالحيت از گذشته
 .«نشد برخورد شود، شناخته

9. http://nazarat.shora-
rc.ir/Forms/FileLoad.aspx?id=LR771ZzVh1w=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iu
fWLR1csaqpt/F9Oo=&NF=bHiIRfspeW0=  

10. http://www.parliran.ir/majles/fa/Content/catlist/cat3802/%D8%B3%D8%A7%D9%84%
20%D8%A7%D9%88%D9%842  

11. http://www.parliran.ir/majles/fa/Content/catlist/cat3802/%D8%B3%D8%A7%D9%84%
20%D8%AF%D9%88%D9%852  

، 1412 ند،شويو درو ی؛ راج434-401، 1411 زاده،ی؛ موس30-5، 1411 ،یاخامنه ینير.ک: حس .10
 .111-111: 1412 ،ی؛ برزگر خسرو124-140

 ،یاني؛ کاو104: 1412 شوند،يو درو یمرجع وضع قانون است )راج تيلغو قانون اصوالً در صالح .14
 ديعمالً به تهد کند،یم تيکه به گذشته سرا زي( و ابطال قانون ن111-112و  131-135: 1411

 یفاياست یول شود،یق افراد مشمول مرور زمان نملذا هرچند ح شود؛یمردم منجر م يیقضا تيامن
 یفاياشتباه مقامات موفق به است اي ريتقص ليدلافراد به کهیاست و درصورت طيتابع شرا حقوق

 ديحالت، ضرر مردم با نيا رينشوند، مقامات مسئول ضامن هستند و در غ شيخو یحقوق شرع
. عطف به ماسبق شدن ابطال مقررات (151حکومت جبران شود )مستنبط از اصل  یلهيوسبه

قانون تشکيالت و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب  14 یحکم ماده عخالف شرع موضو
 برداشت است. نيا ديمجلس، مؤ 00/1/1412

است که از نظر اعتبار حقوقی  یآورالزام یحقوق یمقاله هر قاعده نيدر ا یاز اسناد باالدست منظور .13
 1نظام موضوع بند  یکل یهااستي)مصوبات مجلس( قرار دارد؛ مانند س یعاد نيفراتر از قوان

 .یقانون اساس 112اصل 

15. http://nazarat.shora-
rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=2UV0lhkaT0o=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m6
8PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo= 

 .1415 ،نظيف طحان و ؛ اسماعيلی1412ر.ک: ارسطا و ديگران،  .11

 یشورای نگهبان در مورد اليحه 11/11/1411مورخ  1240/122/11ی نظر شماره 11ر.ک: بند  .15
-1411) ايران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، یتوسعه ششم یسالهپنج یبرنامه
 1/12/1411مورخ  32111/42/11ی نظر شماره« الف»مجلس و بند  01/12/1411 مصوب( 1322

 مجلس. 15/1/1411توسعه مصوب  پنجم یسالهپنج یبرنامه ینگهبان در خصوص اليحه شورای
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 منابع

 الف( فارسی
 تقنين مرزهای (،1411) علی مشهدی و مسعود فريادی، عرفان؛ شمس، ؛مسلم طوق،آقايی .1

 انتشار و تنقيح تدوين، معاونت :تهران ،ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون در اجرا و
 .جمهوری رياست مقررات و قوانين

 مذاکرات مشروح صورت ،(1411-1412)( تدوين و تهيه) مجلس قوانين کل یاداره .0
 یاداره :تهران دوم، چ جلد، سه ،ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون بازنگری شورای

 .اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل

و  حسين ،مهرپور ؛محمدحسين ،زارعی ؛اردشير ،اميرارجمند ؛محمدجواد ،ارسطا .4
 یفصلنامه ،«نظام کلی هایسياست جايگاه در کندوکاوی» ،(1412) سيدمحمد هاشمی

 .321-451، صص 02 ش ،راهبرد

 کلی هایسياست نهاد ماهيت تحليل» ،(1415) نظيف هادی طحان و محسن ،اسماعيلی .3
 ،01 ش ،اسالمي حقوق یپژوهشنامه ،«ايران اسالمی جمهوری اساسی در حقوق نظام

 .105-14 صص

 کد ،1412 فروردين 11 مورخ ،رجانيوز تارنمای در منتشره دداشتيا غالمحسين، الهام، .1
 :در رويت قابل ،14554: خبر

http://rajanews.com/detail.asp?id=83773  
 .1 هفتم، ج چ ميزان، ، تهران:اداری حقوق (،1411) کوروش استوارسنگری و محمد امامی، .1

 مشروح در اسالمی شورای مجلس تقنين بر شرع حاکميت»(، 1412گر خسروی، محمد )برز .5
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تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسالمی ایران با 
ریزی در راستای برنامه یمثابهقانونگذاری به ینظریه

 اجرای قوانین الهی

 **2فاطمه سادات نقوی ،*1علیرضا دبیرنیا
 

 ایران ،قم ،ی حقوق دانشگاه قماستادیار دانشکده .1
 قم، ایران ارشد حقوق عمومي دانشگاه قم، كارشناس. 2

 

 26/3/1317: رشيپذ  22/1/1317: افتيدر

 یدهكچ
ریزی برای اجرای قوانین الهي بر این مبنا استوار است كه ی برنامهمثابهی قانونگذاری بهنظریه

ریزی در قالب تنظیم ی پارلمان، برنامههای شارع مقدس است و كارویژهقانونگذاری از صالحیت
هي است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقي ایران قوانین برای اجرای قوانین )احکام( ال

از مباني اسالمي نشأت گرفته است كه در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسالمي ایران و برخي 
صراحت به فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسي نیز مشهود است. در اصول قانون اساسي نیز به

اشاره شده است. این نوشتار با « بنیادین وحي در بیان قوانین نقش»و « اختصاص تشریع به خداوند»
تحلیلي در پي پاسخ به این پرسش است كه آیا فرایند قانونگذاری در ایران با  -روشي توصیفي

شود كه ابتکار عمل قانونگذاری توسط جا ناشي ميی مذكور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآننظریه
یت شارع مقدس در قانونگذاری را عمالً به موضوعِي غیرمؤثر نحوی است كه صالحپارلمان به

تبدیل كرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقي ایران مؤخر 
بیني نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در است. بر همین مبنا، مکانیزمي پیش

ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای مي، به قانونگذاری مبادرت راستای اجرای احکام اسال
گیرد و ترتیب، فقه در جایگاهي مؤخر از قانونگذاری قرار ميپردازد. بدینجامعه، به قانونگذاری مي

كند. این تمایز ممکن است به بروز تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسالمي بسنده مي
 شود.انونگذاری مبتني بر شریعت مقدّس منجر نواقصي در نظام ق

 .ينگهبان، قانون اساس یشورا ن،یبرق، تقن یانرژ ،ياعتبار حقوق :واژگان کلیدی

                                                                                                                                                       
*Eـmail: dabirnia.alireza@gmail.com   

Eـmail: f.s.naghavi93@gmail.comir                                                                           ** ي مسئولنويسنده  
 



 

 
 73/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

111 

 مقدمه
قانونگذاری عرفي به شکل امروزی آن از زمان مشروطه به بعد مطرح شد و علمای اسالمي 

ص طراحي نظام حکومتي پردازی در خصویا در قالب دفاع از مشروطه یا در قالب نظریه
اهلل ناییني و شهید سید محمدباقر اند. از این میان آرای آیتاسالم، در این زمینه اظهارنظر كرده
ی قانونگذاری توان به دو نظریههای این دو عالم مجاهد ميصدر شایان توجه است. در نظریه

ی واجب اشاره كرد ی مقدمهمثابههو قانونگذاری ب الفراغةمنطقی ی ایجاد هنجار در حوزهمثابهبه
ی حاضر، جا كه موضوع مقالهآن از 1كه در جای خود به شرح و نقد آن پرداخته شده است.

تطبیق مبنای مطلوب بر فرایند كنوني قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمي است، از توضیح 
 شود.بیشتر احتراز مي

ریزی ی برنامهمثابهتوان قانونگذاری بها ميمبنای مطلوب قانونگذاری در رویکرد اسالمي ر
پردازی برخي علمای انقالبي زمان معاصر است؛ برای اجرای قوانین الهي دانست كه حاصل نظریه

علمایي كه اغلب خود در مجلس بررسي نهایي قانون اساسي حضور داشتند و از فعاالن نهضت 
است تا به این پرسش پاسخ داده شود كه آیا ی پیش رو تالش بر این روند. در نوشتهشمار ميبه

 ی مختار است؟فرایند كنوني قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمي ایران مطابق با نظریه
تواند به حاكمیت مؤثر تطبیق نهادها و فرایندهای نظام جمهوری اسالمي بر مباني فقهي مي

كند كه در د. ضرورت اقتضا ميسازی اسالمي منجر شوملت در چارچوب موازین اسالمي و نظام
فرایند حکومتداری، مسائل نظام سیاسي با نگاهي ژرف و انتقادی تحلیل شود. در موضوع 

قانونگذاری در نظام خصوص در مورد نظریات قانونگذاری، هرچند كتاب ارزشمند رو بهپیش
با نگاه انتقادی به اثر آقای ابراهیم شفیعي سروستاني كه  هاها و بایستهجمهوری اسالمي، آسیب

ی نظام قانونگذاری تدوین شده، قابل توجه است، تطبیق فرایند قانونگذاری بر مبنای نظریه
ی مطلوب تشریح و سپس مراحل تقنین در نظام شده، امری بدیع است. در ادامه نظریهارائه

لوب، ی مطشود و در نهایت، ضمن تطبیق این فرایند بر نظریهجمهوری اسالمي بررسي مي
 شود.تحلیلي با رویکرد انتقادی نسبت به فرایند نظام قانونگذاری جمهوری اسالمي ایران ارائه مي

 ریزی برای اجرای قوانین الهیبرنامه یمثابهبهقانونگذاری . 1
عنوان دلیل توجه به جایگاه تقنین در شرع مقدس و مجلس شورای اسالمي بهاین نظریه به

است. مورد توجه بسیاری از متفکران اسالمي قرار گرفته  -نهاد قانونگذارنه  -ریز نهاد برنامه
: 1711ریز، اولین بار در كتاب امام خمیني )ره( اشاره شد )خمیني، ی برنامهمثابهنقش مجلس به

های خود به آن پرداختند. طرفداران این ( و پس از آن، دیگر فقها و علما نیز در كتاب73و77
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اند و بر این اساس، برپایي را براساس مباني كالمي مورد قبول شیعه بنا كرده نظریه، طرح خود
در حکومت اسالمي »حکومت از ضروریات عقلي است و هر حکومتي نیازمند قانون است. 

جز خداوند كسي حق تقنین ندارد، ( و به15: 1731)سبحاني تبریزی، « قانونگذار خدا است
عالوه (. به15: 1731اتب توحید است )سبحاني تبریزی، جزء مر« توحید در تقنین»چراكه 

(. 22: 1711ی امور جامعه وضع شده است )جعفری سبحاني، قوانین و احکام اسالم برای اداره
(. بر این 21: 1711بنابراین هدف از تشکیل حکومت، اجرای احکام اسالمي است ) خمیني، 

 2:مرحله استاساس قانونگذاری در حکومت اسالمي متشکل از سه 
 ی تشریع احکاممرحله -1

براساس اعتقاد شیعه به انحصار تشریع به خداوند، تنها مرجع صالح در این مرحله خداوند 
 (.215: 1711است )جعفری سبحاني، 

 شناخت قانون توسط مجتهدان -2

ی افراد قادر به اگرچه قوانین الهي در كتاب، سنت و احادیث معصومین )ع( بیان شده، همه
هاست. بنابراین در ای از تخصصگیری از آن نیستند، چراكه این امر متوقف بر داشتن رشتهبهره

دهند. كنند و در اختیار مردم قرار ميدوران غیبت، مجتهدان قوانین را از منابع استخراج مي
ی او ی مورد توجه در این مرحله آن است كه مجتهد حق قانونگذاری ندارد، بلکه وظیفهنکته

( و این امر مبتني بر 111: 1731)جعفری سبحاني، وانیني است كه قبالً انشا شده است كشف ق
ی امور مبنای جامعیت شریعت است. بر این اساس شیعیان معتقدند اسالم در خصوص همه

شود. به همین دارای حکم است و همه چیز شامل نص خاص یا نص عام از سوی شارع مي
(، به 333: 1733ی قانونگذاری باطل است )مکارم شیرازی، سبب در تشیع، اجتهاد به معنا

 شود.ی قانونگذاری متمایز ميی اجتهاد از مرحلههمین سبب، مرحله

 ریزیی برنامهمرحله -7

طور مستقیم در حکومت اسالمي شود، بهقوانین شارع كه توسط فقها از منابع استخراج مي
ی ضوابط و سازوكارهایي برای معه نیازمند تهیهقابل اجرا نیست. اجرای این قوانین كلي در جا

(. در این مرحله، حکومت نیازمند نهادی است كه 33: 1757سازی است )مدني، تطبیق و پیاده
ریزی كند. حکومت اسالمي در این مرحله نیز نیازمند برای اجرایي ساختن این قوانین برنامه

و مقررات متنوعي است كه یک نظام  احکام شرع حاوی قوانین»قوانین عرفي نیست، چراكه 
« سازد و در این نظام حقوقي هر آنچه بشر به آن نیاز دارد فراهم آمده استكلي اجتماعي را مي

ی اسالمي به (. بنابراین مجلس براساس فتاوای مستخرجه به نیاز جامعه21: 1711)خمیني، 
رو (. ازاین122-121: 7ج ،1733دهد )منتظری، قوانین در چارچوب قوانین اسالم پاسخ مي
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روند و ترسیم خطوط كار ميعنوان منبع قانونگذاری بهكنند، بهفتواهایي كه مجتهدان صادر مي
ی مقننه در حکومت اسالمي ی قوهگیرد. با توجه به این امر وظیفهبراساس آن صورت مي

کامي است كه مجتهدان ریزی براساس احی مستقیم به منابع فقه نیست، بلکه تنها برنامهمراجعه
( و تفاوت اساسي حکومت اسالمي با 13-11: 1753اند )كعبي، از منابع شرع استنباط كرده

ها در همین نکته است. در اغلب كشورها قانونگذاری در دست مجلسي است دیگر حکومت
 كند، اما دركه براساس عقل زمیني و تجربیات خود و خواست مردم اقدام به قانونگذاری مي

(. این 73-77: 1711سازی احکام شرعي است ) خمیني، نظام اسالمي، مجلس درصدد اجرایي
ی مجریه برای اجرای قوانین ی اجرایي توسط قوهنامهمرحله از قانونگذاری شبیه به وضع آیین

گذاری كرده و ی مجریه مقرراتی مقننه است. اگرچه در این مرحله قوهموضوعه از سوی قوه
-نمي ی مجریه قانونگذاری گفتهكند، اما به این عمل قوهرات خود را ضمانت مياجرای مقر

 شود. ی مقننه قلمداد ميریزی برای عملي شدن منویات قوهشود، بلکه نوعي برنامه
كنند. مطابق این برخي علما در این مرحله به تفکیک قوانین ثابت و قوانین متغیر اشاره مي

د قوانین متحول است كه باید توسط كارشناسان و متخصصان تهیه نظر، دنیای متحول نیازمن
نویسي به معنای تشریع نیست، بلکه باید در حدود قوانین كلي و شود. بدیهي است این قانون

اصول كلي اسالمي صورت پذیرد و تشخیص عدم مخالفت با احکام و اصول اسالم الجرم با 
با رویکردی كلي به دیدگاه قائالن به این نظریه (. 112: 1731فقیهان است )سبحاني تبریزی، 

 های مجلس را در امور زیر احصا كرد:توان كارویژهمي
 منظور اجرای احکام ثابت در كشور؛ریزی بهبرنامه -

قانونگذاری برای سامان دادن به امور غیرثابت در چارچوب احکام و اصول كلي  -
 اسالم.  

افزایند و معتقدند كه قبل ی دیگری نیز به آن ميهبرخي محققان در توضیح این مبنا، مرحل
(. 11: 1753ی تبیین و تفسیر احکام وجود دارد )كعبي، ی اجتهاد و استنباط، مرحلهاز مرحله

ی مجتهدان است تا با استفاده از منابع چهارگانه، احکام را ی جعل و استنباط بر عهدهبنابراین مرحله
ی معصومین )ع( است. ی تبیین و تفسیر بر عهدهدر مقابل، مرحلهاز متن اسالم استخراج كنند و 

، شودهرچند مطابق با اصل توحید و توحید در تشریع، قانوني در عرض قانون خداوند وضع نمي
ی عصمت از هر گونه خطا و ی قوهواسطهتوانند قوانین الهي را تفسیر و تبیین كنند و بهاما مي

تند. بنابراین تفسیر معصومین )ع( از قانون الهي كامالً قابل اعتماد اشتباه در این امر مصون هس
است. از سوی دیگر، نفي صالحیت قانونگذاری )تشریع( مستقل از تشریع الهي در خصوص 

شود. امام خمیني )ره( بر مبنای وضوح در كلمات برخي عالمان دین دیده ميمعصومین )ع( به
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اكرم )ص( و امامان )ع(  داند. پیامبراجرای قانون الهي ميهمین اعتقاد، شأن معصومین )ع( را 
استثنای موارد جزئیه كه از اند، بههرگز به وضع قانوني در مقابل قوانین الهي مبادرت نکرده

 (. 335-333، 11، ج1735آید ) خمیني، حساب مياختیارات حاكم به

ی مقننه در ریه در تبیین جایگاه قوهترین نظكامل« ریزیی برنامهمثابهقانونگذاری به»مبنای 
كه با نگاه حکومتي ریزی درصورتيی برنامههاست. نظریهحکومت اسالمي در میان دیگر نظریه

ی اسالمي را به قانون برطرف كند. این به فقه همراه شود، قادر خواهد بود تمامي نیاز جامعه
کام اسالمي ابتدا به ساكن شامل احکام دهد و احنظریه، اصل را بر اجرای احکام اسالم قرار مي

اولیه است. بر مبنای این نظریه، مسائل مستحدثه باید به محضر فقها تقدیم شود و ایشان احکام 
كه معیارهای احکام ثانوی محقق و ی اسالم را در این خصوص استخراج كنند. درصورتياولیه

شوند و به همین ی اجرا وارد ميه عرصهاجرای احکام اولیه ناممکن شود، احکام ثانویه موقتاً ب
 مراتب قوانین در این دیدگاه قابل مشاهده است.سبب، سلسله

از یک سو قانونگذاری عرفي به معني مصطلح با این نظریه همخواني ندارد، چراكه این 
شمرد ی  قانونگذاری را خالف اصل توحید ميی اول، ورود به حیطهنظریه در توضیح مرحله

شده، ریشه در ی ارائهسازد. این تعارض ظاهری در نظریهصراحت ممنوع ميا بهو آن ر
ی مجموعه»ی فقها دارد. قانون در اندیشه« قانون»ی اختالف فقها و حقوقدانان در تعریف واژه

قوانین و مقررات اجتماعي است كه از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم قسط و 
: 1737)جوادی آملي، « شود تا سعادت جامعه را تأمین سازدی تدوین ميی بشرعدل در جامعه

دانند و قانون را نیز با شریعت یکسان (. در واقع فقها قانونگذاری را مساوی با تشریع مي11
ی حقوقدانان، خارج از تعریف قانون است. در كه منبع قانون در اندیشهشمرند، درحاليمي

ها هیچ امر و شود كه بدون آنمي ي برای قانون در نظر گرفتهتعریف حقوقي قانون، اوصاف
ی مقننه است شود و یکي از اوصاف قانون، صدور آن از سوی قوهنهیي قانون محسوب نمي

كه احکام شرعي حتي در معنای عام قانون كه (. درحالي11: 1753)كدخدامرادی و حیدرنژاد، 
گیرند های اداری است نیز جای نميو بخشنامه هانامهشامل تمامي مصوبات مجلس و تصویب

تواند كسي جز نهاد قانونگذاری عبارت دیگر، واضع قانون نمي(. به121: 1752)كاتوزیان، 
ترین تمایزات حکم شرعي و قانون در نظر حقوقدانان است؛ زمیني باشد. این وصف از مهم

ت و اساساً یکي از اوصاف قانون از ی فقها تنها واضع قانون خداوند اسكه در اندیشهدرحالي
 (. 113: 1732منظر فقه، آسماني و وحیاني بودن آن است )جعفری لنگرودی، 

قدر متیقن این است كه حق تعیین سرنوشت ملت ایران در قانون اساسي شناسایي شده و 
ی كشور، قانونگذاری است كه از طریق تعیین های مشاركت ملت در ادارهیکي از جنبه
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شود. نظر به اینکه ماهیت نظام جمهوری ندگان در مجلس شورای اسالمي محقق مينمای
تنها در ساختارهای نظام باید مورد توجه رو این ویژگي نهاسالمي ایران، اسالمي است، ازاین

قرار گیرد، بلکه ضرورت دارد تا وضع قوانین نیز متأثر از ماهیت اسالمي نظام باشد )داوری، 
متیقن این است كه حقوق در نظر دارد تعریف جامعي از قانون ارائه دهد،  (. قدر72: 1753

تواند بدون آنکه از لحاظ ارزشي در آن خصوص قضاوت كند و در این فرض، احکام شرع مي
توانند از ابتدا به منبع قانون تلقي شود، اما این مسئله شایان توجه است كه احکام شرعي نمي

شوند. توانند به قانون تبدیل شوند، بلکه در یک فرایند تقنیني مي عنوان قانون تلقيساكن به
تعریف حقوقي آن است و منظور از « فرایند قانونگذاری»در عبارت « قانون»بنابراین منظور از 

 ، معنای فقهي قانون مورد نظر است. «قانونگذار فقط خداست»ی قانون در جمله

 اسالمی ایرانقانونگذاری در نظام جمهوری  فرایند. 2

در این بند مصادیق نهاد قانونگذاری و مراحل و فرایند تقنین در نظام جمهوری اسالمي 
 .شودميبررسي 

 مصاديق نهاد قانونگذار در نظام جمهوری اسالمی .1ـ2
در حقوق اساسي هر كشوری، نهاد یا نهادهایي وجود دارند كه امر قانونگذاری در 

ی پارلمان قرار دارد و یشتر این كشورها این وظیفه بر عهدهها قرار دارد. در بصالحیت آن
كند. در كشور ما به فراخور اهداف و نوع حکومت پارلمان این صالحیت را انحصاراً اِعمال مي

گذاری برخوردارند. نهادهایي مانند مجلس در كنار پارلمان، نهادهای دیگری نیز از حق قاعده
ن اساسي(، شورای عالي امنیت ملي )در چارچوب اصل قانو 113خبرگان )در چارچوب اصل 

مقام معظم  1727اسفندماه  11(، شورای عالي انقالب فرهنگي )مبتني بر حکم حکومتي 112
-شوند. با وجود نهادهای متعدد قاعدهپرسي از نهادهای قانونگذار محسوب ميرهبری( و همه

شود كه یگانه ی مقننه سبب ميهگذاری در نظام جمهوری اسالمي ایران، خصوصیات خاص قو
مصداق نهاد قانونگذار در نظام جمهوری اسالمي منحصراً مجلس شورای اسالمي باشد. 

تصویب قوانین در مجلس « فرایند قانونگذاری در جمهوری اسالمي ایران»بنابراین منظور از 
طریق مجلس  ی مقننه را ازصراحت اعمال قوهقانون اساسي به 13شورای اسالمي است. اصل 

مسئولیت مجلس در امر قانونگذاری متصف به دو  11داند و در اصل شورای اسالمي مي
ترین خصوصیتي كه مجلس را از دیگر شده است. برجسته« اختیار»و « عمومیت»صفت 

كند، قلمرو عامي است كه قانون اساسي برای قانونگذاری به آن اعطا گذاران متمایز ميقاعده
ما »ی نظر از درستي یا نادرستي آن تنها از باب قاعدهیق این قلمرو عام، صرفكرده است. تضی
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شود كه است. با وجود تصریح قانون اساسي، این موارد استثنا سبب نمي« من عام و قد خص
به دستگاهي جز مجلس شورای اسالمي راست آید. با این « نهاد قانونگذاری»اعطای عنوان 

 شود.ذاری عادی از طریق مجلس بررسي ميتوضیحات تنها مسیر قانونگ

 مراحل تقنین. 2ـ2

ی اول تقنین در نظام جمهوری اسالمي دارای چهار مرحله است. برخي نهادها در مرحله
ها ی دوم، طرحكنند؛ در مرحلهدر قالب طرح یا الیحه پیشنهاد خود را تقدیم نهاد قانونگذار مي

ی سوم، شورای نگهبان بر شود؛ در مرحلهياز سوی مجلس بررسي و تصویب م و لوایح
ی آخر و پیش از توشیح قانون و در صورت بروز كند؛ در مرحلهمصوبات مجلس نظارت مي

 پردازد.اختالف میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت به حل اختالف مي

 پیشنهاد یاول: ارائه یمرحله. 1ـ2ـ2

ی پیشنهاد قانون به صالحیت ارائه نهادها نیز از رخياساسي، ب قانونگذار تجویز بنابر
اند از: نمایندگان مجلس شورای این نهادها عبارت .مجلس شورای اسالمي برخوردارند

توانند مبتکر قانون ها. این نهادها ميی مجریه و شورای عالي استانی قضاییه، قوهاسالمي، قوه
انون یا اصالح آن تهیه كنند. اهمیت این مرحله در باشند، به این معنا كه متني را برای وضع ق

ی قانون، نقش اصلي را در شکل دادن به محورهای اصلي آن ایفا آن است كه طراحان اولیه
 (.231: 1751كنند )پروین و اصالني، مي

 از طريق نمايندگان مجلس شورای اسالمی. 1ـ1ـ2ـ2
ها و نیازهای آن است كه با خواستمجلس شورای اسالمي منتخب مردم و برآمده از جامعه 

بر بررسي لوایح برخي نهادهای ی مقننه باید عالوهی قوهكنندهعنوان اِعمالآشنایي دارد. این نهاد به
صالح، خود از حق ابتکار وضع قانون برخوردار باشد. نمایندگان مجلس باید بتوانند در جایي كه 

ی الیحه در صحن مجلس، خواستار كند، با ارائهضرورت وجود قانوني را برای كشور احساس مي
های طرح»دارد: اعالم مي 13بررسي و تصویب آن شوند. بر همین مبنا، قانون اساسي در اصل 

 «. قانوني به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسالمي قابل طرح است

 یهيقضا یقوهاز طريق . 2ـ1ـ2ـ2
یت قانون، اعمال قضایي باید در همه حال براساس قانون باشد و در براساس اصل حاكم

تواند خألهای قانوني را شناسایي كند. این قوه همانند ی قضاییه ميراستای تحقق این هدف، قوه
( و به 731: 2، ج1731ی مجریه باید از صالحیت ابتکار قانون برخوردار باشد )هاشمي، قوه

« اسالمي ی لوایح قضایي متناسب با جمهوریتهیه» 113در اصل همین سبب قانونگذار اساسي 
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ی قضاییه اعالم كرده است. بر همین اساس، لوایح قضایي از طریق ی وظایف قوهرا در زمره
شود تا در فرایند تصویب قانون قرار گیرد و هیأت وزیران تقدیم مجلس شورای اسالمي مي

ی قضاییه تهیه و تحویل دولت وسط رئیس قوهدولت موظف است این لوایح قضایي را كه ت»
قانون وظایف و  7ی )ماده« شود حداكثر ظرف سه ماه تقدیم مجلس شورای اسالمي نمایدمي

ی قضایي تهیه كند تواند مستقالً الیحهی قضاییه(. بدیهي است دولت نمياختیارات رئیس قوه
ی قضاییه ط با جلب موافقت رئیس قوهو هر گونه تغییر مربوط به امور قضایي در این لوایح فق

(. در 71/1/1715 مورخ 1121/2/15 یشماره به نگهبان شورای تفسیری یممکن است )نظریه
ی قضاییه قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه 7ی عین حال، با الحاق یک تبصره به ماده

سبت به مجلس شورای اسالمي، كه دولت در مدت مذكور نتواند ن 71/1/1752مصوب 
تصویب و ارسال الیحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانوني آن بگذرد، رئیس 

 تواند مستقیماً الیحه را به مجلس ارسال كند.ی قضاییه ميقوه

 مجريه یقوهاز طريق . 3ـ1ـ2ـ2
ن ترین مبتکر قانوشود كه این نهاد ضرورتاً مهمی مجریه سبب ميی قانوني قوهوظیفه

باشد. از سویي این قوه مسئول امور عمومي و اجرایي كشور است و نباید در مقام اجرا از 
ی مجریه بر این، قوهاست، تخطي كند. عالوه حقوق و تکالیفي كه قانون برای افراد مقرر كرده

سبب انجام همین وظیفه بیش از پارلمان به نقایص و كمبودهای قوانین واقف است و از این به
(، 231: 1731پناهي، ها را ارائه دهد )قاضي شریعتتواند بهترین پیشنهادی مجریه مي، قوهنظر

لوایح قانوني پس از تصویب هیأت »قانون اساسي آمده است:  13به همین دلیل در اصل 
 «.وزیران به مجلس تقدیم شود

 هااز طريق شورای عالی استان. 4ـ1ـ2ـ2
هاست، ها كه مركب از نمایندگان شوراهای استانتان، شورای عالي اس111مطابق با اصل 

وظایف هماهنگي بین شوراهای محلي در امور عمراني و رفاهي را بر عهده دارد و به همین 
درستي انجام دهد ی خود را بهسبب نیازمند قوانین اجرایي مشخص است تا بتواند وظایف محوله

شورای »دارد: مقرر مي 112ن ضرورت، اصل (. در راستای تأمین ای131: 2، ج 1731)هاشمي، 
هایي تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به ها حق دارد در حدود وظایف خود طرحعالي استان

 «.ها باید در مجلس مورد بررسي قرار گیردمجلس شورای اسالمي پیشنهاد كند و این طرح

 دوم: بررسی و تصويب قانون یمرحله. 2ـ2ـ2

ها و لوایحي را كه از طرق قانوني تقدیم مي موظف است تمامي طرحمجلس شورای اسال
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های رسیده را كالً یا جزئاً تواند پیشنهادشود، بررسي كند. بدیهي است در نهایت مجلس ميمي
رد یا قبول كند و از این نظر، صالحیت مجلس در قانونگذاری اختیاری است. بدیهي است 

كه البته ضمانت اجرای  7است کلف به قانونگذاری كردهقانون اساسي در مواردی مجلس را م
 ی مورد نظر مقنن اساسي وجود ندارد.مشخصي برای الزام مجلس به قانونگذاری در حیطه

 سوم: نظارت بر مصوبات  یمرحله. 3ـ2ـ2

منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسي از نظر عدم مغایرت شورای نگهبان به»
بیني شده است. این قانون ( در قانون اساسي پیش51)اصل « رای اسالميمصوبات مجلس شو

ی قوانین و مقررات مدني، جزایي، مالي، اقتصادی، اداری، فرهنگي، نظامي، كلیه» كند تأكید مي
ی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه ها باید براساس موازین اسالميسیاسي و غیر این

ی فقهای نین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهدهاصول قانون اساسي و قوا
(. برای تحقق این هدف، مقنن اساسي صالحیت عام مجلس در 3)اصل « شورای نگهبان است

تواند قوانیني وضع مجلس شورای اسالمي نمي»دارد: كند و مقرر ميقانونگذاری را محدود مي
 (.12)اصل « یا قانون اساسي مغایرت داشته باشد كند كه با اصول و احکام مذهب رسمي كشور

مجلس شورای اسالمي بدون وجود شورای نگهبان »حدی است كه اهمیت شورای نگهبان به
 (.57)اصل « اعتبار قانوني ندارد

چهارم: حل اختالف میان مجلس شورای اسالمی و شورای  یمرحله. 4ـ2ـ2
 نگهبان

گیرد، مجمع هور در فرایند قانونگذاری قرار ميجمآخرین نهادی كه پیش از توشیح رئیس
مجمع مرجع حل اختالف میان شورای نگهبان و مجلس شورای تشخیص مصلحت نظام است. 

 اسالمي است. 
گیری كند، تواند صرفاً براساس موازین اسالمي تصمیمبرخي معتقدند كه مجمع اصوالً نمي

انون اساسي، فقهای شورای نگهبان ق 3چراكه مرجع تشخیص شرعي بودن مصوبات وفق اصل 
كه مطابق یک دیدگاه، مجمع در جایگاه باالتر از این شورا قرار دارد. مجمع باید است. درحالي

گیری كند، بنابراین ی شرعي بودن، تصمیمبرای تأمین مصلحت عام مردم و كشور فارغ از دغدغه
رسد نظر مي(. البته به723: 1737تنها مالک مجمع، مصلحت نظام و مردم خواهد بود )زارعي، 

ی برتری مجمع نسبت به شورای نگهبان منزلهتصمیم مجمع تشخیص در این خصوص لزوماً به
 های متفاوت در قانون اساسي برخوردارند. نیست، بلکه هر دو نهاد از جایگاه و صالحیت

 3یب اصل كار بردن تمام دقت خود و صرف وقت بسیار در تصوقانونگذار اساسي با به
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كوشید تا اجرای این اصل را در نظام جمهوری اسالمي حتمي كند. بنابراین هر گونه تفسیری 
بر این مشي مقنن اساسي است. عالوهبرخالف این اصل، خالف ظاهر قانون و خواست و خط

دارد: ی تفسیری برخالف چنین برداشتي از وظایف مجمع اعالم ميشورای نگهبان ضمن نظریه
 تواند خالفنمي نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبات اساسي قانون چهارم اصل مطابق»

 شورای مورد نظر مجلس اساسي قانون اصل به نسبت تعارض باشد و در مقام شرع موازین
و  سایر قوانین به نسبت ( و همچنین112 صدر اصل )موضوع نگهبان و شورای اسالمي
 تفسیری ی)نظریه« تاس حاكم نظام مصلحت تشخیص مجمع یمصوبه ،یگر كشورد مقررات
« خالف موازین شرع»این شورا در توضیح (. 7/7/1712 مورخ 3111 شماره به نگهبان شورای
سازگار باشد  شرع یاولیه با احکام نه كه آنست "شرع موازین خالف"منظور از»دارد: بیان مي

تنها  مصلحت تشخیص مجمع به 112 صدر اصل رابطه و در این ثانویه عناوین کامبا اح و نه
 به نگهبان شورای تفسیری ی)نظریه« تاس را داده ثانویه عناوین لحاظ به تکلیف تعیین یاجازه
تواند براساس ی تفسیری، مجمع مي(. مطابق با این نظریه21/3/1712 مورخ 3312 یشماره

شوند. همچنین گیری كند كه خود از موازین اسالمي محسوب ميناوین ثانویه تصمیمع
(، تصویب قواعد دائمي و غیرموقت و ورود 112قانونگذاری ابتدایي )خارج از چارچوب اصل 

های داند، از دیگر محدودیتبه موضوعاتي كه شورای نگهبان آن را در صالحیت مجمع نمي
 (.31-71: 1757نظام است )فتاحي زفرقندی،  مصوبات مجمع تشخیص مصلحت

 یمثابهبهقانونگذاری  یقانونگذاری با نظریه فرایندتطبیق  .3
  ریزیبرنامه

 موارد انطباق .1ـ3
فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمي ایران مانع از ورود قوانین خالف موازین  -1

عدم مغایرت مصوبات مجلس با  اسالمي به نظام حقوقي است. نظارت شورای نگهبان بر
احکام اولیه و عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس احکام ثانویه این مهم را 

 بخشد.تحقق مي

 111و اختیارات قانوني رهبر در اصل  11ی فقیه در اصل ی والیت مطلقهپذیرش نظریه -2
 فقیه شناسایي كرده است.همچنان اعمال نظارت بر قانونگذاری را برای ولي

 موارد تمايز. 2ـ3
ی مثابهسازوكار قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمي ایران با مراحل قانونگذاری به
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ی مختار و ریزی برای اجرای احکام اسالمي منطبق نیست. بدیهي است تمایز میان نظریهبرنامه
شود كه در بیني شده است، سبب بروز ایرادات متعدد ميفرایند كنوني كه در قانون اساسي پیش

 مبحث بعد مطرح خواهد شد. 
ی ریزی برای اجرای احکام اسالمي، در مرحلهی برنامهمثابهی قانونگذاری بهبراساس نظریه

ی دوم، مجتهد با كند؛ در مرحلهعنوان یگانه مرجع صالح، احکام را تشریع مياول خداوند به
كند. قوانین شارع كه توسط فقها از ميكارگیری تخصص خود، این احکام را از منابع استخراج به

طور مستقیم در حکومت اسالمي قابل اجرا نیست، لذا در این مرحله، شود، بهمنابع استخراج مي
ضرورت دارد تا برای اجرایي ساختن قوانین الهي، نهادی طراحي شود. بنابراین مجلس در 

به قوانین، در چارچوب قوانین  ی اسالميی سوم براساس فتاوای مستخرجه و نیاز جامعهمرحله
(. در این مقام، فتواهایي كه مجتهدان صادر 122-121: 7، ج1733دهد )منتظری، اسالم پاسخ مي

 گیرد.روند و ترسیم خطوط براساس آن صورت ميكار ميعنوان منبع قانونگذاری بهكنند، بهمي
احکام الهي زماني معنا  رایریزی برای اجی مذكور، اساساً برنامهاز یک سو مطابق نظریه

یابد كه استخراج این احکام از منابع اسالمي انجام گرفته باشد، این در حالي است كه در نظام مي
عنوان منبع قانونگذاری معرفي نشده است و مجلس نیز تکلیفي در حقوقي ایران، فقه تصریحاً به
ویژه شناسد. از سوی دیگر، مطابق مباني مندرج در فصل اول و بهاین خصوص برای خود نمي

قانون اساسي، تمامي قوانین و مقررات لزوماً باید مطابق با موازین شرعي باشند و از این  3ل اص
شود، بلکه عنوان یک منبع حقوقي در نظر گرفته ميتنها بهنظر، قدر متیقن این است كه فقه نه

ت در بندی قوانین و مقرراعنوان یک منبع معیار شناسایي شده است، هرچند در تعاریف و دستهبه
ی مجلس شورای اسالمي، شناسایي آثار نویسندگان، كمتر به آن توجه شده است. بنابراین دغدغه

كوشد احکام الهي و چگونگي اجرای آن نیست، بلکه پاسخگویي به نیاز جامعه است و تنها مي
ارت تا مصوبات مغایر با احکام اسالمي صادر نکند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود. بنابراین نظ

شود، نظارتي پسیني و منفعالنه ی مقننه خوانده ميفقهای شورای نگهبان كه جریان اجتهاد در قوه
 ی مختار ندارد.ی دوم قانونگذاری در نظریهاست كه هیچ شباهتي با مرحله

 قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمی ايران فرايندانتقادات وارد بر  .3ـ3

ی مذكور، اشکاالت ذیل را سبب شده است. در این ی بر نظریهعدم انطباق فرایند قانونگذار
شود شده در فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمي ایران بررسي ميقسمت انتقادات مطرح

ي سازوكار الزم برای ورود احکام نیبشیپعدم و مسائلي مانند تقدم قانونگذاری بر امر اجتهاد، 
 بررسي خواهد شد.  ساحت اجتهاد به اجتهاد تطبیقي، تقلیل حقوق و یاولیه به حوزه
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 تقدم قانونگذاری بر اجتهاد. 1ـ3ـ3
ترین شقاق این نظام با نظام ترین انتقاد وارد بر نظام قانونگذاری كنوني، بزرگبزرگ

ریزی( از اجتهاد در مبنای ی قانونگذاری )برنامهمطلوب است. با وجود تأخر مرحله
ریزی در نظام كنوني، قانونگذاری مقدم بر اجتهاد است، این در ی برنامهمثابهقانونگذاری به

حالي است كه در دوران غیبت امام معصوم )عج( قانونگذاری در حکومت اسالمي باید مبتني 
-عنوان یکي از اصليبر اجتهاد باشد، در غیر این صورت، نیاز جامعه به اجرای قوانین الهي به

(. 11: 1753شود )كعبي، مبتني بر شریعت اسالم پاسخ داده نميترین وظایف نظام سیاسي 
اصول عقیدتي و عملي اسالم كه براساس كتاب و سنت است، در رأس نظام اسالمي قرار دارد 

 (. 31: 1713و همه چیز باید از این قله سرازیر شود )حسیني بهشتي، 

فرایند قانونگذاری جمهوری  هرچند مراجع تقلید و مجتهدان عضو خبرگان قانون اساسي كه در
طور مثال، در جریان گاه به عدم تطابق این دو نظام اشاره نکردند. بهاسالمي حضور داشتند هیچ

ی ی نظریهاهلل سبحاني ضمن تشریح دوبارهطرح موضوع ارث زن از زمین در مجلس، آیت
تحدید »امر مرقوم داشتند: ریزی و شأن مجلس شورای اسالمي در این ی برنامهمثابهقانونگذاری به

ارث زوجه از مسائل شرعي است كه باید در آن، فقیهان اسالم نظر دهند، آنگاه مجلس برای اجرای 
گانه از اصول اساسي ما است، تفکیک طوری كه تفکیک قوای سهریزی كند. هماناین حکم، برنامه

ای رده شده است، غیر از وظیفهی مراجع تقلید گذااین دو قلمرو نیز چنین است و آنچه بر عهده
عبارت دیگر اقلیت و اكثریت در جایي معتبر است كه ی نمایندگان محترم است. بهاست كه بر عهده

شود اما مشروعیت آن را فقیهان امضا كرده باشند و آنگاه در اجرای آن به اكثریت آرا مراجعه مي
ی ارث كثریت، فاقد اعتبار است و مسئلهجا اقلیت و امسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آن

ی زن و مرد، از مسائل فقهي است كه باید در آن به فقها مراجعه كرد زوجه از زمین و یا تساوی دیه
اهلل سبحاني به رئیس مجلس شورای اسالمي ی آیت)نامه« و از صالحیت مجلس كامالً بیرون است

بنابراین با وجود صالحیت عام  (.http://hawzahnews.com/detail/News/230802: قابل دسترسي در
های مجلس در امر قانونگذاری كه در قانون اساسي به رسمیت شناخته شده، محدودیتو اختیاری 

شود. شک در نظام كنوني، تقنین مقدم بر اجتهاد تلقي ميقابل توجهي نیز قابل مشاهده است، اما بي
پندارند )كاتوزیان، مي« حوادث واقعه»یین تکلیف در پروا مجلس را مرجع تعحقوقداناني كه بي

 كنند.نگرند، بازگو نمي(؛ در واقع چیزی بیشتر از آنچه را كه در این نظام مي2121-211: 1، ج1711
تقدم قانونگذاری بر اجتهاد در نظام قانونگذاری فعلي سبب شده است كه ورود احکام 

لس باشد. مجلس شورای اسالمي به شهادت ی حقوق وابسته به خواست مجاولیه به حوزه
-نحوی كه مياصول قانون اساسي از صالحیت عام و اختیاری قانونگذاری برخوردار است، به
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تواند از تقنین این احکام خودداری ورزد. این مهم در حالي است كه تالش مجتهدان در 
ز طریقي در صحن علني استخراج احکام از منابع اسالمي تنها زماني ثمربخش خواهد بود كه ا

مجلس مطرح شود و وارد حقوق موضوعه گردد. در چنین فرضي، مجلس شورای اسالمي 
 ریز در اجرای احکام الهي تلقي شود.عنوان مصداق نهاد برنامهتواند بهمي

بدیهي است نظام اسالمي حداقل نیازمند دو دسته از قوانین است؛ یکي قوانیني كه فتاوایي 
ادث واقعه را كه مستقیماً از شریعت اخذ شده است، برای اجرا آماده كند و به در پاسخ به حو

سبب بروز و ظهور مالكات، حکم ثانوی مراحل زبان حقوقي درآورند؛ دوم، قوانیني كه به
ی دوم قوانین كه تصویب را بگذرانند. در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران تنها برای دسته

ی اول داشته باشند، سازوكار تهیه، تدوین و تری از قوانین دستهی تنگایرهالبته قاعدتاً باید د
بیني شده است. اساساً در نظام جمهوری اسالمي ایران هیچ طریق مستقلي برای تصویب پیش

شود، صورت قوانیني كه پیوسته توسط فقها و مراجع از اسالم استخراج ميورود احکام اولیه به
حالي است كه هدف از تشکیل حکومت در لسان بنیانگذار و متفکران این وجود ندارد. این در 

ی نظام، اجرای احکام شریعت عنوان شده است، اما چگونه ممکن است نقش احکام اولیه
 اسالم در این سازوكار، تنها نظارت بر قوانین مصوبه باشد.

 تقلیل ساحت اجتهاد به اجتهاد تطبیقی. 2ـ3ـ3
ي، وحي نقشي اساسي در بیان قوانین دارد و راه آن اجتهاد است. قانون اساس 2طبق اصل 

پوشد؛ هرچند برخي ی عمل ميی مقننه از طریق شورای نگهبان جامهاین اجتهاد مستمر در قوه
(. باید 15: 1752دانند )رجائي باغ سیائي، جایگاه فعلي اجتهاد در قانون اساسي را مؤثر مي

گونه موارد، اجتهاد فقیه تنها تطبیقي بسنده شده است و در این ی مقننه به اجتهادگفت در قوه
های شریعت دنبال پاسخ دادن به این پرسش است كه آیا موضوع یا مصوبه برخالف آموزهبه

اسالم است یا خیر؟ در این نوع اجتهاد، استنباط نقشي حداقلي دارد و تنها نقش آن بررسي 
تواند (. مشروعیت قوانین مي27-21: 1753، عدم مغایرت مصوبات با شرع است )كعبي

ی اجتهاد تطبیقي حداقلي یا حداكثری تحقق یابد و نظارت صرف احکام بر قوانین در سایه
تواند مشروعیت حداقلي را برای قوانین فراهم آورد و برداشت و اتخاذ قوانین و مقررات از مي

اكثری از اجتهاد مشروعیت حداكثری ی حدی استفادهموازین، اصول و احکام اسالمي در سایه
قوانین را در پي خواهد داشت. این امر را باید برداشتي متعالي از حقوق اسالمي دانست 

(. بدیهي است ارتقای نقش اجتهاد در فرایند قانونگذاری 11-11: 1757)درویش متولي، 
اسالمي ممکن نیست، شده در قانون اساسي با دفاع از لزوم مطابقت قوانین با موازین پذیرفته

( و 23: 1757زیرا بسیاری از مصوبات مجلس مستنبط از منابع شرعي نیست )درویش متولي، 
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ی قابل توجه این است به همین سبب، بیشتر مصوبات با موازین اسالمي مطابقت ندارد. نکته
با قید  داد، بسیاری از مصوباتكه اگر شورای نگهبان مطابقت با احکام را مالک خود قرار مي

شد )درویش متولي و علم الهدی، كردند و تقنین با مشکل مواجه ميعدم مطابقت برخورد مي
(. بنابراین گسترش نقش فقهای شورای نگهبان به تشخیص مطابقت مصوبات با 11: 1757

موازین شرعي ناممکن است و اساساً تقدم قانونگذاری بر اجتهاد، لزوماً تقلیل ساحت اجتهاد 
 د تطبیقي را در پي خواهد داشت.به اجتها

پندارند و از این منظر، كفایت عدم مغایرت برخي این نگرش را مطابق با جامعیت دین مي
(. در مقابل 12-11: 1752كند )خراساني، قوانین با احکام دین، جامعیت را تأمین و حمایت مي

ان نگریستند، بر نقش بینانه به جریان قانونگذاری در جمهوری اسالمي ایركساني كه واقع
كنند. فقه در برخورد انفعالي با مسائل، تنها در نقش یک ی فقه در این نظام اذعان ميمنفعالنه

كند و در برابر احکام صادرشده كه برخوردار از را ایفا مي مانعيگر است یا نقشي نظاره
فرض، فقه به حاشیه نحوی كه در این كند، بههای سلبي و تحریمي است، اعالم موضع ميجنبه
(. از سوی دیگر نقش اسالم و شریعت در جامعه، هدایتگری 5: 1731رود )جهانگیری، مي

تبع ایشان به علمای بیدار اسالم اختصاص دارد )خمیني، است و این هدایتگری به انبیا و به
فقه  ی اعتقاد به جامعیتِ دین اسالم، اعتقاد به توان پاسخگویي(. الزمه372: 17، ج1735

تئوری »اسالمي به تمامي نیاز جامعه و بشر به قانون است. فقه اسالمي در نگرش فقه حکومتي 
(. بنابراین 235: 21، ج1735)خمیني، « ی انسان و از گهواره تا گور استواقعي و كامل اداره

گیرد، ی قواعد استنباط حکم شرعي در نظر ميفقه پویا كه نقش زمان و مکان را در زمره
ی حکومت را دارد. بر همین مبنا، تقلیل اجتهاد به اجتهاد تطبیقي در فرایند انایي ادارهتو

تدریج قوانین موضوعه از شود و بهقانونگذاری، سبب زاویه گرفتن قانون از فقه اسالمي مي
گیرد و ممکن است قوانین دیگر هدایتگر جامعه، به سمت كمال اهداف شریعت فاصله مي

(. بنابراین اكتفا به اجتهاد تطبیقي، محروم ساختن جامعه از 111-112: 1731 نباشد )شریعتي،
 ی متحد است.عنوان احکامي واحد حول یک منظومهاحکام مترقي اسالم به

 نظامات حقوقی، اقتصادی  به نظام اسالمی مانندورود نظامات غیراسالمی . 3ـ3ـ3
كه ابتکار عمل قانونگذاری را در فرایند قانونگذاری توسط مجلس شورای اسالمي ایران 

اختیار نمایندگان مجلس قرار داده، حاصل این بینش این است كه موضوعات جدید اقتصادی، 
سیاسي، اجتماعي و مانند آن، همه معلولِ مناسبات دوران مدرن است. بنابراین دین باید قهراً 

كه موضوعات جدید اغلب در ها را بپذیرد و موضع خود را در برابر آن تعیین كند، درحاليآن
ها و باورهای خاصي مبتني است )امیني، شوند كه خود بر ایدئولوژیساختاری ویژه ایجاد مي
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ی فقه در برابر این نظامات غیراسالمي با وجود نیاز جامعه به (. برخورد منفعالنه21: 1715
ناخواه این نظامات نظامات گوناگون اقتصادی، سیاسي، فرهنگي و مانند آن موجب ورود خواه

جزء قوانین مغایرتي با احکام اسالم ندارد، ممکن است  شود. اگرچه جزء بهبه نظام اسالمي مي
كنند. قدر متیقن ی این نظامات وارداتي در مغایرت با مقاصد و اهداف شریعت عمل مجموعه

یر خود قرار تواند ماهیت آن نظام را تحت تأثاین است كه ساختارهای یک نظام سیاسي مي
بر محتوا، به ساختار مناسب نیز توجه شود. این فرض دهد و الزم است در حکمراني عالوه

تواند به ایجاد چارچوبي منتهي شود مندی از ساختارهای وارداتي ميقابل تصور است كه بهره
 كه محتوای دروني فقه را تحت تأثیر خود قرار دهد و به عرف تبدیل شود )كدخدایي و طحان

(. بر همین اساس و در راستای استقرار مباني نظام جمهوری اسالمي ایران، 21: 1757نظیف، 
 ضرورت دارد تا ساختارهای متناسب با مباني قانون اساسي نیز ایجاد شود.

 سازی اسالمی عدم تحقق نظام. 4ـ3ـ3
راسالمي تنها از ورود نظامات غیفرایند قانونگذاری كنوني مبتني بر اجتهاد تطبیقي نه

بخشد، این در حالي است كه تحقق سازی اسالمي را نیز تحقق نميكند، بلکه نظامممانعت نمي
سازی در این زمینه پردازی و نظامی شریعت نیازمند ساختار جامع و متوقف بر نظریهجانبههمه

د و ی عزیمت و آغاز قانونگذاری اجتهااست. چنین امری الجرم وابسته به آن است كه نقطه
 (.12-1: 1757نتایج حاصل آن باشد )كعبي، 

وار صورت جامع و نظامنگاهي كلي به قوانین موضوعه بیانگر این حقیقت است كه فقه به
بر كلیت این قوانین اشراف ندارد و بسیاری از قوانین نیز اساساً مبتني بر نگاه فقهي نگاشته 

 (.721: 1752نشده است )اكبری، 

ی دار ادارهای نیست، بلکه این دین داعیهاحکام پراكنده و جزیره دین اسالم متشکل از
سازی است. دوری اسالم از مسند قدرت ی حکومت و جامعه نیازمند نظامحکومت است و اداره

گرا گیری اجتهاد بر رویکرد فردی شد. امری كه نگاه سیستمي و كلهای متمادی سبب شکلسال
گرفتند احکام مستنبط از شریعت اسالمي در یک نظام قرار نمي به اسالم نداشت و در این بستر،

های اقتصادی، سیاسي، اجتماعي و مانند آن ی عرصهكنندهساز و ادارهعنوان دیني نظامو اسالم به
ی خود نرسید. رشد جوامع اسالمي در قرون پنجم و ششم مبتني بر استحصال به جایگاه حقه

بر احکام اسالمي در تمامي م تحقق یافت و مسلمین با تکیه نظامات گوناگون از احکام اسال
های اجتماعي موفق شدند نظام نویني را حاكم كنند و حقوقي كامل و مترقي را فراهم آورند زمینه

 (.71: 1713رفت )مهرپور، شمار ميهای حقوقي دنیا بهكه از بهترین نظام
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 احساس نیاز بیش از پیش به احکام ثانويه. 5ـ3ـ3
سازی اسالمي از یک سو و ورود نظامات غیراسالمي از سوی دیگر، خود عدم تحقق نظام

پیوسته اهدافي را دنبال همعنوان نظامي بهشود. دین اسالم بهعلتي برای ایجاد مشکلي دیگر مي
تواند جزئي از اجزای نیل جامعه به مقاصد كند و هر یک از احکام آن در متن این نظام ميمي

ای به احکام اسالمي حاكم شود، فهم جایگاه آن در كلیت كه نگاه جزیرهباشد. زمانيشریعت 
شود و همین امر نیاز بیش از پیش به احکام ثانویه را در پي خواهد داشت. اسالم ناممکن مي

عنوان ی ظهور نرسد و تمامي احکام آن بهكه دین در نظامات گوناگون جامعه به منصههنگامي
شود كه تنها راه ظام اجرا نشود، تنگناهای بسیاری در مسیر حركت جامعه ایجاد مياجزای این ن

 گیری احکام ثانوی است.گذر از آن، شکل

اگرچه مبنای احکام حکومتي در مقام عدم تنفیذ احکام اولیه نیز مصلحت است، باید به این 
وادی آملي، حقیقت توجه داشت كه مصلحت و منفعت اصلي، اجرای احکام الهي است )ج

گرایي تالش برای تحقق احکام اسالمي است و (. بنابراین باالترین مصلحت112-117: 1731
شود، باید دانست كه مصالح بشری در دنیا و آخرت اساساً در پرتو احکام اسالمي محقق مي

(. بنابراین 115-113: 1731دهد )جوادی آملي، ی تشریع احکام را تشکیل ميامری كه فلسفه
سازی براساس دین اسالم، از تجویز مکرر ید كوشید با تقدم اجتهاد بر تقنین و تحقق نظامبا

 احکام ثانوی و گذر از احکام اولي جلوگیری كرد و در این مسیر دچار تخصیص اكثر نشد.

 خطر عرفی شدن قوانین . 6ـ3ـ3

امری است  ی قانونگذاری فعلي،سکوالریزه شدن دین و عرفي شدن احکام دیني در نتیجه
عرفي شدن (. »131: 1757اند )الشریف، كه برخي اندیشمندان خطر آن را گوشزد كرده

فرایندی است كه طي آن اهمیت و تأثیر امور اعتقادی، اخالقیات و احکام دین در سطوح 
جهاني به زندگي جایگزین رویکرد دیني یابد و نوعي رویکرد اینفردی و اجتماعي كاهش مي

های ها، دستورها و برنامه(. سکوالریزاسیون تمامي آموزه57: 1757ان )نجفي(، )بست« شودمي
دهد و هر یک از این امور را كه با عقل خود موافق ی عقل و تجربه قرار ميدین را در سنجه

های عقل، مالک قبول و رد دستورهای دین سنجيكند. در این صورت مصلحتنبیند، رد مي
داور نهایي در اخذ و رد »گردد. اگر عقل ي الهي از ارزش ساقط ميشود و استناد به وحمي

جزء احکام و معارف اسالمي و دین باشد، در این صورت اخیر است كه دین در حد  جزء به
 (.12: 1733)كردفیروزجایي، « آیدای عرفي و دنیوی پایین ميپدیده

شوند كه در این رن منطبق ميتدریج با الزامات دوران مددر این فرایند، دین و دولت به
های دیني در زندگي فردی، نهادها، ساختارها و مناسبات صورت از نقش دین و آموزه
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گردد )شفیعي های تجربي و عقالني جایگزین آن ميشود و آموزهاجتماعي كاسته مي
(. محو تدریجي مالحظات دیني در قوانین اساسي و عادی از 132: 1731سروستاني، 

 (.111: 1731وند، ی اجتماعي است )شجاعيی این فرایند در حوزههاشاخصه
عرفي شدن قوانین معلولِ تقدم قانونگذاری بر اجتهاد است و این امر ورود نابسامان 

ی مادی است، به نظامات غیردیني و عرفي را كه حاصل تجربیات دنیای غرب در توسعه
ها و سیری برای نظام سازی براساس آموزهسازد. در آن هنگام كه می قوانین هموار ميحوزه

یند آفری این امر است در بیني نگردد و شأن اجتهاد كه تنها طریقهدستورهای دین پیش
كه از تحقق آن  است ایپدیدهقانونگذاری در حد اجتهاد تطبیقي تنزل یابد، عرفي شدن قوانین 

ن مصوب در دوران سازندگي اشاره توان به قوانیگریزی نخواهد بود. در تبیین این مسئله، مي
ریزی ی سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامهكرد كه نقش احکام و دستورهای اسالمي در حوزه

خورده در ی غربي و تجربیات بعضاً شکستهای توسعهكمرنگ شد و در مقابل مدل
 (.132: 1731)شفیعي سروستاني، كشورهای دیگر مورد توجه بیشتری قرار گرفت 

های وحیاني، عامل ونگذاری تنها براساس نیازهای زمانه و نه براساس شریعت و دادهقان
اندركاران اگر قید لزوم ی برخي دستاصلي عرفي شدن قوانین در نظام كنوني است. به گفته

شد و بیني نميعدم مغایرت قوانین با موازین اسالمي در تأیید قوانین در قانون اساسي پیش
جز در پنج یا ده درصد قوانین مصوب، اختالف پیمود، بهی همین مسیر را ميروند قانونگذار

كه شریعت شد. تا زمانياصطالح اسالمي كنوني مشاهده نميچشمگیری میان آن با قوانین به
ی ورود مقدس، ابتکار عمل را در قانونگذاری در دست نداشته باشد و تنها به مانند پاسباني اجازه

كند، ی عرفي است كه الگوی پیشرفت كشور را تعیین مين مدل توسعهو خروج بدهد، ای
یافت، خألها و نواقص كنوني ی دیني، امکان بروز و ظهور ميكه اگر در مدل توسعهدرحالي

اسالمي،  شد. وام گرفتن از ساختارهای حقوقي غیردیني و وصله زدن آن به نظامبرطرف مي
-كه قانونگذار ميوجود آمده است و تا زمانيفرایند بهی دیگری است كه در این اشکال عمده

كوشد تا نهادهای اسالمي در قالب ساختارهای عرفي نتیجه دهند، مشکالت و نواقص تقنین 
 (. 22-21: 1757الهدی، برطرف نخواهد شد )درویش متولي و علم

 گیرینتیجه
 و فقهي مباني اند،انستهد ممکن را آن امروزی شکل به قانونگذاری كه علمایي از دسته آن
 ایشان رأس در و معاصر انقالبي علمای میان این از. اندكرده مطرح آن برای را متعددی كالمي

 ینظریه طرح ضمن اساسي قانون خبرگان مجلس در حاضر علمای و( ره)خمیني  امام
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 پي را كنوني قانونگذاری نظام «الهي احکام اجرای برای ریزیبرنامه یمثابهبه قانونگذاری»
 در است؛ مرحله سه از متشکل اسالمي حکومت در قانونگذاری نظریه این مطابق. ریختند
 توسط احکام این دوم یمرحله در شود؛مي تشریع خداوند یناحیه از احکام اول یمرحله

 وارد حقوق یحوزه به ریزبرنامه مجلس توسط سوم یمرحله در و شود؛مي كشف مجتهدان
. است نشده رعایت موجود فرایند در تمامهبه مراحل این كه باورند این بر نویسندگان .گرددمي

 طرق از پیشنهاد یارائه یمرحله از ایران اسالمي جمهوری نظام در تقنین فرایند یمطالعه
 در مصوبات بر نظارت و دوم یمرحله در هایپیشنهاد تصویب و بررسي مرحله تا گوناگون

 را نکته این آخر، یمرحله در نگهبان شورای و مجلس میان اختالفات حل و سوم یمرحله
 اسالمي احکام براساس نه و جامعه نیاز براساس مجتهدان بر مقدم مجلس كه سازدمي روشن
 دارند تطبیقي اجتهاد و پسیني نظارت امکان تنها نگهبان شورای مجتهدان و كندمي وضع قانون

 اساسي تمایزی شد، گفته آنچه براساس. ندارند را مجلس یمصوبه در تصرف و دخل حق و
 نظام در ریزیبرنامه بر اجتهاد تقدم آن و دارد وجود كنوني فرایند و مذكور ینظریه میان

 تقنین نظام در اشکاالتي بروز سبب بنیادین تمایز این. است موجود نظام در آن تأخر و مطلوب
 این در همچنین. است تطبیقي اجتهاد به اجتهاد ساحت تقلیل ایرادات این یجمله از. شودمي

 آن برعالوه. است نشده بینيپیش حقوق یحوزه به اولیه احکام انواع ورود برای مسیری نظام،
 اسالمي نظام به حقوقي و اقتصادی نظام مانند غیربومي نظامات ورود سبب ریزیبرنامه تقدم
 عرفي خطر درازمدت در و شد نخواهد میسر طریق ینا از اسالمي سازینظام بنابراین ؛شودمي

 .كندمي تهدید را اسالمي نظام قوانین شدن
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 هایادداشت
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موارد مفصالً  در دانشگاه قم به تبیین این1751شده در سال دفاع« نظام جمهوری اسالمي ایران
  پرداخته است.

 لیذ یهادر كتاب توانيطور مشخص مدر اسالم را به یبودن قانونگذار ایمرحلهسه نییتب .2
 مشاهده كرد:

  یزیتبر يجعفر سبحان اهللتیانداز ما اثر آدر چشم ياسالم حکومت
 یمنتظر ينعلیحس اهللتیحکومت اسالم اثر آ يفقه يمبان و

 . 173: 1751ن.ک: هاشمي،  .7
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The Comparison of the Legislation Process 
in the Islamic Republic of Iran with the 

Theory of Legislation as Planning for the 
Implementation of Divine Laws 

 

Alireza Dabirnia1* & Fateme Sadat Naghavi 2 

1- Assistant Professor, University of Qom 
2- Master student of public law, University of Qom 

Abstract  
The theory of legislation as planning for the implementation of divine 

laws is founded on this basis that among the competences of the Holy 
Legislator is legislation and the function of the parliament is to plan in the 
form of statutes so as to implement the divine rules. This conception is 
originated from the Islamic foundation which is obvious in the viewpoint of 
the founder of the Islamic Republic of Iran and some Islamic jurists of the 
constituent assembly of the Constitution. “The assignment of legislation to 
God” and “the fundamental role of revelation in the expression of the law” 
are explicitly stipulated in the Constitution. This research through a 
descriptive-analytic method seeks to examine the compatibility of the 
legislation process with the aforesaid theory. This ambiguity arises from the 
fact that the legislative initiative of the parliament is in a way which has 
turned the competence of legislation of the Holy Legislator into an 
ineffective issue; as Ijtehad is prior to legislation in an ideal system whereas 
it is subsequent in the existing legal system of Iran. No mechanism is 
predicted on this basis which the parliament legislates based on the results 
of the Ijtehad and in the implementation of the Islamic laws, rather the 
parliament generally legislates according to the needs of society. In this 
way, Figh is subsequent of legislation and solely the non-contradiction of 
the enactments with the Islamic criteria is examined. This distinction may 
cause some deficiencies in the legislation system based on the holy Sharia. 

Key words 
Ijtehad, Islamic Rules, Legislation, Government, Islamic Consultative 

Assembly. 
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The Validation of the Iran Electricity 
Organization Act in the view of the 

Guardian Council 
 

Mohammad Barzegar Khosravi
*   

 

Assistant Professor, Niroo research institute  

Abstract 
The Iran Electricity Organization Act of 1967 is one of the most 

important governing statutes in the electricity field which determines 
some duties for the actors of this regard. Due to the enactment of this act 
before the Islamic revolution, the validity of its contents and their reasons 
is under question. Therefore, through an analytic-critical method, the Act 
is analyzed based on Sharia criteria, the Constitution and the precedent of 
the Guardian Council, as this council is the official entity for 
Constitutional interpretation and responsible for the conformity of the 
enactments of the Majlis with Sharia and the Constitution. This article 
indicates that the criterion mentioned by the Council in the interpretive 
decision of 1986 doesn't invalidate the content of the Act; as many 
ministerial instructions are actually issued on the basis of such contents. 

Key words 
Legal Validation, Electricity Energy, Legislation, Guardian Council, 

Constitution. 
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the Statutes with the General Policies of the 
System 

Ebrahim Mousazade1 & Morteza Haj Ali Khamse2* 

1- Associate Professor, University of Tehran  
2- Ph.D student of public law, University of Tehran  

 

Abstract 
Necessary is to determine the ratio among the various norms with 

different validity in every legal system. The necessity for conformity of the 
downstream norms with upstream ones is the consequence of such ranking 
which guarantees the stance and validity of the norms. The statutes in the 
legal system of Iran are known as the downstream norms in comparison 
with the General Policies of the System and therefore they should be in 
conforminty with the latter. This conformity would be done in two ways: 
“compliance” and “non-contradiction”. The main question of this research 
is to determine whether the competent entity for this responsibility is to 
examine the compliance of the statutes with the General Policies or solely 
their non-contradiction. The findings through an analytic research method 
indicate two assumptions regarding legislation of the Majlis; First is the 
existence of the enacted Policies in that specific field and second is non-
existence of them. The legislator is on the basis of the first assumption 
ought to ensure the compatibility of the statues with the Policies and to 
ensure their non-contradiction in the second one. 

Key words 
Compliance, Hierarchy, General Policies of the System, Non-

Contradiction, Statutes, Norm. 
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1- Associate Professor of Public Law, University of Tehran  

2- Ph.D student of public law, University of Tehran 

 
Abstract 

Central for management is planning which is performed in a specific 
framework in governmental management known as the planning system. 
This system includes the pillars and relationships between them. The first 
pillar is the enforceable legal instruments and at the top is the 
Constitution. In addition to defining the objectives, ideals and general 
strategies directing the content of the programs, the Constitution also 
fulfils a significant role in determining the other elements of this system. 
This research through a descriptive-analytic method seeks to examine the 
quiddity and quality of these two aspects in the Constitution of the 
Islamic Republic of Iran. The constitution seems sufficiently rich in terms 
of determining the objectives and the general strategies but vague 
regarding the regulation of other elements of the planning system despite 
mentioning the word “plan” or reference to its concept or planning 
requirement in most of the Articles of the Constitution. That’s while this 
issue isn’t devolved to the legislature and solely the president is in charge 
of the planning and budget affairs which may devolve its administration 
to someone else. Difficult to construe, hence, is the coherent planning 
system and its main pillars from the Constitution of the Islamic Republic 
of Iran. Besides, inappropriate use of the relevant terms and the 
separation of planning affairs from the plan of the government has 
enhanced the ambiguity of the issue. 

Key words 
Plan, Planning, Plan of the Government, Constitution, Planning System. 
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1- Assistant Professor of Public Law, Allame Tabatabaei University  
2- Ph.D student of public law, Allame Tabatabaei University 

Abstract 
Cognition of the systems of the governmental interests in Islam better 

determines the alteration mechanisms in compliance of Islamic 
legitimacy based on the state constraints. The presentation of the 
solutions for discovery and implementation of expediency in the analysis 
of the legitimacy rate in Islamic government requires the recognition of 
the prioritization of the state purposes, the basis of the analysis of the 
expediency, review of the discovery methodology and the implementation 
of expediency. The main issue of this research is to clarify the 
relationship between the temporary suspension of the Sharia rules and the 
prioritization of government purposes in the Islamic sovereignty. Hence, 
the criteria for prioritization of the government purposes and the 
indicators of prioritization of Islamic secondary and state titles over 
primary titles should be determined in a new framework. This research 
through an analytic-descriptive method is sought to substantiate the 
legitimacy of contemporary suspension of the Islamic rules in case of 
realization of the more important purposes of implementing the Islamic 
rules like maintenance of social and political order of Islam and the more 
basic rules. 

Key words 
Governmental Rules, Islamic Government, legitimacy, Expediency. 
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Abstract 
Necessary for every legal system is to predict complex, difficult and 

lengthy formalities in regard to revision of the Constitution to prevent 
frequent Constitutional alterations. The Constitution of Iran besides 
predicting such mechanism in Article 177 has considered some revision 
restrictions in the Articles 177 and 132 which necessitate the analysis of 
its aspects for possible future Constitutional revisions. This Research 
through an analytic approach seeks to examine the basis, nature and the 
manner to guarantee the restrictions in the Constitutional law of Iran. In 
this respect, the Article 132 set forth some time limits due to lack of 
stability of the legal system, and the Article 177 stipulates the 
unchangeability of the basic structure and foundation of the legal system 
of the Islamic Republic of Iran. The Supreme Leader is in charge of 
guaranteeing the Constitutional restrictions. 

Key words 
Constitutional Restrictions, Revision of the Constitution, Time 

Restrictions, Subjective Restrictions, Unchangeability, Foundation of the 
Legal System. 
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