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  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 59شماره ، 5931 بهار ،پنجمسال 
 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 استاديار  ،ـ فيروز اصالني

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي  دانشيار ،ـ غالمحسين الهام

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ محمدجواد جاويد

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي دانشيار  ،ينيـ سيدمحمد حس

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

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

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

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

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

 

 ،نيا )خسرو سابق(شهيد دهقانيكوچه  ،قرني سپهبد شهيد 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  يهند داوري آن و همچنين كليارسال مقاله و پيگيري رو
 گيرد.صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام مي

 ريال 888/18 قيمت:
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و پايگاه استنادي  mag.shora-gc.irاين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  -
 .گرددنمايه مي( ISCعلوم جهان اسالم )

محفوظ است و آن دسته از « دانش حقوق عمومي» يهمكليه حقوق مادي براي فصلنا -
 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 يهممشي فصلناخط

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 ميرخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطحقوق عمومي با ب 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

گهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران هاي شوراي ننقش 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

 رت بر عملكرد دولتگذاري و نظاـ مقررات

 

 راهنماي نگارش مقاالت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (.83: 2، ج1331)حسيني، 

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

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

 خودداري شود.

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

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

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

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

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

 [ خواهد بود(.5دمتني ]بنروش درون

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

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

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

 نوبت چاپ، جلد.

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

 دوره نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

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

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

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

 همراه مقاله ارسال گردد. فارسي آنها

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

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

 حروفچيني شود.

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

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

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

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

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

 لي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.مقاله ارسا .15
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درخصوص اصول  نگهبان یشورا یرويه
 و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون

 **2راد، محمدامين ابريشمي*1عباسعلي كدخدايي
 

 ايران تهران، ی حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،استاد دانشکده. 1

 ايران تهران، تهران، دانشگاه عمومي حقوق دانشجوی دكتری. 2
 

 1/9/1931: رشيپذ  02/10/1931: افتيدر

 يدهکچ
بر ابتکار قانون، عالوه یشورای نگهبان در زمينه یتبيين و بررسي اصول و ضوابط مستنبط از رويه

ی موضوع ابتکار قانون آشنا تواند قانونگذار عادی را با رويکرد اين شورا در زمينهمي ،نظری ثمرات
رو، در اين مقاله سازد. ازاين های شورای نگهبان را فراهماصالح رويه یكند و از طرفي زمينه

 تحليلي، تبيين و ارزيابي شود. -تالش شد تا اين ضوابط در قالب پژوهشي توصيفي
شورای نگهبان مشخص شد كه اصول و ضوابط حاكم بر ابتکار قانون به چهار  یبا بررسي رويه

 ثانياً(ون اساسي است؛ طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قان اوالً(اند: دسته قابل تقسيم
درستي يك حق و امتياز قانوني دانسته شده و از اين اخير شورا، ابتکار قانون به یموجب رويه به

ی اختياری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوايح قضايي بر اين امر نظارت خوبي نداشته نظر جنبه
ند، در فرايند اساسي قابل استنباطقانون ارعايت آن دسته از تشريفات قانوني كه از  ثالثاً(است؛ 

در مقام نظارت شورا اما گيرد؛ ابتکار قانون الزم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار مي
 (رابعاً؛ تاكنون نقش فعالي نداشته استداخلي مجلس  ینامهبر طي تشريفات قانوني مقرر در آيين

تواند شده ميبر اينکه تنها مرجع مشخصوههای خاص، تخصصي است و عالابتکار قانون در حوزه
  .استی صالحيت اين ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در اين موارد مقيد به حوزه

 ها، طرح، اليحه، لوايح قضايي.ابتکار قانون، شورای نگهبان، شورای عالي استان :هادواژهيلک
 

                                                                                                                                                       
* E-mail: Aliyary1385@gmail.com 

 E-mail: Abrishami.law@gmail.com                                           ي مسئولنويسنده **

mailto:Abrishami.law@gmail.com
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 مقدمه
رود كه شمار ميدر مجالس قانونگذاری به اهشنهاديپمقدماتي طرح  یمرحله ابتکار قانون

. پذيردصورت مياليحه  يامعمول از دو طريق طرح طور بهوابسته به نوع رژيم سياسي كشور 
 151 اصل 2و بند  102 ،47اصل  سهن در در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ابتکار قانو

 47موجب اصل  های قانوني بهاست. طرح بودهقانون اساسي مورد توجه قانونگذار اساسي 
موجب  لوايح قانوني نيز به شوند.نفر از نمايندگان مجلس تهيه مي پانزدهقانون اساسي توسط 

موجب  اين موارد، به برند. عالوهشوهمين اصل با تصويب هيأت وزيران به مجلس ارسال مي
تا در حدود وظايف خود  ها صالحيت يافته استلي استانقانون اساسي، شورای عا 102اصل 

قانون  151اصل  2دهد. بند ارائه صورت مستقيم طرح پيشنهادی به مجلس از طريق دولت يا به
 است.دانسته  قضاييه یقوهرئيس را در صالحيت لوايح قضايي  یاساسي نيز تهيه

ي تواند به استخراج ضوابط و الزامات ابتکار قانون در نظام حقوقبررسي اصول مذكور، مي
جمهوری اسالمي ايران منجر شود كه با توجه به نقش شورای نگهبان در تطبيق مصوبات 
مجلس با قانون اساسي و همچنين جايگاه اين شورا در تفسير اصول قانون اساسي، بررسي 

تواند بهترين منبع برای استخراج چنين ضوابطي باشد. از طرفي، تبيين اين ی اين شورا ميرويه
های مختلف را فراهم كند تا در دورهشورای نگهبان نقد و تحليل رويکرد  یاند زمينهتوها ميرويه

ضوابط پرداخت. بنابراين در اين مقاله تالش خواهد شد آزمايي اين به درستياز اين طريق بتوان 
ی غالب تحليلي به اين پرسش پاسخ داد كه با توجه به رويه-تا در قالب پژوهشي توصيفي

 ن، چه ضوابطي بر ابتکار قانون در جمهوری اسالمي ايران حاكم است؟شورای نگهبا
بر اهميت نظری استخراج ضوابط در مقام بيان ضرورت انجام اين تحقيق بايد گفت كه عالوه

تواند ی شورا ميحاكم بر ابتکار قانون و نقد و تحليل نظرهای شورای نگهبان، بيان رويه
ر شورای نگهبان آشنا كند و از اين طريق از وضع مصوبات قانونگذار عادی را با ضوابط مدنظ
 عمل آورد. شود، پيشگيری بهروند قانونگذاری مي یمغاير با قانون اساسي كه سبب اطاله

به استخراج ضوابط حاكم بر ابتکار  ون،ابتکار قان فهوممدر اين تحقيق پس از بيان مختصرِ 
 پردازيم.مي هاآنحسب مورد به تحليل و نقد ی شورای نگهبان پرداخته و قانون از رويه

 مفهوم ابتکار قانون. 1
منظور وضع قانون جديد يا اصالح قانون ابتکار قانون به معنای حق ابداع و پيشنهاد متن به

(. اين مرحله از قانونگذاری اولين 141: 1132؛ پروين، 711: 1111)قاضي،  استموجود 
آيد و اهميت آن از اين نکته سرچشمه حساب ميذاری بهآغاز روند قانونگ یمرحله و نقطه



 
 
 

 درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون نگهبان یشورا یرويه
 

 

9 

كسي كه اين حق را دارد، اهرم اصلي را در شکل دادن به محورهای اساسي قانون »گيرد كه: مي
 (.41: 1130)سينايي و زماني، « در دست دارد

 نوع رژيم سياسي حاكم بربه  با توجهی ابتکار قانون در كشورهای مختلف، فرايند و نحوه
های رياستي ابتکار قانونگذاری )رياستي يا پارلماني( متفاوت است. در عموم نظام هاآن

ند. البته در امنحصراً در صالحيت پارلمان است و قوای مجريه از چنين حقي محروم
شوند بندی ميهای رياستي طبقهآمريکا كه ذيل نظام یكشورهايي مانند اياالت متحده

طور غيرمستقيم و توسط نمايندگان حزب متبوع خود، لوايح مورد نياز هتواند بجمهور ميرئيس
را به كنگره تسليم كند يا از طريق پيام ساالنه به كنگره، لزوم تصويب برخي از قوانين را متذكر 

دارد  بر عهدهجمهور استثنائاً ابتکار قانون بودجه را شود. همچنين در اين كشور رئيس
های های پارلماني و نيز در نظام(. در مقابل، در نظام171-175: 1114نژاد، )هريسي

مجريه نيز صالحيت ابتکار قانون را در  یبر پارلمان، قوهپارلماني، عالوهنيمه -رياستينيمه
ند ااختيار دارد و حتي امروزه در بسياری از كشورهای دنيا عموم قوانين، برآمده از لوايح قانوني

 (. 4: 1114جي، اند )كوئنها ارائه دادهرلمانكه قوای مجريه به پا
ی ديگر اينکه، هرچند ابتکار قانون اغلب امتيازی متعلق به نمايندگان پارلمان يا هيأت نکته

های خاصي اين امتياز برای مقامات ديگری غير از موارد ذكرشده يا حتي ، در نمونهستوزرا
( 45عنوان نمونه براساس ماده )به(. 110: 1111بيني شده است )طباطبايي مؤتمني، ملت پيش

قانون  (50ماده ) صالحيت ابتکار قانون يافته است. برطبق« پادشاه»، (1)قانون اساسي بلژيك
شده، عالوه بر مراجع قانوني تعييننيز  (1)( قانون اساسي سوئيس111) هماد و (2)ايتاليااساسي 

 شده است. ابتکار قانون از طريق ابتکار عمومي ممکن دانسته
به اينکه  با توجهطور معمول كه ذكر شد، در بين اقسام طرق ابتکار قانون بهگونههمان

آوری اطالعات و كارشناسان ورزيده برای ها بودجه و امکانات كافي برای مطالعه و جمعدولت
حتمال های وارده بر آن را در اختيار دارند، الوايح و جوابگويي به ايرادها و اعتراض یتهيه

ندگان اينکه لوايح بتوانند مراحل قانونگذاری را طي كنند و به قانون تبديل شوند، از طرح نماي
ساالران ها از متخصصان و فن(. از طرفي، برخورداری دولت250: 1117بيشتر است )بوشهری، 

مندی رههای امور اجرايي در كنار بهها و پيچيدگيآشنا با زبان نگارش قانون و مسلط بر ظرافت
اين داليل است  یاز اطالعات كليدی و ضروری در خصوص موضوعات تقنيني از جمله

طور معمول تعداد لوايح مطروحه در مجالس قانونگذاری (. به همين دليل به204: 1115)مزی، 
گونه لوايح نوعاً از كيفيت باالتری نسبت به طرح های نمايندگان است و اينبيشتر از طرح

 هاآنتری از زمان تصويب در مدت طوالني هاآنای كه نسخ گونهبرخوردارند، بهنمايندگان 
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توسط مجلس بيشتر  هاآنپذيرد و احتمال تصويب های مصوب صورت ميطرح نسبت به
تا  1335های زماني بين سال ی(. برای مثال در بازه5-1: 1132است )مركزمالميری و پارسا، 

برزيل، لوايح دولت بوده است  یمصوبات كنگره درصد 10م، منشأ بيش از 1331
(pereira,2004:15اين وضعيت در آلمان نيز مشاهده مي .) ،( و در 117: 1112شود )اولسون

طور كامل فرانسه نيز احتمال اينکه طرح نمايندگان منفرد و مستقل بتواند فرايند تصويب را به
که از حمايت دولت برخوردار باشد )اليوت طي كند و به قانون تبديل شود، اندک است، مگر آن

 (. 53: 1112و ورنون، 
بر مبنای همين مزايای لوايح، در كشوری مانند انگلستان نيز با اينکه نظام حقوقي آن كشور 

بر حاكميت پارلمان بنا شده و پارلمان باالترين مقام قانونگذاری است، در كمتر مواردی مبتني 
ی تقنين، پذيرش، نمايندگان است و كاركرد اصلي پارلمان در حوزه وضع قانون مبتني بر ابتکار

طوق و همکاران، اصالح يا وتوی لوايحي است كه توسط دولت پيشنهاد شده است )آقايي
قانونگذاری ]در انگلستان[ ... را اساساً دولت انجام »(؛ تا جايي كه گفته شده است: 71: 1113

 (.111: 1112)اولسون، « دهدمي
را محدود  41قانون اساسي ايران، يکي از موضوعاتي كه حق قانونگذاری مقرر در اصل در 

كرده، اين است كه اعمال قانونگذاری توسط نمايندگان لزوماً بايد براساس چارچوب 
ابتکار  47(. بر اين مبنا، اصل 755: 1145قانوني باشد )يزدی،  یشده و طرح يا اليحهمشخص

به پيشنهاد  -های قانونيوزيران و طرحلوايح قانوني مصوب هيأت  قانونگذاری را از طريق
قانون اساسي به  102بر اين، اصل بيني كرده است. عالوهپيش -از نمايندگان پانزده نفرحداقل 

در حدود وظايفش اقدام كند.  طرح یی تهيهها صالحيت داده تا در زمينهشورای عالي استان
ها، با توجه به اينکه دو طريق توسط شورای عالي استان شدههای تهيهدر خصوص طرح

بيني شده، برخي ارسال غيرمستقيم ها به مجلس پيشمستقيم و غيرمستقيم برای ارسال اين طرح
، موجب هاآنها )از طريق دولت( به مجلس را با توجه به اعمال نظرهای دولت در اين طرح

(. در خصوص صالحيت رئيس 114: 1113د )مدني، اندولت تلقي كرده یبه اليحه هاآنتبدل 
بيني ( نيز با توجه به عدم پيش151اصل  2لوايح قضايي )موضوع بند  یقضاييه در تهيه یقوه

امکان ارسال مستقيم اين لوايح به مجلس در قانون اساسي، برخي اين لوايح را مشمول عنوان 
( و از اين نظر، اين 15: 1131كش، ابريشم اند )الهام ودانسته 47لوايح قانوني مقرر در اصل 

(؛ هرچند در 11: 1117هريسي، زاده اند )هاشمشده دسته از لوايح قسيم لوايح اجرايي محسوب
قضاييه  یقانون وظايف و اختيارات رئيس قوه 1 یبا الحاق يك تبصره به ماده 1132سال 

 امکان ارسال مستقيم اين لوايح به مجلس فراهم شد.
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 ضوابط حاکم بر ابتکار قانون . 2
دهد كه ابتکار قانون در نظام حقوقي جمهوری شورای نگهبان نشان مي یبررسي رويه

شود. البته پيش از اسالمي ايران ضوابط و الزاماتي دارد كه در اين قسمت بررسي و تحليل مي
 یار گرفته، رويههای اين تحقيق قرورود به اين مبحث بايد توجه داشت كه آنچه مبنای بررسي

نقضي برای ادعاهای  هایرو ممکن است بتوان مثالغالب شورای نگهبان است و ازاين
بر نگارندگان در موضوعات مطروحه يافت. از سوی ديگر، در اين تحقيق تالش شده تا عالوه

در  تواننداند و مينظرهای شورای نگهبان، آن دسته از مصوبات مجلس كه به تأييد شورا رسيده
 شورا به ما ياری رسانند نيز مدنظر قرار گيرند. یاستخراج رويه

  طرق ابتکار قانون حصری بودن .2-1
ها و تحديد يم ساختار حکومتبا گسترش مکتب دستورگرايي، قوانين اساسي به تنظ

حاكميت قانون  از جمله عوامل گسترشهای سياسي پرداختند. اين پديده ها در نظامصالحيت
ای توسط خود او رها شده كه اقتضای آن ايفای وظايف قانوني هر نهاد و سازمان و قوهدر كشو

(. با پيدايش 152: 1131زاده، وسي)مباشدمصوبشان مياز حدود اختيارات  هاآنو عدم خروج 
ظهور يافت كه به « اصل صالحيت»چنين وضعيتي و پذيرش حاكميت قانون در روابط قوا، 

: 1141)جعفری لنگرودی، « ای از اموري يك مأمور رسمي برای انجام پارهاختيار قانون»معنای 
 مقامات و مراجع« تيعدم صالح»( است. بنابراين در غير موارد مصرح در قانون، اصل بر 704

 شود.كه در وجود صالحيتي ترديد باشد، اين اصل حاكم مي هر جااست و در  قانوني
كند، ابتکار قانون برای دارندگان آن مسئوليت ايجاد ميبر اينکه قدرت با اين مقدمه، عالوه

شود. بنابراين از يك آيد كه از آن با عنوان صالحيت ياد ميشمار مييك امتياز و اقتدار قانوني به
سو بايد طرق ابتکار قانون را منحصر به موارد مصرح در قانون اساسي دانست؛ از سوی ديگر، در 

را در آن  تيعدم صالحالحيت برای مرجع خاصي، بايد اصل صورت ترديد در وجود اين ص
سکوت قانونگذار اساسي از طريق قانون  یهبهان بهتواند رو مجلس نميمورد جاری كرد. ازاين

بر آنچه در قانون اساسي بدان تصريح عادی چنين صالحيتي را برای مرجع يا مقام خاصي، عالوه
وان ايجاد صالحيت ابتکار قانون را مستند به الفاظ و بيني كند، مگر آنکه بتشده است، پيش

 عبارات قانون اساسي، قصد قانونگذار اساسي يا مباني و اهداف نظام حقوقي كرد.
ی شورای نگهبان مؤيد آن است كه شورا با پذيرش ضمني اين مبنا، در غالب بررسي رويه

 ی. برای نمونه در نظر شمارهنظرهای خود بر حصری بودن طرق ابتکار قانون تأكيد كرده است
 و اساسنامه یارائه ، شورای نگهبان واگذاری اختيار تنظيم و25/3/1153مورخ  /ص70م/
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 را مغاير «سرپرستي سازمان صداوسيما شورای» ها بهبرنامه و سازمان صداوسيما كلي مشيخط
 1114/10/12 یهمچنين شورای نگهبان در نظر شماره .تشخيص داد قانون اساسي 47 با اصل
قانون اساسي اين  47مستفاد از اصل »صراحت بر اين نکته اشاره كرد كه: به 12/1/1112مورخ 

گيرد و طريق است كه مصوبات تقنيني مجلس از طريق طرح و يا اليحه قانوني صورت مي
 53موضوع اصل « پرسيدرخواست همه»رو به نظر شورا ؛ ازاين«بيني نشده استديگری پيش

در  -1111مصوب – (7)پرسي در جمهوری اسالمي ايرانقانون همه 11 یموجب ماده كه به
 47قانوني موضوع اصل  یبايست از طريق اليحهقرار گرفته است، مي جمهوررئيس صالحيت

ی شورای نگهبان، اگر مجلس مطرح اساس رويهبرقانون اساسي به مجلس ارسال شود. البته 
قانون اساسي كند، چنين  47در مجلس را مقيد به رعايت اصل شدن پيشنهاد مرجع غيرصالح 

در  قانون یواحدهماده یموضوعي مغاير با قانون اساسي شناخته نشده است. برای نمونه تبصره
 مصرف و پرداخت»دارد: ( كه مقرر مي1111) شورای نگهبان مصوب بودجه اعتبارات مورد

شورای  توسط كه بود خواهد قانوني مقررات قطب مدت اين از بعد شورای نگهبان اعتبارات
 ارائه اسالمي شورای مجلس به تصويب برای قانون اساسي 47 اصل مراعات با تهيه و نگهبان
نظر به 47بيني رعايت اصل ، مورد تأييد شورا قرار گرفته است كه با توجه به پيش«گردد

لحوظ مانده و از اين لحاظ تأييد طرق ابتکار قانون در اين موارد م بودن یانحصاررسد كه مي
 .آيدمي نظرگونه مصوبات موجه بهاين

 ابتکار قانون بودن یاریاخت .2-2
گيری مفهوم ترين آثار پيدايش قوانين اساسي، شکلكه گفته شد، از جمله مهمهمچنان

بين  یبر تنظيم ساختار كلي نظام، رابطهاست؛ چراكه قانون اساسي عالوه« صالحيت»
كند را نيز مشخص مي هاآنهای سياسي كشور و چگونگي توزيع صالحيت در ميان اهدستگ

در قانون  توان يکي از اصول مستنبط از توزيع صالحيت(. بر اين مبنا مي101: 1111)قاضي، 
بر اين اصل را بايد تنها  مستثناتفوق قوا و نهادها بر يکديگر دانست و موارد  اساسي را عدم

كه هيچ مرجعي  طورهمانيزات خود قانون اساسي قلمداد كرد. بنابراين، محدود به تجو
االصول عليصالحيت قانوني مرجع ديگری را محدود كند،  -مجوز قانوني بدون–تواند نمي

 شان كند.قانوني تواند مراجع ديگر را ملزم به اعمال صالحيتهيچ مرجعي نمي
مرات عملي چنين برداشتي اين است كه در ترين ثدر نظام حقوقي ايران، از جمله مهم

اليحه توسط قانون، مجلس از اين طريق  یامکان الزام دولت به ارائه فراهم شدنصورت 
كند و از اين طريق ديگر نيازی اليحه در موضوعات مدنظر خود مي یدولت را مکلف به ارائه
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 اهد بود.بدان اشاره شده است، نخو 45به تأمين بار مالي آن، كه در اصل 
شود كه استدالل مذكور، آنچنان شورای نگهبان در اين زمينه مالحظه مي یبا بررسي رويه

های آغازين ی اخير، در دورهكه بايد، برای شورای نگهبان بديهي نبوده و بر خالف رويه
شد. اليحه مغاير با قانون اساسي دانسته نمي یتشکيل شورای نگهبان، الزام دولت به ارائه

اليحه در  ینابراين در برخي موارد مجلس با تصويب قانوني خاص دولت را ملزم به ارائهب
 73كردن اصل  پياده یاليحه یقانون الزام دولت جهت تهيه»كرد )مانند موضوعي خاص مي

مدت ( و حتي در مواردی با پايان 20/5/1110مصوب ، «ماه قانون اساسي در مدت چهار
ی تکليف قانوني، قانون تمديد مهلت آن قانون خاص نيز تصويب اجرا عدمی آن قانون و اجرا

طرح نظام تشکيالت  یبه تمديد مهلت قانون الزام دولت به ارائه قانون راجعشده است )مانند 
 (. 21/1/1112، مصوب اداری جمهوری اسالمي ايران

در قالب يك قانون خاص و اليحه  یهای مذكور، در برخي موارد الزام به ارائهبر نمونهعالوه
گرفت و اين الزام در ذيل قوانين مختلف و در كنار ساير تکاليف قانوني ويژه صورت نمي

داد ميبيني شده بود كه شورای نگهبان نيز اين تکاليف را مغاير با قانون اساسي تشخيص نپيش
(. در اين زمينه، 7/1/1115، مصوب (5)«انقالب اسالمي ايران یكميته یاساسنامه» 3 ی)مانند ماده

صالحيت ابتکار قانون نداشت، تقريباً از  بودن یارياختهرچند شورای نگهبان اعتقاد و توجهي بر 
 47اليحه را مغاير با اصل  یواحدی يافت و الزام دولت به ارائه یبه بعد شورا رويه 1111سال 

رای نمونه شورای نگهبان در نظر قانون اساسي اعالم كرد. ب 54و در برخي موارد مغاير با اصل 
قانون اساسي  47نظر به اينکه براساس اصل »خود بيان داشت:  13/2/1114مورخ  1103ی شماره

لوايح قانوني با احراز ضرورت و نياز از جانب دولت و با تصويب هيأت وزيران به مجلس 
اين مصوبه خالف  اليحه به موجب یشود و الزام دولت جهت ارائهشورای اسالمي تقديم مي

بيني كرده است آن قسمت از اختياری است كه قانون اساسي در اين خصوص برای دولت پيش
دارد با اكثريت آراء مغاير با قانون اساسي واحده كه چنين الزامي را برای دولت مقرر ميماده

 گهبانشورای ن 2/3/1141مورخ  4175ی نظر شماره 3-2و  3-1همچنين بندهای «. شناخته شد
 . ه استاعالم كردقانون اساسي  47و  54اصول با مغاير را الزام دولت به تقديم اليحه 

شورای نگهبان  یتر شدن تشخيص اين موضوع در رويهدر اين ميان، آنچه سبب پيچيده
شده اين است كه قانونگذار با آگاهي در مورد اين ايراد احتمالي شورای نگهبان، گاهي از 

احت كمتری در الزام دولت به ابتکار قانون دارد، استفاده كرده و حال آنکه عباراتي كه صر
شورای نگهبان نسبت به اين موارد واحد نبوده و از شفافيت كافي برخوردار نيست.  یرويه

منظور به« اقدامات قانوني الزم»توضيح آنکه، شورای نگهبان در مواردی الزام دولت به انجام 
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ايشي را الزام دولت به ابتکار قانون ندانسته و بر اين اساس آن را مغاير قانون آزم شدن يدائم
 111 یمادهالحاقي  1 یقانون اساسي اعالم نکرده است. برای مثال تبصره 47با اصل 

را دولت قوانين آزمايشي،  كردن يدائممنظور به (1114 داخلي مجلس )مصوب ینامهآيين
تمديد يا  برایبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور شش ماه قمکلف كرده تا حداقل ظرف 

و حکم اين تبصره به تأييد شورای  تعيين تکليف دائمي آن، اقدام قانوني الزم را معمول دارد
های صندوق یتجميع كليههمچنين اين شورا تکليف دولت به . نگهبان نيز رسيده است

، از طريق انجام اقدامات قانوني الزم اعيمين اجتمأدر سازمان ت ياجتماع نيبازنشستگي و تأم
ی قانون اساسي ندانسته است. وليکن در مواردی همچون نظر شماره 47را مغاير با اصل 

تمديد مدت اجرای آزمايشي قانون استخدام نيروی  یاليحه»، 4/7/1131مورخ  1231/102/31
نحو به»لحاقي به اين اليحه ا یرا با اين استدالل كه تبصره« انتظامي جمهوری اسالمي ايران

، مغاير با «متن همين قانون دارد كردن يدائممذكور، ظهور در الزام دولت به اقدام قانوني جهت 
تر شدن اين موضوع شده اين است كه شورا، در دانسته است. البته آنچه سبب پيچيده 47اصل 

، 13/1/1131ورخ م 1333/102/31ی مذكور، به شماره ینظر دوم خود در مورد مصوبه
شدن قانون استخدام  يدولت موظف است برای دائم»داشت: اصالحي را كه مقرر مي یتبصره

سال از تاريخ  كينيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران، اقدامات قانوني الزم را ظرف مدت 
، مغاير با قانون اساسي ندانست، كه مشخص نيست چه عاملي اسباب «عمل آوردتصويب به

توان گفت گفته ميحال، بر مبنای توضيحات پيشایير نظر شورا را فراهم كرده است. عليتغي
ظهور و انحصار در مفهوم الزام دولت به « اقدامات قانوني الزم»كه هر گاه عباراتي همچون 

های اخير خود آن موارد را ی سالاليحه داشته باشند، شورای نگهبان مبتني بر رويه یارائه
 111ی ماده یاستفساريه طرح»كه در خصوص همچنان ا قانون اساسي اعالم كرده است،مغاير ب
كه قانونگذار (، زماني15/4/1111مصوب ) «1111مصوب  كشوری خدمات مديريت قانون

مجلس  به آن تقديم و اليحه یتهيهی الزام دولت به به معنارا « الزم قانوني اقدامات»عبارت 
خود اين استفساريه  23/4/11مورخ  11211/10/11ی شماره نظربان در تعبير كرد، شورای نگه

منظور رفع ايراد از سوی ديگر، گاهي قانونگذار به قانون اساسي اعالم كرد. 47را مغاير با اصل 
دولت »اليحه را در قالب عباراتي همچون  یاحتمالي شورای نگهبان، تکليف دولت به ارائه

دارد كه در اين موارد با توجه به اينکه تکليف و بيان مي« استدولت مجاز »يا « تواندمي
پيشنهاد به دولت دارد،  یمجلس بيشتر جنبه یشود و مصوبهمسئوليتي برای دولت ايجاد نمي

 (1)كند.درستي مغاير با قانون اساسي اعالم نميشورای نگهبان اين موارد را به
دولت مصداق  در خصوصزام به ابتکار قانون شايان ذكر است كه هرچند در بيشتر موارد ال
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كند، اين الزام تنها منحصر به دولت نبوده و ممکن است قانونگذار، شورای عالي پيدا مي
قضايي كنند. بنابر آنچه  یطرح يا اليحه یقضاييه را نيز ملزم به ارائه یها يا رئيس قوهاستان

در اين موارد نيز ايجاد الزام برای مرجع اليحه گفته شد،  یدر خصوص الزام دولت به ارائه
رسد نظر ميشورای نگهبان به یاساس رويهبر. البته هاستآنمربوطه مغاير با اصول مربوط به 

اليحه را مغاير با قانون اساسي ندانسته و  یكه شورا نسبت به لوايح قضايي الزام به ارائه
ی پنجم سالهپنج یقانون برنامه 122و  211مواد « ی»كه در مواردی همچون بند همچنان
قضايي  یاليحه یقضاييه به ارائه یشود، شورای نگهبان الزام رئيس قوهمشاهده مي (4)توسعه

را مغاير با قانون اساسي تشخيص نداده كه از اين نظر عملکرد شورا قابل نقد است و در اين 
 ها نيست.های شورای عالي استاندولت با لوايح قضايي يا طرح یزمينه تفاوتي بين اليحه

مطروحه و عطف نظر به اينکه شورای  یبر اين موارد، با توجه به مالک و ضابطهعالوه
صورت مستقيم يا از طريق دولت اختيار دارد، بايد الزام اين طرح به یها در ارائهعالي استان

ين قاعده دانست و های مذكور را نيز مشمول همطرح به يکي از شيوه یشورا به ارائه
 ها دانست. تشخيص روش مناسب را تنها در صالحيت خود شورای عالي استان

كه با توجه به اينکه قانونگذار اساسي  است نياابتکار قانون  بودن یارياختاز نتايج  گريد يکي
موجب قانون اساسي ايجاد كرده های قانوني در مجلس را به شدن لوايح و طرحامکان مطرح 

ابتکار قانون را مقيد به طي  تواند با ايجاد سازوكارهايي خاص،، قانونگذار عادی نمياست
را ها و لوايح تصويب طرحقانون اساسي كه  15تشريفاتي خاص كند. البته با توجه به اصل 

نظر برسد مجلس بيني كرده، ممکن است بهمجلس پيشمصوب داخلي  ینامهآيينبراساس 
در اين مسير ايجاد كند كه جمع اين دو نکته را بايد بدين طريق دانست كه  تواند ضوابطي رامي

ها و تواند برای آن طرحداخلي مجلس مي ینامهتنها پس از طرح ابتکار قانون در مجلس، آيين
ی توان در نظر شمارهبيني كند. تأييد اين مطلب را ميلوايح ضوابط و تشريفات خاصي را پيش

شورای نگهبان مشاهده كرد. در اين نظر، شورای نگهبان الزام  21/12/11 مورخ 14451/10/11
به  -پيش از تقديم طرح يا اليحه به مجلس–ها نمايندگان مجلس، دولت و شورای عالي استان

منظور كسب اطالع از وجود قوانين متعارض يا مرتبط با استعالم از معاونت قوانين مجلس به
  قانون اساسي اعالم كرد. 102و  47ا مغاير با اصول پيشنهادی ر یطرح يا اليحه

كه با توجه به اين مبنا، هيچ مرجع و مقامي  است نياابتکار قانون  بودن یارياختاز ديگر آثار 
توسط  شدههيتهها و لوايح منظور درج در طرحتواند محتويات و موضوعات خاصي را بهنمي

عيين محتويات طرح يا اليحه، تنها خود مراجع صالح مشخص كند و مرجع صالح برای ت
توان در نظر شورای نگهبان را مي یپيشنهاددهندگان آن هستند. ظهور اين مطلب در رويه
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شورا مشاهده كرد كه شورای نگهبان، الزام دولت به درج  3/1/14مورخ  21373/10/14ی شماره
ن اساسي شناخته است. البته در قانو 52بودجه را مغاير با اصل  یپيشنهادی در اليحه یبودجه

و از اين نظر اختالف در  (1)مواردی، شورای نگهبان چنين الزامي را مغاير قانون اساسي ندانسته
توان نتيجه گرفت كه . با كسب وحدت مالک در اين نمونه مياستاين شورا قابل انتقاد  یرويه
گيری از قدرت قانونگذاری خود، تواند با بهرهها نيز مجلس نمياالصول در ساير حوزهعلي

 كند. ملزم حشانيلواها و مراجع صالح برای ابتکار قانون را به ذكر مفاد خاصي در طرح

داخلي مجلس را يکي از  ینامهآيين 117 یبا بررسي قوانين جاری كشور، شايد بتوان ماده
در  طرح یآن، ارائه ابتکار قانون معرفي كرد كه به موجب بودن یارياخت یموارد ناقض ضابطه

موضوعاتي كه در آن خصوص طرح مشابهي مورد رسيدگي قرار گرفته و تصويب نشده را 
 نفر پنجاهغيرممکن دانسته و در اين مدت تنها با تقاضای كتبي  شش ماهبدون تغيير اساسي تا 

به چنين طرحي وجود دارد كه با توجه  یاز نمايندگان مجلس و تصويب مجلس امکان ارائه
اين شوراست و  یرسد كه چنين حکمي بر خالف رويهنظر ميغالب شورای نگهبان به یرويه

طرح و  یبا قانون اساسي مغايرت دارد؛ بنابراين در مقام قانونگذاری بايد بين امکان ارائه
ی قرار گرفتن آن در نوبت رسيدگي در مجلس تمايز قائل شد و صالحيت مجلس در نحوه

 ی ابتکار قانونگذاری را در اين چارچوب بررسي كرد.ر زمينهگذاری دضابطه

 لزوم طی تشریفات قانونی .2-3
وزيران و  قانون اساسي لوايح قانوني را با تصويب هيأت 47كه بيان شد، اصل طورهمان

از نمايندگان قابل طرح در مجلس شورای  پانزده نفرقانوني را با پيشنهاد حداقل  هایطرح
از  پانزده نفرپيشنهاد حداقل »و « وزيرانتصويب هيأت »رو ته است. ازايناسالمي دانس

ند. اند قانونگذاری مجلسها در فرايلوايح و طرحشدن  امکان مطرحترتيب شرط به« نمايندگان
د فاق د،رسمجلس ببه تصويب حتي ای بدون رعايت اين شرايط و مقدمات اگر مصوبهبنابراين 

عنوان دادرس اساسي ملزم به جلوگيری از ي است و شورای نگهبان بهاعتبار و وجاهت قانون
 تلبس چنين مصوبات احتمالي به لباس قانون خواهد بود.

شويم كه اين شورا بر مبنای استدالل شورای نگهبان با مصاديقي مواجه مي یبا بررسي رويه
در مورد  اعالم نظرز مذكور، مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي را اعالم كرده و حتي ا

 2101ی نظر شمارهمحتوای آن مصوبات نيز خودداری كرده است. برای نمونه شورای نگهبان در 
مذكور مراحل  یبراساس سوابق موجود چون مصوبه»بيان داشته است كه:  15/1/1140مورخ 

ارت دفاع وزيران از سوی وز صورت طرح يا اليحه طي نکرده و بدون تصويب هيأتقانوني را به
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لحاظ هرچند متن  و بدين باشدميقانون اساسي  47خالف اصل  ،به كميسيون ارجاع شده است
 «. گرددمصوبه دارای اشکاالت خالف قانون اساسي است اعالم نظر نمي

است كه در « مجلس»ها و لوايح قانوني به از جمله تشريفات اساسي ديگر، لزوم تقديم طرح
داخلي مجلس بر اين  ینامهآيين 111 یاست. بر اين مبنا، در مادهبدان تصريح شده  47اصل 

شود و پس از اعالم های قانوني ... در مجلس به رئيس جلسه تسليم ميحطر»مطلب تأكيد شده كه: 
های وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس يا يکي از دبيران، در همان جلسه به يکي از كميسيون

اين قانون نيز در خصوص لوايح قانوني مقرر داشته است كه  114 یماده...«. شود مربوط ارجاع مي
...«. ر جلسه علني مجلس توسط وزير مربوط و يا نماينده دولت تقديم گردد و بايد د»اين لوايح 

طور مستقيم يا توسط دولت ها را بههای شورای عالي استاناين قانون نيز تقديم طرح 170 یماده
بيني كرده است تا پس از اعالم وصول توسط رئيس جلسه يا يکي از دبيران، برای پيش« مجلس»به 

 ینامهارجاع شوند. بنابراين از صراحت اصل مورد اشاره و مواد آيين ربطیذيسيون بررسي به كم
بر تسليم شود تا « مجلس»نويس قانون لزوماً بايد به آيد كه پيشمي دستبهداخلي مجلس اين نکته 

 مورد رسيدگي قرار گيرد. مقررشدهسازوكار  طبق
شورای نگهبان  11/1/11مورخ  12152/10/11ی توان در نظر شمارهپذيرش اين نظر را مي

اساسنامة ) اين مصوبه 15 یمشاهده كرد كه در آن، شورای نگهبان تقديم پيشنهاد موضوع ماده
به يکي از  -صورت مستقيمبه- (غيردولتي ها و مراكز خدمات دامپرورینمونة تشکل

 یر بيانگر لزوم ارائهقانون اساسي اعالم كرد. اين نظ 47های مجلس را، مغاير با اصل كميسيون
  ها و لوايح به صحن مجلس است.طرح

 ینامهبر تشريفات مذكور كه از صراحت قانون اساسي قابل برداشت است، در آيينعالوه
 هاآنبيني شده كه نظارت بر ها و لوايح پيشهای ديگری برای طرحداخلي مجلس شرايط و ويژگي

داخلي مجلس،  ینامهآيين 115و  111ی نمونه، مواد است. برا ابهام محلتوسط شورای نگهبان 
ها و لوايح قانوني را كه شامل مواردی مانند دارا بودن موضوع و عنوان های طرحبرخي از ويژگي

 بيني كرده است. ، پيشاستمشخص و دارا بودن موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان 
شود كه تمايل شورا به نظارت بر چنين يشورای نگهبان مواردی مشاهده م یبا بررسي رويه
اصول  یدهد، هرچند اين شورا همواره تالش دارد تا استنادات خود را بر پايهالزاماتي را نشان مي

 11/12/1115مورخ  4412ی قانون اساسي استوار سازد. برای نمونه شورای نگهبان در نظر شماره
 در خصوصيشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان پ»خصوص عبارت و به 47خود، با استناد به اصل 
ها و اصالحات پيشنهادقانون اساسي، نتيجه گرفته كه  45در صدر اصل « كنندلوايح قانوني عنوان مي

شورای  بر اين مورد،. عالوهنمايندگان بايد مربوط به موضوع ماده يا اصل موضوع اليحه باشد
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بر لزوم رعايت چنين الزاماتي در قانونگذاری  1/7/1111مورخ  7471ی نگهبان در نظر شماره
قانون است  ولين چيزی كه ركن اساسي هر حکم وا»... مجلس تأكيد كرده و بيان داشته است كه: 

و قانونگذار  كه حکم و قانون بدون مشخص بودن موضوع آن در نظر حاكم موضوع آن است
شورای نگهبان نيز  11/7/1137مورخ  1112/102/37ی نظر شماره...«. حکم بالموضوع است

مجلس منجر  ینحوی كه به تبدل در موضوع مصوبهدولت را، به یتغيير عنوان و محتوای اليحه
دولت دانسته و تحقق مراد  یشود، خارج از حدود صالحيت مجلس در رسيدگي به اليحه

دانسته است. در نظر طرح قانوني جداگانه از سوی نمايندگان مجلس  یقانونگذار را نيازمند ارائه
تمديد مهلت اجرای آزمايشي  یاليحه»پيشنهادی دولت را از  یاخير، مجلس عنوان اليحه

 یاليحه»به « مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي یقانون تأسيس و اداره
ح و مواد تغيير داد و تعدادی از مواد قانون مذكور را اصال« ...قانون اصالح قانون  شدن يدائم

 یمجلس را نيازمند ارائه یديگری هم به آن الحاق كرد، كه شورای نگهبان تغيير موضوع مصوبه
طرح مستقل در آن موضوع دانست. بنابراين، شورای نگهبان در اين مورد، فرايند طرح اين 

ه قانون اساسي شناخت 47تصويب مصوبه بدين نحو، مغاير اصل »موضوع را با اين استدالل كه: 
 مغاير با قانون اساسي دانست.« شد

توان نتيجه گرفت كه در غالب موارد، شورای نگهبان در مقام از آنچه در اين بند گفته شد مي
اعمال نظارت بر تشريفات قانوني ابتکار قانون، تالش داشته تا آن دسته از الزاماتي را مورد استناد 

اسي قابل برداشت است و از اين نظر، شورا صورت صريح يا ضمني از قانون اسقرار دهد كه به
، نظارت داخلي مجلس مشخص شده ینامهبر مطلق تشريفات ابتکار قانون كه بعضاً در آيين

 حين تصويب مصوبات برای رئيس جلسه به غير از آنچه درنظارت بر اين موارد  یندارد و شيوه
برداشتي موسع از حدود  یارائه در نظام حقوقي كشور محل ابهام است. با، (3)بيني شدهپيش

 توان اين شورا را از آنصالحيت شورای نگهبان در تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي، مي
 15ها و لوايح در اصل داخلي مجلس در تصويب طرح ینامهجهت كه لزوم رعايت مفاد آيين

نبود مرجعي  خألطريق اين بر اين تشريفات صالح دانست و از  منظور نظارتتصريح شده، به
هرچند در  ؛را جبران كردپس از تصويب مصوبه منظور نظارت بر رعايت اين تشريفات خاص به

 اين صورت نيز تفکيك بين تشريفات ضروری و غيرضروری نيازمند تبيين است.

 رعایت اصل تخصص در ابتکار قانون .2-4
است كه « اصل تخصص»مي ی حقوق عموشده در حوزهترين اصول پذيرفتهيکي از مطرح
تواند اساس اين اصل، هر شخص حقوقي فقط ميبر. است« تيعدم صالح»وجه مثبت اصل 
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موجب قانون جزء اختيارات و  اموری كه به یدر حدود صالحيت قانوني خود، يعني درباره
نيز  تيعدم صالح(. بر مبنای اصل 102: 1114مؤتمني،  وظايفش است، عمل كند )طباطبايي

صراحت در كه گفته شد، هيچ مرجع و مقامي صالحيت انجام امری را كه بهطورنهما
عدم صالحيت مرجع ديگری است، ندارد و در موارد ترديد در وجود صالحيت، اصل 

 شود.جاری مي تيصالح
منظور ابتکار قانون با عطف توجه به اين اصل حقوقي، در برخي از اصول قانون اساسي به

بيني شده كه عنوان مرجع صالح جهت ابتکار قانون پيشرجع خاصي بهدر موضوعي خاص، م
ها، نافي در اين موارد در خصوص اينکه آيا تصريح به صالحيت ابتکار قانون در آن حوزه

 نظر وجود دارد. يا نه، اختالف  استصالحيت ساير مراجع عام ابتکار قانون 
بودجه را  یر قانون در زمينهترين اصلي است كه ابتکاقانون اساسي مهم 52اصل 

شورای نگهبان در خصوص اين اصل، اين نکته  یصراحت به دولت داده است. از رويهبه
پيشنهاد  یبه ارائه 52آيد كه در غير مورد تغيير در ارقام بودجه، تصريح اصل مي دستبه

ر از هيأت غيدولت، مستلزم آن است كه هيچ مرجع و نهادی، به یبودجه از طريق اليحه
بودجه اقدام به ابتکار قانون كند. در اين خصوص، در نظر تفسيری  یدولت، نتواند در زمينه

كل كشور و  یساالنه یشورای نگهبان مقرر شده كه بودجه 14/1/1147مورخ  214ی شماره
صورت اليحه و از بايد به -در غير مورد تغيير در ارقام بودجه–متمم و اصالحات بعدی آن 

 یبه شمارهوی دولت تقديم مجلس شود. همچنين اين شورا در نظر تفسيری ديگری س
نحوی كه در كل بودجه تأثير ، تغيير در ارقام بودجه را به27/5/1141مورخ  5171/21/41

پذير ندانسته است. در مقام تبيين محدوديت طرح طرح قانوني، امکان یوسيلهبگذارد، به
نيز بار ديگر بر  11/1/1132مورخ  50002/10/32 یبه شمارهشورا اخير اين  ن، نظرنمايندگا

بودجه را تغيير دهد،  ینحوی كه شاكلهتغيير در ارقام بودجه به»اين نکته تأكيد كرده است كه 
قانون اساسي اعالم كرده است. البته  52و چنين اصالحي را مغاير با اصل « پذير نيستامکان

نحوی كه بودن اصالح ارقام بودجه توسط نمايندگان مجلس، به پذيرتاكنون در خصوص امکان
بودجه را تغيير ندهد، شورای نگهبان نظر تفسيری ارائه نداده و بر همين اساس  یشاكله

شورای نگهبان در  یاقدام به اصالح قانون بودجه كرده است. با بررسي رويه دفعاتبهمجلس 
شود كه در خصوص امکان اصالح قانون مي تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي مشخص

شورای  كهيدرحالشورا واحد نبوده است. برای نمونه،  ی، رويهنمايندگان طرحبودجه از طريق 
 یطرح اجازه»در خصوص  11/1/1111مورخ  21031/10/11ی موجب نظر شمارهنگهبان به 

شورای گسترش ايجاد رديف مستقل به دولت برای مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب 
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در  21/3/14مورخ  23541/10/14 یيا نظر شماره« 1111سال  یآموزش عالي در بودجه
های كل كشور و قانون بيمه 1114سال  یقانون بودجه 23طرح اصالح بند »خصوص 

 ی، اصالح قانون بودجه را تنها از طريق اليحه«1111اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 
كل  1131سال  یقانون بودجه 22بند  1طرح اصالح جزء »ما تأييد دولت مجاز دانسته؛ ا

و موارد مشابه ديگر، بيانگر  21/4/1131مورخ  71111/10/31ی موجب نظر شمارهبه « كشور
 . استپذير بودن اصالح قانون بودجه از طريق طرح نمايندگان امکان

نگهبان به استناد صدر اصل  آيد كه ظاهراً شورایمي دستبهاز نظرهای مذكور اين نکته 
كل كشور ... از طرف دولت تهيه و برای رسيدگي و  یساالنه یبودجه)»قانون اساسي  52

و بر مبنای اصل تخصص، ابتکار اوليه در «( گرددتصويب به مجلس شورای اسالمي تسليم مي
ير در ارقام هر گونه تغي)»امر بودجه را تنها در صالحيت دولت دانسته و حکم ذيل اين اصل 

اصالح ارقام  یسبب شده كه شورا در زمينه«( بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود
بودجه از طريق طرح نمايندگان به نظر تفسيری نرسد. اختالف نظرهای اعضای شورای نگهبان 

اين تشتت در نظرهای  منشأتوان را كه مانع صدور نظر تفسيری در اين زمينه شده است، مي
 شورا در مقام تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي دانست. 
تصويب بودجه به دولت برای  یبا پذيرش اين واقعيت كه سپردن ابتکار قانون در مرحله

اصالح، مجلس صالحيت داشته باشد  یدر مرحله كهيدرصورتقانونگذار اساسي اهميت دارد، 
اند اصالحات مدنظر خود را در ارقام قانون بودجه ی بودجه، بتوتا با ابتکار قانون در زمينه

شود تا نسبت به هدف مدنظر قانونگذار اساسي نقض غرض شود اعمال كند، اين امر سبب مي
و مجلس بدون جلب نظر دولت، اقدام به تحميل تکليف مااليطاق نسبت به دولت كند؛ 

دولت ممکن  ینها از طريق اليحهرسد كه بايد اصالح قانون بودجه را نيز تنظر ميرو بهازاين
روی، شورای نگهبان بهتر است تا هر گونه اصالح قانون بودجه از طريق طرح دانست و ازاين

 نمايندگان را مغاير با قانون اساسي اعالم كند.
 بودن يتخصصبر ی غالب شورای نگهبان مبني بر خالف آنچه در خصوص رويه

ی اين شورا در خصوص صالحيت دجه گفته شد، رويهبو یاليحه یصالحيت دولت در ارائه
( حاكي از 151اصل  2لوايح قضايي )موضوع بند  یقضاييه نسبت به تهيه یرئيس قوه

 قضاييه است.   یی امور قضايي برای رئيس قوهانحصاری نبودن ابتکار قانون در حوزه
ی نظر تفسيری شماره 2موجب بند با بررسي نظرهای شورای نگهبان بايد گفت، هرچند به 

منع هيأت  یمنزلهبه 151شورای نگهبان، تصريح مقرر در اصل  10/4/1143مورخ  1015/21/43
چنين محدوديتي برای طرح نمايندگان مجلس  (10)اليحه با موضوع قضايي است؛ یدولت از تهيه
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هند. در اين هايي با محتوای قضايي پيشنهاد دتوانند طرحبيني نشده است و ايشان ميپيش
خصوص بايد گفت كه مالک و مبنای چنين تمايزی در نظرهای شورای نگهبان مشخص نيست 

ی امور قضايي، شورای نگهبان بايد نمايندگان ابتکار قانون در حوزه بودن يتخصصو بر فرض 
 یاساس رويهبركرد. از سوی ديگر، طرح در اين حوزه محدود مي یمجلس را نيز نسبت به ارائه

ی امور المللي در حوزههای بيننامهورای نگهبان، تاكنون تمهيد مقدمات و امضای موافقتش
 یبدون جلب موافقت قوه-منظور تصويب به مجلس به هاآن یقضايي توسط دولت و ارائه

مدنظر شورای  یبا ايراد مغايرت با قانون اساسي مواجه نشده است؛ كه اين امر ضابطه -قضاييه
معاضدت حقوقي  ینامهقانون موافقتسازد. برای نمونه بيشتری مواجه مي یبا خدشه نگهبان را

ي عرب یو قضايي در موضوعات مدني و تجاری بين جمهوری اسالمي ايران و امارات متحده
ی دارند و دولت بدون دخالت قوه ، ماهيتي قضايي(11)( و ساير موارد مشابه1113مصوب )

 به مجلس ارسال كرده و به تأييد شورای نگهبان نيز رسيده است.ی آن را قضاييه اليحه
 2آيد كه ظاهراً برداشت شورای نگهبان در بند مي دستبهشده اين نتيجه از مطالب گفته

بر خالف –نظر تفسيری مورد اشاره، برداشت صحيحي از قانون اساسي نبوده و در اين مورد 
منظور منع ساير مراجع ی قضاييه بهحيت رئيس قوهتصريح قانون اساسي به صال -ابتکار بودجه

 كه در است ينای طرح يا اليحه در اين حوزه نبوده است. مؤيد اين نظر ابتکار قانون در ارائه

 حذف و قضاييه و مجريه قوای استقالل به پذيرش توجه با ايران اسالمي جمهوری اساسي قانون

بدون  قضايي لوايح ابتکار و انقالب، تهيه از قبل اب در مقايسه دادگستری وزير اختيارات عموم
 آن تبعندارند و به قضايي مسئوليت دولت اعضای از يكهيچ ديگر كه ایگونهبه ماند، متولي

 قوانين ارزيابي به مطلع شوند، قوانين اجرای نتايج از دريابند، را قضايي جاری نيازهای توانندنمي

 داشت آن بر را اساسي قانونگذار عوامل اين یهمه .كنند اساييشن را موجود یخألها يا بپردازند

 دسته اين تا كند مشخص را مرجعي و نهاد لوايح، اقسام همچون ساير قضايي لوايح یتهيه برای تا

رو چنين (. ازاين12: 1131كش، نماند )الهام و ابريشم متولي پيشنهاد بدون یمرحله در لوايح از
ار بودجه در مقام تعيين مرجعي خاص و انحصاری جهت ابتکار قانون برداشتي بر خالف ابتک

 متولي نماند.ی امور قضايي معطل و بينبوده و تنها بنا داشته است تا ابتکار قانون در حوزه
« در حدود وظايف خود»طرح  یها نسبت به ارائهدر خصوص صالحيت شورای عالي استان

رسد كه اعطای چنين صالحيتي به اين شورا، نظر ميقانون اساسي( نيز به 102)موضوع اصل 
لوايح قضايي، نوعي اعطای امتياز به اين مرجع  یقضاييه در ارائه یهمچون صالحيت رئيس قوه

بوده و از اين نظر صالحيت ساير مراجع ابتکار قانون در اين حوزه را نبايد محدود دانست. چنين 
شورای »قابل حصول است؛ چراكه در اين اصل عبارت  برداشتي از سياق و نص قانون اساسي نيز
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ها داللت بر امتياز بودن صالحيت ابتکار قانون برای شورای عالي استان« ها حق داردعالي استان
شورای نگهبان ساكت است و تاكنون نظری  یدارد. البته شايان ذكر است كه در اين زمينه رويه

 اين شورا صادر نشده است. كه مبين رويکرد اين شورا باشد، از طرف
شود كه در ديگری نيز برداشت مي یبر آنچه گفته شد، از اصل تخصص نکتهعالوه

االصول . توضيح آنکه با پذيرش اين اصل، علياستنظرهای شورای نگهبان واجد اهميت 
 توانند در حدود همان حوزهای خاص، تنها ميمنظور ابتکار قانون در حوزهمراجع صالح به

اقدام به ابتکار قانون كنند. بنابراين در اين موارد صالحيت ابتکار قانون عام نبوده و مقيد به 
 .استشده مشخص یحوزه

بودجه، مبين اين نکته است كه صالحيت دولت  یبررسي اين موضوع در خصوص اليحه
اين اليحه ذكر  رو تنها بايد محتوياتي در؛ ازايناستاليحه محدود به موضوع بودجه  یدر ارائه

ی قوانين بودجه نيز ی شورای نگهبان در زمينهی رويهای دارند. مطالعهشوند كه ماهيت بودجه
 یای در مصوبات بودجه، وضع مواد با ماهيت غيربودجهدفعاتبهمؤيد آن است كه اين شورا 

ی نظر شماره 10 قانون اساسي دانسته است. برای نمونه شورا در بند 52ساالنه را مغاير با اصل 
كل كشور را  1131بودجه سال  یاليحه« 1» یخود، تبصره 27/11/32مورخ  51107/10/32

اعالم كرد.  قانون اساسي 52ای دانست و از اين نظر آن را مغاير با اصل فاقد ماهيت بودجه
خود برخي از  23/12/1111ک مورخ م/1151ی نظر شماره 1همچنين اين شورا در بند 

از لحاظ اينکه خارج از قانون بودجه است و به »را  1137سال  یبودجه یهای اليحهتبصره
 مغاير دانسته است. قانون اساسي 52با اصل « قوانين خاص خود ارتباط دارند

 یدر خصوص لوايح قضايي نيز با اين مبنا بايد نتيجه گرفت كه صالحيت رئيس قوه
خصوص موضوعات ماهيتاً قضايي است و در نتيجه  اليحه در یقضاييه تنها محدود به ارائه

امور اجراييِ وابسته به موضوعات قضايي ابتکار  یتواند در زمينهقضاييه نمي یرئيس قوه
گونه موضوعات توسط دولت در قانون كند؛ بلکه بايد با هماهنگي و همکاری با دولت، اين
بر طرح قانوني ئه شوند يا مبتني اليحه گنجانده شوند يا در لوايح جداگانه به مجلس ارا

 یقانون اساسي كليه 47موجب اصل  نمايندگان به تصويب برسند. البته با توجه به اينکه به
قانون  1 یلوايح قانوني بايد به تصويب هيأت وزيران برسند و لوايح قضايي نيز به استناد ماده

مجلس برای دولت ارسال  منظور ارسال بهقضاييه به یوظايف و اختيارات رئيس قوه
، دولت اين فرصت را يافته تا محتويات اجرايي موجود در لوايح قضايي را بررسي (12)شوندمي

ای كه كرده و در نهايت نظرهای خود را در مورد اين موضوعات در اين لوايح اعمال كند؛ نکته
بر آن تأكيد  (11)شورای نگهبان 10/4/1143مورخ  1015/21/43ی نظر تفسيری شماره 1بند 
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كرده و هيأت وزيران تلويحاً نسبت به دخل و تصرف در محتويات اجرايي لوايح قضايي 
مذكور،  یصالحيت يافته است. در اين زمينه هرچند نظر تفسيری شورا، بر خالف قاعده

قضاييه را به موضوعات اجرايي توسعه داده  یتلويحاً صالحيت ابتکار قانون توسط رئيس قوه
توان چنين تجويزی را روشي با توجه به سازوكار ارسال اين قبيل لوايح به مجلس مياست، 

بيني فرايندهای قضاييه و دولت در پيش یمنظور تعامل و همکاری كارشناسي قوهمناسب به
 شمار آورد.اجرايي مرتبط با امور قضايي در كشور به

بايد صالحيت اين شورا در  ها نيزبر مبنای اصل تخصص، در خصوص شورای عالي استان
طرح را محدود به حدود وظايف اين شورا )جلوگيری از تبعيض و جلب همکاری در  یارائه
ها( كه در اصل بر اجرای هماهنگ آن نظارت وها های عمراني و رفاهي استانبرنامه یتهيه
ورا را فاقد های مقررشده، اين شبدان تصريح شده، دانست و در غير حوزه قانون اساسي 101

صراحت بدان نيز به قانون اساسي 102ای كه در اصل شمار آورد؛ نکتهصالحيت ابتکار قانون به
 (17)ی وظايف اين شورا اعالم شده است.تصريح شده و صالحيت اين شورا محدود به حوزه

 یريگجهينت
ی را در زمينهاستنباط و استنادات اين شو یی غالب شورای نگهبان كه ثمرهبا بررسي رويه

در مقام بررسي مصوبات مجلس شورای -اصول مربوط به ابتکار قانون در قانون اساسي 
توان نتيجه گرفت كه در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران، اصول و است، مي -اسالمي

 ی ابتکار قانون حاكم است:ضوابط زير بر حوزه
شورای نگهبان  یاستنباط از رويه طرق ابتکار قانون يکي از ضوابط قابل بودن یحصر. 1

در حقوق عمومي دانست. بنابراين،  تيعدم صالحتوان در اصل است كه مبنای نظری آن را مي
اساس اين ضابطه اوالً( اين صالحيت منحصر به موارد مصرح در قانون اساسي است؛ ثانياً( در بر

خواهد بود  تيم صالحعدصورت ترديد در وجود چنين صالحيتي برای مرجعي خاص، اصل بر 
 و اثبات وجود آن نيازمند استدالل است.

 یاز ضوابط حاكم بر ابتکار قانون است كه از رويه گريد يکابتکار قانون نيز ي بودن یارياخت. 2
فوق قوا و ت عدمتوان در اصل ای را ميشورای نگهبان قابل برداشت است. مبنای چنين ضابطه

صالحيت است. در خصوص اين ضابطه هرچند  رگرفته از اصل عدمنهادها بر يکديگر دانست كه ب
اخير اين شورا  یشود، رويهسابق و فعلي شورای نگهبان تعارضاتي مشاهده مي یدر بين رويه

اليحه را از مجلس سلب كرده و از اين طريق امکان تحميل  یدرستي امکان الزام دولت به ارائهبه
قانون اساسي بدان تصريح  45بدون تأمين بار مالي آن كه در اصل  های مجلس بر دولت را،خواسته
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اليحه را  یشورا از اين نظر كه تنها الزام دولت به ارائه یشده، از مجلس گرفته است. البته رويه
قضايي را مغاير با  یاليحه یقضاييه به ارائه یداند و تاكنون الزام رئيس قوهمي 47مغاير با اصل 

بر اين مورد كه است. عالوه ي اعالم نکرده است، قابل انتقاد بوده و نيازمند اصالح رويهقانون اساس
ايجاد شرايطي خاص  عدم امکانتوان نتايجي همچون آمد، مي دستبهاز اختياری بودن ابتکار قانون 

به انون منظور ابتکار قنهاد صالح به دنكرمکلف  عدم امکانمنظور طرح ابتکار قانون در مجلس و به
 ای برشمرد.محتويات خاص در طرح يا اليحه را نتايج چنين ضابطه درج

بر موارد قبل، لزوم طي تشريفات قانوني نيز يکي ديگر از ضوابط حاكم بر ابتکار . عالوه1
شورای نگهبان، اين  ی. با بررسي رويهاستقانون در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران 

و سطح قانون اساسي و عادی تقسيم كرد. هرچند شورای نگهبان در توان به دتشريفات را مي
رسد نظر ميغالب موارد، تنها بر رعايت تشريفات مقرر در قانون اساسي نظارت داشته است، به

قانون اساسي بر رعايت تشريفات ضروری  15تواند با برداشتي موسع از اصل كه اين شورا مي
 نيز نظارت كند.داخلي مجلس  ینامهمقرر در آيين

شورای نگهبان قابل برداشت است، رعايت اصل تخصص در  یای كه از رويه. آخرين ضابطه7
كه مبنای نظری آن را بايد اصل تخصص در حقوق عمومي دانست. بر مبنای اين  استابتکار قانون 

شده،  بينياصل، در مواردی كه در قانون اساسي مرجع خاص و انحصاری جهت ابتکار قانون پيش
شده كند و ساير مراجع عام ابتکار ی مشخصتواند اقدام به ابتکار قانون در حوزهتنها آن مرجع مي

قانون چنين صالحيتي ندارند. در قانون اساسي ايران، تنها مصداق چنين امری را بايد موضوع اصل 
اختصاصي ی شورای نگهبان نيز تا حدودی توانسته است از اين صالحيت دانست كه رويه 52

لوايح قضايي رويکرد شورا در اين  یدولت صيانت كند. البته بنابر آنچه گفته شد، در زمينه
آمد كه مراجع  دستبهخصوص محل اشکال است. از سوی ديگر، از اصل تخصص اين نکته 

ی توانند در حدود صالحيت خاص خود اقدام به ابتکار كنند، كه رويهخاص ابتکار قانون، تنها مي
 .استی ابتکار قانون رای نگهبان نيز مؤيد لزوم رعايت چنين اصلي در حوزهشو
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 هايادداشت
(، متن قوانين اساسي كشورهای جهان، شيراز: انتشارات 1130قابل مشاهده در: اكبری، سيدحامد ) .5

 .132نويد شيراز، چ اول، ص 
كشورهای جهان، شيراز: انتشارات (، متن قوانين اساسي 1130قابل مشاهده در: اكبری، سيدحامد ) .2

 .710نويد شيراز، چ اول، ص 

(، متن قوانين اساسي كشورهای جهان، شيراز: انتشارات 1130قابل مشاهده در: اكبری، سيدحامد ) .9

 .711و  714نويد شيراز، چ اول، صص 

شورای اسالمي و  نفر از نمايندگان مجلس جمهور يا يکصدپيشنهاد رئيس پرسي بههمه» -11 یماده .4

 «تصويب حداقل دوسوم مجموع نمايندگان مجلس شورای اسالمي انجام خواهد شد.

ماه از تاريخ تصويب اين قانون اليحه قانوني  3دولت موظف است حداكثر ظرف مدت » -3 یماده .1

اعضاء كميته انقالب اسالمي، از قبيل حقوق، مسکن و  یهایازمندين نيضوابط استخدام و تأم
 .«را به مجلس شورای اسالمي تقديم نمايد يازكارافتادگ و يرمان در زمان خدمت و بازنشستگد

جمهوری  یپنجم توسعه یسالهپنج یقانون برنامه 204 یتوان در مادهاين تجويز را مي ینمونه .6

 مشاهده كرد.اسالمي ايران 

داری و استخدامي خود را تهيه نمايد تا قوه قضائيه موظف است اليحه جامع ا» -211 یماده« ی»بند  .7

 «از طريق دولت به مجلس شورای اسالمي تقديم گردد.
های كلي نظام در امور قضائي اليحه جامع قوه قضائيه موظف است با رعايت سياست»ـ 212 یماده

وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شورای 
 «تقديم نمايد. اسالمي

 مقرر داشته است: 1112مصوب « قانون مقررات مالي شورای نگهبان» 1 یرای نمونه مادهب .8

امور مالي شورای مذكور  یوسيلهبه تفکيك برنامه و مواد هزينه ه بودجه شورای نگهبان ب -1 یماده»
عيناً در اليحه بودجه كل  گردد تاتهيه و پس از تأييد شورا به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مي

 «باشد.كشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات اين قانون مي

تشکيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و  -نامه داخلي مجلس شورای اسالميآئين 101ماده . 3

 نامه به عهده رئيس جلسه است.نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آييناجراى آيين

تواند مستقالً اليحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شورای اسالمي نميهيأت دولت  -2» .51

 «جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.

ي متقابل در امور كيفری بين دولت جمهوری اسالمي يمعاضدت قضا ینامهموافقت یاليحه»مانند  .55

 .1111، مصوب «ايران و دولت تركمنستان
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لوايح قضائي را كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تحويل دولت دولت موظف است » -1 یماده. 52

 «شود، حداكثر ظرف مدت سه ماه تقديم مجلس شورای اسالمي نمايد.مي

شود به مجلس شورای لوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي -1» .59

گونه لوايح فقط با جلب ضايي در اينگردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قاسالمي تقديم مي
 «باشد.موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي

 ای از سوی شورای نگهبان وجود نداشته است.در اين زمينه تاكنون رويه .54
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسی
تقنين و  مرزهای(، 1113طوق، مسلم؛ شمس، عرفان؛ فريادی، مسعود و علي مشهدی )آقايي

، تهران: معاونت تدوين، تنقيح و انتشار جمهوری اسالمی ايران یاساس ونقاناجرا در 
 قوانين و مقررات، چ اول. 

، شيراز: انتشارات نويد شيراز، متن قوانين اساسی کشورهای جهان(، 1130اكبری، سيد حامد )
 .چ اول

 در خصوصشورای نگهبان  نظر نقد»(، 1131كش )الهام، غالمحسين و محمدامين ابريشم

 پانزدهم، سال ،اسالمی حقوق یپژوهشنامه، «مجلس به قضايي لوايح مستقيم ارسال امکان

 .44-55پياپي، صص  70ش 
زاده، تهران: صفر بيگ ی، ترجمهفرانسه یحقوق نظام(، 1112اليوت، كاترين و كاترين ورنون )

 های مجلس شورای اسالمي، چ اول.مركز پژوهش

عليرضا طيب، تهران:  ی، ترجمهیقانونگذار ساالرمردم ینهادها(، 1112اولسون، ديويد )
 های مجلس شورای اسالمي.مركز پژوهش

 ، تهران: شركت سهامي انتشار، چ اول.حقوق اساسی مسائل، (1117بوشهری، جعفر )

 ، تهران: ميزان، چ اول.اساسی حقوق هایآموزه و الزامات(، 1132پروين، خيراهلل )

 ، تهران: گنج دانش، چ دهم.حقوق ینولوژيترم(، 1141) محمدجعفرجعفری لنگرودی، 

نقش مجالس قانونگذاری در فرآيند سياستگذاری؛ »(، 1130سينايي، وحيد و سميه زماني )
 .37 - 15، صص 51، ش راهبرد ینشريه، «ی يك الگوی نظریسوبه

 ، تهران: ميزان، چ يازدهم.یاساس حقوق(، 1111مؤتمني، منوچهر )طباطبايي 

 ، تهران: سمت، چ پانزدهم.اداری حقوق(، 1114مؤتمني، منوچهر )اطبايي طب

، تهران: ميزان، سياسی نهادهای و اساسی حقوق(، 1111) ابوالفضل ديسپناهي، قاضي شريعت
 چ دوازدهم.

حسن وكيليان،  ی، ترجمهپارلمان ینيتقن یهاهيرو یکارآمد یارتقا(، 1114جي، مويل )كوئن
 .3721ی مسلسل مجلس، شمارههای مركز پژوهش

، تهران: رانيا یاسالم یجمهور یاسيس ینهادها و یاساس حقوق(، 1113الدين )مدني، جالل
 .15پايدار، چ 

از  یقانونگذار تي: اولویگزارش پژوهش (،1132پارسا ) محمدباقرمركزمالميری، احمد و 
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، یبتکار قانونگذارو مقننه در ا هيمجر ینقش قوا یآمار یطرح؟ بررس اي حهيال قيطر
 .11002ی مسلسل: شماره

 یفصلنامهی حسن وكيليان، ، ترجمه«روابط قوای مقننه و مجريه»(، 1115مزی، مايکل )
 .211-134، صص 52، ش مجلس و پژوهش

 ، تهران: دادگستر، چ اول.یادار حقوق(، 1131زاده، ابراهيم )موسي

 ، تهران: ميزان، چ اول.یبردکار یاساس حقوق(، 1117زاده هريسي، هاشم )هاشم

 ، تهران: آيدين، چ اول.یقيتطب یاساس حقوق(، 1114الدين )نژاد، كمالهريسي

 اميركبير، چ اول. ، تهران:برای همه یاساس قانون(، 1145يزدی، محمد )

 ب( التین
Pereira, carlos and maeller, bernardo(2004), “a theory of executive dominance of 

congressional politics: the committee system in the Brazilian chamber of deputies”, 

the jurnal of legislative studies, vol. 10, number 1. 
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 خوانده در دیوان عدالت اداری

 **2 ، مهستی سلیمانی*1سیدمجتبی واعظی
 

 ، شیراز، ایرانرازیدانشگاه ش یاسیحقوق و علوم س یدانشکده اریاستاد. 1

 ، شیراز، ایرانرازیدانشگاه ش یکارشناس ارشد حقوق عموم. 2
 

 53/2/5231: رشيپذ  51/53/5231: افتيدر

 يدهكچ
ی صالحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی  ف در حوزهاز جمله مسائل مورد اختال

ند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح امشمول صالحیت این مرجع
ی مجریه؛ و ب( رویکرد شمول بوده است: الف( رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه

دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در صالحیت دیوان بر تمامی نهادهای 
پردازد و با اتخاذ روش آل میعنوان رویکرد مطلوب و ایدهدعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به

 یرسد که با اتکای به نظریهی قضایی به این نتیجه میتحلیلی با مداقه در قانون و رویه-توصیفی
اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن -اجرایی ناظر بر محوریت ماهیت عمل

ی قضایی نیست. همچنین رویکرد ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویهجایگاه خوانده به قوه
طور کامل، بلکه با استثنائاتی شمول صالحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به

ی ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوههمورد پذیرش قانون قرار گرفته است. روی
داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول مجریه نمی

  داند.صالحیت دیوان نمی

 اداره، دیوان عدالت اداری، دولت، دعاوی اداری، شخصیت خوانده، صالحیت. :هادواژهيلك
 

                                                                                                                                                       
E-mail: mojtaba_vaezi@yahoo.com ي مسئول                                                                ندهنويس*    

 solimani.mahasti@iran.ir  E-mail: ** 

mailto:mojtaba_vaezi@yahoo.comc


 

 
 59/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

31 

 مقدمه
ی عام یا خاص بودن صالحیت دیوان عدالت اداری اختال ف نظر اساسی وجود ینهدر زم

ی صالحیت دیوان ی تفسیر قانون و در نتیجه محدودهدارد. بدیهی است که این مسئله بر نحوه
های حقوقی و های عمومی )شامل دادگاهتأثیر بسیاری دارد. به باور برخی حقوقدانان، دادگاه

گستری صالحیت عام دارند و نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری، دارای کیفری( در نظام داد
ی، صدرالحفاظ) اند و جز در موارد مصرح قانونی صالحیت ندارندصالحیت خاص و استثنایی

(. در این رویکرد اصول و مواد قانونی مربوط به صالحیت دیوان بسیار مضیق 99-111 :1732
ی مجریه ی موضوع مقاله، جایگاه خوانده را محدود به قوههشود. این نظریه در زمینتفسیر می

 (. 171: 1732ی، صدرالحفاظ) داندمی
های عمومی صالحیت عام قائل است و اما دیدگاه دیگر برای دیوان عدالت همانند دادگاه

های کیفری در ی دعاوی حقوقی و دادگاههای حقوقی در حوزهکه دادگاهگونهمعتقد است همان
ی دعاوی اداری دارای ی دعاوی کیفری صالحیت عام دارند، دیوان عدالت نیز در حوزهحوزه

: 1791؛ موالبیگی، 19-32: 1791؛ امامی و دیگران، 7131: 1711) شمس،  صالحیت عام است
ی صالحیت دیوان و ی دعاوی اداری نسبت به حوزه(. بر این اساس، این نظریه در حوزه29

ی خواندگان دعوا در دعاوی اداری رویکرد موسعی دارد. مورد محدودهدر بحث این مقاله در 
ی مجریه شامل تمامی نهادهای دارای قدرت ویژه در این نظریه جایگاه خوانده فراتر از قوه

 (.162-111: 1791امامی و دیگران، ) دانسته شده است
پذیری و نظارت مراتب هنجارهاجا که یکی از لوازم حکومت قانون، رعایت سلسلهاز آن

ی نظارت قضایی بر نهادهای اداری و اجرایی از ی نهادهای حکومتی است و دیوان وظیفههمه
نظر عدم مخالفت تصمیمات و اقداماتشان با هنجارهای باالتر را بر عهده دارد، تبیین جایگاه 

 ی صالحیت دیوان،خوانده در دیوان با هد ف عدم خروج نهادهای دارای قدرت از حیطه
 .ضرورت دارد

نظارت قضایی بر »ها ترین آندر خصوص موضوع، آثار متعددی نگاشته شده که از مهم
ضوابط دعاوی قابل طرح در »(، 1732)صدرالحفاظی، « اعمال دولت در دیوان عدالت اداری

صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت »( و 1791)امامی و دیگران، « دیوان عدالت اداری
کوشد ی حاضر در این است که می( است. بدیهی است نوآوری مقاله1791بیگی، )موال« اداری

 آل و مطلوب صالحیت دیوان را ارائه کند. تا از طریق تنقیح مناط، معیار ایده
عنوان یک بحث مبنایی، رویکرد در این مقاله پس از تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری به

شود و در ادامه پس از بررسی دیوان مطرح میآل در خصوص شخصیت خوانده در ایده
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شده با قانون جدید دیوان و ی قضایی، میزان تطابق رویکردهای مطرحموضوع در قانون و رویه
 ی قضایی از آن به بحث گذاشته خواهد شد.تبعیت رویه

 . تبيين مفهوم دولت در حقوق اداری1
مباحث مهم حقوق اداری است. به نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال دولت، از 

همین سبب الزم است مفهوم دولت و اعمال دولتی قابل شکایت در دیوان از منظر حقوق 
توان گفت مفهوم دولت و اعمال دولتی در دعوای اداری، اداری بررسی شود. در واقع می

ت دولت در منبعث از مفهوم آن در حقوق اداری است. البته با توجه به معانی متعدد و متفاو
شک راه ما را ها، بیهر رشته از حقوق، جداسازی مفهوم دولت در حقوق اداری از سایر حوزه

 تبع آن خواندگان دیوان هموار خواهد کرد.در شناخت دولت و به

 دولت و اداره  .1-1
شود که مفهوم جایگاه مورد تأکید مفهوم اداره و سازمان اداری در حقوق اداری، موجب می

دولت در حقوق اداری در »شناسایی شود، چراکه « اداره» یدر حقوق اداری با کلیدواژهدولت 
 (. 729]ب[: 1711)استوارسنگری، « شودقالب یک اداره ظاهر می

شود. این دو مفهوم را اداره در حقوق اداری در دو مفهوم سازمانی و کاربردی تعریف می
توان گفت مفهوم سازمانی بیانگر شکل و ای که میهگونتوان در ارتباط با یکدیگر دانست، بهمی

اداره به »مفهوم کاربردی بیانگر محتوای اداره است. در توضیح این دو مفهوم گفته شده است: 
های دولتی و مؤسسات ها، سازمانهای اداری اعم از وزارتخانهلحاظ سازمانی مجموع سازمان

« بخشندی خود، اهدا ف اداره را تحقق میعمومی است که با تمام امکانات مادی و انسان
 (.76: 1791زاده، )موسی

، مفهوم نیا در. دارد توجه التیتشک و سازمان هر تیفعال نوع به ،یاما اداره از نظر کاربرد
 بلکه شود،، اداره اطالق نمیستا یادار حقوق نظر مورد ی کهدولت ،یادار سازمان گونه هر به

 حقوق نظر مورد دولت ن،یبنابرا. باشد یادار عمل کی انجام لحا در ی است کهادار یسازمان
و  هیمجر یاز قوه یتنها قسمت بزرگ ، بلکهشودینم مجریه یقوه یاسیشامل اعمال س ی،ادار

عالوه، دولت در مفهوم ؛ بههستند یکه در حال انجام عمل ادار ردیگرا در برمی شیهاسازمان
را بر  یادار یفهیوظ کیقواست و  ریکه مربوط به سا یرگید یشامل هر سازمان ادار یادشده،

  (.66: [ب]1711 ،یاستوارسنگر) شودیم زیعهده دارد ن
سازمان مهم است؛ به این معنا که  ماهیت عمل ،اداره کاربردی عبارت دیگر، در مفهومبه

اعم از اینکه باشد،  اداری زمانی سازمان اداره مدنظر حقوق اداری است که در حال انجام عمل
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ی مجریه باشد یا هر یک از سه قوه یا جزء مؤسسات عمومی قوه یآن سازمان زیرمجموعه
 ای.های حرفهغیردولتی یا نظام

 عمل نوع هر را ییاجرا عمل اگر. است ییاجرا عمل انواع نیترمهم جمله از یادار عمل
عمل اداری را باید نوعی عمل  (،211: 1791)ر.ک: زولر،  میبدان قانون یاجرا بر ناظر یحکومت

صورت غیرقضایی، در راستای تأمین خدمات عمومی و با استفاده از اجرایی قلمداد کرد که به
. عمل اداری نیز ;Long, 2001: 353 (Gaudemet, 2000: 526پذیرد )عنصر اقتدار صورت می

  به بعد(. 36: 1791گنجد )ر.ک: محمودی، انواعی دارد که شرح آن در این مختصر نمی
هایی نهادها و سازمان توان گفت در راستای مفهوم کاربردی )مادی( اداره،با این توضیحات می

مصداقی از دولت در حقوق اداری بوده و تحت عنوان که اعمالشان در راستای عمل اداری است، 
 ند.ااداره، موضوع بحث این رشته

 های اداریشناسایی سازمان. 1-2
ظام حقوق اداری ما به لحاظ انجام امر عمومی، از حقوق و امتیازهای اشخاصی که در ن

شوند که همگی در مواردی که از امتیازهای های اداری خوانده میای برخوردارند، سازمانویژه
ی در قوه« اداره»کنند، تحت لوای حقوق اداری هستند. اگرچه مصادیق خود استفاده می یویژه

مباحث حقوق اداری مربوط به این قوه است، مصادیق اداره به  مجریه بیشتر است و عمده
ها را مشمول مفهوم شود، بلکه اعمال اداری، دیگر قوا و نهادهای آنی مجریه محدود نمیقوه

 دهد. حقوق اداری قرار می یکند و تحت سیطرهاداره می
جام خدمات ی اشخاص حقوق عمومی اعم از نهادهای متمرکز و غیرمتمرکز در انکلیه

ای دارند. انجام خدمات عمومی توسط بخش به اصطالح عمومی امتیازها و حقوق ویژه
غیردولتی )به معنای عدم وابستگی سازمانی به دولت مرکزی(،  مقتضیات انجام خدمات 

برد. در واقع عدم وابستگی سازمانی، حقوقی و مالی به دولت مرکزی، عمومی را از میان نمی
ای که در مورد نهادهای عمومی غیردولتی و از این اقتدار و امتیاز نیست؛ مسئلهمانع استفاده 

اشتغال و لغو آن، وضع مقررات در ی ای نیز شاهد آنیم. برای مثال صدور پروانههای حرفهنظام
ای از ای نمونههای حرفهحرفه برای شاغالن، قدرت و اختیار انتظامی و انضباطی نظام یحوزه

 ای هستند.رت عمومی و نوعی عمل اداری در نظام حرفهاعمال قد
شود و اداره طور خالصه باید گفت دولت در حقوق اداری، اداره نامیده میدر مجموع و به

شود که با دارا بودن اختیارات و امتیازهای ویژه در راستای های اداری اطالق میسازمان یبه کلیه
های اداری به کنند. با این وصف سازمانعالیت میحفظ نظم عمومی و انجام خدمت عمومی ف
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اند های اداری سایر قوا که به کار اداری مشغولشود، بلکه شامل سازمانی مجریه منحصر نمیقوه
و فراتر از آن شامل دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی، 

 شود.تقل از دولت مرکزی هستند نیز میای و... که مسهای حرفههای دولتی، نظامشرکت

 دعاوی اداری ی. تبيين رویكرد مطلوب نسبت به خوانده2
که گفته شد دولت مدنظر حقوق اداری در انجام برخی از اعمال خود از قدرت گونههمان

مند است، اما باید توجه داشت که در استفاده از این امتیاز، برتر نسبت به اشخاص دیگر بهره
ها مطابقت آن یقید و بند نیست؛ بلکه باید اصول و قواعد حاکم بر آن را که از جملهبدون 

تصمیم و اقدام اداره با قانون است، رعایت کند و در صورت عدم رعایت، تصمیمات و اقداماتش 
 نقض قواعد حقوق عمومی، تحت عنوان دعوای اداری قابل شکایت است.  یواسطهبه

از قدرت ویژه که در حال انجام عمل اداری بوده و به اشخاص  مندی اشخاص بهرهکلیه
دعاوی اداری قرار گیرند.  یاند، ممکن است در جایگاه خواندهحقوقی حقوق عمومی معرو ف

پذیر باشد، های اداری باید امکاناصوالً دعوای اداری علیه تصمیمات و اقدامات تمامی سازمان
بر  -کم بر امتیازهای ویژه و متفاوت از حقوق خصوصیعنوان حقوق حابه-زیرا حقوق اداری 

کنند، حاکم است. که بنا به مقتضیات از این امتیازها استفاده میها، زمانیتمامی این شخصیت
ی مجریه، بلکه تصمیمات و آل، نه تنها تصمیمات و اقدامات قوهبنابراین، در وضعیت ایده

های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتاقدامات اداری دیگر قوا و مؤسسات عمومی، 
دلیل برخورداری از عنصر اقتدار و امتیازهای ویژه، باید تحت کنترل ای، بههای حرفهسازمان

 قضایی باشند.
-ها تحت لوای قواعد حقوق خصوصی عمل میکه این شخصیتشایان ذکر است زمانی

، شکایت Chapus, 2001: 533)سته اعمال )علت عدم شمول قواعد حقوق اداری بر این دکنند، به
ها، تحت عنوان دعوای اداری قابل طرح نخواهد بود؛ علیه تصمیمات و اقدامات آن شخصیت

چراکه از شرط مهم پذیرش دعوای اداری، اداری بودن عمل است که آن نیز خود مستلزم 
 ست. استفاده از امتیازهای ویژه در راستای حفظ نظم و انجام خدمت عمومی ا

کند، شکایت علیه عمل اداره، که اداره تحت قواعد حقوق خصوصی عمل میدر واقع، وقتی
توان به استناد شخصیت عمومی ادارات، تحت عنوان دعوای حقوقی قابل طرح است و نمی

ها را اداری فرض کرد؛ چراکه اداری بودن دعوا، به اداری بودن عمل تمامی دعاوی علیه آن
 د.اداره بستگی دار

های کارامد نظارت بر اعمال دولت، در کنار نظارت پارلمانی و نظارت اداری، یکی از شیوه
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طور نظارت قضایی است که تبعیت از قانون و احقاق حقوق افراد در برابر دولت را به
دلیل لزوم تخصص در امور های حقوقی بهآورد. در برخی از نظامتری به ارمغان میملموس

دولت،  یی با مقتضیات امور عمومی همچنین داشتن توان مواجهه با قدرت ویژهاداری و آشنای
قضایی )مرجع دادرسی اداری(  یمراجع ویژه یرسیدگی به شکایات مردم از دولت بر عهده

 شوند. شود و این قبیل دعاوی تحت عنوان دعاوی اداری، از دعاوی عادی جدا میگذاشته می
ال قانونگذاری، قضایی و سیاسی که سیستم کنترلی خاص خود را جز اعمآل بهدر حالت ایده

در Favoreu, 2009: 537) اداری( ) یاصلی اعمال اداری )حداقل تصمیمات یکجانبه یدارند، هسته
این کنترل، از قانون صیانت شده و حاکمیت  یواسطهکنترل دادرس اداری قرار دارد و به یسیطره

 شود.ه صرفاً در حد وضع قانون، بر تمامی اعمال اداری حاکم میای عملی و نگونهقانون به
 (1)طور نسبی و محدود پذیرفته شدهدر نظام حقوقی ایران، تفکیک دعاوی عادی و اداری به

شایسته است برای تأمین حاکمیت قانون،  و و دیوان عدالت اداری مرجع دادرسی اداری است
مستلزم پذیرش این نظر است که دیوان عدالت صالحیتش وسیع باشد و این امر  یگستره

؛ امامی و دیگران: 713: 1711اداری نسبت به دعوای اداری، صالحیت عام دارد )ر.ک: شمس، 
(. در این صورت تنها کافی است که اداری بودن دعوا ثابت شود و بدون 37-11: 1792

  توان حکم به صالحیت دیوان در آن خصوص داد.صراحت قانونی نیز می
در شناسایی دعوای اداری، پیش از هر چیز موضوع دعوا که عمل اداری است، اهمیت 

توان تحت عنوان دعوای اداری از آن در دیوان دارد. اگر به واقع، عمل، اداری باشد، می
زند، با اطمینان حاصل کردن از اینکه جا که عمل اداری از اداره سر میشکایت کرد. از آن
ر خوانده واقع شدن فاعل آن تردیدی وجود نخواهد داشت. اما اگر عمل، عمل، اداری است، د

ی مجریه( باشد، امکان طرح اداری نباشد، حتی اگر فاعل آن دولت به معنای خاص )قوه
دعوای اداری وجود نخواهد داشت؛ زیرا شرط اصلی دعوای اداری، عمل اداری است و این 

 شرط وجود ندارد. 
توان از ارتباط بین ما شخصیت خوانده در دیوان است، می جا که موضوع بحثاز آن

دعوا در دیوان را شناسایی کرد،  یموضوع دعوا و خوانده استفاده کرد و از این طریق خوانده
به این معنا که در اصل، عمل مورد شکایت از فاعلی سر زده است که در صورت طرح 

شود اعمال اداری موضوع ه گفته میکشود. بنابراین، زمانیشکایت، خوانده محسوب می
دعوا  یدار انجام عمل اداری است، خواندهشکایت دعوای اداری است، مقام یا نهادی که عهده

 شود. شناخته می
های اداری هستند که سازمان یکه توضیح داده شد، فاعالن عمل اداری، کلیهگونههمان
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ی مجریه و حتی فراتر از ها فراتر از قوهمانند. این سازادار نظم عمومی یا خدمت عمومیعهده
شوند. بنابراین تمامی اشخاص نهادهای متمرکزند و شامل تمامی اشخاص حقوق عمومی می

مشمول صالحیت دیوان هستند و ممکن  -دهندکه عمل اداری انجام میزمانی–حقوق عمومی 
 شود.وش استداللی حاصل میای است که به راست در جایگاه خوانده قرار گیرند و این نتیجه

ی قضایی چنین حال باید دید قانون تا چه حد تاب چنین تفسیری را دارد و آیا رویه
 تحلیلی را پذیرفته است یا خیر که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 قانون و شخصيت خوانده در دیوان .3
شایسته است که امکان  ،است اداریی دیوان عدالت اداری که مرجع عالی دادرسی در زمینه

، 137و  131بینی شود. اصول های اداری کشور توسط قوانین پیشنظارت بر تمامی سازمان
ی ند که در زمینهانظر تفسیری شورای نگهبان، مواد قانون دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی

 شود.شود. در ادامه این منابع بررسی میها استناد میصالحیت دیوان به آن

 قانون اساسی و صالحیت دیوان  173اصل . 3-1
در مقام بیان صالحیت دیوان عدالت اداری است. با توجه به ترکیب مأموران،  (2)137اصل 

دعوا، مأمور دولتی، واحد دولتی و مرجع  یهای دولتی در این اصل، خواندهنامهواحدها و آیین
لفظ دولتی معانی متفاوتی دارد و در یک معنا جا که دولتی است. از آن ینامهآیین یصادرکننده

ی شود، در زمینهنهادهای حکومتی گفته می یی مجریه و در معنایی دیگر، به کلیهبه قوه
دار امور های عهدهی مجریه یا تعمیم آن به سایر دستگاهمختص بودن جایگاه خوانده به قوه
 حاکمیتی، اختال ف نظر وجود دارد. 

 یعنوان مجموعهاصطالح دولت در معانی متفاوتی از جمله دولت به حقوق، یدر رشته 
رود. در قانون اساسی کار میی مجریه و نیز هیأت وزیران بهحاکمیت سیاسی یک کشور، قوه

کار رفته است شده بهجمهوری اسالمی ایران نیز اصطالح مذکور در هر سه مفهوم اشاره
در هر اصل از قانون اساسی، دولت به چه معنایی آمده (. اینکه 261]ب[: 1711)استوارسنگری، 

 است، به قراین موجود بستگی دارد. 
وجودی دیوان عدالت اداری را  یباید گفت که این اصل، فلسفه 137در مورد اصل 

های نامهرسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین
ای نداریم که مأموران و جا که هیچ قرینهها اعالم کرده است. از آنآن دولتی و احقاق حقوق

عالوه تنها ی مجریه بدانیم، بهرا مختص قوه 137های مذکور در اصل نامهواحدها و آیین
شوند، مأموران ی مجریه، واحدها یا مأموران دولتی تلقی نمیواحدها و مأموران وابسته به قوه
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های اداری، نیز به لحاظ کارکردی در حکم ییه در مقام انجام صالحیتی قضاو واحدهای قوه
شوند، بنابراین، شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت واحد یا مأمور دولتی محسوب می

توان گفت که دولت در این رو میبه مأموران یا واحدهای سایر قوا نیز موضوعیت دارند. ازاین
]ب[: 1711شود )استوارسنگری، میت است و شامل سه قوه میاصل به مفهوم عام یعنی حاک

طورکه گفته شد، اصطالح دولت در قانون اساسی به معانی متعدد (؛ چراکه از طرفی همان236
وجودی دیوان عدالت  یکار رفته و از طر ف دیگر با فلسفهحاکمیت به یاز جمله مجموعه

 ، کامالً سازگاری دارد.اداری که مهار سوء استفاده از قدرت اداری است
صالحیت دیوان را در ارتباط با قلمرو مفهوم »توان گفت همچنین می 137در تفسیر اصل 

دولت باید مورد توجه قرار داد و بنابراین در باب صالحیت ذاتی دیوان، مهم درک و دریافت پیام 
مقررات حکومتی  در ارتباط با تظلمات مردم نسبت به مقامات و مسؤوالن، واحدها و 137اصل 

باید به ماهیت امور توجه نموده و صالحیت دیوان را به عموم امور  باشد و در این راستامی
اجرایی، در هر نهاد یا سازمانی که باشند، تسری داد تا اصل مسؤولیت و پاسخگویی نسبت به 

 (.111-3: 1711)هاشمی، « تظلمات مردمی مخدوش و حقوق عمومی پایمال نشود

 و صالحیت دیوان در رابطه با خوانده  171ل اص .3-2
ها راجع به مصوبات دولتی ی تکلیف قضات دادگاهقانون اساسی در زمینه (7)131اصل 

است و در قسمت آخر آن از امکان شکایت نسبت به این مصوبات در دیوان عدالت اداری 
مورد شکایت و  یمنظور ابطال سخن گفته شده است. در این اصل به دولتی بودن مصوبهبه

خارج »ی مجریه اشاره شده است. در توصیف این مصوبات از وابستگی این مصوبات به قوه
گیری استفاده شده است، که در اصل به منشأ تصمیم« ی مجریهبودن از حدود اختیارات قوه

ه ی مجریه، موجب شداصل مذکور به قوه یی مجریه اشاره دارد. اشارهاین مصوبات یعنی قوه
مختص  131است که برخی اظهار کنند با توجه به این قرینه، صالحیت دیوان براساس اصل 

 (. 173: 1732ی مجریه است )صدرالحفاظی، نظارت بر قوه

قانون اساسی، این اصل باید در کنار  131ی اصل نظران در زمینهاما به نظر برخی صاحب
ان عدالت اداری اختصاص ندارد و اصول دیگر تفسیر شود و موضوع اصل به صالحیت دیو

عبارت دیگر، اصل مذکور در مقام بیان صالحیت دیوان نیست )امامی و استوارسنگری، به
و در ارتباط بودن  (1)131نسبت به اصل  137(. آنان همچنین به اعم بودن اصل 131: 1713

کنند که اظهار میالشمول و نه تمامی مصوبات اداری اشاره کرده و موضوع آن با تصمیمات عام
تنهایی برای اظهار نظر در مورد کل به 131توان گفت متن اصل با تمسک به این دالیل، می
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در اصل « گونه مقرراتاین»کند. ضمن اینکه استفاده از عبارت صالحیت دیوان کفایت نمی
ولتی به ای بر عدم انحصار مقررات د، برای شناسایی مصوبات قابل ابطال در دیوان، قرینه131
تواند کس می که هر 131ی مجریه در این اصل است. به بیان دیگر، به موجب ذیل اصل قوه

توان چنین استنباط کرد گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست کند، میابطال این
گونه مقررات در هر بخش از حاکمیت، قابلیت اجرایی ندارد و باید ابطال شود )شریعت که این
 (.  16: 1711باقری، 

 یعنوان مشخصهبه« ی مجریهخارج از حدود اختیارات قوه»عبارت  131در اصل 
هایی که قضات باید از اجرای آن خودداری کنند، ذکر شده است. اصل، حکم مذکور نامهآیین

ها از طریق رسیدگی طاری صدق قابل ارزیابی توسط قضات دادگاه ینامهرا در خصوص آیین
توضیح بیشتر اینکه ابطال مقررات . گیردند و قضات هیأت عمومی دیوان را در برنمیکمی

ها بدون آنکه حق ابطال دولتی تنها در صالحیت هیأت عمومی دیوان است و قضات دادگاه
نامه با قانون اظهار نظر کنند و توانند در خصوص مغایرت آییننامه را داشته باشند، تنها میآیین

 یغیرقانونی در پرونده ینامهنامه با قانون، از اعمال آیینخیص مغایرت آییندر صورت تش
شود و اعتبار خود را برای نامه باطل نمیمطروحه خودداری ورزند. در چنین وضعیتی آیین

خال ف قانون صرفاً از طریق طرح یک  ینامهکند. بنابراین ابطال آیینسایر موارد حفظ می
 پذیر است.عمومی دیوان عدالت اداری امکاندعوای اصلی در هیأت 

 . نظر تفسیری شورای نگهبان3-3
یک نظر تفسیری وجود دارد که شورای نگهبان طی آن معنای دولت در  131در مورد اصل 

ی مجریه دانسته است. در واقع مناقشات و اختالفات موجود بر سر معنای این اصل را قوه
ن داشت که از مقام مفسر قانون اساسی یعنی شورای نگهبان ی قضاییه را بر آدولت، رئیس قوه

تقاضای نظر تفسیری کند. شورای نگهبان در پاسخ به  131در خصوص معنای دولت در اصل 
با »کند که اعالم می 21/11/1717رخ مو 9713/71/17ی شمارهاستفسار، در نظر تفسیری به 

وهفتادم قانون اساسی، مقصود از تعبیر توجه به قرینه قوه مجریه در قسمت اخیر اصل یکصد
 «.دولتی در این اصل قوه مجریه است

مهم آن است که پس از نظر تفسیری  یصر ف نظر از انتقادهای وارد بر نظر مذکور، نکته
و بار دیگر در سال  1711، قانون دیوان عدالت اداری یک بار در سال 17شورای نگهبان در سال 

در  19و   17دو مرحله نیز مواد مربوط به صالحیت دیوان یعنی مواد تغییر یافت و در هر  1792
به تصویب مجمع تشخیص رسید. بنابراین  1792در قانون سال  12و  11و مواد  11قانون سال 
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  العین قرار گیرد.رسد به لحاظ مقدم بودن نظر تفسیری، قانون جدید باید نصبنظر میبه

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان قانون به استناد  . خوانده در دیوان3-4
 عدالت اداری

 یواسطهالشمول( و اقدامات اداری بهشکایت از تصمیمات )اعم از تصمیمات فردی و عام
قضایی، نقض قواعد حقوق عمومی، تضییع حقوق استخدامی و شکایت علیه آرای مراجع شبه

ادامه، شخصیت خوانده را در  از موضوعات قابل رسیدگی در قالب دعوای اداری هستند که در
 هر کدام از این دعاوی با استناد به مواد مربوط واکاوی خواهیم کرد.

 خوانده در دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات موردی و احقاق حقوق .3-4-1
های اداری که در صالحیت شعب دیوان ی رسیدگی به تصمیمات موردی سازماندر زمینه

( رجوع کرد. در 1792قانون جدید دیوان عدالت اداری )مصوب  11ی ماده 1است، باید به بند 
های دولتی و ها و مؤسسات و شرکتها و سازماناین بند از واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه

عنوان خوانده نام برده ها بهشهرداری و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آن
و نهادهای انقالبی در بین  ها و سازمان تأمین اجتماعیهرداریتوان گفت قید ششده است. می

محصور بودن  یمصادیق واحدهای دولتی، همگی نشان از مفهوم موسع دولت دارد و نظریه
 کند.ی مجریه را مخدوش میجایگاه خوانده به قوه

 خوانده در شکایات استخدامی .3-4-2
، رسیدگی به ن دادرسی دیوان عدالت اداریتشکیالت و آییقانون  11ی ماده 7براساس بند 

وسیعی دارد و  یشکایات استخدامی در صالحیت دیوان است. شکایات استخدامی، گستره
استخدامی خود در  یشکایات تمامی کارکنان حاکمیت از جمله قضات را نسبت به رابطه

مجریه محدود  یبر این، مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری، به قوهگیرد. عالوهبرمی
شوند. در قانون مدیریت خدمات های اجرایی حاکمیتی را شامل مینیستند، بلکه سایر دستگاه

شود و های اجرایی سخن گفته میاستخدامی میان کارمندان و دستگاه یکشوری از رابطه
قانون مدیریت خدمات کشوری،  1ی ی مجریه است. در مادهدستگاه اجرایی اعم از قوه

ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات کلیه وزارتخانه»اجرایی چنین تعریف شده است:  دستگاه
ها مستلزم ذکر هایی که شمول قانون بر آنهای دولتی و کلیه دستگاهعمومی غیردولتی، شرکت

و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 
 «.شوندهای دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میبیمه ها وبانک مرکزی، بانک
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 قضاییمراجع شبه یخوانده در رسیدگی به شکایت از آرا .3-4-3
، به امکان شکایت تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریقانون  11ی ماده 2در بند 

هایی مانند های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیوناز آرا و تصمیمات قطعی هیأت
 111ی های مالیاتی، هیأت حل اختال ف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادهکمیسیون

ها اشاره شده است. برخی، موارد ذکرشده در این بند از قانون را حصری قانون شهرداری
قضایی که در این بند تصریح نشده است، کنند و دیوان را در خصوص مراجع شبهمعرفی می
(؛ زیرا صالحیت دیوان را اساساً خاص دانسته 112: 1711دانند )طباطبایی مؤتمنی، صالح نمی

اما برخی دیگر  دانند.و اعطای صالحیت در این زمینه به دیوان را نیازمند نص صریح می
قضایی دانند، بلکه آن را به تمامی مراجع شبهصالحیت دیوان را به موارد ذکرشده منحصر نمی

اکه هد ف قانونگذار از وضع این بند را جلوگیری از نقض قانون، توسط دهند؛ چرتسری می
 (.111: 1732)صدرالحفاظی،  کنندمراجع اداری اختصاصی معرفی می

دیوان عدالت اداری در عین اینکه صالحیت رسیدگی بدوی به دعاوی اداری را دارد، یک 
شود؛ ره نیز محسوب میدادگاه عالی در صنف دعاوی اداری و اختالفات میان دولت و ادا

های عمومی در صنف دعاوی حقوقی که دیوان عالی کشور بر تمامی دادگاهگونهرو همانازاین
و کیفری نظارت دارد، دیوان عدالت اداری نیز در صنف دعاوی اداری، یک مرجع عالی 

خصوص شود و بر تمامی مراجعی که ابتدائاً به اختالفات میان اداره و افراد در محسوب می
 کند.کنند، نظارت میاعمال اداری رسیدگی می

-های اداری ابتدا در دادگاهای از شکایات مردم از سازمانتوضیح بیشتر اینکه قسمت عمده

شود. این مراجع اغلب عضو قاضی های اداری تحت عنوان هیأت، کمیسیون و... بررسی می
شود و از مقررات سط اعضا گرفته میصورت جمعی توندارند یا اگر داشته باشند، تصمیمات به

شود. کنند. به همین دالیل تصمیمات این نهادها قضایی محسوب نمیآیین دادرسی تبعیت نمی
 اند. قضایی معرو فاین مراجع، در نظام حقوقی ما به مراجع شبه

کنند، ی قضاییه باید بر تصمیمات این مراجع که به نوعی کار قضایی میگمان قوهبی
 11ی ماده 2در بند  تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریداشته باشد. قانون  نظارت

توان گفت بنا به صالحیت عام دیوان در دیوان عدالت گذاشته است. می یاین مهم را بر عهده
ویژه آنکه مقنن در بند تمثیلی دارد؛ به یجنبه 11ی ماده 2این حوزه، موارد ذکرشده در بند 

برای برشماری مراجع موضوع کنترل دیوان استفاده کرده است. « مانند» یز واژهمذکور ا
توانند در جایگاه قضایی میبر موارد ذکرشده در این بند، تمامی مراجع شبهبنابراین، عالوه

ها را از طور صریح، شکایت از آرای آنخوانده در دیوان قرار گیرند، مگر اینکه قانون به
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 رج کرده باشد.صالحیت دیوان خا

 (12 یمادهلشمول )اخوانده در دعاوی ابطال تصمیمات عام. 3-4-4
عنوان شده که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی  12ی در ماده

ها و مؤسسات عمومی نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهردارییا حقوقی از آیین
نظامات  یت. براساس این ماده مقامات و نهادهای صادرکنندهغیردولتی در صالحیت دیوان اس

توانند در جایگاه خوانده قرار ها و مؤسسات عمومی غیردولتی میو مقررات دولتی و شهرداری
ی رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه»مذکور آمده است:  12 یماده یگیرند. همچنین در تبصره

ی قضاییه و مصوبات و ها و تصمیمات رئیس قوههها، بخشنامنامهقضاییه و صرفاً آیین
تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی 

 «. امنیت ملی از شمول این ماده خارج است
آن مطرح است.  یمذکور و تبصره 12ی مباحث زیاد و البته مهمی در خصوص ماده

پردازیم و با توجه به وضوح مسئله در ه مباحث مربوط میصورت مجزا برو در ادامه بهازاین
 شود.ها، از تفصیل در این خصوص، خودداری میخصوص نهادهای متمرکز وزارتخانه

دلیل ند، اما بهاها جزء مؤسسات عمومی غیردولتی: شهرداریمؤسسات عمومی غیردولتی
نهادهای مشمول  یدیوان، در ادامهکثرت ارتباط این نهاد با افراد، از همان ابتدا در قوانین 

شد. اما مؤسسات عمومی طور مشخص از این نهاد نیز نام برده میصالحیت دیوان، به
به  1792ها عام هستند، در قانون جدید دیوان مصوب سال غیردولتی که نسبت به شهرداری

از عدم انحصار  رسد که گام مثبتی است ونظر میاضافه شده است که در نگاه اول به 12 ماده
ی مجریه حکایت دارد؛ چراکه این نهادها صالحیت دیوان به مقامات و نهادهای متمرکز قوه

   (1)جزء نهادهای غیرمتمرکزند و به دولت و حاکمیت وابسته نیستند.
که مربوط به صالحیت شعب و هیأت عمومی  1761قانون دیوان مصوب  11ی در ماده

رو دیوان تنها در تشکیالت نهادهای انقالبی نام برده شده بود و ازاینها و بود، تنها از شهرداری
دانست. اما دیوان، پس از دعاوی علیه شهرداری و نهادهای انقالبی شاخص، خود را صالح می

به شکایات علیه ، 31اداری در سال قانون دیوان عدالت  11ی تفسیر ماده قانونِتصویب 
 رست نهادهای عمومی غیردولتی نیز رسیدگی کرد. شده در قانون فهنهادهای مشخص

شد، بار دیگر با بیان که مربوط به صالحیت شعب می 17ی در ماده 11در قانون سال 
کماکان  11ی ها و نهادهای انقالبی نام برده شده بود و قانون تفسیر مادهمصداقی، از شهرداری

این قانون که مربوط به صالحیت  19ی در مورد صالحیت شعب قابل استناد بود. اما در ماده
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ی صالحیت هیأت عمومی ها نام برده شده بود، در زمینههیأت عمومی بود، و تنها از شهرداری
 الشمول نهادهای عمومی دیگر شبهه وجود داشت.دیوان در مورد تصمیمات عام

ونه برداشت گنظر برخی قضات دیوان عدالت اداری، این یتر و با مالحظهدر نگاهی دقیق 
[ ... دیوان عدالت 92قانون ]مصوب  11ی ماده 1با توجه به سیاق عبارت بند »شود که می

ها و قانون یادشده فقط صالحیت رسیدگی به ]شکایت از[ شهرداری 11ی اداری براساس ماده
به (. لکن با توجه 71: 1791)موالبیگی، « سازمان تأمین اجتماعی از موسسات دولتی را دارد...

 12ی وجودی دیوان عدالت اداری و نیز ذکر نام مؤسسات عمومی غیردولتی در ماده یفلسفه
ها با قانون موصو ف، و نیز مشابهت کارکردی و سازمانی سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری

قانون مذکور قابل انتقاد  11ی سایر مؤسسات عمومی غیردولتی، چنین تفسیر مضیقی از ماده
  رسد.نظر میبه

نه تنها  137دولت در اصل  ی: پیش از این توضیح داده شد که واژهسایر نهادهای متمرکز 
گیرد. شورای نگهبان نیز با تأیید قوانین ی مجریه بلکه تمام نهادهای حکومتی را در برمیقوه

ر بینی نهادهای غی)مبنی بر پیش 1791و  1711، 1761های متعدد دیوان عدالت اداری در سال
این مفهوم  131عنوان خوانده( عمالً این نظر را پذیرفته است، اما به استناد اصل ی مجریه بهقوه

ها و تصمیمات نامهعام دولت را قابل تسری به صالحیت دیوان در رسیدگی به آیین
 داند.الشمول نمیعام

نظر شورای نگهبان درخصوص محدود بودن صالحیت هیأت عمومی دیوان به  اما
ی مجریه، منطبق با مصلحت مورد تأیید مجمع تشخیص نبود، بلکه الشمول قوهمیمات عامتص

تک جای ذکر تکالشمول بهبا پذیرش صالحیت عام دیوان در رسیدگی به تصمیمات عام
توان گفت که هیأت عمومی نهادهای مشمول به ذکر استثنائات پرداخته شده است. بنابراین می

ی تصمیمات اداری سایر نهادهای حاکمیتی صالحیت دارد، مگر زمینه دیوان عدالت اداری در
 اند.عنوان استثنا ذکر شدهمواردی که به

در مورد  12ماده  : در تبصرهی قضاییهی قضاییه و دیگر مقامات اداری قوهرئیس قوه 
ها شنامهها و بخنامهتصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین»ی قضاییه گفته شده است: قوه

که از مفهوم مخالف آن « و تصمیمات رئیس قوه قضاییه... از شمول این ماده خارج است
ی قضاییه کماکان شود که تصمیمات غیرقضایی سایر مقامات و نهادهای دیگر قوهاستفاده می

های زیر نظر (. بنابراین سازمان273: 1716در صالحیت هیأت عمومی قرار دارند )محمودی، 
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ضاییه شامل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانی ققوه

کل تصفیه و امور ورشکستگی، سازمان پزشکی  یسازمان ثبت اسناد و امالک کشور، اداره
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 توانند در جایگاه خوانده قرار گیرند. قانونی همگی می
تغییراتی کرده است؛ از  11سال  قانون 19ی ماده ینسبت به تبصره 12ی ی مادهتبصره

ی قضاییه قابل شکایت دانسته نشده ها و تصمیمات رئیس قوهها، بخشنامهنامهجمله اینکه آیین
کرد. هرچند بدین ها رسیدگی میکه پیش از تصویب قانون جدید، دیوان به آناست، درصورتی

، به لحاظ تأکیدی که لحاظ صالحیت دیوان محدود شده و گامی به عقب برداشته شده است
توان نتیجه گرفت که تصمیمات اداری سایر مقامات و در این تبصره دارد، می« صرفاً»لفظ 

 ای قابل شکایت در دیوان است.ی قضاییه بدون هیچ شک و شبهههای وابسته به قوهسازمان

 12ی ماده یحذ ف شورای عالی انقالب فرهنگی از تبصره :شورای عالی انقالب فرهنگی

است.  1792مصوب  تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت ادارییکی از تغییرات مهم قانون 
رسیدگی  17ی ماده یبا قرار دادن شورای عالی انقالب فرهنگی در تبصره 1711در قانون سال 

رو پس از سال صالحیتی دیوان خارج شده بود و ازاین یالشمول آن از حوزهبه تصمیمات عام
نیز  1711دانست؛ البته پیش از سال ، دیوان خود را صالح نمی17ی ماده یه استناد تبصره، ب1711

: 1713مبنای مطمئن و مشخصی در این خصوص وجود نداشت )ر.ک: امامی و استوارسنگری، 
111 .) 
حذ ف شده  12ی ماده یدر قانون فعلی، شورای عالی انقالب فرهنگی از استثتائات تبصره 

رسد نظر میدر این میان به (6)ل حاضر دو نظر متفاوت در این زمینه وجود دارد.است. در حا
با حذ ف این شورا از تبصره، دیوان در خصوص تصمیمات این شورا صالح خواهد بود و این 

ی شود. در واقع، عام بودن مادهپذیری این نهاد محسوب میامر گامی مثبت در جهت نظارت
ر تمامی نهادهای حاکمیتی، و حذ ف شورای عالی انقالب فرهنگی دولت ب یو شمول واژه 12

توان دلیل محکمی بر شمول صالحیت دیوان محسوب کرد. حال باید دید از موارد استثنا را می
 یقضات دیوان عدالت اداری از حذ ف شورای عالی انقالب فرهنگی از استثتائات تبصره

 چه تفسیری خواهند داشت. 12ی ماده

 ی قضایی و شخصيت خوانده در دیوان. رویه4
رو در ای جداگانه است، ازاینطور جزیی و موردی نیازمند مقالهی قضایی بهبررسی رویه

پردازیم. گرفته به اظهار نظر کلی در این زمینه میهای صورتجا با مراجعه به پژوهشاین
ی قوه دیوان را مختصکه جایگاه خوانده در رویکردی دهد ی آرای دیوان نشان میمطالعه

تر پررنگکه رویکردی جایگاه چندانی ندارد. در عوض ی یی قضادر رویه داند،میمجریه 
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داند و مفهومی ی مجریه میی است که جایگاه خوانده را فراتر از قوهرویکرد، رسدنظر میبه
ای مثال )بر یهیی قضا. رسیدگی دیوان به تصمیمات اداری قوهدهدعام از دولت ارائه می

مورخ  61/ق/11396ابطال تصمیم  یبه خواسته 11/12/1716در تاریخ  1111 یدادنامه
ی مالی قوه-مشاور معاون اداری 7912/16 یمدیر کل کارگزینی قضات و شماره 6/1/1716

 یبه خواسته 11/1/1711به تاریخ  116 یدادنامه) ، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(یهیقضا
 نهادهای عمومی غیردولتی ( وهای سازمان ثبت اسناد و امالک کشوربخشنامه 27 ابطال ردیف

همگی نشان از عدم پذیرش )مانند رسیدگی به شکایت از تصمیمات شوراهای محلی(، 
ی قضایی، دیوان همچنین در رویه ی مجریه دارد.ر صالحیت دیوان به قوهاحصانرویکرد 

ی ماده 2در بند قضایی که های اداری و مراجع شبهدگاهی تصمیمات داعدالت اداری، در زمینه
دیوان  9/2/31به تاریخ  11 یشماره یدادنامه)در  داندصالح میخود را ذکر نشده است،  11

 خود را نسبت به رأی شورای عالی ثبت صالح دانسته است(.
ی حقوق خواندگان را قابل بسط به تمامی اشخاص حقوق یشایان ذکر است دیوان، حوزه

آلی که در این مقاله به آن پرداخته شد، کماکان فاصله دارد. با حالت ایدهعمومی ندانسته است و 
های صنفی مانند نظامتصمیمات اداری در موارد متعدد در خصوص  توضیح بیشتر اینکه دیوان

ن شفا ف نبودن آ ی، خود را صالح ندانسته که علت عمده(3)کانون وکال، کانون سردفتران و دفتریاران
هرچند دیوان عدالت اداری، صالحیت خود  توان گفتقانون دیوان در خصوص این نهادهاست. می

داند، هنوز به مالک واحدی برای تشخیص نهادهای تحت کنترل خود، ی مجریه میرا فراتر از قوه
، و برخورداری از اقتدار در حفظ نظم و خدمت عمومی است هاکه عمومی بودن شخصیت آن

نرسیده است. دیوان عدالت، بعضاً با اعمال معیارهای شکلی، مثل وابستگی به واحدهای دولتی و 
به تشخیص واحد دولتی پرداخته و رسیدگی به درصد سرمایه به واحد دولتی،  11تعلق بیش از 

هرچند براساس معیارهای شکلی دولتی نبوده، اما به لحاظ ی عمومی دیگری را که نهادهاتصمیمات 
صالحیت خود  دراند، انجام خدمات عمومی دارای اختیارات ویژه و شخصیت حقوق عمومی بوده

این نهاد است  یشایستهصالحیتی که  یهنوز با دامنهی قضایی دیوان، رویهاست. بنابراین،  ندانسته
 (1)رد.فاصله دا و این مقاله در تکاپوی اثبات و تبیین آن بود،

 یريگجهينت
ت خوانده در دیوان عدالت اداری دو رویکرد وجود دارد؛ اختال ف این دو ی شخصیدرباره

گردد. یک رویکرد لفظ دولت را مضیق برمی 137رویکرد در اصل به تفسیر لفظ دولت در اصل 
داند، اما رویکرد دیگر با در نظر ی مجریه میکند و صالحیت دیوان را منحصر به قوهتفسیر می
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ی مجریه و شامل تمامی نهادهای لت صالحیت دیوان را فراتر از قوهگرفتن مفهومی موسع از دو
 داند. اداری و اجرایی می

نحو توان آن را رویکرد مطلوب دانست، بهدر این مقاله، در قسمت تبیین رویکرد دوم که می
ی مفهوم دولت بحث شد و ماحصل بحث اینکه: نظارت قضایی دیوان عدالت مفصلی در زمینه

گیرد. بنابراین، مفهوم دولت و اعمال دولت، از منظر حقوق اداری مورد توجه قرار میاداری بر 
ی دیوان نیز باید از منظر حقوق اداری شناسایی شود. دولت در حقوق اعمال دولتی در زمینه

سازمان یا تشکیالتی است که  شود و اداره،متفاوتی دارد و اداره نامیده می یاداری معنا و گستره
پردازد. استفاده از حقوق و امتیازهای ویژه به حفظ نظم عمومی و انجام خدمت عمومی میبا 

بنابراین از منظر حقوق اداری دولت به هر نهاد دارای قدرت که متصدی امر عمومی است، قابل 
شوند. اگرچه اطالق است. در این رشته از حقوق، این دست نهادها سازمان اداری نامیده می

شود، بلکه ی مجریه محدود نمیی مجریه بیشتر است، به قوههای اداری در قوهمانمصادیق ساز
ای و نهادهای عمومی های حرفهنهادهای اداری دیگر قوا و همچنین نهادهای غیرمتمرکز، نظام

 شوند. دهند، یک سازمان اداری محسوب میکه عمل اداری انجام میغیردولتی زمانی
ی مجریه یا فراتر از آن واحدهای نها تصمیمات و اقدامات قوهآل، نه تدر وضعیت ایده

متمرکز دولتی، بلکه تصمیمات و اقدامات تمامی اشخاص حقوق عمومی مانند نهادهای اداری 
ای، بنا به برخورداری از عنصر اقتدار های حرفهدیگر قوا، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان

 قضایی دادرس اداری باشد.و امتیازهای ویژه، باید تحت کنترل 
رو شایسته ن است، ازاینادیوان عدالت اداری مرجع عام دادرسی اداری در نظام حقوقی ایر

پذیری سایر نهادهای دارای قدرت، امکان است در راستای صیانت از حاکمیت قانون و نظارت
 ود. بینی شهای اداری کشور توسط این نهاد در قانون پیشنظارت بر تمامی سازمان

ی دهد هرچند مواد مربوط، شفافیت الزم و مورد انتظار را در زمینهبررسی قوانین نشان می
که جایگاه خوانده در این مرجع -صالحیت دیوان ندارند، قابلیت و ظرفیت چنین تفسیری را 

خصوص اگر صالحیت عام دیوان در دعاوی دارند؛ به -های اداری استشامل تمامی سازمان
 رفته شود. اداری پذی

ی ی قضایی هرچند خواندگان دیوان را به نهادهای قوهبا وجود این ظرفیت قانونی، رویه
داند، با این رویکرد که صالحیت دیوان شامل تمامی نهادهای دارای قدرت مجریه محدود نمی

 عمومی و اختیارت ویژه است نیز فاصله دارد.
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 هایادداشت
در صالحیت دیوان عدالت  بدون هیچ قیدی دعاوی علیه دولت ،اسیقانون اس 131در اصل هرچند   .5

 یدانیم که باید در تفسیری منطقی، دعاوی مدنی علیه دولت را از زمرهمی ،اداری اعالم شده است
د. تفسیری که هم مورد پذیرش کر ، و معنای موسعی برای دولت بر آن باراین صالحیت خارج

 (7/1/31مورخ  19 یشماره ی)از جمله دادنامه متعدد خود یقضات دیوان قرار گرفته و در آرا
های عمومی در صالحیت دادگاه «شوندترافعی رسیدگی می یکه به شیوه را ل حقوقیئمسا»

دعاوی علیه اشخاص عمومی غیردولتی را در موارد  و مورد پذیرش مقنن قرار گرفتهکه  ،اندشناخته
دادرسی دیوان عدالت  قانون تشکیالت و آیین 11ی )ماده متعددی در صالحیت دیوان دانسته است

د که نظام حقوقی ایران تفکیک دعاوی اداری از غیر اداری را البته کرتوان ادعا . بنابراین میاداری(
 نه تفکیک دعاوی علیه دولت از غیر دولت. ،صورت نسبی و محدود پذیرفته استبه

و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات به» .3
ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری، زیر نظر رئیس قوه های دولتی و احقاق حقوق آننامهآئین

 «کند.گردد، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میقضائیه تأسیس می

های دولتی که مخالف با قوانین و نامهها و آئیننامهها مکلفند از اجرای تصویبقضات دادگاه». 9
تواند مقررات اسالمی، یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می

 «ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.

عث مخدوش ساختن جامعیت نیز است؛ اما نباید این اصل را با 131اصل  یدربرگیرنده 137اصل . 4
 (.116: 1711آن اصل تلقی نمود )هاشمی، 

سسه عمومی غیردولتی واحد سازمانی مؤ: »قانون مدیریت خدمات کشوری 7ی ماده براساس. 1
با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا  واستقالل حقوقی است  است که دارایمشخصی 

وظایف دار عهدهو  شودمین میأن از منابع غیردولتی تدرصد بودجه ساالنه آ 11شود و بیش از می
مین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، بنیاد أها، سازمان تشهرداری«. خدماتی است که جنبه عمومی داردو 

ها ملی المپیک، سازمان دهیاری یجهاد دانشگاهی، کمیته ،حضرت امام )ره(امداد  یمسکن، کمیته
 .نداردولتیو...از جمله نهادهای عمومی غی

خیلی از ناظران و کارشناسان، حذ ف و اضافه مذکور را دلیل قاطعی بر جواز نظارت دیوان عدالت ». 6
اند که اکنون گونه نتیجه گرفتهاند و ایناداری بر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی قلمداد کرده

نقالب فرهنگی به دیوان تواند از مصوبات شورای عالی او با تصویب قانون جدید، هر کسی می
عدالت اداری شکایت کند و دیوان نیز با مالحظه مصوبه مورد شکایت، قادر به ابطال یا ابرام آن 

)میرمحمدی « باشدمصوبه )ناظر به خال ف قانون بودن آن یا خارج از صالحیت شورا بودن( می
، یکی از نهادهایی است شورای عالی انقالب فرهنگی»دیگری معتقدند:  ی(. اما عده1797میبدی، 
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که پس از انقالب اسالمی و با صالحدید ولی فقیه ایجاد شده و ادامه فعالیت داده است. در اینکه 
شود، شورای عالی انقالب فرهنگی، واحدی دولتی نیست و در ذیل قوه مجریه نیز تعریف نمی

غیردولتی نیز قلمداد کرد؛ توان، موسسه عمومی تردیدی وجود ندارد. در عین حال این نهاد را نمی
چون نه در قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی )و ملحقات بعدی( اسمی از شورای عالی 

قانون مدیریت خدمات کشوری از مؤسسات  7ی انقالب فرهنگی برده شده و نه تعریف ماده
نگی با عمومی غیردولتی بر شورای مذکور وفق دارد؛ چراکه اساساً شورای عالی انقالب فره

یک تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد نشده است. بنابراین شورای عالی انقالب فرهنگی با هیچ
قانون جدید دیوان عدالت اداری وفق ندارد و به همین دلیل، هیأت  12از عناوین مصرح در ماده 

ای عالی عمومی دیوان عدالت اداری اجازه ورود به مصوبات این نهاد را ندارد. عدم ذکر نام شور
 تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریقانون  12ماده انقالب فرهنگی در تبصره 

)مستثنیات نظارت قضایی دیوان عدالت( دلیلی بر شمول نظارت قضایی دیوان بر شورا نیست؛ 
چراکه در این تبصره نامی از نهادی چون مجلس شورای اسالمی نیز نیامده و پر واضح است که 

« تواند به عدم ذکر نام مجلس، استناد کند و بر قوانین مصوب نمایندگان نیز نظارت نمایدمیدیوان ن
 (.1797)میرمحمدی میبدی، 

 یهیأت مدیره یابطال مصوبه یبه خواسته 11/12/1712در تاریخ  311 یدر دادنامهبرای مثال  .7
قانون  21طبق ماده »ت: کانون وکالی دادگستری مرکز در خصوص تعیین محل اشتغال آمده اس

ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده نامهها و تصویبنامهدیوان عدالت اداری، آئین
مزبور، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبه کانون 

، اعتراض نسبت به آن شود، بنابراینوکالی دادگستری، از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی
 «.باشدقابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی نمی

برای مطالعه و تحلیل آرا در این زمینه ر.ک: امامی، محمد؛ واعظی، سید مجتبی و مهستی سلیمانی  .8
 (، ضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، تهران: میزان، چ اول.1791)
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 و مآخذ منابع

 رسیالف( فا
قانون اساسی و 137و  131مفهوم دولت در اصول »، ]الف[(1711استوارسنگری، کورش )

در مجموعه مقاالت همایش دیوان ، «انعکاس آن در صالحیت دیوان عدالت اداری
 ، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، چ اول.عدالت اداری: صالحیت قضایی و دادرسی اداری

های رسمی جمهوری اسالمی وم دولت )بررسی نهاد(]ب[، مفه1711استوارسنگری، کورش )
  ایران(، استاد راهنما: اردشیر امیر ارجمند، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

در دیوان عدالت اداری؛ ، «واکاوی صالحیت دیوان عدالت اداری»(، 1711اسدیان، ترحم ) 
 . 1، شمرکز پژوهش استراتژیک یشنامهپژوهبازخوانی جایگاه، صالحیت و دادرسی قضایی، 

 .1، تهران: میزان، چ دوم، جحقوق اداری(، 1713امامی، محمد و کورش استوار سنگری )
ضوابط دعاوی قابل طرح در (، 1791امامی، محمد؛ واعظی، سیدمجتبی و مهستی سلیمانی )

 ، تهران: میزان، چ اول.دیوان عدالت اداری
 تهران: میزان، چ اول.  ،5حقوق اداری ، (1711زاده، محمدجواد )رضایی

سیدمجتبی واعظی، تهران:  ی، ترجمهدرآمدی بر حقوق عمومی(، 1791زولر، الیزابت )
 جاودانه )جنگل(.

در دیوان عدالت اداری؛  ،«یک دیوان عدالت اداری دیگر» ،(1711) شریعت باقری، محمدجواد
  .1ش ،مرکز پژوهش استراتژیک یامهپژوهشن ،صالحیت و دادرسی قضایی بازخوانی جایگاه،

 . 1، تهران: دراک، چ هفتم، جآیین دادرسی مدنی(، 1711شمس، عبداهلل )
نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت (،  1732صدرالحفاظی، سید نصراهلل )

 اول. چ تهران: شهریار،، اداری
 چ دهم. ، تهران: سمت،حقوق اداری(، 1711طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )

های حق دادخواهی در حاکمیت قانون و محدودیت»( ]ب[، 1711اکبر )گرجی ازندریانی، علی
در مجموعه مقاالت همایش دیوان عدالت اداری: صالحیت ، «دیوان عدالت اداری

 ، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، چ اول.قضایی و دادرسی اداری
 ، تهران: جنگل.اداری در انگلستان و فرانسه نظارت قضایی بر مقررات(، 1791محمودی، جواد )

، ی حقوق اساسینشریه، «تفسیری شورای نگهبان یتأملی بر نظریه»(، 1711محمودی، جواد )
 . 1سال سوم، ش 
ی حقوق نشریه، «ی نقدقانون جدید دیوان عدالت اداری در بوته»(، 1716)محمودی، جواد 
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 .  3، سال چهارم، ش اساسی
تکلیف شورای انقالب فرهنگی در قانون جدید  (،1797ی، سید مصطفی )میرمحمدی میبد

 قابل دسترسی در: ،دیوان عدالت
http://b2n.ir/24888 

 ، تهران: میزان، چ دوم.3و 5حقوق اداری (، 1731زاده، رضا )موسی
 ، تهران: جنگل، چ دوم.صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(، 1791موالبیگی، غالمرضا )

صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی »(، 1711نعیمی، عمران )
در مجموعه مقاالت همایش دیوان عدالت اداری: صالحیت قضایی و  ،«غیردولتی

 چ اول. ،، تهران: دانشگاه آزاد اسالمیدادرسی اداری
مبنای ترسیم نظری سنجش صالحیت دیوان عدالت اداری بر »(، 1711وزین کریمیان، محمد )

در مجموعه مقاالت همایش دیوان عدالت اداری: صالحیت ، «)تئوریک( نظام اداری
 ، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، چ اول.قضایی و دادرسی اداری

، «های دیوان عدالت اداریمفهوم دولت در ارتباط با صالحیت»(، 1711هاشمی، سیدمحمد )
، لت اداری: صالحیت قضایی و دادرسی اداریدر مجموعه مقاالت همایش دیوان عدا

 تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، چ اول.

 ب( التین
Chapus, Rene ) 2001), Droit administratif g'ene'ral, t1, Paris: Montchre'stien. 

Favoreu, Louis, Philip, Louis (2009), Les Grandes de'cisions du Conseil constitutionnel, 

Dalloz.  

Gaudemet, Yves (2000), Traite' de droit administratif, t1, Paris: L.G.D.J. 

Long, Marcel (2001), Les grands arrets de la jurisprudence administrative, Paris: Dalloz. 
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والیت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق 
 اساسی جمهوری اسالمی ایران

 ***3حیدرنژاد اهلل، ولی**2مرندیپور اصلاصغر فرج، علی*1فیروز اصالنی
 

 ، تهران، ایراندانشگاه تهرانحقوق و علوم سیاسی  یدانشکده استادیار. 1

 ان، تهران، ایردانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران. 2

 ، تهران، ایرانحقوق عمومی دانشگاه امام صادق)ع( کارشناس ارشد. 3
 

 12/4/0411: رشيپذ  01/01/0413: افتيدر

 یدهكچ
ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از ی سیاسی اسالم در جهت اقامهاندیشهی درباره
ی فقهای معاصر بیان ی والیت شورایی اشاره کرد که برختوان به ایدهی این نظریات میجمله
اند. قائالن این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، والیت داشتن کرده
ی فقها، احتمال استبداد در والیت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید همه

از جمله  صورت جمعی اتخاذ شود.هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به
دالیلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسالم و روایات است. با 

ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن گونه ادلهی دالیل در فقه امامیه، باید گفت هیچبررسی مجموعه
ی مهی ائبر این در سیرهوالیت شخص واحد و اقبال به والیت جمعی وجود ندارد، مضاف

ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری معصومین )ع( و فقهای ماضی نیز به والیت شورایی اشاره
ی در رد والیت شورایی از معصومین )ع( در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه

و کارکردی پیش روی والیت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله  یشرعی باید به مشکالت ساختار
که آرا شود و درصورتیرو میها با مشکل روبهگیریدر مسائل مهم و ضروری، تصمیم اینکه

در  الزموحدت ی اسالمی، بر معطل ماندن امور جامعهمساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، عالوه
گیرد. در حقوق اساسی الشعاع قرار مینیز تحتاست  ی قوام جامعهها، که الزمهگیریتصمیم

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

 ** E-mail: Farajpour87@gmail.com 

E-mail: V.heidarnezhad@yahoo.com                                                 ی مسئول            نویسنده*** 
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بینی والیت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان المی ایران نیز پس از پیشجمهوری اس
به نبود مبنای شرعی و عقالیی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد  ،بر بروز مشکالت اجراییعالوه

  از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

 ی، والیت فقیه.حقوق عمومی، حقوق اساسی، شورای مراجع، والیت شورای :هادواژهیلك
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 مقدمه
ضرورت و بداهت لزوم وجود حکومت بر کسی پوشیده نیست، بر همین اساس دین مبین 

تواند این مدعای ی تأمین سعادت ابدی بشری در هر عصری را داراست، زمانی میاسالم که داعیه
این دعوی ی حکومت دارای نظریه و راهکار باشد. ی ظهور برساند که در عرصهخود را به منصه
بینی توحید است، از مدعیات قابل دفاعی است که کمتر در آن تشکیک ترین جهانکه اسالم سیاسی

ی اخیر ندارد، شده است. سیاسی بودن اسالم ارتباطی به سیاسی شدن مسلمانان در یکی دو سده
با آن قرین بلکه صفتی است که با ظهور آن متولد شده و در تمام دوران حیات پرفرازونشیب اسالم 

داری، دارای تئوری ی حکومت و حکومتو همراه بوده است. پس اینکه دین مبین اسالم در حیطه
 آید.شمار میی مخصوص به خود است، از مسلمات بهو شیوه

، شودیشرعی خالصه نم یهااجتماعی که احکام آن در عبادت-اسالم دینی است سیاسی
 .تنظیم جامعه و تأمین امنیت فرد و جامعه استورداری، کش یبلکه بیشتر احکام اسالم درباره

به همین دلیل شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که امت اسالمی به رهبر و زعیم نیازمند است و آن 
)بروجردی،  تعیین آن اختالف نظر دارند یگرچه در نحوها؛ دانندیرا جزء ضروریات اسالم م

هر کس دین را از  است و دین سیاستین اسالم د ،یقتحقبه همین دلیل در  (.22: 1332
 .(232 :1 ، جق1331، خمینی)ا نه دین را شناخته و نه سیاست ر ،سیاست جدا کند

ی حکومتی است. در موضوع خطیر حکومت نیز دین مبین اسالم مستقالً دارای نظریه
 ارائهختلفی را ی حکومتی اندیشمندان مسلمان راهکارهای ماجرای این نظریه ینحوه یدرباره

 یی والیت شورایی است. این نظریه که در چند دههاند که یکی از این راهکارها نظریهداده
منقح و مستقل تبیین نشده است و ابهامات  صورتبه هنوزاخیر از سوی برخی علما ارائه شده، 

قش مشورت و قائالن به این نظریه تأکید بر ن یزیادی در مورد آن وجود دارد. از جمله ادله
ترین جایگاه حکومت اسالمی یعنی عالی شورایی بودنِ ،اهمیت آن است تا با استفاده از آن

 د.نرهبری را اثبات کن
توجه مورد بحث و  درخورشایسته و  میزان بهمجموع تقریرات این نظر در مجامع علمی  

یک  عنوانبهو آن را  بررسی قرار نگرفته است تا با مباحث علمی دقیق بتوان از آن دفاع کرد
ی علمی به کارشناسان و اندیشمندان این عرصه معرفی کرد. در سطور پیش رو به تبیین نظریه
شود. سپس با نگاهی فقهی و موافقان آن پرداخته می ی، پیشینه و ادلهی والیت شورایینظریه

ی موافقان، ن از جمله ادلهی ایرا، ابعاد نهاد والیت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسحقوقی
گیری در ی سیاستگذاری و تصمیمشده برای تشکیل شورای رهبری و نحوهسازوکارهای مطرح

 شود.بیان می آن شورای رهبری بررسی و در نهایت، با نقد والیت شورایی، تالی فاسد
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 . اصالت حاكمیت الهی از منظر اسالم1
چه در تکوین و چه در تشریع منحصر به در اسالم باالصاله حاکمیت حکومت و والیت 

ی موجودات کسی در این حاکمیت شریک او نیست. هدایت همهذات پاك خداوند است و 
تواند در تمام شئون مخلوقات خویش تصرف کرده یا به دست اوست و تنها اوست که می

 (.113-112: 1، ج 1333قانونگذاری کند )منتظری، 

ز طریق انبیا و اوصیا دین خود را به بشر ابالغ کرده و برای بر این اساس، خداوند متعال ا
یت باهلها شئونی از والیت و سرپرستی را در نظر گرفته است. والیت و حاکمیت پیامبر و آن

ی ای از این والیت را به ائمهرو بوده است. براساس کتاب و سنت، خداوند مرتبهینازانیز )ع( 
فرماید: ی مائده خداوند متعال میی مبارکهسوره 22ی . در آیهمعصومین )ع( واگذار کرده است

اند. همان کسانى که نماز برپا ولىّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده
خداوند بالصراحه والیت و حکومت پیامبر اسالم  (1)دهند.دارند و در حال رکوع زکات مىمى

  اعالم کرده است. را )ص(

 صاحبان والیت در عصر غیبت عنوانبهیط الشراجامعقهای ف .2
ی ی عمر بن حنظله والیت و تصدی شیعیان از سوی ائمهبراساس روایاتی چون مقبوله
الشرایط واگذار شده و قبول این تصدی در واقع استیفای معصومین )ع( به فقهای جامع

 (.231: 1333ست )جوادی آملی، ی آنان قرار داده شده ابخشی از تکلیفی است که بر عهده
والیت فقیه را در واقع باید همزاد فقه دانست که درك فقها از آن بسته به شرایط مختلف 

توان به زمان و مکانی، به اشکال مختلفی جلوه پیدا کرده است. با بررسی متون فقهی می
معتقد به  ی حکومت در عصر غیبت پی برد. برای مثال، عالمه حلینظرهای فقها درباره
نویسد: فقیه امین از جانب امام )ع( نصب ی فقهاست و در تقریر آن میوالیت انتصابی عامه

شده و به همین دلیل است که واجب است او را برای اجرای حدود و قضاوت میان مردم 
ی فقها اشاره کرده و . یا اینکه محقق کرکی به نیابت عامه(222: 1333یاری کرد )حلی، 

ی امور نیابت دارد و دادخواهی نزد او و اطاعت الشرایط در همهت فقیه عادل جامعمعتقد اس
(. با بررسی نظریات فقها در ادوار مختلف 121تا: از حکم او واجب است )محقق کرکی، بی

طور کلی بهاما شود که اگرچه علمای شیعه در جزییات اختالفاتی داشتند، مشخص می
 شده و مشهور نزد فقها دانست.ه را اثباتی والیت فقیتوان نظریهمی

ی ی حکومت و والیت فقیه، به نظریهاین نوشتار فارغ از نظرهای عالمان شیعی در زمینه در
« والیت شورایی»اساس این نظریه بر  شود.ی شورای مراجع تقلید پرداخته میوالیت انتصابی عامه
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 ر اجتهاد، شرط مرجعیت نیز لحاظ شده است.باستوار است و در آن عالوه« والیت فردی»ی جابه

 ی والیت شورایی. تقریر نظریه3
این نظریه که توسط برخی فقهای معاصر ارائه شده، تقریرات گوناگونی از آن ارائه شده 

والیت فقهای عادل و مجتهد، یکی از شود. از نظر قائالن این نظریه، است که بدان پرداخته می
الشرایط وجود م است و بدیهی است که اگر بیش از یک فقیه جامعاصول ثابت و استوار اسال

ت داشته باشد، والیت با شورای فقها خواهد بود که کشور و مردم را به اتفاق آرا و در صور
 (.323: 1332کنند )حسینی شیرازی، اداره می نرسیدن به اجماع با اکثریت آرا

ی فقیهان حداقل جهان تشیع توسط همهوالیت شورای مراجع یعنی اینکه جهان اسالم یا 
اند، به شکل شورایی اداره الشرایطی که با اقبال مردمی مرجع فقهی و سیاسی شدهجامع

اند، رضایت مردمی هم دارند، بنابراین شود، چراکه فقها از سوی شارع به والیت نصب شدهمی
: 1333روم کند )کدیور، یک از مراجع حق ندارند مراجع دیگر را از حق شرعی والیت محهیچ
ی شورای شایسته از ( و بر همین اساس رهبری دین که رسالتی الهی است، بر عهده112

ها مورد نظر اکثریت آن است و «و امرهم شوری بینهم»بر مبنای و شریعتمداران اسالمی 
 شورای عالی مرجعیت و رهبری سیاسی تنها از طریق خبرگان واقعی .پذیرش مردم خواهد بود

(. مؤمنان باید از رأی شورا تبعیت کنند که آن 232: 1331قابل قبول است )صادقی تهرانی، 
ی احسن شورا متشکل از علمای ربانی است. تبعیت از قول اکثر شورا مطابق با تبعیت از آیه

 (.123: 3-2ق، ج 1213ی زمر بدان اشاره شده است )صادقی تهرانی، قول است که در سوره
آور است احکام مراجع تقلید است، ت با توجه به اینکه آنچه برای مسلمانان الزامدر این حکوم

پس اگر بنا باشد گروهی وضع قانون کنند، آن گروه باید مراجع تقلید باشند یا اینکه وضع قانون با 
در امور اجتماعی (. 122-122: 111ق، ج 1211ی مجتهد و توشیح او باشد )حسینی شیرازی، اجازه

تشخیص احکام عامه، موضوعات و پیاده کردن آن در جامعه، متوقف بر تأیید شوراى می نیز و عمو
هیچ جایگزینی برای این شورا وجود (. 31: 1331شیرازی، حسینی ) ستاجع تقلید افقهاى مر

را بدون  هاآنتوانند کنند و نمیمردم بعد از تحقیق، مراجع تقلید خود را انتخاب می چراکهندارد، 
ای که از اسباب دیکتاتوری است وجود داشته هیچ قهر و غلبهاینکه  ل تغییر دهند. همچنین بدوندلی

 (.33: 111ق، ج 1211کنند )حسینی شیرازی، تقلید می هاآنباشد، مردم در طول حیات مراجع از 

 ی تاریخی والیت شورایی پیشینه. 3-1
ی والیت فق بین شیعه، در زمینهبا وجود ادعای مذکور که معتقد است مطابق روایات مت

از نظر (، 121: 111ق، ج1211شورای فقها هیچ اختالفی وجود ندارد )حسینی شیرازی، 
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حکومت  یبرخی معتقدند که پیشینهای ندارد. پیشینهتاریخی، والیت شورایی، در متون اسالمی 
بعدی  ین خلیفهکه وی برای تعیی دوم نسبت داد یشورایی را باید به اواخر دوران خلیفه

این نظر را باید به گروهی از اهل  (.121-133ق: 1213)الشاوی، نفره تعیین کردشورای شش
 صحابه اعتقاد به شورا در حکومت دارند. یسنت نسبت داد که با استناد به سیره

که مجالی برای حاکمیت شورا حاصل شد، بعد از رحلت ترین زمانیمهم ،براساس این نظر
)ص( بود. در واقع تطبیق شورایی را که مدنظر قرآن است، باید در اجتماع بعد از  حضرت رسول

رحلت حضرت رسول )ص( برای مشخص کردن وضعیت حکومت بر مبنای قرآن دانست که در 
ی اول را انتخاب کردند. در مورد خالفت آن اجتماع مهاجرین و انصار بر مبنای آیات قرآن خلیفه

ی اجماع یا اغلبیت و به تعبیر بهتر تصمیم اهل حل و وسیلهرأی شورا به ی دوم و سوم نیزخلیفه
نفره تشکیل و خلیفه تعیین شد. ی سوم، شورای ششعقد صورت گرفت که در مورد خلیفه

 (.122-133ق: 1213بن ابی طالب نیز با شورا محقق شد )الشاوی، طورکه خالفت علیهمان
توان چیزی بیشتر از شورای داوری برای را نمی هنفرششولی حقیقت این است که شورای 

تواند بر اینکه از منظر فقه امامیه، فعل صحابه نمی، مضافبعدی دانست یانتخاب خلیفه
ی بعدی ی دوم برای انتخاب خلیفهای که خلیفهنفرهآور باشد. در مورد شورای ششحجت

دم است، چرا تبعیت عام صورت تشکیل داد، نکاتی شایان ذکر است: اگر بنا بر آرای مر
نفری چرا؟ و اگر شورا باید برگزیند نگرفت؟ و اگر بنابر انتصاب است، شورای شش

های معروف دیگر در میان مسلمین نیز بودند. همچنین اگر این شش نفر مشمول شخصیت
شته تواند دارضای پیامبر )ص( بودند، پس تصریح نارضایتی پیامبر تا آخر عمر چه مفهومی می

 (.331: 1، ج1332باشد و... )مکارم شیرازی، 
اگر پیامبر اسالم )ص( در نظر داشت که پس از او شورا اساس حکومت اسالمی باشد و 

ی شرایط گزینش اعضای باید در زمینهمی دیتردیبرهبری انقالب از این طریق برگزیده شود، 
ضابطه و قانون شورا اظهار نظر شورا و چگونگی انتخاب و مدت اعتبار آرا و در یک کالم، 

یی را برای شوراتوان گفت که پیشوای اسالم نظام کرد، چراکه در غیر این صورت نمیمی
دهد که رسول حکومت پس از خود برگزیده است. بررسی دقیق تاریخ اسالم نشان می یاداره

را برای  و در هیچ موردی نظام شورایی و حدود و مشخصات تشریعی آن گاهچیهخدا )ص( 
تأکیدی که قرآن و احادیث اسالمی بر مشورت در کارها دارد، حتی  یمردم بیان نکرد. با همه

و سنت  در کتابی روش حکومت شورایی و ضوابط و چگونگی آن مسئلهبرای یک بار هم 
تردید اگر پیامبر اسالم )ص( سخنی در این زمینه فرموده بود، در مطرح نشده است. پس بی

بزرگان  یسالمی یا در ذهن مسلمانان صدر اسالم یا الاقل بازتاب آن در اندیشهاحادیث ا
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ی نظام نه تنها کمترین اثری از نظریه کهیدرصورتشد. اصحاب آن حضرت مشاهده می
مسلمانان صدر اسالم موجود نیست، بلکه خالف  ینبوی، حتی در اندیشه یشورایی در سیره

های مسلم کنیم. نوشتهل و دوم برای تعیین رهبر آینده مالحظه میاو یآن را در اقدام دو خلیفه
اول و دوم، خودشان را در تعیین رهبر آینده، محق  یدهند که خلیفهتاریخی نشان می

را « نظام شورایی»دانستند و کسی هم در مقام اعتراض به آنان نگفت که پیامبر اسالم )ص( می
 (.231: 1333شهری، مدی ریاساس تعیین رهبر قرار داده است )مح

ای جدید دانست که تنها در میان معاصران، برخی فقیهان به این نظر این نظریه را باید نظریه 
برخی اندیشمندان  چراکهکلی نیست،  طوربهاند. البته جدید بودن، به معنای انکار شورا رسیده

 اندکردهمل فقه مطرح شورای علمی فقاهت را به معنای تخصصی کردن در جهت ترقی و تکا
 ی والیت شورایی و متفاوت از آن است.( که سابق بر نظریه113: 1331)مطهری، 

 ی قائالن والیت شورایی. ادله3-2
 گیرند تا آن راکار میی را بهی شورایی بودن دالیلنظریهاین دسته از فقها برای دفاع از 

، فقهای معاصر داردتاریخی ن یشیعه پیشینهآنکه در فقه  بای شورایی بودن نظریهکنند. اثبات 
 .دشوها اشاره میبرخی از آن بهاند که اثبات آن ایراد کرده برایهایی را دالیل و استنباط

 وجوب مشورت. 3-2-1
ی شورا و لزوم مشورت در ی قائالن به نظر والیت شورایی تمسک به آیهترین ادلهاز مهم

 اند.ومت است که با تقریرات مختلف آن را بیان کردهی امور از جمله امر خطیر حکهمه
توان به این آیات آیات و روایات متعدد داللت بر لزوم شورایی بودن دارد؛ از جمله می

اید، خدا و پیامبر و اولیاى امر خود را اطاعت کنید )نساء: اشاره کرد: ای کسانى که ایمان آورده
بر اینکه باید منتخب ، مضافاست ایت خداوندحاکم اسالم کسی است که مورد رض (2)(23

فرماید: و کارشان در میانشان مشورت ی قرآن که میی شریفهدلیل آیهاکثریت مردم باشد، به
عمران: فرماید: در کارها با آنان مشورت کن )آلی دیگر میو در آیه (3)(33)شوری: است 

داری صحیح نیست. بدون شورا، حکومتدهد که . اطالق این دو آیه چنین نتیجه می(2)(123
اگر دلیلی بر عدم وجوب شورا در موردی وجود داشت، شورا در آن مورد واجب نیست، و اال 

که وجوب شورا در حکومت به عینیت  است ظاهر آیه داللت بر وجوب دارد، و به همین دلیل
ک مثل گرفتن (. وقتی مشورت در کار کوچ313-313: 2ج ،ق1213رسد )حسینی شیرازی، می

(، چطور در امور سیاسی که پیشرفت امت در آن است 233طفل از شیر پسندیده است )بقره: 
ی مشورت باشد و حسب همین موازین مشورت مهم نباشد؟ پس الزم است هر امری بر پایه
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 (. 33ق: 1213شود )حسینی شیرازی، عنوان اصل مطرح میاست که والیت شورایی به
ی ضرورت مشورت وارد شده است. در قرآنی، روایات متعددی دربارهبر مؤیدات عالوه

تاریخ اسالم، حضرت رسول )ص( و ائمه در مورد امور متعدد، به مشورت با دیگران پرداخته 
کسی مشورت کند مگر  باکس نیست که است. از پیامبر اسالم )ص( نقل شده که فرمودند: هیچ

البالغه آمده است، حضرت علی )ع( ه در شرح نهجسوی رشد هدایت گردد. و چنانچآنکه به
: و اگر حکمی واقع شود که بیان آن در کتاب خدا و دلیلش در سنت ندبه طلحه و زبیر فرمود

 (331-323: 2ج ،ق1213)حسینی شیرازی، نباشد، من با شما مشورت خواهم کرد 
اللهم ارحم »ی والیت فقها روایت حضرت رسول )ص( است که فرمودند: از دیگر ادله

با علمای »که حضرت فرمودند: است روایات لزوم مشورت از جمله این و همچنین« خلفائی
)حسینی شیرازی، « که تصمیم گرفتید بر خداوند توکل کنیدصالح مشورت کنید و زمانی

توان به سایر روایات کلی مورد می ذکرشده(. از دیگر مستندات 113و111: 111ق، ج 1211
ی عمربن حنظله اشاره کرد )حسینی شیرازی، همچون روایت ابی خدیجه و مقبولهاستناد فقها 

 مورد در منحصر(. براساس همین روایات، اسالم لزوم تبعیت از قانون را 22: 33ق، ج 1211
ی تقلید ی شورا حاکم بر ادلهداند، زیرا ادلهمرجع تقلید یا قول اکثریت فقها می قول مجتهدِ

 (.122: 111ق، ج 1211، است )حسینی شیرازی
البالغه که فرمودند: شورا حق مهاجرین و ی حضرت علی )ع( در نهجهمچنین فرموده

انصار است، پس اگر مردی را به امامت انتخاب کردند رضایت خداوند در آن است و اگر 
اید به کسی با دشنام و یا بدعتی از جمع آنان جدا شد، بایستی او را بازگردانند و اگر نپذیرفت ب

( 311: 2ق، ج 1213جرم پیروی از غیر راه مؤمنان با او از در جنگ درآمد )حسینی شیرازی، 
نیز مستمسک اثبات  ی خاص از جانب حضرت صادر شده استدر شرایطکه این موضوع 

والیت شورایی قرار گرفته است، با این استدالل که چون شرکت دادن تمام امت در انتخاب، 
جایی معتبر  در را عقد و حل اهل رأی روایتاین  حضرت دراست،  امری دشواری بوده

 همانند ییرو شوراازاین .اند که عموم مردم رأی اهل حل و عقد را پذیرفته باشنددانسته
نفره نقشی در حکومت ندارد، چراکه شورای وارده در کتاب و سنت شورای شورای شش

 (.312: 2ق، ج 1213همگانی است )حسینی شیرازی، 

  یری و احتمال استبدادخطاپذ. 3-2-2
که  کندشورایی بودن رهبری چنین استدالل می یصادقی تهرانی درباره اهلل محمدآیت

در زمان غیبت در اختصاص شوراست و بس. آن هم چون رهبری والیت تقلیدی و سیاسی 
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و ائمه بر اولویتی که رسول  دارای نه والیت مطلقه است و نه ،صددرصد مصون از خطا نیست
. است اند؛ بلکه والیتی است اضطراری در زمان غیبت که احیاناً قابل عزل بودهمؤمنان داشته

)صادقی  االطاعه استالزم ،گرچه مادامی که دلیلی قاطع بر خطای شورای رهبری نباشدا
اسالم براى د که در این زمینه معتقدنهم اهلل سید صادق شیرازی آیت (.123: 1333تهرانی، 

را کنار  یحزبحکومت وراثتى، سلطنتى و تک یجلوگیرى از ظلم، استبداد و خودکامگى شیوه
اکثریت با  و صورت شوراکشور اسالمى را نسبت به غیرمعصومین به یگذارده و مقدرات اداره

شوراى فقهاى مراجع که تنها نهاد داراى مقام پیشوایى شرعى در اسالم بعد از امامان  به ،آرا
  (.33: 1331شیرازی، حسینی ) داده است ،باشدمىمعصوم 

 فقها در شورا ی. جمع صفات برجسته3-2-3
که:  کندیاز علما استدالل م یکی ،یقانون اساس یبازنگر یمشروح مذاکرات شورا در

 یبرجستگ یصفت کیدر  یکیهر  طیشرا نیواجدمثالً سه نفر  که گونهاین افتدیاتفاق م یگاه
 یگریو در د یکی آنو در  هصفت برجست کی این فرددر  نکهیا یبا مالحظه کهیطوربه ،دارند

 یبهتر است برا طیشرا نیکه در ا کنندیم دایپ یتساو باًیذلک با هم تقرمع ،هم به همین نحو
کل امور  یشود )اداره لیتشک طیشرا نیمتشکل از واجد ییشورا هایبرجستگ نیجمع ب
 (.1223: 1333 ،یاسالم یشورا مجلس یو روابط عموم یفرهنگ

 حکومت غیرشورایی و عزل سایر مراجع. 3-2-4

نایبان  هاآن چراکههستند،  هاآنقوام حکومت اسالمی به شورای مراجع است که مردم مقلد 
رو وجهی ندارد . ازایناندکردهرا به حکومت و خالفت نصب  هاآنائمه )ع( هستند که ائمه )ع( 

ی پیامبر )ص( است. پس الزم مستلزم عزل خلیفه چراکهز مراجع باشد، که حکم از آن بعضی ا
 (.33: 111ق، ج 1211شریک در حکم باشند )حسینی شیرازی،  هاآنی است که همه

 . سازوکارهای تشکیل شورای رهبری3-3
شده است. در یک تقریر  بیانبه چند صورت  ی تشکیل شورای فقها در این نظریهنحوه
( ریاست دولت اسالمی واجب است که عج) در زمان غیبت امام زمانه شود کبیان می

 یهای علمیهن در حال حاضر به این صورت است که حوزهآصورت شورا باشد و کیفیت به
پس اگر آن بزرگواران بر یک شخص اتفاق ، بزرگ، امور مهم را به مراجع تقلید ارجاع دهند

تعدد مراجع ولی در صورت  ،بر عهده خواهد داشتاو مسئولیت دولت اسالمی را  ،نظر داشتند
 حکومت اسالمی را بر یصورت شورایی والیت و ادارهآن بزرگواران به یمجموعه، تقلید

 که درشود (. یا اینکه در جایی دیگر بیان می33ق: 1211، )حسینی شیرازید گیرنعهده می
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 یهمه و است مراجع ورایشصورت به اسالمی حکومت یاداره ما زمان مانند غیبت عصر
ند. پس اگر در بالد اسالمی مثالً ده مرجع تقلید وجود داشته هست شورا این عضو تقلید مراجع
 دگیرامور حکومت اسالمی با مشورت آنان انجام می آنان جز شورا هستند و یهمه، باشند

ی بزرگ، لمیههای عدر تکمیل این تقریر بیان شده که حوزه(. 323: 1212)حسینی شیرازی، 
ی امت اند، ارجاع دهند. پس اگر همهامور مهم را به مراجع تقلید که حائز شرایط شرعی الزم

بر مرجع اتفاق نظر داشتند، او مسئولیت دولت اسالمی را بر عهده خواهد داشت، مانند 
زمان شیخ انصاری یا میرزای شیرازی وجود داشت، و اال در صورت تعدد  در شرایطی که

صورت شورایی والیت بهشوند، های علمیه انتخاب میع تقلید، مراجعی که توسط حوزهمراج
   (.32: 111ج  ق،1211گیرند )حسینی شیرازی، می بر عهدهی حکومت اسالمی را و اداره

، به این دلیل که روشی استهای انتخاب شورا انتخاب اهل حل و عقد بیان شده از دیگر روش
شود، عی از انتخابات است که حسب رضایت مردم به انتخاب منجر میشده و خود نوشناخته

: 33ق، ج 1211که این روش در تاریخ اسالم مورد استفاده بوده است )حسینی شیرازی، گونههمان
در عبادات و معامالت و  هاآنی اعضای مجلس منتخب، از مراجع تقلیدند، که مقلدان همه (.23

و... رأی  اقتصادکنند، اما در امور عمومی چون جنگ و صلح، لید میشبیه به آن از مرجع خود تق
 (.33: 111ق، ج 1211اکثریت شورا مالك اعتبار است )حسینی شیرازی، 

اعم از افضلیت یکی و عدم آن، در تقریر نهایی این نظر باید گفت که در هر صورت )
ی شود، همهقلید یافت میجا که اغلب بیش از یک مرجع تتوافق بر یکی و عدم آن( از آن

 (.112: 1333اعضای شورای مراجع تقلید والیت دارند )کدیور،  عنوانبه هاآن
نسبت به مرجع تقلیدی که عضو شورای رهبری نیست نیز در صورت اختالف نظرش با شورای 
رهبری گفته شده که مقلد او در دوران امر بین اطاعت از مرجع تقلید خود و اطاعت از شورای 

 (.313: 2ق، ج 1213رهبری، ظاهراً باید از شورای رهبری مراجع تقلید پیروی کند )حسینی شیرازی، 

 گیری در شورای رهبریی سیاستگذاری و تصمیم. نحوه3-4
یک روش  شده است:به دو شیوه اشاره  ،گیری شورای مراجع تقلیدتصمیم یدر مورد نحوه

حسینی شیرازی، ) ندکناعمال والیت می یامسئلهاینکه شورای مراجع به اکثریت آرا در هر 
رو اگر پنج نفر از فقهای عضو و احتمال قرعه مطرح نبوده و منتفی است، ازاین (323: ق1212

شورای مرجع نظری داشتند و چهار نفر دیگر بر نظر دیگری بودند، برای گروه اقلیت حق 
ال سبب انشقاق و اختالف امت خواهد دلیل لزوم تحکیم شوراست و امخالفت وجود ندارد که به

ی جمع شدن مراجع تقلید بالد مختلف، بدین (. نحوه33: 111ق، ج 1211حسینی شیرازی، شد )
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فرستند که نظرهای یمنمایندگان خود را به شورایی واحد  هاآنصورت است که هر کدام از 
که اکثریت حاصل شد، رأی کنند. زمانییممراجع را منتقل و گزارش جلسه را به مراجع ارسال 

شورای  در روش دوم(. 33: 111ق، ج 1211گیرد )حسینی شیرازی، حاصله مورد تنفیذ قرار می
، یکی از مراجع یشئون اقتصادی به عهده رد.یگمراجع تقلید با توزیع امر بین اعضا تصمیم می

 (.23ق: 1213، شیرازی )حسینی خرآمرجع دیگر و همین گونه تا  یشئون نظامی به عهده
ی مسلمانان اعم از شیعه و سنی، دو شورا منظور حکومت بر همههمچنین بیان شده است که به

امور خاص شیعیان و  ،شورایی از مراجع تقلید شیعه و شورایی از عالمان اهل سنتتشکیل شود: 
ز این وفصل کنند و امور مشترك شیعه و اهل سنت را شورایی متشکل ااهل سنت را جداگانه حل

کنند. مردم در امور غیرعمومی از مراجع خود تقلید دو شورا با رعایت اکثریت هر دو تدبیر می
 (.112: 1333نمایند )کدیور، کنند و در امور عمومی تنها از رأی شورای مرجعیت تبعیت میمی

  رهبری شوراییی . نقد و بررسی نظریه3-5
 شود.ذیل بررسی مینظریه در قالب محورهای ارزیابی و نقد این 

 . جایگاه مشورت در حکومت اسالمی3-5-1
از دیدگاه اسالم، مدیر شایسته کسی است که در عین دوری از استبداد و بها دادن به آرای 

گیری و عمل، ، هنگام تصمیمنظرصاحبو  فکرخوشدیگران و مشورت گرفتن با افراد 
گوید، درست است، داد آنچه مشاور می استقالل خود را حفظ کند؛ بدین معنا که اگر تشخیص

دهد، قاطعانه اجرا کند. بدان عمل کند و اگر نه، هرچه را که خود، حق و درست تشخیص می
کرد که رأی خود را بر امام علی )ع( تحمیل کند، امام به او عباس اصرار میای که ابندر قضیه

در آن بیندیشم و تصمیم نهایی  فرمود: تو حق داری نظر مشورتی خود را به من بگویی و من
ی مهمی که در ذیل نکته (2)را بگیرم، اما اگر من با رأی تو موافق نباشم باید از من اطاعت کنی.

مشاور نه تنها حق ندارد که نظر خود را بر رهبر تحمیل کند، بلکه کالم امام آمده این است که 
کسانی که همچون او فکر  یهمه گیری و اعالم رأی از طرف رهبر، مشاور وپس از تصمیم

 . (323: 1333شهری، کنند، باید مانند مردم، برابر رأی و نظر رهبر عمل نمایند )محمدی ریمی
 ده،یپسند یکارشناسانه امر یریگمیصورت شور و مشورت و تصمانجام دادن کارها به

 یخوبشورا، به یهمسئل یو نقل یعقل لیاما با دقت در دال است اسالم دییمعقول و مورد تأ
مراحل حتی  یکه شورا در همه ستیمعنا ن نیهرگز بد امور، ییکه انجام شورا شودیروشن م

 گیری در سطح کالن پسندیده و معقول است؛ بلکه مراداظهار نظر قطعی و تصمیم یدر مرحله
بی عقل جمعی مسلمانان و تحقیق و مشورت بررسی و ارزیا یلهیوساین است که کارها به
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اعضای طرف  یهمه نکهیگیری نهایی به مرکز احیای آن ارائه شود؛ نه او برای تصمیم شده
 یشیوه :این کار به دالیل زیر مردود و ناممکن است .مشورت در این مرحله نیز نظر دهند

را به )ص( پیامبر  نکهیاست. خداوند پس از ا نشدهرهبری شورایی در آیات و روایات تأیید 
و در کار]ها[ با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتى بر »فرماید: می ،رش کردمشورت سفا

در آیه توصیه شده است که والیان امور از پیامبر که ولی امر . (3)(12 :عمران)آل« خدا توکل کن
مشورت کنند و سپس  نظرانصاحبمسلمانان است گرفته تا جانشینان او در امور والیی با 

کند که صراحت داللت میاین عبارت به(. 2: 1333ی سازند )شهریاری، تصمیم خود را عمل
 تصمیم نهایی با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند.

 ی شوریداللت آیه. 3-5-2

( اشعار به امر جمعی مؤمنان دارد، یعنی اموری که 33آیه و امرهم شوری بینهم )شوری: 
نفع باشند. اگر حکم این آیه حکم یذی که همگی در آن اگونهبه، استمربوط به کل جامعه 

کنند و استدالل به این آیه خود، مشورت میبه عامی باشد، این است که مؤمنان در امور مربوط 
ی حکومت و رهبری جامعه وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر بر مسئله

الناس توان گفت که چون حکومت، جزء امورحکومت، امور مردم است. در این صورت می
شود و کنند، پس حکومت با مشورت مردم تشکیل میاست و مؤمنان در امور خود مشورت می
(. امر حکومت و 223: 1333گردد )جوادی آملی، زمامدار، با مشورت جمهور تعیین می

 شود.ی شمول این آیه خارج میی امراهلل است نه امرالناس و تخصصاً از دایرهقانونگذار
در عصر غیبت، والیت در دست فقیه  و، والیت عامه از آن خداوند است، شرعی طبق نصوص

 است کرده ترك را آن حکم اسالم شریعت که است مواردی در شورا محل. است الشرایطجامع
بنابراین محلی برای طرح  (3)ای که نسبت به آن دستور رسیده است.الفراغ( نه در حوزهمنطقۀ)

 (.111ق: 1333ماند )حسینی حائری، ی رهبری شورایی و انتخاب از جانب امت باقی نمیمسئله
شود، چراکه سیاق آیات ریفه الزامی به وجوب شورا برداشت نمیی شبر اینکه از آیهمضاف

ها مانع از داللت بر وجوب است. سیاق آیات حاوی تعالیم اخالقی است که بعضی از آن
واجب و بعضی مستحب است و برخی دیگر در شرایطی واجب و در شرایطی واجب نیستند 

ه در این است که به اوصاف که این سیاق موجب تزلزل داللت بر وجوب است. ظهور آی
ی مؤمنان در زمان صدور آیه اشاره دارد که واضح است در آن زمان ولی امر مسلمین برگزیده

حضرت رسول )ص( بوده و آیه هیچ والیتی برای غیر ایشان )اعضای شورا و لزوم تبعیت از 
 (.131-123ق: 1333کند )حسینی حائری، آنان( اثبات نمی
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 رط مرجعیت. زائد بودن ش3-5-3
عنوان شرط واجب برای احراز مقام والیت، شرطی اضافه رسد شرط مرجعیت بهنظر میبه
عمر بن حنظله، صرفاً  یحدیث مقبوله ژهیوبه ،شودزیرا آنچه از روایات استفاده می ،باشد

فقاهت و  ، همانالهیاطالع از قوانین  .اطالع و آگاهی از احکام و قوانین الهی شرط شده است
آگاهی از  ،)غیر مرجع( وجود داشته باشد فقیهی کهیبدیهی است وقت اجتهاد است نه مرجعیت.

وضع زمان و حسن تدبیر و درایت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقلیدی که این 
شرط اساسی است، فقاهت است نه  هیفقیها را نداشته باشد. پس آنچه برای ولویژگی

یت بودن مراجع، نباید مرجعیت را شرط الزم برای امامت مسلمین با وجود در اولومرجعیت. 
جدیدی است که مالك شرعی ندارد و در تعابیر و  یمرجعیت مسئله چراکهمحسوب کرد، 

 (.22: 2، ج 1333ی مرجعیت مطرح نیست )هاشمی، مسئلهمدارك 

 نهی از شرکت در حکومت در روایات. 3-5-4
نشده و شرکت در حکومت در روایات متعددی ایی تأیید رهبری شور یدر روایات نیز شیوه

: امام رضا )ع( در این کند)ع( نقل می مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضانهی شده است، 

زمان دو [ بگوید: چرا درست نیست در روى زمین در یکاىو اگر ]پرسندهفرمایند: زمینه می

که یکى از آنها شود: براى جهات مختلفى خش گفته مىنفر یا بیشتر پیشوا و امام باشد، در پاس

ا دو تن افعال و فعل و تدبیرش یکى است و اختالف ندارد، امّ ست که شخص واحدا این

دیده نشده و تا کنون  نظر نخواهند بودو در تمام امور همدیگر مختلف است تدبیرشان با یک

باشد و خواسته هر دو بدون هیچ رأیشان مختلف نهستند متصدّى امرى دو نفر که  است که

اطاعت از هر دو واجب و  زمانیکه دو نفر در زمان واحد امام باشندو  گونه اختالفى یکى باشد

اختالف و تنازع  میان امت،تردید بر اطاعت دیگرى نبود، پس بى مقدماطاعت هیچ یک  بود و

 (.212: 2ج ،1333، ابن بابویه... )انجامدفساد مىه و کشمکش ایجاد گشته و کار ب
با مراجعه به روایات متعددی که در نفی شرکت در حکومت و رهبری رسیده است، از 

شود که امامت در شخص واحد متمرکز است لحن سؤال و جواب در این روایات مشخص می
جا که در این و بحث حکومت شورایی که براساس اکثریت عمل کنند، مطرح نیست. از آن

حصر به شخص واحد دانسته، پس جایی برای بحث در مورد شورای روایات حکومت را من
ماند، همچنین اینکه روایات مذکور بین رهبری فردی معصوم و غیرمعصوم  رهبری باقی نمی

 (.222-222ق: 1222اند )حسینی حائری، کردهصورت کلی ذکر تفکیک قائل نشده و آن را به



 

 
 59/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

12 

 ی حضرت امیر )ع(رد استدالل به نامه. 3-5-5
قائالن والیت شورایی ذکر شد، یکی از استنادات موافقان، کالم حضرت  یادلهکه در طورهمان

است که حضرت، شورا را حق مهاجرین و انصار دانسته و از  البالغهنهج 23 یامیر )ع( در نامه
مان بیعت کردند با ه گانهسهفرمایند: همان کسانی که با خلفای و می کنندیممخالفت با آن منع 

 شرایط با من بیعت نمودند، پس نه حاضران حق فسخ یا مخالفت دارند و نه غایبان حق رد. 
ای به وصیت پیامبر )ص( و روایات بسیاری که سند باید گفت امام )ع( در این عبارات اشاره

 توانست با انکار کردن از کنار آن بگذرد. ولیمعاویه می چراکهکند، روشنی بر امامت اوست نمی
ی خالفت خلفای پیشین چیزی نبود که بتواند آن را انکار کند. در واقع استدالل امام )ع( یک مسئله

گیرد و با آن ضد وی استدالل میاستدالل به اصطالح جدلی است که مسلمات طرف مقابل را می
 توانستنمیدانست، کند. در اینجا معاویه که خود را از طرفداران حکومت خلفای پیشین می

را برای خالفت انکار کند. مطابق با سنت آن زمان اگر مهاجرین و انصار  هاآنچگونگی گزینش 
امام )ع(  رونیازا، شناختندیمغایبان و دورافتادگان آن را به رسمیت  کردندیمکسی را انتخاب 

 (.31:3، ج 1331افزاید که شورا تنها از آن مهاجرین و انصار است )مکارم شیرازی، می
منصوص بودن امامت را رها و امامت را به  ینباید استدالل کرد که امام )ع( مسئله پس

در علم  آنچهشورا واگذار کرده و آن را امری شورایی دانسته است، بلکه حضرت )ع( مطابق با 
، در جدل با طرف مقابل، از مسلمات استفاده کرده است تا معاویه در برابر شودیممنطق بیان 

 داشته باشد.آن پاسخی ن

 والیت مطلقه و احتمال استبداد. 3-5-6
محض فقیه نیست، بلکه مقصود رهبری مسلمین  یوالیت فقیه به معنای حاکمیت اراده

 شئونامور امت اسالمی در تمام  یدر تمامی ابعاد دینی، سیاسی، اجتماعی و اداره هیفقیولتوسط 
دارد که رهبر مسلمان باید در راستای این و ضوابطی  هاچارچوب. البته این اداره، هاستآن

عدالت، ایمان، تقوا، و معرفت کامل دین و نیز  یضوابط حرکت کند؛ ضوابطی همچون ملکه
دینی و نیز در برخی موارد،  یهای کلی جامعهبراساس تشخیص موضوع و درك مصلحت

ها و و خصلتبراساس مشاوره با عقالی متشرع و اهل بصیرت که با توجه به این شرایط 
با  رشد و...بزرگانی همچون فارابی، ابن رونیازاپردازد. مقتضیات به صدور و بیان حکم می

کنند. از این اختیارات مطلق را به رهبری جامع شرایط واگذار می تصریح به مطلقه بودن والیت،
یم، متأله و دیدگاه فرد اندیشمندی همچون فارابی، اختیارات مطلق و وسیع رهبری به فردی حک

شود. او باید فردی خردمند و فرزانه باشد تا خردمندی و اهل بحث و درك و معرفت واگذار می
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 (.311: 1331دینی و متدینان گردد )نوایی،  یفرزانگی او سبب رشد حرکت جامعه
ایط رهبر در شر برای های مذکور کهعدالت و تقوا دو ویژگی الزم برای رهبر است. ویژگی

های سیاسی جهان متمایز است و آن را از سایر نظام فردمنحصربهکامالً  ان مطرح شدهنظام ایر
و دارای صیانت نفس باشد، از خودخواهی و  خداترس ،شک وقتی رهبر کشوریسازد. بیمی

ای برای جلب رضایت خداوند و انجام کند و حکومت را وسیلهپرهیز می خدا شدنتسلیم غیر 
ی )محسنی و اندوزمالرصتی برای ارضای نفسانیات و هواپرستی و ستم و داند و نه فوظیفه می

یا حاکم عادل، عامل  هیفقیولکنترل درونی، در  یبر قوه(. ضمن اینکه عالوه33: 1333نجفی اسفاد، 
کنترل متعدد است: فقها و رقبای دیگر، قانون اساسی و منابع دینی و خبرگان و شوراها آگاهی و 

. عامل درونی عصمت، و عامل بیرونی نظارت استی مردم و مطبوعات در میان نظارت و بیدار
نیز که در قرآن در قالب امر به معروف و نهی از منکر تشریع شده است، وجود  هاآنمردم و دعوت 

همین نظارت است که در صورت جدایی از عدالت یا صفات کلی رهبری، حاکم را  (3)دارد.

آورد نماید و مراحل انتظار و تقیه و قیام را برای درگیری فراهم میزم میغاصب و مبازره با او را ال
(. خالصه آنکه، استبداد و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل 231: 1332حائری،  یی)صفا

یک انسان عادل شد،  یاست، مولود جهالت عملی است و اگر فقاهت جامع و درایت کامل، ملکه
مصون است، احتمال تحول از عصمت به جور و ظلم،  تغییر حاالت آسیب از ،چون انسان معصوم

ضعیف  هرچنداحتمال چنین تحولی در انسان عادل غیرمعصوم  ی او اصالً مطرح نیست، ولیدرباره
ی، و نادرباشد، احتمالی سنجیده است. برای صیانت امت اسالمی از آسیب چنین تحول محتمل 

 مر آن از یک سو و نظارت دائمی آحاد مردم از سوی دیگرحضور مجلس خبرگان و نظارت مست
حتمی است  شانای بر ایکه نه تنها چنین حقی برای آنان محرز است بلکه، چنین وظیفه وجود دارد

 (.232: 1333ی آملی، ضامن حراست نظام اسالمی از هر گونه خطر احتمالی خواهد بود )جواد و

 های مراجع پاسخ به جمع مزیت. 3-5-7
کند که گاهی ممکن که بیان شد یکی از اعضای شورای بازنگری استدالل میگونههمان

است هر یک از مراجع برجستگی خاصی داشته باشند که دیگری از آن محروم است و با 
این یک »ها را جمع کرد که در پاسخ به آن بیان شد که: توان این مزیتتشکیل شورا می

 کنیم که اگر سه نفر کنار هم گذاشتهاه است که ما خیال میای است که ظاهراً اشتبمسئله
شود. بنابراین هم فقاهت بیشتر هست، هم تدبیر بیشتر هست، اند، این سه نفر یک نفر میشده

این جور نیست اکثریت تصمیم بگیرند، اکثریت هم دو نفر هستند یا جمعاً اگر اتفاق نظر باشد. 
سا باز در اقلیت قرار بگیرد. بنابراین، این خیال که اگر به آن کس که تدبیرش بیشتر است چه ب
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هم ضمیمه شدن کانه این جمع هر سه مزیت را واجد خواهد بود درست نیست. بلکه چه بسا 
 فرهنگی امور کل یاداره« )ها به وجود خواهد آمدبه خاطر این جهت اختالف بیشتر در بین آن

 (.1233: 1333، اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و

 طشرای واجد متعدد فقهای وجود. 3-5-8

قیام »اند: امام خمینی )ره( در مورد وضعیت سایر فقها در حکومت والیت فقیه پاسخ داده
ریزی اساس دولت اسالمی از قبیل واجب کفایی بر فقهای عادل برای تشکیل حکومت و پی

دید بر دیگران واجب است که از است؛ بنابراین، اگر یکی از فقها موفق به تشکیل حکومت گر
ی امکان نداشته باشد واجب است جمعدستهاو پیروی کنند، و اگر تشکیل حکومت جز از راه 

جمعی قیام کنند، و اگر امکان تشکیل حکومت اصالً نبود منصب آنان ساقط  طوربهکه 
بت به که در تأسیس حکومت معذورند، و در این صورت هر یک از آنان نس هرچندشود نمی

(. اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی 233: 1333، مور مسلمانان والیت دارند )خمینیا
آن را بر عهده گرفته و امت اسالمی نیز او را قبول دارند، در این صورت، مخالفت با احکام و 

 (.233: 1333ی آملی، تضعیف او، جایز نیست )جواد
ختالف نظر و فتوا داشته باشند و در نتیجه فقهای مختلف ممکن است در فتاوای فقهی ا

رهبری، موضوع والیت فقیه  یایشان با یکدیگر متفاوت باشد. ولی مسئله یهای عملیهرساله
حکم حکومتی است که اطاعت از آن بر همگان واجب است  یبرای امور اجتماع و مسئله

عام  صورتبهر روایات (. نهایت این است که بتوان گفت، جعل والیت د112: 1332)یزدی، 
فقها جعل شده و پس از تصدی یک نفر حکومت از  یاستغراقی است؛ بدین معنا که برای همه

کلی  صورتبهفقها  یعام مجموعی یعنی برای همه صورتبهبقیه ساقط است، اما اینکه والیت 
 جعل شده باشد، نیاز به دلیل دارد.

ی منزلهای که مجموع آنان بهگونهشده، به اینکه والیت و رهبری برای مجموع فقها جعل
یک امام و رهبر است ارزش کاربردی ندارد، زیرا توافق چند مجتهد در مسائل مختلف ناممکن 

 (.131: 1333ی عقال و متدینین نیز سابقه ندارد )ربانی گلپایگانی، است و در سیره

 انتخاب از طریق روش اهل حل عقد. 3-5-9
 سنت اهل بین روش این اینکه از جدای عقد و حل اهل طریق از اشور انتخاب مورد در
 امام تعیین فرایند ساختن متوقف و دیدگاه این بر اشکال ترینکه اساسی گفت باید است، مطرح

 حکم به. است اسالمی یجامعه بر گروه این حاکمیت و والیت عدم عقد، و حل اهل اتفاق بر
 از ایمرتبه و فرمودهمستثنا  عدم والیت یرآن از قاعدهق در خداوند که مواردیجز به قرآن،
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 ممنوع و حرام خداوند، اذن بدون والیتی نوع هر کرده، تفویض گروهی به مقید نحوبه را والیت
 و والیت اثبات برای بنابراین، .(322: 2ج ،ق1222 الغطاء،)کاشف؛(22 :م1323 ن،یحس طه)است

 سنت و قرآن از قطعی دلیل و حجت به نیاز مردم، ومعم یا دیگری بر گروهی یا فرد حکومت
 به مستند و است، مشروعیت و حجیت فاقد عقد و حل اهل اتفاق و تولیت که جاآن از و است

 .ستین جایز آنان منتخب با کردن بیعت و گروه این از اطاعت و انقیاد نیست، خداوند

 گریزی ذاتی آن. والیت شورایی و نظم3-5-11
امر در دارد، یعنی تعدد ولینحوی است که تعدد برنمیی حکومت بهه طبع مسئلهجا کاز آن

ومرج خواهد شد، اگرچه به لحاظ ثبوتی نصب یک زمان و در یک منطقه سبب فساد و هرج
امر ی واحد جز تعیین ولیاولیای متعدد ممکن است، در مقام اعمال والیت در زمان و جامعه

شود تا رو از بین فقهای عادل، فقیه عادل واحدی معین میازاینای نیست. شرعی واحد چاره
شود. دیگر فقیهان عادل با ی اسالمی محسوب میولی امر جامعه و او وی اعمال والیت کند

اند مجاز نیستند در آن حیطه اعمال والیت کنند. بلکه باید وی اینکه همگی واجد والیت فعلیه
 (.233ق: 1213د )مکارم شیرازی، را در تصدی امور امت یاری نماین

 مشکالت فراروی قدرت شورایی. 3-5-11
 توانیمکه  اندداشتهی قدرت شورایی بیان ای را در زمینهبرخی نویسندگان مشکالت عمده

 یها را در سه مشکل اساسی خالصه کرد. اوالً، عدم امکان تحقق نظر اکثریت در همهآن
فت که در تمامی مسائل چنان اکثریتی حاصل شود که کاری توان اطمینان یاعنی نمییمسائل؛ 

ها در یک زمینه مختلف ها، اجتهادها و نظراساسی و بنیادی سامان پذیرد، زیرا چه بسا برداشت
مسائل حیاتی وجود ندارد؛ ثانیاً در  یامکان تحقق چنین اکثریتی در همه رونیازاباشد و 

فقیهی نهاده شود، امکان هماهنگی در  یعهدهفرضی که هر بخشی از وظایف حاکمیت بر 
های بسیار و حتی متناقض ، سبب تفاوتگوناگونمسائل وجود نخواهد داشت و مبانی  یهمه

اختالف  القاعدهیعلافتد، خواهد شد؛ و سوم اینکه با فقدان اکثریت، رأی شورا از اعتبار می
امامان معصوم )ع(  یبر این در سیرهباقی خواهد ماند و وحدت نظر ایجاد نخواهد شد. عالوه

 (.232: 1331ی وجود نداشته است )نوایی، امسئلهچنین 
ای در مصادیق مختلف قابل تصور است؛ از جمله در شکل والیت شورایی اشکاالت عدیده

اینکه اگر در شورا دو نظر مختلف وجود داشت که اکثریت در یک طرف بودند و در طرف 
جا به رأی کدام گروه سداد که مشهورتر هم هستند وجود داشتند، ایندیگر افرادی از اهل 

تر با انتخاب کیفیت است یا کمیت؟ اگر در فرضی آرا برابر بود شود؟ ترجیح درستعمل می
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تکلیف چیست؟ اگر مالك و معیار اکثریت است، با توجه به اینکه امر مورد مشورت به مردم 
اکثریت  بامردمی که فقها را برای شورا انتخاب کردند  گردد، در جایی که نظر اکثریتبرمی

(. به 32ق: 1333حسینی حائری، )فقهای شورا اختالف نظر ایجاد شد، کدام نظر متّبع است؟ 
ی انتخاب شورا مبهم توان اشکاالت دیگری را افزود؛ از جمله اینکه نحوهجمع این موارد می

های علمیه از بعد ا توجه به پراکندگی حوزهاست و نسبت به جمع شدن مراجع در کنار هم ب
شدنی نیست و الزم است در شرایطی تصمیم نهایی توسط رهبری مقتدر گرفته عملیاتی اجرا

ای نداشته و اگر هم بوده مربوط به شود. از نظر تاریخی نیز روش رهبری شورایی سابقه
 دورانی محدود و موقت است.

 ن اساسیدر قانوشورای رهبری  ینظریه. 3-6
به شورای رهبری اشاره  113و  2در دو اصل در خصوص رهبری  1323قانون اساسی مصوب 

عبارات دو اصل مزبور در متن پیشین قانون اساسی، پس از ذکر شرایط رهبر، بدین صورت داشت. 
رهبر یا شورای رهبری مرکب از  ،هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد که چنانچه مطرح شده بود

بنابراین، حتی در قانون اساسی سابق د. شودار آن میعهده 113اصل  در مذکورهای واجد شرایط فق
 و قبل از بازنگری نیز به اولویت والیت فردی بر رهبری شورایی اشاره شده است.

خطاب به  2/2/1333امام خمینی )ره( در فرمان بازنگری قانون اساسی مورخ 
ی مسائل مورد بحث را رهبری تعیین کردند دهجمهور، نخستین محور و محدویسرئ

ای خطاب به رئیس شورای (. ایشان چندی بعد و در نامه333: 21، ج 1333)خمینی، 
یکی از شرایط رهبری نظام الزم ندانستند و در مورد  عنوانبهرا « مرجعیت»بازنگری 

 (.331: 21، ج 1333کیفیت تعیین رهبری مطالبی فرمودند )خمینی، 
شورای رهبری از قانون اساسی حذف گردید،  1333گرفته در سال اصالحات صورت بعد از

بینی شد. بر این یشپقانون اساسی  111اما شورای موقت رهبری در شرایطی خاص در اصل 
 رهبر، خبرگان یا عزل گیرییا کناره فوت در صورتقانون اساسی...  111اساس طبق اصل 

 معرفی د. تا هنگامکنن رهبر جدید اقدام و معرفی تعیین به نسبت وقت اند، در اسرعموظف
به  نگهبان شورای از فقهای و یکی یهیقضا یقوه ، رئیسجمهوریساز رئ مرکب رهبر، شورایی

 ...گیردمی عهدهبه طور موقترا به رهبری وظایف ، همهنظام مصلحت مجمع تشخیص انتخاب
رسد، فصل هشتم قانون اساسی با نظر مینهاد شورای رهبری از قانون اساسی به پس از حذف

چندان تناسبی  1333در اصالحات  113، با توجه به تغییر اصل «رهبر یا شورای رهبری»عنوان 
 111سابق ذکر شده بود و آنچه در اصل  113نداشته باشد، زیرا شورای رهبری صرفاً در اصل 
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است؛ یعنی شورایی که موقتاً تا زمان « شورای موقت رهبری»در واقع  موجود نیز بیان شده،
در این اصل نیز موقتی  چراکهگردد، تعیین رهبر جدید توسط خبرگان متصدی امر رهبری می

 پنجرو با حذف شورای رهبری متشکل از سه یا بودن این شورا تصریح شده است. ازاین
عنوان فصل هشتم نیز موضوعیت و مطابقت ندارد سابق ذکر شده بود،  113مرجع که در اصل 

 (.32: 1333)محسنی و نجفی اسفاد، 
با مداقه در  یقبل از بازنگر یقانون اساس 2در اصل  ییشورا تیدر مورد طرح بحث وال

و مستندات آن  نهیشیکه نسبت به پ شودیمشخص م 2اصل  رامونیشده پمباحث مطرح
چهار نفر از فقها هستند  ایا ذکر شده است که چنانچه سه و تنه امدهیعمل نبه یبحث گونهچیه

 باشندو مدبر  ریشأن بوده و عادل، باتقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدباً همیکه همتراز بوده و تقر
خواهند شد  یمعرف یرهبر یصورت شورا، قهراً بهاشته باشندند یو نسبت به هم برجستگ

 (.1133و  333: 1332 ،یاسالم یمجلس شورا یومو روابط عم یکل امور فرهنگ ی)اداره
ی امور در مشروح مذاکرات مشاهده ید بر امر شورا در همهتأکاز دیگر مسائلی که در مورد 

ی رژیم سابقه چراکهی رژیم سابق و انحصار قدرت در دست یک نفر است، شود، تجربهمی
ی نگرانی ابراز شده است، به مایهالعمر های مادامشاهنشاهی و تبدیل ریاست جمهوری به دوره

ریاست جمهور که  عنوانبههمین دلیل حتی در مورد ریاست جمهوری نیز، شورای جمهوری 
شود تا مملکت ی مجلس پیشنهاد داده میحداقل سه نفر باشند، توسط یکی از اعضای برجسته

اسالمی،  رایشو مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یاز دیکتاتوری دور شود )اداره
ی بعد از تصویب قانون اساسی بسیاری از دارحکومتی ( که پس از تجربه1212: 1332

گونه ینابودن آن اعتراف کرده و اذعان کردند که  اشتباهبهفقهایی که خود عضو مجلس بودند، 
ی عقال و متشرعه است و از مسائلى است که تاکنون کسى قائل ی حکومت مخالف سیرهاداره

 را نداشتن ی شوراییترین مشکل نظریهاصلی( و 212: 2، ج 1333آن نشده است )منتظری، به 
 (.231: 1333معرفی کردند )امینی، دلیل شرعی 

 یریگجهینت
 رهبری و حکومت ایران، اسالمی جمهوری اساسی حقوق و امامیه فقه دیدگاه براساس

 یطریق پیامبر اسالم )ص( و ائمه منسوب به خداوند باشد که از نهایت در باید اسالمی امت
رسد. مشخص شد که اداره کردن واحد می طیالشراجامعاطهار در زمان غیبت به فقیه عادل 

ی آیات و روایاتی که قائالن نظریه یشورایی اشکاالت فراوانی دارد و همه صورتبهجامعه 
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 کدامچیهم جامعه است و نظر به حاک یمشورت و ارائه تیاهمکنند، ناظر به شورایی مطرح می
کنند و داللتی بر وجوب ندارند؛ بلکه بر عکس تصمیم مدیریت شورایی و جمعی را تأیید نمی

های مدیریت اند. از طرفی آسیباست، گذاشته هیفقیولیک نفر که همان  ینهایی را بر عهده
موفق  یتجربه حدی روشن است که در مقام عمل و خارج، تا به حال امکانشورایی جامعه به

ای در جهان رخ نداده است و بر عکس در چندین مورد محدود که چنین حالتی در هیچ دوره
گاه به معنای امکان وقوعی آن بوده، به شکست انجامیده است. شورایی نبودن والیت فقیه هیچ

استبداد رأی نیست، بلکه به معنای استقالل رأی در تصمیم نهایی است که ضرورت وجود 
خصوص در مواقع حساس مثل جهاد بر کسی پوشیده نیست. استبداد رأی در بری واحد بهره

های سیاسی ممکن است برای کسی که در رأس قدرت است، پیش آید، اما برای نظام یهمه
اخالقی عدالت و عنصر تقوا شرط شده که هم تحت نظر خبرگان امت است و  یفقیه، ملکه

بنابراین  است.مانع استبداد رأی  مسئلهدن وی هستند و این هم مردم جامعه در حال رصد کر
مقتضیات حقوق  مطابق بااز بعد فقهی و اکثریت قریب به اتفاق فتاوی فقهای امامیه و همچنین 

شود که نظام سیاسی اساسی ایران علی الخصوص اصول مختلف قانون اساسی، مشخص می
تنها نظام مشروع در زمان غیبت امام  عنوان بهفقیه منفرد و واحد  یمبتنی بر والیت مطلقه

 معصوم )ع( و نظام مطلوب جمهوری اسالمی ایران است.
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 و مآخذ منابع
 مشروح صورت ،(1333) اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یاداره

 روابط و فرهنگی امور کل یاداره ، تهران:یاساس قانون بازنگری شورای مذاكرات
 اسالمی. شورای مجلس عمومی

صورت مشروح ( 1332ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)اداره
ی کل ، تهران: ادارهمذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 ی، چ اول.امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالم
 ، چ سوم.، قم: بوستان کتابامامان و امامت (،1333) ابراهیم ،امینی

 ی،منتظر اهللیتبه قلم آ المسافر، و الجمعه صاله فی الزاهر البدر(، 1332) ینحس ی،بروجرد
 .یاسالم یغاتقم: مرکز انتشارات دفتر تبل

 یازدهم. چ، اسراء قم: ،عدالت و فقاهت والیت فقیه والیت(، 1333)عبداهلل ، آملی جوادی
 ، چ اول.، بیروت: مطبعۀ النیلاالسالمیه الحکومه اساس(، 1333)حسینی حائری، سید کاظم 

ی ، قم: مجمع اندیشهبهیالغ عصر یف االمر هیوالق(، 1222حسینی حائری، سید کاظم )
 اسالمی، چ اول.

 شیرازی. اهللتیآ ردفت ، قم:المسائل توضیح یرساله(، 1331)صادق  سید، شیرازی حسینی
قم: ، حمیدرضا شیخی یترجمه، سیاست و اسالم، (1332)صادق سید ، شیرازی حسینی

 اول. چ، سلسله انتشارات
محمدباقر  سید یترجمه، اسالم دیدگاه از سیاست(، ق1213) محمد سید، شیرازی حسینی

 .2ج اول،  چ، اسالمیهای اندیشه کانون ،فالی

الشهدا ، قم: مطبعه سیدنیالمسلم نهاض یال لیالسبق(، 1213مد )حسینی شیرازی، سید مح
  )ع(، چ اول.

 االسالمى. الفکر نشر مرکز قم:، الجدیده الصیاغه، (ق1212)حسینی شیرازی، سید محمد 
 .2ج  دوم، چ، دارالعلوم: روتیب ع،یالب کتاب، الفقه ،]ب[(ق1213) حسینی شیرازی، سید محمد

 چبیروت: دارالعلوم، ، االسالمیه الدوله ،الفقه]الف[(، ق1211) حسینی شیرازی، سید محمد
 .111و  33ج  ،دوم

 .111، کتاب الحقوق، بیروت: دارالعلوم، ج الفقه، [(ب]ق1211)حسینی شیرازی، سید محمد 
 مرکز: قم ،عهیالشر احکام یف عهیالش مختلف(، 1333بن مطهر ) وسفی یعل یحسن ب ،یحل

 .2 ج ،یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات



 
 
 

 والیت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران
 

 

21 

 .2، ج انیلیاسماع یمؤسسه: قم، عیالب كتاب(، 1333) اهللروحخمینی، 

ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، ، تهران: مؤسسهامام یصحیفه(، 1333) اهللروحخمینی، 
 چ اول. 

 .مطبوعاتی اسماعیلیان، چ دوم ی، قم، مؤسسهتحریرالوسیله (،1331) اهللروحخمینی، 

 ی اسالمی، چ اول.، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهدولت و نید(، 1333گلپایگانی، علی ) ربانی

 .دوم چ دارالوفاء، :(مصر)المنصوره ،االستشاره و الشوری فقه ،(ق1213) التوفیق الشاوی،

 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، چ دوم.فتوا در شورا(، 1333شهریاری، حمید )

 ، تهران: امید فردا، چ دوم.نینو المسائلحیتوض یرساله(، 1331)مد تهرانی، مح صادقی
 شکرانه. ، قم: انتشاراتصالحان حکومت فقیهان والیت، (1333)تهرانی، محمد  صادقی

، قم: انتشارات فرهنگ اسالمی، چ القرآن ریتفس یف الفرقانق(، 1213) تهرانی، محمد صادقی
 دوم.

اکبر علىو  مستفیدحمیدرضا  یترجمه ،(ع)الرضا أخبار ونیع (،1332)علیبنمحمد، هیبابوابن
 .2، جاول چ ،نشر صدوق: تهران ،غفارى

 القدر، چلیلۀ ، تهران، انتشاراتدینی حکومت تا دینی معرفت از(، 1332)علی حائری،  صفایی
 چهارم.

 دارالمعارف. :، مصریالفتنۀ الکبر(، م1323) حسین طه،
 -الشریعۀ الغراء) طکشف الغطاء عن مبهمات ق(، 1222خضر مالکی )الغطاء، جعفر بن کاشف

 .2 ، قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چ اول، جالحدیثۀ(

 هفتم. چ، نی نشر تهران:، شیعه فقه در دولت هاینظریه(، 1333)محسن ، کدیور

 .1، ج جای، بمحمد الحسون قیتحق ،الولی المجموعه(، تای)ب یبن عبدالعال یعل ،یکرک
، تهران: ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق، (1333)اسفاد  مرتضی نجفی و فرید، محسنی

 هشتم. الهدی، چ المللیبین انتشارات

 .دوم چ، دارالحدیث: تهران، اسالم در رهبری(، 1333) محمد، شهریری محمدی
  .صدرا: تهران ،گفتار ده(، 1331) یمرتض ،یمطهر
، تهران: دارالکتب االسالمیه، چ اول ،(ع)نیرالمؤمنیام امام امیپ(، 1332) اصرن، شیرازی مکارم
 .1ج 

بن ابی طالب قم: انتشارات امام علی (،ع)نیرالمؤمنیام امام امیپ(، 1331)ناصر ، شیرازی مکارم
 .3)ع(، چ اول، ج 
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 .دوم چ، امیرالمؤمنین امام مدرسۀ: قم، انوارالفقاهه(، ق1213) ناصر، شیرازی مکارم

 نشر ،یصلوات محمود یترجمه، یاسالم حکومت یفقه یمبان(، 1333) ینعلیحس ،یمنتظر
 .2ج  اول، چ، تفکر

 اول. معارف، چ تهران:، ینید دولت ینظریه(، 1331)اکبر نوایی، علی

، تهران: میزان، چ رانیا یاسالم یجمهور یاساس حقوق(، 1333هاشمی، سید محمد )
 .2وپنجم، ج بیست

 امیرکبیر. ، تهران:همه یبرا یاساس قانون(، 1332)، محمد یزدی
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 ماهيت با احكام تشخيص معيارهاي
 مجلس داخلي ينامهآيين

 *محمد برزگرخسروی
 

 ایران قم، دانشگاه تهران،دكتری حقوق عمومي پردیس فارابي 
 

 51/9/6931: رشيپذ  67/6/6931: افتيدر

 يدهكچ
های حاكم بر محتوای احكام مندرج در آن حائز اهميت از حيث بایسته« ی داخلي مجلسنامهآیين»

ی داخلي مجلس حاوی احكام متعددی است كه در خصوص وجه مشترك و نامهاست. قانون آیين
 احكامي چه» ها اختالف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است كهذاتي آن -تعيين عناصر ماهوی

برای پاسخ به این « چيست؟ اینامهآیين احكام ماهوی -عناصر ذاتي دارند؟ اینامهآیين ماهيت
و مفاد قانون  نگهبان شورای ای و بررسي موردی نظرهایبا استفاده از منابع كتابخانهپرسش، 

ای نامهكنيم. براساس نتایج این پژوهش، احكامي آیينانتقادی استفاده مي -مزبور، از روش تحليلي
 ی تصویباعمال صالحيت مجلس مانند نحوه آیين و هستند كه یا ارتباط مستقيم و موثقي با نحوه

 مجلس، یرئيسه هيأت و رئيس انتخاب (، ترتيب56قانوني )موضوع اصل  لوایح و هاطرح
 (؛ یا ارتباط55 اصل )موضوع مذاكرات به مربوط داخلي مجلس، امور هایكميسيون صالحيت

داخلي  هایكميسيون تركيب موثقي با سازماندهي داخلي مجلس مانند تعداد، انواع و و مستقيم
 در مصرح مراجع ی اعمال صالحيت سایراینكه راجع به نحوه نه داشته باشند؛ 55مذكور در اصل 

ی نامهاست كه در قانون آیين محورنگهبان باشند. این معيار بایسته شورای مانند اساسي قانون
  صورت كامل لحاظ نشده است.داخلي مجلس به

گهبان، قانون، مجلس شورای ای، شورای ننامهی داخلي، احكام آیيننامهآیين :هادواژهيلك
 اسالمي.

 

                                                                                                                                                       
* E-mail: mbarzegarkhosravi@gmail.com 
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 مقدمه
با توجه به قانون اساسي، برخي موضوعات ماهيت خاصي دارند و به این دليل مقنن 

توان به موضوعات تقنين، ها حكم خاصي مقرر كرده است. برای نمونه مياساسي برای آن

های شورای نگهبان نيز ی داخلي مجلس اشاره كرد. استقرا در نظرنامهو آیين (1)اجرا، بودجه
 مؤید این برداشت است.

 برای و است آنان خود یعهده بر مجالس داخلي ینظامنامه امروزه ابتكار تهيه و تصویب

 ,Carroll, 2007: 208شود )مي محسوب موضوعي اساسي نمایندگان، و پارلمان استقالل حفظ

215-216; Ardant, 2004: 552هایي در خودسری پارلمان، محدودیت منظور پيشگيری از(. البته به

این زمينه وجود دارد؛ بر همين اساس در جمهوری پنجم فرانسه، دو محدودیت در وضع 
ی داخلي پارلمان فرانسه ایجاد شد: اول، درج بسياری از موضوعات مربوط به نامهآیين

ظر شورای قانون ؛ دوم، كسب نسازماندهي عملكرد پارلمان در قانون اساسي یا قوانين ارگانيك

قانون اساسي  51ی پارلمان بر قانون اساسي موضوع ماده داخلي یاساسي در مورد انطباق نظامنامه

 (.Ardant, 2004: 59, 118؛ 223: 1131 ؛ قاضي،145: 1137؛ زارعي، 714: 1131فرانسه )قاضي، 
وقي كه خود مجلس در بين هنجارهای حق داخلي ینامهحقوقي آیين فارغ از موضوع اعتبار

ای مستقل، پس از تعيين و اثبات ماهيت مستقل آن از سایر قوانين عادی است، نيازمند مقاله

مجلس است. محتوا و  داخلي ینامهموضوع این مقاله معيارهای تشخيص احكام آیين

و  56مجلس )موضوع اصول  داخلي ینامهفرد آیينماهوی منحصربه -های عناصر ذاتيمؤلفه
 دارد كه وجود اساسي اساسي( نيازمند واكاوی است. در این زمينه این پرسش قانون 55

  چيست. اینامهآیين احكام تشخيص معيار و شاخصه

 ینامهآیين» اول، دارد: مرتبط وجود یمقاله در خصوص موضوع این مقاله، از حيث عنوان دو

 ینامهآیين هایضعف و هاقوت كه صرفاً (2)«بنيادی تغيير و بازنگری ضرورت مجلس؛ داخلي

 مجلس داخلي ینامهآیين اصالح برای پيشنهادهایي» دوم، است؛ كرده بيان را 1151 مصوب داخلي

 .است بودجه لوایح بررسي احكام مورد در پيشنهادهایي بر ناظر كه (1)«اسالمي شورای
ورت صنظر به اینكه در خصوص پرسش مذكور تحقيق تحليلي صورت نگرفته و فقط به

تحقيق  مجلس پرداخته شده است، در ضرورت اجرای این داخلي ینامهكلي به موضوع آیين

 ایكتابخانه منابع از انتقادی با استفاده -تحليلي روش رسد. در این مقاله ازنظر نميتردیدی به
لي ی داخنامهنگهبان را بررسي موردی كرده و مفاد قانون آیين شورای بریم و نظرهایمي بهره
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كنيم. برای نقد مي و ای تحليلنامهمحور احكام آیينبراساس معيارهای ماهوی بایسته مجلس را

 گيریم:ميهای زیر پي تبيين و تحليل و پاسخ به پرسش اصلي این مقاله، مقاله را در قسمت

. نقد 1 ای؛ ونامه. ماهيت احكام آیين2های حاكم بر آن؛ ی داخلي و بایستهنامه. تعریف آیين1

 ای در آن.نامهی داخلي مجلس از حيث درج احكام غير آیيننامهقانون آیين

 ي داخلي، فايده، آثار و روش تعريف حقوقينامهتعريف آيين .1
رو تعریف آن به تبيين این از دو واژه تشكيل شده است؛ ازاین« ی داخلينامهآیين»ی واژه

 مقامات كه است های حقوقي به معنای مقرراتينامهنگدر فره« نامهآیين»واژگان نياز دارد. 
 هدف خواه گذارند؛مي اجرا معرض در كنند ومي آن را وضع شهردار یا وزیر مانند باصالحيت

 اساساً كه باشد مواردی در خواه باشد، موضوعه قوانين از قانوني تشریح و اجرا تسهيل آن
گاه مجلس نيز  .است شده استعمال هم منامهنظا لفظ معنا، همين در. است نشده وضع قانوني

نامه مقرراتي است كه مقام (. آیين1: 1143كند )جعفری لنگرودی، نظامنامه وضع مي
ی قانون به معنای خاص آن كند. این واژه در مقابل واژهجز پارلمان وضع ميدار بهصالحيت

 است االجرایيالزم كلي قواعد نامه،(. آیين64: 1، ج 1135شود )جعفری لنگرودی، استعمال مي
 مثل نامهآیين بنابراین،. كنندمي وضع خود صالحيت حدود در اداری باصالحيت مقامات كه

 مرجع لحاظ از فقط نامهآیين و قانون بين فرق. كندایجاد مي تكليف و حق افراد برای قانون
 توسط نامهآیين يول شود؛مي وضع قانونگذار توسط كه است عملي قانون یعني است؛ وضع
طوركه مالحظه (. همان57: 1136 زاده،شود )رضایيمي اجرایي وضع و اداری مقام یك
صالح است، ی مرجع ذیبر خالف معنای عام آن كه به معنای مصوبه« نامهآیين»شود، لفظ مي
نچه از كند. البته آی مقننه ميذهن را منصرف به مصوبات غير قوه خاص، معنای تنهایي و دربه

 یكنندهتبيين شود، قواعدبه ذهن حقوقدان متبادر مي« ی داخلينامهآیين»لفظ مزبور در تركيب 
 نهاد، ارگان، توسط یك اختيارات و صالحيت اعمال ترتيبات و هاروش عملكرد، ینحوه

 با مترادف معنا، این به نامهآیين است؛ یا هيأت و نيز ساختار دروني آن ارگان سازمان شركت،
 ارگانيك قوانين به و بيشتری دارد اعتبار نهادها آن داخلي مصوبات اساسنامه است كه نسبت به

ی اساسنامه بيشتر در طرز كار یك نهاد خصوصي البته واژه .شودتعبير مي دهندهسازمان یا
صورت (. به295: 1 ج ،1135 لنگرودی، ؛ جعفری11: 1143 لنگرودی، ظهور دارد )جعفری

ی سازماندهي و كاركردهای پارلمان است ی داخلي پارلمان، مقرركنندهنامهآیينمختصر، 
(Ardant, 2004: 118بنابراین فلسفه و مبنای وضع آیين .)آیين »ی داخلي مجلس، دو موضوع نامه

 است.« ساختار دروني و سازماندهي داخلي مجلس»و « ی اعمال صالحيت مجلسو نحوه
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ی داخلي نياز نامههای قانوني خود به آیينطرز اعمال صالحيت منظور تعيينهر نهادی به
 ینامهقانون اساسي(، آیين 113ی داخلي مجلس خبرگان رهبری )موضوع اصل نامهدارد. آیين

هيأت وزیران،  داخلي ینامه(، آیين55و  56مجلس شورای اسالمي )موضوع اصول  داخلي
 قانون اساسي، تصویب 56براساس اصل اند. از این قبيلداخلي شورای نگهبان و ...  ینامهآیين

دارد  نياز ی رسميحاضران در جلسه سومدومجلس به رأی  داخلي ینامهآیين قانون اصالح و
 یابد.سوم مجموع نمایندگان رسميت ميو جلسات مجلس با حضور دو

ی داخلي نامهن آیينای این است كه اوالً، قانونامهی تعيين احكام با ماهيت آیينفایده
 ماهيت فقط باید احكامي كه ای باشد؛ به بيان دیگر،نامهمجلس نباید حاوی احكام غيرآیين

 با ی ایجابي(؛ ثانياً احكامآورده شود )جنبه مجلس داخلي ینامهآیين در دارند، اینامهآیين
 یعني شوند؛ تصویب عنوان این با قانوني در صرفاً باید مجلس، داخلي ینامهآیين ماهيت
 اینامهآیين ماهيت با احكام حاوی نباید مجلس داخلي ینامهآیين قانون جزبه عادی قوانين
« سومنصاب دو»ای باید با رعایت نامهسلبي(؛ ثالثاً، احكام با ماهيت آیين یجنبه) باشند

تواند در يت ميی اعمال یك صالحتعيين ترتيب و نحوهی شكلي(؛ رابعاً، تصویب شوند )جنبه
به همين سبب، برخي از ترتيبات اعمال صالحيت  (7)حدود و ثغور آن صالحيت تأثير بگذارد.

توان به اصول مجلس در قانون اساسي كه واجد اهميت بوده، تعيين شده است. برای نمونه مي
ظور منی رسمي بهسوم نمایندگان در جلسهبر این مبنا، نصاب دو اشاره كرد. 47و  41، 59

ی داخلي مجلس برای تضمين حداكثری اعمال صالحيت نامهتصویب یا اصالح قانون آیين
 توسط مجلس از جمله صيانت از حقوق نمایندگان و حفظ استقالل مجلس است.

« بایدانگارانه»ی داخلي، ماهيت نامهماهوی آیين -های ذاتيباید توجه داشت كه مؤلفه
ی داخلي مجلس باشيم كه فاقد یك یا نامهاحكامي در آیينرو ممكن است شاهد دارند؛ ازاین

ی داخلي نامهآیيندر  كهها باشند. به بيان دیگر، درصورتيها و مؤلفهچند ویژگي از این ویژگي
دارای ماهيت ، مذكور دیده شود، آن عناصرذاتي جز عناصر هعناصری باحكام و  مجلس،

 ی مزبور، توجيه حقوقي ندارد.نامهیينها در آاند كه درج آناینامهآیينغير
كند تصریح مي« ها و لوایحتصویب طرح»قانون اساسي تنها به موضوع  56از یك سو اصل 

صراحت داخل در مفاد مواردی را به 55و نه امور نظارتي مجلس، و از سوی دیگر، اصل 
ی حصری جنبه 55 شمارد. مشخص نيست كه آیا موارد مصرح در اصلی داخلي برمينامهآیين

 ی تمثيلي دارند، وجه مشترك موارد مصرحه چيست.ی تمثيلي و اگر جنبهدارند یا جنبه
ها استفاده و قسم تعریف به مؤلفه (6)از روش تعریف مفهوميها، منظور پاسخ به این پرسشبه

ين ای تعيها و موضوعات ماهویبراساس این روش، مؤلفه (.43-47: 1149 خندان،)شده است 
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ی نامههای آیينبيایند. برای شناخت مؤلفه مجلس داخلي ینامهشوند كه فقط باید در آیينمي
 داخلي ینامههای آیينداخلي مجلس باید از چيستي یا كاركردهای آن سؤال كرد. تعيين مؤلفه

انين عنوان قانون حاكم و نقد و تحليل سایر قومجلس نيازمند برداشت صحيح از قانون اساسي به
 داخلي ینامهقانون آیين هدف و مبنا، موضوع شناخت بدون برداشتي،و مقررات است. چنين 

 در هاسياست و اصول تأثير»امر را تحت عنوان  این پژوهشگران، برخي .نيست پذیرامكان مجلس
كه  (5)دشوار هایاساس در پرونده ین. بر ااندمطرح كرده «حقوقي مسائل حل و قانون تفسير

 یتفسير هاسياست و اصول از گيری، باید با بهرهنيستند پاسخگو ،حرنوشته و قواعد مص ينانقو
 134: 1191 ؛ هارت،63-67 :1139 وكس، ؛97-34 :1192 ریدی،) كرد ارائه (4)هخالقانه و سازند

 فقه در شود؛مي دیده تفسيری نگرش نوع این از اسالمي ردپایي موازین در (.132-131و 
 از و نيست غيرمشروط «بما یراه» كه است شده مقرر «الحاكم یراه بما التعزیر» بحث لذی اسالمي

عدالت  و فقاهت شرایط باید حاكم دروني، كنترل حيث از. شودمي كنترل بيروني و دروني حيث
-26 :1191 الهام،) است شرعي مصلحت ،«یراه بما» یضابطه بيروني، حيث از و باشد را داشته

 دولت مصوبات كه است شده تأكيد تصریح و «قانون روح» قانون اساسي بر 113 اصل در (.72
 تكليف اساسي قانون 155 اصل در همچنين. باشند مغایر قوانين روح نباید با بلكه متن، با تنها نه

 صادر حكم آن براساس كه باشد «اصولي و قانون مواد به مستند» باید ها،دادگاه آرای كه شده
 دیگری اصول تواندمي و نيست قانون فقط آرا، صدور مستند اینكه بر اصل این دتأكي است؛ شده
 (.14: 1191خواه و برزگر خسروی، )نجفي، كامالً با نظر یاد شده هماهنگ استباشد نيز

 در ی داخلي مجلس كهنامهو مبنای وضع قانون آیين حقوقي اصول به توجه بدون بنابراین،
 اساسي قانون در مندرج قواعد تفسير است، آن از نظر مورد اهداف مبين و آن قانون روح واقع

رفت. یكي از اصول حقوقي، تناسب داشتن عنوان  خواهد خطا در این مورد به عادی قوانين و
 ی داخلي مجلس مصوبنامهآن( قانون آیين 1)بند  116و  111و مفاد قانون است كه در مواد 

رو مفاد مندرج در قانون اصل تصریح شده است. ازاینبر آن  بعدی اصالحات با 13/4/1143
مجلس باید متناسب با عنوان آن بوده و نباید مربوط به آیين كار شورای  داخلي ینامهآیين

 ی مجریه یا سایر نهادهای قانوني باشد.نگهبان یا قوه

 ي داخلي مجلسنامههاي آييناي با تعيين مؤلفهنامه. ماهيت احكام آيين2
های آن، نخست باید ای از طریق تعيين مؤلفهنامهآیين احكام منظور تشخيص ماهيتبه

عنوان مفسر قانون اساسي و و سپس براساس آن، نظرهای شورای نگهبان به قانون اساسي
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 قوانين عادی را نقد و تحليل كرد.

 اساسي قانون تحليل پرتو در مجلس داخلي ينامهآيين هايمؤلفه. 2-1

 ینامهآیين» ماهوی -ذاتي هایطور ایجابي، عناصر و مؤلفهقانون اساسي به 55و  56اصول 
 انتخابات، برگزاری از پس» اساسي، قانون 56 اصل اند. براساسكرده تعيين را «مجلس داخلي

 و یابدمي رسميت نمایندگان مجموع سومدو حضور با اسالمي شورای مجلس جلسات
 در كه مواردی در مگر گيرد،مي انجام داخلي مصوب ینامهينآی طبق لوایح و هاطرح تصویب

 سومدو موافقت داخلي ینامهآیين تصویب برای. باشد شده تعيين خاصي نصاب اساسي قانون
ترین كاركرد مجلس، عنوان مهمبه« ها و لوایحتصویب طرح»در این اصل  .«است الزم حاضران

« تصویب»است. از این اصل این نكته قابل برداشت كه ی داخلي شده نامهمنوط به رعایت آیين
شود و نظر به مزبور اطالق دارد و شامل مراحل رسيدگي، ترتيبات و فرایند تصویب نيز مي

سبب مفهوم نامه بهی داخلي شده است و در آیيننامهاینكه این تصویب منوط به رعایت آیين
رو تصویب مزبور منصرف به نحوه و ترتيب اینآید؛ ازاصطالحي آن، صرفاً آیين )ترتيبات( مي

ها و لوایح منوط به رعایت ترین كاركرد مجلس یعني تصویب طرحتصویب است. مهم
، منوط (3)ی داخلي است؛ حال چگونه صالحيت دیگر مجلس كه اعمال نظارت استنامهآیين

كه نحوه و آیين اعمال شد تصریح مي 56 اصل ی داخلي نباشد. بهتر بود درنامهبه رعایت آیين
داخلي مجلس باشد. در نتيجه، تعيين  ینامههای مجلس باید با رعایت آیينتمامي صالحيت

تواند ی داخلي مجلس است، نمينامهطریق و آیين اعمال صالحيت كه ماهيت اساسيِ آیين
 د.حاوی احكامي ناظر بر تعيين حقوق و تكاليف برای مردم یا حتي نمایندگان مجلس باش

 نصاب اساسي قانون در كه مواردی در مگر»رسد كه مقنن اساسي باید در عبارت نظر ميبه
استفاده « حكم»ی از واژه ،«نصاب» یواژه جایبه ،56مذكور در اصل « شده باشد تعيين خاصي

قانون اساسي، قانونگذاری مجلس را به رعایت حدود مقرر در  42و  41كرد؛ زیرا اصول مي
بر امور ماهوی، شامل رعایت ترتيبات مقرر در اند و این حكم عالوهسي محدود كردهقانون اسا

شود. اصل بر عدم تكرار و عدم تأكيد در قانون اساسي ها نيز ميقانون اساسي از جمله نصاب
در مقام بيان احكام ترتيبات  39و  33، 49، 59است و برخي اصول قانون اساسي مانند اصول 

( و سایر امور مرتبط 245: 1142ها و لوایح قانوني )هاشمي، صویب طرحخاص رسيدگي و ت
 ی نظارت هستند.ی داخلي مجلس مانند ساختار و نحوهنامهبا آیين

ها و لوایح، بلكه ی تصویب طرحو روح حاكم بر آن، نه تنها نحوه 56براساس متن اصل 
ی داخلي مجلس انجام گيرد و نامههای مجلس باید با رعایت آیينی اعمال تمامي صالحيتنحوه



 
 
 

 داخلي مجلس ينامهمعيارهاي تشخيص احكام با ماهيت آيين 
 

 

69 

اساسي حكم  قانون در ای،نامهدليل اهميت، با وجود داشتن ماهيت آیينبرخي موضوعات به
مجلس مشتمل بر احكامي  داخلي ینامهفرض این امر این است كه باید آیينخاصي دارند. پيش
قانون  55 س، اصلمجلس باشد. بر همين اسا هایصالحيت تمامي اعمال یدر خصوص نحوه

 و هاكميسيون تعداد و مجلس رئيسه هيئت و رئيس انتخاب ترتيب» اساسي مقرر كرده است كه
 مجلس داخلي نامهآیين سيلهوبه مجلس انتظامات و مذاكرات به مربوط امور و هاآن تصدی رهدو

ر موارد مهم، بر تصریح بی شایان توجه در این اصل این است كه عالوهنكته .«گرددمي معين
مجلس، بر  انتظامات و مذاكرات به مربوط مجلس مانند امور هایصالحيت تمامي اعمال ینحوه

 هایكميسيون تركيب و تعداد مانند «مجلس داخلي یا سازماندهي دروني ساختار»موضوع 
نيز تصریح  داخلي هایكميسيون اعضای و مجلس یرئيسه هيأت و رئيس تصدی یدوره داخلي،

را  55، اصل بر این است كه مقنن اساسي موارد مصرح در اصل (9)است. هرچند در بادی امر شده
مجلس كه در  داخلي ینامهآیين قانون وضع صورت حصری نام برده باشد، با توجه به مبنایبه

 شورای مانند اساسي نهادهای موجود یآمد، و با توجه به عملكرد و رویه 1قسمت اول بند 
ی تمثيلي دارند. در موارد مصرح مزبور جنبه داخلي مجلس، ینامهآیين تأیيد قانوندر  نگهبان

موضوع « مجلس پشتيبانى و ادارى تشكيالت»االجرا، عنوان ی داخلي موجودِ الزمنامهقانون آیين
جزء موارد مصرحه نيست و این ماده پس از  55قانون مزبور است كه این امر در اصل  41ی ماده

 در مجلس، به تأیيد شورای نگهبان رسيده است.تصویب 
قانون اساسي را كه دیوان محاسبات كشور را زیر نظر مجلس اعالم داشته است،  67اصل 

نحو دانست، زیرا تصریح بر عنوان دیوان مزبور به «مجلس داخلي سازماندهي»نباید در شمار 
نحوی كه نباید سازماندهي به استقالل، بر استقالل نسبي این دیوان از مجلس داللت دارد،

ی نامهرو آیينداخلي دیوان محاسبات را از جنس سازماندهي داخلي مجلس دانست؛ ازاین
 محاسبات كشور باشد. دیوان داخلي داخلي مجلس نباید حاوی احكامي ناظر بر سازماندهي

 مجلس اخليد ینامهآیين ماهوی هایتوان مؤلفهدر مجموع و با توجه به قانون اساسي مي
های اعمال صالحيت مجلس و نمایندگان آن )و نه . ترتيبات و شيوه1را دو محور زیر دانست: 
 . سازماندهي و ساختار مجلس شورای اسالمي.2تعيين حدود صالحيت(؛ 

ی داخلي مجلس، نامهماهوی آیين -های ذاتيعنوان مؤلفهاز بين موضوعات مذكور به
مجلس با لحاظ وظایف كلي  داخلي ینامهاند. آیيناشاره كرده هاحقوقدانان به برخي از آن

(. 231: 1133های مختلفي را ترتيب داده است )ساعدوكيل و عسكری، مجلس، كميسيون
نامه نياز ی اعمال اختيارات خود به آیينی امور داخلي خود و تعيين نحوهمجلس برای اداره

ها، حد نصاب انتخاب رئيس، تشكيل كميسيوننامه در مورد مسائلي چون دارد. این آیين
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ی جلسات، چگونگي برگزاری ی ادارهتشكيل جلسات، تكاليف و حقوق نمایندگان، نحوه
(. در بين 141: 1192جلسات رأی اعتماد و استيضاح و تشریفات سؤال و تذكر است )پروین، 

 ای ندارد.نامهننمایندگان، ماهيت آیي حقوق و رسد كه تكاليفنظر ميامور مذكور به
توان از قانون اساسي استفاده ی داخلي مجلس نيز مينامهبا رویكرد تعریف سلبي از آیين

 كيفيت ،خبرگان شرایط و تعداد به مربوط قانون»قانون اساسي،  113كرد. براساس اصل 
 اولين فقهای سطتو باید دوره نخستين برای آنان جلسات داخلي ینامهآیين و هاآن انتخاب
 انقالب رهبر نهایي تصویب به و شود تصویب آنان آرای اكثریت با و تهيه نگهبان شورای

 به مربوط مقررات سایر تصویب و قانون این در نظر تجدید و تغيير گونه هر پس آن از. برسد
 ینامهآیين در صدر این اصل،با توجه به اینكه  .«است آنان خود صالحيت در خبرگان وظایف
توان با آمده، مي« هاآن انتخاب كيفيت ،خبرگان شرایط و تعداد»موضوعات  كنار در داخلي

 حكيم اصل مغایر معنا در كنار هم توسط مقنن اساسيتوجه به اینكه استفاده از دو عبارت هم
مجلس، تعيين شرایط تعيين تعداد نمایندگان »است، استنباط كرد كه  مقنن و لغو بودن

از نظر ماهوی در شمار « ی انتخاب نمایندگان مجلسكاندیداهای مجلس و كيفيت و نحوه
 ی داخلي نيستند.نامهموضوعات مربوط به آیين
قانون اساسي كه موضوعاً و ماهيتاً اصلي  52 به ذیل اصل استناد با تواناستدالل مذكور را مي

قانون اساسي،  52ت كرد. توضيح اینكه براساس اصل است، تقوی 55 و 56 از اصول مستقل
 ،شوندمي انتخاب مخفي یأو با ر طور مستقيمبه كه ملت از نمایندگان ملي شورای مجلس»

 معين را قانون انتخابات و كيفيت شوندگانو انتخاب كنندگانگردد. شرایط انتخابمي تشكيل
ی اخير این اصل در برخي جمله (11)ی رسميوجود متن روزنامهشایان ذكر است با «. خواهد كرد
(، نيامده است. ذیل این اصل 112 :1135مقررات،  و قوانين تنقيح و تدوین كل یمنابع )اداره

را به قانون احاله داده است « انتخابات كيفيت و شوندگانانتخاب و كنندگانانتخاب شرایط»تعيين 
ی داخلي مجلس باشد، زیرا مقنن اساسي موضوعاتي را كه باید در نامهنكه این قانون نباید آیي

(، بيانگر تفاوت 52بيان كرده و اختصاص اصل دیگر )اصل  55و  56نامه بيایند، در اصول آیين
 است. 52نسبت به موضوعات ذیل اصل  55و  56ماهوی موضوعات اصول 

ی دیگری دانست. براساس این اصل، را هم قرینه 62پردازی صدر اصل شاید بتوان عبارت
 برای و تهيه لتدو طرف از شودمي مقرر قانون در كه ترتيبيبه كشور كل یساالنه یبودجه»

اینكه در این اصل گفته نشده «. گرددمي تسليم اسالمي شورای مجلس به تصویب و رسيدگي
 تهيه لتدو طرف از شوديم مقرر قانون در كه ترتيبيبه كشور كل یساالنه یبودجه»است كه 

، بيانگر این است كه قانون موضوع «گرددمي تصویب و در مجلس شورای اسالمي رسيدگي و
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ترتيب كشور است و ناظر بر  كل یساالنه یی بودجهترتيب تهيهصدر این اصل، صرفاً ناظر بر 
های الحيتمجلس نيست؛ زیرا یكي از ص ی كل كشور دری ساالنهبودجه تصویب و رسيدگي

كشور است كه ترتيب این رسيدگي و  كل یساالنه یبودجه تصویب و مجلس رسيدگي
 ی داخلي مجلس است.نامهتصویب در شمار موضوعات داخل در آیين

 نظرهاي نقد و تحليل پرتو در مجلس داخلي ينامهآيين هايمؤلفه. 2-2
 شوراي نگهبان

ی دهد كه این شورا صرفاً به جنبهل نشان مياستقرا در نظرهای شورای نگهبان به شرح ذی
 و آثار فایده، داخلي، ینامهآیين تعریف -1»این مقاله با عنوان  1شده در ذیل بند شكلي بيان

های ایجابي و سلبي آن اظهار توجه دارد و تاكنون در خصوص جنبه« حقوقي تعریف روش
 نظر نكرده است.

 مورد در 9/3/1134 مورخ 23979/11/34 یشماره نظر 25بند  در نگهبان . شورای2-2-1
داشت كه اشعار مي 21/4/1134 مصوب مجلس داخلي ینامهآیين قانون از موادی اصالح طرح

 به مربوط امور شامل آن اطالق اینكه به آن، نظر تبصره و( 7) الحاقي ماده موضوع( 12) ماده»
مزبور اشعار  12 یماده«. شد ناختهش اساسي قانون 56 اصل مغایر شود،مي نيز نامهآیين
 و وظایف شرح تغيير -7 الحاقي شود: مادهمي الحاق داخلي نامهآیين به ذیل ماده» داشت كهمي

 پنجاه حداقل یا و هاكميسيون از یك هر یا مجلس رئيسه هيئت توسط هاكميسيون اختيارات
 مجلس، رئيسه هيئت شتركم جلسه در تصویب از پس و شودمي پيشنهاد نمایندگان از نفر

شود. مي اجرا تخصصي هایكميسيون رؤسای و داخلي نامهآیين تدوین كميسيون اعضای
 حضور با و مجلس رئيس نواب از یكي یا رئيس ریاست به الذكرفوق مشترك جلسه -تبصره
 معتبر حاضر اعضای سومدو حداقل رأی با آن مصوبات و یابدمي رسميت اعضا سومدو حداقل

 مورخ اصالحي یمصوبه«. رسيد خواهد نمایندگان اطالع به مصوبات و بود واهدخ
 الحاقي ماده اول سطر»شورای نگهبان اشعار داشت كه  ایراد رفع منظوربه مجلس 22/3/1134

 با هاكميسيون اختيارات و وظایف شرح تغيير -7 الحاقي شد: ماده اصالح زیر شرح به( 7)
با وجود این «. ... رئيسه هيئت توسط اسالمي شورای مجلس خليدا نامهآیين كليت رعایت

خود ایراد سابقش را  2/9/1134 مورخ 29113/11/34 یشماره اصالح، شورای نگهبان در نظر
 ایراد رفع منظوربه مجلس 13/9/1134 مورخ اصالحي یبه قوت خود باقي دانست. مصوبه

 تعيين» عبارت و حذف «تغيير» كلمه ،(7) الحاقي ماده در»شورای نگهبان مقرر داشت كه 
ی اخير رسد كه اطالق مصوبهنظر مي(. به1-2: 1197)فتحي، « شود جایگزین «تهيه و مصادیق
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 مغایر روشود؛ ازاینكه ماهيت تقنيني نيز دارد مي نامهآیين به مربوط امور مجلس نيز شامل
چنين موضوعي را به  36است و مجلس مجاز نيست به استناد اصل  36و  56 اصول

توان در استدالل برخي از های داخلي خود واگذار كند. ردپایي از این برداشت را ميكميسيون
 مجلس داخلي ینامهآیين قانون از موادی اصالح اعضای شورای نگهبان در خصوص طرح

 (.51و  75: 1192 زاده،مجلس یافت )فاتحي 21/1/1191 مصوب
 در نگهبان شورای 25/12/1133 مورخ 14463/11/33 یشماره نظر 3. بند 2-2-2

مجلس مقرر  11/12/1133 مصوب كشور مقررات و قوانين تنقيح و تدوین طرح خصوص
 لغات تعریف و...  لوایح و هاطرح نگارش شيوه»، (1) ماده( 1) بند در»داشت كه مي

 اصول مغایر شود،مي نيز مقنن مراد در تغيير شامل كه ،«قانوني مراحل طي جهت... » «تخصصي
 «.شد شناخته اساسي قانون 47 و 56 ،63

 براساس لوایح و هاطرح نگارش نامهشيوه تدوین»طرح مزبور  1 یماده 1 براساس بند
 انتشار و مختلف موضوعات در استفاده مورد تخصصي لغات تعریف و علمي هایچارچوب

تنقيح بود.  امور در معاونت ظایفاز و« حكومتي هایدستگاه در قانوني مراحل طي جهت آن
شورای نگهبان اشعار  ایراد رفع منظوربه مجلس 26/1/1139 مورخ( نهایي) اصالحي یمصوبه

 تعریف و علمي هایچارچوب براساس لوایح و هاطرح نگارش نامهشيوه تدوین»داشت كه 
 هایدستگاه قانوني استفاده جهت مختلف موضوعات در استفاده مورد تخصصي لغات

نظر تنقيح است. به امور در معاونت وظایف از« نباشد مقنن مراد در تغيير كه ایگونهبه حكومتي
 نگارش نامهشيوه تدوین»مقنن ایجاد نشود،  مراد در رسد حتي در مواردی كه تغييریمي

ه باید ای دارد كنامه، ماهيت آیين«حكومتي هایدستگاه قانوني استفاده جهت ... لوایح و هاطرح
سوم نمایندگان حاضر برسد، واال بر تصویب در قانوني با این عنوان، به تصویب دوعالوه

 همچنان باقي است. 56مغایرت با اصل 
 طرح خصوص در نگهبان شورای 25/12/1133 مورخ 14463/11/33 یشماره نظر 11بند 
داشت كه يمجلس مقرر م 11/12/1133 مصوب كشور مقررات و قوانين تنقيح و تدوین

 1 هایتبصره«. شد شناخته اساسي قانون 47 و 56 اصول مغایر( 7) ماده( 2) و( 1) هایتبصره»
 و هاطرح در معاونت نظر چنانچه -1 تبصره»داشتند كه طرح مزبور اشعار مي 7 یماده 2 و

 مجلس تقدیم پيشنهادی الیحه یا طرح همراهبه فوق استعالمات پاسخ نشود، لحاظ لوایح
 فوق موضوعات در چنانچه -2 تبصره .شوند واقع آن جریان در نمایندگان تا شد خواهد
 یا طرح وصول اعالم از قبل عادی موارد در است موظف رئيسه هيئت باشد، نشده استعالم

 اصالحي یمصوبه«. نماید استعالم معاونت از فوریت تصویب از بعد فوریتي موارد در و الیحه



 
 
 

 داخلي مجلس ينامهمعيارهاي تشخيص احكام با ماهيت آيين 
 

 

66 

 در -»شورای نگهبان اشعار داشت كه  ایراد رفع منظوربه مجلس 26/1/1139 مورخ( نهایي)
 تصویب مراحل طي مانع استعالم شد: این اضافه زیر جمله( 7) ماده اول پاراگراف انتهای
 نمایندگان سومدو از بيش مثبت رأی با( 7) ماده( 2) تبصره - .شد نخواهد لوایح و هاطرح

توسط مجلس،  1ی رسد با وجود اصالح تبصرهظر مينبه«. رسيد تصویب به عيناً حاضر
 در اوالً ،56رو باید براساس اصل ای دارد؛ ازایننامهماهيت آیين 1ی همچنان حكم تبصره

 نمایندگان سومدو تصویب باید به حكمي چنين ثانياً و برسد تصویب به عنوان این با قانوني
حكمي كه  چنين مجلس، باید توسط 2 یتبصره اصالح رسيد. همچنين با وجودمي حاضر
 برسد. تصویب به عنوان این با قانوني دارد، در اینامهآیين ماهيت

شود، متأسفانه شورای نگهبان در خصوص ممنوعيت درج احكام طوركه مشاهده ميهمان
 ی داخلي مجلس نظری نداده است.نامهای در قانوني با عنواني غير از آیيننامهبا ماهيت آیين

 مورخ 77269/11/91 یی اول( شماره)مرحله نظر 1در بند  نگهبان . شورای2-2-1
 5/4/1191 مصوب نمایندگان رفتار بر مجلس نظارت طرح خصوص خود در 11/4/1191

 ماهيت ، دارای(1) ماده در مذكور نحو به هيئت تشكيل اینكه به نظر»مجلس اشعار داشت كه 
 قانون 56 اصل اخير قسمت مغایر دارد، حاضران سومدو تصویب به نياز و است اینامهآیين

دليل این ایراد این بود كه اكثریت اعضای شورای نگهبان در خصوص «. شد شناخته اساسي
 انتظامات راستای در و است كميسيون نوعي كه - ماده این در مذكور نظارت هيأت تشكيل»

 نامهآیين تصویب شرایط باید» بودند كهای بودن معتقد نامهدليل آیين، به«-هست  نيز مجلس
 (.6: 1192زاده، است، رعایت شود )اميني« حاضران سوم دو موافقت به نياز كه داخلي

مطرح شده بود كه  5و  6طرح مزبور نيز در بندهای  3و  5ایراد مذكور در خصوص مواد 
 در خود 7/12/1191 مورخ 76393/11/91 یی دوم( شمارهشورای نگهبان در نظر )مرحله

مجلس اعالم داشت:  12/11/1191 مصوب نمایندگان رفتار بر مجلس نظارت طرح خصوص
 ماهيت دارای( 3) و( 5) ،(1) مواد اینكه به نظر آمده، شورا این قبلي نامه در طوركههمان»

 تا اعالم است، شده انجام حاضران سومدو نصاب با گيریرأی چنانچه هستند، اینامهآیين
 قانون 56 اصل اخير قسمت با مغایرت بر مبني شورا این سابق اشكال وگرنه گردد نظر ظهارا

 یهای مذكور در مصوبهمنظور رفع ایرادمجلس به«. است باقي خود قوت به كماكان اساسي
 آراء نصاب با 16/1/1191 مورخ مصوبه»خود اشعار داشت كه  16/1/1191 مورخ( نهایي)

بر رسد كه شورای نگهبان عالوهنظر ميبه«. است رسيده نمایندگان ویبتص به حاضران سومدو
ی نامهسوم، باید نسبت به درج نكردن این حكم در آیينایراد گرفتن به عدم رعایت نصاب دو

 گرفت.داخلي مجلس )و بلكه درج آن در قانوني با عنوان دیگر( نيز ایراد مي
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 خود در 1/2/1191 مورخ 75721/11/91 یهشمار نظر 2در بند  نگهبان . شورای2-2-7
مجلس اشعار  21/1/1191 مصوب مجلس داخلي ینامهآیين قانون از موادی اصالح طرح مورد

 قانون 56 اصل ، مغایر(11) ماده موضوع الحاقي ماده( 1) تبصره اخير قسمت»داشت كه 
 بودجه تصویب عدم صورت در»مزبور مقرر كرده بود كه  1ی تبصره«. شد شناخته اساسي
 روز پانزده طي حداكثر بودجه دوازدهمچند به رسيدگي اسفندماه، پانزدهم تا كشور كل ساالنه
«. نمایدمي تعيين اسالمي شورای مجلس رئيسه هيئت را آن به رسيدگي نحوه و شودمي انجام

ا ی مذكور ایراد شورای نگهبان رخود با حذف تبصره 11/2/1191ی مورخ مجلس در مصوبه
 این»ایراد مذكور شورای نگهبان بيان شده است كه  مستنددر سالبه به انتفای موضوع كرد. 

 اختيارات، طيف این به رئيسه هيئت تجاوز و مجلس تقنيني وظایف تحدید جهت به تبصره
 بودجه ترتيبات تمام باید مجلس تبصره، اصالح برای. است اساسي قانون( 36) اصل مغایر

 .(51: 1192 زاده،فاتحي)« كند بيان تفصيل به داخلي نامهآیين در را چنددوازدهم
 حقوقدان نامزدهای برای شرایط ای مانند تعييننامهالبته برخي اعضا به درج احكام غيرآیين

ی نامهكميسيون در قانون آیين اعضای مجدد )و نه ترتيب( انتخاب نگهبان و اصلِ شورای
كردند قانون اساسي تلقي مي 55و  56ا مغایر با اصول داخلي مجلس اعتراض داشتند و آن ر

 (.13و  9: 1192زاده، )فاتحي

 عادي قوانين نقد و تحليل پرتو در مجلس داخلي ينامهآيين هاي. مؤلفه2-3

ی داخلي مجلس به قانون نامهتوان از حيث تحليل مفاد و ماهيت آیينقوانين عادی را مي
 بندی كرد.یر قوانين عادی دستهو سا مجلس داخلي ینامهآیين

 و نقد آن مجلس داخلي ينامهآيينقانون  .2-3-1
 شود كه تمامياسالمي مشاهده مي شورای مجلس داخلي ینامهآیين با توجه به مفاد قانون

در دو  توانرا مي( گيرندمي قرار نقد مورد صراحتبه بعدها كه موادی جزبه) قانون آن مواد
ها قرار داد. نظر به كثرت مواد ی اعمال صالحيتندهي )ساختار( و نحوهقسمت كلي سازما

 شود.قانون مذكور، صرفاً فهرست این قانون تبيين مي
 و وظایف» دوم باب و «كليات» اول باب است: شده تنظيم دو باب در قانون مزبور

 «.اسالمي شورای مجلس اختيارات
افتتاحيه و » ، به«آن افتتاح مجلس و شكيلت» فصل دارد؛ فصل اول با عنوان سه اول باب
مشتمل بر ( دوم مبحث)« مجلس قانونگذاری تشكيالت»، (اول مبحث)« مجلس استقرار
 مبحث)« مجلس پشتيباني و اداری تشكيالت»ها، مجلس، شعب و كميسيون یرئيسه هاىهيأت
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 اختصاص یافته است.( سوم
)مبحث اول(، « مصونيت نمایندگان»بر مشتمل « نمایندگان»با عنوان  اول باب دوم فصل

)مبحث « هامأموریت»، (سوم مبحث) «حقوق نمایندگان»، (دوم مبحث) «تعهدات نمایندگان»
)مبحث ششم( و « غيبت نمایندگان»)مبحث پنجم(، « هاتعطيالت و مرخصي»چهارم(، 

 )مبحث هفتم( است.« ی بررسي آناستعفای نماینده و نحوه»
ها نطق»، «جلسات مجلس»در سه مبحث « گردش كار مجلس»عنوان  با اول باب سوم فصل

 است.« آرا»و « و مذاكرات
 است. آمده فصل سه در اسالمي شورای مجلس اختيارات و وظایف عنوان تحت دوم باب

 مراحل» ،(اول مبحث)« لوایح قانوني و هاطرح»مشتمل بر  «قانونگذاری» عنوان با اول فصل
 و هاطرح تصویب و بررسي مراحل» ،(دوم مبحث)« عادی لوایح و هاطرح تصویب و بررسي
 مبحث)« قانون اساسي 36اصل  طبق لوایح و هاطرح بررسي» ،(سوم مبحث)« فوریتي لوایح

 و برنامه بررسي ینحوه»، (پنجم مبحث)« مهم و خاص موارد بررسي ینحوه» ،(چهارم
 مشترك نكات» ،(هفتم مبحث)« انينقو تفسير»ششم(،  )مبحث« كشور كل یساالنه یبودجه
نگهبان،  شورای به مجلس مصوبات ارجاع» ،(هشتم مبحث)« لوایح و هاطرح بررسي به مربوط

تقاضای »و ( نهم مبحث)« هاآن به رسيدگي مراحل و مجمع تشخيص مصلحت نظام
 )مبحث دهم( است.« پرسيهمه

و فصل سوم « وزیران هيأت به اعتماد رأی و بررسي ینحوه» عنوان با دوم باب دوم فصل
اول(،  )مبحث« اساسي قانون 45 و 33 اصول بررسى ینحوه»ناظر بر « نظارت»با عنوان 

 دیوان رسيدگى ینحوه»)مبحث دوم(، « شوراها و هاهيأت مجامع، در ناظر نمایندگان»
م( و )مبحث چهار« استيضاح» ،(سوم مبحث)« كل كشور یساالنه یبودجه اجراى به محاسبات

 )مبحث پنجم( است.« سایر مقررات»
رسد كه احكام زیر نظر ميی داخلي مجلس، بهنامهبا استقرا در احكام مقرر در قانون آیين

 ای ندارند:نامهماهيت آیين
 مجلس به دولت از طرف كه قانونى لوایح»دارد كه قانون مزبور اشعار مي 116ی ماده
 پيشنهاد و تهيه لزوم . دالیل2 .باشد مشخص عنوان و ضوعمو . داراى1باید:  شودمى پيشنهاد

 عنوان و موضوع اصل با متناسب موادى . داراى1 .شود درج به وضوح الیحه مقدمه در آن
ی داخلي مجلس نيست؛ زیرا نامههای آیينیك از مؤلفهاین حكم ناظر بر هيچ«. باشد الیحه

ی ؛ بلكه در مقام بيان كيفيت الیحهناظر بر نحوه و ترتيب اعمال صالحيت مجلس نيست
 تقدیمي دولت است. هرچند چنين حكمي ماهيت تقنيني دارد، باید در قانوني غير از قانون
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 مجلس بياید. داخلي ینامهآیين
قانون مزبور  143و  171، 114و صدر مواد  141و  119، 115ایراد مذكور در خصوص مواد 

 امضای به باید مجلس به تقدیمى قانونى لوایح هكلي»، 115ی وجود دارد. براساس ماده
 امضای مسئول، وزیر نداشتن در صورت. باشد رسيده مسئول وزرای یا وزیر و جمهوررئيس
 علنى جلسه در باید قانونى لوایح»نيز  114ی براساس صدر ماده«. است كافى جمهوررئيس

 از نسخهیك »، 119ی اساس مادهبر«. گردد تقدیم دولت نماینده یا و مربوط وزیر توسط مجلس
 اختيار در هارسانه طریق از وصول، اعالم از پس شودمى تقدیم مجلس كه لوایحى و هاطرح كليه

 هااستان شوراى عالى مصوب هاىطرح»دارد كه اشعار مي 171ی صدر ماده«. گيردمى قرار عموم
، 141ی براساس ماده...«. باشد  متناسب مواد و مشخص توجيهى مقدمه و عنوان داراى باید كه
 یا و قرارداد نامه،مقاوله عهدنامه، تصویب تقاضاى دولت هاآن در كه قانونى لوایح تقدیم در»

 جهت باید هاآن كامل متن دارد، را المللىبين هاىپيمان به الحاق یا و المللىبين نامهموافقت
 الیحه در»حكم كرده است:  143ی صدر ماده«. باشد مذكور تقدیمى لوایح ضميمه بررسى
 براساس كه آن المللىبين عهدنامه كامل متن مرزى، خطوط در جزئى اصالح به مربوط تقدیمى

 «.گردد ضميمه باید بررسى جهت باشد، شده تنظيم اساسى قانون( 43) هفتادوهشتم اصل
ین ماده مقرر كرده ای است. انامهی آن( قانون مزبور نيز غيرآیين)و نه تبصره 131ی ماده

 مجلس تصویب با دارد حق دولت كه آن نظير اضطرارى شرایط و جنگ حالت در»است كه 
 و كامل متن محدودیت، اعمال از قبل نماید، برقرار ضرورى هاىمحدودیت اسالمى شوراى

 بررسى جهت قانونى الیحه با همراه الزم، توجيهى دالیل با ضرورى هاىمحدودیت دقيق
 محدودیت اعمال به مبادرت مجوز كسب بدون دولت چنانچه -تبصره .شودمى سمجل تقدیم
در . كند مطالبه جمهوررئيس از را محدودیت الیحه تقدیم است موظف مجلس رئيس نماید،

 خواهد محفوظ نمایندگان براى وزیران و جمهوررئيس استيضاح یا سؤال حق این خصوص،
ی اعمال صالحيت مجلس در این ر مورد نحوهاست و د 49این ماده تبيين اصل «. بود

ی این ماده برای رئيس مجلس و سایر نمایندگان خصوص حكمي ندارد؛ حال آنكه تبصره
 تكليفي را برای تضمين اجرای قانون اساسي مقرر كرده است.

، (11)135، (12)131، صدر مواد (11)132ی ای بودن در خصوص ذیل مادهنامهایراد غيرآیين
 مذكور مجلس توجه به اینكه با قانون مزبور وجود دارد. همچنين (15)226و  (16)214، (17)133

 2ی و تبصره (13)211ی ، بخشي از ذیل ماده(14)نيست نگهبان شورای شامل ،55 اصل در
 ای نيستند.نامهقانون مزبور نيز آیين (19)211ی ماده
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 . ساير قوانين عادي2-3-2
 و حق ایجاد مردم برای نباید ماهيتش سبببه مجلس داخلي ینامهآیين اینكه به نظر
 اسالمي شورای مجلس داخلي ینامهآیين به مربوط مصوبات بودن مستثنا قانون» كند، تكليف

 كه است داشته درستي اشعاربه مجلس 4/11/1142 مصوب «مدني قانون 2 یماده موضوع از
 نهایي تصویب از پس بالفاصله اسالمي شورای مجلس داخلي نامهآیين به راجع مصوبات كليه»

 .«است االجراالزم

 جمله از مقامات برای قانون مزبور نباید مجلس داخلي ینامهبا توجه به مبنای وضع آیين
 نظارت برخي مواد قانون مانند رفتاری قواعد. كند وظيفه یا اختيار ایجاد مجلس نمایندگان

 اساس همين بر شاید. ندارند اینامهآیين ماهيت 16/1/1191 مصوب نمایندگان رفتار بر مجلس
 صحيح رفتار ینحوه جداگانه، سندی طي معين، رفتاری قواعد مجموعه كشورها برخي در

 (.11: 1191 وكيليان،) كندمي مقرر را قواعد این از تخلف عواقب و پارلمان ینماینده
، 26/3/1156مصوب  ایران مياسال جمهوری اساسي قانون 91 اصل اجرای ینحوه قانون

 اختيارات حدود و )فصل اول قانون مزبور( و صالحيت 91ناظر بر تشكيالت كميسيون اصل 
قانون مزبور ماهيت  در مندرج احكام كميسيون )فصل دوم قانون مزبور( است. برخي

عمال ی اای دارند؛ زیرا یا ناظر بر تشكيالت كميسيون مزبورند یا ناظر بر نحوهنامهآیين
قانون اساسي. بنابراین، باید احكام واجد ماهيت  91صالحيت مجلس در خصوص اصل 

ی داخلي مجلس و ثانياً، با نامهاوالً، در قانون آیين 91 اصل اجرای ینحوه ای قانوننامهآیين
رسيد. بر این اساس، تصویب ی رسمي به تصویب ميسوم حاضران در جلسهكسب موافقت دو

ی ، صدر ماده2ی ماده 2ی ، تبصره(21)2ی ماده 1ی (، صدر تبصره(21))صدر آن 2و  1مواد 
 ینحوه در قانون 4ی و ماده (21)آن یو صدر تبصره 6ی ، ماده7ی ی آن، مادهو تبصره (22)1

ای دارند، بدون تصویب با نصاب نامهدليل اینكه احكام مزبور ماهيت آیين، به91 اصل اجرای
 قانون اساسي مغایر است. 55و  56اصول سوم، با دو

 منظوربه دولتي هایدستگاه با 91 اصل كميسيون به مستقيم تحقيق و مكاتبه یاجازه در قانون
آن  6/2/1157ی الحاقي مصوب ، صرفاً تبصره1/11/1169 مصوب مردم شكایات به رسيدگي

( كه ماهيت (27)جز ذیل آنمزبور )به قانون یواحدهرو باید مادهای ندارد؛ ازایننامهماهيت آیين
 سومدو موافقت كسب با ثانياً، و مجلس داخلي ینامهآیين قانون در ای دارد، اوالً،نامهآیين

 .رسيدمي تصویب به رسمي یجلسه در حاضران
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 يريگجهينت
ی داخلي مجلس باید مبين ساختار )سازماندهي( یا تعيين طریق و آیين اعمال نامهآیين

های حيت مجلس شورای اسالمي و اركان داخلي آن )مانند رئيس، هيأت رئيسه، كميسيونصال
داخلي و نمایندگان( باشد. این نظر مستنبط از قانون اساسي )متن و روح آن(، مباني وضع اصول 

عنوان مفسر قانون اساسي، قانون اساسي، اصول حقوقي، نظرهای شورای نگهبان به 55و  56
 است. حاكم یات و رویهقوانين و مقرر

آیين  بلكه لوایح، و هاطرح تصویب ینحوه تنها نه آن، بر حاكم روح و 56 اصل متن براساس
گيرد  انجام مجلس داخلي ینامهآیين رعایت با باید مجلس هایصالحيت تمامي اعمال یو نحوه

آیين  خصوص در احكامي بر مشتمل مجلس داخلي ینامهآیين كه است آن امر این فرضپيش و
تقویت  55این برداشت با نظر به متن اصل  .باشد مجلس هایصالحيت تمامي اعمال یو نحوه

های قانون اساسي موضوعات مهمي را كه ذاتاً )از حيث مفهومي( جزء مؤلفه 55شود. اصل مي
ی اعمال بر نحوهطور تمثيلي برشمرده است كه عالوهی داخلي مجلس است، بهنامهآیين

 در دارند، اینامهآیين ماهيت كه احكامي صالحيت مجلس، ناظر بر ساختار مجلس نيز است. باید
 ینامهآیين قانون جزبه عادی قوانين. ی ایجابي(آورده شود )جنبه مجلس داخلي ینامهآیين

 تماهي با احكام. ی سلبي(باشند )جنبه اینامهآیين ماهيت با احكام حاوی نباید مجلس داخلي
 .ی شكلي(شوند )جنبه تصویب «سومدو نصاب» رعایت با باید اینامهآیين

توجه دارد. غالب  سلبي( و ایجابي هایجنبه )و نه شكلي یجنبه به صرفاً شورای نگهبان
ای دارند؛ ليكن برخي احكام نامهی داخلي مجلس ماهيت آیيننامهاحكام مندرج در قانون آیين

 ینحوه اند. همچنين در برخي قوانين مانند قانونفاقد چنين ماهيتيموجود در قانون مزبور 
 با 91 اصل كميسيون به مستقيم تحقيق و مكاتبه یاجازه اساسي و قانون قانون 91 اصل اجرای
ای دارند؛ نامهمردم، برخي احكام ماهيت آیين شكایات به رسيدگي منظوربه دولتي هایدستگاه

سوم نمایندگان ی داخلي مجلس و با موافقت دونامهید در قانون آیينرو چنين احكامي باازاین
 شد.حاضر تصویب مي
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 هايادداشت
عنوان مفسر رسمي قانون اساسي بارها از ماهيت اجرایي، ماهيت تقنيني، ماهيت شورای نگهبان به .5

 ( سخن گفته است.13-17: 1197ای )قاسمي و برزگر خسروی، بودجه

 .1142 مهر و آبان ،7 راهبرد، ش و مجلس یمحمد، مجله سيد هاشمي، .2

 .1137 ،6 اساسي، ش حقوق یسيد محمود، مجله كاشاني، .9

ی كل كشور در ی ساالنهی بودجهتوان به قواعد حاكم بر رسيدگي به الیحهبرای نمونه مي .4

ي جدی و عميق به در عمل نمایندگان را از یك رسيدگ»ی داخلي مجلس اشاره كرد كه نامهآیين
 (.129: 1137 )كاشاني،« الیحه بودجه بازداشته است

5. Intentional definition. 
6. Hard cases. 
7. Constructive interpretation. 

 نباید نتيجه، در. كندمي كنترل را مجریه یقوه عملكرد كند،مي قانونگذاری مقننه یقوه كههنگامي .7

 كنترل برای دیگری روش تقنيني، نظارت. شد قائل تضاد مقننه یقوه نظارت و قانونگذاری بين
(. البته نظارت مبتني بر وجود قانون 249 :1191 است )وكيليان، مقننه یقوه طریق از مجریه یقوه

 است و بدون تقنين، فرض نظارت ناشدني است.

ی حصری را دارای جنبهشورای نگهبان براساس اصل اولي، موارد مذكور در اصول قانون اساسي  .3

شورای نگهبان در خصوص  26/7/1135مورخ  21941/11/35ی نظر شماره 1داند. برای مثال، بند مي
ایران مصوب  اسالمي جمهوری نظام كارگزاران و مسئوالن و مقامات دارایي به رسيدگي طرح

 172 اصل در كه يمقامات به آن شمول تسرّی بر مبني طرح اصل -1»دارد كه اعالم مي 6/7/1135
 «.شد شناخته آن مخالف و تلقي مذكور اصل از مستفاد حصر خالف نشده، ذكر اساسي قانون

 ، قابل رویت در:1163ی رسمي، سال های روزنامهمجموعه .51
http://www.dastour.ir/brows/?lid=100350 

 دولت باشد، باقى همچنان ضرورت مدت این انقضای از پس كهدرصورتى: »132 یدهما ذیل .55
 «.كند مجوز كسب مجلس از مجدداً است موظف

 ونهمیكصدوسى و( 31) هشتادوسوم ،(32) هشتادودوم ،(31) هشتادم اصول براساس» :131 یماده .52
 و گرفتن -1برسد:  مجلس ه تصویبب باید قبالً ذیل موارد در دولت اقدامات اساسى، قانون( 119)

 موارد در خارجى كارشناسان استخدام -2خارجي  و داخلى بالعوض هاىكمك یا وام دادن
در  كه فرد به منحصر ملى نفایس به استثناى ملى نفایس و دولتى اموال و بناها فروش -1ضروری 

 آن ارجاع یا دولتى و عمومى اموال به راجع دعاوى صلح -7بود.  نخواهد فروش قابل صورت هر
 مذكور، موارد تمام داخلى. در مهم موارد در همچنين و باشد خارجى دعوی طرف كه داورى به

 ...«نماید  مجلس تقدیم قانونى الیحه با همراه را هاآن تفصيلى متن است موظف دولت

http://www.dastour.ir/brows/?lid=100350
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 هر آذرماه همپانزد تا حداكثر را كشور كل ساالنه بودجه الیحه است موظف دولت» :135 یماده .59
 «.نماید تسليم مجلس به سال

 مجلس به نامهآیين این در شدهتعيين تاریخ تا كشور ساالنه بودجه الیحه چنانچه» :133 یماده .54
 «.نماید تسليم مجلس به نيز را بودجه چنددوازدهم الیحه است موظف دولت نشود تسليم

 و قضایى اجرایى، هاىدستگاه كليه و صو تفح تحقيق مورد دستگاه مسئوالن» :214 یماده .51
 در اختيار و هيئت نياز مورد تسهيالت و امكانات نمودن فراهم به موظف اسالمى انقالب نهادهاى
 مسئوالن همكارى، عدم در صورت و باشندمى هيئت درخواستى مدارك و اطالعات گذاردن
 «.گردندمى محسوب مجرم و متخلف ربطذى دستگاه

 حاضر مجلس در استيضاح طرح از پس روز ده ظرف موظفند وزیران هيئت یا وزیر» :226 یماده .57
 «.بدهند را الزم توضيحات و شوند

 قانوني اعتبار نگهبان، شورای وجود بدون اسالمي، شورای مجلس اساسي، قانون 91 اصل طبق .56
 شورای اعضای حقوقدان شش انتخاب و نمایندگان یاعتبارنامه تصویب خصوص در مگر ندارد،

 كاركرد با مجلس اول، ركن كه دانست دو ركني را ایران در مقننه یقوه توانمي بنابراین، نگهبان؛
 اساسي قانون از صيانت منظوربه كه است نگهبان شورای دوم، ركن و است نظارت و قانونگذاری

 دیگر یقرینه(. سياسا قانون 97 اصل) كندمي بررسي را مجلس مصوبات یكليه اسالم، موازین و
 اساسي قانون در مقننه یقوه فصل در نهاد این درج مقننه، یقوه در نگهبان شورای بودن ركن برای

را به شورای نگهبان نيز توسعه داد؛ زیرا در  55در اصل « مجلس»توان لفظ است. با وجود این، نمي
صویب ساختار و ترتيب اعمال تصریح شده است. ثانياً، ت« مجلس شورای اسالمي»بر لفظ  56اصل 

صالحيت شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسالمي معقول نيست. ثالثاً، براساس نظر تفسيری 
 مالي، مقررات و ضوابط تصویب»نگهبان،  شورای 19/7/1135 مورخ 21917/11/15 یشماره
 آنها بر متوقف شورا تشخيص به آن وظایف انجام كه نگهبان شورای تشكيالتي و استخدامي اداری،
ی عملي مجلس و شورای نگهبان در تصویب است. رابعاً، رویه« شورا این خود عهده بر است،
 ی داخلي خود مؤید این امر است.نامهآیين

 را رد علت است موظف مجلس، مصوبات رد در صورت نگهبان، شوراى: »211 یماده ذیل .57
 «.نماید گزارش مجلس به صریحاً

 اول، نوبت در ایراد رفع و مقرر هاىمهلت گذشت از پس تواندنمى نگهبان شوراى» :2 یتبصره .53
 به قانونى مدت گذشت از بعد باشدنمى اصالحيه به مربوط كه را دیگرى موارد مغایرت مجدداً
 «.شرعى موازین با انطباق با رابطه در مگر نماید اعالم مجلس

 مصوب واحدهماده در مصرحه اختيارات برعالوه»رد: داكه مورد نظر اشعار مي 2ی صدر ماده .21
 كافي اطالعات كسب جهت تواندمي كميسيون این ،6/2/57 مصوب آن الحاقي تبصره و 1/11/69
 «.نمایند مكاتبه هاآن با مستقيماً یا دعوت ماده آن در مذكور مسئولين از
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 و شاكي از بداند مقتضي كهرتيدرصو كميسيون رئيس موافقت با تواندمي بخش هر -1 تبصره» .25
 «.آورد عملبه دعوت موضوع چگونگي شدن روشن و توضيحات ادای برای عنهمشتكي

یا  بازرس تواندمي كميسيون باشد، داشته بررسي و تحقيق به نياز شكایتي چنانچه -1 یماده» .22
 «اعزام نماید. كميسيون هرئيس هيئت انتخاب به اسالمي شورای مجلس نمایندگان ميان از را بازرساني

 قضایي رسيدگي تقاضای صالح دادگاه از تخلف احراز و الزم بررسي از پس كميسيون -تبصره» .29
 «نماید.مي را نوبت از خارج

 «.بدهند كافي جواب وقت اسرع در مكلفند هاآن و»ای ندارد: نامهواحده كه ماهيت آیينذیل ماده .24
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسي
 اساسي قانون مجموعه (،1135) (تنظيم و تهيه) مقررات و قوانين تنقيح و تدوین كل یدارها

 چ جمهوری، ریاست مجلس امور و حقوقي تهران: معاونت ،ايران اسالمي جمهوري
 ششم.

 بر اسالمي مجازات قانون 423 یماده تحليل) قاضي به اعتماد» ،(1191) غالمحسين الهام،
 .72-26 صص ،64 ش ،قضايي حقوق هايديدگاه ،«(نگهبان ورایش فقهي نظریات مبنای

نظرات استداللي شورای نگهبان: طرح نظارت مجلس بر »(، 1192زاده، محمد )تدوین( )اميني
 به ،نگهبان شوراي يپژوهشكده گزارش، ناظر علمي: كاظم كوهي، «رفتار نمایندگان

 .19/11/1192، تاریخ انتشار: 11921194 :مسلسل یشماره

 اول. چ ، تهران: ميزان،اساسي حقوق هايآموزه و الزامات(، 1192) پروین، خيراهلل

ی گنج دانش، چ ، تهران: كتابخانهحقوق ترمينولوژي(، 1143محمدجعفر ) لنگرودی، جعفری
 دهم.

 گنج یكتابخانه: ، تهرانحقوق ترمينولوژي در مبسوط(، 1135) محمدجعفر لنگرودی، جعفری
 .1، ج سوم دانش،چاپ

 .اول چ ميزان، تهران: ،5 اداري حقوق (،1136محمدجواد ) زاده،رضایي

 .اول چ مجد،: تهران خسروی، حسن یترجمه ،حقوق يفلسفه ،(1192) ای دیوید ریدی،

، تهران: مركز قانونگذاري مجالس تطبيقي يمطالعه(، 1137) زارعي، محمدحسين
 های مجلس شورای اسالمي، چ اول.پژوهش

قانون اصالح موادی از قانون : نگهبان شورای استداللي نظرات»(، 1192) زاده، حسينيفاتح
 گزارش سلمان عمراني،: علمي ناظر ،«ی داخلي مجلس شورای اسالمينامهآیين

 .23/6/1192 ،11921116: مسلسل یشماره به ،نگهبان شوراي يپژوهشكده

در پرتو نظرات شورای نگهبان: اصل اصول قانون اساسي »(، 1197فتحي، محمد )تدوین( )
، به شماره نگهبان شوراي يپژوهشكده گزارش، ناظر علمي: كاظم كوهي، «وپنجمشصت

 .11/1/1197، 11971161مسلسل: 

 در احكام درج و تشخيص برای معيارهایي»(، 1197خسروی ) محمد برزگر و قاسمي، محمد
 .11-6، صص 37 ، ش22ی ، دورهراهبرد و مجلس ،«سنواتي هایبودجه

 ، تهران: دادگستر.اساسي حقوق هايبايسته، (1131) ابوالفضل قاضي،
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 ، تهران: ميزان، چ دوازدهم.سياسي نهادهاي و اساسي حقوق، (1131) ابوالفضل قاضي،

 شورای مجلس داخلي ینامهآیين اصالح برای پيشنهادهایي» (،1137محمود ) سيد كاشاني،
 .172 -129صص  ،6 ، شاساسي حقوق ،«اسالمي

 در اسالمي شورای مجلس صالحيت حدود»(، 1191) خسروی محمد برزگر و خواه، محسننجفي
 .75-26، صص 2، ش 19ی ، دورهراهبرد و ريزيبرنامه يفصلنامه، «بودجه یالیحه اصالح

 مسلم و انصاری باقر یترجمه ،مفيد و مختصر: حقوق يفلسفه ،(1139) ریموند وكس،
 .اول چ جنگل، جاودانه: تهران طوق،آقایي

 ، تهران: مجد.كنوني حقوقي نظم در اساسي قانون(، 1133پوریا عسكری ) و ساعدوكيل، امير

 مجموعه ،«قانونگذاری و قانون در گفتارهایي» (،1191) (ترجمه و تأليف) حسن وكيليان،
 چ اول.  اسالمي، شورای های مجلسمركز پژوهش تهران: ،مقاالت

 مركز حقوقي مطالعات دفتر گزارش، «نظارت بر رفتار نمایندگان»(، 1191سن )وكيليان، ح
 .15/11/1191، 12221ی مسلسل: ، شمارهمجلس هايپژوهش

 .دوم چ ني،: تهران. راسخ محمد یترجمه ،قانون مفهوم ،(1191) هربرت هارت،

، «بنيادی ييرتغ و بازنگری ضرورت مجلس؛ داخلي ینامهآیين»(، 1142) محمد سيد هاشمي،
 .234 -247، صص 7 ، شراهبرد و مجلس

 ب( التين
Ardant, Philippe (2004), Institutions politiques & Droit constitutionnel, L.G.D.J, 16th 

edition. 

Carroll, Alex (2007), Constitutional and administrative law, pearson, longman, 4th edition. 
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خارج از  یقانون اساس تغییربر  یلیتحل
 رسمی مصرح در آن یفاتتشر

 **2، مصطفی منصوریان *1زادهتوکل حبیب
 

 ی معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران . استادیار دانشکده1
 . دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران2

 

 62/1/5181: رشيپذ  51/55/5189: افتيدر

 یدهكچ
 عدم لوازم از یکی و بوده آن انعطاف عنوان قانون برتر، مستلزم عدمحفظ برتری قانون اساسی به

 دستخوش اساسی قانون ترتیب،بدین  تا است بازنگری برای سخت شرایط وجود انعطاف،
روی  ینتمایالت و صالحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از هم

و طریق تجدید نظر در آن را  ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداختهعمده
اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی غیر از سازوکار مشخص کرده

های با بررسی نمونه پذیر است یا خیر؛ امری که این پژوهش با رویکردی تحلیلی ومزبور نیز امکان
 عینی و موردی درصدد پاسخگویی به آن است. 

طور آگاهانه دهد که در مواردی، مقامات تقنینی، اجرایی و قضایی بههای این تحقیق نشان مییافته
ها و معضالت به تغییر قانون اساسی بسترفت از بنعنوان یک ضرورت عملی برای برونو به

ی اقدامات ایشان قانون اساسی زنند و در مواردی نیز، در نتیجهدست میخارج از فرایند رسمی آن 
شود. همچنین، استناد به اصل حق تعیین یابد و در نتیجه، نقض میطور ناآگاهانه تغییر میبه

سرنوشت مردم در تعیین نوع و کیفیت نظام حقوقی، مستمسکی است تا تغییر کامل قانون اساسی 
  پذیر باشد.قانون اساسی جدید خارج از تشریفات مزبور نیز امکانو در نتیجه، ایجاد یک 

اصالح کامل قانون اساسی، قانون اساسی جدید، تغییر غیررسمی قانون اساسی،  :هادواژهیلك
 تفسیر، حق تعیین سرنوشت.

 

                                                                                                                                                       
 * E-mail: Thabibzadeh@gmail.com 

 E-mail: Mansourian@isu.ac.ir                                                                           ی مسئولنويسنده**
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 مقدمه
و بر  خلق شده انسانی هایافراد و گروه توسطقانون اساسی همانند سایر قواعد هنجاری 

وردهای بشری ادست چراکه، عی دوام و بقایی ابدی باشددتواند منمیمین اساس نیز ه
و قوانین الهی  تنها عبارت دیگرقرار دارند. به تحول و دگرگونی و تغییر االصول در معرضعلی

ست و متن قانون امی و ابدی ئدا نظم و نسق یافته باشد، هاآنو هر آنچه مطابق با نظام طبیعت 
پاسخگوی نیازهای مقطعی جوامع سیاسی  ،حقوقی هایگذاریقاعده ییز مانند کلیهاساسی ن

اقتصادی و  ،نیازها و شرایط اجتماعی مولود ،قوانین یکلیه. بنابراین با توجه به اینکه است
طور پیوسته در حال تغییر و به اقتضائاتبشری است و این نیازها و  یسیاسی یک جامعه

نظر در  تجدید د که امکانشوتنظیم  یاگونهبهباید  و از جمله قانون اساسی نقانو، نداپیشرفت
 (.73: 1731)قاضی،  آن وجود داشته باشد

دلیلِ الف( تغییراتی که در ظرف زمان مواجه در واقع هر نظام سیاسی در طول زمان به
دهد؛ ها روی میینشود، از جمله تغییراتی که در اقتصاد، فناوری، روابط خارجی و نظایر امی

طور آید؛ ج( تغییرات نهادی که بهوجود میب( تغییراتی که در نظام ارزشی مقبول مردم به
شوند؛ و د( تأثیرگذاری تصمیمات قوای مقننه، مجریه و قضاییه، ناخواسته و غیرمنتظره حاصل می

ن اساسی است و نیازمند اصالح و تجدید نظر است. حال در یک نظام سیاسی که مبتنی بر قانو
های موجود در آن مشروعیت گیریکند و به تصمیمقانون مزبور، حکومت را تحدید می

 بخشد، ضروری است که اصالحات نظام سیاسی نیز از قانون اساسی ناشی شوند.می
اصول قانون از طریق آیین  یتغییر آگاهانه عنوانبه اصالح قانون اساسی بر همین اساس نیز

های مختلفی در این شیوه ،پذیر بوده و در ادبیات حقوق عمومیامکان یافتهزمانیندی سااو فر
ند چالحاق یا تغییر یک یا  ،کسر به لحاظ اصطالحی این فرایند .شناسایی شده است صخصو
ده شبینی قانون اساسی پیش ی آن معموالً درشیوهطریق و  که است قانون اساسیمواد از  ماده

  (.133: 1712 ،وفادار) است
ثباتی جلوگیری از بیمنظور ی قوانین اساسی، بهحدی است که عمدهاهمیت این موضوع به

 پیچیده و دشواری با تشریفات ای بازنگری در آن، امر اصالح راقانون اساسی و اعمال سلیقه
 ضابطه دچار دگرگونی نشود.خودسرانه و بی صورتبهقانون اساسی تا اند همراه کرده

پذیری تغییر قانون ژوهش درصدد است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی امکاناین پ
وجه درصدد تجویز و هیچاساسی خارج از سازوکارهای مذکور بپردازد. البته این نوشتار به

مشروع قلمداد کردن تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات مصرح در قانون اساسی نیست؛ 
پذیری تغییر غیررسمی قانون اساسی مدنظر قرار گیرد. مکانبلکه مقصود آن است تا صِرف ا
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اهمیت این مسئله نیز در آن است که با توجه به نسبت مستقیمی که بین اصالح قانون اساسی 
بینی سازوکاری کمتر تواند پیشو سازوکار رسمی آن وجود دارد، شناخت این موضوع می

  پیچیده و با انعطاف بیشتر را موجب شود.
آن است که میزان ح بیشتر آنکه توجه به اصالحات قانون اساسی کشورهای مختلف مبین توضی

دشواری یا آسانی فرایند مربوط به آن اصالحات مورد انتظار در رابطه با یک قانون اساسی، به 
تر و دشوارتر باشد، سان که هرچه فرایند مزبور پیچیدهبدین ؛(Lutz, 1994: 357-359)بستگی دارد 

تمال اصالح قانون اساسی از طریق سازوکار مزبور کاهش یافته و در نتیجه این احتمال افزایش اح
  (1) یابد که مقامات حکومتی به طرق دیگری متوسل شوند تا قانون اساسی را اصالح کنند.می

در یک نظام سیاسی موفق، متوسط میزان اصالحات قانون اساسی در یک دورۀ زمانی 
 -ت که نسبت به طول عمر آن قانون اساسی و متناسب با شرایط سیاسیای اساندازهبه

حدی است اجتماعی، میزان متعادل و معقولی از اصالحات را دربرگیرد. اهمیت این مسئله به
که هرچه میزان اصالحات یک قانون اساسی از میزان مورد انتظار مذکور دورتر باشد، این 

ن اساسی دستخوش تغییر شود و در نتیجه دوام کوتاهی را شود که یا کل قانواحتمال بیشتر می
به خود اختصاص دهد یا آنکه طرق غیررسمی اصالح قانون اساسی رواج بیشتری یابد و قانون 

ترتیب دچار تغییر شود. این در حالی است که میزان متعادل و معقول اصالحات  اساسی بدین
یک قانون جدید کاهش و پایایی آن نیز  معناست که احتمال جایگزینیقانون اساسی بدین 

 .(Lutz, 1994: 360)یابد افزایش می
مدت یک قانون اساسی و در توان ادعا کرد که پایایی نسبتاً طوالنیبر همین اساس نیز می

عین حال، اعمال اصالحات اندک احتماالً به این معناست که قانون اساسی از طرق غیررسمی 
تواند بیانگر آن باشد که مقابل، اصالحات متعدد قانون اساسی نیز میدچار تغییر شده است. در 

عنوان قانون برتر شناخته نشده و سازوکار رسمی اصالح قانون اساسی، قانون اساسی به
 بینی کرده است.فرایندی سهل و آسان را پیش

 هاییمنظور پاسخ به پرسش این پژوهش در گام نخست به بررسی شیوهترتیب به بدین
کنند. در گام بعد، با پذیر میصورت غیررسمی امکانپردازیم که تغییر قانون اساسی را بهمی

ی قوانین اساسی فرایند اصالح را تنها در چارچوب قانون اساسی توجه به آنکه عمده
یعنی تغییر  -اند ها و ارکان محوری حکومت را تغییرناپذیر دانستهپذیر عنوان کرده و پایهامکان

، به -گیردن ارکان و اصول بنیادین اساساً خارج از سازوکار رسمی قانون اساسی قرار میای
 پردازیم.بررسی امکان اصالح ارکان و اصول مزبور که خارج از تشریفات مذکور است نیز می
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  قانون اساسیغیررسمی  . تغییر1
ازوکار رسمی قانون شود، امری فراتر از سعنوان تغییر قانون اساسی شناخته میآنچه به

شود که معنی و مفهوم قانون ترتیب محقق میاساسی است. تغییر غیررسمی قانون اساسی بدین
اساسی تغییر یابد، بدون آنکه متن قانون اساسی از طریق سازوکار رسمی مندرج در قانون 

 .(Albert, 2014: 642) اساسی دستخوش تغییر شود 
 ،تغییر رسمی قانون اساسی و تغییر غیررسمی آنتفکیک بین معیار و شاخص اصلی در 

از آن تالش برای  صریح و مشخص دوقصم است که یند خاص و مشخصیافر کارگیریبه
 صورت عام یا علنیچنین قصدی به ،رسمی تغییردر عبارت دیگر به است. تغییر قانون اساسی

اصالح  پرسی،همه مانند سیقانون اسا برای تغییرسازوکار خاصی  یبترت ینشود و بداعالم می
 هاینای اصالح یا بازنگری یا ترکیبی از نهاد ویژهمقننه یا ی مانند قوه نهادی خاصاز طریق 

یند رسمی و ابدون آنکه فرتغییر غیررسمی در . این در حالی است که شودکار گرفته میبه
؛ شودواقع می غیرآگاهانه آگاهانه یا صورتبه، تغییر قانون اساسی طی شود آنآشکار مربوط به 

آگاهانه و  طوربه )اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی( یعنی گاهی مقامات و نهادهای حکومتی
آیند تا قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات رسمی اصالح قانون ارادی درصدد بر می

های حکومتی آن ی اقدامات مقامات و نهاداساسی تغییر دهند و در بسیاری از مواقع نیز نتیجه
شود، بدون آنکه مقصود چنین تغییراتی است که قانون اساسی دستخوش تغییر یا تغییراتی 

 ی چنین تغییراتی نقض قانون اساسی است. مدنظر بوده باشد. به هر ترتیب، نتیجه
البته شایان تأکید است که تنها طریق مشروع و موجه در تغییر قانون اساسی، فرایند رسمی 

در متن قانون اساسی است و هر گونه تغییر قانون اساسی خارج از این فرایند، مندرج 
های عملی موجود بستها و بنشود. در عین حال، ضرورتغیرمشروع و غیرقانونی قلمداد می

ها از طریق فرایند رسمی اصالح قانون اساسی وفصل آندر نظام حقوقی و عدم امکان حل
طور تی به اعمال این فرایند رسمی اهتمام نورزند و بهشود که مقامات حکومموجب می

یک ضرورت عملی درصدد توسل به اعمال طرق غیررسمی تغییر  عنوانبهناپذیر و اجتناب
یب، قانون اساسی را تغییر دهند و آن را نقض کنند. طوالنی ترتینبدآیند و قانون اساسی بر

ی سریع با معضل و سو، و لزوم مواجههیکبودن فرایند رسمی و پیچیدگی بیش از حد آن از 
 اند. ی این دالیلوجودآمده در نظام حقوقی از سوی دیگر، از جملهبست بهبن

بر همین اساس، بسیاری از تغییرات قانون اساسی از طرق غیررسمی مانند تفسیر قانون 
ند و از همین اپدید آمده -و نه اصالح رسمی متن قانون اساسی -های سیاسی اساسی یا عرف

روی نیز برخی حقوقدانان بر این باورند که تغییر قانون اساسی از طریق اعمال سازوکارهای 
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 .(Strauss, 1996 (A): 905)غیررسمی اهمیت بیشتری نسبت به سازوکارهای رسمی آن دارد 

طرق غیررسمی تغییر قانون اساسی ممکن است از رهگذر قوانین عادی، تفسیر قانون 
کارگیری قطعی مندرجات قانون های سیاسی و عدم بهی مجریه و عرفعمال قوهاساسی، ا

 شود:اساسی صورت پذیرد. در ذیل این موارد تبیین می

 گذاری عادیقانون. 1-1
دهند؛ یعنی طور مستقیم یا غیرمستقیم قانون اساسی را تغییر میدر برخی موارد، قوانین عادی به

زند که صالحیتی ندارد، در عمل به تغییر قانون اساسی دست می ی قانونگذاری چنینهرچند قوه
صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه محقق شود. به عنوان که ذکر شد این مسئله ممکن است بهگونههمان

ی تا آغاز رسمی دوره جمهور ایاالت متحده آمریکا، چنانچهمثال در فرایند انتخاب رئیس
جمهور منتخب در مواردی نظیر انتخاب نشده باشد یا رئیس جمهور جدیدجمهوری، رئیسریاست

به موجب ، حائز شرایط الزم برای این جایگاه نباشدجمهور رئیس گیریو کناره ناتوانی، فوت
جمهور رئیسمنتخب معاون میالدی،  1377ی دوازدهم قانون اساسی آمریکا مصوب سال اصالحیه

. در انجام وظیفه خواهد کرداو به جای تخاب شود، جمهور واجد شرایط انتا زمانی که رئیس
جمهور نیز شرایط جمهور انتخاب نشده باشد و یا معاون منتخب رئیسصورتی که معاون رئیس

را برای انجام « مأموری»تواند به موجب قانون الزم را برای انجام وظیفه نداشته باشند، کنگره می
جمهور یا معاون وی واجد شرایط تا زمانی که رئیسجمهوری تعیین کند. این فرد وظایف ریاست

قانون کفالت »شوند، بر اساس قانون مزبور انجام وظیفه خواهد کرد. بر همین اساس، به موجب 
، سخنگوی مجلس نمایندگان ایالت متحده در (2)«میالدی 1373جمهوری مصوب سال ریاست

جمهور یا ا اینکه مجلس نمایندگان، رئیسکند تجمهور انجام وظیفه میچنین فرضی به عنوان رئیس
این قانون جمهور را انتخاب کند. برخی حقوقدانان بر این باورند که مجلس سنا، معاون رئیس

در نظام حقوقی ایاالت متحده تاکنون مجالی برای اجرا نیافته است، اما قانون اساسی را اگرچه 
؛ زیرا این ه و در نتیجه آن را نقض کرده استخارج از فرآیند رسمی اصالح قانون اساسی تغییر داد

های حقوقی ایاالت متحده عمل کرده و فردی را قانون بر خالف متن و منطق قانون اساسی و آموزه
  .Albert, 2011: 497)-(576بینی کرده است ی مقننه برای کفالت این منصب پیشاز قوه

شرایطی خاص، در ردیف قانون اساسی قرار در برخی موارد نیز قوانین عادی به دلیل دارا بودن 
شوند. در واقع وجود معیارهایی در فرآیند گرفته و از اعتباری اساسی و بنیادین برخوردار می

ترتیب نیز به برخوردار سازد و بدین (7)تواند قانون را از وضعیتی شبه قانون اساسیقانونگذاری می
ساسی معرفی کند. اگرچه چنین قوانینی با قانون سنگ قانون اطور غیررسمی، مفاد جدیدی را هم



 

 
 59/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

89 

شود. معیارهای باشند، امّا اعتبار و برجستگی آنها مانع از این امر میعادی دیگری قابل تغییر می
 مزبور به شرح ذیل قابل بیان هستند:

نخست آنکه، قانون مزبور اصل یا خط مشی جدیدی را ارائه کند که تأثیر آن در فضای حقوقی 
های بعدی را متأثر از این اصل یا خط گذاریترتیب نیز قانونبسیار قابل مالحظه باشد و بدین کشور
کند؛ دوم آنکه، اصل یا خط مشی مزبور در طول زمان در چارچوب فرهنگ عمومی کشور مشی 

ز قرار گرفته و برای اندیشمندان امری بنیادی و بدیهی به شمار رود؛ سوم نیز آنکه، چنین قانونی ا
کند. مذاکرات عمومی طوالنی و مشورتی ناشی شده و مفروضات فعاالن سیاسی را منعکس می

(Eskridge, 2001: 1230-1231)  
ترتیب قوانینی که معیارهای مذکور را داشته باشند، به لحاظ صوری در زمره قوانین عادی بدین

ون اساسی نیست، امّا این قوانین به گیرند و تغییر آنها مستلزم طی تشریفات پیچیده قاندیگر قرار می
روند؛ یعنی تراز مندرجات قانون اساسی به شمار میگفته هملحاظ ماهوی و اعتباری به دالیل پیش

سنگ قانون ای از اعتبار بنیادین و همبدون آنکه فرآیند رسمی قانون اساسی اعمال گردد، مقرره
 اساسی برخوردار شده است.

های غیر مشروع توان مورد اخیر را در زمره روشه ضروری است که نمیالبته توجه به این نکت
اصالح قانون اساسی و به عبارت دیگر، به عنوان نقض قانون اساسی قلمداد نمود. در واقع هرچند 

تر اشاره شد که طرق غیررسمی اصالح قانون اساسی، سازوکارهایی هستند که به طور عملی، پیش
مغایر قانون اساسی هستند، امّا این نوع قانونگذاری از  شوند و در عین حال،ناپذیر تلقّی میاجتناب

این حیث که به دلیل شرایط بیرونی از اعتباری اساسی برخوردار شده، با دیگر موارد غیر رسمی 
توان به قانون مقابله با انحصار شرمن اصالح قانون اساسی متفاوت است. از جمله این قوانین می

در ایاالت متحده آمریکا،  (5)میالدی( 1397و قانون حقوق شهروندی )سال  (7)میالدی( 1331)سال 
در کانادا و قانون  (3)میالدی( 1391و الیحه حقوق )سال (9)میالدی( 1315قانون سالمت )سال 

 اشاره نمود. (1)میالدی( در انگلستان 1331حقوق بشر )

 تفسیر قانون اساسی. 1-2
به  تنها شود. تفسیرقانون اساسی محقق می تفسیرگاهی در قالب تغییر در قانون اساسی 

ی قانون نگر به منظومهمالحظاتی مانند نگاه کل بلکه یست،احراز قصد قانونگذار محدود ن
 و نظایر آن جملگیتوجه به اثربخشی  گرایی عقالنی،واقع ،اساسی و انقیاد به روح حاکم بر آن

مطمح نظر قرار ل قانون اساسی وتفسیر اصه ممکن است در هایی هستند کی بایستهدر زمره
مرجع صالحیتدار تفسیر، بدون استخراج نظر مقنن اساسی یا حتی با  بنابراین چنانچه .گیرند
های یک اصل را در پرتو اوضاع زمان و بینش یدهندهتشکیلمفاهیم  منظور آن، گذاشتن کنار
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عنوان  هرچند داده است،ود آن اصل را تغییر گستره و وضعیت موج تعبیر کند، جدید حقوقی
تفسیر در چنین فرضی،  (.91: 1717 تیال،) رسمی و صریح اصالحتفسیر باشد و نه  و شکل آن،

است که بدون تغییر در نص و منطوق قانون اساسی یا حذف آن، مفهوم آن را ابزاری  یمثابهبه
 شود.ساسی منجر میکند و به اصالح قانون ابخشد یا تضییق میتوسعه می

تفسیر قانون اساسی، طریق خاصی برای تحلیل متن یا مجموعه مفادی است که عرفاً در 
دلیل ابهام، اجمال یا نقص قوانین قلمرو مدنظر نویسندگان قانون اساسی قرار داشته است که به

جدید به  شود. بنابراین قرار نیست به موجب تفسیر، موضوعاتی کامالًبه تفسیر روی آورده می
ی تفسیر رفع ابهام، اجمال یا نقص قانون قانون اساسی وارد یا از آن حذف شوند، بلکه کارویژه

ی نظر واضعان قانون ی نظر واضع یا واضعان آن است؛ چه اینکه خروج از محدودهدر محدوده
 (3)شد.طور مجدد قانون وضع شده بایا حذف یک مفهوم جدید به معنای آن است که به و ارائه

شود و این در حالی است که در فرایند رسمی اصالح قانون اساسی، متن دستخوش تغییر می
 شود.موضوعاتی جدید به قانون اساسی اضافه یا از آن حذف می

بر همین اساس چنانچه در فرایند تفسیر و خارج از فرایند رسمی اصالح قانون اساسی، 
برخی مفاد آن حذف شوند، در نتیجه قانون اساسی  مفاهیمی جدید وارد قانون اساسی شوند یا

طور غیررسمی دچار تغییر شده است. به همین ترتیب در بسیاری از قوانین اساسی نیز بدون به
طور صریح یا ضمنی به طریقی مانند تفسیر آنکه متن قانون اساسی تغییر کند، مندرجات آن به
سال  211ی آمریکا در طول ایاالت متحدهقانون اساسی تغییر یافته است. برای نمونه در 

قانون اساسی این  5ی مرتبه برای اصالح قانون اساسی از طریق ماده 11111گذشته، حدود 
های مزبور از این مورد از پیشنهاد 23کشور تالش شده است و این در حالی است که تنها 

عنوان طور یکجا و بهت نیز بهمورد از این اصالحا 11) (Vile, 2010: 565)اند طریق اصالح شده
 اند(. به تصویب رسیده (11)ی حقوقالیحه

بینی قانون اساسی آمریکا، به منظور اصالح قانون اساسی دو مرحله پیش 5 به موجب ماده
شده است. مرحله نخست، تصویب پیشنهاد اصالح قانون اساسی است که از دو طریق ذیل 

 شود:پذیر میامکان
دو هر نمایندگان اکثریت هرگاه دو سوم هاد توسط کنگره ایاالت متحده، تصویب پیشن -ا

 .ضروری تشخیص دهنداصالح قانون اساسی را  نمایندگان و سنا مجلس
درخواست مجلسین قانونگذاری دو سوم که با  ملّی تصویب پیشنهاد توسط مجمع -2
 شود.به منظور اصالح قانون اساسی تشکیل می های مختلفایالت

 -طرق ذیل است: الفیکی از له بعد، تأیید و تصویب نهایی پیشنهادات مذکور از مرح
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سه چهارم تأیید توسط  -و ب های مختلفمجلسین قانونگذاری سه چهارم ایالتتأیید توسط 
 مذکور هایروش از یک هر از استفاده خصوص در گیریکننده ایالتی. تصمیمتصویبمجامع 

 .است کنگره صالحیت در نیز
رخی حقوقدانان بر این باورند که پیچیدگی بیش از حد این فرایند و امکان عملی بسیار ب

آفرین در نظام حقوقی این کشور اندک اصالح قانون اساسی از طریق این ماده امری مشکل
روزرسانی قانون اساسی در آمریکا اغلب و در واقع، به(Strauss, 2001: (B) 1457-1505) نیست 

ی دیوان عالی آمریکا در پذیرد. برای مثال، تصمیم برجستهیر قضایی صورت میاز طریق تفاس
 (12)«نظارت قضایی»ای است که اصل نمونه (11)ی ماربری علیه مدیسونم در پرونده1117سال 

 م1313تصریح قانون اساسی آمریکا در سال  عدم رغمعلی یعنی را در این کشور تأسیس کرد؛
 قانون با عادی قوانین تطابق خصوص در ان عالی حق نظارت قضایی، دیو(17)مسئله این به

صیانت قضایی » نوینِ نهاد عملی یزمینه ترتیب، بدین و دانست خود صالحیت در را اساسی
 . (Dodek, 2004: 9-29)را بنا کرد « از مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی

 است، ساکت «قضائی کنترل» صلخصوص ا در آمریکا اساسی قانون توضیح آنکه، هرچند
 پرونده در آمریکا کشور عالی دیوان رئیس میالدی، 1117 سال امّا برای نخستین بار در

 ای که در دیوان عالی مطرح شده است،عنوان مهمترین پرونده، به«مدیسون علیه ماربری»
 Fallon) اخت س در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی عملی را قضائی كنترل اِعمال قدرت

Jr, 2004: 14) ترتیب، موجب شد تا قوه قضائیه در این کشور از اقتدار و موقعیت و بدین
های مردم برخوردار شود تا خاصی در رابطه با دفاع از قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی

 ( 119: 1721نیز تعریف شده است. )دوورژه،  (17)«حکومت قضات»که از آن به جائی
جمهور منصوب از سوی رئیس (15)به عنوان قاضی صلح« ماربری»ی مذکور، در دعوا

که مراجعه  (13)میالدی 1313( قانون دادرسی 7در ناحیه فدرال، بر اساس ماده ) (19)سابق
مستقیم اشخاص به دیوان عالی و درخواست صدور دستوراتی به مقام اداری از طرف این نهاد 

ی فدرال درخواست کرد که بر اساس قانون مزبور دستور ساخت، از دیوان عالرا میسّر می
عنوان رئیس دیوان عالی به« قاضی مارشال»امّا  صدور حکم انتصاب وی را صادر کند.

عنوان کرد، چراکه طبق  (21)جهت صدور دستور مزبور (13)«صالحیت»، دیوان را فاقد  (11)فدرال
صرفاً یک دادگاه استینافی است و  قانون اساسی آمریکا دیوان عالی جز در موارد خاص،

درخواست ماربری از سوی دیوان عالی مبنی بر صدور حکم انتصاب وی، جزءِ موارد خاص 
( قانون دادرسی که اختیار فراترِ مذکور را 7باشد و بنابراین ماده )برای مراجعه مستقیم نمی

ترتیب، اصل م شد. بدینبرای دیوان درنظر گرفته بود، ناقض اصل مذکور در قانون اساسی اعال
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کنترل قضایی از قرن نوزدهم به بعد جزء یکی از اصول مهم قانون اساسی ایاالت متحده 
البته الزم به ذکر است که مشروعیت ادّعای  Fallon Jr, 2004: 11)-(12 (21)آمریکا شناخته شد.

؛ یعنی هرچند که ها مورد مناقشه قرار داشتقاضی مارشال مبنی بر امکان لغو قوانین تا مدت
اصل برتری قانون اساسی مورد اذعان همگان قرار داشت، امّا اجماعی در خصوص اجرای این 

رأیی در این رابطه صادر  (22)میالدی 1153اصل وجود نداشت و بنابراین دیوان عالی تا سال 
 (Morton, 1988: 92)نکرد 

دهد، یکی تفسیر را نشان می تغییر از اساسی قانون تغییر پذیریامکان که مطلب این از فارغ
از مسائل مهم در این زمینه آن است که چه نوع تغییراتی در یک نظام سیاسی از طریق تفسیر 

 ی فرایند رسمی اصالح؟واسطهقانون اساسی قابل اعمال است و چه تغییراتی تنها به
سوی نهادهای گرفته از توان تفاسیر انجاماهمیت این مسئله در آن است که دیگر نمی

« طور قطعبه»ی اصالح قانون اساسی در نظر گرفت و این نهادها را منزلهراحتی بهمربوط را به
متهم به نقض قانون اساسی کرد. در نهایت آنکه تفسیر قانون اساسی براساس اصول و 

رر قانون اساسی ایران مق 115های تفسیری مجاز صورت نپذیرفته است. برای مثال، اصل بایسته
االصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و ایرانی»جمهور باید دارد که رئیسمی

باشد؛ « امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور
تواند برای می -عنوان مفسر رسمی قانون اساسیبه –حال در مورد اینکه، آیا شورای نگهبان 

طور جمهوری واجد صالحیت عنوان کند، بهل فردی بدون تابعیت ایران را برای ریاستمثا
قطع پاسخ منفی است و الزاماً نیاز به اصالح قانون اساسی از طریق رسمی و معتبر آن است. در 
عین حال، چنانچه مسئله آن باشد که مثالً مدیر و مدبر بودن به چه معناست یا اینکه، آیا شرایط 

رسد این امکان وجود نظر میجمهوری الزامی دانست، به توان برای ریاسترا نیز می دیگری
 دارد که شورای نگهبان تفسیری از آن ارائه دهد.

ی اصالح قانون اساسی است، برخی تفاسیر قانون منزلهرسد بهنظر میای عینی که بهنمونه 
فت. در واقع هرچند اصل اساسی مشروطه است که توسط مجلس شورای ملی صورت پذیر

، تصریحی مبنی بر صالحیت تفسیر قانون اساسی توسط مجلس (27)قانون اساسی مشروطه 23
شورای ملی نداشت، این مجلس به اطالق اصل مزبور تمسک کرده و به تفسیر قانون اساسی 

بارت ای، تفسیری جدید از عواحدهبا تصویب ماده 1713ورزید. برای مثال در سال مبادرت می
مندرج در اصل « خواهد بود ،االصل باشدتر پادشاه که مادرش ایرانیعهد با پسر بزرگوالیت»

بر مادری که االصل عالوهمتمم قانون اساسی ارائه شد. براساس این تفسیر، مادر ایرانی 73
اد دارای نسب ایرانی باشد، به مادری که به پیشنه (27)قانون مدنی 339ی ماده 2براساس بند 
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عهد صفت ایرانی دولت و تصویب مجلس شورای ملی به او قبل از عقد ازدواج با شاه یا ولی
 (.175: 1715ی، زنجان یدعماعطا شده باشد نیز تعمیم یافت )

بندی مطالب این قسمت باید گفت که تفسیر قانون اساسی در دو حالت در مقام جمع
 شود:ی تغییر آن قلمداد میمنزلهبه

، تفسیر قانون اساسی امر جدیدی را که در قانون موجود نیست، وارد نظام نخست آنکه
حقوق اساسی کشور کند یا موضوعی را که در قانون اساسی موجود است، از نظام حقوق 

 اساسی خارج کند؛ مانند تفسیر دیوان عالی فدرال آمریکا و ابداع اصل نظارت قضایی. 
طور . داللتی که به2. ظاهر و منطوق اصل و 1خالف  دوم آنکه، تفسیر قانون اساسی بر

منطقی از متن و نظر نویسندگان قانون اساسی قابل برداشت است، باشد. در واقع، چنانچه متن 
طور که نتوان معنای دیگر را بهطوریقانون اساسی تحمل بیش از یک معنا را داشته باشد، به

ی تغییر آن نبوده و بلکه، منزلهن اساسی بهقطع نادرست دانست، برداشت گوناگون از مفاد قانو
طورکه بیان شد، ضروری است پذیر است. البته همانعنوان تفسیری از قانون اساسی توجیهبه

گرفته معقول و منطقی بوده و با اصول تفسیر قانون اساسی نیز مغایر نباشند؛ در تفاسیر صورت
 فسر قانون اساسی است.هر صورت مرجع تشخیص این امر، نهاد م

 های سیاسی جدیدها و رویه. عرف1-3
های سیاسی جدید ها و رویهطریق غیررسمی دیگر در تغییر قانون اساسی، پدیداری عرف

 نهادهای حکومتی در جامعه شکل یعرف سیاسی جدیدی در پرتو رویهگاهی است. در واقع، 
ی یکی از احکام ضروری نظام منزلهالبته بهگیرد که بر مبنای مندرجات قانون اساسی نیست، می

های سیاسی جدیدی در یک نظام حقوقی شود. در برخی موارد نیز ارزشحقوقی قلمداد می
مفاد مندرج در قانون  با سابقه ندارند، بلکه قانون اساسی گیرد که نه تنها درمطمح نظر قرار می

نون اساسی بدون تغییر مانده است، اینکه ترتیب هرچند ظاهر قا اند. بدیناساسی نیز در تعارض
ی تغییر قانون اساسی است. برای مثال، منزلهعنوان ارزش پذیرفته شود، بهیک مفهوم یا عمل به

که در  (25)ی آمریکا )سخنرانی در خصوص اتحادیه(جمهور ایاالت متحدهی رئیسنطق ساالنه
ترتیب به  ود و رؤسای جمهور بدینشی مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا بیان میجلسه
ای از پردازند، نمونهمیداخلی و خارجی  یهای کاری خود در عرصهترین برنامهعمده تشریح
های سیاسی مذکور در نظام حقوقی آمریکاست. در واقع، هرچند بخش سوم از ها و رویهعرف
را الزامی دانسته است،  -رانیو نه سخن - ی گزارشتنها ارائه (29)قانون اساسی آمریکا 2ی ماده

 (23)گیرد.عنوان یک رویه از سوی رؤسای جمهور انجام میاین مسئله به
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 کارگیری قطعی مفاد قانون اساسی. عدم به1-4
طور غیررسمی تغییر دهد، آن است تواند قانون اساسی را بهیکی از عوامل دیگری که می

ور قطع از مدار توجه خارج شود و بنا به هر طکه آنچه در متن قانون اساسی وجود دارد، به
ای در قانون اساسی وجود آور برخوردار نباشد؛ یعنی در این فرض، مقررهدلیلی از قدرت الزام

وجه، منشأ اثر نیست. البته اینکه هیچدارد که عمالً در نظام حقوقی کشور جایگاهی ندارد و به
شود یا اینکه عقیده بر آن باشد که در حال حاضر دلیل فقدان شرایط تحقق، اجرا نیک مقرره به

های قانون اساسی موافق مصلحت تشخیص داده نشود، به هیچ عنوان به اجرای یکی از مقرره
معنای تغییر قانون اساسی نیست. برای مثال، اینکه در نظام حقوقی ایران همچنان از ظرفیت 

استفاده نشده است، به معنای نقض قانون اساسی برای بازنگری در قانون اساسی  133اصل 
توان اقامه کرد که هنوز زمان اجرای این اصل قانون اساسی نیست؛ چه اینکه دالیل متعددی می

 ای دور یا نزدیک این اصل اجرا شود. فرا نرسیده و کامالً محتمل است که در آینده
طور صریح بر آن به چنانچه باور و نظر مقامات و نهادهای حکومت و نیز اندیشمندان حقوقی

طور ضمنی باور ایشان طور کلی نباید اجرا شود و اجرا نیز نشود، یا اینکه بهای بهباشد که مقرره
ای در قانون اساسی زائد است و از همین روی، اجرا نگردد و متروک شود، آن باشد که مقرره

باشد، دستخوش تغییر توان گفت که قانون اساسی بدون آنکه فرایند رسمی اصالح طی شده می
ای را طور قطع مقررهتوان بهشده است. البته هرچند تشخیص این مسئله دشوار است و نمی

قطعی برخی از  طوربه که شود حاصل یقین مشمول این عنوان دانست، به هر ترتیب، چنانچه
سی سخن توان از تغییر غیررسمی قانون اساشود، میکار گرفته نمیمندرجات قانون اساسی به

ی عدم اجرا، منسوخ یا متروک واسطه؛ چراکه مفاد قانون اساسی به(Albert, 2014: 651)گفت 
ترتیب، صرفاً  اند؛ بدون آنکه فرایند رسمی اصالح قانون اساسی اعمال شده باشد و بدینشده

 اند.ی قانون اساسی کشور قرار گرفتهالفاظی بدون آنکه منشأ اثر باشند، در مجموعه
توان یکی از موجبات تغییر کارگیری قطعی برخی مفاد قانون اساسی را نیز میبراین، عدم بهبنا

ی نسخ آن منزلهکارگیری یک قاعده بهقانون اساسی دانست، البته باید توجه داشت که صرف عدم به
لمداد ای قگونهنیست، بلکه ضروری است که این عدم استفاده با توجه به قرائن و شواهد موجود به

 کارگیری آن بسیار اندک باشد.شود که در آینده نیز چنین امکانی اساساً وجود ندارد یا احتمال به

 . تغییر كامل قانون اساسی با استناد به حق تعیین سرنوشت مردم2
ی دیگری ی نیز مسئلهکل طوربهجدای از تغییرات غیررسمی، امکان تغییر قانون اساسی 

قوانین اساسی ت رسمی اصالح قانون اساسی قابل بررسی است. است که خارج از تشریفا
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با تحوالت  با تأثیرپذیری از منطق تحوالت اجتماعی و لزوم انطباق قواعد اساسیمعموالً 
 -ترین سند سیاسیگیری در خصوص عالیها امکان تصمیمی نسلروز، برای همه سیاسی

بر به یب عالوهترت ینو بد اندآوردهحقوقی کشور را از طریق اصالح قانون اساسی پدید 
 یحاکمیت قانون اساسی بر جامعهرسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم، پاسداری از 

 اند. را مطمح نظر قرار دادهسیاسی 
پذیر دانسته در این زمینه عمده قوانین اساسی، اصالح و تغییر جزیی قانون اساسی را امکان

اند. در واقع در بسیاری از موارد، نشدنی عنوان کردهاصالحو در این خصوص برخی مفاد را 
شمار ی آن نظام بهی پایه و جوهرهمنزلهبههای حقوقی که موضوعات بنیادین و اساسی نظام

اند. منطق چنین امری آن است که تغییر جوهره و ذات یک اند، مصون از تغییر عنوان شدهرفته
 (21)نظام حقوقی و در نتیجه ایجاد یک قانون اساسی جدید ی تغییر اصلمنزلهبهنظام حقوقی 

ناپذیر بودن قانون اساسی جمهوری اسالمی به اصالح 133رای مثال، چنانچه در اصل باست. 
پذیر بود، تغییر این مسئله به معنای شد و چنین فرضی امکانابتنای نظام بر اسالم تصریح نمی

می دیگر بود. همچنین به همین دلیل است که در تغییر اصل نظام جمهوری اسالمی به نظا
برخی کشورها مانند جمهوری فرانسه، جمهوری بودن نظام تغییرناپذیر عنوان شده است 

های حقوقی بر مبنای توجه بیش از اندازه قانون اساسی فرانسه(. البته در برخی نظام 13ی )ماده
ر شرایطی بسیار دشوار و پیچیده، امکان ی مردم و حق تعیین سرنوشت ایشان، البته دبه اراده
قانون اساسی را نیز در کنار امکان تغییرات جزیی و موردی  و نامحدود یکل( بازنگریتغییر )

 157م، مواد 1333قانون اساسی سوئیس مصوب  171ی اند. برای مثال، مادهبینی کردهآن پیش
قانون اساسی اسپانیا مصوب  191و  193و مواد  م1331قانون اساسی بلغارستان مصوب  155و 

  (23)اند.به امکان تغییر کامل قانون اساسی تصریح کرده م1331
ی حق تعیین سرنوشت مردم آن است که های حقوقی در زمینهترین رویکرد نظامرایج

شود، اما طریق و ابزار اعمال آن معموالً اصل این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته می
پردازان حقوقی برای مردم قدرتی شود؛ یعنی هرچند اندیشمندان و نظریهمیبینی نپیش

ی سازوکاری رسمی برای اعمال این قدرت پرهیز گیرند، معموالً از ارائهنامحدود در نظر می
چراکه هیچ نظام حقوقی درصدد قانونمند ساختن ابزار و  (Colon-Rios, 2010: 224)کنند؛ می

 شود.از همین روی نیز، این امر نوعاً به سکوت برگزار می یست وی براندازی خود نشیوه
ها شناسایی شده به هر ترتیب، جدای از مواردی که ابزار اعمال حق تعیین سرنوشت در آن

است، این امکان نیز وجود دارد که به اصل این حق تمسک شده و قانون اساسی جدیدی بر 
ادهای موجود در یک کشور ممکن است با استناد عبارت دیگر، نههمین اساس ایجاد شود. به
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به حق مردم در تعیین سرنوشت خود، اعمال خارج از چارچوب قانون اساسی موجود را 
منظور تدوین متن جدید مشروع تلقی کنند. برای مثال، تدوین قوانین اساسی جدید به

م و 2111وب م، اکوادور مص1333م، ونزوئال مصوب 1331کشورهایی مانند کلمبیا مصوب 
یک از مواد م توسط مجالس مؤسسانی صورت پذیرفته است که در هیچ2113بولیوی مصوب 

م دیوان 1331قوانین اساسی سابق ذکر نشده بودند و منشأ قانونی نداشتند. برای مثال، در سال 
 تواند با برگزاری انتخابات، مجلس مؤسسان قانونجمهور میعالی کلمبیا اعالم داشت که رئیس

اساسی را تشکیل دهد، الزاماً بر این اساس که مردم منشأ اصلی تمامی نهادها و اقتدارات 
ترتیب هرچند قانون اساسی کلمبیا صرفاً اصالح این قانون را از  بدین (71)حکومت هستند.

با استناد به  (71)پذیر دانسته بود،ی مجزا امکانطریق تأیید اکثریت مطلق کنگره در دو جلسه
 منظور تدوین قانون اساسی جدید تشکیل شد. وم در این زمینه، مجلس مؤسسانی بهحق عم

م چنین رویکردی را اتخاذ کرد و خود را یک نهاد 1333مجلس مؤسسان ونزوئال نیز در سال 
های موجود حکومت ی شاخهفراقانون اساسی اعالم داشت که اختیار انحالل یا بازسازماندهی کلیه

 .(Brewer-Carías, 2010: 58)ال تدوین قانون اساسی جدید است، دارد را مادام که در ح
ی نیز داشته است. ی عینپذیرش این مبنا در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، نمونه

بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص اصل مربوط به 
سازوکار اصالح قانون اساسی مبین آن است که برخی نمایندگان با استناد به این حق، بر عدم 

ی مردم برای اند و ارادهلزوم اختصاص سازوکاری رسمی برای اصالح قانون اساسی نظر داشته
رای نمونه، شهید بهشتی )ره( در جریان باند. مال چنین امری را کافی به مقصود تلقی کردهاع

من خودم با  اصوالً... »کنند که مذاکرات مربوط به اصل پیشنهادی در این خصوص تصریح می
کنم هیچ لزومی ندارد و راه بودنش ]اصل مربوط به بازنگری[ مخالف هستم ... من فکر می

که االن قانونیت قانون اساسی با رفراندوم است، یوقتدانند... ا خود ملّت میتجدید نظر ر
راحتی خودش راه تواند در آینده بهبنابراین راه همیشه باز است و احتیاج به اصل ندارد و می

توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم؟ هر مکلفی خودش تجدید نظر را پیدا کند... مگر ما می
: 7، ج1797ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، اداره) «داندمی

ترین دالیل عدم اختصاص سازوکاری خاص برای اصالح قانون اساسی یکی از مهم(. 1375
نیز مفروض دانستن چنین حقی برای مردم بوده است. در واقع بر همین مبنا اصل  1751سال 

ی پس از بحث و بررسی بین نمایندگان مجلس بررسی پیشنهادی مربوط به اصالح قانون اساس
دست نیاورد و قانون نهایی قانون اساسی، رأی کافی برای تصویب در قانون اساسی را به

 (72)بدون درنظر گرفتن سازوکاری در این زمینه به تصویب نهایی رسید. 1751اساسی سال 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Allan+R.+Brewer-Car%C3%ADas%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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 يریگجهینت
اساسی امری رایج است که در قانون تغییر قانون  منظوربهاختصاص سازوکاری رسمی 

 ینبدشود. اهمیت این مسئله در آن است که بینی میهای حقوقی پیشی نظاماساسی عمده
سیاسی متناسب با  -روز کردن نظام حقوقی و ایجاد ساختارها و بسترهای حقوقییب، بهترت

 منظوربهد. البته شوپذیر میی اعصار امکانامری مطلوب در همه عنوانبهمقتضیات جامعه 
ی قانون اساسی و در واقع، در راستای حفظ نظم و ثبات نظام رویهجلوگیری از تغییرات بی

سیاسی، قوانین اساسی معموالً تشریفات بسیار پیچیده و دشواری را برای اصالح قانون اساسی 
ی و حتی قضایی شود که مقامات و نهادهای تقنینی، اجرایگیرند. این مسئله موجب میدر نظر می

فرسا و دشوار برای حل سریع مشکالت و معضالت و اجتناب از رویارویی با تشریفات طاقت
اصالح درصدد برآیند تا به طریقی دیگر و خارج از سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی به این 

ی نامطلوب هایی برای تغییر قانون اساسی امرمهم نایل آیند. بنابراین هرچند توسل به چنین شیوه
های حقوقی ی نظامهای غیررسمی در همهو نامشروع است، باید پذیرفت که کاربست این شیوه

 اند. ناپذیر قلمداد شدههایی عملی اجتنابضرورت عنوانبهامری معمول است و 
ی قانونگذار، تفسیر قانون اساسی از طریق این سازوکارها ممکن است با تقنین از سوی قوه

تفسیر یا نهادهای قضایی، ایجاد عرف و عادات سیاسی از جانب مقامات اجرایی یا  نهاد رسمی
 کارگیری قطعی مفاد قانون اساسی محقق شوند.عدم به

این مسئله با پیچیدگی و دشواری فرایند رسمی تغییر قانون اساسی ارتباط مستقیم دارد؛ یعنی 
کارگیری فرایند رسمی تغییر شد، احتمال بهتر و دشوارتر بابه هر اندازه که این فرایند پیچیده

شود. بنابراین، ضروری است اصول مربوط به تغییر قانون اساسی قانون اساسی نیز کمتر می
تنها از سهولت بسیاری برخوردار نباشند و دچار تغییرات ای دقیق طراحی شوند تا نهگونهبه

نباشند تا  نیز متعدد هایمحدودیت و ریدشوا از طرفی هم دارای بلکه نشوند، درپیگسترده و پی
 نظر نرسد.پذیر باشد و محال بهیب، در شرایطی اعمال آن امکانترت ینبد

شوند، این جزیی و موردی می طوربهبر این موارد که موجب تغییر قانون اساسی افزون
و تغییر  احتمال وجود دارد که به استناد حق تعیین سرنوشت نیز قانون اساسی دچار بازنگری

شناسند ی قوانین اساسی حق مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت میشود. در واقع عمده
تواند موجبی برای تغییر کامل قانون اساسی و ایجاد یک قانون جدید که اتکا به این مسئله می

 های حقوقی چنین برداشتی وجود داشته است. باشد؛ چه اینکه در برخی نظام
های حقوقی طریق اعمال حق کان استناد به حق تعیین سرنوشت، در برخی نظامجدای از ام

جلوگیری از  منظوربهتعیین سرنوشت در تغییر کامل قانون اساسی تصریح شده که ضروری است 
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ی قانون اساسی بر مبنای خواست شهروندان و با استناد به این حق، رویهضابطه و بیتغییر بی
بینی شوند که پرداختن به اصل این یی دقیق، عقالنی و کارامد پیشراهکارها و سازوکارها

 موضوع و چگونگی آن مستلزم پژوهش مستقل دیگری است.
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 هایادداشت
اجتماعی جامعه نیز تأثیر انکارناپذیری در اصالح  -بر موارد کمّی مذکور، شرایط سیاسیالبته عالوه .5

در نظر بگیرید که ترتیب اصالح قانون اساسی در هر دو  قانون اساسی دارد. برای مثال، دو کشور را
به یک شکل است، اما در یکی ثبات سیاسی وجود دارد و در دیگری وجود ندارد. در این مثال، 

اجتماعی موجود در جامعه موجب تحقق برایند متفاوتی شده و از همین روی،  -وضعیت سیاسی
سان ارزیابی تأثیر دشواری فرایند اصالح است. بدیناین مسئله بیش از ترتیبات مزبور شایان توجه 

و طوالنی بودن متن قانون اساسی در صورتی است که جامعه از ثبات نسبی سیاسی و اجتماعی 
اجتماعی جامعه مخدوش باشد،  -برخوردار باشد و در غیر این صورت، چنانچه ثبات سیاسی

الً تأثیرگذار در نظر گرفت. برای توضیحات عنوان یک معیار کامتوان موارد کمی مذکور را بهنمی
 بیشتر ن.ک:

Ginsburg, Tom and James Melton (2014), “Does the constitutional amendment rule matter at 
all? Amendment cultures and the challenges of measuring amendment difficulty”, 
University of Chicago public law and legal theory working paper, no. 472, 1-35, pp. 12-14. 

2. Presidential Succession Act of 1947, July 18, 1947 OR 3 U.S. Code § 19 [Vacancy in 
offices of both President and Vice President; officers eligible to act], Available at: 
http://uscode.house.gov/browse/prelim@title3/chapter1&edition=prelim (Last Retrieved: 
10 Sep 2016). 

3. Quasi-constitutional status 
4. The Sherman Antitrust Act of 1890. 
5. The Civil Rights Act of 1964. 
6. Canada Health Act, R.S.C., 1985. 
7. The Canadian Bill of Rights of 1960. 
8. United Kingdom Human Rights Act of 1998. 

البته باید خاطرنشان ساخت که برخی مکاتب و رویکردهای تفسیری نیز بر این باورند که تفسیر الزاماً مستلزم  .3
ست که بررسی این موضوع خارج از چارچوب نوشتار حاضر است. برای توجه به مراد قانونگذار اولیه نی

مکاتب و رویکردهای تفسیر » (،1737) رضاییخلف حسینو  یمصطف یان،: منصورتوضیحات بیشتر ن.ک
 .17371127ی مسلسل ، شمارهنگهبان یشورا یپژوهشکده پژوهشی ، گزارش«قانون اساسی

10. Bill of Rights. 
11. Marbury v. Madison Case (1803). 
12. Judicial Review. 

 7ی یک از مواد قانون اساسی آمریکا چنین اختیاری را صریحاً مورد اشاره قرار نداده است و مادههیج .59
های تالی که کنگره دادگستری ایاالت متحده به دیوان عالی و دادگاه»دارد: این قانون صرفاً بیان می

 «.گردد...یین نماید و تشکیل دهد، واگذار میتواند در هر زمانی تعمی

14. Gouvernement des Juges/ le Gouvernement des Juges 
15. Justice of the peace 

، «توماس جفرسون»بوده که قبل از شروع فعالیت دولت جدید آقای « جان آدامز»جمهور سابق رئیس. 51
رسد اما صادر حکم وی توسط سنا به تصویب می دارد کهعنوان قاضی صلح منصوب میماربری را به

 (Fallon Jr, 2004: 11) .نمی گردد

17. Judiciary Act of 1789 

http://uscode.house.gov/browse/prelim@title3/chapter1&edition=prelim
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18. John Marshall as the Chief Justice of the United States 
19. Jurisdiction 
20. Writ of Mandamus 

یا هیئتی را به انجام وظیفه عمومی  موجب آن دادگاه، فرددستور خاصی است که به Mandamusمنظور از 
 (Fallon Jr, 2004: 11-14) کند. برای توضیحت بیشتر رک به: خود مجبور می

استدالل قاضی مارشال بدین صورت بوده است: هدف از قانون اساسی مدوّن، باید تبیین و تحدید  .15
اساسی نیز بنیادین هستند و اختیارات قوه مقنّنه و سایر قوای حکومت باشد؛ اصول مرتبط با قانون 

ای بر تدوین قانون اساسی مترتّب گذاری بتواند فراتر از اختیاراتش عمل کند، چه فایدهاگر قانون
دارد که رفع تعارض بین قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده است؟ وی همچنین اظهار می

اعتبار اعالم نمودن ن قانون برتر و بیها است و لذا وظیفه دادگاه، اجرای قانون اساسی به عنوادادگاه
 (77: 1719باشد. )بارنت، مصوبات معارض می

22. Dred Scott v. Sandford, 19 Howard 393 (1857) 

 «.شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملّی است» ... قانون اساسی مشروطه:  23اصل  .19

ها کسانی که پدر آن -2: ... بند شوندتبعه ایران محسوب میاشخاص ذیل قانون مدنی:  339ی ماده .12
 ؛ ... .ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند

25. State of the Union Address. 

گزارشی در مورد وضعیت ند مزمان طورجمهور بهرئیس قانون اساسی آمریکا: 2بخش سوم از ماده  .11
دهد برای مالحظه اعضای میکنگره ارائه و اقداماتی را که ضروری و مقتضی تشخیص اتحادیه به 

 ... .نمایدسنا پیشنهاد می

27. For more Information, See: Shogan, Colleen J. (2015), The President’s State of the Union Address: 
Tradition, Function, and Policy Implications, USA: Congressional Research Service, pp. 1-19. 

28. Re-Constitution. 
29. See: Federal Constitution of the Swiss Confederation, 18 April 1999, Article 138, 

Available at: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html 
(last Retrieved: 5 Oct 2015); Article 154 and 155 of the Constitution of Republic of 
Bulgaria, 13 Jul 1991, Available at: http://www.parliament.bg/en/const (last Retrievd: 27 
Sep 2015); and Section 167 and 168 of the Constitution of Spain (1978), Available at: 
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/index.aspx (last 
Retrievd: 5 Oct 2015). 

30. Ibid. 

 م.1119قانون اساسی کلمبیا سال  213ی ماده .95

در واقع، با اینکه در مجلس بررسی نهایی مربوط به اصل مزبور چندین پیشنهاد اصالحی در  .91
جاع جزییات اصل به تعیین های وارد بر اصل، ارخصوص شرایط اعضای مجلس مزبور، محدودیت

دلیل آنکه مجالی برای طرح تفصیلی پیشنهادها از سوی قانون و مواردی از این دست مطرح شد، به
کلی مخالف چنین  طوربهو نظرها پیش نیامد، اصل مزبور صرفاً با وجود معدود اظهار نظرهایی که 

اً رأی نیاورد؛ امری که با رئیس مجلس به رأی گذاشته شد و نهایتاصلی بودند از سوی نایب
اعتراض جدی یکی از نمایندگان مبنی بر عدم کفایت مذاکرات در این خصوص نیز همراه گردید 

 (.1379-1372: 7، ج1797ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، )اداره

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html
http://www.parliament.bg/en/const
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/index.aspx
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسی
صورت مشروح (، 1797رای اسالمی )ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شواداره

ی کل تهران: ادارهجمهوری اسالمی ایران،  مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
 .7ج چ اول،  امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی،

ی حقوق مجله، «تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی»(، 1717) پروانه تیال،
 .11-57، صص 5، ش اساسی

ی اسالمی، ی باستان، دورهحقوق اساسی ایران شامل دوره(، 1715ی، عباسعلی )زنجان یدعم
تهران: ، 5919ی مشروطه و جمهوری اسالمی ایران با اصالحات بازنگری دوره

 ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ اول.مؤسسه
 یمجله، «دید تطبیقیقانون اساسی سیر مفهوم و منطوق از (، 1731قاضی، ابوالفضل )

 .31-23، صص 21ش  ،)دانشگاه تهران( یاسیحقوق و علوم س یدانشکده
مکاتب و رویکردهای تفسیر قانون »(، 1737رضایی )و حسین خلفمنصوریان، مصطفی 

 . 17371127ی مسلسل ، شمارهی شورای نگهبانگزارش پژوهشی پژوهشکده، «اساسی
 سوم.چ  ،: وفادارتهران ،تحوالت سیاسی حقوق اساسی و ،(1712) علی ،وفادار

 ب( التین
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شورا در مديريت امور عمومي؛ نقش 
 سازگیر يا تصمیمتصمیم

 **2، محسن ابوالحسنی *1ازندریانیاکبر گرجیعلی
 

  ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی)ره(، تهران، ایراندانشیار دانشکده. 1
 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی)ره(، تهران، ایران. 2

 

 99/1/9911 :رشيپذ  90/91/9911: افتيدر

 یدهكچ
آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع ی اندیشمندان بر نقشاهمیت و تأکیدات گسترده

سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام عمومی، این امر را ضروری می
قوق دارای مبانی و جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حسیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن

ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور ادله
عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش 

ه یک نهاد شورا در جایگا است که در اتخاذ یک تصمیم کالن حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی،
ی گیر خواهد پرداخت یا وظیفهی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیمساز، به ارائهتصمیم
 گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟تصمیم

ها و با ماهیت توصیفی در پی ای، تحلیل کیفی دادهگیری از مطالعات کتابخانهاین پژوهش با بهره
ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام رسد که در اندیشهنظر میش است و بههای خویاثبات فرضیه

سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسالم، گیری، تصمیمتصمیم
ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی سازی ندارد. تسمیهقابلیتی فراتر از تصمیم

نظر دارای اشکال و  از این ان و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی،جمهوری اسالمی ایر
  اند.عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده

مدیریت امور عمومی،  شورا، سازی،تحلیل فقهی، تحلیل حقوقی، تصمیم :هادواژهیلك
 مشورت.

                                                                                                                                                       
 * E-mail: gorji110@yahoo.fr 

 E-mail: abolhasani70@gmail.com                                                                            ی مسئولنويسنده**
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 مقدمه
حساب حات پرکاربرد در ادبیات حقوقی و سیاسی در جهان امروز بهاز اصطال« شورا»

ای از نهادهای مختلف با عنوان شورا ای طوالنی در ادبیات فقهی دارد. مجموعهآید و سابقهمی
های سیاسی ای از ساختار نظامبخش عمده یا با عناوین دیگر و کارکردهای مربوط به شورا،

دهند. این موضوع در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز تشکیل میگوناگون در دنیای امروز را 
گرفته موجب قانون اساسی و قانون عادی شکل  وجود دارد و نهادهای زیادی با این عنوان به

 اند.و مشغول به فعالیت
گیرد و شورا یمفعالیت نهادهایی با عنوان شورا به موجب مبانی فقهی و حقوقی صورت 

های آن را در مدیریت امور قهی و حقوقی دارای ادله و مبانی است که فعالیتدر هر دو نظام ف
کند. از همین رو تحلیل دقیق شورا در مدیریت امور عمومی نیازمند بررسی عمومی توجیه می

کند که رو ضرورت پیدا میهای فقهی و حقوقی است. این بررسی ازآنآن در هر کدام از نظام
جایگاه دارد، نقشی که برای آن در  این نهاد در هر دو نظام فکری،رسد، اگرچه نظر میبه

 گیری یکسان نباشد.سازی و تصمیممدیریت امور عمومی تعریف شده است، از لحاظ تصمیم
توان ی آن را میای است که دو بخش عمدهاتخاذ یک تصمیم فرایند چندمرحله

حل دی است که از طریق آن راهگیری فراینسازی دانست. تصمیمگیری و تصمیمتصمیم
: 1731شود )الوانی، های مختلف یک راه انتخاب میی معینی انتخاب شده یا از بین راهمسئله
عنوان یکی از مراحل اتخاذ یک تصمیم، بیانگر فرایند سازی به(. در سوی دیگر تصمیم197

ان تصمیم است، منجر ای که هممند به نتیجههدفمندی است که با طی مراحلی منطقی و نظام
(. چنانچه اتخاذ تصمیم را یک فرایند در نظر بگیریم، 117: 1731شود )اشتریان و جعفری، می

ی بعد براساس این ها خواهد بود تا در مرحلهی پردازش روی ورودیسازی، مرحلهتصمیم
 گیری صورت گیرد.شده، تصمیمهای پردازشورودی

ترین پرسشی است میم در مدیریت امور عمومی، اصلینقش شورا در فرایند اتخاذ یک تص
ی که در این پژوهش به آن پاسخ داده خواهد شد. آیا شوراها در قامت یک مجموعه

صورت غیرمستقیم در مدیریت امور عمومی سازی بهدهنده، با ایفای نقش تصمیممشورت
ور مستقیم به مدیریت امور طبه گیر،عنوان یک نهاد تصمیمکنند یا اینکه بهآفرینی مینقش

هایی با یکدیگر دارند پردازند؟ ادبیات فقهی و حقوقی در این خصوص چه تفاوتعمومی می
 نگرند؟و آیا هر دو به یک دید به موضوع شورا می

این در حالی است که در استفاده از مفهوم شورا در ادبیات حقوقی و سیاسی کشورمان و 
تخاذ تصمیم، بین این دو مفهوم مختلف فقهی و حقوقی از شورا، ی ای ورود آن به دایرهحیطه
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رود. عدم تلقی کار میها در معنای دیگری از آن بهخلط صورت گرفته و اغلب هر کدام از آن
دقیق و واحد از نهاد شورا در مدیریت امور عمومی سبب شد تا تحلیل جایگاه این نهاد در 

د. از همین رو با اینکه بسیاری از منابع به کارکردهای ی جامعه ضرورت مضاعفی پیدا کناداره
اند، در این تحقیق در پی آنیم تا با بررسی جایگاه و نقش شورا در هر شورا و مبانی آن پرداخته

های مختلف فقهی و حقوقی در مدیریت کدام از این منابع، تحلیل دقیقی از نقش شورا در نظام
ساز بودن حاصل شود تا بر مبنای آن بتوان در نظام یمتصم گیر یاامور عمومی از لحاظ تصمیم

سیاسی حقوقی کشور از نهاد عقالنی شورا به احسن وجه استفاده کرد و کارکردهای واقعی از 
آن انتظار داشت. به همین منظور، پس از مشخص کردن ادبیات تحقیق و بررسی مفاهیم اصلی 

شود. بدین عمومی از منظر حقوقی تحلیل میمورد بحث، ابتدا نقش شورا در مدیریت امور 
یری چنین گشکلگیر بودن شوراها ابتدا مبنای ساز یا تصمیمیمتصممنظور و برای تعیین دقیق 

ی هانظامشود و پس از آن با بررسی کارکردهای آن در نهادی در این نظام فکری بررسی می
ی ی جامعه براساس اندیشهارهینی این نهاد را در ادآفرنقشحقوقی، در مجموع چگونگی 

ی حقوقی نتیجه خواهیم گرفت. در گام بعدی از نظرگاه فقهی به بررسی جایگاه شورا در اداره
ی وجود و لزوم امور عمومی خواهیم پرداخت. در این راه و برای نیل به مقصود ابتدا ادله

ی پس از آن نظریه شود.مختصر بررسی می صورتبهاستفاده از نهاد شورا در منابع فقهی 
ی ی استفاده از شورا در مدیریت امور عمومی در اندیشههاراهیکی از  عنوانبهی شورایی اداره

فقهی بررسی خواهد شد و سپس با تحلیل ضرورت تبعیت از مشورت توسط حاکمان در 
راهم ی جامعه فساز بودن شورا در ادارهیمتصمگیر یا ی اسالمی امکان تحلیل تصمیماندیشه

خواهد شد تا در نهایت با مشخص شدن جایگاه و نقش این نهاد در دو نظام فکری از لحاظ 
گیر بودن، بتوان به هدف از این تحقیق در شناخت دقیق کارکردهای شورا ساز یا تصمیمتصمیم
 ی صحیح از آن در نظام سیاسی حقوقی کشور رسید.ی امور عمومی و استفادهدر اداره

 سيشنا. مفهوم1
 شود.در این قسمت مفاهیم شورا، مشورت و مدیریت امور عمومی بررسی می

 . مفهوم شورا و مشورت و قلمرو آن1-1
است که در لغت معانی پند، اندرز و « شَ و ر»ی ای عربی از ریشهکلمه« مشورت»

رایزنی و رأی زدن برای آن ذکر شده و  ( کنکاش،323 :1731نصیحت )افرام البستانی، 
(. در اصطالح، 2323: 2، ج1731ورت کردن نیز به تدبیر خواستن معنا شده است )دهخدا، مش

: 2، ج 1731ی بعضی به بعض دیگر )راغب اصفهانی، مشورت به معنای نظرخواهی با مراجعه
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گیری حل یا تصمیممنظور یافتن راهنظر کردن دو یا چند نفر با یکدیگر بهتبادل»( و 712
 شده است. ( تعریف 3513: 3، ج 1731)انوری،  «ی موضوعیدرباره

ست. «شورا»مفهوم  های مفهوم مشورت که نسبت تنگاتنگی با یکدیگر دارند،خانوادهیکی از هم
( تعریف شده؛ اما در منابع 39: 1ج  ،1731این واژه در لغت بعضاً به همان معنای مشورت )قرشی، 

که صالحیت مشورت کردن و گرفتن تصمیم در مطلب هیئتی »حقوقی با اندکی تفاوت در معنا به 
 ( معنا شده است. 2751: 7، ج 1731 )جعفری لنگرودی،« یا مطالبی را داشته باشد

شود که با وجود نزدیکی بسیار این دو گونه برداشت میبا استفاده از تعاریف یادشده، این
اقدامی است در نظرخواهی ترین تفاوت شورا و مشورت در این است که مشورت مهم مفهوم،

 عنوان یک نهاد،گیری از این طریق؛ لیکن شورا بهو استفاده از عقل و دانش دیگران و تصمیم
دهد و اصوالً با هدف مشورت دادن و هیأتی است که عمل مشورت دادن را انجام می مجموعه

 ی مشورت است،رائها ی ذاتی شورا،(. وظیفه2533: 2، ج 1733 شوند )معین،دور هم جمع می
شود و از این حیث بین این دو مفهوم، تالزمی وجود اما مشورت تنها از طریق شورا اعمال نمی

از مشورت و مبانی  -خصوص در موضوعات فقهیبه –ندارد. در مباحث آتی، در غالب موارد 
 ی آن،ظیفهی شورا نیز، از حیث وها دربارهو دالیل آن سخن گفته خواهد شد که بخشی از آن

 عنوان نهاد داراست،قابل تسری است؛ اما شورا از حیث جهات و خصوصیات خاصی که به
 ها اشاره خواهد شد.صورت مجزا به آنطلبد که بهمسائل خاص دیگری را نیز می

ی امور شخصی و اجتماعی بشر قابل استفاده است؛ اما در این میان اصل مشورت در کلیه
اند )مکارم شیرازی، مشورت را سالبه بانتفاء موضوع دانسته در بعضی امور، اندیشمندان و فقها

(. در این خصوص شایان ذکر است که مشورت در حالت مردد بودن میان 33: 15ج  ،1731
آید، اما در شمار مییابد و در این شرایط جزء امور ممدوح و الزم بهچند امر مجال بروز می

 ی مشورت محدود خواهد شد.شخص شده باشد، قلمرو گستردهاموری که تکلیف از پیش م
 دستورهای شرعی و احکام الهی است )منتظری، اولین محدودیت در قلمرو مشورت،

 صراحت مشخص باشد،حکم شریعت، به دیگر چنانچه در امری،عبارت (؛ به77: 2ج ق،1159
گاهی ندارد، بلکه ممنوع است؛ تنها مشورت جایمعناست و نهدیگر تردید در این میان بی

: 1732چراکه احکام الهی تخصصاً از عموم قلمرو ممدوح مشورت خارج شده است )نائینی، 
روی نباید مخالف شریعت باشد هیچ ی مشورت نیز به بر این محدودیت، نتیجه(. عالوه31

احکام الهی  تواند به تصمیمی خالف(، بدین معنا که مشورت نمی159 ق:1112الدین، )شمس
 و شرعی منجر شود.
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 . مفهوم مدیریت امور عمومی1-2
شناسی بیان شده است، مدیریت اداره کردن و نظام دادن و گونه که در منابع لغتآن

 مجموع اداره، ( و در اصطالح منظور از133: 1، ج 1733وفتق کردن امور معنا شده )معین، رتق
های ات عمومی، نظم عمومی را برقرار ساخته و نیازی آن مقاموسیلههایی است که بهفعالیت

(. مسائلی که نفع عامه را دربردارد، در 1: 1، ج 1719سازند )ابوالحمد، همگانی را برآورده می
( و 113: 1ج  ،1731شوند )جعفری لنگرودی، علم حقوق امور عامه یا امور عمومی نامیده می

أمین منافع عمومی است، اشاره دارند )طباطبایی هایی که متضمن رفع نیازها و تبه فعالیت
ها هستند. بر ی آنگیری دربارهدار تصمیمها عهده(؛ در جوامع امروز دولت271: 1737مؤتمنی، 

این اساس مدیریت امور عمومی مجموعه تصمیماتی است که حاکمان و مسئوالن کشور در 
 کنند.پیشبرد و رفع نیازهای جامعه اتخاذ می

قهی و حقوقی نقش شورا در مدیریت امور عمومی در واقع به معنای تحلیل نقش تحلیل ف
عبارت دیگر، بدین ای اتخاذ تصمیم از منظرگاه فقهی است. بهشورا در فرایند چندمرحله

های مربوط به تأمین منافع عمومی، با ایفای نقش ی فعالیتمعناست که شوراها در اداره
 گیر،عنوان یک نهاد تصمیمکنند یا اینکه بهآفرینی میم نقشصورت غیرمستقیسازی بهتصمیم

 کنند؟مستقیماً اقدام می

 . تحلیل حقوقي نقش شورا در مديريت امور عمومي2
از منظرگاه  ی امور عمومی جامعه،در این گفتار بر آنیم تا نقش و جایگاه شورا را در اداره

بخش کیفیت حضور شورا را در فرایند  ی حقوقی بررسی کنیم تا از رهاورد ایناندیشه
گیری از منظر حقوقی دریابیم. به همین منظور و برای تحلیل دقیق چگونگی تصمیم

ی ضرورت استفاده از نهاد شورا ینی شورا در مدیریت امور عمومی، ابتدا مبانی و ادلهآفرنقش
س از آن شود و پهای حقوقی بررسی میدر مدیریت امور عمومی جامعه در اندیشه

شود تا از ی حقوقی به بحث گذاشته میشده برای شوراها در اندیشهبینییشپکارکردهای 
نهایت فرایند این تحلیل این نتیجه مکشوف شود که شورا در علم حقوق، از چه اهمیتی 

 عنوانبهسازی خواهد کرد یا تصمیم صرفاًبرخوردار است و در مدیریت امور عمومی جامعه 
 گیر نیز شناخته خواهد شد؟نهاد تصمیم

 . مبانی حقوقی ایفای نقش شورا در مدیریت امور عمومی2-1
ی حقوقی، باید این نکته بررسی شود که از ی کارکرد شورا در اندیشهپیش از بحث درباره
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ی جامعه خواهد پرداخت. ینی در ادارهآفرنقشلحاظ حقوقی براساس چه مبنایی شورا به 
خواهد بود. در ادامه به بعضی  مؤثریک موضوع در چگونگی کارکرد آن  بدیهی است که مبنای

ی ضرورت استفاده از توان از مبانی و ادلهها را میاز اصول و قواعد حقوقی که هر کدام از آن
 نهاد شورا در مدیریت امور عمومی دانست، اشاره خواهد شد.

 . خرد جمعی2-1-1
گیری از نهاد تحت عنوان شورا، ابزاری برای بهرهنظر کردن چند نفر با هم در یک تبادل

توان جمع شدن یم یزنی را خرد جمععقول افراد مختلف در اتخاذ تصمیمات مختلف است. 
منظور دستیابی به افزایی میان این نظرها بههای افراد مختلف و ایجاد همآرا، نظرها و دیدگاه

حکم عقل ذاتاً  خرد جمعی، اگرچه بهگیری از شده دانست. بهرهیک هدف از پیش تعیین
خرد جمعی معنا و جایگاه  غیر از این در ادبیات حقوقی نیز،ممدوح و مؤثر خواهد بود، به

ساالری در یک جامعه، دوری از های مردمخاصی دارد. به اعتقاد اندیشمندان یکی از پایه
فرض اولیه و  چراکه ی مردم جامعه است؛استبداد به رأی و تمسک به عقول و خرد عامه

دلیل برخورداری از عقل و منطق، شایستگی اساسی دموکراسی این بوده است که مردم به
 (.173: 1731حکومت بر خویشتن را دارند )مشکات، 

های در ادبیات دولت مدرن در چند قرن اخیر با گذر از مفهوم فردساالری و حکومت
ی های ادارهساالر، یکی از راهای مردمهمتمرکز مبتنی بر فرد و حرکت به سمت حکومت

ها و پرهیز از استبداد رأی در گیریاستفاده از خرد جمعی در تصمیم صورت مطلوب،جامعه به
ی دوران مدرنیته دوران پیروزی خرد انسانی و رشد اندیشه چراکهاتخاذ تصمیمات است؛ 

. یکی از تبلورهای بارز اصل (171: 1739آید )اطهری مریان، یم حساببهعلمی و خردباوری 
ای از افراد بینی نهادهایی است متشکل از مجموعههای دموکراتیک، پیشخرد جمعی در نظام

گیری از خرد شوند تا با بهرهکه یا از جانب مردم یا از سوی حاکمان منتخب مردم ایجاد می
ان، صحیح و بدون جمعی، مقرون به صواب بودن تصمیمات متخذه را از این طریق تا حد امک

ها شود تا نهادهای مختلفی در انواع این نظامشک و شبهه سازند. وجود این ایده سبب می
ی تصمیمات از طریق خرد جمعی و از این رهگذر گرفته شود. هر گونه ایجاد شوند تا همه

رد ی مبنای اصل خدهند، منبعث و بر پایهفعالیت نهادهایی که ماهیت کار شورایی انجام می
ی خرد جمعی و کاهش اند، تصمیم بر پایهجمعی است و به هر عنوانی که شکل گرفته

ها مخاطرات احتمالی ناشی از تصمیمات انفرادی در مدیریت امور عمومی، هدف اصلی آن
 بوده است.
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 . مشارکت2-1-2
ی ی اثباتی ضرورت وجود نهاد شورا در مدیریت امور عمومیکی دیگر از مبانی مهم و ادله

ی امور عمومی جامعه است. اگرچه تا اصل مشارکت مردم در اداره ی حقوقی،در اندیشه
در قرون اخیر با تغییر نگرش نسبت به جایگاه  ها مردم دخالتی در امور جامعه نداشتند،مدت

شوندگان تدریج این فکر فراگیر شد که اگر ادارههای مدرن، بهی جامعه در دولتمردم در اداره
کنندگان و حاکمان حق دخالت و نظارت در کارهای عمومی را نداشته دم(، بیش از اداره)مر

 (.117: 1737 ها از چنین حقی برخوردارند )طباطبایی مؤتمنی،ی آنحداقل به اندازه باشند،
ی اجرایی این مفهوم، ی حقوقی و گسترش حوزهی دموکراسی در اندیشهبا افزایش جایگاه نظریه

ها نیز های مدیریتی نیز راه یافت و تأثیرات خود را در این حوزهی اداره و روشی در حیطهدموکراس
، حوزه یندر ا یبوروکراس ایجاد فرایند در یدموکراس یرتأث مهمِ آثار یناز ا برجای گذاشت. یکی

ی نقش ای است که در دموکراسگونهی جامعه بوده و این به همانتقویت نقش مردم در فرایند اداره
ی مشارکت مردم در پیشبرد اهداف جامعه گسترش پیدا کرده بود. دموکراسی در اداره، مبتنی بر ایده

مفهوم عمیقی است که ناظر بر درگیری فعال  گسترده و همگانی است. مشارکت واقعی مردم در اداره،
از مشارکت مردم توان های اساسی سازمان اداری جامعه است. پس هنگامی میگیریمردم در تصمیم

های گیریی مردم در تصمیمهای اداری دولتی سخن گفت که نمایندگان واقعی عامهدر سازمان
( و در معنایی 33: 1733 ، به نقل از: پورعزت،Selznick Philipاساسی سازمان مشارکت داشته باشند )

 ندان به صور مختلف،فراتر از حق انتخاب نمایندگان محلی، مشارکت مردم در توانمندسازی شهرو
در  خصوصبهحل مشکالت جامعه و اظهار نظر در مورد تصمیماتی است که برای کمک به یافتن راه

 (.251: 1731 شود )استوکر،سطح محل اتخاذ می
برای نظام « ی خوباداره»، از بطن آن، دکترین (1)ی حکمرانی خوبشدن ایدهبا مطرح 

بر خدمت عمومی و نظم عمومی، مبانی دیگری نیز دارد عالوهاداری مطرح شده است. این مفهوم 
عنوان مبنای ی نظام اداری و قرار گرفتن بهها در درون مجموعهکه حاکی از قرار گرفتن آن

ی خوب، تصمیمات اداره ی اداره(. براساس نظریه177: 1791زاده، هاست )موسیگیریتصمیم
ی دالیل و مستندات کافی، تصمیمات مکلف است با ارائهگیرنده باید مستدل باشد و مقام تصمیم

ها خود را توجیه کند؛ همچنین شهروندان حق مشارکت در جریان تصمیماتی را که حقوق، آزادی
(. این مشارکت 79: 1739دهد، دارند )هداوند و دیگران، ها را تحت تأثیر قرار میو منافع آن

با در جریان قرار دادن مردم از تصمیمات و  –منفعالنه  مردم در فرایند اداره به دو صورت تعامل
قابل فرض است  -ی یک مالکمثابهبهیرگذاری مردم در تصمیمات تأث–و فعاالنه  -هابرنامه

(Pelin L. Christopher, Kenneth E. Green and David G. Williams 39: 1791 فرد،به نقل از: دانایی.) 
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همراه دارد، ی امور عمومی بهه که نهایت مشارکت مردم را در ادارهجویانمدیریت دولتی مشارکت
ی امور عمومی به معنای جویی در ادارهساالری مشارکتی دارد. مشارکتپیوند مستقیمی با مردم

جویی های عمومی است. مشارکتبحث و جدال منطقی بر سر مسائل عمومی و تصمیم اندیشیدن،
نوعی تصمیم است که با اتکا بر علل منطقی و منابع فرایند دستیابی به فرایند مشاوره با دیگران در

 (.32: 1791 فرد،شود )داناییکنندگان محقق میمشترک طرفین یعنی مردم و اداره
آفرینی نهاد شورا در مدیریت امور عمومی جامعه، اصل ی اثباتی نقشیکی از مبانی و ادله

هایی از شوراها یعنی مدیریت امور عمومی در گونه مشارکت است. مشارکت مردم در فرایند
 گیری شوراهاست )چوپانی یزدلی،ترین اصول مبنایی شکلشوراهای محلی و صنفی، از اصلی

گیری از اصولی است که سبب (؛ بدین معنا اصل مشارکت مردم در فرایند تصمیم215: 1735
های مدرن در دنیای امروزه امشده است تا شوراهای متعددی در چارچوب سیاسی حقوقی نظ

 ایجاد شوند تا به بهبود اداره در امور عمومی بینجامند.

 ییگراتخصص. 2-1-3
یکی دیگر از اصولی که از مبانی فعالیت نهاد شورا در مدیریت امور عمومی محسوب 

های دور امری است. اگرچه تخصصی کردن امور، در گذشته« گراییتخصص»شود، اصل می
عید بود، در چند قرن اخیر، این اصل عقالنی و مهم، چنان رایج و پذیرفته شده است غریب و ب

نیست. تفکیک قوا و تشکیل ادارات و  آن ضرورت مورد در گفتن که نیازی به سخن
ترین تصمیماتی است که براساس های مختلف در درون دستگاه حاکمیت، از ظاهریوزارتخانه

ست تا هر کدام از امور جامعه، توسط خبرگان مربوط و با گرایی اتخاذ شده ای تخصصایده
ها اداره شود )علوی و های تخصصی آنشده از صالحیتیافته و هدایتی سازماناستفاده

 (.213: 1739 صادقیان،
های مختلفی از شوراها، گردد که گونهبه این مسئله برمیشورا ارتباط این اصل مهم با نهاد 

ی مدنظر برای اتخاذ صورت تخصصی و با حضور خبرگان حوزهتی بهخاصه شوراهای حاکمی
شوند. توضیح آنکه با نگاهی به های مقرون به صواب از طریق این نهادها تشکیل میتصمیم

یابیم که در غالب های سیاسی مختلف، درمیفرایند ایجاد شوراهای عالی حاکمیتی در نظام
شوراهایی با حضور وزرای مربوط، مدیران و نمایندگان  گیری،ی کالن تصمیمدر حوزه موارد،

شود که بعضاً وظایف ی تخصصی مربوطه و ... تشکیل میهای مختلف حوزهاقشار بخش
گیر را بر عهده ی مشورت به مقامات تصمیمگیری یا نظارت و ارائهتصمیم سیاستگذاری،

اها در ساختارهای مختلف گیری شوردارند. بدین ترتیب با این کار هدف اصلی از شکل
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تر است، عملیاتی شده و در نهایت، سبب سیاسی حقوقی که اتخاذ تصمیمات بهتر و دقیق
تصمیمات متناسب با منافع عمومی در  گیری از تخصص خبرگان هر حوزه،شود تا با بهرهمی

 فرایند مدیریت امور عمومی اتخاذ شود.

 های حقوقیورا در نظامشده برای نهاد شبینی. کارکردهای پیش2-2
های حقوقی با مبانی مذکور در مباحث قبل، لزوماً با ی حقوقی و در نظامنهاد شورا در اندیشه

توان نهادهای مختلفی را با ماهیت یکسان و متشابه و کنند و میعنوان و تابلوی شورا فعالیت نمی
ها مشغول فعالیت دید. این نظام شود، درمترادف با آنچه در زبان حقوقی فارسی شورا خوانده می

های بررسی نقش شوراها در مدیریت امور عمومی در قوانین اساسی کشورهای مختلف با نظام
یا نهادهای متشابه آن -حقوقی نسبتاً متنوع، گویای این است که نسبت مستقیمی میان نهاد شورا 

ی وجود ندارد؛ بلکه شوراها سازگیری یا تصمیمبا یکی از دو فرایند تصمیم -از نظر ماهیتی
گیری از خرد جمعی و استفاده از عنصر مشارکت مردم و تخصص عنوان نهادهایی با مبنای بهرهبه

کنند تا بسته خبرگان هستند که از دو عنصر مشارکت و تخصص در پرتو خرد جمعی استفاده می
های انجام وظایف خود در قالباند، به ها اعطا کردهبه صالحیتی که نهادها و قوانین صالح به آن

قرار گرفته و در مواردی نیز « گیریتصمیم»هایی که اغلب ذیل عنوان مختلف بپردازند؛. صالحیت
 گیرند.به خود می« نظارت»و  «سازیتصمیم»ماهیت 

قانون اساسی جمهوری فرانسه در نظام سیاسی این کشور، شوراهای  32براساس اصل 
قانون  ،71آیند که براساس اصل حساب میز تشکیالت اصلی کشور بهکننده یکی امحلی اداره

ها و منابع صالحیت یدر محدوده محلی امور تشکیالت یاداره مربوط به اساسی عادی، اصول
از طریق جلسات شور و  (7)در این کشور شوراهای شهر و روستا (2)کند.می ها را مشخصآن

ن نهادهایی مانند شهرداری یا دهیاری، امور مربوط به شهر یا مشورت و با در اختیار داشت
ی ی همهدرباره ،1932مارس  2کنند و براساس قانون مصوب وفتق میروستا را اداره و رتق

توانند اظهار نظر کنند. در مجموع در ساختار نظام سیاسی موضوعات مربوط به منافع محلی می
ی محلی مدیریت خود بر عهده دارند که اجرای ی در حوزهافرانسه، شوراها اختیارات گسترده

توان در ی این وظایف را میی شهردار یا دهیار منتخب شوراست. عمدهها اغلب بر عهدهآن
ی اموال عمومی، امور مالی و اداره خدمات اجتماعی، بهداشتی و ارتباطی، خدمات شهری،

و  237: 1733 لی و ... مشاهده کرد )عباسی،پرسی محبرگزاری همه برقراری نظم و امنیت،
اند که وظایفی در شوراهای عالی نیز فعال ن کشور،غیر از شوراهای محلی، در ای(. به231

قانون اساسی شورای اقتصادی،  31تا  19ی حاکمیت را بر عهده دارند. براساس اصول حیطه
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-ا حضور خبرگان این حوزهشورایی تخصصی ب در این کشور، (1)محیطیاجتماعی و زیست

ی مباحث مرتبط با مسائل اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد. هاست که وظایفی درباره
 11موجب اصول جمهور است، به ی رئیسهم که ریاست آن بر عهده (1)شورای عالی قضایی

رسیدگی ی شود و وظیفهی قضایی تشکیل میمنظور تضمین استقالل قوهقانون اساسی به 11و 
ی نظر مشورتی در مورد انتخاب بعضی از قضات به تخلفات بعضی از قضات و همچنین ارائه

 و عفو مجرمان به دیوان عالی کشور را بر عهده دارد.
ی شورای کل قوه (1)در اسپانیا هم انواع مختلفی از شوراها با وظایف مختلف فعالیت دارند.

ها و ی نظارت بر عملکرد دادگاهوظیفه ن اساسی،قانو 121تا  122براساس اصول  (3)قضاییه
شورای  171ی افراد برای انتخاب دادستان توسط پادشاه را بر عهده دارد. براساس اصل توصیه

منظور ها و کمک به دولت بهمنظور بررسی نظرها و جلب مشورتاقتصادی در این کشور به
صورت یریت امور عمومی در اسپانیا بهشود. با توجه به مدریزی اقتصادی تشکیل میبرنامه

ی خودمختار، ترین مرجع جامعهقانون اساسی، عالی 112فدرال و غیرمتمرکز، بر مبنای اصل 
شود. در دولت متمرکز نیز، است که با اختیارات اداری و اجرایی تشکیل می (3)شورای اجرایی

ها به لوایح قانونی و ارسال آن ی تصویبسو وظیفهاز یک  (9)شورایی با عنوان شورای وزیران
ی مشورت به رئیس دولت در ی ارائه( و از سوی دیگر، وظیفه33کنگره را بر عهده دارد )اصل 

( یا اتخاذ 112های خود )اصل موارد مختلف مانند درخواست رأی اعتماد از کنگره برای برنامه
 دار است.( را عهده111تصمیم انحالل سنا و کنگره )اصل 

شود. در کشورهای مختلف، عناوین متنوعی به این نهادها اطالق می که گفته شد،گونههمان
این نهاد را سازمان عمومی محلی خوانده است که تشکیالت  قانون اساسی، 92در ژاپن، اصل 

ی مردم و که نماینده (15)شودموجب قانون معین می آن مطابق با اصل خودمختاری محلی به
ی ظرفیت قانونگذاری در حیطه وآید حساب میهای مختلف بهمحلی بخشنماد استقالل 

 ها سپرده شده است.صالحیتی مربوط به آن
شوراهای محلی مردمی، در قامت یک نهاد  در قانون اساسی جدید جمهوری عربی مصر،

ر گیرند و در قامت مدیبخشی از قدرت و اختیارات دولت را در اختیار می گیر محلی،تصمیم
 (11)پردازند.ی صالحیتی خود میگذاری و پیشبرد امور در حیطهمشیامور محلی، به خط

کند. این می را اعمال ها و...نامهآیین و تنظیم در ایتالیا شورای منطقه، اختیار قانونگذاری
 (12).تاس کرده محول منطقه آن به دولت که است دار هدایت امور اداراتیعهده شوراها،

ی این شوراها در ایتالیا در قانونگذاری و ... به معنای خودمختاری کامل این صالحیت گسترده
 به که قانون اساسی، هر قانونی 123ای در اصل گیرانهبینی سختنهادها نیست، چراکه در پیش
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مزبور را  قانون ویبرسد و  ی دولتنماینده اطالع باشد، باید به رسیده منطقه شورای تصویب
 تأیید کند.

شورای »صورت مشابه وجود دارد، نهاد یکی از نهادهایی که در بسیاری از کشورهای دنیا به
شود، با این تفاوت که است. ردپای این شورا در بیش از بیست کشور دنیا مشاهده می (17)«دولتی

دولتی در بعضی کشورها این شورا در این کشورها نقش و جایگاه یکسانی ندارد. شورای 
شود. در وزیران و کابینه استفاده می صورت رسمی برای هیأتهمچون فنالند، تعبیری است که به

ترین دستگاه اداری و کشوری همچون جمهوری خلق چین، شورای دولتی باالترین و مهم
، (11)در برخی کشورها همچون بلژیک (11)آید.حساب میاجرایی حکومت متشکل از وزرا به

ی تخصصی شورای دولتی به نهادهایی اشاره دارد که وظیفه (13)و ترکیه (13)یونان ،(11)فرانسه
حساب های اداری کشور بهرسانند و دادگاهی دستگاه اداری به انجام میقضایی را در حیطه

 (19)دی مشورتی دولت است. در هلنآیند. در بعضی کشورها نیز منظور از شورای دولتی، بدنهمی
ی لوایح دولت پیش از های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دربارهدر زمینه شورای دولتی،

ی مشورت به شورای دولتی مأمور به ارائه (25)دهند. در غناارسال به مجلس به دولت مشاوره می
ی یفههم این شورا، وظ (21)جمهوری در انجام وظایف محوله به اوست. در جمهوری ایرلندرئیس
جمهور تکلیفی برای تبعیت از جمهور را بر عهده دارد، اما رئیسی مشورت به رئیسارائه

شورای دولتی، باالترین شورای مشورتی حکومت  (22)نظرهای مشاوران ندارد. در اسپانیا
جمهور آید. شورای دولتی در پرتغال شورای مشورتی است که در مواردی که رئیسحساب میبه

پردازد؛ اما در امور مهمی همچون انحالل مجلس یا اعالم ی مشورت میبه ارائه تشخیص دهد
جمهور مکلف به مشورت با این شوراست. اگرچه نظر مشورتی شورای جنگ و صلح، رئیس

 کند.گیری برای او ایجاد نمیدولتی، محدودیتی در تصمیم
های حقوقی مختلف کور، در نظامشود، نهاد ابتنایافته بر مبانی مذمشاهده میکه گونههمان

شوند. تحلیل و بررسی بندی نمیهمه تحت یک نام و عنوان و با کارکردهای یکسان طبقه
های حقوقی مختلف بیانگر این نکته است که تقریباً در غالب جایگاه و نقش نهاد شورا در نظام

را یا با کارکردهای شورا های حقوقی گوناگون، نهادهایی یا با عنوان شوکشورهای دنیا و نظام
-های محوله در قوانین اساسی و عادی کشورهای خود میوجود دارند که به انجام فعالیت

ها ذیل ی آنشده، همهی محولی مهم این است که فارغ از نام و وظیفهپردازند؛ اما نکته
گیرند و براساس میقرار  شود،گونه که در ادبیات حقوقی از آن استفاده میماهیت نهاد شورا آن

کنند. بررسی گرایی فعالیت میاصول اساسی خرد جمعی، مشارکت مردم و تخصص
ی مراحل های حقوقی دنیا در همهکارکردهای این نهادها نیز گواه این است که شوراها در نظام
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دیگر با بررسی عبارت فرایند اتخاذ تصمیمات اداری قابلیت ایجاد و ایفای نقش دارند. به
توان ادعا کرد که نقش شورا ی حقوقی میهای حقوقی مختلف در دنیا و بررسی اندیشهظامن

گیری است و در سازی و تصمیمهای تصمیمدر مدیریت امور عمومی فراتر از یکی از نقش
گیری از این نهاد وجود دارد و محدودیتی جامعه قابلیت بهره یی امور عامهعموم مراحل اداره

 در استفاده از نهاد شورا در مدیریت امور عمومی متصور نیست.

 . تحلیل فقهي نقش شورا در مديريت امور عمومي3
یل فقهی نقش شوراها منظور تحلبهحال  در گام دوم و پس از تحلیل حقوقی نقش شورا،

، در گام اول باید اصل هاآن گیرییمتصمسازی یا جامعه و تصمیمدر مدیریت امور عمومی 
ی فقهی بررسی شود که آیا اصالً چنین نهادی در وجود نهاد شورا و ضرورت آن در اندیشه

تشریع شده است و در صورت وجود استفاده از آن برای حاکمان جامعه  شریعت اسالمی،
ی اثباتی برای آن، باید وع و وجود ادلهضرورتی دارد؟ در گام بعد به فرض ضرورت موض

ی امور عمومی تعیین کرد که این نهاد از منظر فقهی چه جایگاهی دارد و چه نقشی را در اداره
یی در میان فقها صورت شورابهی جامعه اند؟ آیا ادارهی این نهاد گذاشتهجامعه بر عهده

گیری در ی تصمیمکلیف ایدهپذیرفته شده است؟ و در گام بعدی و پس از مشخص شدن ت
های مدیران امور عمومی جامعه گیریصورت شورایی باید جایگاه این نهاد در تصمیمجامعه به

دهندگان تبعیت گیرنده باید از نظرهای مشورتمشخص شود؛ بدین معنا که آیا مقام مشورت
های ایشان صرفاً گیری قرار دارند یا اینکه نظردهندگان خود در مقام تصمیمکند و مشورت

آفرینی ساز در مدیریت امور عمومی نقشپیشنهادی به مقامات باالتر است و در قامت تصمیم
 کنند؟ در ادامه به این مباحث پرداخته خواهد شد.می

 فقهی استفاده از شورا و مشورت در مدیریت امور عمومی ی. ادله3-1
ی منظور تحلیل نقش شورا و فهم وظیفهی این قسمت نیز بیان شد، بهگونه که در مقدمهآن
پیش از بحث اصلی باید  ی امور عمومی برای این نهاد،گیری در ادارهسازی یا تصمیمتصمیم

دیگر، عبارت که آیا شورا در شریعت اسالمی تشریع شده است؟ به این موضوع بررسی شود
راهکار اجتماعی و سیاسی  عنوان یکبه آیا چنین نهادی فارغ از نقش مورد انتظار از آن،

ی عقلی موضوع و سپس به جایگاه آن در منابع پذیرفته شده است؟ به همین منظور ابتدا به ادله
 شود. نقلی اشاره می

های مختلف برای باید از روش در شرایطی که فرد در اتخاذ تصمیم مطلوبی مردد است،
ی دیگران در فهم و خرد و تجربه شک استفاده از عقل ونیل به هدف خود بهره ببرد و بی
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وجود این از لحاظ عقلی و سازد. با قالب مشورت، احتمال اخذ تصمیم بهتر را مضاعف می
نظر انکارناپذیر و برای زندگی انسان، ضروری و الزم بهضرورت مشورت،  طور طبیعی،به

 (.215: 1733رسد )شکوری، می
ارد و اگر هیچ آیه و روایتی هم در تأیید این مبنایی عقالیی د بدین معنا اصل مشورت،

 -ها پرداخته خواهد شدکه البته وجود دارد و در مطالب آتی به آن–اصل وجود نداشت 
استفاده از اصل مشورت در زندگی اجتماعی امری الزم و ضروری  براساس بنای عقال،

 (.195: 1795آمد )کعبی، حساب میبه
-کند. حاکم جامعه باید بهکومت نیز ضرورت پیدا میبر همین اساس مشورت در سطح ح

ی جا که گسترهمنظور تأمین منافع ملت و اهداف جامعه باشد و از آنها بهدنبال بهترین تصمیم
ها متخصص آنی تواند در همهنفر نمی آنچنان متعدد و متکثر است که اصوالً یک حکومت،

های انکارناپذیر و ضروری برای از روشن امین، حکم عقل مشورت با متخصصا پس بهباشد، 
انتخاب مطلوب است و اگر یکی از مدیران و حاکمان در حکومت اسالمی بداند یا حداقل 

شود، امکان اخذ تصمیم بهتری ایجاد مینظران، مشورت با صاحب در صورتاحتمال دهد که 
بر این در آیات و روایات (. عالوه125: 1739مشورت بر او واجب خواهد بود )ارسطا، 

گذاشته شده، بلکه بر  صحهتنها بر اصل این موضوع متعددی نیز به موضوع مشورت اشاره و نه
 صورت خاص تأکید ورزیده شده است.آن به

 مشورت در قرآن کریم ی. ادله3-1-1

ی سوره 79تا  71در آیاتی از قرآن کریم از مفهوم مشورت سخن گفته شده است. آیات 
از جمله آیاتی است که به صفات مؤمنان اشاره کرده است. در این آیات در  ی شوری،رکهمبا

ی پوشی، اقامهای چون توکل، اجتناب از گناهان کبیره، کظم غیظ و چشمکنار صفات برجسته
عنوان یکی از صفات مؤمنان مورد اشاره به« مشورت در امور»نماز، انفاق و دشمنی با باغیان، 

کند که مؤمنان امور خود را با بیان می« بَیْنَهُم...وَأَمْرُهُمْ شُورَى »گیرد و با عبارت قرار می
 برند.مشورت پیش می

عمران است که ی مبارکه آلسوره 119ی از دیگر آیاتی که به بحث مشورت پرداخته، آیه
. این آیه بر مبنای فرمایدبیان می)ص( خداوند در آن، مجموعه اوامری را خطاب به پیامبر اکرم 

ی قرآنی بر مشورت صورت گرفته است، از ادله« الْأَمْرِوَ شاوِرْهُمْ فِی»امری که در آن با عبارت 
 آید.حساب میخصوص در امور حکومتی بهمشورت به

بیان شده است،  )ص(های مذکور در این آیه را که خطاب به پیامبر اسالم مخاطب توصیه
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گونه برداشت کرد که الزام نیز دانست و این )ص(ی پس از پیامبرتوان حاکمان اسالممی
و  )ع(ی اطهار و حاکمان امت اسالمی یعنی ائمه )ص(مشورت در امور، بر جانشینان پیامبر

فقهای دارای والیت نیز جاری است و نفس مشورت یکی از وظایف حاکم اسالمی تلقی 
 (.122: 1739 شود )ارسطا،می

 )ع(معصومین  یشورت در سیرهم ی. ادله3-1-2
ی فراوانی برای اثبات مشورت و توصیه به آن مشاهده ادله)ع( ی معصومین در سنت ائمه

 کرات قابل استناد است.های مختلف سنت، یعنی گفتار و رفتار ایشان بهشود. این ادله در جنبهمی
ی مختلف به مشورت با هاگیریدر مقاطع بسیاری از زندگیشان در تصمیم )ص(پیامبر اکرم 

از سازوکار مشورت در  )ص(ی مکرر پیامبر پرداختند. استفادهنظران میاصحاب خود و صاحب
 موضوعات مختلف، خود دلیلی بر این امر است که مشورت از سوی شارع پسندیده قلمداد شده است.

ان رسید، ایش )ص(در سال دوم هجرت که خبر حرکت کاروان تجاری قریش به پیامبر 
ها، با اصحاب به مشورت پرداختند و با توجه به نظر ایشان ی جنگ یا عدم جنگ با آندرباره

: 1ق، ج 1111وقوع پیوست )صالحی شامی، ی بدر بهتصمیم به جنگ گرفتند و در نتیجه غزوه
به مشورت با صحابه پرداختند و با وجود نظر خودشان و  )ص(ی احد نیز پیامبر (. در غزوه21

ی زیاد، تصمیم به جنگ در خاطر نظر عدهاز صحابه مبنی بر جنگ در داخل مدینه، به جمعی
(. در غیر از امور جنگی 273: 1ق، ج 1112ی احد در خارج از شهر گرفتند )عسکری، منطقه

روایت شده است. از  )ص(نیز موارد متعددی از مشورت در سلوک سیاسی اجتماعی پیامبر 
(، در تعیین میزان صدقه برای نجوا با 12ی نجوا )مجادله: در مورد آیه )ص(اینکه پیامبر  جمله

( و باری دیگر 11: 1ق، ج 1155مشورت کردند )سیدبن طاووس،  )ع(ایشان با امیرالمؤمنین 
ی خود به مشورت پرداختند برای حل قضیه با تعدادی از صحابه« (27)ماجرای افک»در 

 (.175: 2ق، ج 1159)الواقدی، 
در راه )ع( وفور قابل مشاهده است. امیرالمؤمنین نیز به)ع( ویه در رفتار سایر معصومین این ر

ها و رسم مدیریتی خود به مشورت پایبند بودند و انجام امور پس از مشورت با مردم را حق آن
گیری همچون ابتدای حرکت برای ( و در مواقع خاص تصمیم15ی نامه :البالغهنهجدانستند )می
ی (. موارد عدیده92ق: 1151مزاحم، گرفتند )ابننظرهای مشورتی مردم را از ایشان می گ،جن

 (21)نیز در منابع روایی ذکر و روایت شده است.)ع( ی اطهار های ائمهدیگری از مشورت
پسندیده و مورد سفارش بودن امر مشورت  شود،ها برداشت میآنچه ابتدائاً از ذکر این مثال

طور خاص در امور حکومتی و مسائل مربوط به ی مسائل شخصی و بهحوزه حداقل در
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غیر از مصادیق متعدد مشورت در رفتار پیامبر اکرم ی اسالمی از نگاه شارع است. بهجامعه
در توصیه و تأکید به مشورت و فواید و  ، روایات بسیاری نیز از ایشان،)ع(و معصومین  )ص(

طور صریح بر لزوم مشورت و مطلوبیت آن از نگاه که همگی بههای آن نقل شده است ویژگی
شارع مقدس داللت دارد. کثرت روایات در این زمینه تا حدی بوده است که از نگاه بعضی 

ی مهم (. نکته195ق: 1121رسد )مکارم شیرازی، علما، روایات در این زمینه به حد تواتر می
تنها به نیکو بودن مشورت اشاره و به انجام آن ت نهشده این است که این روایادر روایات نقل

ی مشورت تأکید کرده و از های مختلف قضیهاند، بلکه با تعابیر متفاوت بر جنبهتوصیه کرده
 ها خارج از موضوع این نوشتار است.که بیان آن اندو فواید آن اشاره کرده محسناتهر سو به 

 در منابع فقهی« شورایی یاداره» ی. بررسی نظریه3-2
شود که شورا گیر دانستن نهاد شورا از نظر فقهی در یک حالت منجر به این میتصمیم

ی جامعه را بر عهده داشته باشد و بر همین اساس برای پاسخ گیر نهایی، ادارهعنوان تصمیمبه
ی باید این موضوع بررسی شود که آیا اداره به پرسش نقش شورا در مدیریت امور عمومی،

 ی اسالمی شناسایی شده است یا خیر؟شورایی در اندیشه
این موضوع با عنوان والیت شورایی در ادبیات فقهی  در مورد کلیت حکومت اسالمی،

الشرایط شورایی از فقهای جامع جای یک فقیه،مورد بحث قرار گرفته است؛ بدین معنا که به
ی رچه مفهوم مدیریت شورایی، سابقهدست گیرند. اگتصدی امور امت و والیت امر را به

ها را با ها و مخالفتای از موافقتدر همین دوران هم مجموعه زیادی در ادبیات فقهی ندارد،
 همراه داشته است.خود به

برخی فقها اصوالً والیت سیاسی در زمان غیبت را در اختصاص شورا دانسته و تبعیت از این 
دانند الزم و ضروری می بر خطای آن وجود نداشته باشد، که دلیل قاطعیشورا را تا زمانی

 منظور کنترل والیت((. برخی دیگر نیز به11/3/91)تاریخ مشاهده: yon.ir/16AO )صادقی تهرانی،
شود، ها و خطاهای احتمالی که در تجمع قدرت نزد یک نفر ایجاد میفقیه و جلوگیری از آسیب

ولو با لباس دینی با والیت یک نفر تحت عنوان فقیه  شخص،برای نیفتادن در دام دیکتاتوری 
(. از سوی دیگر بسیاری از فقها و بزرگان 131تا: اند )حسینی حائری، بیمخالفت کرده

اند. روند صراحت با والیت شورایی به مخالفت پرداخته و به دالیل مختلف آن را مردود دانستهبه
عمران، گویای این است که آل یسوره 119 یدر آیهشده از سوی خداوند برای مشورت بیان

گیری است گیرد، حاکم که فردی واحد است، مسئول تصمیماگرچه مشورت با مردم صورت می
گیری تشریع نشده است. جمع در مشورت راه دارند، ولی و مشورت در رهبری و تصمیم
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 (.113: 1ج ، 1731گیری از خصوصیات مشورت است )طباطبایی، وحدت در تصمیم

این  -شودی عقال و متشرعین مشاهده میچنانکه در طول تاریخ در سیره–از نظر عقلی نیز 
صورت شورایی و با تصمیم جمعی قضیه کامالً واضح است که والیت و مدیریت چنانچه به

ای خواهد داشت که عدم ثبات و آرامش را در های عمدهتعدادی از افراد صورت گیرد، آسیب
شراکت در امور کشورداری را موجب آشفتگی  )ع(همراه دارد؛ چنانکه امیرالمؤمنین بهجامعه 

خصوص در مواقع خطرناک و ها به(. این آسیب153ق: 1115کنند )تمیمی آمدی، معرفی می
حساس که نیازمند اقدام فوری رهبری برای اتخاذ تصمیماتی قاطع و سریع است، بیش از پیش 

 عیان خواهد شد.
ی توان گفت که اگرچه قائالنی نسبت به نظریهرسی نظرهای فقها و اندیشمندان میبا بر

 ی مختلف نقلی و عقلی،در مجموع غالب فقها براساس ادله ی شورایی وجود دارد،اداره
 نشده است. گیر نهایی برای شورا پذیرفتهی شورایی را روا ندانسته و نقش تصمیماداره

 ت از مشورت توسط حاکمان. بررسی ضرورت تبعی3-3
 تواند رأساً مدیریت امور عمومی را بر عهده گیرد،با فهم اینکه شورا از منظر فقهی نمی

های مدیران چه جایگاهی خواهد داشت؟ گیریسؤال بعدی این خواهد بود که شورا در تصمیم
غیرمستقیم  صورتآیا حاکمان ملزم به تبعیت از نظر مشاوران خود هستند که بدین معنا به

گیری برای شورا به رسمیت شناخته خواهد شد یا اینکه الزامی به پذیرش جایگاه تصمیم
 سازی برای شوراهاست.ها وجود ندارد که این به معنای پذیرش جایگاه تصمیممشورت

اند که اصوالً شورا و مشورت بدون گونه برداشت کردهبعضی این در میان فقها و مفسران،
گیرنده معنا و خالی از فایده است و شخص مشورتدهندگان بینظر مشورتمالپذیرش و اع

اند و در صورت بروز تعارض میان نظر مکلف به تبعیت از آرا و نظرهای ایشان
 دهندگان تبعیت کند. دهندگان نیز حاکم باید از نظر اکثریت مشورتمشورت

« مْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّه ِ...وَشاوِرْهُ»... ی ی مبارکهایشان در برداشت از آیه
اند و منظور از عزم را، تصمیم دهندگان تفسیر کردهعزم را همان عمل به رأی اکثریت مشورت

: 1، ج 1712اند )طالقانی، براساس آنچه در مشاوره رأی بر آن قرار گرفته است، بیان نموده
گونه برداشت شده نیز این« بَیْنَهُم...وَأَمْرُهُمْ شُورَى »ی ی شریفه(. از سوی دیگر از آیه793

ی برتر نحو اتم و اکمل آن واجب کرده است و نمونهاست که این آیه مشورت را بر مسلمین به
عمل کند  -هرچه باشد –ی شورا شود که حاکم به نتیجهشورا و مشورت تنها زمانی محقق می

 حاکم ملزم به رعایت و اعمال« ما ال یتم الواجب اال به فهو واجب»ی عدهرو از باب قاو ازاین
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(. از سوی دیگر حکمت 215 :1791 نظر اکثریت است )عبدالقادر ابوفارس، به نقل از: میرعلی،
نظران پیروی کند، نه آنکه پس از گیرنده از رأی صاحبکند که تصمیمعملی نیز اقتضا می

 (.93: 1733دش رسید عمل کند )معرفت، مشورت، آنچه به نظر خو
اند که ایشان هم استناد کرده )ع(و امیرالمؤمنین )ص(ی پیامبر اکرمپیروان این نظریه به سیره

ترین کردند که مهمکردند و با نظر ایشان مخالفت نمیهمواره با اصحاب خود مشورت می
ق، 1151 الحدید،ین )ابن ابی( و جنگ صف31: 1732مصادیق آن در جریان جنگ احد )نایینی، 

 شود. به بعد( مشاهده می 131: 7ج 
در مقابل نظر مذکور بسیاری از علمای شیعه و سنی، به عدم ضرورت تبعیت حاکم از 

وَشاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ »... ی دهندگان معتقدند. از نگاه ایشان آیهنظرهای مشورت
با  در برداشت از این آیه، ترین دلیل بر این نظریه است. بسیاری از علما،مهم« ه ِ...اللَّفَتَوَکَّلْ عَلَی

و در نگاه کلی  )ص(تصمیم نهایی را حق پیامبر « فَإِذا عَزَمْتَ...»اشاره به مخاطب مفرد عبارت 
اند؛ بدین معنا حاکم اسالمی مخیر است براساس تشخیص خود و با حاکم اسالمی دانسته

دی نظرهای مشاوران مختلف، هر کدام از نظرها را برگزیند و بر مبنای آن اتخاذ تصمیم بنجمع
کند و گاه بنابر مصلحتی که نظر اکثریت را تقریر می کند. حال گاه همچون ماجرای جنگ احد،

خالف نظر اکثریت یا حتی نظر سومی را که خالف نظر  ی آن است،دهندهخود او تشخیص
 (.293و  291: 1، ج 1737 کند )مصباح یزدی،است، اتخاذ میاکثریت و اقلیت 

طور صریح به اند،ی عدم ضرورت تبعیت از مشورتبر این، روایاتی که مثبِت نظریهعالوه
( 721البالغه: حکمت )نهج )ع(گویای این نکته است. براساس صراحت فرمایش امیر مؤمنان 

را در قالب مشورت در اختیار حاکم اسالمی قرار از تکالیف مؤمنان این است که نظرهای خود 
جا که ها نگذرد. اما از آندهند و او نیز مکلف است در آن بیندیشد و بدون توجه از کنار آن

در صورت عدم تبعیت  ضرورتی به تبعیت از آن ندارد، حاکم پس از اندیشیدن در مشورت،
برداری و همه مکلف به پیروی و فرمان شودهیچ حقی برای مردم ایجاد نمی حاکم از مشورت،

 اند.از تصمیمات حاکم اسالمی
اثبات است، چراکه براساس روایتی از امام نیز این بحث قابل )ص(ی پیامبر اسالم در سیره

نمود و سپس بر آنچه خود تشخیص همواره با یاران خود مشورت می )ص(پیامبر » )ع(رضا 
به مشورت )ع( (. مواردی را که معصومین 151: 2، ج 1731 )برقی،« گرفتداد تصمیم میمی

زیرا ممکن است  توان دلیل بر لزوم تبعیت از مشورت دانست،اند نیز نمیعمل کرده
تر یابد و آن نظر اکثریت را با عقل و شرع سنجیده ی نظرها،گیرنده پس از بررسی همهمشورت

معصومین )ع( هم ممکن است از روی  رو عملرا برگزیند که اتفاق بعیدی نیست. ازاین
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سبب اینکه اکثریت چنین ها با در نظر گرفتن جمیع جهات باشد و نه صرفاً بهپذیرش نظر آن
 (.711: 1791 اند )کعبی،نظری داشته

رسد اگرچه مشورت یکی از وظایف نظر میبندی هر دو استدالل بهدر نهایت و با جمع
ی خود حاکم است و وی لزوماً گیری نهایی بر عهدهمتصمی حاکم اسالمی برشمرده شده،

ی فقهی یک نهاد ی مشورت نیست و در نتیجه شوراها در اندیشهمکلف به تبعیت از نتیجه
 آیند.می حساببهساز تصمیم

 يریگجهینت
شورا در قامت یک نهاد  در اتخاذ یک تصمیم کالن حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی،

ی گیر خواهد پرداخت یا وظیفهی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیمائهساز، به ارتصمیم
 گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟تصمیم

ی بررسی اهمیت جایگاه مشورت و تبلور آن در نهاد شورا گویای این امر است که با ادله
ن نهاد در مدیریت امور عمومی برای توان اثبات کرد که استفاده از ایعقالنی و منطقی متعدد می

های فکری فقهی و حقوقی نیز رسیدن به مدیریت بهینه الزم و ضروری است. بررسی منابع نظام
گویای این امرند که در هر دو نظام جایگاه و نقش خاصی برای نهاد شورا در نظر گرفته شده 

این دو نظام از حیث است؛ اما این نکته بدین معنا نیست که نقشی که برای شورا در 
 بینی شده، یکسان و واحد است. گیری پیشسازی و تصمیمتصمیم

های ی حقوقی و در نظامبررسی نقش و جایگاه این نهاد در مدیریت امور عمومی در اندیشه
ی وظایف شوراها در مدیریت امور عمومی ی حیطهحقوقی مختلف گویای این است که دایره

گیر ست و این نهادها در موارد متعددی در قامت یک نهاد تصمیمسازی افراتر از تصمیم
که در گونهکنند و از این حیث همانآفرینی میصورت مستقیم در مدیریت امور عمومی نقشبه

ی گیری و ادارهاز ارکان تصمیم»قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هم ذکر شده است،  3اصل 
ی حقوقی نهادی است بر توان گفت که شورا در اندیشهمیآیند و حساب میبه« امور کشور

گیری از متخصصان یا براساس مشارکت دادن مردم در ی خرد جمعی که یا از طریق بهرهپایه
-ی جامعه، در مدیریت امور عمومی جامعه در ساحت تصمیمسرنوشت خویش از طریق اداره

 کند.سازی و نظارت مشارکت میتصمیم گیری،
ع شورا از نگاه منابع فقهی یک نهاد ضروری است که منافع زیادی برای مدیریت در مجمو

صورت مستقیم در قالب مدیریت تنها بهی فقهی نهجامعه خواهد داشت. شوراها در اندیشه
گیری صورت غیرمستقیم نیز به تصمیمبلکه به ی جامعه را بر عهده گیرند،توانند ادارهشورایی نمی
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آور نیست. شوراها در قامت یک ها برای حاکمان الزامت، چراکه تصمیمات آننخواهند پرداخ
ی اسالمی را به اتخاذ راهبردهای ساز مؤثر در مدیریت امور عمومی، حاکم جامعهعنصر تصمیم

گیری ندارد، بلکه در کند. این نهاد نقش مستقیمی در جریان تصمیممقرون به صواب هدایت می
ی نظرهای مشورتی خود به گیری است، با ارائهکه گامی پیش از تصمیمسازی ی تصمیممرحله

ی تصمیمات صورت غیرمستقیم در همهدهند و از این حیث بهوسو میگیران سمتاذهان تصمیم
ی مشورت از سوی کارشناسان امین و خبره و ی مدیریت امور عمومی مؤثرند. ارائهدر حیطه

از آن حاکم با توجه به این م اسالمی واجب است و پس های ایشان از سوی حاکجلب مشورت
گیری باید تالش کند بندی نظرهای مخالفان و موافقان موضوع مورد تصمیمنظرها و با جمع

 ممکن را اتخاذ کند. بهترین تصمیم
ی فارسی به شورا تعبیر شده رسد اگرچه نهاد مذکور در منابع حقوقی، در ترجمهنظر میبه

اشتباه اشتراک لفظی به میان شورای فقهی و شورای حقوقی، اظ کارکردی و مبنایی،است، از لح
توان در تعبیر علم منطق ها را از لحاظ کارکردی میبرقرار شده باشد؛ چراکه نسبت دقیق بین آن

سازی و هم دانست؛ زیرا شوراهای حقوقی هم در بعد تصمیم« عموم و خصوص مطلق»نسبت 
که شوراهای فقهی صرفاً نقش کنند، درحالیگیری ایفای نقش میی تصمیمدر مرحله

 سازی دارند.تصمیم
شده در این موضوع که در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران نیز رسد اشتباه حاصلنظر میبه

ی حقوقی نسبت به مفهوم ناشی از اشتباه یا مسامحه در تعبیری است که در اندیشه تأثیر گذاشته،
اند که رت گرفته است. در این اشتباه مفهوم خاصی را با تعریف به اخص، شورا نام نهادهشورا صو

 ای در نظام حقوقی کشورمان شده است.های عمدهاین اشتراک لفظی موجب سوءبرداشت
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1- Associate professor, Shahid Beheshti University 
2- Public Law Master, Shahid Beheshti University 

Abstract 
Emphasis of scholars on the influence of the council regarding the 

decisions related to public interests necessitates the determination of the 
role of such institution in decision-making in a political and social 
system. As the council has specific reasons and basis in both law and 
jurisprudence, this study seeks to scrutinize the role of this institution in 
the management of public affairs with regard to legal and jurisprudential 
aspects. The ultimate purpose of this research is to answer such question 
that in making a governmental decision related to public interests would 
council act as a just consultant for high authorities or it would itself make 
decisions ?  

 This study with qualitative analysis of data and with a descriptive 
nature tries to reach the research hypothesis using library research method. 
It seems that the council from the legal perspective is an institution with 
general authority of decision-making, policy-making and observation, 
whereas the council derived from the concept of consultation in Islam has 
no power except policy-making and it is just a consultant. Therefore, 
naming many institutions as council in legal and political system of the 
Islamic Republic of Iran is because of inaccuracy and many of institutions 
are known as council due to the narrow definition of the council.  

Key words 
Jurisprudential Analysis, Legal Analysis, Policy-Making, Council, 

Management of Public Affairs, Consultation. 
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An Analysis of Changing the Constitution 
outside the Formal Constitutional 

Amendment Procedure 
 

Tavakkol Habibzade1 & Mostafa Mansourian2*
 

1- Assistant Professor, Imam Sadiq University 
2- Ph. D Student of Public Law, Imam Sadiq University 

Abstract 
Maintenance of the Constitution's supremacy demands its inflexibility 

and one of its requirement is to predict some difficult procedures for 
constitutional amendment so as to prevent the Constitution to be changed 
by personal discretion and tendencies and to preserve the strength of the 
political system. Hence, most of the constitutions predict a formal 
constitutional amendment mechanism and determine the method of its 
revision. But the question is to examine whether it is possible to change 
the Constitution in other ways other than the formal mechanisms or not; 
the issue in which this research seeks to answer with an analytic approach 
and by examination of case studies. 

The findings of this research indicate that the legislative, executive 
and judicial officials intentionally and also as a practical necessity change 
the Constitution outside the formal amendment mechanisms in order to 
solve the dilemmas, and in some cases the Constitution is unintentionally 
changed because of their proceedings and in result, is infringed. In 
addition, referring to the self-determination right in determining the type 
and quality of the legal system is a pretext for total revision of the 
Constitution and therefore, making a new Constitution outside the 
aforesaid procedure. 

Key words 
Total Revision of the Constitution, Making New Constitution 

(Re-Constitution), Informal Amendment of the Constitution, Interpretation, 
Self-Determination Right. 
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The Diagnosis Criteria of the Rules with the 
Nature of the Standing Order of the 

Assembly 
 

Mohammad Barzegar Khosravi
*

 

Ph. D of Public law, Tehran University 

Abstract 
“Standing Order of the Assembly” is important in terms of the ruling 

requirements on the contents of the rules set forth in it. The law of the 
standing order has various rules in which there are some disagreements 
regarding their common aspect and determination of their substantive 
components. The issue is to determine which rules have the nature of 
standing order and what the substantive components of such rules are. 
This article seeks to respond this question with a critical-analytic method 
while using library resources and case study of the Guardian Council’s 
decisions and that aforesaid law. The results of this study indicate the 
rules with the nature of standing order are those with direct and reliable 
connection regarding the procedure of exercising the jurisdiction of the 
Assembly, like the procedure of ratifying the government bills and 
proposals (provided in principle 65), election procedure of the speaker 
and presidential board of the Assembly, competence of internal 
commissions of the Assembly, issues linked with debates (provided in 
principle 66), and those with direct and reliable connection to the internal 
organization of the Assembly such as the number, types and combination 
of aforesaid internal commissions provided in principle 66. These rules 
shouldn’t be related to the procedure of exercising the jurisdiction of 
other institutions like the Guardian Council. This criterion is required-
oriented which isn’t completely considered in law of standing order of the 
Assembly. 

Key words 
Standing Order, Rules with the Nature of Standing Order, Guardian 

Council, Law, Islamic Consultative Assembly. 
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The Council Guardianship  
(Velayat-e-Shuraei) from the perspective 

of Shiite Jurisprudence and the 
Constitutional Law of Islamic Republic 

of Iran 
 

Firouz Aslani1& Ali Asghar Farajpour Asle Marandi2& ValiAllah Heydarnejad3* 

1- Assistant Professor, Tehran University 
2- Ph.D Student of Public Law, Tehran University 

3- Public Law Master, Imam Sadiq University 
Abstract 

There have been various theories suggested regarding the political 
theory of Islam so as to establish the state. One of these ideas mentioned 
by some contemporary jurists is council guardianship (Velayat-e-shuraei). 
The proponents of this view argue that the necessity to consult 
emphasized in religious texts, the guardianship of all jurists, the 
probability of despotism in individual guardianship and etc. requires a 
council of jurists to be made in every era and therefore, state decisions 
would be taken collectively. Among the reasons adduced for this matter is 
citing to the importance and necessity of the council in Islam and 
narratives (Hadiths  ( . Consideration of the reasons in Shiite jurisprudence 

indicates that not only there is no lawful evidence to withdraw the 
individual guardianship, but also there are some reasons in the contrary of 
the council guardianship; such as confronting with trouble in decision-
makings regarding the important issues when the votes are equal in the 
council or the majority isn’t reached, beside the idling of the affairs of the 
Islamic society and the wane of the unity between the council and 
imitators. Since the prediction of the council guardianship in the 
Constitution of Islamic Republic of Iran, passing the time in addition to 
the realization of practical problems, confirmed the absence of lawful 
basis and rationality for this theory and therefore, it was removed from 
the Constitution after the revision. 

Key words 
Public Law, Constitutional law, Council of Jurists, council Guardianship 

(Velayat-e-Shuraei), Guardianship of the Jurist (Velayat-e-Faqih) 
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The Defendant in the Administrative Court 
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Sayyed Mojtaba Vaezi1* & Mahasti Soleymani2 

1- Assistant Professor, Shiraz University 
2- Public Law Master, Shiraz University 

Abstract 
One of the controversial issues regarding the jurisdiction of the 

administrative court of justice is to clarify the institutions under its 
jurisdiction. From the beginning of this court’s formation, there have 
been posited two approaches in this regard: first: restriction of the 
defendant to the executive power, and second: inclusiveness of the court’s 
jurisdiction to all of the institutions with the public power. This article 
while explaining the concept of government in the administrative claims, 
strengthens the latter approach as the desirable one. This study with a 
descriptive-analytical method and scrutiny on law and judicial precedent 
indicates that the first approach isn’t accepted by law and judicial 
precedent with the emphasis on the theory regarding the nature of 
administrative-executive actions of the institutions having public power. 
The approach of inclusiveness, not completely, but with some exceptions 
is also accepted by law. Although the defendant isn’t restricted to the 
executive power from the perspective of judicial precedent, but this 
viewpoint is also far from the second approach and all the institutions 
having public power aren’t under the jurisdiction of the court. 

Key words 
Administrative Court of Justice, Administration, Government, 

Administrative Claims, Jurisdiction, Defendant.  
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The Procedure of the Guardian Council 
Regarding the Principles and Criteria 

Ruling on Legislative Initiative 
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1- Professor, Tehran University 
2- Ph.D. Student of Public Law, Tehran University  

Abstract 
Explaining and Examining the principles and criteria inferred from the 

procedure of the Guardian Council regarding the legislative initiative, in 
addition to theoretical results, can make the legislator familiar with the 
Council's approach in the matter of legislative initiative and on the other 
hand, it can provide for reform in the Guardian Council’s procedure. 
Therefore, this paper seeks to explain and evaluate these criteria with a 
descriptive-analytic approach. 

The study of the Guardian Council’s procedure implies on four categories 
regarding these principles and criteria: first, ways of legislative initiative are 
limited to the cases stipulated in the Constitution; Second, according to the 
recent procedure of the Council, the legislative initiative is correctly 
considered as a legal privilege and due to this reason is optional, although the 
Council hasn’t supervised the judicial bills as well; Third, due process of 
legislative initiative inferred from the Constitution is necessary and should be 
supervised by the Guardian Council. However the Guardian Council as the 
supervisory authority of these legal formalities set forth in the code of 
procedure of the Assembly hasn’t the yet played an active role; Fourth, 
legislative initiative in specific areas is a professional matter; so, beside this 
fact that only the determined authority can make this initiative, the scope of 
this initiative is constrained to the area of jurisdiction.   

Key words 
Legislative Initiative, Guardian Council, Supreme Council of Provinces, 

Member’s Bill, Government Bill, Judiciary Bills. 
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