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 اصول اقتصاد سیاسیِ ی تطبیقیمطالعه
 و قانون اساسی امام خمینی)ره(

 
 **2عبداللهی حسین، *1کاشانی جواد

 

 ایران تهران، ،(ره)طباطبائی عالمه دانشگاه سیاسی علوم و حقوق یدانشکده استادیار. 1

 ایران تهران، ،(ره) طباطبائی عالمه دانشگاه عمومی حقوق دکتری دانشجوی. 2
 

 39/4/9313: رشيپذ  02/99/9310: افتيدر

 چکیده

های فقهی فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی)ره( در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه
تواند ی اختیارات حاکم اسالمی، میی حکومت، والیت و حیطهنوین و متفاوت ایشان در زمینه

ترین سند و با توجه به اهمیت محوری منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد
رو باید دید، حقوقی کشور )قانون اساسی( میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین

اقتصاد سیاسی مدنظر امام)ره( چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا 
اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و 

و منطق سیستمی، از بیانات و  روش تحلیل محتواییانعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک 
گری حداقلی اصل تصدی»، «اصالت مالکیت عمومی»رویکرد فقه سیاسی امام)ره(، اصولی چون 

رخی اصول را از طریق را استنباط کرده و تعارض ب« إعمال حداکثری نقش حاکمیتی»و « دولت
قابل رفع « ی منافع نظام اقتصادیضابطه»و « تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت»

در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان  .دانسته است
 پرداخته است.

گری دولت، مالکیت انون اساسی، تصدیق 44اقتصاد سیاسی، امام خمینی)ره(، اصل  :هادواژهیکل
 .عمومی

 

                                                                                                                                                       
* E-mail: kashani.lawyer@gmail.com 

 E-mail: h.a8314@yahoo.com نويسندة مسئول **
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 مقدمه
ویژه حقوق اساسی( که از مطالعات از جمله بسترهای ارتباطی اقتصاد اسالمی و حقوق )به

ترین اسالم در محوری (2)رود، تحلیل انعکاس نظام اقتصاد سیاسیشمار میبه (1)ایرشتهمیان

امعان نظر به این  با (3).د با نظام مذکور استسند حقوقی کشور )قانون اساسی( و محک این سن
نکته که قانون اساسی، موازین و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت، 

ی سرشکن شدن قدرت در میان ها و همچنین نحوهنهادهای سیاسی کشور و طرز تنظیم آن

های اقتصاد ی انعکاس نگرشحو( است، میزان و ن103: 1333فرمانروایان و فرمانبران )قاضی، 
توجهی و ناآشنایی با مبانی سیاسی در این سند، اهمیت بسزایی خواهد یافت و بر عکس، بی

های اقتصادی ناهمگون با تواند به تحلیلشده در این قانون، میحقوق اساسی اسالم؛ منعکس
 (4)مبانی نظام ما منجر شود.

تواند منشأ نتایج یکردهای فقهی متفاوت، میدر ترسیم الگوی اقتصاد سیاسی اسالم، رو

در این پژوهش، فارغ از )ره( گوناگون شود. علت انتخاب رویکرد فقه سیاسی امام خمینی

این نظام با « ساختار کالن»بنیانگذاری نظام سیاسی کشور توسط ایشان و لزوم قرابت 
ی کارکرد اجتماعی نههای نوین و متفاوت حضرت امام)ره( در زمیهای وی، دیدگاهاندیشه

ی رهبری و در نهایت تجربه (6)ی اختیارات حاکم اسالمی،حکومت، والیت و حیطه (5)فقه،

کشور توسط ایشان است که همگی بستر نظری و عملی مناسبی را برای پژوهش فراهم 

ت؟ دارای چه اصول و اهدافی اس )ره(آورد. در این راستا باید دید اقتصاد سیاسی مدنظر اماممی
این اصول و  نهایت در چگونه این اصول باید تبیین شوند تا تعارضی با یکدیگر پیدا نکنند؟ و

اهداف تا چه حد در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ هرچند برخی آثار به استخراج این 

از منظر ایشان و ارتباط آن با « جایگاه حکومت»از یک سو، توجه به  (7)،انداصول پرداخته
تواند سرمنشأ برداشتی متفاوت شود و از که می« تعیین اصالت در مالکیت»تی مانند موضوعا

ی پژوهشی دیگر را فراهم سوی دیگر، تحلیل نقش این رویکرد در قانون اساسی ایفا، زمینه

امام)ره(  بیانات (3)تحلیل محتواییروش ی اول با استفاده از کند. نوشتار پیش رو در وهلهمی

صول فقه سیاسی ایشان )مانند اصالت حکومت اسالمی(، بررسی کرده و تالش را در کنار ا
ی دوم با استفاده از روش و کند تا اصول اقتصاد سیاسی ایشان را استخراج کند و در وهلهمی

در تفسیر اصول اقتصادی قانون اساسی، این قانون را در محک اصول  (9)منطق سیستمی

 استخراجی قرار داده است. 
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 داف اقتصاد از منظر امام خمینی)ره(اه. 1
بررسی اهداف اقتصاد در دیدگاه ایشان است، )ره( ی ترسیم اقتصاد سیاسی مدنظر امامالزمه

گیری رویکرد اقتصاد سیاسی را تعیین خواهد کرد. با توجه به چراکه این اهداف، جهت
 ل آن اکتفا خواهد شد.به بیان گذرا و مجم (10)،پرداخت تفصیلی به این موضوع در برخی آثار

دانند )خمینی، هدف غایی نظام اسالمی را تهذیب نفس، معنویات و اخالق می)ره( امام
ای است نظر ایشان، اقتصاد هدف نیست، بلکه وسیله(. همچنین به16و15: 7]الف[، ج 1373

 (. 72: 7]الف[، ج 1373برای نیل به هدفی واالتر و باالتر؛ یعنی فرهنگ اسالمی )خمینی، 

افکند، نظام تربیتی و فرهنگی بر این اساس، آنچه بر سایر اهداف نظام اسالمی، سایه می
ای باشد که گونهاست و نظام اقتصادی باید در راستای نظام فرهنگی باشد و اهداف آن به

ی نظام فرهنگی اسالم شود. در نتیجه تربیت و اعتالی ساز کارکرد بهینهدستیابی به آنها زمینه
اسالم دینی است که با تنظیم »کنند: ها هدف غایی است. ایشان تصریح میعنوی انسانم

گشاید. ترقی واقعی همین است که های مادی، راه را برای اعتالی معنوی و انسان میفعالیت

)خمینی، « های مادی گردد و اسالم دین این ترقی استرشد خود انسان، هدف فعالیت

 (.167 :9 ج]الف[، 1373

در این چارچوب، یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی اسالم، استقالل اقتصادی و نفی 

(. ایشان معتقدند که وابستگی 213: 17ج ]ب[، 1373وابستگی به بیگانگان است. )خمینی، 
های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... خواهد بود )خمینی، ی وابستگیاقتصادی منشأ همه

کن کردن فقر درجامعه و ایجاد رفاه عمومی نیز جزء این دسته (. ریشه40: 10ج ]الف[، 1373
از اهداف است، چراکه خدای متعال به حمایت از فقرا و پابرهنگان دستور داده است )خمینی، 

ترین اهداف نظام ی ابعادش از مهمعالوه، عدالت اجتماعی با همه(. به234: 6ج ]الف[، 1373

دارند که اسالم (. ایشان بیان می15و 31: 3ج ]الف[، 1373اسالمی و بعث انبیاست )خمینی، 

ای گذارد که سرمایه در دست عدهگیرد و نه میدنبال تعدیل است؛ نه جلو سرمایه را میبه

 (.36: 3ج ]الف[، 1373محدود جمع شود )خمینی، 

 بازار -اصول کلی حاکم بر روابط دولت. 2
و فقه سیاسی مدنظر ایشان، اصول حاکم )ره( ار امامشده، تمرکز بر آثبا عنایت به اهداف تبیین

توان ادعا کرد تمامی ابعاد این رویکرد، در بازار قابل استخراج است. نمی -بر روابط دولت
 بررسی زیر، احصا شده، اما سعی شده است اصول کلی حاکم بر آن به نحو اجمال، شمرده شود. 
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 . اصالت مالکیت عمومی2-1
های اقتصادی ت، موضوعی ماهیتاً حقوقی است، از ارکان استحکام نظامبا آنکه حقوق مالکی

های غیرحقوقی رود و تحکیم این امر حقوقی، موجب استحکام نظامو سیاسی نیز به شمار می
(. در این میان، اصالت دادن به نوع خاصی از انواع مالکیت و 132و131: 1339شود )دادگر، می

-انواع مالکیت دارای اصالت است، در تحقق هدف مذکور، تعیین یک ازتعیین این امر که کدام

-کننده است، چراکه تعیین اصالت در مالکیت، فارغ از کمک به ایجاد نظم حقوقی، در جهت

های اقتصاد سیاسی یک نظام، پیرامون مالکیت، مؤثر است و آن را به سمت وضعیت گیری
 دهد.اصیل، سوق می

سبتاً رایجی که در مورد تعیین اصالت در مالکیت از منظر در این بخش، ابتدا برداشت ن
وجود دارد، بیان خواهد شد و پس از نقد آن به تبیین برداشت مورد نظر این مقاله )ره( امام

 خواهیم پرداخت. 
موجب برداشتی، با توجه به تعریف مالکیت از منظر امام)ره(، در نظام اسالمی نه اصل  به

نه مالکیت عمومی، بلکه شریعت مقدس اسالم، اَشکال مختلفی  بر مالکیت خصوصی است و
کند: حضرت امام در دارد. این رویکرد، ادعای خود را چنین اثبات میرا برای مالکیت مقرر می

مالکیت در همه موارد، اضافه و »دارند: خود بیان می البیعتعریف مالکیت در جلد اول کتاب 
شود، حتی در آنجا م دارد و شیء که مملوک نامیده میانتسابی است بین شخصی که مالک نا

  (11)«.کنیم به مالکیت در ذمهکه تعبیر می
باشد. بلکه، از احکام سلطه، خود مالکیت نمی»فرماید: ایشان درتوضیح سلطنت نیز می

ا گیرد که بمی بر این اساس، رویکرد مزبور، نتیجه .(21: ق1421خمینی، ) (12)«عقالیی آن است
عنایت به تعریف حضرت امام از مالکیت در اسالم، مالکیت، تلفیق یا احیاناً التقاطی از دو 

تواند باشد و نه مالکیت دولتی و نه مالکیت ای مطلق نمیگونهمالکیت خصوصی یا عمومی، به
 (. 534-532: 1377خصوصی اصل نیست )هدایتی، 

یک از دو مالکیت عمومی و در بررسی نسبت دادن این رویکرد )عدم اصالت هیچ
رسد استناد به تعریف مالکیت توسط ایشان، برای نظر میخصوصی( به حضرت امام)ره( به

اثبات مدعا کافی نیست، چراکه تعریف، درصدد بیان صرفاً ماهیت مالکیت، فارغ از تعیین 
 اصالت برای هر کدام و همچنین ارتباط مالکیت با سلطه است.

ر از نظرهای امام خمینی)ره(، شاید بتوان در دیدگاه ایشان، اصالت بر خالف برداشت مذکو
و « اصل»ی اول مراد از دانست. برای تبیین این ادعا، در مرحله« مالکیت عمومی»را از آنِ 

شده از آرای امام)ره( بیان تبیین خواهد شد، سپس بر این مبنا، نظر استنباط« اصالت داشتن»
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 قابل طرح، پاسخ داده خواهد شد.  شود و در ادامه اشکاالتمی
است و معانی اصطالحی مختلفی برای آن ذکر « پایه و ریشه»در لغت به معنای « اصل»

دستورالعمل شارع نسبت به افراد در حال شک و تردید، بدون آنکه در »شده که از آن جمله، 
قابل ظاهر، دلیل ، است. اصل در این معنی در م«دستور مزبور، کشف از واقع ملحوظ شده باشد

و در فقه آن را اصل عملی هم  (13)رود و در حقوق جدید به آن فرض قانونیکار میو اماره به
« اصل»(. برخی نویسندگان پس از ذکر معانی مختلف 43: 1372جعفری لنگرودی، گویند )می

أ تعدد معتقدند که در اصطالح فقها بعید نیست تمام معانی آن به معنای لغوی برگردد و منش
توان اصل و ی اخیر، می(. بنابر نکته94: 1330هم اختالط بین مفهوم و مصداق باشد )والیی، 

دانست؛ حالتی که در ابتدا و بدو ایجاد، « یک موضوع حالت اصلی و اولیه»اصالت داشتن را 
 برای آن متصور بوده است. 

پردازیم. ایشان در رد میحال براساس تعریف مذکور، به استنباط نظر امام)ره( در این مو
عنوان انفال و ملک امام)ع( مواردی که در روایات به»ی ماهیت انفال قائل بدین هستند که زمینه

ق است و متفاهم از مجموع روایات این است که آنچه یهمه از باب ذکر مصاد ،نام برده شده
 رشود و مالک دمیبر موارد زیادی  عنوان واحدی است که منطبق ،( استعمربوط به امام)

چیزی )اعم از زمین و غیر زمین( که صاحب و مالکی  همه یکی است و آن این است که هر
برای والی است تا آن را در مصالح مسلمانان مصرف نماید و این بین دولت ها  ،نداشته باشد

 (14).(25 :1363، )خمینی« ل استنیز متداو
خصوصی برای یک شیء، امری عارضی  مستفاد از عبارات مذکور، وجود صاحب و مالک

بوده و نیازمند اثبات است و تا این امر، ثابت نشده باشد، حالت اصلی در مالکیت، مالکیت 
حکومت اسالمی )والی( است. به بیان دیگر، حالت اولیه و اصلی، مالکیت والی )حکومت 

 اسالمی( است و مالکیت خصوصی افراد، امری خالف اصل است.
در دیدگاه امام)ره( و ارتباط آن با « اصالت و اولویت حکومت اسالمی» ی دیگر،نکته

ی والیت و حکومت را جزء احکام فرعی و است. فقها اغلب مسئله« اصالت مالکیت عمومی»
عبارت دیگر، آنان به (15)کنند.اند و لذا آن را ذیل فروعات احکام طرح میثانوی در نظر گرفته

رو، اند. ازایندر چارچوب احکام شرع مورد بحث قرار داده ی والیت و حکومت رامسئله
حکم تبعی، ماهیت تبعی خواهد یافت؛ یعنی به تبع حکم دیگری که اصالت دارد، طرح 

شود. حال نوآوری امام خمینی)ره( در تغییر برداشت رایج این است که به اعتقاد ایشان می
به تبع احکام اصلی طرح شود. والیت با ای فرعی نیست تا ی والیت و حکومت، مسئلهمسئله

عنوان اولی و ذاتی مشروعیت دارد، زیرا تأسیس حکومتی مبتنی بر والیت فقیه تنها با چنین 
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حکومت محور احکام بر این اساس،  (.451: 2]الف[، ج 1373)خمینی،  دیدگاهی میسر است
جه نداشتن به این و قوانین است و صدور احکام در این راستاست. از همین روست که تو

ی جامعه را محور و اشتغال به فصول منقطع و دور داشتن فقه از محور حکومت، قدرت اداره
رو در (. ازاین406: 1377مرتضوی، شود )های فراوانی میگیرد و دچار بن بستاز آن می

دیدگاه ایشان، احکام هدف اصلی نیستند؛ بلکه هدف بالتبع و ابزاری در راستای اجرای 
  (16)حکومت و بسط عدالت است.

کند، طبعاً تمامی ابعاد مرتبط با آن نیز دارای که امری، اصالت و اولویت پیدا میهنگامی
که حکومت اسالمی اصیل و اُولی تلقی شود، مالکیت اصالت و اولویت خواهند شد. هنگامی

ود. بر این اساس، اموال اصیل و اولی خواهد ب -در مقابل سایر انواع مالکیت –مرتبط با آن نیز 
عمومی و مالکیت مترتب بر آن که از آنِ حکومت اسالمی است، موضوعی دارای اصالت و 

موضوعیت داشتن اجرای »اولویت است، چراکه علل اصالت دادن به حکومت اسالمی مانند 
ق با چنین ترتیبی، تحق« ی جامعههای اجرایی ادارهضرورت»، «عدالت و طریقیت داشتن احکام

 حداکثری خواهد یافت.
ی قاعده»و « اصل مالکیت عمومی»از موضوعات قابل طرح در این مورد، نسبت 

 و تزاحم احتمالی این دو است. (17)«تسلیط
تسلیط با ی رسد از دو بعد حکمی و موضوعی، اصل مالکیت عمومی و قاعدهنظر میبه

که )اموال مردم( است؛ درحالی« اموالهم»ی تسلیط، یکدیگر تفاوت دارند. موضوع قاعده
مترتب بر « حکم»است. از نظر « اموال بدون مالک خصوصی»، «اصل مالکیت عمومی»موضوع 

ی تسلیط، در تدارک دنبال اثبات مالکیت است، اما قاعدهاین دو نیز، اصل مالکیت عمومی به
ت خصوصی افراد، و این دو مجزا از یکدیگرند. اصل مالکی« مالکیت»است و نه « تسلط»ایجاد 

 (13)ی منطقی آن است؛ اما خود آن نیست.جدای از اصل تسلیط است و به بیان امام)ره( نتیجه
ی تسلیط، اثبات اختصاص و تعلق مال به مالک خصوصی است، فرض قاعدهبنابراین پیش

اند و پس از )...علی اموالهم( مسلط« اموال خودشان»گوییم مردم بر چراکه در قاعده می
کند. اما محل طرح اصل ذکر می« هاتسلط مردم بر آن»فروض گرفتن این موضوع، حکم آن را م

 مالکیت عمومی اموال، اصوالً پیش از این قاعده و مقدم بر آن است.
دانست، « اصل عدم والیت»را در تزاحم با « اصل مالکیت عمومی»توان همچنین نمی

هر موردی، باید احراز شود که آیا شأن و کار  چراکه پیش از استدالل به اصل عدم والیت در
، زیرا با یقین به اینکه شأن مزبور از «امر الناس»است یا « امر اهلل»مورد استدالل، از مصادیق 
 (.149: 1333، جوادی آملیتوان به اصل عدم والیت تمسک کرد )مصادیق امر اهلل است، نمی



 
 
 

 ی تطبيقی اصول اقتصاد سياسیِ امام خمينی)ره( و قانون اساسیمطالعه
 

 

 

19 

توان برداشتی سوسیالیستی از ه( را نمیر مذکور از نظرهای امام)رتقریشایان ذکر است 
وجود بشریت به یند در اوایلی که جامعهامدعی هاقلمداد کرد. سوسیالیستایشان  هاینظر

؛ زمین من و زمین تو، ثروت من و وجود نداشتاشتراکی بود و مالکیت  یآمد، یک جامعه
در آسایش زندگی  ثروت تو مطرح نبوده، همه چیز اشتراکی بوده و بشر در یک بهشت و

جمله وجوه اشتراک تمامی نظریات  توان از(. همچنین می292: 1363)مطهری،  کرده استمی
دارها گر( و مضر بودن بورژواها وسرمایهکار یسوسیالیستی را طرفداری از پرولتاریا )طبقه

علق اصالت مالکیت عمومی مبتنی بر تست که ا این در حالی(. 31-29: 1353دانست )سعیدی، 
مند مردم بر اموالشان و ی اشیا به خداوند و مالکیت حقیقی اوست و اصوالً با تسلط نظامهمه

دارى ظالمانه و اسالم نه با سرمایه از نظر امام)ره(احترام مالکیت خصوصی مخالفتی ندارد. 
 طور جدىهبلکه آن را ب ،هاى تحت ستم و مظلوم موافق استتوده یکنندهحساب و محرومبى

و نه رژیمى مانند رژیم ؛ داندکند و مخالف عدالت اجتماعى مىدر کتاب و سنت محکوم مى
 ...باشندکه با مالکیت فردى مخالف و قائل به اشتراک مى مارکسیسم لنینیسم استکمونیسم و 

بلکه اسالم یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن 
)خمینی،  افتدهاى اقتصاد سالم به راه مىکه اگر بحق به آن عمل شود، چرخ ؛صرفمالکیت و م

 (. 200: 21]ب[، ج 1373
 اما باید ،مالکیت عمومی استرسد از دیدگاه امام)ره(، اصالت از آنِ نظر مینتیجه آنکه به

 (21)،تحق مدیری (20)،حق انتفاع (19)،توجه داشت مالکیت آثار مختلفی دارد که حق دسترسی
حال آیا اصالت دادن به  (24)هاست.ی آناز جمله (23)و حق انتقال (22)حق اخراج از مالکیت

مالکیت عمومی و اثبات آن به معنای جواز إعمال تمامی این آثار، توسط دولت نیز است؟ 
عبارت دیگر، ماهیت و آثار مالکیت عمومی که در اختیار دولت است، چیست؟ و چه به

این مورد وجود دارد؟ هرچند بررسی تفصیلی این سؤاالت، مجال دیگری را  ای درضابطه
مالک و « منافع و مصالح نظام اسالمی»اختصار باید گفت با توجه به بیانات امام)ره( طلبد، بهمی

رو اصالت مالکیت عمومی قابل اثبات ازاین (25)ی تعیین ابعاد عملکرد حکومت است.ضابطه
ن إعمال آن، تابعی از مصالح و منافع نظام، از جمله منافع نظام اقتصادی است، اما تعیین میزا

 پردازیم.است که در ادامه به بسط آن می

 گری حداقلی دولت. اصل تصدی2-2
توان از بیانات حضرت امام)ره( استخراج کرد، این است که ایشان از دیگر اصولی که می

« دخالت مستقیم»کنند، ات و امکانات به مردم میی خدمبر آنکه دولت را ملزم به ارائهعالوه
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دولت را در تمامی اموری که مردم توان و میل به انجام دارند، غیرضروری و حتی نامشروع 
دولت، همان دخالت مستقیم او در اقتصاد است که به « گریتصدی»دانند. منظور از نقش می

نحوی که دولت از ادی است، بههای اقتصمعنای در دست داشتن مالکیت و مدیریت بنگاه
 اقتصادی باشد. های ی فعالیتکارهلحاظ عملیاتی، همه

های امام)ره( استخراج کرد. برای توان از فرمایشگری حداقلی دولت را میلزوم تصدی
خواهید برای همه خدمت بکنید، برای چهل میلیون جمعیت، شما که می»فرمایند: نمونه، می

تواند کار بکند... بازار را شریک کنید در کارها... کارهایی که از بازار یک دولت محدود نمی
، خمینی« )آید، جلویش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست، آزادی مردم نباید سلب بشودمی

 (26)(.34: 19]الف[، ج 1373
ی فعالیت اقتصادی را داشته بر این اساس، چنانچه بازار و بخش خصوصی توان و انگیزه

بایست مانع آزادی آن شد. از این هاست و نمیی دولت در آند، اصل بر عدم مداخلهباش
توان اصل دخالت حداقلی دولت در بخش خصوصی را استنتاج کرد که البته سخنان، می

مالک تعیین کم و کیف این دخالت است و تغییر مصالح، منتج به تغییر « مصالح نظام اسالمی»
 خواهد شد. ی دخالت دولتسطح و حوزه

متناقض « گری حداقلی دولتتصدی»و « مالکیت عمومی»شاید در نگاه اول، دو اصل 
ی اصل دوم، ی اصل اول، مبسوط الید شدن حاکم اسالمی و نتیجهقلمداد شود، چراکه نتیجه

ی عدم جواز دخالت مستقیم او در بخش خصوصی است. اما باید توجه داشت که نتیجه
و مبسوط الید شدن دولت، باید صرفاً إعمال حداکثری نقش اصالت مالکیت عمومی 

خود را در حد إعمال « اثر حق مالکیت»عبارت دیگر، دولت الزم است باشد. به« حاکمیتی»
بداند، چراکه دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، امری بر خالف اهداف و  (27)«حق مدیریت»

وری، رشد اقتصادی، توزیع ای بهرهجمله بهبود شاخص همصالح نظام اقتصادی کشور، از
و اثر اصالت دادن به مالکیت عمومی مانند  (93: 1333صادقی و دیگران، درآمد و... است )

افزایش سیاستگذاری و مدیریت کالن نظام اقتصادی توسط دولت در تضاد به این نوع 
 هاست.دخالت

 . اصل إعمال حداکثری نقش حاکمیتی2-3
ریزی کالن، سیاستگذاری راهبردی، کنترل و ی برنامهبه وظیفه نقش حاکمیتی دولت بیشتر

  (23)تنظیم بازارها و توازن اجتماعی و نظارت تأکید دارد.
إعمال نقش گری دولت را دارد، که منافع اقتصادی، اقتضای حداقلی بودن تصدیگونههمان
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ائات این منافع نیز از اقتضحاکمیتی توسط دولت و مدیریت عملکرد بخش خصوصی )بازار( 
دولت باید نظارت »فرمایند: در مورد لزوم نظارت بر بازار می )ره(اماماست. برای نمونه، 

اسالمی است، بر خالف شرع  بکند... در اینکه یک کاالهایی که برخالف مصلحت جمهوری
بشود است، آنها را نیاورند. این نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنید که فردا بازارها پر 

 .(34: 19ج ]الف[، 1373، خمینی« )ها و از آن بساطی که در سابق بوداز آن لوکس
جلوی مردم را نگیرید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا »...فرمایند: همچنین می

 (.34: 19ج ، 1373، خمینی« )بشود...
شود. اگر بخواهد دولت در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد می»

مستقل اجرا کند، قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هر چه قدرت دارند برای این امر 
آنها باید نظارت کنند در امور، لکن مردم را هم ، مهم به میدان بیاورند، لکن با نظارت دولت

آزاد باشند لکن چنانچه حاال بعد از جنگ است مردم باید در کارهای تجاری  ..شرکت بدهند.
با نظارت دولت، که یک وقت ـ خدای نخواسته ـ دوباره از آن چیزهایی که از خارج 

آوردند دوباره شروع نکنند. دولت اجازه بدهد مردم از آوردند و آن چیزهای فاسدی که میمی
)خمینی، « خارج چیز بیاورند، تجارت کنند، لکن نظارت داشته باشد که فساد ایجاد نشود

 (.116: 21]الف[، ج 1373
رسد درشرایط عادی حاکم بر بازار، حداکثری بودن نظر میبه )ره(با توجه به بیانات امام 

نظارت و اِعمال نقش حاکمیتی، امری ضروری است، چراکه در نظام اقتصادی که برای آن 
را  تواند نیل حداکثری به اهدافاهدافی ارزشی ترسیم شده است، حداکثری بودن نظارت، می

 نیز به ارمغان آورد.

 بررسی تطبیقی قانون اساسی و اقتصاد سیاسی امام خمینی)ره( . 3
اصول »با « اهداف و اصول اقتصاد سیاسی مدنظر امام)ره(»در این مرحله، میزان انطباق 

بررسی خواهد شد. بدین منظور، نگاهی اجمالی به مباحث اقتصادی قانون « قانون اساسی
و سپس به بررسی  (29)ادی، وظایف حکومت و...( خواهیم انداختاساسی )اهداف اقتص

 پردازیم:تطبیقی مذکور می
ویژه در فصل چهارم سعی کرده مبانی اقتصاد های مختلف بهقانون اساسی در بخش

ریزی کند. از جمله اسالمی را مدنظر قرار دهد و امور اقتصادی کشور را براساس آن طرح
عنوان اهداف اصولی قانون اساسی نیز شمرده تواند بهساسی که میرویکردهای محوری قانون ا

ریزی اقتصادی صحیح و پی»ی قانون اساسی(، )مقدمه« ی تعالی دانستن اقتصادوسیله»شود: 
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عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع 
رفع تبعیض ناروا و »و « و بهداشت و تعمیم بیمههای تغذیه و مسکن و کار محرومیت در زمینه

 ( است. 3اصل  12و  9)بندهای « ایجاد امکانات عادالنه برای همه
ف دولت را قرار داده است که وظاینظر به اهداف مذکور، اصولی را مدقانونگذار برای نیل 

، همیتلحاظ اه قانون اساسی ذکر شده و ب 43در اصل  اغلب ،این وظایف .دهدتشکیل می
نیز، مورد تأکید قرار گرفته است؛ تأمین نیازهای  قانون اساسیها در اصول دیگر برخی از آن

ی منظور رسیدن به اشتغال کامل، تنظیم برنامهاساسی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به
 ازبارعایت خودسازی معنوی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیر و... اقتصادی 

 این اصول و وظایف است. یجمله
قانون اساسی نیز، مالکیت بر سه قسم دولتی، تعاونی و خصوصی بوده  44موجب اصل ه ب

اصل  5و بند  49اصل همچنین  .نظر گرفته شده است هایی درمحدودیتسه بخش،  و برای هر
 ،ت خصوصیبرای مالکی و منع اضرار به غیر ، به شروطی چون مشروع بودنقانون اساسی 43

  (30)ده است.کراشاره 
دهد که اهداف اقتصاد سیاسی مدنظر امام)ره( )شاید بتوان بررسی این دو موضوع نشان می

 گفت به تمامه( در اصول قانون اساسی متجلی شده است. هدف نبودن اقتصاد و محوریت
الکیت معنویات و اخالق، حمایت از فقرا و پابرهنگان، برقراری عدالت، حرمت مشروط م

ی انعکاس اصول اقتصاد سیاسی ایشان خصوصی و... فصل مشترک این دو هستند. اما در زمینه
 خورد.در قانون اساسی، نکاتی به چشم می

صراحت در اصول قانون هرچند موضوع اصالت یا عدم اصالت هر یک از انواع مالکیت، به
متعدد قانون اساسی مانند اساسی اشاره نشده است، پررنگ بودن مالکیت عمومی در اصول 

کنندگان آن به این نوع مالکیت است که البته شاید ی گرایش تدویندهندهنشان 45و  44اصول 
بتوان آن را از جمله آثار اصیل دانستن مالکیت عمومی قلمداد کرد. این نکته، نافی تصریح 

به این  47و  46قانون اساسی به محترم شمردن مالکیت خصوصی نیست، کما اینکه اصول 
ی دو مالکیت خصوصی و عمومی، مالکیت عمومی، انعکاس مالکیت اشاره دارد، اما با مقایسه

 بیشتری در قانون اساسی پیدا کرده است.
چنانکه ذکر شد، منافع و مصالح نظام اقتصادی، مخالف إعمال تمامی آثار مالکیت عمومی 

قانون اساسی منعکس نشده است. هرچند رسد این نکته در اصول نظر میتوسط دولت بود و به
 44قانون اساسی مخالف تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ مطلق است، اما اصل  43اصل  2بند 



 
 
 

 ی تطبيقی اصول اقتصاد سياسیِ امام خمينی)ره( و قانون اساسیمطالعه
 

 

 

929 

خارجی و...  ، صنایع مادر، بازرگانیی صنایع بزرگکلیهرا شامل دولتی بخشقانون اساسی، 
و  ، تجارت، صنعت، دامداریاز کشاورزی قسمت آن را صرفاً شامل خصوصی دانسته و بخش

 . است و تعاونی دولتی اقتصادی هایفعالیت «مکمل» داند کهمی خدمات

در جریان مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز هرچند در مواردی، برخی 

 (32)«رویکردهای فرهنگی»و  (31)«توان پایین بخش خصوصی»هایی چون «ضرورت»نمایندگان، 

اند، نقش دولت در اقتصاد، تا آنجا در توجیه دخالت حداکثری دولت در اقتصاد، عنوان کرده را

تذکر به حرمت »و  (33)«ترس از محو شدن بخش خصوصی»دفعات، گسترده شده بود که به

قانون  44هرچند ذیل اصل  (35)خورد.در سخنان نمایندگان به چشم می (34)«مالکیت خصوصی

ی شورای مشروط بودن انواع مالکیت، اشاره کرده است. در عمل، رویهاساسی به محدود و 

عنوان نهاد مفسر قانون اساسی، ثابت کرده بود که اصل بر حفظ ساختار صدر اصل نگهبان به

قانون اساسی بوده و خروج از آن ساختار، استثنا، و نیازمند اثبات موردی است. با اینکه  44

تدریج بهی اول تا چهارم توسعه، سالههای پنجبرنامه نی مانندشورای نگهبان با تصویب قوانی

قانون اساسی را داد، این  44های صدر اصل برخی از فعالیت به بخش خصوصیی ورود اجازه

انتقال مالکیت، ماهیتی استثنایی، در صورت احراز شرایط و تحقق ضرورت صورت پذیرفته 

در خصوص  شورای نگهبان 2/9/1373رخ مو 7145 یشماره ینظریه( 9-4بند )است. 

 یشماره ینظریه 16یا بند  (36)24/3/1373ه مصوب دوم توسع یسالهپنج یبرنامه یالیحه

نیز  (37)سوم یبرنامه یشورای نگهبان در خصوص الیحه 21/12/1373تاریخ  6355/21/73

حفظ ساختار صدر  رو مفسر قانون اساسی، اصل را برخود، شاهدی بر این مدعاست. ازاین

قانون اساسی دانسته و آثار مالکیت عمومی را حتی به تصدی مستقیم آن توسط دولت  44اصل 

 نیز سرایت داده و تغییر این ساختار را مطابق ذیل اصل، امری استثنایی و محدود دانسته است. 

قانون  50توان در اصلدولت در اقتصاد را می عمال نقش حاکمیتیاز سوی دیگر، مصادیق إ
قانون  71های اقتصادی از حیث حفاظت محیط زیست(، اصل اساسی )نظارت دولت بر فعالیت

اساسی )صالحیت تقنینی عام مجلس شورای اسالمی( و... مشاهده کرد. نظارت دولت بر 
 (39)و مشروح مذاکرات آن (33)ای طراحی شده است که در متن قانون اساسیگونهاقتصاد به

فعات، بر محدود بودن حتی مالکیت خصوصی و نفی اطالق در این مالکیت، دصراحت و بهبه
 دولت، به این بخش نیز سرایت کرده است. عمال نقش حاکمیتیرو اِاشاره شده و ازاین
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 گیری نتیجه
، «موضوعیت داشتن اجرای عدالت و طریقیت داشتن احکام»با توجه به مباحثی چون 

موضوعی اصیل « والیت و حکومت اسالمی»ی ، مسئله«ی جامعههای اجرایی ادارهضرورت»
)مالکیت حکومت « مالکیت عمومی»تلقی خواهد شد و به تبع، ابعاد مرتبط با آن، از جمله 

تعیین ماهیت و آثار مالکیت »مند بودن ی دیگر ضابطهاسالمی( نیز اصالت خواهد یافت. نکته
منافع و مصالح »ظرهای امام)ره(، است که هرچند موضوعی مجزاست، مستفاد از ن« عمومی

ی ما در این مورد است و منافع اقتصادی کشور از جمله بهبود معیار و ضابطه« نظام اسالمی
شود تا اوالً برخی آثار وری، رشد اقتصادی و توزیع درآمد، موجب میهای بهرهشاخص

ل را در را محدود کنیم و اص« حق انتفاع و دخالت مستقیم»مالکیت حکومت، مانند 
حق إعمال حداکثری »بدانیم و ثانیاً برای حکومت، « گری حداقلی او در امر اقتصادتصدی»

)نظارت، سیاستگذاری راهبردی، کنترل و تنظیم بازارها و...( قائل شویم. بدین گونه « مدیریت
شود و است محقق می« اصالت مالکیت عمومی»که همان « اثر اصالت حکومت اسالمی»هم 
رعایت شده است و همگی « منافع و مصالح نظام اقتصادی»آن یعنی حصول « یطهضاب»هم 

گیرند. با بررسی اصول قانون اساسی، صورت منسجم و هماهنگ، در کنار یکدیگر جای میبه
تواند نشان از اصالت مالکیت عمومی قانون اساسی، می 45و  44اصول ی تدوین هرچند نحوه

قانون اساسی و تفسیر شورای  44ی اصل اقتصاد در نتیجه باشد، دخالت مستقیم دولت در
گری حداقلی دولت است. آنچه نظام حقوقی ی انعکاس نیافتن تصدیدهندهنگهبان از آن، نشان

قانون  44های کلی اصل تر کرد، سیاستما را به اجرای اصول اقتصاد سیاسی امام)ره( نزدیک
گسترش »ها که از یک سو با اهدافی مانند سیاستاساسی ابالغی مقام معظم رهبری بود. این 

های بخشافزایش سهم »، «منظور تأمین عدالت اجتماعیمالکیت در سطح عموم مردم به
های بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهش کا»، «خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

ه و از سوی دیگر با نزدیک شد« گری حداقلی دولتاصل تصدی»)بند الف( به « اقتصادی
« ی و هدایت و نظارتگذارتغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست»

اصل مالکیت »و تبیین صحیح از « اصل إعمال حداکثری نقش حاکمیتی»)بند ج( به تحقق 
قانون  44های کلی اصل همچنین قانون اجرای سیاست ده است.کرو آثار آن کمک « عمومی
 (40)در این راستا به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. 25/03/1337 مصوب اساسی
نیازمند بررسی بیشتر و تأمل عنوان یک اصل، ذکر است طرح مالکیت عمومی به شایان
و بستر تحقیقات بیشتری  ستنظران در این راستا، راهگشاصاحب تری است و راهنماییفزون

 د.کررا فراهم خواهد 
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 هايادداشت
1. Interdisciplinary 
2. Political Economy System  

بررسی آن دسته از مسائل اقتصادی که در »آمده است: « اقتصاد سیاسی اسالم»در مورد موضوع . 3
. (17: 1333)عمید زنجانی، « گیردحوزه سیاست و قلمرو اختیارات دولت اسالمی قرار می

 :سی، ر.کبرای آشنایی با دیگر نظریات اقتصاد سیا
Caporaso, Levine, 1992; Mill, 1965 Schumpeter, 1954  :به نقل ازBarry jones, 2001, 

vol3: 1225-1229 . ،1391 : مقدمه؛ پوراحمدی،1373همچنین متوسلی . 

گر اقتصادی، سیستم حقوقی را یک انتخاب عقالیی از سوی کل جامعه برای نمونه، یک تحلیل. 4
ر.ک: بر و تدریجی قلمداد کرده است. گیری آن را نیز امری زماندانسته و فرایند شکل

عنوان منبعی در کنار . این در حالی است که در نظام حقوقی اسالم، عقل به26: 1331 آخوندی،
شود که از مبانی متفاوتی با دیدگاه مذکور نشات گرفته نقل و هر دو ذیل منبع وحی تعریف می

 . 1376 ست. ر.ک: جوادی آملی،و موجد نتایج متفاوتی نیز ا

 . 163و 167: 4]الف[، ج 1373ر.ک: خمینی، . 5

ی بیشتر، شود. برای مطالعههای نوآوری ایشان در مورد فقه سیاسی بررسی میدر ادامه زمینه. 6
 .71: 1337 زادگان،ر.ک: مهدوی

 . 1330 میرمعزی، ر.ک:برای مثال . 7

8. Content Analysis 
است که آن  سیستمی، قرائت یک قانون بر وفق سایر عناصر همان نظام حقوقیهدف استدالل . 1

« سازی بافتیاستدالل از طریق هماهنگ»رو، در این روش به قانون، جزئی از آن است. ازاین
(The argument from contextual-harmonization)  از طریق تاریخ»و» (The argument from history) 

 (.195: 1333 تبار،است )جعفریتوجه ویژه شده 

 . 1337؛ میرمعزی، 1331میرمعزی،  ر.ک: طور مثالبه. 90

 «الغیر... ةشیئی فی ذم ةبین المالک و المملوک حتی فی مالکی ةفی جمیع الموارد اضاف ةان الملکی». 99

  «...ةللملکی ةبل هی من االحکام العقالئی ةلیست هی الملکی ة...ان السلطن». 91
13. Fiction 

توان مترادف با اموال عمومی در ادبیات حقوقی دانست، انفال و اموال حکومت اسالمی را می. 94
اند یا به حفظ چراکه اموال عمومی اموالی هستند که برای استفادۀ مستقیم تمام مردم آماده

 تواندمصالح عمومی اختصاص داده شده و دولت تنها از جهت والیتی که بر عموم دارد می
مالک »(. در آنچه از امام خمینی)ره( نیز نقل شد، به 65: 1332آنها را اداره کند )کاتوزیان، 

« مالکیت و اداره توسط حکومت»و « مصرف در جهت مصالح مسلمانان»، «خاص نداشتن
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 اشاره شده است. 
یت فقیه را ی والی فقیه، مسئله، صاحب جواهر، با وجود اعتقاد به ثبوت نیابت عامهبرای مثال. 95

 .(394: 21ج تا، طرح کرده است. )نجفی، بی از منکر معروف و نهیامر بهدر کتاب 
اسالم حکومت است در جمیع شئون آن و احکام شرعی ]فرعی[ قوانین اسالم هستند احکام ». 96

های حکومت هستند، بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسایلی هستند که در جلوه ای از جلوه
شوند. پس اینکه فقیه حصن اسالم است کار گرفته میحکومت و بسط عدالت به جهت اجرای

سلم و  صلی اهلل علیه وآله و معنایی ندارد مگر اینکه او سرپرست اسالم است، همچنان که پیامبر
  .(437: 2ج ، 1363 ،)خمینی «اند در جمیع امور حکومتیالسالم سرپرست اسالم بودهائمه علیهم

ی مبانی روایی آن حدیث مشهور تسلیط از مبانی فقهی متعددی برخوردار بوده و نمونهی قاعده .97
( است. مفاد این روایت این 273: 2ق، ج1403تسلیط )الناس مسلطون علی اموالهم( )مجلسی، 

ی مالکیت انسان و اشیا، جواز تسلط مطلق مالک نسبت به آنها اصل است که در اموال و رابطه
ی شیخ انصاری، قلمرو تسلیط شامل مواردی خالف آن ثابت شود. به عقیدهاست، مگر آنکه 

 (. 104: 1373ی خاصی برای مالک تردید وجود دارد )محقق داماد، شود که در ثبوت سلطهمی
 ر.ک: مطالب قبلی ذیل همین مبحث.. 91

19. Access  
20. Withdrawal 
21. Management 
22. Exclusion 
23. Alienation 

 . 214-101: 1392ی بیشتر ر.ک: کاتوزیان، برای مطالعه .14

)خمینی، « حکومتها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند.». 15
 (.226: 15]ب[، ج 1373

تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن حکومت می»...
تواند هر امری را چه عبادی جانبه لغو کند و میو اسالم باشد یک قرارداد مخالف مصالح کشور

ـ  و چه غیرعبادی اگر جریان آن مخالف مصالح اسالم است از آن ـ مادامی که چنین است
 (. 451: 2]الف[، ج 1373خمینی، )امام ..« جلوگیری کند.

 .34: 19ج ]الف[، 1373؛ خمینی، 56: 20]الف[، ج 1373خمینی، همچنین ر.ک: . 16
27. Management 

حاکمیتی: آن دسته از  امور» قانون مدیریت خدمات کشوری 3ی مادههمچنین به موجب . 11
اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت 

مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره
 «شود.تفاده دیگران نمیاس

با توجه به موضوع اصلی مقاله از تشریح آنچه بارها در منابع مختلف حقوق اساسی در مورد . 11
اصول اقتصادی قانون اساسی به آن پرداخته شده، صرف نظر کرده و به بیان مختصر و موجز 
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اقتصاد سیاسی ایران نیز  کنیم. به عالوه از بیان رویکردهای صرفاً تاریخی بهاین نکات، اکتفا می
احتراز شده و تنها آنچه با اصول قانون اساسی ارتباط مستقیمی دارد، بیان خواهد شد. برای 

 . 1330؛ کردزاده کرمانی، 1337پور، ی اقتصاد سیاسی از منظرهای دیگر ر.ک: رفیعمطالعه
 محقق،؛ 72: 1334فر، یعیشف ؛اهلل عمید زنجانىی بیشتر، ر.ک: در گفتگو با آیتبرای مطالعه. 30

1334 :39. 
های بزرگ کشاورزی که جناب آقای منتظری ایراد ...مطلب دیگر فعالیت» راد: مهدی دانش. 39

دارند. به نظر من شاید منظور این بوده است که این واحدهای بزرگ کشت و صنعت که االن 
اره بکند و بنابراین این شود که واحدهای خیلی بزرگی است اینها را دولت اددارد ملی می

تواند اداره کند و بنابراین های کوچکش نمیها است که بخش خصوصی با سرمایهفعالیت
ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس اداره« )ها باید در اختیار دولت باشد.قاعدتاً این

 (. 1533: 3، ج 1364، شورای اسالمی
خواهند درستش که یک چیز ساده نیست بنابراین وقتی می ...رادیو و تلویزیون» نایب رئیس: . 31

شود مثل دستگاههای تبلیغاتی کنند... )گلزاده غفوری: راهش را باز بگذارید.( این می
ها و تبلیغات تجارتی معرفی و اداره میشود حاال داری که فقط با پول آگهیکشورهای سرمایه

ی کل امور فرهنگی و روابط اداره)« ت؟شما چه پیشنهادی دارید؟ مگر این کار میسر اس
 (. 1550: 3، ج 1364 ،عمومی مجلس شورای اسالمی

در اختیار دولت باشد این « های بزرگ کشاورزی و دامداریفعالیت»یکی اینکه »... منتظری: . 33
تدریج امور کشاورزی شود که چون دولت سرمایه زیادی دارد ممکن است بهمنجر به این نمی

« های خصوصی منحل بشود و از میان برود؟... ی را در دست بگیرد خالصه بخشو دامدار
 (.1533: 3، ج 1364، ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمیاداره)

اما این طرفش را هم بیاییم ببینیم، مالکیت در اسالم محترم است این  »...موسوی تبریزی: . 34
بول دارند مالکیت شخصی محترم است ... زمام کار را بدست مطلبی است که همه آقایان ق

که در تجارت خارجی دولت هم باید باشد و خصوصی هم باید اید، که درصورتیدولت داده
های دولتی و تعاونی باشد. باشد... یک جایی را پیدا بکنید که خارج از محدوده فعالیت

زرگ، حد یقف ندارد شما خدمات را به اید اصال اسم بکشاورزی را که کال به دولت داده
اید، تولید و دولت، معادن بزرگ را به دولت، بازرگانی و تجارت خارجی را به دولت داده

اید، پس در بخش خصوصی توزیع و کشاورزی کوچک را هم به شرکتهای تعاونی واگذار کرده
، ورای اسالمیی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شاداره)« چه مانده است؟!...

 (. 1534: 3ج  ،1364
توان کامالً با را نمی -در آن برهه زمانی -بعالوه باید توجه داشت که گسترش کنترل دولتی ». 35

ریزی قبلی محسوب نمود؛ زیرا حوادث انقالب باعث شده بود که بافت طرح و برنامه
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لت ناگزیر از تخصصی نیروی کار دربخش خصوصی عمدتاً به خارج از کشور برود و دو
 .(72: 1330)کردزاده کرمانی،« هایی گردیدمدیریت چنین بنگاه

های دولتی و تحت پوشش دولت به ادامه و تسریع واگذاری شرکت»ی دولت به در الیحه. 36
ی آن مقرّر داشته اشاره شده بود که شورای نگهبان در زمینه« های خصوصی و تعاونیبخش

« شود ذکر اساسی قانون 44 رعایت اصل با کیفی باید کالن فعمومی اهدا هایسیاست»است: 
 .(623]الف[: 1335 )مرکز تحقیقات شورای نگهبان،

بردارى و گذارى یا بهره، سرمایه44موادى از این قانون که با توجه به ذیل اصل » -16بند . 37
ز دانسته است، و یا تعاونى مجا( اعم از حقیقى و حقوقى)نظایر اینها را براى بخش خصوصى 

شود. با توجه به اینکه خارجى نیز مى (حقیقى و حقوقى)مطلق است و شامل بخش خصوصى 
خروج از اصل را مقید به تعیین ضوابط، قلمرو و شرایط کرده است، مجلس باید  44ذیل اصل 

در هر یک از موارد مذکور در مواد برنامه صریحاً معین کند که واگذارى این موارد را به 
)مرکز تحقیقات شورای نگهبان، « داندص حقیقى و حقوقى خارجى مفید یا مضر مىشخ

 .(594]ب[: 1335
 قانون اساسی 44و ذیل اصل  47و  46، 34اصول . 31
ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس ادارهبرای نمونه، ر.ک: سخنان آقایان رشیدیان ). 31

ی کل امور فرهنگی و روابط ادارهیرازی )( و مکارم ش1537: 3، ج1364، شورای اسالمی
 (.1546: 3، ج 1364، عمومی مجلس شورای اسالمی

 .1339محمدی، ی این قانون، ر.ک: دینی بیشتر در زمینهبرای مطالعه. 40
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 منابع و مآخذ

 الف( فارسی و عربی
هران: ، تی دولت و بازارسازی از منظر رابطهمبانی نظری خصوصی(، 1331آخوندی، عباس )

 سازی.پیشبرد، سازمان خصوصی
، تهران: دانشگاه امام ی اقتصاد سياسی اسالمدرآمدی بر نظريه(، 1391پوراحمدی، حسین )

 صادق)ع(.
 ، تهران: شرکت سهامی انتشار. مبانی فلسفی تفسير حقوقی(، 1333جعفری تبار، حسن )

 نج دانش.، تهران: گترمينولوژی حقوق(، 1372جعفری لنگرودی، محمدجعفر )

 ، قم: اسراء.ی معرفت دينیمنزلت عقل در هندسه(، 1376اهلل( عبداهلل )جوادی آملی، )آیت
 ، قم: اسراء.واليت فقيه؛ واليت فقاهت و عدالت(، 1333اهلل( عبداهلل )جوادی آملی، )آیت

نشر ی تنظیم و ، تهران: مؤسسهی امامصحيفه( ]الف[، 1373اهلل )اهلل( سید روحخمینی )آیت
 ج. 22آثار امام خمینی)ره(، 

 .2و1مطبوعاتی اسماعیلیان، ج  یمؤسسه :، قمالبيع(، 1363اهلل )اهلل( روحخمینی، )آیت

ی تنظیم و نشر آثار امام ، تهران: مؤسسهی نورصحيفه( ]ب[، 1373)اهلل اهلل( روحخمینی، )آیت
 ج. 22خمینی)ره(، 

 .1، ج (ره)ینیمخال امار االمر آثشو ن مظینت یهسسؤم، تهران: عيبال(، ق1421اهلل )اهلل( روحخمینی، )آیت

ی اقتصاد ، تهران: پژوهشکدهها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصادمؤلفه(، 1339)دادگر، یداهلل 
 دانشگاه تربیت مدرس و نور علم.

پذیری اجرای مؤثر بر انحراف و آسیب(، تبیین مدل ارزیابی عوامل 1339مصطفی ) محمدی،دین
وچهار قانون های کلی اصل چهلی چهارم توسعه و سیاستقانون اصالح موادی از قانون برنامه

 .10611ی مسلسل ، شمارههای مجلس شورای اسالمیژوهشگزارش مركز پاساسی، 

اقتصاد ، «میترابط فقه حقوق واقتصاداسال»(، 1337رضایی دوانی، مجید و متوسلی، محمود )
 .35-7، ص 31، ش اسالمی

توسعه و تضاد، كوششی در جهت تحليل انقالب اسالمی و مسائل (، 1337پور، فرامرز)رفیع
 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.اجتماعی ايران

 .2، قم: شفق، چ اسالم و سوسياليسم(، 1353سعیدی، سید هادی )
اعی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری دموکراسی و عدالت اجتم»(، 1334فر، محمد )شفیعی
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 .79-49، ش اول، ص ی مطالعات راهبردیفصلنامه، «اسالمی ایران
اثرات نقش حاکمیتی و »(، 1333صادقی شاهدانی، مهدی؛ ندری، کامران و قلیچ، وهاب )

، «ی موردی ایران: مطالعهARDLگری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش تصدی
 .100-73، ص 4، ش تصاد مقداریی اقفصلنامه

صورت مشروح (، 1364)ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمیاداره
ی کل امور تهران: اداره، رانيا یاسالم یجمهورمذاكرات بررسی نهايی قانون اساسی 

 .3فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، ج 
 .4، تهران: امیرکبیر، ج ياسیفقه س(، 1333عمید زنجانی، عباسعلی )

 ، تهران: میزان.حقوق اساسی و نهادهای سياسی(، 1333ابوالفضل )سید  قاضی،

 ، تهران: میزان.اموال و مالکيت(، 1332کاتوزیان، ناصر )

 ، تهران: وزارت امور خارجه.اقتصاد سياسی جمهوری اسالمی ايران(، 1330کردزاده کرمانی، محمد )

ی ، تهران: مؤسسهسازی يا تركيب مطلوب دولت و بازارخصوصی(، 1373متوسلی، محمود )
 های بازرگانی.مطالعات و پژوهش

 .2ی الوفاء، ج ، بیروت: مؤسسهبحاراالنوار ق(،1403مجلسی، محمدباقر )

 ، تهران: سمت، چ اول.(1قواعد فقه )بخش مدنی (، 1373محقق داماد، سید مصطفی )
، «اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نظام»(، 1334) محقق، محمدجواد

 .104-90، ص39ش ، معرفت
درآمدی بر اصول مقدماتی نظام اقتصادی از دیدگاه حضرت »(، 1377مرتضوی، سید ضیاء )

های امام خمينی)ره(، ی بررسی انديشهمنتخبی از مقاالت اولين كنگره، «امام خمینی )ره(
 شر آثار حضرت امام خمینی)ره(. ی تنظیم و نتهران: مؤسسه

(، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات 1335مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
 ، تهران: دادگستر، چ اول.1375تا خرداد  1371ی چهارم( خرداد مجلس شورای اسالمی )دوره

 .23 ج، صدرا، تهران: مطهری شهيد استاد آثار مجموعه(، 1363مطهری، مرتضی )

، 50، ش حکومت اسالمی، «نوآوری امام خمینی در فقه سیاسی»(، 1337زادگان، داود )مهدوی
 .96-67ص 

مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسالم از دیدگاه امام خمینی »(، 1331میرمعزی، سید حسین )
 .53-45، ص 5، ش اقتصاد اسالمی، «سرهقدس

، «های اقتصادی مردم از دیدگاه اسالمها و مسؤولیتآزادی»(، 1337میرمعزی، سید حسین )
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 .62-37، ص 32، ش اقتصاد اسالمی

 .21، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج جواهر الکالمتا(، نجفی، محمدحسن )بی

 ، تهران: نی.فرهنگ تشريحی اصطالحات اصول(، 1330والیی، عیسی )
های دولتی، خصوصی و تحلیلی بر قلمرو فعالیت بخش»، (1377)اصغر هدایتی، سید علی

منتخبی از مقاالت ، «تعاونی در جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره(
ی تنظیم و تهران: مؤسسه های اقتصادی امام خمينی)ره(،ی بررسی انديشهاولين كنگره

 نشر آثار حضرت امام خمینی)ره(.
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