فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال سوم ،پاييز  ،9313شماره 1

به موجب نامة شماره  /3/61/13736مورخ  6333/4/61وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
عنوان فصلنامة «بررسیهای حقوق عمومی» به «دانش حقوق عمومی» تغییر یافته و درجة
علمی -پژوهشی به این فصلنامه اعطا شد .این درجه شامل شمارههای  6تا  4فصلنامة
بررسیهای حقوق عمومی نیز میشود.
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روبروي مسجد الرحمن ،پالك ،21پژوهشكده شوراي نگهبان
فكس 00111808 :ـ 812
صندوق پستي :تهران  21261 -2641تلفن 00111861 :ـ 812
E-mail: mag@shora-rc.ir
آدرس سامانه فصلنامهmag.shora-gc.ir :
ارسال مقاله و پيگيري روند داوري آن و همچنين كلية مكاتبات با دفتر فصلنامه
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 اين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  mag.shora-gc.irو پايگاه استناديعلوم جهان اسالم ( )ISCنمايه ميگردد.
 كليه حقوق مادي براي فصلنامة «دانش حقوق عمومي» محفوظ است و آن دسته ازنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقالة منتشرة خود در مجموعه مقاالت ،يا بخشي
از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواستكتبي ،موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

خطمشي فصلنامه دانش حقوق عمومي
خطمشي فصلنامة دانش حقوق عمومي ،انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق عمومي
مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است .الزم است مقاالت در
جهت پيشرفت مطالعات مربوط به «حقوق عمومي» باشد .تحليل نظرات و تجارب حقوقي مرتبط
با حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطمشي ميباشد.
محورهاي اين فصلنامه (اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور) عبارتند از:
ـ مطالعة نظامسازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
ـ مطالعة نقش و جايگاه كارويژههاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران و
بررسي نهادهاي مشابه
ـ مطالعة مباني ،نظريات ،ساختار و كاركرد دولت
ـ مطالعة ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت ،بازنگري و ارتقاء آن
ـ مطالعة فقه حكومتي
ـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردمساالري ديني
ـ مقرراتگذاري و نظارت بر عملكرد دولت

راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محترم ،با رعايت نكات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه ()mag.shora-gc.ir
ارسال نمايند .صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار ميگيرند كه موارد زير در آنها مراعات شده باشد:
 .1نام و نامخانوادگي و مشخصات نويسنده  /نويسندگان بهطور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:
 .1-1در صورت تعدد نويسندگان ،حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.
 .2-1رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور
 .3-1آدرس ايميل نويسنده  /نويسندگان نوشته شود.
 .2چكيده مقاله داراي 222واژه و در بردارندة موضوع مقاله ،سؤال و روش تحقيق و مهمترين نتايج و
فهرستي از واژگان كليدي ( 5تا  8كليدواژه) باشد.
 .3مقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئلة پژوهش ،سؤال تحقيق ،داليل ضرورت تحقيق ،تبيين روش تحقيق،
ارائة پيشينة موضوع و ادبيات تحقيق و مرور ساختار مقاله باشد.
 .4نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد.
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 .5ارجاع به منابع و مآخذ ،در متن مقاله و در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده به شكل زير آورده شود:
 .1-5قرآن كريم( :نام سوره ،شماره آيه) .مثال( :حديد.)25 :
 .2-5منابع فارسي( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد :صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال:
(حسيني ،1331 ،ج.)83 :2
 .3-5منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, vol 2: 71( :
 .1تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كاربرد كلمات همان ،پيشين و)Ibid, op.cit( ...
خودداري شود.
 .3چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا (داخل قالب)
پس از سال انتشار ،از يكديگر متمايز شوند .مثال( :حسيني[1331 ،الف] ،ج .)85 :2در چنين مواردي،
در فهرست منابع نيز حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميگردد.
 .8تمام توضيحات اضافي و همچنين معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات (در صورت لزوم) با
عنوان «يادداشتها» ،در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله ،به
روش درونمتني [بند ]5خواهد بود).
 .9در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به صورت زير ارائه شود:
 .1-9ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين.
 .2-9كتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام كتاب ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر،
نوبت چاپ ،جلد.
 .3-9مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي ،نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه،
دوره نشريه ،شماره نشريه ،صفحات مقاله.
 .4-9مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهالمعارفها :نامخانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ):
«عنوان مقاله» ،نام كتاب ،نام ويراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،نوبت چاپ ،شماره جلد ،صفحات مقاله.
 .12ترجمة انگليسي عنوان مقاله ،چكيده و كليدواژهها ،نام و مشخصات نويسنده/نويسندگان ،تماماً معادل
فارسي آنها همراه مقاله ارسال گردد.
 .11مقاله در محيط  ،Word2223متن مقاله با قلم ( BLotus12التين  ،(TimesNewRoman11كتابنامه
( BLotus11التين  (TimesNewRoman10و يادداشتها ( BLotus10التين(TimesNewRoman9

حروفچيني شود.
 .12عناوين (تيترها) با روش شمارهگذاري عددي باشد .ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از
راست به چپ تنظيم شود (تيترهاي اصلي با  2 ،1و ...ـ تيترهاي فرعي با  2-1 ،1-1و ...ـ تيترهاي
فرعيتر با  2-1-1 ،1-1-1و ...ـ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 .13حجم مقاله ،از  4500كلمه كمتر و از  7500كلمه بيشتر نباشد (از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع).
 .14مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .15مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
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تحليل فرايند نظارت شرعي شوراي نگهبان بر مصوبات
مجلس؛ مطالعهي موردي :قانون مجازات اسالمي
روحاهلل اکرمي

*

استاديار دانشکدهي حقوق دانشگاه قم ،قم ،ايران
پذيرش1313/1/15 :

دريافت1313/5/11 :

چکيده
شوراي نگهبان ،بهعنوان يگانه مرجع صالح بهمنظور نظارت شرعي بر مصوبات مجلس شوراي
اسالمي ،نقشي بيبديل در صيانت از موازين اسالمي در ساحت تقنين دارد .در اين نوشتار در قالب
مطالعهي موردي ،تالش شده تا فرايند نظارت شوراي نگهبان بر قانون مجازات اسالمي ،بهمنزلهي
برجستهترين قانون کيفري کشور ،از نظر احراز عدم مغايرت با موازين شرعي بررسي شود.
در اين راستا ،از طريق تتبع در سوابق بررسي قانون مجازات اسالمي در اظهار نظرهاي شوراي
نگهبان ،سعي شده تا ضمن ايضاح فتواي معياري که سنجهي اين ارزيابي قرار گرفته است،
چگونگي اين نظارت با رويکردي انتقادي تحليل شود ،تا گامي در راستاي تبيين چگونگي تحقق
اين بعد از نظارت برداشته شود .مطالعهي صورتگرفته حاکي از آن است که مصوبهي کميسيون
قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي اشکاالت متعددي در سنجهي موازين شرعي دارد که
شوراي نگهبان در فرايند نظارتي خود بسياري از موارد مزبور را تذکر داده و گاه در قالبي ابتکاري
با ارائهي راه حلِ رفع مغايرت ،کميسيون را در اصالح صحيح مصوبه ارشاد کرده است.
بهرغم محاسن فراوان عملکرد شورا در نظارت بر قانون ،موارد قابل تأملي نيز در اين فرايند مشهود
است ،از طرفي فتواي معياري که مصوبه با آن سنجيده شده است ،در کليهي مراحل نظارت،
يکسان نبوده ،و در پارهاي موارد ،اشکاالت شرعي گرفتهشده ،جاي تأمل دارد .واکاوي در مرحلهي
بسيار حساس احراز رفع اشکال مصوبه از سوي شورا نيز نشان از آن دارد که گاه کنترل دقيقي بر
اصالحات صورتپذيرفته از سوي کميسيون اعمال نشده است.

کليدواژهها :شوراينگهبان ،نظارت شرعي ،فتواي معيار ،قانون مجازات اسالمي ،قانونگذاري.

* E-mail: r.akrami@qom.ac.ir
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مقدمه
شوراي نگهبان يکي از مهمترين نهادهاي ارکان قانونگذاري در نظام مقدس جمهوري
اسالمي ايران بهشمار ميرود که کارکردهاي مختلفي در عرصههاي گوناگون مانند تفسير قانون
اساسي و نظارت بر انتخابات دارد .يکي از مهمترين رسالتهاي نهاد مزبور در نظارت بر
ساحت تقنين تبلور مييابد ،بهگونهاي که اجازه ندهد احکام مغاير با موازين شريعت مقدس
اسالم يا اصول زرين قانون اساسي ،جامهي قانون به خود گيرند.
پاسداري از احکام اسالم و قانون اساسي ،وظيفهاي بس خطير بر دوش شوراي نگهبان
است که قانونگذار اساسي ،در اصل  19ميثاق ملي ،بر آن صحه گذارده و تأکيد کرده است.
ممنوعيت وضع مقررات مغاير با شرع و قانون اساسي ،بهعنوان تکليف مجلس شوراي اسالمي،
موضوع اصل  ،27تنها در چارچوب تشخيص اعضاي شوراي نگهبان ،به شرح مندرج در اصل
 ،19معنا و مفهوم مييابد.
در نوشتار حاضر ،سعي شده تا فرايند نظارت شرعي شوراي نگهبان بر قانون مجازات اسالمي،
که مورخ  9917/7/99به تأييد شورا رسيده است ،بررسي شود تا ضمن ترسيم چگونگي تطبيق
مقررات با موازين شرعي از سوي شوراي نگهبان ،معيارها و آثار سازندهي اين سازوکار قانوني
نمايان و خألهاي فراروي آن تبيين شود ،و از اين طريق بتوان مسير آينده را براي تحقق مطلوبِ
معماري يک نظام حقوقي اسالمي در کشور هموارتر کرد و انتظار قانونگذار اساسي در ابتناي
مقررات کشور بر موازين اسالمي را که آرمان جامعهي ديني ماست برآورده ساخت .غايتي که به
تصريح اصل  4قانون اساسي ،نيل بدان در گرو ايفاي نقش شوراي نگهبان است.
)
9
(
در اين راستا ،نگارنده با استقصاي سوابق ناظر بر بررسي قانون مجازات اسالمي در
شوراي نگهبان و ايراداتِ شرعي گرفتهشده بر مواد اليحه که به تصويب کميسيون قضايي و
حقوقي مجلس شوراي اسالمي رسيده و بازخورد اين اشکاالت در اصالح اليحه ،تالش کرده
است تا اين فرايند تطبيق را تحليل و ارزيابي کند.
به همين منظور ،در بند نخست مقاله سعي شده منبع فقهياي که بهعنوان سنجهي تطبيق،
معيار نظارت شرعي بر قانون از سوي شورا قرار گرفته است تعيين و در بند دوم مراحل اعمال
اين نظارت تبيين شود.

 .1تعيين فتواي معيار
يکي از بنياديترين مسائل در زمينهي بررسي مطابقت يا مغايرت شرعي قانون به اين نکته
بر ميگردد که از منظر شوراي نگهبان کدام منبع فقهي بهعنوان مالک ارزيابي قانون مطمح نظر

تحليل فرايند نظارت شرعي شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطالعهي موردي :قانون مجازات اسالمي
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قرار گرفته است :فتواي مشهور فقها ،فتواي ولي فقيه ،فتواي مورد تسالم فقهاي شوراي نگهبان
يا دستکم منطبق با نظر اکثريت ايشان؟
ايضاح موضوع مذکور ميتواند از يک سو ،زمينهي تفطن به مباني توجيهي ايرادات شورا
بر مصوبات را براي نمايندگان مجلس مهيا کند و از طرف ديگر ،در مراحل تدوين طرحها و
لوايح ،و تصويب آنها در مجلس شوراي اسالمي در آينده ،بهمثابهي يک راهنما مورد توجه
قرار گيرد تا ديگر از همان مراحل نخستين ،رعايت موازين شرعي که وفق اصل  27قانون
اساسي وظيفهي قوهي مقننه شناخته شده ،جامهي عمل به خود پوشد و سبب تسهيل و تسريع
در فرايند قانونگذاري شود.
تتبع در مباني استداللي شوراي نگهبان در سنجش قانون حکايت از روشن نبودن فتواي
معيار دارد .بهگونهاي که در موارد مصرح در اظهار نظرهاي خودِ شورا ،گاهي فتواي حضرت
امام خميني(ره) و گاهي فتواي مقام معظم رهبري بهعنوان محک بررسي شرعي مصوبه تلقي
شده ،و در برخي موارد نيز بدون آنکه تصريح شده باشد ،فتواي ديگري ،که گاهي منطبق بر
نظريهي مشهور و گاهي منطبق بر موضع اقليت است ،ميزان شرعي اين ارزيابي قرار گرفته
است .اما بهطور کلي با فحص در سوابق بررسيهاي شورا ،که مدت زماني معتنابه نيز به درازا
کشيده است ،ميتوان فتواي معيار را در اين فرايند طي دو مرحلهي جداگانه از هم تمييز داد و
نتيجه گرفت که در ارزيابيهاي صورتگرفته تا قبل از تأييد نخستين اليحه در تاريخ
 9911/91/72اغلب در توجيه مغايرتهاي شرعي مصوبهي کميسيون ،به تحريرالوسيله و
فتاواي حضرت امام ارجاع داده شده است ،مداقه در مفاد اظهار نظرهاي مورخ ،9922/91/71
 9921/97/72 ،9921/1/9و  9911/2/79مؤيد اين نظر است.
در مقابل ،در مرحلهي پس از تأييد اوليهي اليحه ،که به عللي ،از انتشار آن جلوگيري و
دگرباره مورد سنجش قرار گرفت ،يعني بعد از تاريخ  ،9911/91/72هيچگاه مصوبهي
کميسيون با مالک فتواي امام خميني(ره) مورد اشکال قرار نگرفته و در موارد مصرح ،تنها
فتواي مقام معظم رهبري ،بهعنوان سنجهي تطبيق ،مورد استشهاد قرار گرفته است .مالحظهي
محتواي اظهار نظرهاي مورخ  9919/99/1 ،9919/9/79و  9917/9/79اين مدعا را مدلل
ميسازد .حتي در برخي موارد که تطابق شرعي مصوبه به مناسبت سازگاري با نظر حضرت
امام در مرحلهي قبل تأييد شده بود ،در مرحلهي دوم ،بهدليل تغاير با فتواي مقام معظم رهبري
مورد اشکال قرار گرفت )7(.بهطور نمونه ،تبصرهي مادهي  791اليحه [تبصرهي مادهي 799
قانون] که مقرر ميداشت «مواردي از قبيل نظريه کارشناس ،معاينه محل ،تحقيقات محلي،
اظهارات مطلع ،گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات ميتواند مستند علم قاضي قرار گيرد»،
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در مرحلهي نخست بهدليل عدم تنافي با فتواي حضرت امام توسط شورا تأييد شد؛( )9اما بعدها
در مورخ  9919/2/9مستند به فتواي مقام معظم رهبري( )4اين اشکال بر ماده وارد شد که «با
توجه به نظر مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) در مورد علم قاضي ،در تبصره ماده ( )791بعد
از عبارت "ساير قرائن و امارات" عبارت "که نوعاً علمآور باشند" اضافه شود» (پژوهشکدهي
شوراي نگهبان.)22 :9917 ،
مواردي نيز در مراحل مزبور بهعنوان مغايرت شرعي مطرح شده ،اما مبنا و مستند شرعي
آنها در اظهار نظر شورا انعکاس نيافته است؛ ممکن است گفته شود اين موارد ناظر بر
احکامي بوده ،که در خصوص آنها بهترتيب طي مراحل اول و دوم ،فتوايي از حضرت امام يا
مقام معظم رهبري ،در دست نبوده و لذا اعضاي شورا براساس برداشت اجتهادي خويش نظر
دادهاند ،در پاسخ بدين احتمال بايد گفت اوالً در مرحلهي دوم که فتواي مقام معظم رهبري،
معيار شرعي بررسي قانون قرار گرفته بود ،در مواردي که از معظمله فتوايي در اختيار نبوده،
شورا ميتوانست از طريق استفتا اين خأل را پر کند ،تا بدين وسيله يکپارچگي قانون حفظ
ميشد )5(.ثانياً در بسياري از موارد ،چه در مرحلهي اول و چه در مرحلهي دوم ،بهترتيب از
حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري در موضوعات مطروحه فتوا در دسترس بوده ،و
اتفاقاً شورا همسو با همان فتوا بر مصوبه اشکال گرفته بود ،بيآنکه بر آن استناد و احتجاج کند،
که ارجاع به اين فتاوا ميتوانست براي جاري ساختن اسلوبي واحد در شاکلهي استشکال
شرعي بر مصوبه مفيد فايده باشد.
بهطور نمونه ،در مادهي  749مصوبهي کميسيون هفتادوپنج ضربه شالق و تبعيد از سه ماه تا
يکسال بهعنوان حد قوادي براي مردان پيشبيني شده بود ،شورا در اظهار نظر مورخ
 9922/91/71بر اين ماده اينگونه ايراد گرفته بود که «در ماده 749حکم به تبعيد بايد براي بار
دوم و مدت آن بايد با نظر حاکم باشد و بيش از يکسال نباشد ،بنابراين ماده مذکور از اين
جهت اشکال شرعي دارد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)22 :9917 ،در نظر شورا سه نکته
الزمالرعايه دانسته شده است :اوالً ثبوت حکم به تبعيد در مرتبهي دوم ارتکاب ،موضعي که مباين
قول مشهور فقهي است (عالمه حلي9499 ،ق[ب] ،ج )717 :1؛( )9ثانياً وابستگي تعيين مدت
تبعيد به صالحديد قاضي ،که برخي فقها در مخالفت با آن ،دورهي تبعيد را تا هنگام توبه محکوم
دانستهاند (ابنفهد حلي9412 ،ق ،ج 94 :5؛ نجفي9414 ،ق ،ج 419 :49؛ موسوي گلپايگاني،
9497ق ،ج )911 :7؛ ثالثاً تحديد حداکثر زمانِ تبعيد به يکسال ،قولي که بهرغم پذيرش از سوي
برخي قدما (ابنادريس حلي ،9491 ،ج)455 :9؛ مخالفت بسياري از فقها را به دنبال داشته است
(محقق حلي ،9497 ،ج994 :9؛ طباطبايي9492 ،ق ،ج  .)72 :99براساس توضيحات ،مشخص
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ميشود که برخي از فرازهاي پيشنهاد شورا در زمينهي مقررهي مبحوثعنه ،نقطهي مقابل شهرت
فتوايي شکلگرفته قرار دارند ،اما دقيقاً نظر شورا در راستاي تطابق ماده با فتواي حضرت امام در
تحريرالوسيله بوده است ،امام در آنجا ميفرمايند :قواد از شهر خود به جاي ديگر تبعيد شده و
أحوط ثبوت اين حکم در مرتبهي دوم است ،و بعيد نيست که مدت نفي موکول به تشخيص
حاکم باشد (موسوي خميني ،بيتا ،ج .)429 :7
اتفاقاً در مرحلهي دوم نيز مواردي قابل اصطياد بود که مصوبه بهدليل مغايرت با فتواي مقام
معظم رهبري مورد ايراد واقع شده است ،بدون آنکه به مستند آن تصريح شود .بهطور مثال در
اظهار نظر مورخ  9919/9/79بر بند «ب» مادهي  722مصوبهي کميسيون [مادهي  711قانون]
که بهصورت مطلق ارتکاب کاري را که نوعاً سبب جنايت شده ،موجب عمدي تلقي شدنِ
جنايت ميدانست ،اين ايراد وارد شده بود که «اطالق بند (ب) ماده ( )722نسبت به مواردي
که مرتکب در زمان ارتکاب عمل متوجه يا آگاه نبوده که آن کار موجب جنايت ميشود خالف
شرع است ،چنانچه در انتهاي اين بند عبارت زير اضافه شود اشکال رفع ميگردد ...« :ولي آگاه
و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود» .مضافاً به اينکه
تبصرههاي ( )7و ( )9اين ماده نيز مبنياً بر اين امر بايد اصالح شوند» (پژوهشکدهي شوراي
نگهبان .)12 :9917 ،اشکال مذکور دقيقاً همجهت با ديدگاه مقام معظم رهبري مبني بر عمدي
نبودن قتل ناشي از رفتار غالباً کشنده در فرض جهل مرتکب به خصيصهي نوعاً کشندگي اقدام
است ،که در درس خارج فقه بيان فرمودهاند (حسيني خامنهاي.)9922 :
نکتهي بسيار تأملبرانگيز در فرايند نظارت شرعي بر قانون آن بوده که بهرغم آنکه حسب
مراحل دوگانه ،فتواي حضرت امام خميني يا مقام معظم رهبري بهعنوان مالک احراز تطابق يا تغاير
شرعي مصوبه در نظر گرفته شده بود ،بعضاً شورا در نظارت خود در همان مقطع زماني ،مقررات
منطبق بر فتواي معيار را با مالکي متفاوت سنجيده بود؛ امري که چندان توجيهپذير نيست .در ادامه
مواردي از اين حالت تشريح ميشود تا از اين طريق ابعاد نقد حاضر وضوح بيشتري يابد.
نمونهي مرحلهي نخست .در مرحلهي اول که اصوالً فتواي معيار بر مدار نظر حضرت امام
خميني بوده و شورا بيش از پنجاه اشکال را صريحاً براساس فتواي ايشان بنيان نهاده بود،
گاهي مصوبهي همسو با فتواي امام خالف شرع تلقي شده و تصحيح آن از کميسيون مطالبه
شده بود .براي مثال مادهي  411مصوبه [مادهي  415قانون] اشعار ميداشت «هر گاه پزشک در
معالجاتي که انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد ،ضامن ديه و خسارت است ،مگر
آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازين فني بوده و قبل از اقدام به معالجه از مريض
برائت گرفته باشد .»...اين مقرره منطبق با فتواي حضرت امام است( )2که معتقدند اگر بيمار يا
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ولي او به پزشکي که از نظر علمي حاذق بوده و در عمل نيز خبره باشد ،اجازهي طبابت دهد و
در اثر معالجه جنايتي بر بيمار وارد شود ،قول قويتر ضمان طبيب است (موسوي خميني،
بيتا ،ج  .)591 :7با وجود اين ،شوراي نگهبان در اظهار نظر مورخ  9921/1/9درحاليکه موارد
متعددي از مصوبه را با تصريح بر مغايرت با فتواي حضرت امام خالف شرع دانسته بود ،در
مورد اين ماده اعالن داشته «[در ماده ( ])411از اين جهت که ضمان طبيب در صورت عدم
قصور و تقصير در علم و عمل ،در فرض عدم اخذ برائت ،ثابت ميماند ،خالف موازين شرع
شناخته شد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)951 :9917 ،اشکالي که در نهايت سبب اصالح
مصوبه و الحاق تبصرهاي با اين مضمون شد که «در صورت عدم قصور يا تقصير پزشک در
علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد ،هرچند برائت أخذ نکرده باشد» .موضعي که
هماهنگ با قول شاذي از ابنادريس حلي بوده (ابنادريس حلي9491 ،ق ،ج  ،)929 :9که
بسياري از فقها ادعاي اجماع (ابنزهره حلبي9492 ،ق )499-491 :و اتفاقنظر (محقق حلي،
9497ق ،ج  )2()479 :9بر خالف آن را کردهاند.
نمونهي مرحلهي دوم .در مرحلهي دوم ،که اساس ارزيابي اليحه از نظر شرعي بودن بر
سنجهي فتواي مقام معظم رهبري استقرار يافته بود ،برخي موادِ هماهنگ با فتواي ايشان،
خالف شرع دانسته شدند .براي مثال ،در اظهار نظر مورخ  9919/9/79بهرغم اينکه شورا
اشکاالت متعددي را بهواسطهي مغايرت با فتواي مقام معظم رهبري بر مصوبه وارد کرده و
خواستار اصالح آنها شده بود )1(،در همين اظهار نظر برخي مواد منطبق با فتواي معظمله را
تحت عنوان خالف شرع ،مورد اشکال قرار داده تا تغيير يابند .در بند  79از همين اظهار نظر بر
عموم مادهي [ 919مادهي  919قانون] مشعر بر انتفاي قصاص در جنايات عمدي بر جنين ايراد
شده بود (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)919 :9917 ،ديدگاهي که مطابق فتواي مقام معظم
رهبري تحرير يافته بود )91(،اما شورا تغيير آن را وفق موضع فقهي متفاوت پيشنهاد کرد .اين
شيوهي نظارت ،ضمن آنکه موجب فرو رفتن منبع فقهي قانون در هالهاي از ابهام ميشود،
سبب خواهد شد مجلس نيز نتواند از ابتدا نقش خود را در تصويب مقررات منطبق با موازين
شرعي ايفا کند و دچار نوعي تحير در تشخيص فتواي معيار شود.
عدم حاکميت منبع فقهي واحد در نظارت شرعي بر قانون ،خود موجب بروز اين شبهه
ميشود که در وضعيتي که شورا ملتزم به جاري ساختن گفتمان فقهي معيني نبوده و از صالحيت
گزينشي گستردهاي در عرصهي مواضع مختلف برخوردار است ،بهنحوي که حتي در مواردي
اقوال شاذ و در تضاد با فتواي معيار را بهعنوان مبناي قانوني توصيف کرده است ،که اتفاقاً چنين
رويکردي ،چنانچه در راستاي اتخاذ ديدگاههاي متناسب با مقتضيات اجتماعي بهکار گرفته شود،
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ميتواند توجيه نيز بيابد ،چرا در ساير موارد از اين خطمشي تبعيت نکرده است .بهطور نمونه،
اشکاالت متعددي بر مصوبهي کميسيون ،در راستاي فتاواي حضرت امام خميني (مرکز تحقيقات
قوهي قضاييه )74 :9922 ،و مقام معظم رهبري (مؤسسهي آموزشي و پژوهشي قضا:9911 ،
 )977-979از نظر مغايرت شرعي تدارک هزينههاي درماني و ساير خسارات مازاد بر ديه گرفته
شده است (پژوهشکدهي شوراي نگهبان ،)954 ،959 ،949 ،941 ،971 :9917 ،درحاليکه
بسياري از فقهاي معاصر مانند حضرات آيات مکارم شيرازي (مکارم شيرازي9472 ،ق ،ج ،)912 :9
نوري همداني ،مظاهري ،موسوي اردبيلي ،گرامي ،عميد زنجاني (مرکز تحقيقات قوهي قضاييه،
 ،)75-9 :9922يزدي (يزدي )21 :9921 ،معتقدند که جاني بايد هزينههاي مزبور را نيز جبران کند،
و بر اين نظريه ادلهي متعدد فقهي اقامه شده است (مرعشي شوشتري ،9929 ،ج )919-922 :9؛
موضعي که به نظر ،با توجه به مخارج باالي درماني ،در قياس با نرخ ديهي اعالمي ساليانه از
سوي قوهي قضاييه ،با شرايط کنوني جامعه همخواني بيشتري دارد ،اما شورا اين موضع مستظهر
به پشتوانهي فقهي باال را بهدليل مغايرت شرعي نپذيرفت.

 .2مراحل احراز تطبيق مصوبه با فتواي معيار
پس از شناسايي گفتمان فقهياي که مالک نظارت شرعي بر قانون بوده است ،در اين
بخش ،عملکرد شوراي نگهبان در ارزيابي مذکور ،بهترتيب در مراحلي مجزا به شرح احراز
موارد مغايرت شرعي (بند  ،)7-9بيان محتواي مصداق مغايرت شرعي (بند  ،)7-7بيان طريق
رفع مغايرت شرعي (بند  )9-7و در نهايت احراز اصالح موارد مغايرت شرعي (بند )4-7
بررسي شده است.

 .1-2احراز مصاديق مغايرت شرعي
در نخستين گام از مسير نظارت شرعي شورا بر مصوبهي مجلس ،ميبايست در فرصت
مقررشدهي قانوني ،با استخراج مواردي از مصوبه که خالف موازين شرعي ،بهنحو منعکس در
فتواي معيار ،است ،از تأييد آنها اجتناب و اعالم مغايرت کند.
در اين راستا ،شايسته بود ماهيت اظهار نظر شورا در اين موارد ،متناسب با نوع مغايرت به
عمل ميآمد؛ به اين تقرير که در خصوص مصوبات مغاير با اقوال مجمعٌعليه ،يا ديدگاههايي که
نظر مخالف ،از چنان شذوذ و ضعفِ مباني استداللي برخوردار است که مورد اعتنا قاطبهي فقها
قرار نگرفته است ،از اصطالح «خالف شرع» استفاده شود .اما از بهکارگيري اين تعبير در موارد
مبتني بر رأي فقهي معتبر ،هرچند از شهرت نيز برخوردار نباشد ،احتراز شود .در چنين حاالتي
سزاوار بود اظهار نظر شورا مشعر بر مغايرت آن با فتواي معيار و نه شرع باشد .شوراي نگهبان،
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بهدرستي در برخي موارد اين نکته را لحاظ کرده )99(،اما در بسياري از اشکاالت ،مقررات
تصويبشده را با عنوان قابل نقد «خالف شرع» مورد ايراد قرار داده ،درحاليکه اتفاقاً گاه ديدگاهِ
مورد ابتناي مصوبهي کميسيون ،اجماعي يا منطبق با نظرگاه مشهور بوده ،با وجود اين خالف
شرع قلمداد شده است؛ قضاوتي که قدري جاي درنگ دارد.
در اين قدم از فرايند نظارت ميبايست با پرهيز از جزئينگري ،در خصوص هر مغايرت
شرعي ،کليتِ مصوبه ،در نگاهي کالن مورد مالحظه قرار ميگرفت ،تا از اين طريق ضمن
حفظ انسجام دروني قانون ،از بقاي اشکال وارده در ساير اجزاي قانون جلوگيري شود .اين
ضابطه ،بهنحو مطلوبي در نظارت بر اليحه رعايت نشده است .بهطور مثال شوراي نگهبان ،در
اظهار نظر مورخ  9922/91/71تالش کرد تا شمول برخي نهادها مانند تخفيف قضايي مجازات
يا مرور زمان را نسبت به تعزيرات منصوص شرعي منع کند ،ليکن اين نگرش در تمامي
مصوبه انعکاس نيافت؛ درحاليکه در بند  92اظهار نظر تسري مرور زمان تعقيب و صدور
حکم موضوع مادهي  914مصوبه [مادهي  915قانون] ،به تعزيرات منصوص مورد اشکال قرار
گرفت (پژوهشکدهي شوراي نگهبان ،)54 :9917 ،ولي همين ايراد نسبت به مرور زمان اجراي
مجازات ،موضوع مادهي  919مصوبه [مادهي  912قانون] ،وارد نشد .در خصوص نهاد تخفيف
قضايي نيز ،شمول آن بر جرايم مستوجب تعزير منصوص ارتکابي از سوي اطفال و نوجوانان
موضوع مادهي  19مصوبه [مادهي  19قانون] مورد اشکال واقع شده (پژوهشکدهي شوراي
نگهبان ،)59 :9917 ،اما چنين ايرادي در خصوص تخفيف قضايي تعزير منصوص بزهکاران
بزرگسال موضوع مادهي  99مصوبه [مادهي ( )92قانون] مطرح نشد.
به هر تقدير ،بررسي مصوبهي کميسيون ،حکايت از وجود مقررات مغاير شرع فراواني
داشت ،که اگر نظارت شورا در اين راستا صورت نميپذيرفت ،اين موارد در قالب قانوني به
مرحلهي اجرا در ميآمدند؛ امري که بيگمان در ساختار نظام حقوقي کشور توجيهشدني
نيست .با وجود اين ،هدف مزبور ،بهطور کامل در خصوص قانون محقق نشده است و برخي
مالحظات در خصوص آن وجود دارد ،که ميتوان آنها را در دو عرصه از هم تفکيک کرد.

 .1-1-2اشکال شرعي بر مقررات غيرمغاير
گاهي بدون آنکه مصوبهي کميسيون منافاتي با شرع داشته باشد ،مورد اشکال قرار گرفته،
که طبعاً پيامد چنين اقدامي يا به اصالح نادرست مصوبه انجاميده( )97يا در نهايت به عدول از
ايراد منجر شده است)99(.
برخورد شورا با مادهي  929مصوبه پيرامون استيفاي قصاص در حالت شرکت در جنايت،
نمونهي روشني از انصراف شورا از اشکال خويش ،پس از طي يک فرايند غيرضروري است.
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مبحوثعنه «در موارد شرکت در جنايت عمدي ،حسب مورد ،مجنيعليه يا وليدم
ُ
حسب ماده
مي تواند يکي از شرکاء در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد فوراً سهم خود از ديه
را به قصاصشونده بپردازند ،و يا اينکه همهي شريکان يا بيش از يکي از آنان را قصاص کند،
مشروط بر اينکه ديهي مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص ،به قصاصشوندگان
بپردازد .اگر قصاصشوندگان همه شريکان نباشند ،هر يک از شريکان که قصاص نميشود نيز
بايد سهم خود از ديهي جنايت را بپردازد» ،مطابق تبصرهي اين ماده نيز «اگر مجنيعليه يا
ولي دم ،خواهان قصاص برخي از شريکان باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني
گذشت کرده يا با آنان مصالحه نموده باشد ،درصورتيکه ديهي قصاصشوندگان ،بيش از سهم
جنايتشان باشد ،بايد پيش از قصاص ،مازاد ديهي آنان را به قصاصشوندگان بپردازد» .در اظهار
نظر مورخ  9922/91/71بر اين ماده اشکال گرفته شد که «در ماده ( )924و تبصره آن ،مقصود
از سهم جنايت هر يک از شرکاء بايد روشن شود تا اظهار نظر گردد (در اين خصوص ر.ک:
مسئلهي  45القول في الواجب از کتاب قصاص تحريرالوسيله)» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان،
 )94(.)991 :9917اين در حالي است که مصوبه هيچ تعارض معناداري با فتواي حضرت امام در
تحريرالوسيله نداشته و اساساً متن مصوبه نيز ايرادي ندارد ،ازاينرو کميسيون در اصالحات
انجامگرفته در  9911/5/7بهدرستي اظهار کرد که «به نظر کميسيون در ماده ( )924ابهامي ديده
نشد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)991 :9917 ،اما شورا بار ديگر بر موضع سابق خود در
اظهار نظر مورخ  9911/2/79اصرار ورزيد؛ در پي آن کميسيون ناگزير از آن شد تا در
اصالحات  9911/1/72در تبصرهي ماده ،بيشتر بودن سهم شريک در جنايت را ناظر بر حالتي
بداند که صاحب حق قصاص ساير شرکا را بخشيده يا با آنها مصالحه کرده است ،امري که
اشکال آن مستغني از استدالل است ،زيرا مازاد بودن سهم شريک در جنايت متأثر از استناد
بخشي از جنايت به ساير شرکا و تفاوت ديهي جاني با مجنيعليه است .ازاينرو شورا در بند
 91اظهار نظر مورخ  9919/9/79حذف تغيير جديد را خواست و در نهايت ،ماده را با همان
ترتيبي که در مصوبهي اوليه آمده بود تأييد کرد (پژوهشکدهي شوراي نگهبان.)991 :9917 ،
مادهي  499مصوبه [مادهي  499قانون] در مورد مسئول پرداخت ديهي خطاي محض ،نيز
شاهد ديگري از سنخ ايراداتي است که اساساً وارد نبوده ،با اين حال بهگونهاي تغيير يافته که
دربردارندهي همان محتواي اوليه است .مطابق اين ماده «ديه خطاي محض درصورتيکه
جنايت با اقرار مرتکب ،يا نکول او از سوگند ،يا نکول او از قسامه ثابت شود ،به عهده خود
مرتکب است و در غير اين صورت ،عاقله بايد آن را پرداخت کند» .در اظهار نظر مورخ
 21/1/9در مورد مادهي اخير بيان شده بود که «آيا نکول از سوگند مثبت جنايت است يا خير؟
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ابهام دارد ،پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان:9917 ،
 .)947ايراد ابهام در حالي گرفته شده که ماده بهصراحت قابليت اثباتي جنايت در حالت نکول
از سوگند را پذيرفته ،ازاينرو اشکالي متوجه آن نيست ،ازاينرو کميسيون اين بخش از ماده را
در جلسهي  9911/1/72حذف و مقرر کرد «ديه خطاي محض درصورتيکه جنايت با اقرار
مرتکب ثابت شود ،بر عهده خود مرتکب است» .متعاقباً در اظهار نظر  9919/9/79از کميسيون
خواسته شد که متن ماده را مطابق مادهي  915قانون مجازات اسالمي مصوب  9921اصالح
کند (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)947 :9917 ،در اين راستا در نهايت ماده اينگونه تأييد
شد« :در جنايت خطاي محض درصورتيکه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود،
پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت
شد بر عهده خود او است» .مقايسهي متن نهايي مورد تأييد شورا با مصوبهي اوليه حکايت از
عدم ورود اشکال از ابتدا دارد.

 .2-1-2عدم اشکال شرعي بر مقررات مغاير
وجود مغايرت شرعي در مصوبهي کميسيون و مورد اشکال قرار نگرفتن آن ،و در نهايت
همراه شدن با تأييد شورا را ميتوان به اين دسته از ايرادات افزود.
توضيح آنکه يکي از قواعد تنصيصي فقه جزايي ناظر بر ضرورتِ کمتر بودن ميزان تعزير
از حد است ،فارغ از اقوال مختلفِ ناظر بر نوع حدي ،که تعزير ميبايست از آن کمتر
باشد )95(،حداکثر ميزان تعزيري که ميتوان براي آن محمل فقهي يافت ،نودونه ضربه است)99(،
که قاضي بهمنظور تفريد مجازات در بازهي حداقل تا حداکثرِ مذکور ،مؤلفههاي متعددي مانند
انگيزهي بزهکار ،شيوهي اقدام ارتکابي و نظاير آنها را در نظر ميگيرد ،اما در هر صورت
اجازهي تجاوز از اين حداکثر را ندارد .يکي از اين مؤلفهها سابقه و پيشينهي کيفري مرتکب
است .اين در حالي است که اطالقِ مادهي  992قانون مجازات اسالمي ،به دادگاه اجازه داده که
اگر مثالً کسي مرتکب جرايم موضوع مادهي  512يا مادهي  992کتاب تعزيرات شود ،صرفاً
بهدليل داشتن سابقهي محکوميت مؤثر کيفري ،بهترتيب تا يکصدويازده و يکصدوچهل هشت
ضربه شالق محکوم کند؛ امري که مغايرت شرعي آن کامالً آشکار است.

 .2-2چگونگي بيان مصاديق مغايرت شرعي
يکي از مسائل مطلوب در نظارت شرعي بر مصوبات مجلس آن است که پس از احراز
مغايرت ،با صراحت اشکال وارده مشخص شده و مبناي آن بيان شود .مطابق مادهي 925
آييننامهي داخلي مجلس «شوراي نگهبان ،در صورت رد مصوبات مجلس ،مؤظف است علت
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رد را صريحاً به مجلس گزارش نمايد».
در اظهار نظرهاي شوراي نگهبان در خصوص قانون ،در موارد بسياري بهخوبي مصداق
دقيق مغايرت و نيز مستند شرعي آن (حکم يا ضابطهي شرعي منقوض) تصريح شده است.
ليکن در برخي موارد اين مهم چندان در متن اظهار نظرهاي شورا انعکاس نيافته است که در
ادامه بررسي خواهند شد.

 .1-2-2عدم ايضاح مصداق مغايرت و مستند آن
گاهي اساساً در اظهار نظرهاي شورا نه محتواي مصداق مغاير و نه مستند مغايرت،
هيچکدام بازتابي ندارند .در زير به چند نمونه در اين خصوص اشاره ميشود:
نمونهي (الف) .در اظهار نظر مورخ  9922/91/71نسبت به مادهي [ 991مادهي 941
قانون]که مصوب شده بود «مسؤوليت کيفري ،تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب
جرم ،عاقل ،بالغ و مختار باشد» ،اين ايراد گرفته شده بود که «عموم ماده ( ،)991خالف
موازين شرع شناخته شد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)95 :9917 ،در اينجا اوالً معلوم
نيست که منظور از مغايرت شرعي عموم ماده ،نسبت به کداميک از قيود عقل ،بلوغ يا اختيار،
يا هر سه مورد است ،و از طرفي نسبت به کدام جرايم؛( )92درحاليکه نظر شورا صرفاً بهدليل
احتراز از التزام به قيد اختيار ،آن هم فقط در جرم قتل بوده ،که ميتوانست بهطور شفاف به
مصداقي که نبايد مشمول اين عموم قرار گيرد ،تصريح کند؛ ثانياً مستند شرعي تغاير نيز تعيين
نشده است ،چه اينکه حتي در خصوص مجوز نبودن اکراه براي قتل ،بين فقها اتفاق نظر وجود
ندارد ،زيرا در کنار قول مشهور که ادعاي اجماع نيز بر آن شده (خوانساري9415 ،ق ،ج :2
 ،)929اقليتي نيز قائل به رافعيت اکراه در مسئوليت کيفري قائلاند (موسوي خويي9477 ،ق ،ج
94 :47؛ فياض کابلي ،بيتا ،ج 971 :9؛ مرعشي شوشتري ،9929 ،ج  ،)974 :9ازاينرو مناسب
بود به مستند نيز اشاره ميشد.
نمونهي (ب) .در اظهار نظر مورخ  9922/91/71پيرامون تبصرهي مادهي [ 722مادهي  729قانون]
که اشعار ميداشت «سرقت پدر يا جد پدري از فرزند يا نوه خود جرم نيست» ،اشکال شده
بود که «اطالق تبصره ماده ( ،)722خالف موازين شرع شناخته شد» (پژوهشکدهي شوراي
نگهبان .)14 :9917 ،صرفنظر از آنکه مستند شرعي اشکال در اظهار نظر مذکور به سکوت
برگزار شده ،محتواي ايراد نيز روشن نيست و متعلق واژهي «اطالق» که منافي شرع شناخته
شده ،محل ابهام است ،که آيا به جرم يا سرقت بر ميگردد ،يا به پدر يا جد پدري؛ چه اگر به جرم
و سرقت برگردد ،ممکن است اينطور تفسير شود که منظور شورا آن بوده که ارتکاب هر سرقتي
از سوي والد فاقد عنوان مجرمانه نيست؟ موضعي که ممکن است در راستاي اين نگرش
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تحليل شود که مشهور فقها قائل به تحديد جواز اخذ مال فرزند به پدر نيازمند شدهاند
(حسيني عاملي9491 ،ق ،ج  ،)492 :97که بر اين مبنا در اين موارد صرفاً حد ثابت نميشود
(فاضل لنکراني9477 ،ق )92(،)412 :اما بردن مال فرزند توسط پدر ممنوع و مشمول اطالقات
سرقت تعزيري خواهد بود (مقتدايي)9922 :؛ درحاليکه اگر بهطور مطلق قائل به اباحهي هر
گونه اخذ مال از فرزند توسط پدر شويم (شيخ صدوق9495 ،ق )91(،)929 :ديگر هر ربايشي
توسط پدر فاقد وصف مجرمانه خواهد شد؛ چنانکه حتي برخي اساساً از نظر شرعي عنوان
سارق را بر پدر قابل اطالق نميدانند (مرعشي نجفي9474 ،ق ،)14 :و صريحاً تعزير پدر را
منتفي دانستهاند (مکارم شيرازي9472 ،ق ،ج  )71(.)929 :9اگر متعلق «اطالق» به پدر و جد
پدري برگردد ،ممکن است مقصود شورا انصراف حکم جرم نبودن سرقت پدر و جد پدري از
موارد رابطهي نسب غيرشرعي دانسته شود .در هر صورت عدم وضوح در تبيين مصداق
مغايرت سبب شد کميسيون قضايي اصل تبصره را حذف کند ،مسئلهاي که ممکن است
موجب شود دادگاهها در موارد سرقت از مال فرزند ،حتي در فرض نيازمندي پدر ،بهدليل
اطالقات مقررات ناظر بر سرقت تعزيري ،حکم به مجازات دهند ،امري که بهدليل اجماع فقهي
مبني بر جواز چنين اخذِ مالي از سوي پدر ،توجيهبردار نخواهد بود.

 .2-2-2بيان مستند مغايرت و عدم تعيين مصداق آن
در برخي موارد با اينکه مستند مغايرت شرعي مصوبه مشخص شده ،نوع اشکال دقيقاَ
توصيف نشده است ،که همين امر سبب شده است کميسيون قضايي نتواند بهمنظور شورا پي
ببرد و اشکال را مرتفع کند.
مادهي  429از مصوبه [مادهي  422قانون] نمونهاي از اين موارد است که اشعار ميداشت
«در موارد علم اجمالي به ارتکاب جنايت توسط يک نفر از دو يا چند نفر معين ،چنانچه تعيين
مرتکب ممکن نباشد ،در صورت حصول لوث ،صاحب حق ميتواند از متهمين مطالبه قسامه و
در صورت عدم لوث مطالبه سوگند نمايد ،درصورتيکه همگي ،حسب مورد قسامه اقامه کرده
يا سوگند ياد نمايند ،ديه بهطور مساوي توسط آنان پرداخت خواهد شد» .شوراي نگهبان در
بند  99اظهار نظر مورخ  9921/1/9در خصوص اين ماده بيان داشته بود «در ماده ( )429با
توجه به فتواي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ديه بايد از بيتالمال داده شود ،بنابراين الزم
است اين ماده اصالح گردد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)945 :9917 ،در اين اشکال،
مستند نقد وارده بر مصوبه بيان شده ،اما اينکه پرداخت ديه از بيتالمال ،ناظر بر حالت وجود
لوث است يا فقدان آن ،يا هر دو صورت؛ و آيا شامل هر جنايتي اعم از بر نفس يا مادون نفس
است يا برخي از مصاديق ،دقيقاً معين نشده است .نتيجهي اين ابهام آن شد که متعاقباً
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کميسيون ،به اين تصور که ثبوت پرداخت ديه ناظر بر حالت لوث ،و آن هم در کليهي مصاديق
جتايات است ،ماده را اينگونه اصالح کرد «در موارد علم اجمالي به ارتکاب جنايت توسط
يک نفر از دو يا چند نفر معين ،چنانچه تعيين مرتکب ممکن نباشد ،درصورت حصول لوث،
ديه از بيتالمال پرداخت ميشود» .اين در حالي است که در فرض وجود لوث ،از طريق
قسامه تعيين تکليف ميشود و نوبت به مسئوليت بيتالمال نميرسد ،و از نظر مقام معظم
رهبري مسئوليت بيتالمال در موارد فقدان لوث نيز محدود به جنايت عليه نفس است ،اموري
که مصوبهي اصالحي دقيقاً خالف آن تنظيم شدهاند ،ازاينرو مجدداً در اظهار نظر مورخ
 9919/9/79با ايراد روبهرو شده که در مادهي  ،424شمول اطالق پرداخت ديه از بيتالمال به
غير قتل ،خالف فتواي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) است ،بايد اين ماده اصالح شود ،لذا
خود شورا تصحيح ماده را به شکل زير پيشنهاد ميدهد که «در موارد علم اجمالي به ارتکاب
جنايت ،توسط يک نفر از دو يا چند نفر معين ،در صورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم
اجمالي ،طبق مواد قسامه در اين باب عمل ميشود ،و در صورت عدم وجود لوث ،صاحب
حق ميتواند از متهمين مطالبه سوگند کند اگر همگي سوگند ياد کنند در خصوص قتل ديه از
بيتالمال پرداخت ميشود و در غير قتل ،ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت ميشود»
(پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)945 :9917 ،مسئلهاي که اگر در همان وهلهي نخست ماهيت
مغايرت دقيقاً تبيين ميشد ،فرايند را طوالني نميکرد.
شايان ذکر است که گاه مصداق مغايرت مطرح شده ،اما بهدليل سهو در تبيين آن ،اشکال
بهدرستي انعکاس نيافته است .بهطور مثال مادهي  411از مصوبه [مادهي  911قانون] مقرر
ميداشت «اگر عضو مورد جنايت ،زائد باشد و مرتکب ،عضو زائد مشابه نداشته باشد ،به
پرداخت ديه محکوم ميشود» .شوراي نگهبان در بند  24از اظهار نظر مورخ  9922/91/71در
مورد اين ماده بيان کرد «در ماده ( )411پرداخت ديه ،خالف موازين شرع است ،بايد
خسارتها را حاکم معيّن کند( .به مسئلهي  4ذيل الثامن من المقصد الثاني في الجنايه
تحريرالوسيله توجه شود)« (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)972 :9917 ،در اين اظهار نظر،
شورا با استناد به فتواي حضرت امام حکم بر ثبوت ديهي از بين بردن عضو زائد و غير اصلي
را خالف شرع دانست و قائل به تعيين خسارت توسط حاکم شد ،اين در حالي است که
حضرت امام معتقدند در چنين مواردي که جنايت ارتکابي موجب ايراد نقص ،در معناي
خاص خود ،در مجنيعليه نميشود ،مجراي حکومت خواهد بود ،و جالب آنکه تأکيد
ميفرمايند که اين حکومت ،در معنايي غير از مفهوم اصطالحي مرادف ارشاست ،و منظور از
آن ثبوت صالحيتِ اصدار حکم و تصميمگيري براي قاضي بهنحوي است که اختالف
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پيشآمده را فيصله دهد ،که ميتواند از طريق دستور مصالحه به طرفين و حتي تعزير جاني
محقق شود (موسوي خميني ،بيتا ،ج  )79(.)519 :7ازاينرو حصر مفهوم حکومت در حکم به
خسارت در نظر شوراي نگهبان ،و تأييد معادلسازي آن با ارش ،به شرحي که در اصالحات
نهايي ماده منعکس شد ،مباين فتوايي است که مستند اعالم مغايرت شرعي ماده قرار گرفت.

 .3-2بيان طريق رفع مغايرت شرعي
يکي از محاسن عملکرد شوراي نگهبان ،در نظارت شرعي اليحه ،به ارائهي طريق به
کميسيون قضايي و حقوقي مجلس براي چگونگي رفع اشکال مصوبه بر ميگردد .امري که با
توجه به اينکه ممکن است ضرورتاً نمايندگان محترم مجلس احاطهي فقهي بر مسائل نداشته
باشند ،عاملي مهم در ارشاد ايشان براي اصالح مصوبه خواهد بود.
ضرورت اين مطلب با مداقه در سوابق اليحه روشنتر خواهد شد .چه اينکه در بسياري از
موارد که شورا در اظهار نظر خويش نحوهي رفع اشکال را تبيين نکرده ،کميسيون نتوانسته به
حاقِ اشکال پي ببرد و ازاينرو مصوبه بهدرستي تصحيح نشده و مجدداً همان مسئله مورد ايراد
قرار گرفته است)77(.
گفتني است که در بسياري از مواردِ عدم تأمين نظر شوراي نگهبان در اصالحات کميسيون،
خود شورا چگونگي تصحيح عبارتي مواد را پيشنهاد کرده که متعاقب آن اشکال برطرف
ميشده است)79(.
با وجود اين ،در برخي موارد که شورا در خصوص چگونگي اصالح مصوبه به کميسيون
راهکار داده ،بين مبناي اشکال وارده و نحوهي رفع مغايرتِ پيشنهادي چندان هماهنگي
مشاهده نميشود که در زير به ذکر چند نمونه از اين موارد بسنده ميشود.
نمونهي (الف) .مادهي  421از مصوبهي کميسيون [مادهي  425قانون] اشعار ميداشت
«هرگاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا حدِ غيرمستوجبِ سلبِ حيات ،در اثر اجراء مجازات
کشته شود يا صدمهاي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد شود ،چنانچه قتل يا صدمه ،عمدي
يا مستند به تقصير باشد ،مجري حکم حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم ميشود .در غير اين
صورت ،بيتالمال ديه را پرداخت خواهد کرد» .در بند  94اظهار نظر  9921/1/9بر اين ماده
اشکال شده بود که «شمول عبارت «در غير اين صورت» در قسمت اخير مادهي  ،421نسبت به
موردي که قصاص عضو انجام گيرد و مجري تجاوز از مجازات مقرر نکرده باشد ،ديه ندارد،
بدين سبب با توجه به فتواي حضرت امام(ره) خالف موازين شرع شناخته شد (ر.ک :مسئلهي
 99القول في کيفيه االستيفاء تحريرالوسيله)» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)942 :9917 ،در اين
استشکال ،شورا ضمان بيتالمال بر پرداخت ديه در موارد سرايت قصاص عضو در غير موارد
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مبتني بر عمد و تقصير را ،بهدليل مغايرت با فتواي حضرت امام که قائل به عدم ثبوت ديهاند،
خالف شرع ميداند .حضرت امام در اين زمينه ميفرمايند« :قصاصکنندهي عضو ،جز در موارد
تعدي ،ضامن سرايت قصاص نيست» (موسوي خميني ،بيتا ،ج  .)599 :7صرفنظر از آنکه
فتواي امام هيچ تصريحي بر نفي ديه به شکل کلي نداشته ،که بتوان عدم ضمان بيتالمال را از آن
استنتاج کرد ،اما بنابر قرايني ميتوان برداشت شوراي نگهبان در اين زمينه را تقويت کرد ،چه
برخي فقها در اثناي بحث از فرع مزبور ،به وجود قول مبني بر ثبوت ديه بر بيتالمال اشاره کرده
و آن را نپذيرفتهاند (شهيد ثاني9497 ،ق ،ج 495 :7؛ فاضل اصفهاني9499 ،ق ،ج 992 :99؛
حسيني عاملي9491 ،ق ،ج  ،)995 :99ازاينرو چنانچه امام مايل به اتخاذ چنين موضعي بودند،
به قرينهي اينکه در مقام بيان بودهاند ،حتماً بدان تصريح ميفرمودند .به هر روي چه بسا عدم
تصريح در فتواي امام ،سبب شده بود که اشکال شورا چندان براي کميسيون روشن نباشد و لذا
در جلسهي  9911/5/7اصل ماده را حذف کرد .متعاقباً در اظهار نظر مورخ  9919/9/79بار ديگر
بر ايراد سابق تأکيد و مقرر شد «حذف ماده ( )421مصوبه قبلي صحيح نبوده و الزم است ايراد
اين شورا در خصوص ماده مذکور رفع شود؛ چنانچه اين ماده به اين صورت اصالح شود اشکال
مرتفع ميگردد« :ماده  .421هر گاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا حدِ غيرِ مستوجب سلبِ
حيات ،در اثر اجراي مجازات کشته شود يا صدمهاي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد
شود ،چنانچه قتل يا صدمه ،عمدي يا مستند به تقصير باشد ،مجري حکم حسب مورد به قصاص
يا ديه محکوم ميشود .در غير اين صورت در مورد قصاص و حد ،ضمان منتفي است و در
تعزيرات ،ديه از بيتالمال پرداخت ميشود» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)942 :9917 ،نکتهي
شايان توجه در اظهار نظر مجدد شورا آن است که پيشنهاد شورا براي رفع اشکال شرعي ماده با
مبناي اصلِ اشکال اوليه تطابقي ندارد ،زيرا شورا مصوبه را بهدليل تعارض با فتواي حضرت امام
مورد اشکال قرار داد ،و فرع مورد استشهادِ شورا از تحريرالوسيله نيز ،هرچند صراحتي در نفي
ضمان بيتالمال در پرداخت ديهي ناشي از سرايت قصاص عضو نداشت ،با توجيهي که مذکور
افتاد ،ميتوانست در چارچوب اشکال شورا بهکار رود .اما در پيشنهاد شورا نه تنها بحث از انتفاي
ضمان ديه در حدود نيز اضافه شده ،که حتي بر خالف فتواي حضرت امام ،در تعزيرات ضمان
بيتالمال را پذيرفته است)74(.
نمونهي (ب) .مادهي  915از مصوبهي اوليهي کميسيون [مادهي ( )914قانون] مقرر
ميداشت« :رعايت تساوي مقدار طول و عرض ،در قصاص جراحات الزم است؛ لکن اگر طول
عضو مورد قصاص ،کمتر از طول عضو آسيبديده در مجنيعليه باشد ،قصاص نبايد به عضو
ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت ،ديه گرفته ميشود؛ لکن ميزان در عمق جنايت ،صدق
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عنوان جنايت وارده مانند سمحاق يا موضحه است ،و در صورت امکان ،رعايت تساوي در مقدار
عمق نيز الزم است» .در بند  27از اظهار نظر  9922/91/71در مورد اين ماده اعالن شد «در
قسمت اخير ماده ( )915عبارت «مانند سمحاق يا موضحه است و در صورت امکان ،رعايت
تساوي در مقدار عمق نيز الزم است» حذف شود( .مانند مسئلهي  2تحريرالوسيله اصالح شود)»
(پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)979 :9917 ،در اين اشکال ،با اينکه مبناي فقهي اشکال معين
شده ،نه تنها دقيقاً ماهيت ايراد تبيين نشده است ،که شيوهي پيشنهادي براي اصالح مقرره نيز با
مبناي استنادي تعارض دارد .تدقيق در فتواي حضرت امام به تنوير موضوع ياري ميرساند،
ايشان در تحريرالوسيله با اشاره به ديدگاه برخي فقها مبني بر اينکه در قصاص جراحات تساوي
در عمق شرط نيست و مجرد اطالق عنوان جراحت مخصوص کفايت ميکند ،اين قول را مورد
اشکال قرار داده و معتقدند که تساوي در عمق در جراحات حارصه ،داميه و متالحمه ،در
صورت امکان بايد رعايت شود ،اما در موضحه و سمحاق تساوي شرط نيست (موسوي خميني،
بيتا ،ج  .)547-549 :7با روشن شدن فتواي حضرت امام معلوم ميشود که مصوبهي اوليهي
مجلس موافق با اين موضع بوده و رعايت تساوي در جنايات موضحه و سمحاق را ضروري
ندانسته و صدق عنوان جنايت را کافي دانسته است ،ولي در ساير جراحات رعايت تساوي در
مقدار عمق را در صورت امکان الزم انگاشته بود .ليکن قدري در عبارتپردازي دچار ايراد بود و
ميبايست بهمثابهي اصل فتواي امام(ره) اصالح ميشد .اما شکل پيشنهاد شورا سبب شده که در
نهايت مصوبه بهگونهاي در آيد که حتي در فرض امکان رعايت تساوي در عمق ،چنين شرطي
ضروري دانسته نشود و ظاهر ماده موافق قولِ مورد مناقشهي حضرت امام تنظيم شود ،درحاليکه
هدف شورا تصحيح ماده مطابق فتواي ايشان بود.

 .4-2احراز اصالح موارد مغايرت شرعي
پس از آنکه شوراي نگهبان مصوبهي مجلس را مورد اشکال شرعي قرار ميدهد ،مجلس
مطابق مواد  929و  922آييننامهي داخلي خود ،مکلف به بررسي مصوبه در راستاي اشکاالت
ارجاعي شوراست ،متعاقب آن شورا نيز بايد در چارچوب رسالت کلي خود مبني بر نظارت
شرعي بر مصوبات مجدداً آن را کنترل کند .اين جنبه از نظارت به حدي اهميت دارد که حتي
اگر اشکال شرعياي ناظر بر مصوبهي اوليه باقي مانده که مغفول واقع شده باشد ،مطابق
تبصرهي  7مادهي  929آييننامهي داخلي ،شوراى نگهبان ميتواند پس از رفع ايراد در نوبت
اول ،بار ديگر اين مغايرتها را که مربوط به اصالحيه نيست ،به مجلس اعالم کند؛ سازوکاري
که در نظارت قانون اساسي شوراي نگهبان بر مصوبات پذيرفته نشده است.
در اليحه ،اينگونه نظارت پس از ارسال متن اصالحي مورد اهتمام شوراي نگهبان بوده
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است ،بهنحويکه در موارد متعددي که تغييرات کميسيون بهدرستي انجام نگرفته بود ،با ايراد
مجدد روبهرو شدهاند.
اما در سوابق بعضاً مشاهده شده که متن بازگرداندهشده از کميسيون ،اصالحات مورد نظر
شورا را اعمال نکرده ،اعم از آنکه بهکلي حذف شده( )75يا با وضعيت سابق مجدد ارسال
شده )79(،با وجود اين با اشکال عدم تأمين نظر شورا مواجه نشدهاند؛ يا گاه اشکال بهنحوي
اصالح شده که با ديدگاه شورا يا فتواي معياري که شورا تعيين کرده است ،انطباق دقيق
نداشته ،و با وجود اين مورد ايراد مجدد واقع نشده است.
نمونهي (الف) .مادهي  912از مصوبهي اوليهي کميسيون [مادهي ( )912قانون] مقرر
ميداشت« :رجوع از شهادت شرعي ،موجب سلب اعتبار شهادت ميشود و اعاده شهادت پس
از رجوع از آن ،مسموع نيست» .شوراي نگهبان در بند  99از اظهار نظر مورخ  9922/91/71در
مورد اين ماده اعالن کرده بود «اطالق ماده ( )912نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور
حکم و اجراء ،خالف موازين شرع شناخته شد (ر.ک :مسئلهي  2و  1کتاب شهادت تحرير،
ذيل القول في اللواحق)( ».پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)29 :9917 ،در اينجا از مجلس
خواسته شده که مفاد ماده متناسب با فتواي حضرت امام اصالح شود .ايشان در اين خصوص
بين سه مرحله قائل به تفصيل شدهاند (موسوي خميني ،بيتا ،ج :)459-457 :7

اين در حالي است که بعد از اشکال شورا ،کميسيون در جلسهي  9911/5/7ماده را بدين
شرح اصالح کرد که «رجوع از شهادت شرعي قبل از صدور حکم ،موجب سلب اعتبار شهادت
ميشود؛ و اعاده شهادت پس از رجوع از آن ،مسموع نيست» .در اصالحيه منطوقاً به حکم حالت
(الف) تصريح شده ،اما مفهوماً حاکي از عدم اسقاط اعتبار شهادت در حاالت (ب) و (ج) است،
امري که کليت آن مغاير با فتوايي بوده که مبناي ارزيابي شرعي اليحه قرار گرفته بود ،با وجود
اين ،در جلسهي مورخ  9911/91/72شوراي نگهبان خالف شرع شناخته نشد)72(.
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نمونهي (ب) .مادهي  929مصوبه [مادهي  995قانون] مقرر ميداشت« :قطع و از بين بردن
دو بيضه ،موجب ديه کامل و هر کدام از آنها ،موجب نصف ديه کامل است» .در اظهار نظر
مورخ  9921/1/9بر اين ماده ايراد گرفته شد که «خالف فتواي حضرت امام (عليهالرحمه)
است» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)921 :9917 ،بنابر فتواي حضرت امام قطع دو بيضه
ديهي کامل دارد ،اما در خصوص ديهي هر کدام از آنها بهطور جداگانه ،ايشان معتقدند که اگر
همزمان قطع شوند ،براي بيضهي چپ دو سوم و براي بيضهي راست يکسوم ديه ثابت
خواهد شد ،اما چنانچه بيضهها در دو مرحله قطع شوند ،ايشان براي بيضهي چپ دوسوم ،اما
براي بيضهي راست نصف ديه قائلاند (موسوي خميني ،بيتا ،ج  .)524 :7اين در حالي است
که کميسيون ماده را بدون تفصيل بين قطع دفعي يا جداگانهي بيضه بدين شکل اصالح کرد:
«قطع دو بيضه يک باره ديه کامل و قطع بيضه چپ ،دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ،ثلث ديه
دارد» ،و شوراي نگهبان ماده را که تطابق دقيقي با فتواي حضرت امام نداشت ،تأييد کرد.
نمونهي (ج) .مادهي  997مصوبه [مادهي  999قانون] مقرر ميداشت« :اگر مجنيعليه يا
وليدم ،گذشت و اسقاط حق قصاص را معلق يا مشروط به پرداخت وجهالمصالحه يا امر
ديگري کند ،حق قصاص تا حصول شرط ،براي او باقي است» .در اظهار نظر مورخ
 9922/91/71در اين زمينه بيان شد «در ماده ( )997مقصود از معلق يا مشروط بايد روشن
شود تا اظهار نظر گردد (در اين خصوص به مسئلهي  9کتاب قصاص فصل القول في کيفيته
االستيفاء تحريرالوسيله مراجعه شود)» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)999 :9917 ،در مستند
ارجاعي شورا ،آمده که اگر وليدم ،از جاني به شرط ديه [از نوع شرط نتيجه] گذشت کند ،چه
گذشت مشروط باشد (آن را انشا کرده ،اما تأثيرگذاري گذشت را مشروط بر ديه کرده) ،و چه
گذشت معلق باشد (اصلِ انشاي گذشت را معلق بر ديه کرده باشد) ،بنابر قول صحيحتر به
اعتقاد حضرت امام خميني(ره) گذشت درست بوده و در صورت پذيرش جاني ،حق قصاص
ساقط خواهد شد .اما چنانچه وليدم جاني را به شرط پرداخت ديه [از نوع شرط فعل] مورد
گذشت قرار دهد ،اسقاط حق قصاص منوط به تحقق فعل مشروط ،يعني پرداخت ديه ،است
(موسوي خميني ،بيتا ،ج  )71(.)594 :7در هر صورت ،متعاقب اشکال شورا ،کميسيون ماده را
اينگونه اصالح کرد که «اگر مجنيعليه يا وليدم ،گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به
پرداخت وجهالمصالحه يا امر ديگري کند ،حق قصاص تا حصول شرط ،براي او باقي است».
در اصالحيه ،بر خالف نظر شورا ،تفاوت بين گذشت مشروط و معلق ،مورد توجه قرار
نگرفته ،و در ضمن سياق ماده بهترتيبي است که صرفاً صورت شرط فعل بودن ديه را مطمح
نظر قرار داده ،درحاليکه اصل تفصيلي که در فتواي حضرت امام واجد اثر بوده ،ناظر بر همين
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است)91(.

شاي ان ذکر است که گاه خود شورا چگونگي اصالح ماده را در قالب عباراتي پيشنهاد
ميداده ،اما در کميسيون متن پيشنهادي بهگونهاي تغيير مييافته است که مغايرت شرعي
يابد ،اما در مرحلهي بازبيني با اشکال مجدد روبهرو نميشده است .براي مثال ،در خصوص
مادهي  919مصوبه [مادهي  919قانون] که قائل به عدم ثبوت قصاص در اسقاط جنين بود،
شورا در اظهار نظر مورخ  9919/9/79براي رفع اشکال ماده پيشنهاد کرد که تبصرهاي با اين
مضمون به آن اضافه شود« :اگر جنيني بهطور طبيعي متولد ،و جنايت قبل از تولد منجر به
نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند ،قصاص ثابت است»
(پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)919 :9917 ،متن پيشنهادي مطابق فتواي محقق حلي در
شرايعاإلسالم تحرير يافته

بود)99(.

متعاقباً کميسيون در جلسهي  9919/1/94تبصرهاي بدين

شرح به ماده الحاق کرد« :اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و
جنايت قبل از تولد ،منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد
باقي بماند قصاص ثابت است» .در اصالحيهي کميسيون ،بر خالف پيشنهاد شورا ثبوت
قصاص متوقف بر وجود قابليت حيات در جني ن شده است ،و شورا بدون آنکه اشکالي وارد
کند ،به تبصره اعتبار بخشيد .اين در حالي است که اتفاقاً قائالن به موضع فقهي مذکور
جملگي معتقدند که قابليت و استقرار حيات در جنين شرط ثبوت قصاص بر جاني

نيست)97(،

و حتي بيان فرمودهاند که اگر جنين در اثر جنايت وارده در دورهي جنيني ،با حياتي غيرمستقر
به دنيا بيايد ،و فرد ديگري بعد از تولد به اين حيات غيرمستقر پايان دهد ،فقط نفر اول قاتل
محسوب ميشود (محقق حلي9412 ،ق ،ج 792 :4؛ عالمه حلي9499 ،ق[الف] ،ج 911 :9؛
فاضل اصفهاني9499 ،ق ،ج 429 :99؛ نجفي9414 ،ق ،ج .)929 :49

نتيجهگيري
با بررسي سوابق اعمال نظارت شرعي شوراي نگهبان بر اليحهي مجازات اسالمي ،مصوب
کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ،ميتوان استفاده کرد که معيار ارزيابي اليحه در يک مقطع
زماني ،فتاواي حضرت امامخميني(ره) بوده ،و در ادامهي فتواي مقام معظم رهبري (مدظله
العالي) سنجهي تطبيق شرعي قرار گرفت .با وجود اين ،در موارد متعددي شوراي نگهبان از
اين اصل کلي عدول کرده و بر مبناي مواضع فقهي متمايزي ،که بعضاً متضمن اقوال شاذ بوده،
در مورد مصوبهي کميسيون اظهار نظر کرده است.
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حجم انبوه مواد اليحه از يک سو و دومرحلهاي شدن نظارت بر اليحه از سوي ديگر،
بعضاً سبب شده که در بررسي تغاير شرعي مواد با موازين اسالمي ،گاهي مقرراتي که مخالفتي
با موازين شرعي نداشته ،مورد اشکال واقع شود و در نقطهي مقابل برخي مصوباتِ مغاير از
نظر مغفول ماند و تأييد شوند .در مواردي نيز که اشکال شرعي مواد بهدرستي گرفته شده
است ،بعضاً مشاهده شده که نگاه به قانون کالن نبوده و همان اشکال که در مواد ديگر وجود
داشته ،مصون از ايراد مانده است که اين امر سبب بروز تهافت و تشتت در قانون ميشود.
شايان ذکر است که بخش عمدهاي از ايرادات نيز متأثر از ضعف اوليه در تدوين پيشنويس و
مفاد مصوب کميسيون نهفته است ،بهنحوي که اليحه را با اشکاالت متعدد مواجه کرده ،و
نظارت شوراي محترم نگهبان بسياري از اين ايرادات را مرتفع ساخت.
از نکات برجستهي عملکرد شوراي نگهبان در بررسي قانون ،بيان مستندات ايرادات وارده
و ارائهي پيشنهاد بهمنظور ارشاد کميسيون قضايي به نحوهي اصالح مصوبه در بسياري از موارد
بوده است .با وجود اين ،در زمينهي برخي مواد ،اشکال وارده يا مستند شرعي آن بهدرستي
تبيين نشده يا پيشنهاد ارائهشده بهمنظور رفع اشکال چندان تناسبي با مستند شرعياي ،که مبناي
اعالم مغايرت بوده ،نداشته است؛ امري که در نهايت به بالتکليفي کميسيون و حتي در مواردي
به اصالح نادرست مصوبه انجاميده است.
مشکلي که چه بسا ،با اعمال نظارت دقيقتر در مرحلهي بازبيني اعمال اصالحات قابل
جبران بود ،ليکن در اين مرحله از فرايند نظارت نيز با آنکه شورا در پارهاي از موارد از تأييد
مصوبهي اصالحي ،بهدليل وجود اشکال ،خودداري کرده بود ،کماکان بسياري از مصاديق نيز
بهرغم بقاي اشکال به تأييد نهايي رسيدند.
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يادداشتها
 .9بهمنظور رعايت اختصار ،از قانون مجازات اسالمي ،با تعبير مطلق قانون ياد ميشود.
 .6شايان ذکر است که در مرحلهي دومِ بررسي اليحه ،ميتوان بر خالف رويهي شورا ،موارد متعددي از
مصوبهي کميسيون را مشاهده کرد که ضمن در بر داشتن مقررات معارض با فتواي مقام معظم رهبري،
تأييديهي شورا را اخذ کردند ،که به نظر بايد علت آن را ناشي از مغفول ماندن اين فتاوا در نظارتِ
صورتگرفته طي اين مرحله دانست ،چراکه فرض تعمد در اعمالِ معيار دوگانه غيرقابل دفاع خواهد
بود .تقييد تحقق قوادي به وقوع زنا يا لواط وفق تبصرهي  9مادهي  ،747عدم اطالق قذف بر انتساب
مساحقه در مادهي  ،745تداخل حد در مورد قذفِ فرد واحد به اسباب متعدد به حکم مادهي  ،752عدم
ثبوت قصاص بهواسطهي اجراي قسامه در جنايت بر اعضا و منافع مطابق مادهي  ،459ثبوت ديهي کامل
در مطلق اعضاي داخلي بدن ،به نحويکه طحال را هم شامل شود ،در مادهي  ،599تنها برخي از موادي
است که در تعارض با فتواي رهبري تأييد شدهاند (براي ديدن فتواي مقام معظم رهبري در موارد مزبور،
بهترتيب ر.ک :مؤسسهي آموزشي و پژوهشي قضا 27 ،59 ،42 ،49 :9911 ،و .)942
 .3حضرت امام خميني(ره) در تحريرالوسيله بر قابليت اثباتي علم قاضي تصريح فرموده و حجيت آن را
به افادهي «علمِ نوعي» تحديد نکردهاند ،ايشان ميفرمايند« :للحاکم أن يحکم بعلمه في حقوق اهلل و
حقوق الناس ،فيجب عليه إقامة حدود اهلل تعالى لو علم بالسبب» (موسوي خميني ،بيتا ،ج .)492 :7
 .4براي ديدن فتواي معظمله ،ر.ک :مؤسسهي آموزشي و پژوهشي قضا.991 :9911 ،
 .5خاطر نشان ميشود که گاه اين راهکار در سطحي محدود ،بهکار گرفته شده است؛ براي مشاهده
ر.ک :پژوهشکدهي شوراي نگهبان.922 :9917 ،
 .2عالمه در مختلف ضمن آنکه قول بر ثبوت نفي بلد در مرتبهي دوم را به برخي فقها مانند شيخ مفيد،
ابوصالح حلبي و سالر ديلمي نسبت ميدهد ،ليکن تصريح کرده که مشهور فقها از جمله شيخ
طوسي ،ابنبراج طرابلسي و ابنادريس حلي خالف آن را قائلاند.
 .7ناگفته نماند مقام معظم رهبري نيز در اين زمينه با حضرت امام خميني همنظرند ،ر.ک :مؤسسهي
آموزشي و پژوهشي قضا.999 :9911 ،
 .8محقق حلي در تعليقهي خويش بر نهايه مينويسد« :أن األصحاب متفقون على أن الطبيب يضمن ما
يجنيه بعالجه»؛ شهيد اول در غاية المراد پس از نقل عبارت محقق فرمودهاند« :قد عرفت أن
اإلجماع المنقول بخبر الواحد حجة» (حر عاملي9494 ،ق ،ج .)442 :4
 .1نظير مغايرتهاي موضوع بندهاي  99و .41
 .91از معظمله استفتا شده بود که «اگر مامايي با اخذ پول عمداً کاري کند که موجب مرگ نوزاد هنگام
والدت شود ،آيا قصاص ميشود؟» ،معظمله فرموده بودند« :اين کار حرام است ،و بر انجامدهنده
آن ،ديه ثابت است واهلل العالم» (مؤسسهي آموزشي و پژوهشي قضا.)959 :9911 ،
 .99مانند اشکاالت موضوع بندهاي  22 ،21 ،57 ،59و  29از اظهار نظر مورخ 9921/1/9؛ و نيز بند 1
از اظهار نظر مورخ .9911/2/79
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 .96مانند اشکال وارده بر مادهي  921موضوع اظهار نظر  ،9922/91/71و نيز ايراد وارده بر مادهي 297
در اظهار نظر ( 9921/97/72پژوهشکدهي شوراي نگهبان 919 :9917 ،و .)979
 .93نظير ايراد وارد بر مادهي  999طي اظهار نظر  ،9919/9/79و نيز اشکال وارد بر تبصرهي  4مادهي
 292در اظهار نظر ( 9921/97/72پژوهشکدهي شوراي نگهبان 912 :9917 ،و .)999
 .94البته آدرس صحيحِ مستند مورد ارجاع ،مسئلهي  44ذيل مبحث القول في الموجب که در قسمت
قصاص نفس تحريرالوسيله مطرح شده است.
 .95براي مطالعهي اقوال مزبور ،ر.ک :ساريخاني ،عادل و اکرمي ،روحاهلل ،بررسي فقهي حقوقي
تعزيرات با تأکيد بر قانون مجازات اسالمي مصوب .)945-944 :9919 ،9917
 .92اين مبنا براساس نظر فقهايي است که معتقدند تعزير بايد کمتر از حد زنا ،يعني صد ضربه شالق باشد
(ابنادريس حلي9491 ،ق ،ج 499 :9؛ کيدري9499 ،ق 579 :و 575؛ نجفي9414 ،ق ،ج .)442 :49
 .97اهميت مطلب وقتي روشنتر ميشود که برخي فقها ،در کنار قتل ،در زناي ارتکابي توسط مردان
نيز اکراه را رافع مسئوليت ندانسته و در اين خصوص فرمودهاند« :يثبت حکم الزنا إذا کان الزاني
ممن يصح منه القصد إليه ،سواء کان مکرها أو سکران» (ابنزهره حلبي9492 ،ق474 :؛ کيدري،
9499ق ،)594 :همين ديدگاه سبب شده که عالمه حلي بهرغم فتواي بر سقوط حد از زاني مکرَه،
اشکال اين حکم را نيز مورد تأکيد قرار دهد (عالمه حلي9499 ،ق[الف] ،ج .)577 :9
« .98قوله (صلي اهلل عليه و آله و سلم)« :أنت و مالك ألبيك» فإنّه و إن لم يمكن االلزاا باارر و رو
ثبوت الملكيّة؛ لعد قابليه الحر لها ،و عد كون مال الولد ملكاً ألبيه قطعاً ،و كذا لم نلزا بثبوت إباحه
الزصرّف للوالد مطلقاً ،إلّا أنّه يسزفاد منه عد قطع يد الوالد إذا سرق من مال الولد».
 .91شيخ صدوق در اين زمينه فرمودهاند« :ال بأس للرجل أن يأکل و يأخذ من مال ولده بغير إذنه» (شيخ
صدوق9495 ،ق ،)929 :عالمه حلي اين فتوا را به پدر شيخ صدوق نيز منتسب کرده است (عالمه
حلي9499 ،ق[ب] ،ج .)97 :5
 .61البته لزوماً عدم تعزير مستخرج از اباحه رفتار ارتکابي پدر نخواهد بود ،بلکه ادلهي ديگري نظير لزوم
تعظيم پدر ،و نيز تعليل برخي روايات وارده و قاعده درأ در اين زمينه ميتوانند مستند قرار گيرند.
« .69األرش و الحكومة الزي بمعنا انما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة،
فمقدار الزفاوت رو األرش و الحكومة الزي بمعنا ؛ و أما لو فرض في مورد ال توجب الجناية نقصا بهذا
المعنى و ال تقدير له في الشرع كما لو قطع إصبعه الاائدة ،أو جنى عليه و نقص شمه و لم يكن في
الزقويم بين مورد الجناية و غير فرق ،فالبد من الحكومة بمعنى آخر ،و ري حكومة القاضي بما يحسم
ماد النااع إما باألمر بالزصالح أو تقدير على حسب المصالح أو تعاير ».
 .66ايراد وارد بر مادهي  775منعکس در اظهار نظرهاي  9919/9/79و ( 9919/99/1پژوهشکدهي شوراي نگهبان،
)25 :9917؛ اشکال ناظر بر بند  7مادهي  717طرحشده در اظهار نظرهاي  9922/91/71و 9911/2/79
(پژوهشکدهي شوراي نگهبان)11 :9917 ،؛ ايراد مادهي  499موضوع اظهار نظرهاي مورخ 9921/1/9
و ( 9919/9/79پژوهشکدهي شوراي نگهبان )947 :9917 ،را بايد در عداد چنين نمونههايي دانست.
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 .63مصاديق ناظر بر مواد  954 ،951 ،795 ،749و ( 499پژوهشکدهي شوراي نگهبان،17 ،22 :9917 ،
 995 ،994و  )991شاهد صدق اين مدعا هستند.
 .64حضرت امام خميني(ره) در کتاب حدود تحريرالوسيله فرمودهاند «من قتله الحد أو التعزير فال دية له إذا
لم يتجاوزه» (موسوي خميني ،بيتا ،ج )429 :7؛ جالب آن است که در غنيه بر اين امر ادعاي اجماع شده
(ابنزهره حلبي9492 ،ق ،)471 :و مشهور فقهاي اماميه بر همين موضعاند (نجفي9414 ،ق ،ج :49
)421؛ و تنها شيخ طوسي در يکي از دو قولش در کتاب مبسوط در خصوص تعزيرات احتياط را در
ثبوت ديه بر بيتالمال دانسته (شيخ طوسي ،9922 ،ج  ،)99 :2که همين موضع احتياطي را بعداً ابنسعيد
حلي نيز اختيار کرده (ابنسعيد حلي9415 ،ق ،)551 :اما خود شيخالطائفه در کتاب خالف که آخرين اثر
فقهي ايشان است ،از اين موضع عدول کردهاند (شيخ طوسي9412 ،ق ،ج . )414 :5
 .65نظير اشکال موضوع بند  49اظهار نظر مورخ  9921/1/9ناظر بر مادهي ( 799پژوهشکدهي شوراي
نگهبان)22 :9917 ،؛ و نيز اشکال موضوع بند  49اظهار نظر مورخ  9922/91/71ناظر بر مادهي
( 759پژوهشکدهي شوراي نگهبان)11 :9917 ،؛ و همچنين اشکال موضوع بند  9اظهار نظر مورخ
 9921/1/9ناظر بر مادهي ( 442پژوهشکدهي شوراي نگهبان.)992 :9917 ،
 .62مانند اشکال موضوع بندهاي  97و  99اظهار نظر مورخ  9921/1/9ناظر بر مواد  427و 411
(پژوهشکدهي شوراي نگهبان 949 :9917 ،و .)951
 .67حدود واجد جنبهي حقاهلل ،در مفهومي اعم از حقاهلل محض يا حق مشترک مورد نظر است.
 .68گفتني است بعداً کميسيون قضايي ،بدون آنکه با اشکالي از شوراي نگهبان مواجه شود ،در جلسهي
مورخ  ،9919/1/94عبارت «اجراي مجازات» را جايگزين عبارت «صدور حکم» کرده ،که تا حدي
اشکال را برطرف کرد ،هرچند کماکان انطباق دقيقي با فتواي معيار ندارد.
« .61لو عفا بشرط الدية صحّ على األصح ،و لو كان بنحو الزعليق فإذا قبل سقط القود ،و لو كان الشرط
إعطاء الدية لم يسقط القود إلّا بإعطائه» .براي تحليل فتواي حضرت امام ،ر.ک :فاضل لنکراني،
9479ق722 :؛ مقتدايي.9921 :
 .31اشکال تأييد ماده به شکل کنوني زماني آشکارتر ميشود که چه بسا از عبارات ماده ،و به شکل
برجستهتري مادهي بعدي ،که با مشکل مشابه مادهي مورد بحث دچار است ،ممکن است اطالق
حکم بقاي حق قصاص را نسبت به صورت گذشت مشروط به ديه ،از نوع شرط نتيجه ،نيز استفاده
کنند ،امري که مغاير صريح فتواي حضرت امام است.
 « .39لو ضربها ،فألقزه فمات عند سقوطه ،فالضارب قاتل ،يقزل إن كان عمدا ،و يضمن الدية في ماله إن كان
شبيها ،و يضمنها العاقلة إن كان خطأ؛ و كذا لو بقي ضمنا و مات أو وقع صحيحا و كان ممن ال يعيش
مثله» (محقق حلي9412 ،ق ،ج .)799 :4
 .36شهيد ثاني در اين زمينه مينويسد« :ضابط الحكم بالقصاص أو الدية في الجميع تيقّن حياته بعد
االنفصال ،سواء كانت مسزقرّة أ ال ،و موته من الجناية ،لصدق إزراق الروح المحزرمة» (شهيد ثاني،
9499ق ،ج .)422 :95
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منابع و مآخذ
ابنادريس حلي ،محمد (9491ق) ،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،قم :مؤسسة النشر
االسالمي ،چ دوم ،ج .9
بنبابويه قمي [شيخ صدوق] ،محمدبن علي (9495ق) ،المقنع ،قم :مؤسسة اإلما الهادي(ع) ،چ اول.
بنزهره حلبي ،سيد أبوالمکارم حمزهبن علي (9492ق)،
 ،قم :مؤسسة اإلما الصادق عليهالسال  ،چ اول.
ابنسعيد حلي ،يحيي (9415ق) ،الجامع للشرائع ،قم :مؤسسة سيدالشهداء العلميه ،چ اول.
ابنفهد حلي ،جمالالدين ابوالعباس احمد (9412ق) ،المهذب البارع في شرح المختصر
النافع ،قم :مؤسسة النشر االسالمي ،چ اول ،ج .5
پژوهشکدهي شوراي نگهبان ( ،)9917قانون مجازات اسالمي مصوب  9316در پرتو نظرات
شوراي نگهبان ،تهيه و تنظيم فهيم مصطفيزاده ،تهران :پژوهشکدهي شوراي نگهبان ،چ اول.
حسيني خامنهاي [مقام معظم رهبري] ،سيد علي ( ،)9922تقريرات خارج فقه بحث قصاص
[جلسهي مورخ .]9378/8/99
حسيني عاملي ،سيد محمدجواد (9491ق)،

 ،قم :مؤسسة

النشر االسالمي ،چ اول ،ج  99و .97
حلي[عالمه] ،حسنبن يوسف (9499ق[الف])،

 ،قم:

مؤسسة النشر االسالمي ،چ اول ،ج .9
حلي [عالمه] ،حسنبن يوسف (9499ق[ب])،

 ،قم :مؤسسة

النشر االسالمي ،چ اول ،ج  5 ،1و .9
حلي [محقق] ،نجمالدين جعفربن حسن (9412ق) ،شرائع االسالم في مسائل الحالل و
الحرام ،قم :اسماعيليان ،چ دوم ،ج .4
حلي [محقق] ،نجمالدين جعفربن حسن (9497ق)،

 ،قم :مؤسسة النشر

االسالمي ،چ اول ،ج .9
خوانساري ،سيد احمد (9415ق) ،جامع المدارک في شرح المختصر النافع ،قم :اسماعيليان،
چ دوم ،ج .2
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کيدري ،قطبالدين (9499ق)،

 ،قم :مؤسسة اإلما الصادق

عليهالسال  ،چ اول.
مرعشي شوشتري ،سيد محمدحسن ( ،)9929ديدگاههاي نو در حقوق کيفري اسالم ،تهران:
ميزان ،چ دوم ،ج .9
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مفهوم امت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ایران
محمدجواد ارسطا ،*1حامد نيكونهاد

**2

 .1استاديار دانشكدهي حقوق پرديس فارابي دانشگاه تهران ،قم ،ايران
 .2دانشجوي دکتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
پذيرش9313/8/91 :

دريافت9313/3/8 :

چکيده
بازشناس ي کليدواژگان قانون اساسي ،گذرگاهي مهم براي شناخت مطلوب منظومهي حقوق اساسي
در هر نظام سياسي است .آنگاه که يک کليدواژه ريشه در مباني اعتقادي و نظريهي سياسي زيربناي
نظام حقوق اساسي داشته باشد ،اين بازشناسي اهميتي دوچندان مييابد« .امت» از دانشواژههايي
است که درونمايهي ديني و صبغهي اسالمي داشته و از ادبيات ديني به قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران راه يافته است.
بررسي ابعاد نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي حاکي از آن است که اين واژه ضمن حفظ
اصالت ديني خود ،با تحوالتي در حوزهي مفهوم و دايرهي شمول در برخي کاربردها وارد ادبيات
قانون اساسي شده است .در اين نوشتار به شيوهاي توصيفي و تحليلي به اين پرسش نظر افكندهايم
که «امت» در انديشهي ديني و حقوق اساسي جمهوري اسالمي چگونه فهميده شده و چه گسترهي
شمولي دارد و چنين رهاوردي به دست دادهايم که اين کليدواژه در کاربردهاي گوناگون خود در
قانون اساسي ،بهرغم برخي همسانيها ،به يک معنا بهکار نرفته است ،بلكه حامل معاني مختلف و
در پي آن دربردارندهي گروههاي جمعيتي متفاوتي است.

کليدواژهها :امت اسالمي ،جامعهي اسالمي ،قانون اساسي ،ملت مسلمان ،نظام حقوق اساسي
جمهوري اسالمي.

* E-mail: arasta@bou.ac.ir
** نويسندة مسئول

E-mail: hamednikoonahad@chmail.ir
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مقدمه
گسترهي جمعيتي دولتها در نظامهاي سياسي امروزي ،بهطور معمول با عنوان «ملت» يا
«مردم» شناخته ميشود .ملت ،در رويكردي حقوقي و سياسي ،آن گروه انساني است که
اعضاي آن در اثر عوامل پيونددهندهي مادي و معنوي به يكديگر وابسته شوند و نسبت به

جماعت احساس تعلق کنند و سرنوشت خود را با ساير اعضا يكي بدانند (قاضي شريعت-
پناهي .)75 :1131 ،ملت نمايانگر بعد انساني جامعهي سياسي و عنصر جمعيتي دولتهاي
مدرن است و رابطهي تنگاتنگي با مقولهي تابعيت دارد .ازاينرو محور بحث در بعد جمعيتي
در حقوق اساسي کنوني همانا ملت است .اما در ادبيات ديني و بهويژه در انديشهي سياسي

اسالمي ،براي اشاره به مجتمع اسالمي از اصطالح «ملت» استفاده نشده و با وجود کاربرد ملت
در متون ديني( )1به معناي دين و آيين ،هيچگاه براي اشاره به جامعهي اسالمي ،واژهي «ملت»
بهکار نرفته است (مطهري ،بيتا ،ج  .)06-75 :11در مقابل براي اشاره به مسلمانان بهعنوان
اعضاي تشكيلدهندهي جامعهي اسالمي ،واژهي «امت» جعل شده است .بدين ترتيب يكي از
کليدواژگان پرکاربرد در انديشهي سياسي اسالمي ،دانشواژهي امت است .اين دانشواژه
بهصورت پرشماري در منابع ديني همچون قرآن کريم و روايات رسيده از پيشوايان
معصوم(ع)بهکار رفته و در حوزهي انديشهي سياسي در کنار مفهوم امامت مطرح شده است.
از سوي ديگر ،در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بهمثابهي بنياديترين سند مدون و
ترسيمکنندهي رابطهي سياسي ميان مردم ايران و طبقهي حاکم ،از اين واژه بارها استفاده شده
است؛ بهطوريکه عالوهبر مقدمهي قانون اساسي ،در اصول  165 ،75 ،11 ،7و  155نيز قابل
مشاهده است .با توجه به اينكه نظام جمهوري اسالمي برگرفته از انديشهي اسالمي پايهگذاري
شده و در جايجاي قانون اساسي بر اين مهم تصريح شده است )2(،بهنظر ميرسد واژهي امت
در قانون اساسي ،همان درونمايهي اسالمي را داشته باشد .با اين حال ،وجود واژگاني همچون
ملت براي اشاره به جامعهي ايران ،که بالطبع و بالتبع اقتضائات خاصي در انديشهي حقوق
اساسي دارد ،اين ترديد را پديد آورده که امت در منظومهي قانون اساسي دقيقاً به چه معناست
و کدام دسته از مردم را در بر ميگيرد؟ پرسش مهمي که مطرح است آنكه مفهوم اين واژه در
قانون اساسي چه نسبتي با معناي آن در انديشهي اسالمي دارد و امت شامل چه گروههاي
انساني در جامعه ميشود؟
اهميتِ يافتن پاسخ در اين زمينه روشن بهنظر ميرسد .عالوهبر اهميتِ دانستن کليدواژگان
قانون اساسي بهطور کلي ،شناخت صحيح اين دانشواژه تأثير مستقيمي در شناخت جامعهي
سياسي زيربناي حقوق اساسي ايران دارد؛ چراکه حقوق اساسي بر مدار جامعهي سياسي
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ميچرخد و اساساً در بستر جامعهي سياسي ،حقوق اساسي شكل ميگيرد و حقوق اساسي
درصدد تمشيت جامعهي سياسي با اصول حقوقي است )1(.ازاينرو شناخت جامعهي سياسي
به ارزيابي و شناخت حقوق اساسي متناظر با آن و مؤلفههاي آن کمک ميکند .شايان ذکر است
که موضوع اين مقاله با توجه به پرسش محوري آن ،تبيين نسبت ميان امت و ملت در قانون
اساسي يا انديشهي اسالمي و چالشهاي پيشروي آن نيست ،بلكه مراد ،واکاوي مفهوم و
طيف امت است؛ همانطورکه در عنوان مقاله بهخوبي منعكس شده است.
تتبع نگارنده حاکي از آن است که در مورد گستره و مفهوم کليدواژهي امت در حقوق
اساسي ايران بحث جداگانهاي صورت نگرفته

است؛()1

اگرچه در ادبيات ديني و آراي

انديشمندان اسالمي در اين زمينه بحث شده است که در قسمت نخست مقاله ،با بياني متفاوت،
به طرح و بررسي آنها پرداخته ميشود .ناگزير در اين راستا به شيوهي توصيفي و تحليلي،
نخست با کاوش در منابع اصيل ديني مفهوم امت و طيف آن ،آنگونهکه در منابع يادشده
بازتاب يافته ،بازشناسي ميشود .سپس با جستوجو در قانون اساسي و ساير منابع حقوق
اساسي جمهوري اسالمي سعي ميشود معناي دقيقي براي واژهي «امت» ارائه شود تا از اين
رهگذر روشن شود چه نسبتي ميان کاربرد اين واژه در قانون اساسي و متون اسالمي قابل
تصوير است و آيا مفهوم امت با همان درونمايهي مأنوس و مألوف اسالمي خود وارد ادبيات
قانون اساسي شده يا آنكه کاربردهاي متفاوتي داشته است.

 .1امت در اندیشهي اسالمي
براي آشنايي با اين واژه در منظومهي انديشهي اسالمي الزم است پس از اشاره به معاني
لغوي ،با غور در منابع انديشهي اسالمي و آراي انديشمندان ،ابعاد اين دانشواژه را بكاويم.

 .1-1امت در لغت
«امت» ،از ريشهي «أَمَّ» به معناي قصد و آهنگ کردن و روانه شدن گرفته شده است
(صاحببن عباد و اسماعيلبن عباد1111 ،ق ،ج101 :16؛ قرشي1112 ،ق ،ج  .)113 :1در
تعريف «امت» که جمع آن امم است ،گفته شده امت هر جماعت و گروهي است که امري
آن ها را گرد هم آورد؛ خواه دين واحد ،زمان واحد يا مكانِ يكسان باشد؛ خواه اين امرِ جمع-
کننده و گردآورنده از روي اختيار بوده باشد يا نباشد (اصفهاني1112 ،ق .)37 :در تعريفي
ديگر امت ،جماعتي خوانده شده که وجه مشترکي ،بهعنوان نمونه در قصد يا نظر ،دارند
(قرشي1112 ،ق ،ج  .)113 :1افزونبر اين گفته شده امت ،گروهي از مردم هستند که
اکثريتشان از اصل و منشأ واحدي بوده و صفات موروثي ،منافع و آرزوهاي يكسان آنها را
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گرد هم آورده يا آنكه امر واحدي مانند دين يا زمان يا مكان آنها را جمع کرده باشد (سعدي،
1163ق .)27 :برخي نيز امت را به ملت (آيين) و آن کساني که در برابر ملت کفر ،به اسالم
منتسباند تعبير کردهاند (عاملي1111 ،ق )7(.)21 :از مجموع اين تعاريف چنين حاصل ميشود
که امت ،گروه بههمپيوستهاي است که بر محور وجه مشترکي گرد يكديگر ميآيند و قصد
واحدي دارند .به تعبير ديگر ،امت به مردم و جامعهاي گفته ميشود که نه تنها داراي فرهنگ
است ،بلكه آهنگ نيز دارد .فرهنگ داشتن ،مقدمهي آهنگ داشتن است و آهنگ به معناي
قصد ،عزم ،تصميم و اراده است (جوادي آملي.)231 :1137 ،

 .2-1امت در قرآن
در قرآن کريم واژهي امت بهصورت مفرد يا جمع در مجموع  01بار بهکار رفته است
(عبدالباقي .)111-112 :1151 ،ولي در همهي اين موارد ،يک معنا از آن مراد نشده است .در
برخي موارد به معناي کل موجودات مسئول در خلقت (انسان و جن) ،گاهي بهعنوان مطلق
گروههاي انساني و اقوام و قبايل ،گاه بخشي از جامعهي اسالمي و گاه کل جامعهي اسالمي
مدنظر بوده است.
در تفسير نمونه و به مناسبت آيهي  72سورهي مؤمنون ادعا شده در تمام مواردي که
کلمهي «امت» در قرآن مجيد بهکار رفته است ،معني جمعيت و گروه از آن اراده شده ،مگر در
بعضي موارد استثنايي مانند آيهي  22سورهي زخرف( )0که با قرينهي خاصي توأم بوده و امت
مجازاً به معناي مذهب بهکار رفته است (مكارم شيرازي ،1151 ،ج .)273 :11
اما تفليسي در وجوهالقرآن معاني متعدد واژهي امت در قرآن را به  5دسته طبقهبندي کرده
است (تفليسي ،بيتا ،ج  .1 :)16-25 :1امت به معناي« خويشان پدري» (بقره123 :؛ آل عمران:
111؛ مائده00 :؛ اعراف)175 :؛  .2امت به معناي «کيش و آيين» (بقره111 :؛ يونس15 :؛
مؤمنون )72 :که در همگي يعني بر آيين اسالم بودند و در مورد آخر يعني آيين اسالم
بهتنهايي؛  .1امت به معناي «سالها» (هود)3 :؛  .1امت به معناي «هنگام و مدت» (يوسف)17 :؛
 .7امت به معناي «قوم» (نحل52 :؛ حج)11:؛  .0امت به معناي «پيشواي يگانه در دانش» (نحل:
)126؛  .5امت به معناي «امت محمد»(ص) بهطور خاص (بقره111 :؛ آل عمران)116 :؛  .3امت
به معناي «آن کافران که در روزگار پيامبر خاتم بودهاند» (رعد)16 :؛  .5امت به معناي «خلق»
(مخلوقات) (انعام.)13 :
عالمه طباطبايي به مناسبت آيهي  123سورهي

بقره()5

بحثي در خصوص معناي امت در

قرآن ،مطرح کردهاند .ايشان با استناد به حديثي از امام صادق(ع) (عياشي1136 ،ق ،ج-06 :1
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« ،)01امة مسلمة» در اين آيه را بر پيامبر خاتم(ص) و ائمهي معصوم(ع)صادق دانستهاند
(طباطبايي ،1151 ،ج  .)110 :1ايشان براي دفع دخل مقدر نسبت به اينكه چرا امت را ،بر
خالف خطابهاي عام

قرآني()3

و بدون قرينه ،بر چنين معناي مضيقي حمل کرده ،مينويسند

که اطالق کلمهي «امت» محمد(ص) در مورد عموم مردمي که به دعوت آن جناب ايمان
آوردهاند ،اطالقي است نوظهور و مستحدث ،به اين معنا که بعد از نازل شدن قرآن و انتشار
دعوت اسالم اين استعمال شايع شد ،بهطوريکه از هر کس پرسيده ميشد «از امت چه کسي
هستي؟» ميگفت« :از امت محمد(ص)»؛ حال آنكه از نظر لغت کلمهي امت به معناي قوم
است (طباطبايي ،1151 ،ج .)115 :1
البته بهزعم ايشان بهطور کلي معناي کلمه ،از نظر عموميت و وسعت ،و خصوصيت و
ضيق ،تابع موردي است که لفظ «امت» در آن استعمال ميشود ،يا تابع معنايي است که گوينده
از لفظ اراده کرده است .براي مثال در آيهي  116سورهي آل عمران ،با در نظر داشتن مقام آن،
که مقام منت نهادن و تعظيم و ترفيع شأن امت است ،بيشک شامل تمامي امت اسالم
نميشود .آنگاه نتيجه ميگيرند که معناي کلمهي امت برحسب اختالف موارد ،معاني مختلفي
دارد (طباطبايي ،1151 ،ج  .)113-115 :1ايشان در ذيل آيهي  211از سورهي بقره در
مقايسهي ميان ناس و امت ميگويند :ناس عبارت است از افرادي از انسان که دور هم جمع
شده باشند ،امت نيز همين معنا را داراست .ولي ايشان با توجه به ريشهي لغوي امت معتقدند
اگر امت بر جماعت اطالق شده ،بر هر جماعتي اطالق نشده ،بلكه جماعتي است که افراد آن
يک مقصد و يک هدف داشته باشند ،و اين مقصد واحد رابطهي واحدي ميان افراد باشد و به
همين سبب توانستهاند اين کلمه را بر يک فرد نيز اطالق کنند (طباطبايي ،1151 ،ج :2
ازاينرو ايشان امت در آيهي  52سورهي

انبيا()16

)5(.)137

را به معناي جماعتي ميدانند که مقصد

واحدي آنها را جمع کرده باشد .به بيان ايشان ،خطاب در آيهي شريفه بهطوريکه سياق آن
گواهي ميدهد ،خطابي است عمومي ،که تمامي افراد مكلف بشر را در بر ميگيرد .مراد از
امت در اينجا نوع انسان است ،که معلوم است نوع براي خود وحدتي دارد ،و همهي انسانها
در آن نوع واحدند و آيه را چنين معنا ميکنند که اين نوع انساني ،امت شما بشر است ،و اين

هم واحد است (همه در انسانيت يكي هستند) ،پس امت واحدهاي هستيد و من – اللَّه -

پروردگار شما هستم ،زيرا مالک و مدبر شمايم ،پس تنها مرا ،و نه ديگران را ،بپرستيد
(طباطبايي ،1151 ،ج .)177 :11
دقت در نكات مذکور نشان ميدهد که نميتوان معناي واحدي را براي امت در قرآن در
نظر گرفت .بلكه در هر مورد بنا به سياق آيات يا قرينه و دليل خاص بايد معناي متناسبي براي
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اين واژه يافت .البته بهنظر ميرسد آنگاه که امت ناظر و منصرف به مسلمانان است ،مراد کل
مسلمانان در طول تاريخ يا گروهي از آنها بوده است)11(.

 .3-1امت در احاديث و روايات
کليدواژهي امت در لسان روايات اغلب دال بر جامعهي ايماني مسلمانان است ،يعني
عدهاي که بر مبناي اشتراک در عقيده گرد يكديگر آمده و همگي به يگانگي خداوند و پيامبري
رسول خاتم(ص) شهادت دادهاند .اما گاه به معناي اخص امامان معصوم(ع) نيز حمل شده
است .البته گاه بهصورت مطلق و به معناي هر گروه و جمعيت نيز آمده است)12(.

 .1-3-1امت به معناي گروندگان به اسالم و نبي تا پايان تاريخ
لفظ امت در احاديث اغلب دال بر اسالمآورندگان و گروندگان به دين مبين اسالم و پيامبر
خاتم(ص) است؛ يعني کليهي کساني که ،فارغ از هر گونه عوارض و تعلقات قومي ،نژادي،
زباني ،جغرافيايي و غير اينها ،در طول تاريخ و عرض جغرافيا به وحدانيت خدا و نبوت و
رسالت حضرت محمد بن عبداهلل(ص) شهادت دهند و داخل در اسالم شوند ،در زمرهي امت
اسالم قرار ميگيرند .بسياري از اين دست روايات از پيامبر اکرم(ص) نقل شدهاند و امت به
شخص ايشان انتساب يافته است .براي نمونه از ايشان نقل شده که ايشان بر امت خود نه از
فقر و تنگناي اقتصادي بلكه از سوءتدبير بيمناک بودهاند (ابنأبيجمهور1167 ،ق ،ج  )15 :1يا
حضرتش ،امت خود را امتي مورد رحمت خداوند ناميدهاند (قضاعي )170 :1101 ،و آنها را
به رفعت جايگاه و بهرهمندي و برتري در زمين بشارت دادند (طبرسي1156 ،ق .)11 :در
حديثي از امام صادق(ع) ،از جامعهي مسلمين در طول تاريخ به «امت محمد» تعبير شده که
خداوند نماز ،زکات ،روزه ،حج و واليت اهلبيت(ع) را بر آن واجب فرموده است (کليني،
1165ق ،ج 256 :3؛ عاملي1165 ،ق ،ج  .)10 :1در برخي از کلمات رسول اکرم(ص) که
جماعت مسلمانان با عنوان امت به ايشان نسبت داده شدهاند ،اوصاف متعددي براي بهترين
افراد در ميان امت (خير أمتي) برشمرده شده که همگي دال بر جامعهي ايماني مسلمانان است
(ورام بن أبيفراس1116 ،ق ،ج  121 :2و ج31 :1؛ ابنبابويه1111 ،ق ،ج 111 :2؛ عاملي،
1165ق ،ج  27 :5و ج .)271 :17

 .2-3-1امت به معناي امامان معصوم و حجج اهلل؛ پيشواي عادل و نمونه
عالوهبر معناي رايج و گستردهي امت به معناي جامعهي مسلمانان ،در برخي روايات،
بهويژه با نوعي تفسير و تأويل آيات قرآن ،امت منطبق بر امامان معصوم(ع) شده است؛ يعني
امت حمل بر گروه خاصي از امت محمد(ص) شده است که برگزيدگان و بهترينِ امت و
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پيشواي آنان هستند.
امام باقر(ع) «امت وسط» در آيهي  111سورهي بقره( )11را به «امت عدل» معنا کرده و آن را
بر امامان معصوم(ع) تطبيق دادهاند که گواه بر مردم در روز قيامت باشند (مجلسي1161 ،ق ،ج
 )112 :21و در تبيين آنكه امت در اين آيه قابل تطبيق بر همهي گروندگان به اسالم نيست،
تصريح فرمودهاند که در ميان امت کساني هستند که شهادتشان در دنيا پذيرفته نيست و
ازاينرو استشهاد آنها از سوي خدا در سراي آخرت جايز نيست (مجلسي1161 ،ق ،ج :21
 .)171امام صادق(ع) نيز در پاسخ به پرسشي در مورد آيهي يادشده ،فرمودند که ما (امامان
معصوم و عترت پيامبر) ،امت وسط و گواه بر مردم و حجتهاي خداوند در زمين هستيم
(کليني1165 ،ق ،ج  :1؛ عياشي1136 ،ق ،ج .)01 :1

 .3-3-1امت به معناي جمعيت و مطلق گروههاي انساني و اقوام
در برخي روايات ،امت در کاربردي نزديک به معناي لغوي آن يعني گروه و جامعهي
انساني بهکار رفته است ،بهنحوي که شامل هر جمعيتي با هر اعتقاد و رويكردي ميشود و تنها
بر نوعي انسجام اجتماعي داللت دارد .براي مثال امام علي(ع) ،هر امت و جامعهاي را داراي
آفتي دانستهاند و بنياميه را آفت امت اسالمي معرفي کردهاند (ابنحيون1165 ،ق ،ج .)723 :2
امام رضا به نقل از رسول خدا(ص) فرمودند که هر امتي ،صديق و فاروقي( )11دارد و صديق و
فاروق امت پيامبر(ص) ،عليبن ابيطالب(ع) است (ابنبابويه1153 ،ق ،ج  .)11 :2از امام
صادق(ع) نقل شده که هر زمان و هر امت ،امامي دارد ،و هر امت با امام خود برانگيخته
ميشود (مجلسي1161 ،ق ،ج  .)163 :5اين بيان عالوهبر تالزم امت و امام و رابطهي تضايفي
آنها ،از کاربرد معناي مطلق براي امت حكايت دارد .در روايت ديگري از امام صادق(ع)
منقول است که هر جامعه و ملتي براي خود ازدواجي دارند که بهوسيلهي آن از زنا جلوگيري
و دوري ميکنند (کليني1165 ،ق ،ج .)121 :2
بنابراين در لسان روايات ،امت به يک معنا بهکار نرفته است ،اما آنگاه که براي اشاره به
طيف مسلمانان استعمال شده ،مراد همهي گروندگان به آيين اسالم و مؤمنان به پيامبري رسول
خاتم(ص) است.

 .4-1امت از ديدگاه انديشمندان اسالمي

()17

در گفتمان شيعه ،از نظر دين اسالم عاملي که بهوسيلهي آن امت ساخته ميشود ،ايمان و
عقيده است .جامعهي انساني که همهي افراد آن ايمان و عقيدهي واحدي دارند ،ميتوانند
براساس يک اعتقاد و تعهد به يک مكتب زندگي کنند و بر چنين اجتماعي شايسته است که
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عنوان «امت» اطالق شود و اگر چنين هماهنگي در اعتقاد در ميان افراد آن نباشد ،عنوان امت بر
چنين جامعهاي صادق نيست .مبناي اين ديدگاه بر اين انديشه استوار است که يگانگي افراد و
تحقق امت واحد ،وابسته به اين است که افراد در انتخاب شرکاي زندگي خود آزاد باشند و اين
در صورتي امكانپذير است که افراد با هم توافق فكري داشته باشند ،زيرا اتحادي که از اشتراک
در خاک و خون و زبان حاصل ميشود ،نميتواند از اختالف فكري جلوگيري کند .اتحاد و
هماهنگي فكري و عقيدتي است که بهتنهايي ميتواند ميان افراد پيوند ناگسستني برقرار سازد
(سبحاني .)150-157 :1156 ،مسلمان همواره بايد بداند که عضو جامعهي اسالمي و جزئي از
اين کل است و جزء يک کل و عضو يک پيكر بودن ،خواه ناخواه شرايط و حدودي را ايجاب
ميکند و غيرمسلمانان عضو يک پيكر ديگرند (مطهري ،بيتا ،ج  .)275 :1دين اسالم خواسته
است مسلمانان بهصورت واحد مستقلي زندگي کنند؛ نظامي مرتبط و اجتماعي پيوستهاي داشته
باشند؛ هر فردي خود را عضو يک پيكر يعني جامعهي اسالمي بداند تا جامعهي اسالمي قوي و
نيرومند شود و جامعهي مسلمانان برتر از ديگران باشد (آل عمران .)115 :ازاينرو ايمان ،مالک
برتري قرار گرفته است .ايمان مالک وحدت و رکن شخصيت و تكيهگاه استقالل و موتور
حرکت جامعهي اسالمي است (مطهري ،بيتا ،ج  .)201 :1ازاينرو امت اسالمي گروهي از مردم
هستند که حول محور يكسان عقيدتي که خالق واحد و ايمان به رسوالن او و اعتقاد به حرمت
انسان و حقوق انسان و اخالق انساني است ،گرد آمده و متحد شدهاند .در اين تعريف ،امت
اسالمي آن جامعهي انساني است که با جهانبيني خاصي متمايز ميشود و آن ،توحيد الهي و
اعتقاد به پيامبران و پيامبري آنان و به امامت (رهبري الهي و سياسي) و به جهان آخرت و به
ثواب و عقاب و به قوانين صادره از طريق وحي ،و اعتقاد به اينكه انسان منزلتي واال به اندازهي
خالفت خدا در زمين دارد ،است (حسيني خامنهاي1121 ،ق.)165 :
برخي بر اين باورند که امت در فرهنگ اسالمي داراي دو مفهوم عام و خاص است؛ بدين
صورت که امت در معناي عام مترادف با واژهي شعب (ملت) است ،يعني مجموعهاي از مردم
که وطن واحد و مصالح مشترک آنها را گرد يكديگر ميآورد و اين مصالح از طريق حاکميت
و رهبري سياسي واحد به تحقق ميرسند .اما امت به مفهوم خاص ،مجموعهاي از مردم هستند
که ايمان آنها به ارزشهاي مشترکي ،که اين ارزشها در رهبري واحد و نظام واحد زندگي
تبلور يافتهاند ،آنها را گرد يكديگر آورده است .در اين نگاه امت به معناي دوم ،همان هدفي
است که انبيا در پي شكلدهي و عينيت بخشيدن به آن براساس ارزشهاي عالي بودهاند .امت
به اين معنا در دو امر اساسي از معناي نخست متمايز ميشود؛ اول آنكه آن عنصر بشري که
عنصر امت (به معناي خاص) از آن ،شكل و مايه ميگيرد ،جز در انسان واحد متمثل و عيان
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نميشود؛ انساني که در او ارزشهايي که بدانها معتقد است ،عينيت مييابد و در نتيجه ،او
«امت» ميشود .همانطورکه در قرآن (نحل )121-126 :در مورد حضرت ابراهيم(ع) چنين
گفته شده است .در تبلور مفهوم امت ،کميت و تعداد بشر دخيل نيست و نقش اساسي در اين
معنا به عنصر کيفي اختصاص دارد و اين معنا ،بر خالف معناي امت به مفهوم عام آن است؛
چراکه در شكلگيري مفهوم عام امت ،عنصر کمّي نقش اساسي دارد .دوم آنكه امامت امت به
معناي خاص حالتي حقيقي و واقعي است و امري اعتباري نيست که دائرمدار وضع و اعتبار
باشد و ازاينرو موافق سنت تكويني تخلفناپذير الهي جريان مييابد و اين مخالف مفهوم عام
امت است؛ چراکه امامت و رهبري امت (ملت) ،نفياً و اثباتاً حالتي اعتباري است که بر مدار

وضع و قرارداد اجتماعي ميگردد و امت به اعتبار خاصي فردي را براي رهبري امت برمي-
گزيند و خودِ امت پس از گذشت زماني فرد ديگري را به رهبري برميگزيند .يكي از امور مهم
و دغدغههاي انبيا ،شكل دادنِ امتي بود که عنصر کيفي آن را تحكيم سازد؛ آنگاه دايرهي اين
امت در سطح کمّي را توسعه دهند تا تعداد هرچه بيشتري از مردم را در بر گيرد .يكي از نتايج
گسترش کمّي امتِ داراي عنصر کيفي ،بهوجود آمدن امتي (ملتي) است که در آن معيارهاي
امت به معناي خاص جلوهگر باشد (اراکي1127 ،ق.)17-11 :
در اين نگاه در واقع ،امتِ کمّي که اسالم در پي تحقق آن است ،در گرو توسعهي ام ِ
ت
کيفي است که همان امام است ،يعني هر فردي که ارزشهاي الهي در او متجلي شود ،همچون
حضرت ابراهيم(ع) خود ،امت ميشود و او بايد سعي کند امت به معناي عام يا همان شعب و

ملت و تودهي جامعه را ارتقا دهد تا همه به سطح امت کيفي برسند و آن امت کيفي توسعه-

يافته ،امت مدنظر اسالم است.
قدر مسلم آنكه در فرهنگ اسالمي پيوند اساسي و مقدس آحاد مردم(ناس) ،بر پايهي
مواردي همچون اشتراک در خون و نژاد يا خاک و مرزهاي جغرافيايي يا تجمع و اشتراک در
هر نوع مقصد و آرمان يا همگوني در شكل کار و بهکارگيري ابزار آن يا تشابه در حيثيتهاي
اجتماعي و نوع زندگي يا همسنگري در مبارزه با دشمن مشترک يا اشتراک در منافع طبقاتي
نيست .اساسيترين عامل وحدت و پيوند اجتماعي ،حرکت مشترک ناس بر روي خط و راه
مشخصي است که آگاهانه در جهت مقصد معيني انتخاب کردهاند ،و رهبري مشترک ،الزمهي
اين نوع وحدت و پيوند اجتماعي است .ازاينرو ،دو واژهي امام و امت در تحليل نهايي داراي
دو معني متالزم و به تعبير منطقي نسبي و متضايفين هستند (عميد زنجاني1121 ،ق ،ج :2
257 -251؛ شريعتي .)072-071 :1132 ،براساس کتاب و سنّت و اصول عقيدتي و عملي
برآمده از آنها ،تمام مكتب به عامهي مردم نظر دارد و در خدمت ناس است؛ ولي در ميانِ
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عامهي مردم ،آن کساني که بر محورِ اين مكتب جمع ميشوند و شكل ميگيرند و بر پايهي
اعتقاد به اسالم و التزام به اسالم ،مجموعهاي را پديد ميآورند ،امت ناميده ميشوند .بنابراين
امت ،غي ر از ناس است و از نظر مكتب اسالم ،امت حتماً به امامت نياز دارد (حسيني بهشتي،
 .)16-15 :1156از ديدگاه شهيد بهشتي وقتي مردمي بخواهند امت شوند ،يعني جمعي
بههمپيوسته و در راهِ يک مقصد و براساس آنچه رسيدن به آن مقصد ايجاب ميکند ،نميتوانند
بدون امامت ،پيشوايي و رهبري کاري انجام دهند .تا امامتي در کار نباشد ،اصالً مردم امت
نميشوند و تا امتي در کار نباشد ،امامتي تحقق نمييابد (هدايتنياگنجي .)01 :1132 ،در اين
تعاريف به اندازهاي بر پيوند دروني و گريزناپذير ميان امت و امام تأکيد ميشود که بدون امام،
امتي پديد نميآيد .در اين رويكرد ،آن جماعت متشكل انساني ،هرچند داراي اهداف و آمال
مشترک ،که از وجود امام بيبهره باشند ،اليق عنوان «امت» نيستند .در واقع اين تعاريف مبين
آناند که اطاعت سياسي از امام )10(،يكي از عناصر تشكيلدهندهي امت است (آصفي:1153 ،
)153؛ بهترتيبي که بدون «تحقق اطاعت سياسي از امام» ،امت شكل نميگيرد.
در مقابل همهي رويكردهاي مذکور ،برخي با استناد به پيماننامه يا قانون اساسي مدينه
(صحيفة

النبي)()15

که رسول گرامي اسالم(ص) در اوان هجرت به يثرب ،ميان قبايل گوناگون

يثرب و اقوام حاضر در آنجا منعقد کردند ،برداشتي «سياسي» ،و نه اعتقادي ،از مفهوم امت را
مطرح کردهاند که فراتر از اشتراکات و تعلقات اعتقادي مسلمانان بوده و بر بنياد قرارداد
اجتماعي استوار است و قبيلههاي يهودي و همپيمانان آنها و حتي مشرکان مشمول صحيفه را
در بر ميگيرد .به اعتبار اين صحيفه ،يهوديان و مشرکان مدينه ،بهرغم اختالف اعتقادي ،داخل
در مفهوم امت ،دستکم در آن مقطع تاريخي ،بوده و از برخي حقوق سياسي و مدني
برخوردار بودهاند (فيرحي.)123-113 :1151 ،
در جمعبندي تعاريف متعددي که از امت بيان شد ،ميتوان گفت که محور نخستين
شكلگيري امت اسالمي ،جهانبيني خاص برآمده از نگرش توحيدي است .باورمندان به چنين
جهانبينياي که اقتضائاتي همچون اعتقاد به نبوت پيامبر خاتم(ص) و جهان آخرت دارد ،فارغ
از هر گونه عوارض و فرعياتي همچون رنگ ،نژاد ،زبان ،جنسيت ،موقعيت جغرافيايي و
اجتماعي و مواردي از اين دست ،در شمار امت اسالمي محسوب ميشوند .البته اين تعريف بر
امت «نامتكامل و بالقوه» صادق است .امت متكامل با محوريت امام ،منسجم و يكپارچه
ميشود .در واقع امت بدون امام ،امتِ تمام نيست و اساس تعريف امت به مقولهي امامت و
رهبري گره ميخورد ،بهنحوي که بدون درک صحيح امامت و تجلي آن ،امت شكل نميگيرد.
نكتهي حائز اهميت آنكه پذيرش ديدگاه انتصاب يا انتخاب در تبيين مشروعيت واليت امام

32

مفهوم امت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران

عادل بهعنوان محور امت ،در اين نتيجهگيري بيتأثير است ،چراکه سخن در مقام تحقق امت
با تبعيت از امام است و نه ثبوت حق اطاعت براي امام و تكليف امت به تبعيت .کوتاه آنكه
امت حقيقي با پيروي از امام هويدا ميشود و عينيت مييابد؛ خواه مشروعيت اعمال واليت
امام را ،الهي بدانيم يا الهي -مردمي.

 .5-1طيف جمعيتي امت
جامعهي اسالمي اصالتاً از افرادي بهوجود ميآيد که با اختيار و انتخاب خود اسالم را
پذيرفته باشند و مخصوصاً ملتزم به قوانين اجتماعي و قضايي و سياسي آن باشند و سرزميني که
چنين جامعهاي در آن زندگي ميکنند ،کشور اسالمي و

داراالسالم()13

ناميده ميشود ،ولي در

مرتبهي بعد ،بعضي از غيرمسلمانان با عقد قرارداد خاصي ميتوانند تابعيت کشور اسالمي را
بپذيرند و در کنار مسلمانان زندگي امن و مسالمتآميزي داشته باشند (مصباح يزدي.)31 :1157 ،
البته ،همانطورکه همهي افراد مقيم در داراالسالم ،لزوماً مسلمان نيستند ،همهي آحاد امت
ضرورتاً در داراالسالم يا سرزمينهاي اسالمي ،حضور ندارند .در درون محدودهي سرزمينهاي
اسالمي ،عالوهبر مسلمانان که عناصر اصلي تشكيلدهندهي جامعهاند ،افراد ديگري با عقايد
متفاوت با مسلمانان زيست ميکنند يا اقامت دارند .مسلمانان بهعنوان گروه اصلي و عمدهي
جامعهي اسالمي ،جمعيتي هستند که رابطهي اخوت اسالمي (حجرات )16 :ميان آنها برقرار
است و در صلح کامل بهسر ميبرند و تفرقه در ميانشان نامشروع بوده و همگي به آيين اسالم
معتقدند .گروههايي از جمعيت انساني نيز پس از گرويدن به اسالم ،همچنان در ميان کفار به
زندگي خود ادامه ميدهند و از سرزمينهاي آنان بيرون نميآيند .قرآن (نساء )55 :از اين گروه به
مستضعفان تعبير ميکند (عميد زنجاني1121 ،ق ،ج  .)123-121 :1نظر به پيوند عقيدتي اين عده
با مسلمانان ،اين افراد نيز در شمار امت اسالمي قرار ميگيرند .دستهي ديگر که در زمرهي امت
اسالمي قرار دارند ،باغيان يا اهل بغياند ،يعني افراد يا گروهي از مسلمين که عليه امام و
حكومت اسالمي شورش ميکنند و درصدد برانداختن نظام اسالمي برميآيند (نجفي1161 ،ق ،ج :21
121؛ عالمه حلي1111 ،ق ،ج  .)165-160 :5هرچند باغي در باطن در زمرهي کفار است ،ليكن
برحسب ظاهر ،احكام جاري بر مسلمانان ،مانند جواز خوردن ذبيحهي ايشان ،ازدواج با آنان،
حرمت اموال و ناموسشان ،بر او جاري است (نجفي1161 ،ق ،ج .)113 -115 :21
اما مرتدان (ملي و فطري) يعني کساني که از اسالم خارج شده و کفر اختيار کردهاند
(موسوي خميني1127 ،ق ،ج  ،)11 :1اگرچه به اختيار و انتخاب خود از شمار امت اسالمي
بيرون ميروند ،همچنان جزء اتباع دولت اسالمي باقي ميمانند (دانشپژوه.)105-105 :1152 ،
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در حقيقت اين عده بهدليل انقطاع پيوند اعتقادي ،از جرگهي مسلمانان خارج ميشوند ،ولي
درصورتيکه در قلمرو دولت اسالمي ساکن باشند ،در شمار تابعان آن قرار خواهند داشت.
نكتهي مهم در خصوص رابطهي ميان حاکميت و جمعيت آن است که ميان امت اسالمي و
دولت اسالمي به لحاظ مفهومي و وجود خارجي تفاوت وجود دارد .آنچه کامالً جنبهي
فرامرزي و فراسرزميني و حتي فراتاريخي دارد ،مفهوم امت اسالمي است و نه مفهوم دولت
اسالمي .چراکه دولت اسالمي خواه ناخواه محدود به قلمرو جغرافيايي خاصي به نام
داراالسالم است (دانشپژوه .)33 :1152 ،ازاينرو کفار (اهل کتاب و غير آن) و

مستأمنها()15

در صورت سكونت و حضور در قلمرو داراالسالم ،اگرچه در شمار اعضاي امت قرار
نميگيرند در شرايطي ،جزء اتباع دولت اسالمي که در داراالسالم تشكيل شده خواهند بود.
نكتهي مهم توجه به تفكيک ميان «عضويت در امت اسالمي» و «عضويت در جامعهي
اسالمي» و در پي آن «تابع دولت اسالمي بودن» است .عضويت در امت اسالمي در گرو اعتقاد به
اسالم و ايجاد علقهي ايماني ميان اعضاي آن است و عناصر غيرملتزم به مباني ايماني در شمار
امت قرار نميگيرند .اما عضويت در جامعهي اسالمي ،هم در فرض اشتراک عقيدتي يا ايمان و
هم در صورت انعقاد پيمان امكانپذير است .تودههاي امت اسالمي به صرف ايمان تابع دولت
اسالمي ميشوند و اهل کتاب با انعقاد قرارداد ذمه به تابعيت دولت اسالمي درميآيند و عضوي
از جامعهي سياسي اسالم ميشوند .البته سنگ بناي دولت اسالمي بر سازماندهي سياسي امت
مسلمان است که اتباع اصلي و شهروندان دولت اسالمي محسوب ميشوند .اما جمعيت جامعهي
اسالمي منحصر به مسلمانان نيست و شامل اتباع اکتسابي که از طريق پيمان ذمه به عضويت
جامعهي اسالمي نايل ميگردند نيز ميشود (دانشپژوه.)57-56 :1152 ،
بنابراين دامنهي امت اسالمي شامل مسلمانان ساکن در درون داراالسالم ،مسلمانان ساکن
در خارج از داراالسالم (مستضعفان) و باغيان ميشود .اهل ذمه و مرتدان تابعان دولت اسالمي
محسوب ميشوند .مستأمنها و ساير کفار نيز بيگانه و بيرون از امت اسالمي به شمار ميروند.

 .2مفهوم و طيف امت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي
واژهي «امت» در منابع نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي و از جمله در مقدمه و برخي
اصول قانون اساسي ،بهکار رفته است که بهنظر ميرسد در همهي کاربردها ،به يک معنا نباشد.
در اين قسمت با بررسي تحليلي اسناد حقوق اساسي به رمزگشايي معناي اين دانشواژه
ميپردازيم .توجه به اين نكته مهم بهنظر ميرسد که منطقاً ضرورتي ندارد الفاظ استفادهشده در
متن واحد ،در نمامي موارد در يک معنا بهکار رفته باشند .در قانون اساسي برخي واژگان مانند
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قانون )26(،مقررات (آيينهنگيني )1151 ،و «دولت» (استوارسنگري ،)37-15 :1133 ،در همهي
موارد به يک معنا بهکار نرفتهاند و دايرهي شمول متفاوتي دارند .روشن است که قانون اساسي
جمهوري اسالمي در مقام تنظيم رابطهي سياسي ميان ملت ايران و طبقهي حاکم است؛ اگرچه
با توجه به مباني عقيدتي خود ،داراي مسئوليتهايي ناظر بر ساير ملتها نيز است.
در قسمت دوم مقاله بهمنظومه حقوق اساسي جمهوري اسالمي که بهجد متأثر از گفتمان
انديشهي اسالمي است ،نظر افكنده و با توجه به چارچوبي که در قسمت نخست ترسيم کرده-
ايم ،در منابع گوناگون اين نظام حقوق اساسي کاوش ميکنيم تا روشن شود امت در حقوق
اساسي کنوني ايران به چه معنايي بهکار رفته و شامل چه دامنهاي ميشود و با مفهوم و طيف
امت در انديشهي اسالمي چه نسبتي دارد.

 .1-2امت در انديشهي قانونگذار اساسي
در حقوق اساسي ،قانونگذار اساسي قوهاي است که در حاالت خاص و استثنايي (مانند
استعمارزدايي ،انقالب يا تشكيل دولت جديد) در يک کشور ظاهر ميشود و به نمايندگي از
مردم ،به تصويب اساسيترين قواعدي ميپردازد که مناسبات سياسي حاکمان و شهروندان را
شكل ميدهد (قاضيشريعتپناهي .)13 :1131 ،اين قوه در جمهوري اسالمي عبارت است از
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ( )1173بهعنوان تهيهکننده و تدوينکنندهي قانون اساسي،
همهپرسي عمومي و تأييد ولي فقيه بهمنظور اعتبار مصوبات مجلس يادشده.
در مشروح مذاکرات مجلس يادشده از واژهي «امت» در مواضع گوناگون استفاده شده که
قرينهي مناسبي براي يافتن معناي حقيقي اين کليدواژه در فضاي تصويب قانون اساسي است .گاه
واژهي امت به معناي «ملت ايران» که اکثريت قاطع آنها مسلمان ،و پيرو رهبري ديني يعني امام
خميني بودهاند آمده است (ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
 ،1101ج 777-765-156-105-102-36-71 :1؛ ج -1115-1121-1122-1630-315 :2
1131؛ ج  .)1315-1520-1051-1725-1115 :1براي نمونه يكي از نمايندگان مجلس بررسي
نهايي قانون اساسي (آقاي موسوي اصفهاني) در دفاع از اصل  0و در مقام تشريح مشارکت مردم
در تعيين سرنوشت و پشتوانهي مردمي حكومت و اتكاي ادارهي امور عمومي به آراي ملت
ايران ،در تعريف امت ميگويد« :امت همين حقيقت را نشان ميدهد ،يک جامعهاي است که
خودش يک راهي را انتخاب کرده ،حرکت کرده و در آن راه تالش هم دارد و امام در اين
حرکتها رهنمونش ميشود و راهنمايياش ميکند و همه در اين حرکت و مسير همگامي دارند»
(ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1101 ،ج .)102 :1
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در مشروح مذاکرات مربوط به اصل  165قانون اساسي در بحث در مورد گسترهي واليت
امام و رهبر ،نكتهاي شايان توجه در مورد طيف امت وجود دارد .نايبرئيس مجلس در پاسخ
به پرسش نمايندهي اقليت مذهبي آن مجلس مبني بر رابطهي ميان واليت امر و امامت امت با
اقليتهاي ديني کشور و اينكه آيا رهبري ،تمام تابعان جمهوري اسالمي را در بر ميگيرد يا
خير ،امامت امت را به معناي «رهبري ملت» دانسته و همهي کساني را که در زمرهي ملت ايران
بهشمار ميروند مشمول اين رهبري تلقي کردند (ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي
مجلس شوراي اسالمي ،1101 ،ج  1601 :2و .)1651
در بعضي کاربردها نيز با الهام از انديشهي ديني ،که در بخش نخست مقاله تشريح شد« ،امت
واحده» يعني «همهي مسلمانان فارغ از مرزهاي جغرافيايي» اراده شده است (ادارهي کل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1101 ،ج 770-171-56-53-50-76 :1؛ ج:2
1157-1222-1125-1603-355؛ ج 1111-1111-1161 :1تا  .)1115مذاکرات پيرامون اصول
 11و  172قانون اساسي (ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
 ،1101ج 171-115 :1؛ ج  )1113-1111 :1در اين مجلس بهخوبي نشان از آن دارد که
نمايندگان اين مجلس ،مفهوم امت را به همان معنايي که در ادبيات ديني بهکار رفته مدنظر داشتهاند.

 .2-2امت در مقدمهي قانون اساسي
برخي براي مقدمهي قانون اساسي ارزش سياسي و تاريخي قائل شده و آن را داراي ارزش
حقوقي ،همچون متن قانون اساسي ،ندانسته و آن را تنها زمينهساز اصول مندرج در قانون
اساسي مييابند (هاشمي .)03 :1132،با اين حال ،مقدمهي قانون اساسي جمهوري اسالمي ،با
تبيين شاخصهاي بنيادين نظام سياسي نوين و ارائهي گفتماني نو از مفاهيم متعدد سياسي،
ترسيمکنندهي نماي کلي نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي است .ازاينرو منبع شايستهاي
براي شناسايي اهداف مدنظر قانونگذار اساسي بوده و افزونبر آن ميتواند ياريگر مفسر براي
نيل به برداشت مطلوب از منظومهي قانون اساسي و همچنين روشنگر کليدواژگان مندرج در
قانون اساسي باشد .بهعالوه مقدمهي قانون اساسي( )21بههمراه متن اصول قانون اساسي در
همهپرسي  73/5/12به رأي مردم نهاده شد و مجموعهي مقدمه و اصول به تأييد مردم و سپس
رهبر انقالب حضرت امام خميني(ره) رسيد (موسوي خميني ،1135 ،ج  )161 :11و در نهايت
در روزنامهي رسمي نيز منتشر شد)22(.
در مقدمهي قانون اساسي چندين بار از واژهي «امت» استفاده شده است .فراز نخست
مقدمه ،قانون اساسيِ مبتني بر اصول و ضوابط اسالمي را ثمرهي مبارزهي «مردم مسلمان ايران»
و انعكاس خواست قلبي «امت اسالمي» مينامد که «ملت» نيل به اين خواسته را مطالبه کرده
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است .ذيل عنوان «طليعهي نهضت» ،در تشريح فرايند نهضت آمده است که اعتراض امام
خميني(ره) به انقالب سفيد ،عامل حرکت يكپارچهي «ملت» شد و در پي آن انقالب عظيم
«امت اسالمي» در خرداد  ،1112مرکزيت «امام» را بهعنوان رهبري اسالمي تثبيت کرد و با
وجود تبعيد ايشان از ايران ،پيوند مستحكم «امت» با «امام» همچنان استمرار يافت و «ملت
مسلمان» ،راه خود در مسير نهضت را ادامه دادند .سپس با اشاره به جنايات رژيم پهلوي نسبت
به «ملت مسلمان» ،بيانيهها و پيامهاي «امام» عامل گسترش آگاهي و عزم «امت اسالمي» معرفي
شده و طرح حكومت اسالمي بر پايهي واليت فقيه که از سوي امام ارائه شد ،انگيزهي
منسجمي را در «مردم مسلمان» ايجاد کرد .ذيل عنوان «شيوهي حكومت در اسالم» ،پس از
ارائهي تعريفي از «جامعهي سياسي اسالمي» از ديدگاه اسالم ،بهمثابهي ملتي همکيش و همفكر
که به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را بهسوي هدف نهايي
يعني حرکت بهوي اهلل بگشايد ،با اشاره به محتواي اسالمي انقالب و تداوم آن در داخل و
خارج از کشور و با استناد به آيهي  52سورهي انبيا( )21گفته شده که قانون اساسي تالش دارد
راه تشكيل «امت واحد جهاني» را هموار کند .ذيل عنوان «قضا در قانون اساسي» ،اهميت
مسئلهي قضا را در پاسداري از حقوق «مردم» در خط حرکت اسالمي و براي پيشگيري از
انحرافات موضعي در درون «امت اسالمي» مطرح ميکند .سرانجام ،در فراز پاياني مقدمه« ،امت
مسلمان» را ملزم به انتخاب مسئوالن کاردان و مؤمن ميکند و از آنان ميخواهد با نظارت
مستمر ،در ساختن «جامعهي اسالمي» فعاالنه مشارکت جويند.
بنابراين غير از يک مورد که «امت» بر جامعهي مسلمانان در جهان منطبق است ،در ساير
کاربردها« ،امت» به معناي جامعهي سياسي ايران و به تعبير ديگر ملت ايران است که البته
خصيصهي بارز و ويژگي ممتاز و متمايزکنندهي اين جامعه ،تشكل بر محور مكتب اسالم و
رهبري ديني بوده است.

 .3-2امت در اصول قانون اساسي
کليدواژهي «امت» در اصول  165 ، 75 ،11 ،7و  155قانون اساسي ذکر شده است .در
اصول  75 ،7و  155در ترکيب «امامت امت» و براي اشاره به جايگاه وليفقيه جامعالشرايط در
جمهوري اسالمي آمده است؛ همان رهبري که به موجب اصل  165توسط خبرگان منتخب
مردم ايران( )21انتخاب ميشود و همهي مسئوليتهاي ناشي از واليت امر را عهدهدار است و
در بند دوم اصل  ،165يكي از صفات او (امام امت يا ولي امر) ،عدالت و تقواي الزم براي
رهبري «امت اسالم» ،منظور شده است .در اصل  11نيز همهي مسلمانان جهان ،يک «امت»
ناميده شدهاند.
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با توجه به قرينهي «در جمهوري اسالمي» در متن اصل  7و با عنايت به اينكه امام امت و
ولي امر موضوع اين اصل ،همان رهبري دانسته شده که به موجب اصل  165از سوي خبرگان
منتخب مردم ايران انتخاب ميشود و با توجه به اينكه قانون اساسي جمهوري اسالمي اصوالً
براي جامعهي سياسي ايران (ملت ايران و نسلهاي بعدي آن) تدوين و تصويب شده و به
تأييد ملت ايران رسيده است ،بهنظر ميرسد مراد از امت در اين اصل همان «ملت ايران» است
که با اکثريت مسلمان و رهبري مكتبي متمايزند .اصل  75که قواي سهگانه را ذيل رهبر،
بهعنوان مرکز ثقل حكومت و بهمثابهي يک «نهاد مستقر» ،در جمهوري اسالمي قرار داده است،
قرينهي خوبي بر اين مدعاست )27(.در حقيقت ،دخيل دانستن عنصر اطاعت سياسي در تكوين
امت ،ما را به اين نكته رهنمون ميسازد از آنجا که ملت ايران که اکثريت قاطع آنها
مسلماناند ،بر مدار امامت و رهبري انسجام و تشكل يافتهاند ،امت مندرج در اصول يادشده
(امت بالفعل) را پديد ميآورند.
گسترهي جمعيتي ملت نيز با عنايت به شاخص عقيده و تابعيت در اصول  11 ،12و 11
قانون اساسي رخ نموده است و شهروندان جمهوري اسالمي به سه دستهي مسلمانان،
غيرمسلمانان داراي کتاب آسماني (ايرانيان زرتشتي ،کليمي و مسيحي) و ساير غيرمسلمانان
(اصل  )11تقسيم شدهاند.
اما اصل  11با استناد به آيهي  52سورهي

انبيا)20(،

همهي مسلمانان را يک «امت» ناميده و

«امت» را مشتمل بر تمامي مسلمانان جهان دانسته است .اين «امت» ،برگرفته از ادبيات ديني،
همان امت واحده يا جامعهي بزرگ مسلمانان است و هر مسلماني در هر نقطه از جهان عضو آن
است .در اصل  165نيز آن سطحي از عدالت و تقوا براي رهبر شرط شده که صالحيت رهبري
«امت اسالم» را داشته باشد .در کنار اصالحات صورتگرفته در بازنگري قانون اساسي در سال
 1103در اين اصل« ،امت اسالم» پس از کلمهي رهبري در انتهاي اين بند افزوده شد؛ هرچند در
مورد مفهوم و مفاد آن توضيحي داده

نشد)25(.

بهنظر ميرسد امت در اين اصل به معناي همان

واحد جمعيتي اسالمي باشد .در اين صورت رهبر جمهوري اسالمي بايد اين شايستگي اخالقي
را داشته باشد که از عهدهي رهبري امت بزرگ اسالمي برآيد؛ اگرچه در وضعيت کنوني
بهصورت بالفعل در اين جايگاه قرار نگرفته باشد .مسئوليتهاي فراملي نظام امامت نسبت به
همهي مسلمانان و مستضعفان

جهان()23

بر اين امر صحه ميگذارد .در حقيقت امت در اصول

يادشده همان امت بالقوه است که در صورت تحقق وحدت سياسي (آرمان مندرج در اصل )11
يعني شكلگيري نظام واحد اسالمي در سراسر جهان (بسيط يا فدرال يا نوعي ديگر) بر محور
امام واحد ،به امت بالفعل تبديل ميشود.
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نتيجهگيري
بررسي منابع ديني حكايت از آن دارد که امت در قرآن به معاني گوناگوني بهکار رفته و در
برخي موارد بر کل جامعهي بشري ،گاه جامعهي اسالمي و در برخي کاربردها به معناي ملت و
قوم است و در روايات نيز عالوهبر مؤمنان به آيين اسالم ،گاه بر هر جمعيت و گروه انساني
اطالق شده است .اما انديشمندان اسالمي« ،امت» را بر جامعهي ايماني اسالم که دايرمدار
پيوندهاي مشترک اعتقادي است تطبيق دادهاند .اما برخي کاربردهاي واژهي امت در حقوق
اساسي ايران معناي متفاوتي را نشان ميدهد.
بهنظر ميرسد واژهي «امت» در اصول  75 ،7و  155قانون اساسي ،متناظر يا دستکم بسيار
نزديک به مفهوم «ملت» در ادبيات رايج حقوق اساسي است؛ با اين توضيح که محور بنيادين
وحدت در اين اجتماع سياسي سازمانيافته که آن را از جوامع ديگر متمايز ميکند ،عنصر «ايمان
و اعتقاد مذهبي» و «رهبري مكتبي» است .بهعبارت ديگر ،افراد جامعهي اسالمي با وجود ساير
پيوندها و عناصر مشترک طبيعي و تاريخي و مانند آن ،بر مبناي عنصر ايمان مذهبي و زعامت
ديني گرد هم آمدهاند .شواهد متعددي از مقدمهي قانون اساسي بهعنوان منبع روشنگر متن قانون
اساسي و قراين پرشماري از مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مثبت اين
ادعاست .عبارت «در جمهوري اسالمي ايران» در صدر اصل  7نيز مؤيدي بر اين برداشت است؛
با اين توضيح که مخاطب اصل  7آن جامعهي سياسي است که در فضاي جمهوري اسالمي ايران
تعريف ميشود و آن جامعهي سياسي که مشمول واليت و امامت قرار دارد« ،امت ايران» به
معناي يادشده است .اما برگزيدن اين معنا (ملت مسلمان ايران) براي کليدواژهي «امت» در اصل
 ،7نافي مسئوليتهاي جهاني و فراملي برآمده از انديشهي مكتبي دولت و جامعهي اسالمي
نسبت به ساير مسلمانان و مستضعفان يا به معناي تقدم منافع ملي بر مصالح امت اسالمي نيست.
بلكه مراد آن است که مردم ايران براساس ايمان به مكتب اسالم و به رهبري پيشوايي شيعي،
تصميم گرفتهاند روابط سياسي -اجتماعي خود را ،چه در داخل مرزها و چه فراتر از آن ،در
چارچوب مكتب پذيرفتهي خويش سامان دهند .اما امت در اصول  11و  165منطبق بر همان
معناي مألوف در انديشهي ديني بوده و مشتمل بر همهي مسلمانان جهان ،و از جمله «مسلمانان
ايران» ،بدون توجه به محل اقامت ،نژاد ،زبان ،قوميت و ساير عوارض است.
چنانچه شاخص تحقق اطاعت سياسي از امام را از عناصر مؤلفهي شكلگيري امت بدانيم،
آنگونهکه برخي انديشمندان بر آن تأکيد داشتند ،امت مندرج در اصل  ،11امت بالقوه خواهد بود
که با تحقق نظام امامت واحد جهاني ،امت بالفعل خواهد شد .بهعالوه توجه به اين شاخصه
(اطاعت سياسي) ،امت در اصل  7به معناي ملت ايران را بسيار موجه و قابل دفاع ميسازد.
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یادداشتها
 .9براي نمونه ن.ک :بقره117 :؛ آلعمران57 :؛ النساء127 :؛ انعام101 :؛ يوسف13-15 :؛ نحل121 :؛
حج.53 :
 .7براي نمونه ن.ک :اصول  1و  2قانون اساسي.
 .3براي مشاهدهي تعريف و اوصاف جامعهي سياسي ن.ک :قاضي شريعتپناهي ،سيدابوالفضل
( ،)1131حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،تهران :ميزان ،چ دوازدهم ،صص.257-251
 .4اگرچه مقالهاي با عنوان «امت و ملت نگاهي دوباره» توسط آقاي جوان آراسته نگارش يافته
(حکومت اسالمي ،سال پنجم ،تابستان  ،1155ش دوم (پياپي  ،)10صص  ،)151-173اما
دلمشغولي اصلي آن مقاله ،مقايسهي اجمالي ميان امت و ملت و تبيين نسبت ميان منافع ملي و
مصالح امت اسالمي است.
 .0براي مشاهدهي ساير معاني براي نمونه ن.ک :حميري ،بيتا ،ج 121 :1؛ مهنا ،بيتا ،ج  :1ص .11
« .6إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلي أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلي آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ».
« .2رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَينْ لَكَ وَ مِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ».
 .8مانند «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» (آل عمران.)116 :
« .1إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ» (نحل.)126 :
« .95إنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ».
 .99براي مطالعهي بيشتر ن.ک :احمدي.01-77 :1133 ،
 .97براي مشاهدهي احاديثي با کاربرد متنوع لفظ امت ن.ک :مجلسي1161 ،ق ،ج  ،177-111 :22باب .11
« .93وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً».
 .94الفَارُوقُ :ما فَرَّقَ بين شيئين رجل فارُوقٌ :يُفَرِّقُ ما بين الحق و الباطل (ابنمنظور1111 ،ق ،ج 161 :16؛
واسطي1111 ،ق ،ج .)152 :11
 .90براي تعريف امت در گفتمان اهل سنت ،براي نمونه ن.ک :بغدادي1163 ،ق 16-3 :و 221؛ سميح
دغيم1553 ،م ،ج .226-215 :1
 .96ن.ک :شعرا163-167 :؛ 120-121؛ .101 -106
 .92براي مشاهدهي متن کامل اين صحيفه ن.ک :احمدي ميانجي1115 ،ق ،ج  :1صص .70-0
 .98براي مشاهدهي تعاريف گوناگون از داراالسالم براي نمونه ن.ک :کالنتري.15-17 :1157 ،
 .91کافران دو گروه هستند :اهل کتاب و غير اهل کتاب .غير اهل کتاب ،راهي جز پذيرش اسالم
ندارند (حلّي1111 ،ق ،)33 :اما اهل کتاب (يهوديان ،مسيحيان و زردشتيان) سه راه در پيش دارند:
پذيرش اسالم ،جنگ ،و التزام به شرايط ذمّه .به کساني که راه سوم را انتخاب کنند ،اهل ذمّه يا ذمّي
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گفته ميشود ،و دولت اسالمي در قبال تعهّد ايشان به شرايط ذمّه ،متعهّد است از آنان بهعنوان تبعه
حمايت کند و هيچ مسلماني حق تعرّض به آنان را ندارد (حسيني روحاني1112 ،ق ،ج .)70 -76 :11
در مورد کيفيت انعقاد قرارداد ذمه و شرايط ذمه ن.ک :حلّي1111 ،ق33 :؛ نجفي1161 ،ق ،ج :21
257-207؛ حسيني روحاني1112 ،ق ،ج .75 :11
مستأمن به طرف قرارداد امان گفته ميشود (عالمه حلي ،تذكرةالفقهاء ،ج 113-37 :5؛ عميد
زنجاني ،فقه سياسي ،ج  .)226-213 :1امان يا ذمام ،قراردادي ويژه ميان مسلمان و کافر حربي
است (هاشمي شاهرودي و ديگران1120 ،ق ،ج  .)072 :1امان دادن ،تأمين جاني ،مالي يا ناموسي-
بر حسب قرارداد -از سوي مسلمان به کافر حربي است (سبزواري1111 ،ق ،ج  .)111 :17مستأمن
آن کس يا کافر حربي است که با هر دين و تابعيتي با انگيزهاي مشروع براي مدتي موقت و بدون
قصد توطن و اقامت دائم با اجازه و تضمين دولت اسالمي يا يكي از شهروندان آن وارد داراالسالم
ميگردد (دانشپژوه .)212 :1152 ،براي مالحظهي شرايط و کيفيت عقد امان ن.ک :نجفي،
1161ق ،ج .166-51 :21
 .75ن.ک نظر تفسيري شمارهي  2161مورخ  1151/0/17شوراي نگهبان در مورد دايرهي شمول
کلمهي قوانين در ذيل اصل ( 113مرکز تحقيقات شوراي نگهبان.)211 :1131 ،
 .79البته در مورد شأن و اعتبار مقدمهي قانون اساسي و اينكه آيا جزء متن قانون اساسي محسوب
ميشود يا خير ،اختالفنظرهايي در مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي به چشم ميخورد.
ر.ک :ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي ،جلسهي  ،05ج .1350 :1
 .77ن.ک :روزنامهي رسمي شمارهي  16156مورخ 73/11/1
« .73إنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ».
 .74مطابق بند الف مادهي  1قانون انتخابات و آييننامهي داخلي مجلس خبرگان رهبري مصوب
 75/5/16فقهاي شوراي نگهبان و تصويب نهايي رهبر ،يكي از شرايط انتخابکنندگان ،داشتن
تابعيت ايراني است.
 .70ميتوان شواهد ديگري دال بر امت به معناي «ملت غالباً مسلمان» يافت .براي نمونه ،درحاليکه امر
به معروف و نهي از منكر ،بر مبناي قرآني ،متوجه مؤمنان به يكديگر است ،در اصل  ،3اين وظيفه،
منحصراً متوجه مسلمانان نشده و تكليفي همگاني بر دوش همهي مردم قرار داده شده است.
افزونبر اين ،در مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي در مورد اصل  ،31نايبرئيس مجلس در
مقام تشريح مبناي اصل ،بنياد نمايندگي نمايندهي مردم در مجلس شوراي اسالمي را مسئوليت
يكايک آحاد «امت» نسبت به سرنوشت جمعي بيان کرد (ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي
مجلس شوراي اسالمي ،1101 ،ج  .)315 :2همچنين ن.ک :بند  7از مادهي  1قانون نحوهي اجراي
اصل  15قانون اساسي مصوب  01/7/15مجلس شوراي اسالمي.
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 .76بيان شد که برخي مفسران ،امت در اين آيه را نه منطبق بر مسلمانان ،بلكه دال بر کل انسانها
دانستهاند .البته برخي از اعضاي مجلس بررسي نهايي نيز چنين باوري داشتند (ادارهي کل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1101 ،ج .)171-172 :1
 .72در متن پيشنهادي نخستين بهجاي «رهبري»« ،امامت» وجود داشت که براي جلوگيري از برخي
ابهامات ،به رهبري تبديل شد (ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
 ،1105ج .)1160-1167 :1
 .78براي نمونه ن.ک :اصول  172 ،11و .171
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 ،قم :دار

ابنأبيجمهور ،محمدبن زينالدين (1167ق)،
سيدالشهداء للنشر ،چ اول.

ابنبابويه ،محمدبن علي (1111ق) ،من اليحضرهالفقيه ،قم :دفتر انتشارات اسالمي وابسته به
جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم ،چ دوم.
ابنبابويه ،محمدبنعلي (1153ق) ،عيون أخبار الرضا (ع) ،تهران :نشر جهان ،چ اول.
 ،قم:

ابنحيون ،نعمانبن محمد مغربي (1165ق)،
جامعهي مدرسين حوزهي علميهي ،چ اول ،ج .2

ابنمنظور ،ابوالفضل جمالالدين محمد بن مكرم (1111ق) ،لسان العرب ،بيروت :دارالفكر
للطباعة و النشر و التوزيع ،ج .16
احمدي ميانجي ،علي (1115ق) ،مکاتيبالرسول(ص) ،قم :دارالحديث ،چ اول ،ج .1
احمدي ،ظهير (« ،)1133مفهوم شناسي امت در قرآن و اجتماع» ،پژوهشنامهي علوم و معارف

قرآن کريم (پيام جاويدان) ،ش  ،2ص .03-15
ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ( ،)1101صورت مشروح

مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :ادارهي کل
امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،چ اول و دوم ،ج  2 ،1و .1
اراکي ،محسن (1127ق)،

 ،قم :مجمع انديشهي اسالمي ،چ اول.

استوارسنگري ،کوروش (« ،)1133مفهوم دولت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران»،
حقوق اساسي ،ش  ،11ص .37-15
آصفي ،محمدمهدي (« ،)1153وحدت و تعدد در واليت سياسي» ،فقه اهل بيت ،ش 15و،26
ص .216-132
آيينه نگيني ،حسين ( ،)1151واکاوي مفهومي کليدواژگان چند معنا در قانون اساسي بررسي

واژهي مقررات ،گزارش پژوهشي ،پژوهشكدهي شوراي نگهبان ،شمارهي مسلسل.11516101 :
بغدادي ،عبدالقاهر (1163ق)،

 ،بيروت :دارالجيل -دار اآلفاق.

تفليسي ،جيشبن ابراهيم (بيتا) ،وجوهالقرآن ،تهران :مؤسسهي انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران ،ج .1
جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1137واليت فقيه واليت فقاهت و عدالت ،قم :اسرا ،چ ششم.
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جوان آراسته ،حسين (« ،)1155امت و ملت نگاهي دوباره» ،حکومت اسالمي ،ش ( 2پياپي
 ،)10ص .151-173
حسيني روحاني ،سيد صادق (1112ق) ،فقهالصادق(ع)

 ،قم :دارالكتاب -مدرسهي امام صادق(ع) ،چ اول.
حسيني بهشتي ،سيد محمد ( ،)1156مباني نظري قانون اساسي ،تهران :بقعه ،چ چهارم.
حسيني خامنهاي ،سيد محمد (1121ق)،
 ،مترجم :خالدالغفوري ،فقه أهلالبيت(ع)(بالعربية) ،ش  ،23ص .112-235
 ،تهران:

حلّي ،حسنبن يوسف بن مطهر اسدي (1111ق)،
مؤسسهي چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،چ اول.
حلّي ،حسنبن يوسف بن مطهر اسدي (1111ق)،

 ،قم :مؤسسهي آلالبيت (ع)،

چ اول ،ج .5
حميري ،نشوان بن سعيد( ،بيتا) ،شمسالعلوم و دواء کالم العرب من الکلوم ،دمشق :دارالفكر،
چ اول ،ج.1
دانشپژوه ،مصطفي ( ،)1152اسالم و حقوق بين الملل خصوصي؛ تابعيت و وضعيت بيگانگان،
تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه و پژوهشگاه حوزهي و دانشگاه ،چ چهارم.
روزنامهي رسمي شمارهي  16156مورخ .73/11/1
سبحاني ،جعفر( ،)1156مباني حکومت اسالمي ،قم :مؤسسهي علمي و فرهنگي سيدالشهدا.
سبزواري ،سيدعبداألعلي (1111ق) ،مهذّب األحکام في بيان الحالل و الحرام ،قم :مؤسسهي
المنار ،چ چهارم.
سميح دغيم (1553م)،

 ،بيروت :مكتبة لبنان ناشرون،

چ اول ،ج .1
شريعتي ،علي ( ،)1132امت و امامت ،در مجموعه آثار ،تهران :نشر آمون.
طبرسي ،فضلبنحسن (1156ق) ،إعالم الوري بأعالم الهدي ،تهران :اسالميه ،چ سوم.
عاملي ،محمدبن حسن شيخ حر (1165ق)،

 ،قم :مؤسسهي آلالبيت (ع) ،چ اول.

عبدالباقي ،محمدفؤاد ( ،)1151المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکريم ،قم :نويد اسالم ،چ دهم.
عميد زنجاني ،عباسعلي (1121ق) ،فقه سياسي ،تهران :اميرکبير ،ج 2و .1
عياشي محمدبن مسعود (1136ق) ،کتاب التفسير ،تحقيق :سيد هاشم رسولي محالتي ،تهران:
چاپخانهي علميه ،ج .1
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مفهوم امت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران

فيرحي ،داود ( ،)1151تاريخ تحول دولت در اسالم ،قم :دانشگاه مفيد ،چ پنجم.
قاضي شريعتپناهي ،سيد ابوالفضل ( ،)1131بايستههاي حقوق اساسي ،تهران :ميزان ،چ پانزدهم.
قاضي شريعتپناهي ،سيد ابوالفضل ( ،)1131حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،تهران :ميزان،
چ دوازدهم.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1173با اصالحات .1103
قانون انتخابات و آييننامهي داخلي مجلس خبرگان رهبري مصوب . 75/5/16
قانون نحوهي اجراي اصل  15قانون اساسي مصوب . 01/7/15
قضاعي ،محمدبنسالمة ( ،)1101شرح فارسي شهاب األخبار ،تصحيح جاللالدين حسيني
أرموي ،تهران :مرکز انتشارات علمي و فرهنگي ،چ اول.
کليني ،محمدبن يعقوب (1165ق) ،الکافي ،تهران :دارالكتباإلسالمية ،چ چهارم.
کالنتري ،علياکبر (« ،)1157داراالسالم و دارالكفر و آثار ويژه آن دو» ،فقه ،ش  ،16ص .115-12
مجلسي ،محمدباقر بن محمدتقي (1161ق) ،بحاراألنوار ،بيروت :دار إحياءالتراثالعربي ،چ دوم.
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ( ،)1131مجموعه نظريات شوراي نگهبان (تفسيري و مشورتي
در خصوص اصول قانون اساسي) ،چ اول.
مصباح يزدي ،محمدتقي (« ،)1157واليت فقيه در خارج از مرزها» ،حکومت اسالمي ،ش اول،
ص .57-31
مطهري ،مرتضي (بيتا) ،مجموعهي آثار ،تهران :صدرا ،ج  1و .11
مكارم شيرازي ،ناصر ( ،)1151تفسير نمونه ،تهران :دارالكتب اإلسالمية ،چ اول.
مهنا ،عبداهلل علي (بيتا) ،لساناللسان ،بيروت :دارالكتب العلميه ،چ اول ،ج .1
موسوي خميني ،سيد روحاللّه (1127ق)،

 ،ترجمهي علي اسالمي ،قم :دفتر

انتشارات اسالمي وابسته به جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم ،چ  ،21ج .1
موسوي خميني ،سيد روحاهلل ( ،)1135صحيفهي امام ،تهران :مؤسسهي تنظيم و نشر آثار امام
خميني ،چ پنجم.
نجفي ،محمدحسن (1161ق) ،جواهرالکالم في شرح شرايعاالسالم ،بيروت :دار احياء التراث
العربي ،چ هفتم.
واسطي ،زبيدي ،حنفي ،محبالدين و حسيني ،سيد محمد مرتضي (1111ق) ،تاجالعروس من
جواهرالقاموس ،بيروت :دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،ج .11
ورام بن أبيفراس ،مسعودبنعيسي (1116ق)،
ج  1و .2

 ،قم :مكتبه فقيه ،چ اول،
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هاشمي شاهرودي ،سيد محمود و ديگران (1120ق) ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)،
قم :مؤسسهي دائرةالمعارف فقه اسالمي بر مذهب اهل بيت (ع) ،چ اول.
هاشمي ،سيد محمد ( ،)1132حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران اصول و مباني کلي نظام،
تهران :ميزان ،چ پنجم
هدايتنياگنجي ،فرجاهلل ( ،)1132انديشههاي حقوقي شهيد بهشتي ،تهران :مؤسسهي فرهنگي
دانش و انديشهي معاصر ،چ اول.

فصلناهم دانش حقوق عم
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اعتبار حقوقي اساسنامههای شرکتهای ملي نفت ،گاز و
پتروشیمي ،با نگاهي به نظرها و رويهی شورای نگهبان
سید محمدهادی راجی ،*1یحیی مزروعی ابیانه

**2

 .1دكتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی(ره) ،تهران ،ایران
 .2كارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
پذيرش5313/8/01 :

دريافت5313/4/02 :

چکیده
اساسنامههای سه شركت از شركتهای اصلی تابعهی وزارت نفت (شركتهای ملی نفت ،گاز و
پتروشیمی) ،در سال  1531حسب مورد به تصویب دو مجلس وقت یا كمیسیونهای آنها رسیده
است .ولی از سال  1535تاكنون شورای نگهبان با توجه به عدم تصویب اساسنامه این شركتها
توسط مجلس شورای اسالمی ،در اعتبار حقوقی اساسنامههای مذكور و بهتبع در وجود آن
شركتها ابهام وارد كرده و هر مصوبهای را كه مجلس به نام شركتهای مذكور اشاره كرده ،دارای
ابهام دانسته است .ازاینرو این سؤال مطرح شده كه آیا اساسنامههای مذكور كماكان اعتبار حقوقی
دارند یا خیر .این نوشتار با روشی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بوده و با توجه به اینکه
ادلهای كه میتوان برای بیاعتباری اساسنامههای مذكور ارائه كرد ،مخدوش است و دلیل موجهی
برای لغو یا نسخ كلی اساسنامههای مزبور وجود ندارد ،آنها را كماكان معتبر میداند ،مگر در
مواردی كه قوانین بعدی ،احکامی مغایر با اساسنامههای مذكور داشته و آنها را نسخ كرده باشند.

کلیدواژهها :اساسنامه ،اعتبار حقوقی ،شورای نگهبان ،شركت ملی نفت ،شركت ملی گاز،
شركت ملی صنایع پتروشیمی ،نسخ.

* نويسندة مسئول

E-mail: smhadiraji@yahoo.com

** E-mail: 1828ali@gmail.com
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مقدمه
اساسنامه عبارت است از «مقررات یا قراردادی كه برای طرز كار یک جمعیت (در حقوق
عمومی یا خصوصی) مقرر و معین میشود» (جعفری لنگرودی .)55 :1531 ،تمامی شركتها
اعم از دولتی و غیردولتی به اساسنامه نیاز دارند و شركت بدون اساسنامه ،از حیث حقوقی
قابل پذیرش نیست .یکی از مدارک الزم برای ثبت شركتهای خصوصی« ،اساسنامهی» آن
شركت است (مادهی  21الیحهی قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  )1531و
برای اشخاص عمومی نیز همواره مقرراتی در خصوص نحوهی عملکرد ،وظایف و اختیارات،
اركان آن شخص و سایر موارد پیشبینی میشود.
مجلس شورای ملی در تاریخ  1531/5/11قانون اساسنامهی شركت ملی نفت ایران را
تصویب كرد و سپس در آبانماه همان سال «اساسنامهی شركت ملی گاز ایران» و «اساسنامهی
شركت ملی صنایع پتروشیمی» به تصویب كمیسیونهای مجالس ملی و سنا رسید .در آن زمان
نهادی به نام «وزارت نفت» در ایران وجود نداشت و «شركت ملی نفت ایران» بهنحوی این
كاركرد را نیز بر عهده داشت و دو شركت دیگر (شركت ملی گاز و شركت ملی صنایع
پتروشیمی) زیرمجموعهی آن محسوب میشدند .پس از انقالب اسالمی ،شورای انقالب
«الیحهی قانونی تأسیس وزارت نفت» را در  1533/1/3تصویب كرد و شركتهای مزبور را
زیرمجموعهی وزارت نفت قرار داد .مادهی  5این قانون و همچنین مادهی « 3الیحهی قانونی
متمم الیحهی قانونی تأسیس وزارت نفت» كه در خردادماه  1531به تصویب شورای انقالب
رسید ،اساسنامههای مذكور را تا تصویب اساسنامهی جدید معتبر و الزماالجرا دانست .پس از
آن نیز در قوانین دیگر مثل قانون نفت مصوب  ،1511بر تصویب اساسنامهی جدید برای
شركتهای مذكور تأكید شده و
این امر تاكنون محقق نشده است.

دولت()1

مکلف به ارائهی الیحه در این خصوص شده ،ولی

اساسنامههای مذكور تا اواخر سال  1535بدون هیچ ابهام و ایرادی در خصوص اعتبار ،مجرا
بود ،ولی شورای نگهبان در  1535/5/5در مورد الیحهی برنامه چهارم توسعه و پس از آن در
 1535/12/25در خصوص الیحهی بودجهی سال  1533اعتبار اساسنامههای مذكور را با ابهام
مواجه كرد و لذا تمام بندهایی را كه نام شركتهای سهگانهی مذكور در آنها آمده بود ،دارای ابهام
دانست .این ابهام در بودجههای سالهای بعد تاكنون نیز تکرار شده و اصوالً در هر مصوبهای كه نام
شركتهای مذكور بیان شده ،شورای نگهبان آن را دارای ابهام دانسته است ،تا جایی كه عبارتهایی
همچون «ابهام معمولهی مطروحه در قوانین بودجه در مورد اساسنامهی شركت نفت» را میتوان در
نظرهای مختلف شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس مشاهده

كرد)2(.
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با توجه به فرایند مذكور ،سؤالی كه در این خصوص به ذهن میرسد این است كه آیا
اساسنامههای مذكور كماكان معتبر است یا اینکه باید آنها را منسوخ یا ملغی دانست .به بیان
دیگر ،آیا ابهام ایرادگونهی مذكور وجود دارد و میتوان چنین ابهامی را پذیرفت .اهمیت پاسخ
به این پرسش از آن نظر است كه شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با موازین
شرعی و قانون اساسی ،بهنحوی متمایل به اعتبار نداشتن اساسنامههای مذكور است و همین
موضع ،آثاری تقنینی در پی دارد و مجلس و دولت را به عبارتپردازی خاصی در طرحها و
لوایح و مصوبات مجبور كرده است .در صورت پذیرفتن این ابهام و نامعتبر تلقی كردن
اساسنامههای شركتهای مذكور ،باید در عملکرد این شركتها طی این مدت نیز خدشه وارد
كرد و آن را نافذ ندانست ،ولی اگر ابهام ناموجه تلقی شده و اساسنامههای مذكور معتبر
دانسته شود ،بهتبع تصمیمات و اقدامات شركتها نیز نافذ و صحیح خواهد بود.
براساس بررسیهای نگارندگان ،مقاله یا مطلبی در قالبهای علمی در پاسخ به پرسش
مذكور وجود ندارد .در بین نظرهای شورای نگهبان ،مشروح مذاكرات مجلس و اظهار نظرهای
مقامات و كارشناسان مطالبی بهصورت پراكنده دیده میشود كه البته انسجام و فراگیری الزم را
ندارد .در این مقاله از این مطالب بهره خواهیم گرفت.
این مقاله با شیوهای تحلیلی در پی پاسخ به پرسش مذكور است و در این مقام میكوشد
پاسخهای محتمل را ارائه و بررسی كند تا در نهایت اظهار نظر شفافی در این موضوع ارائه
دهد .فرضیهی نگارندگان در این زمینه این است كه كلیت اساسنامههای مذكور همچنان معتبر
است و صرفاً در احکامی كه نسخ صریح یا ضمنی وجود دارد ،باید مقررات جدید را جایگزین
آن دانست.
در ادامه ذیل دو بخش ،دیدگاه عدم اعتبار اساسنامههای مذكور و دالیل آن ( )1و دیدگاه
الزماالتباع بودن اساسنامههای مزبور و دالیل آن ( )2طرح و بررسی شده و از خالل این
بررسی تحلیلی ،امکان پاسخ به پرسش مقاله در قسمت نتیجهگیری فراهم میشود.

 .1ديدگاه عدم اعتبار اساسنامههای شرکتهای نفت ،گاز و پتروشیمي
این دیدگاه نخستین بار در نظر شورای نگهبان در خصوص الیحهی برنامه چهارم توسعه و
سپس در نظر این شورا دربارهی بودجهی سال  1533مصوب مجلس مطرح شد .شورای
نگهبان در جزء  2بند «الف» نظر شماره  35/51/1311مورخ  1535/5/5ماده  5را كه احکامی
در مورد شركت ملی نفت و رابطهی آن با وزارت نفت در بر داشت ،دارای ابهام دانست و
اعالم كرد« :ماده ( )5از این نظر كه وضعیت اجرائی تبصره ماده  3قانون نفت مصوب  1511با
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رعایت اصل  33قانون اساسی در تصویب اساسنامه مشخص نیست» ابهام دارد (مركز تحقیقات
شورای نگهبان .)311 :1533 ،مجلس هم در اصالحاتی كه  1535/3/23انجام داد ،كل ماده
مذكور را حذف كرد (مركز تحقیقات شورای نگهبان[1531 ،الف] .)131 :شورای نگهبان در
چند ماه بعد ،در بند  3از نظر شمارهی  35/51/11312مورخ  1535/12/25ابراز كرد« :بند (ر)
تبصره ( )11از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شركت ملی نفت ایران مبهم است .پس
از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد .ابهام مزبور در همه مواردی كه عنوان شركت ملی نفت
ایران ،شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی ذكر شده از جمله جزءهای (،)1
( )1بند (ر) و بند (ژ) تبصره مذكور وجود دارد» .مجلس برای رفع ابهام ،عبارت زیر را به
انتهای بند «ر» تبصرهی

)5(11

اضافه كرد« :دولت مکلف است اساسنامههای شركت ملی نفت

ایران ،شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه  ،1533با
توجه به قانون نفت مصوب  1511به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید .تا پایان سال ،1533
امور نفت ،گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاكم موجود و این قانون اداره خواهد شد» .با این
اصالح ،شورای نگهبان مصوبه را تأیید كرد(( )3مركز تحقیقات شورای نگهبان[1531 ،الف]:
 .)111-113پس از آن ،شورای نگهبان بارها و در مواردی كه نام شركتهای مذكور در
مصوبهی مجلس آمده ،ابهام مذكور را مطرح كرده است .مجلس نیز برای رفع این ابهام عبارت
«وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعهی ذیربط» را جایگزین نام شركتهای مزبور
كرده و ابهام شورای نگهبان را زدوده

است3(.و)1

با توجه به آنچه بهعنوان «نظرهای استداللی شورای نگهبان» یا «مبانی نظرهای شورای
نگهبان مستنبط از مشروح مذاكرات شورای نگهبان» انتشار یافته ،مبنای ابهام مذكور این است
كه اساسنامهی شركتهای مزبور به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده و ازاینرو این
شركتها فاقد اساسنامهاند و از این حیث ،اصوالً وضعیت حقوقی آنها نامشخص است )1(.در
جای دیگر ،مبنای این ابهام ،تصویب اساسنامهی این شركتها قبل از انقالب اسالمی دانسته
شده است .چراكه «بهدلیل تصویب اساسنامهی این شركتها قبل از انقالب اسالمی و وجود
ابهام در مغایرت آن اساسنامهها با موازین شرع و قانون اساسی ،وجود آنها تا ارائه اساسنامهای
كه مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی نباشد ،دارای ابهام

است»)3(.

مشابه این نظر را میتوان در نظرهای مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز مشاهده
كرد .در نامهی شمارهی /115ف 12/مورخ  12/12/1مجمع مذكور آمده است« :شركت ملی
نفت اساسنامه ندارد و شركت بدون اساسنامه رسمیت نداشته و قانونیت ندارد و لذا شركت
ملی نفت قانونی و رسمی نمیباشد»)1(.
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حال باید دید كه از حیث حقوقی چه ادلهای را میتوان بهمنظور اثبات فقدان اساسنامه
برای شركتهای مذكور اقامه كرد )11(.در ادامه این ادله جداگانه طرح و بررسی میشود.

 .1-1آزمایشی بودن اساسنامههای مصوب
براساس مادهی  13قانون اساسنامهی شركت ملی نفت ایران مصوب « 1531دولت
اساسنامه های شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران را ظرف شش ماه از
تاریخ تصویب این قانون جهت تصویب كمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد كرد.
اساسنامههای فوقالذكر برای دو سال بهعنوان آزمایش اجراء خواهد شد و اصالحات بعدی با
تصویب كمیسیونهای مربوط قابل اجرا خواهد بود .دولت موظف است ظرف مهلت مذكور
اساسنامههای نهایی را جهت تصویب كمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم كند» .ازاینرو
همانگونهكه گفته شد ،اساسنامههای مذكور در  21و  23آبانماه  1531به تصویب
كمیسیونهای مجلسین وقت رسیده ،ولی با توجه به اتمام مهلت اجرای دوسالهی آنها و ارائه
نکردن اساسنامهی نهایی به مجلس ،اساسنامههای مصوب مذكور ،در حال حاضر معتبر نیستند
و در خصوص این دو شركت خأل قانونی وجود دارد.
قبل از بیان پاسخ در خصوص این استدالل ،باید به این نکته توجه كرد كه بر فرض
پذیرش استدالل مذكور ،این استدالل صرفاً در مورد دو شركت ملی گاز و صنایع پتروشیمی
قابل بیان است و نمیتوان آن را شامل شركت ملی نفت نیز دانست.
در خصوص استناد به آزمایشی بودن اساسنامههای مصوب ،باید توجه داشت كه صحیح
است كه اساسنامههای شركتهای گاز و پتروشیمی بهصورت آزمایشی و دوساله به تصویب
رسیده ،ولی نباید قبل از فحص از دلیل استمرار ،حکم به پایان عمر این اساسنامهها داد .پس از
اینکه به حکم مادهی  1الیحهی قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب  1533/1/3شورای انقالب
مقرر شد كه «به موجب این قانون وزارتخانهای به نام وزارت نفت تأسیس میگردد .شركت
ملی نفت ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی و شركت ملی گاز ایران و شركتهای تابعه در
ابواب جمعی وزارت نفت قرار میگیرند و وابسته به آن خواهند بود» ،در مادهی  5همین
مصوبه بیان شد كه «وزارت نفت ،سازمان و تشکیالت و آییننامههای خود و شركتهای تابعه
را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد كرد تا پس از تصویب هیئت وزیران
به موقع اجرا گذارده شود .تا زمانی كه سازمان و مقررات فوقالذكر به تصویب نرسیده و ابالغ
نشده است ،شركتهای سهگانه فوق برطبق اساسنامهها و ضوابط و مقررات موجود عمل
خواهند كرد» .مشابه این حکم در مادهی  3الیحهی قانونی متمم الیحهی قانونی تأسیس
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وزارت نفت مصوب  1531/5/21شورای انقالب نیز آمده است .براساس این ماده «اعتبار
اساسنامههای فعلی شركت ملی نفت ایران ،شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع
پتروشیمی تا تصویب اساسنامه شركتهای جدید موضوع ماده 5

قانون()11

كماكان به قوت

خود باقیست» .ازاینرو بهصراحت در قوانین ،حکم به استمرار اعتبار و اجرای اساسنامههای
آزمایشی تا زمان تصویب مقرره ی جایگزین داده شده است و استدالل و استناد مذكور قابل
پذیرش نیست.

 .2-1نسخ اساسنامهی شرکتها بهوسیلهی قانون نفت مصوب 1611
دلیل دیگر در زمینهی اثبات دیدگاه نخست ،عدم تصویب اساسنامهی شركتهای مذكور
توسط مجلس شورای اسالمی است .براساس مادهی  3قانون نفت مصوب « 1511/1/1وزارت
نفت برای انجام عملیات نفتی و بهرهبرداری در سراسر كشور و فالت قاره و دریاها میتواند
شركتهایی را تأسیس نماید .اساسنامههای شركتهای نفت و گاز و پتروشیمی پس از
تصویب مجلس شورای اسالمی به مورد اجراء گذارده خواهد شد .تصویب اساسنامههای سایر
شركتها با هیأت وزیران خواهد بود» .طبق تبصرهی این ماده «وزارت نفت مکلف است از
تاریخ تصویب این قانون ،اساسنامههای شركتهای نفت ،گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک
سال جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید» .از این ماده چنین برمیآید كه باید
اساسنامهی شركتهای مزبور ،توسط وزارت نفت تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه شود
كه البته چنین نشده

است)12(.

ازاینرو موجودیت حقوقی این سه شركت محل تأمل و ایراد

خواهد بود .ضمن اینکه با توجه به این ماده ،اساسنامههای مصوب سال  1531دیگر الزماالجرا
نیست و باید آنها را با تصویب این مقرره منسوخ دانست .نظریهای را كه پیش از این از
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نقل شد و در آن شركت ملی نفت بدون اساسنامه دانسته
شده و موجودیت حقوقی آن زیر سؤال رفته بود میتوان در همین راستا ارزیابی كرد.
در خصوص این استدالل ،میتوان نکات مختلف زیر را بیان كرد:
الف -توجه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون
از مشروح مذاكرات مجلس شورای اسالمی در جلسات  1511/1/1و  1511/1/1در
خصوص تصویب قانون فوق بهخصوص در زمان تصویب مواد  3و  12آن ،برمیآید كه این
دغدغه در میان نمایندگان مجلس و وزارت نفت وجود داشته كه قانون بهنحوی تصویب نشود
كه اعتبار اساسنامههای موجود شركتهای نفت و گاز و پتروشیمی را مخدوش كند .این
شركتها در آن زمان وجود داشته و مشغول به كار بودهاند .مقصود از تصویب این مقرره در
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خصوص اساسنامهها آن بوده كه الزم است اساسنامههایی جدید متناسب با نیازهای روز این
شركتها تهیه شده و به تصویب مجلس برسد و اساسنامهی سایر شركتهای وابسته به
وزارت نفت ،توسط دولت تصویب

شود)15(.

شایان ذكر است كه قبل از آن ،در  1511/12/13مجلس طرحی را با عنوان «طرح قانونى
الزام دولت جهت تنظیم الیحهی قانونى نفت» به تصویب رساند كه براساس مادهواحدهی آن
«از تاریخ تصویب این قانون وزارت نفت موظف است ظرف مدت چهار ماه الیحه نفت و
اساسنامه مؤسسات تابعه خود را منطبق بر موازین اسالمی و قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران تهیه و طبق اصل  13قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید» .طبق مشروح
مذاكرات مجلس در این جلسه ،نمایندگان معتقد بودند كه اساسنامهی شركتهای سهگانه كه
مورد عمل نیز است ،با موازین شرعی و قانون اساسی انطباق ندارد و ازاینرو باید متن
جدیدی در این زمینه به تصویب مجلس برسد ،ولی هیچكدام قائل به الزماالتباع نبودن آن
اساسنامهها نبودند .صرفاً گفته میشد موارد خالف شرع یا قانون اساسی نباید اجرا شود كه
البته به گفتهی معاون وزیر نفت كه در جلسه حضور داشت ،این موارد (موارد مغایر با موازین
شرع و قانون اساسی) عمالً اجرا نمیشود (سخنان آقای شهاب معاون وزیر نفت ،در مشروح
مذاكرات مجلس مورخ  1511/12/13موجود در نرمافزار لوح مشروح).
ب -تحلیل متن مادهی  4قانون نفت
از بررسی متن مواد مصوب نیز چنین برداشت میشود كه نمیتوان اساسنامههای مصوب را
ملغی دانست .آنچه را كه در مادهی  3قانون نفت مصوب  1511آمده است میتوان به دو
قسمت تقسیم كرد:
اول؛ اجازه به وزارت نفت بهمنظور تأسیس شركتهایی برای اجرای عملیات نفتی و
بهرهبرداری در سراسر كشور و فالت قاره و دریاها .در صورت تأسیس چنین شركتهایی،

اساسنامهی آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد؛
دوم؛ به رسمیت شناختن شركتهای نفت ،گاز و پتروشیمی و لزوم ارائهی الیحهی اساسنامهی
جدید در خصوص این شركتها به مجلس ظرف یک سال و تصویب آن توسط

مجلس)13(.

توضیح آنکه صدر مادهی مذكور ناظر به تأسیس مجدد شركتهای سهگانه و شركتهای
وابسته و فرعی نیست .بلکه در این قسمت ،اصل صالحیت وزارت نفت برای تأسیس
شركتهای الزم بیان شده است كه البته برخی قبالً به موجب قوانین الزماالجرای آن زمان ایجاد
شدهاند و وزارت نفت میتواند پس از آن ،به استناد مادهی مذكور ،به تأسیس شركتهای دیگر
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كه الزم میداند نیز اقدام كند .این قانون در صدد جمعآوری و بهروزآوری قوانین موجود در
موضوع نفت بوده و ازاینرو صالحیتهای وزارت نفت و حدود اختیارات آن را تا حد امکان
بیان كرده است .در خصوص صالحیت وزارت نفت در مورد تأسیس شركتهای جدید ،پیشتر
در مادهی  2الیحهی قانونی متمم الیحهی قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب شورای انقالب،
تصریح وجود داشت .این صالحیت در مادهی  3قانون نفت تکرار شد.
برای تبیین بیشتر موضوع مذكور باید توجه داشت كه وقتی سازمانی وجود دارد و مشغول
بهكار است ،تصویب قانون جدید ،اعم از قانون عادی یا اساسی در مورد آن ،مبنی بر اینکه
همان سازمان تشکیل میشود ،به چه معناست؟ آیا میتوان گفت به موجب این قانون ،سازمان
موجود از بین میرود و مجدداً سازمان دیگری با همان نام و وظایف ایجاد میشود؟ بهنظر
میرسد در تمام موارد چنین نیست .گاه ،همانند آنچه در مورد شركتهای سهگانه رخ داده
است ،این شركتها سالها قبل از تصویب قانون نفت تأسیس شده و مشغول به فعالیت
بودهاند و الزم است كماكان به فعالیت خود ،بدون انقطاع ،ادامه دهند و فقط باید برخی از
مقررات حاكم بر آنها تغییر كند .ازاینرو منطقی نیست كه قانون نفت آنها را منحل كند،
هرچند صحیح است كه از مقررات حاكم بر آنها ناراضی باشد و دولت را الزام كند كه
الیحهای حاوی مقررات جدید برای این شركتها تنظیم و به مجلس ارائه كند .ولی انحالل
این شركت ها با این قانون ،نه منطقی است و نه عملی .مجلس با توجه به ناراضی بودن از مفاد
اساسنامهها ،مهلتی برای دولت مشخص و دولت را مکلف كرده كه در آن فرصت ،الیحهای را
تقدیم مجلس كند .معتبر دانستن اساسنامههای موجود تا زمان تصویب اساسنامههای جدید،
منافاتی با این تکلیف دولت ندارد و رافع این وظیفهی دولت نیست.
ج -توجه به چرایی تصویب مادهی  4قانون نفت
پیشتر براساس بند «الف» مادهی  3قانون اساسنامهی شركت ملی نفت ایران مصوب ،1531
شركت ملی نفت ایران بهمنظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذكور در مادهی  3آن قانون ،از
صالحیت ایجاد شركتهای فرعی و وابسته یا انحالل آنها برخوردار بوده است و بر همین مبنا
در بند «ک» مادهی  53قانون مذكور ،هیأت مدیره مسئول تصویب اساسنامهی شركتهای
فرعی بود .ازاینرو بهمنظور ایفای نقش حاكمیتی و نظارتی وزارت نفت بر مجموعهی صنعت
نفت ،این صالحیت در الیحهی قانون تأسیس وزارت نفت و همچنین در قانون نفت به
وزارت نفت محول شد و مسئولیت تصویب اساسنامهی آنها به هیأت وزیران واگذار شد .در
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صدر مادهی  3قانون نفت نیز اصل این امر یعنی تأسیس شركت جدید به رسمیت شناخته شد،
ولی صالحیت آن به وزارت نفت اعطا شد و الزم است اساسنامهی شركتهای جدید نیز به
تصویب هیأت وزیران برسد .به بیان دیگر ،این ماده بدان معناست كه غیر از مجلس ،نهاد
دیگری صالحیت تصویب این اساسنامهها را ندارد .این نکته با توجه به ادامهی مادهی  3قانون
نفت آشکار میشود .ادامهی مادهی مذكور بر صالحیت دولت در تصویب سایر اساسنامهها
تصریح میكند .ازاینرو این قسمت از ماده در صدد بیان مرجع تصویب اساسنامهها و الزام
دولت به ارائهی الیحهی اساسنامههایی است كه باید به تصویب مجلس برسد.
د -استناد به منطق حقوقی در تصویب قوانین
منطقی نیست مجلس به امید اینکه در خصوص نهادی ،بعداً الیحهای به مجلس تقدیم
خواهد شد و به تصویب میرسد ،قانون موجود را لغو و آن نهاد را فاقد مقررات كند .به هر
حال ،قانون بد ،بهتر از بیقانونی است .ازاینرو نباید مصوبهی مجلس را بهنحوی تفسیر كرد
كه به این برداشت ناصواب منجر شود .قوانین متعددی را میتوان مشاهده كرد ،بهخصوص در
دههی  ،11كه مجلس دولت را مکلف به ارائهی الیحه كرده است .این تکلیف در هیچ موردی
به معنای لغو قوانین موجود دانسته نشده

است)13(.

ه -توجه به سابقهی موضوع
در قوانین قبلی كه در مورد وزارت نفت و شركتهای وابسته به آن تصویب شده نیز بر
این نکته تصریح شده كه تا تصویب اساسنامههای جدید ،اساسنامههای قبلی الزماالجراست.
الیحهی قانون تأسیس وزارت نفت و الیحهی قانون متمم آن كه هر دو مصوب شورای انقالب
هستند ،از آن جملهاند.
و -استناد به مادهی  12قانون نفت
براساس مادهی  12قانون نفت «با تصویب این قانون هر گونه قوانین و مغایر با این قانون
ملغی است» .اصل اساسنامههای شركتهای سهگانهی مذكور ،مغایر با قانون نفت نیست،
هرچند برخی از احکام آن با قانون نفت مغایرت دارد و در نتیجه ،با تصویب قانون نفت یا هر
قانون دیگری ،آن احکام را باید منسوخ دانست .نسخ قوانین سابق با قوانین بعد ،امری معمول
در تقنین است و ایراد بنیادین ندارد .ممکن است نسخ در خصوص تمام مواد یک قانون رخ
دهد و برخی از مواد یا حتی قسمتی از احکام مقرر در یک قانون منسوخ شود .در مورد
اساسنامههای شركتهای مذكور نیز گاه نسخ جزئی اتفاق افتاده است ،ولی نمیتوان قائل به
نسخ كلی آنها شد.
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ز -عملكرد مجلس و سایر نهادهای مؤثر در تقنین ،پس از تصویب قانون نفت
مجلس در قوانین بعد از سال  1511بهطور مکرر و متوالی از شركتهای سهگانه نام برده و
در مورد آنها حکم صادر كرده است و وظایف و اختیاراتی را برای آنها تعیین كرده و شورای
نگهبان نیز آنها را تأیید كرده

است)11(.

این امر با پذیرش اعتبار اساسنامهی این شركتها

مالزمه دارد ،چراكه هر شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی كه مدیران شركت هستند ،اداره
میشود و اركان شركت (مجمع عمومی ،هیأت مدیره و بازرسان) در اساسنامهی شركت
مشخص میشوند و اگر شركتهای مذكور ،طرف خطاب مقنن قرار گرفتهاند ،در واقع مجمع
عمومی و مدیران شركت باید احکام مقنن را اجرا كنند؛ این امر بدین معناست كه قانونگذار
اصل اساسنامهی آنها را قبول كرده و با علم به این موضوع ،احکامی را در خالل قوانین
مختلف برای آنها وضع كرده است تا توسط اركان شركت اجرا شوند .برای مثال قانونگذار در
تبصرهی الحاقی به مادهی  11اصالحی قانون برنامهی سوم توسعه مصوب  ،1531مجمع عمومی
شركت ملی نفت ایران را موظف كرد با رعایت مفاد مادهی  2قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ،به اصالح ارقام بودجهی مصوب شركت ملی نفت ایران متناسب با مجوز موضوع
این تبصره اقدام كند .همچنین در مادهی  3قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب
 ،1511وزیر نفت بهعنوان رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شركتهای اصلی تابع
وزارت نفت تعیین شده است .براساس بند  13مادهی  1اصالحی قانون نفت مصوب ،1511
منظور از شركتهای اصلی تابع وزارت نفت ،شركتهای ملی نفت ،گاز و پتروشیمی و پاالیش
و پخش فراوردههای نفتی ایران است .ازاینرو وقتی قانونگذار مجمع عمومی این شركتها را
مورد حکم قرار میدهد ،بدین معناست كه به جایگاه این ركن اساسی شركتهای مذكور
مندرج در اساسنامههای آنها عنایت داشته و اساساً تركیب اعضای مجمع عمومی این شركتها
در اساسنامههای سهگانه مورد حکم قرار گرفته است و نه در جای دیگر .ممکن است گفته شود
كه چنین احکامی برای اساسنامههایی است كه بعداً تصویب میشود .ولی چنین فرضی صحیح
نیست ،چراكه مقنن برای حل مشکالت زمان حال قانون وضع میكند و تعیین گزارهای برای
درج در قانونی كه معلوم نیست در چه زمانی به تصویب میرسد ،بالفایده است .ضمن اینکه
مقنن در زمان تصویب چنین قانونی ،مقصود خود را در آن بیان خواهد كرد و نیازی نیست كه
از قبل ،در این خصوص اعالم موضع كند.
در جزء  1بند «ج» سیاستهای كلی اصل  33قانون اساسی ابالغی مقام رهبری نیز شركت
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ملی نفت ایران و شركتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز نام برده شده و از شمول
واگذاری به بخش غیردولتی خارج شدهاند .ازاینرو با توجه به ذكر نام این شركتها در
سیاستهای كلی نظام ،آیا میتوان پذیرفت كه شركتی بدون اساسنامهی مصوب قانونی وجود
داشته باشد و در نبود احکام قانونی الزم ،یعنی حدود وظایف و اختیارات و اركان آن كه
همگی ماهیت اساسنامهای دارند ،قادر به ادامهی حیات خود باشد و طرف خطاب و مورد
حکم مراجع صالحیتدار قانونی قرار گیرد.

 .2ديدگاه اعتبار اساسنامههای شرکتهای نفت ،گاز و پتروشیمي
براساس این دیدگاه كه در مقابل دیدگاه نخست قرار دارد ،اساسنامهی شركتهای مذكور
كماكان معتبر بوده و الزماالتباع است .البته الزماالجرا دانستن اساسنامههای شركتهای مذكور
به این معنا نیست كه تمامی احکام آنها در حال حاضر الزماالتباع است ،بلکه باید قوانین
مختلفی را كه احکامی مغایر با مقررات آن اساسنامهها را در بر دارد (برای مثال شخصی
بهعنوان رئیس مجمع عمومی آنها تعیین شده یا وظیفهای از وظایف آنها به نهاد دیگری
محول شده است) ،نیز در نظر گرفت .بر این اساس ،ممکن است برخی از احکام مقرر در
اساسنامهها اصالح شده باشد ،ولی كلیت آنها همچنان اعتبار دارد.
این دیدگاه در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده میشود .برای مثال
در دادنامهی شمارهی  131مورخ  1531/11/3به مادهی  1و بند «ک» مادهی  22قانون
اساسنامهی شركت ملی نفت ایران مصوب  1531استناد شده و تلویحاً این اساسنامه معتبر
دانسته شده

است)11(.

در اثبات این دیدگاه ،میتوان گفت اصل بر این است كه پس از تصویب قانونی توسط
مرجع ذیصالح ،تا زمانیكه نسخ نشده یا زمان اجرای آن به پایان نرسیده است ،باید آن را
الزماالجرا دانست و از آن تبعیت كرد .اساسنامهی شركتهای مذكور نیز چنیناند و در سال
 1531حسب مورد به تصویب مجلسین وقت یا كمیسیونهای آنها رسیده و مصوبات
كمیسیونها نیز كه موقت بودهاند ،در سال  1533توسط شورای انقالب ،كه در آن زمان ،مرجع
ذیصالح در زمان خود بوده ،تا زمان تصویب مقررات جایگزین ،معتبر اعالم شده است.
ادلهای كه میتوان برای كنار زدن این اصل اقامه كرد نیز همان مواردی است كه در ذیل دیدگاه
نخست بیان شد و مخدوش بودن آنها مشخص گردید.
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در تأیید این دیدگاه میتوان گفت هرچند مهمترین دغدغهی نمایندگان مجلس در جریان
مذاكرات در زمینهی موضوع صنعت نفت و ساماندهی آن ،بحث مغایرت برخی از مواد
اساسنامهها با موازین شرع و قانون اساسی بود )13(،در این زمینه باید توجه داشت كه در كشور
ما قوانین متعددی وجود دارد كه قبل از انقالب اسالمی به تصویب مجلس رسیده و بهرغم
اینکه با قانون اساسی جمهوری اسالمی و موازین شرع انطباق داده نشده است ،همچنان
الزماالجرا دانسته میشود .قوانین مختلف و مهمی از جمله قانون پولی بانکی مصوب ،1531
قانون برنامه و بودجه مصوب  ،1531قانون تجارت مصوب  ،1515قانون مدنی مصوب 1511
و صدها قانون دیگر چنین است و نمیتوان به صرف اینکه این قوانین قبل از انقالب به
تصویب رسیدهاند ،آنها را ملغی اعالم كرد .در صورت مغایرت این قوانین با موازین شرعی یا
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،راه اصالح یا لغو آنها باز است ،ولی این كار به بررسی
تغایر و نیز تصریح بر لغو نیاز دارد .كمااینکه بارها اصالحاتی صریح یا ضمنی در مفاد قوانین
مذكور انجام گرفته است.
در صورت ناسازگاری اساسنامهی شركتهای مذكور با موازین شرع یا قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،میتوان مواد مربوطه را اصالح كرد یا آنها را لغو كرد ،ولی ملغی
دانستن كل مواد و مفاد اساسنامهها ،فاقد توجیه حقوقی بهنظر میرسد .بر این اساس ،استداللی
كه از شورای نگهبان در این خصوص نقل شده ( ،)11مبنی بر اینکه «بهدلیل تصویب اساسنامهی
این شركتها قبل از انقالب اسالمی و وجود ابهام در مغایرت آن اساسنامهها با موازین شرع و
قانون اساسی ،وجود آنها تا ارائه اساسنامهای كه مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی نباشد،
دارای ابهام است»( )21قابل پذیرش نیست.
برای رفع مغایرت احتمالی اساسنامههای مزبور با موازین شرع و قانون اساسی ،یا باید
طرح یا الیحهای به مجلس ارائه و بررسی شود یا صالحیت ابتدایی شورای نگهبان در
خصوص تطبیق قوانین قبل از انقالب با موازین شرع و قانون اساسی پذیرفته شود .شورای
نگهبان با استناد به اصل  3قانون اساسی ،صالحیت مذكور را در حد تطبیق با موازین شرع
برای فقهای شورا تثبیتشده میداند و بارها به همین استناد ،قوانین مصوب قبل از انقالب را
از حیث شرعی بررسی و برخی را مغایر با شرع اعالم كرده

است)21(،

ولی هنوز چنین

صالحیتی را در خصوص تطبیق با اصول قانون اساسی برای خود به رسمیت نشناخته
است )22(،هرچند ادلهای در خصوص این صالحیت بیان شده است )25(.به هر حال ،قبل از
پیمودن این مسیر ،نمیتوان اساسنامههای مزبور را ملغی دانست.
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نتیجهگیری
هرچند اساسنامهی سه شركت بزرگ و مهم فعال در حوزهی انرژی (شركت ملی نفت ،گاز
و پتروشیمی) در سال  1531به تصویب مجلسین یا كمیسیونهای مربوطه رسیده و ظاهراً این
اساسنامهها مغایر با موازین شرع و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است و به همین دلیل
نیز مجلس از ابتدا تا كنون بارها از دولت خواسته كه الیحهی اصالحیهای را برای این
اساسنامهها به مجلس تقدیم كند ،این مهم تاكنون جامهی عمل نپوشیده است .با وجود این،
نمیتوان اساسنامههای مذكور را در حال حاضر ملغی دانست ،چراكه حکم صریح قانونی در
این مورد وجود ندارد و منطق حقوقی نیز نمیپذیرد كه بدون تعیین تکلیف این شركتهای
مهم ،اساسنامهی آنها را لغو كرد .البته اصالحاتی صریح یا ضمنی در مفاد این اساسنامهها رخ
داده ،ولی كلیت این اساسنامهها كماكان قابل استناد و الزماالجراست.
ابهام ایرادگونهای كه شورای نگهبان بر وجود شركتهای مذكور وارد میكند نیز نه از
حیث حقوقی صحیح بهنظر میرسد و نه واجد اثر عملی است ،چراكه عبارت «وزارت نفت از
طریق شركتهای تابعهی ذیربط» كه در مصوبات مجلس جایگزین نام شركتهای مذكور
شده است ،تغییری در ماهیت امر ایجاد نکرده و مکلف كردن شركتهاست بدون ذكر نام آنها.
البته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد ،بهدرستی ،اعتبار حقوقی اساسنامههای
مذكور را پذیرفته و براساس آن رأی صادر كرده است .چنین تفاوتی در دیدگاه و عملکرد در
میان دو مرجع عالی قانونی كشور ،فارغ از مبنای این تفاوت ،پسندیده نیست.
در صورت مغایرت اساسنامههای مذكور با موازین شرع یا قانون اساسی ،راه حل آن
مشخص است :شناسایی مغایرتها و اصالح آنها .ولی معتبر ندانستن اساسنامهها به بهانهی
وجود احتمالی مغایرت ،فاقد منطق حقوقی و عملی است و رافع مشکل نیز نیست.
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يادداشتها
 .9در تبصرهی مادهی  3قانون نفت مصوب  ،1511این تکلیف به عهدهی «وزارت نفت» گذاشته شده
است ،ولی در موارد دیگر مثل جزء  11بند «د» تبصرهی  11مادهواحدهی قانون بودجهی سال
« 1533دولت» عهدهدار این وظیفه شمرده شده است .با توجه به اصل  13قانون اساسی ،صحیح
این است كه این تکلیف را بر عهدهی دولت بدانیم و وزارت نفت صرفاً نقش تهیهكنندهی
پیشنویس الیحه را دارد و تقدیم آن به مجلس منوط به تصویب در هیأت وزیران است.
 .2برای نمونه ر.ک :بند  2نظر شمارهی  11/51/32225مورخ  1511/2/11در خصوص الیحهی
بودجهی سال 1511؛ نظر شمارهی  31/51/31113مورخ  1531/11/1دربارهی الیحهی برنامهی
پنجم توسعه؛ بند  2نظر  15/111/5233مورخ  1515/11/21در مورد طرح الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
 .3در این تبصره صرفاً نام شركتهای مذكور ذكر شده بود و ابهام شورا نیز به همین موضوع
بازمیگردد.
 .4براساس آنچه در مشروح مذاكرات مجلس شورای اسالمی در جلسهی  1535/12/23ثبت شده ،از
سخنان مخبر كمیسیون تلفیق مجلس اینگونه برمیآید كه شورای نگهبان مالحظهی امور اجرایی
كشور را در تأیید مصوبهی مجلس داشته است« :بنابراین ما براى اینکه این مشکل برطرف بشود،
نماینده شوراى محترم نگهبان هم دیروز در كمیسیون حضور داشتند ،بهرحال پذیرفتند براى اینکه
براى مملکت و كشور هم مشکلى ایجاد نشود ،ما تا سه ماه مشروط بر اینکه واقعاً در طول این سه
ماه دولت الیحه اساسنامه این سه شركت را بیاورد ،این را عبور كنند و از نظر اجرایى ما با مشکلى
مواجه نشویم .من االن صحبت مىكردم (هم با وزارت نفت ،هم با سازمان مدیریت) آقایان قول
دادند كه انشاءاهلل ظرف سه ماه (سه ماه اول سال  )33تا پایان خردادماه  33انشاءاهلل حتماً الیحه
اساسنامه این سه شركت را خواهند آورد» (مشروح مذكرات مجلس در  1535/12/23موجود در
نرمافزار لوح مشروح) .البته با توجه به اینکه مشروح مذاكرات شورای نگهبان در این خصوص
موجود نیست ،نمیتوان در این مورد اظهار نظر قطعی كرد.
 .1برای مشاهدهی برخی از این موارد ر.ک :نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس در خصوص
لوایح بودجهی سالهای  1533به بعد ،طرح اصالح قانون نفت مصوب  1511/1/51و تاریخ اظهار
نظر شورا  ،1511/2/13طرح اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب  1531/11/3و تاریخ اظهار نظر
شورا  ،1531/11/51الیحهی برنامهی پنجم توسعه مصوب  1531/1/11و تاریخ اظهار نظر شورا
 1531/11/1و طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
 1515/1/11و تاریخ اظهار نظر شورا ( .1515/11/21مركز تحقیقات شورای نگهبان[ 1531 ،الف]؛
پژوهشکدهی شورای نگهبان1515 ،؛ و سامانهی نظرات شورای نگهبان قابل دسترسی در آدرس زیر:
http://b2n.ir/.shora.rc.ir

 .8شایان ذكر است كه با توجه به رویهی مذكور شورای نگهبان ،دولت و مجلس نیز در ارائهی لوایح و
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طرحها معموالً عباراتی شبیه به عبارت مذكور در متن را بهجای ذكر نام شركتهای مزبور بهكار
میبرند و اگر موردی از این قاعده مستثنا شود ،توسط شورای نگهبان با ابهام مذكور مواجه
میشود .در این خصوص میتوان برای نمونه به تبصرهی  2مادهواحدهی الیحهی بودجهی سال
 1513اشاره كرد كه در آن از ابهام شورای نگهبان پیشگیری شده بود ،ولی تبصرهی الحاقی  1كه
این نکته را مراعات نکرده بود ،با ابهام شورا مواجه شد .ر.کhttp://b2n.ir/.shora.rc.ir3 :
 .7ر.ک :مركز تحقیقات شورای نگهبان323 :1511 ،؛ كوهی و دیگران35 :1515 ،؛ كوهی اصفهانی،
كاظم ،نظرات استداللی شورای نگهبان در بررسی الیحهی برنامهی پنجم توسعهی جمهوری
اسالمی ایران ،ص( 12 :ذیل بند «ب» مادهی  121مکرر  1مصوبه) .قابل دسترسی در آدرس زیر:
http://b2n.ir/.shora.rc.ir1

 .6ر.ک :برزگر خسروی ،محمد ،نظرات استداللی شورای نگهبان در بررسی طرح حداكثر استفاده از
توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح مادهی 113
قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب  1511/2/51و اظهار نظر شورا در تاریخ  ،)1511/5/11ص .3
قابل دسترسی در آدرسhttp://b2n.ir/.shora.rc.ir2 :
 .1قابل دسترسی در آدرس:

http://b2n.ir/.shora.rc.ir4

 .91همانطوركه در مقدمه بیان شد ،در خصوص موضوع این نوشتار ،سابقهی پژوهشی یافت نشد.
ازاینرو ادلهای كه در مقاله بیان میشود ،گاه در جلسات كارشناسی بیان شده و گاه از باب «یمکن
ان یقال» است و لذا ذكر منبع برای تفصیل دالیل و قائالن به آن ،ممکن نیست.
 .99مقصود از «قانون» در اینجا همان «الیحهی قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب  1533/1/3شورای
انقالب» است.
 .92تبصرهی مادهی  3به وزارت نفت مهلتی یکساله برای ارائهی الیحه داده است .این مهلت ناظر بر
زمان تقدیم الیحهی اساسنامه به مجلس بوده و زمانی برای طی مراحل تصویب اساسنامهها در
مجلس مقرر نشده است .البته این ماده ،مانع از ارائهی طرح توسط نمایندگان مجلس نیست و
حداقل  13نفر از نمایندگان مجلس میتوانند براساس اصل  13قانون اساسی به این مهم اقدام كنند.
شایان ذكر است طرح اساسنامهی شركت ملی نفت ایران در اردیبهشتماه  1515توسط تعدادی از
نمایندگان مجلس بهمنظور سیر مراحل قانونی به مجلس ارائه شد .برای مشاهدهی این طرح ر.ک:
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/886251

 .93از مطالب مندرج در صدر صفحهی  12روزنامهی رسمی به شمارهی  12351كه حاوی مشروح
مذاكرات مجلس شورای اسالمی در تاریخ  1511/1/1است ،بهخوبی ارادهی عدم لغو اساسنامههای
موجود استنباط میشود .ر.کhttp://archive.ical.ir/files/debate/ip/02/02-453.pdf :
 .94همانطوركه مشاهده میشود ،مادهی  3قانون نفت ،بین اساسنامهی سه شركت نفت ،گاز و
پتروشیمی از یک سو و اساسنامهی سایر شركتهای وابسته به وزارت نفت ،تفکیک قائل شده و
تصویب اساسنامهی سه شركت مذكور را در صالحیت مجلس دانسته و تصویب اساسنامهی سایر
شركتها را به هیأت وزیران محول كرده است.
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 .91برای مثال «قانون الزام ارائهی طرح نظام و تشکیالت اداری جمهوری اسالمی به مجلس شورای
اسالمی» مصوب « ،1511/11/13قانون الزام دولت در مورد تهیهی الیحهی خودكفایی شركتهای
واحد اتوبوسرانی» مصوب  1515/11/13و «قانون الزام دولت به ارائهی اصالحیهی قانون صندوق
عمران مراتع و اساسنامهی آن مصوب  »1531/12/13مصوب  1513/5/11به معنای لغو قوانین
موجود در این زمینه نبوده و صرفاً بیانگر این است كه مجلس از وضع موجود در این حوزهها
رضایت ندارد و به هر دلیل ،مایل به ارائهی طرح در این خصوص نیست و ازاینرو دولت را ملزم
به ارائهی الیحه میكند.
 .98قبل از اینکه شورای نگهبان بر الیحهی بودجهی سال  ،1533ابهام در خصوص وضعیت حقوقی
شركتهای مذكور را وارد كند ،در قوانین مختلف از جمله قانون بودجه ،تکالیفی برای شركتهای
مذكور مقرر میشد .برای مشاهدهی برخی از این موارد ر.ک :تبصرههای  2و ( 51بند ج) قانون
بودجهی سال 1511؛ تبصرههای  21 ،2و  21قانون بودجهی سال 1511؛ تبصرههای  2و  21قانون
بودجهی سال 1512؛ تبصرههای  1و  12قانون بودجهی سال .1531
 .97همچنین ر.ک :دادنامههای شمارهی  311مورخ  1531/3/3و  112مورخ  .1533/11/23متن این
دادنامهها در لوح جامع قوانین و مقررات كشور ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،نسخهی 3،1،1
قابل مشاهده است.
 .96در این خصوص میتوان به مذاكرات جلسهی  1511/12/13مجلس شورای اسالمی مراجعه كرد.
 .91همانطوركه در ذیل دیدگاه نخست بیان شد ،دو استدالل از شورای نگهبان در خصوص چرایی
ابهام در مصوبات مجلس نقل شده است :اول :ابهام در وجود شركتها ،با توجه به عدم تصویب
اساسنامهی آنها توسط مجلس شورای اسالمی؛ دوم :ابهام در مغایرت اساسنامههای مصوب قبل از
انقالب با موازین شرعی و قانون اساسی .نکاتی كه در رد دیدگاه نخست گفته شد ،میتواند رافع
ابهام نخست باشد و آنچه در اینجا بیان شد ،در جهت رفع ابهام اخیر است.
 .21ر.ک :نظرهای استداللی شورای نگهبان در بررسی طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح مادهی  113قانون مالیاتهای
مستقیم ،ص  .3قابل دسترسی در آدرسhttp://b2n.ir/.shora.rc.ir2 :
 .29برای مشاهدهی برخی از این موارد ر.ک :مهرپور.221-121 :1531 ،
 .22شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص اعالم مغایرت یا عدم مغایرت قانون استقالل
كانون كارشناسان رسمی دادگستری مصوب  1533شورای انقالب با قانون اساسی ،طی نامهی
شمارهی  11/21/5111مورخ  1511/1/13اعالم كرد« :ممکن است موادی از این قانون خالف
قانون اساسی باشد ،لکن اظهار نظر در مورد خالف قانون اساسی بودن قوانین گذشته از صالحیت
شورای نگهبان خارج است» (مركز تحقیقات شورای نگهبان[1531 ،ب].)511 :
 .23برای مشاهدهی دالیل صالحیتهای مذكور از حیث تطبیق با شرع و قانون اساسی ر.ک :فالحزاده
و درویشمتولی.122-115 :1512 ،
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منابع و مآخذ
الف) کتب و مقاالت
برزگر خسروی ،محمد ،نظرات استداللی شورای نگهبان در بررسی طرح حداکثر استفاده از
توان توليدی و خدماتي در تأمين نيازهای کشور و تقويت آنها در امر صادرات و
اصالح مادهی ( )914قانون مالياتهای مستقيم .قابل دسترسی در آدرس زیر:
http://b2n.ir/.shora.rc.ir2

پژوهشکدهی شورای نگهبان ( ،)1515مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمي دورهی هشتم (خرداد  9367تا خرداد  ،)9319پژوهشکدهی
شورای نگهبان ،چ اول.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1531ترمينولوژی حقوق ،تهران :كتابخانهی گنج دانش ،چ .11
فالحزاده ،علیمحمد و میثم درویش متولی(« ،)1512نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوبِ
پیش از انقالب و شورای انقالب» ،فصلنامهی دانش حقوق عمومي ،ش  ،3صص .122-115
كوهی ،كاظم و دیگران ( ،)1515مباني نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و
استفساريههای سال  9311برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان ،تهران:
پژوهشکدهی شورای نگهبان ،چ اول.
كوهی اصفهانی ،كاظم ،نظرات استداللی شورای نگهبان در بررسی اليحهی برنامهی پنجم
توسعهی جمهوری اسالمي ايران .قابل دسترسی در آدرس زیر:
http://b2n.ir/.shora.rc.ir1

مركز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1511مباني آراء و نظرات شورای نگهبان مستنبط از
مشروح مذاکرات سال  ،9367تهران :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،چ اول.
مركز تحقیقات شورای نگهبان[1531( ،الف]) ،مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد
مصوبات مجلس شورای اسالمي دورهی هفتم (خرداد  9363تا خرداد  ،)9367معاونت
تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیسجمهور.
مركز تحقیقات شورای نگهبان ،)1533( ،مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمي دورهی ششم-سال چهارم (خرداد  9362تا خرداد  ،)9363نشر
دادگستر ،چ اول.
مركز تحقیقات شورای نگهبان ([1531ب]) ،مجموعه نظريات شورای نگهبان تفسيری و
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مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به انضمام استفساريهها و تذکرات ،معاونت
تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،چ دوم
(ویرایش اول).
مهرپور ،حسین ( ،)1531مجموعه نظريات شورای نگهبان (تفسيری و شرعي) دورهی اول
از تير  11تا تير  ،81تهران :دادگستر ،چ اول.

ب) پایگاههای اینترنتی و نرمافزارها
لوح جامع قوانین و مقررات كشور ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،نسخهی .3،1،1
نرمافزار لوح مشروح ،حاوی مشروح مذاكرات مجلس شورای اسالمی.
سامانهی نظرات شورای نگهبان ،قابل دسترسی در آدرس زیر:
http://b2n.ir/.shora.rc.ir
http://www.ical.ir
http://www.shora-rc.ir
http://rc.majlis.ir
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تحلیلي بر مفهوم نهادهاي زير نظر رهبري
در نظام تقنیني ايران
ولی رستمی ،*1میالد قطبی

**2

 .1دانشیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران
پذيرش1363/5/31 :

دريافت1363/1/02 :

چکیده
«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی بهکار میرود و عاملی برای
لحاظ استثنائاتی در قوانین است .تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع
از آن صورت میگیرد .حال آنکه شایسته است اوالً مالك مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ
شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین ،سازوکار
مشخصی داشته باشد .مالك مجلس شورای اسالمی در تعیین این نهادها «دستگاههای جزء اجرایی»
است که بهنظر میرسد هیچ لزومی به استثنا کردن آنها از قوانین ،به استناد زیر نظر رهبری بودن
وجود ندارد .ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان ،دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی
است .اما مالکی که برای تعیین این نهادها مورد تأکید نوشتار پیش روست ،این است که نهادی که
تمام تصمیمات آن به تأیید رهبری برسد ،نهادی زیر نظر رهبری است که براساس این معیار،
مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیهپذیر خواهد بود.

کلیدواژهها :قانونگذار عادی ،نظرهای شورای نگهبان ،نظارت ،نهادهای زیر نظر رهبری.

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

E-mail: M.ghotbi111@gmail.com
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مقدمه
براساس مبانی فقهی و نیز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصلیترین و مهمترین
وظایف در حکومت جمهوری اسالمی ایران ،بر عهدهی مقام رهبری است .در واقع این مقام،
وظیفهی مختص خود یعنی راهبری ،هدایت و پیشبرد نظام جمهوری اسالمی ایران را دارد و
سایر تکالیف او در راستای تحقق امر مذکور است .قوای سهگانه ،تحت والیت امر او هستند و
به تعبیری اساساً مشروعیت خود را از این مقام دریافت میکنند (عمید زنجانی و موسیزاده،
 .)833 :1831عالوهبر این ،برخی از وظایف مربوط به امور تقنینی ،اجرایی و قضایی نیز بر
عهدهی وی است .برای مثال طبق اصل  36قانون اساسی برخی از امور قوهی مجریه توسط
رهبری انجام میگیرد ،البته رئیسجمهور نیز با توجه به تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط
رهبری (براساس بند  1اصل  116قانون اساسی) مأذون از این مقام است؛ همچنین صدور
حکم حکومتی در امر تقنین ،در زمرهی صالحیتهای مقام رهبری بهشمار میآید ،هرچند
قوهی مقننه نیز صالحیت قانونگذاری را از رهبری گرفته است .البته برخی از وظایف و
اختیارات رهبری از جمله حل معضالت نظام ،حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه
بهصورت تمثیلی در اصل  116قانون اساسی آمده است .از سوی دیگر ،مشروعیت خود قانون
اساسی نیز بهدلیل امضای مقام رهبری است و این امضا نیز صوری نیست و ماهیت و آثار
حقوقی دارد .این تحلیل برآمده از پذیرش اصل والیت مطلقهی فقیه در اصول قانون اساسی
است (مصباح یزدی .)1812/2/21 ،به هر ترتیب ،رهبری برای انجام وظایف و اعمال اختیارات
خود برخی از دستگاهها را بهصورت مستقیم هدایت میکند و در واقع ارتباط بیشتری با آنها
دارد .اما اینکه چه مالکی برای مشخص شدن این نهادها اتخاذ شود و دقیقاً چه نهادهایی زیر
نظر رهبری محسوب میشوند ،محل بحث است.
شورای نگهبان قانون اساسی طی ایرادات مکرر به قانونگذار عادی ،اطالق احکام برخی از
قوانین را بهدلیل شمول آن قانون بر نهادهای زیر نظر رهبری مغایر قانون اساسی دانسته است.
در مقابل نیز مجلس شورای اسالمی با استثنا کردن این نهادها از احکام آن قوانین ،ایراد شورای
نگهبان را برطرف کرده است.
عبارت «نهادهای زیر نظر رهبری» و تعابیری مشابه آن ،هماکنون در ادبیات نظام حقوقی ما
داخل شده و در قوانین جاری کشور بهکار میرود و منشأ آثار حقوقی است .البته باید حدود و
ثغور این عبارت مشخص شده و تا حد ممکن از ابهام موجود خارج

شوند)1(.

با توجه به مراتب مذکور ،سؤاالت مورد نظر این تحقیق عبارتاند:
 -1مالك تعیین نهادهای زیر نظر رهبری چیست؟ آیا اساساً اینگونه تقسیمبندی صحیح
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است؟ چه نهادهایی را زیر نظر رهبری میدانیم و چه معیارهایی باید در سازمان وجود
داشته باشد تا زیر نظر رهبری تعریف شود؟ آیا هر سازمانی که مقام رهبری در آن نماینده
دارند جزء این نهادها محسوب شده و مشمول نهادهایی که «مستقیماً» زیر نظر رهبری
هستند خواهند شد؟ منظور از نهادهای زیر نظر رهبری صرفاً نهادها ،ستادها و بنیادهای
اجرایی و انقالبی است یا نهادهایی مثل قوهی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام را
نیز شامل میشود؟ مالك قوانین عادی در این زمینه چیست؟
 -2نهادهای مذکور مشمول چه استثنائاتی در قوانین عادی هستند؟ رویهی کنونی شورای
نگهبان با توجه به ایراداتی که به تصویب برخی قوانین به استناد عدم مجوز نظارت و
دخالت در نهادهای زیر نظر رهبری گرفته است ،بیانگر چه مطلبی است و چه معایب و
محاسنی به این رویهی شورای نگهبان وارد است؟
در نوشتار پیش رو مباحث را ذیل دو بخش اصلی بررسی میکنیم .در بخش اول عالوهبر
توضیح معنای نهادهای زیر نظر رهبری ،مالك تعیین نهادهای مذکور را فارغ از معیار
قانونگذار عادی بررسی میکنیم .در بخش دوم با تبیین رویهی کنونی قوانین عادی و رویکرد
شورای نگهبان در زمینهی نهادهای موضوع بحث ،مقصود عبارت «نهادهای زیر نظر رهبری»
در قوانین عادی بیان میشود.

 .1نهادهاي زير نظر رهبري و مالک تشخیص آنها
بهطور کلی دو رویکرد در زمینهی «نهادهای زیر نظر رهبری» قابل طرح است:
اول؛ اساساً نظام اسالمی با تمام ساختار خود ،مشروعیتش را مرهون ولی فقیه است،
ازاینرو ابداع چنین واژهای صحیح نیست ،چراکه تمام نهادها زیر نظر رهبری هستند و کلیهی
امور از اجرا گرفته تا قضا و تقنین ،از شئون ولی فقیهاند و متصدیان این امور مأذون از این
مقام هستند و بهتنهایی حقانیت نخواهند داشت .طبق اصل  75قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران نیز ،قوای سهگانه زیر نظر رهبری فعالیت میکنند.
دوم؛ اگرچه مقدمهی رویکرد اول صحیح است و تمام نهادها زیر نظر رهبری هستند ،باید
بین وظیفهی رهبری بهعنوان راهبر و مشروعیتبخش نظام و نقش جزئیتر او در امور جاری
کشور تفاوت قائل شد ،چراکه الزم است مقام رهبری در عمل برخی امور را به نحو مستقیم
انجام دهد و در جزئیات مسئله نیز دخالت کند ،حال آنکه در مسئلهای مانند امر قانونگذاری در
مجلس شورای اسالمی ،رهبری در موارد خاص وارد میشود و در حالت عادی ،صرفاً
ارشاداتی کلی داشته و به نحو کلی یا جزئی به مسائل ورود نمیکند و صرفاً درصورتیکه
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شورای نگهبان را نمایندگان رهبری بدانیم ،نظارت وی از طریق فقهای شورای نگهبان و در
قالب بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع اعمال میشود .برای مثال ادارهی
انفال( )2از وظایف مختص ولی فقیه است و میبایست مستقیماً توسط او انجام گیرد و هماکنون
با ایجاد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،اشراف رهبری به برخی از مصادیق انفال تأمین

میشود)8(.

رویکرد دوم را به بیان دیگری نیز میتوان تبیین کرد؛ رهبری با توجه به شأن والیت فقیه،
دارای برخی وظایف کلی در زمینهی حاکمیت و نهادهای اساسی است و در این زمینه برخی
نهادها به نوعی زیرمجموعهی او هستند ،مانند شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام،
قوهی قضاییه و صدا و سیما .همچنین در راستای انجام امور اجرایی که بر عهدهی این مقام
گذاشته شده و بهتبع اموری جزئیترند ،برخی نهادها زیر نظر مستقیم ایشان تشکیل شده است
که ستاد فرمان اجرایی امام ،بنیاد مستضعفان ،مجمع تقریب مذاهب و  ...از جملهی آنها
هستند .به هر ترتیب انتساب یك نهاد به رهبری باید با مالکی مشخص باشد.
بهنظر میرسد قانونگذار عادی نیز با همین دیدگاه به ابداع عبارت «نهادهای زیر نظر
رهبری» دست زده و البته از واژههای متفاوتی در این زمینه استفاده شده است که عبارتهای
«دستگاههای مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری»( )4و «دستگاههای زیر نظر رهبری»( )7از
جملهی آنهاست .قانونگذار عادی قصد معین کردن این نهادها را داشته که البته رویهای
نامشخص را دنبال کرده است .شایان ذکر است مثالهایی که تا کنون بیان شد ،لزوماً از دیدگاه
نگارنده ،زیر نظر رهبری نیستند و از باب مثال مشهور به آنها اشاره شده است.
نهادهای ذیل مقام رهبری دارای سه منشأ هستند؛ اول ،بهواسطهی فرمان ولی فقیه در قالب
حکم حکومتی یا تفویض اختیارات تشکیل میشوند؛ دوم ،به تصریح اصول قانون اساسی
شکل گرفتهاند؛ سوم ،از طریق قوانین عادی که توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب
میرسد ،شروع به فعالیت کردهاند.
گفته شد ،از یك نگاه ،تمام ساختارهای نظام و نهادهای منشعب از آن به نحوی زیر نظر
رهبری هستند .ولی با توجه به کاربرد عبارت «نهادهای زیر نظر رهبری» در نظام حقوقی
جمهوری اسالمی ایران ،الزم است این عبارت بهصورت خاص ،تجزیهوتحلیل شود .برای تبیین
عبارت «نهادهای زیر نظر رهبری» و ارتباط آنها با این مقام ،پنج مالك ارائه میشود .لکن ،مالکی
که قانونگذار عادی برای تأسیس مفهوم «نهادهای زیر نظر رهبری» مدنظر داشته مشمول این
مالكها نیست و از آنجا که تبیین آن نیازمند بررسی رویکرد مجلس شورای اسالمی و شورای
نگهبان است ،بعد از توصیف این قوانین ،رویکرد قانونگذار عادی توضیح داده خواهد شد.
پنج مالك مذکور عبارتاند از :اول ،انتصاب باالترین مقام نهاد توسط رهبری؛ دوم ،لزوم
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تأیید مصوبات آن نهاد توسط رهبری؛ سوم ،لزوم حضور نمایندهی رهبری در آن نهاد؛ چهارم،
دستور تشکیل آن نهاد توسط مقام رهبری؛ پنجم ،انتصاب همهی اعضای یك نهاد توسط
رهبری .همانطورکه خواهیم گفت ،برخی نهادها را میتوان با چند مالك ،زیر نظر رهبری
محسوب کرد .به هر حال ،ذکر نظر مختار در این زمینه نیازمند ذکر تكتك این مالكها و
بررسی آنهاست .شایان ذکر است که برای بیان نظر مختار نیز دو دیدگاه حداقلی و حداکثری
بیان میشود .در ادامه ،هر یك از مالكهای پنجگانه ذکر شده و در نهایت ،با بررسی آنها نظر
مختار در این زمینه بیان میشود.

 .1-1نصب و عزل باالترين مقام توسط رهبري
اولین مالکی که در احراز ارتباط یك نهاد به مقام رهبری به ذهن میرسد ،انتصاب باالترین
مقام آن نهاد توسط اوست .نهادهای متعددی را میتوان نام برد که این مالك در آنها قابل
مشاهده است .برخی از این نهادها عبارتاند از :صدا و سیما )3(،نیروهای نظامی و انتظامی)5(،
هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه )3(،بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی)1(،
مجمع تشخیص مصلحت نظام )16(،قوهی قضاییه )11(،بنیاد پانزده خرداد )12(،ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) )18(،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها )14(،ستاد سیاستگذاری ائمهی
جمعه )17(،سازمان تبلیغات اسالمی )13(.شایان ذکر است که در برخی از نهادهای مذکور مانند
هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام،
عالوهبر باالترین مقام آنها ،سایر اعضا نیز از سوی رهبری منصوب میشوند.

 .2-1تأييد احكام صادره از نهاد توسط رهبري
مهمترین نهادی که با این مالك ذیل عنوان نهادهای زیر نظر رهبری قرار خواهد گرفت،
شورای عالی امنیت ملی است .در اصل  153قانون اساسی بهصراحت بیان شده است:
«مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست» .این مالك ،صرفاً
شورای عالی امنیت ملی را در بر میگیرد و شوراهای فرعی یا دبیرخانهی شورا در صورتی
مشمول این حکم خواهند شد که مصوبات و تصمیمات آنها نیز به تأیید رهبری برسد .شایان
ذکر است مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینهی حل معضالت و سیاستهای
کلی نظام نیز به تأیید و تصویب رهبری میرسد.

 .3-1حضور نمايندهي رهبري در نهاد
رهبری در نهادهای بسیاری نماینده دارند ،البته این نهادها نیز باهم متفاوتاند و در ماهیت
نیز بعضاً اختالف دارند.
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برخی از نهادهایی که رهبری در آنها نماینده دارد یا برخی از اعضای آن را مشخص
میکند ،عبارتاند از :شورای نگهبان که فقهای آن منصوب رهبری هستند؛( )15بنیاد شهید و
امور ایثارگران که به ریاست شخص منصوب رئیسجمهور بوده و رهبری در آن نماینده
دارند؛( )13در سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین سازمان حج و زیارت که رئیس آن
منصوب رئیسجمهور است و از زیرمجموعههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی محسوب
میشوند نیز نمایندهی رهبری حضور دارد .همچنین براساس اصل  153رهبری دو نماینده در
شورای عالی امنیت ملی دارند.

 .4-1فرمان تشكيل نهاد توسط رهبري
برخی نهادها با فرمان رهبری تشکیل شدهاند که البته بعضاً ذیل سایر تقسیمبندهایی که
تاکنون انجام گرفت نیز قرار میگیرند .نهادهایی که از این طریق ایجاد شدهاند عبارتاند از:
شورای عالی فضای مجازی ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران،
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،مرکز جهانی علوم اسالمی ،بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی ،ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه و
بنیاد پانزده خرداد.

 .5-1انتصاب همهي اعضاي يك نهاد توسط رهبري
نصب تمام اعضای یك نهاد توسط رهبری نیز ممکن است مالکی برای تعیین نهادهای زیر
نظر رهبری تلقی شود .مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای
عالی فضای مجازی و هیأت عالی حل اختالف قوا از جملهی این نهادها هستند.

 .6-1تعيين مالك مختار
در این بخش تالش شده است که با عنایت به مطالب مذکور ،یك مالك حداقلی و یك
مالك حداکثری برای تعیین نهادهای زیر نظر رهبری بیان شود ،هرچند به نظر نگارنده دیدگاه
حداقلی مناسبتر است.

 .1-6-1ديدگاه حداقلي
در مورد مالكهایی که توضیح داده شد ،اگر بخواهیم با دیدگاهی حداقلی اظهار نظر کنیم،
باید گفت که مالك دوم یعنی «لزوم تأیید احکام توسط رهبری» مورد پذیرش است و به سایر
موارد نیز انتقادهایی وارد است.
تجلی بیرونی هر نهاد سیاسی یا نهاد اداری ،احکام و تصمیماتی است که از سوی آنها
صادر شده است و به تناسب ماهیتی که دارد ،الزام حقوقی ایجاد کرده و سایر دستگاهها را به
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انجام محتوای تصمیمات مقید میکند .بهعبارت دیگر ،زمانی میتوانیم نهادی را به مقامی
به صورت کامل و صحیح منتسب کنیم که تمام تصمیمات آن نهاد به تأیید آن مقام برسد؛
چراکه این احکام صادره از یك نهاد است که ارزش حقوقی و نهایی یك نهاد را در طول
فعالیت آن نشان میدهد و میتوان گفت اجرای سایر ترتیبات در یك نهاد ،از جمله کیفیت
عضویت اعضای یك نهاد ،کیفیت تصمیمات ،شرایط استخدامی و اداری و ...همگی مقدمهای
برای صدور مصوبهی نهایی است که در عمل باید اجرا شود .از همین رو معتقدیم که تنها
نهادهایی که تصمیمات آنها تماماً به تأیید رهبری میرسد ،نهاد زیر نظر رهبری محسوب
خواهند شد ،هرچند امروزه با توجه به پیچیدگی و گستردگی امور و همچنین لزوم تفویض
اختیار به مدیران زیردست ،امکان تأیید همهی تصمیمات یك نهاد ،توسط مقام باالدست دشوار
بهنظر میرسد ،لکن تنها حلقهی انتساب دقیق نهادی به یك مقام ،همین گزینه است.
بنابر مالك مذکور ،مهمترین نهادی که در نظام جمهوری اسالمی ایران احکام آن به تأیید
رهبری میرسد و بدون تأیید این مقام ،الزماالجرا نخواهد بود ،شورای عالی امنیت ملی است
و همانطورکه گذشت ،طبق اطالق اصل  153این مسئله هیچ استثنایی ندارد .البته برخی
مصوبات مجمع تشخیص و نیز هیأت عالی حل اختالف قوا نیز به تأیید رهبری میرسد.
شایان ذکر است که نیروهای مسلح نیز ذیل دیدگاه حداقلی قرار خواهند گرفت .در این
زمینه باید گفت اوالً به استناد بند  4اصل  116اساساً فرمانده کل قوا مقام رهبری است و
نیروهای مسلح ذیل این فرماندهی تعریف خواهند شد .به تعبیری میتوان گفت رهبری
بهصورت مجزا فرمانده کل هر یك از نیروهای مسلحاند ،چه اینکه در مادهی  12اساسنامهی
سپاه مقرر شده است« :بر طبق اصل  116قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران فرماندهی عالی
سپاه به عهده مقام رهبری است» .عزل و نصب فرماندهان نیروهای مسلح نیز توسط این مقام
صورت میگیرد .ثانیاً ر قوانین مربوط به نیروهای مسلح نیز در موارد بسیاری اذن و تصویب
مقام رهبری در زمینهی دستورالعملها و تصمیمات این نهادها تصریح شده است .برای مثال
لزوم تأیید تصمیمات و دستورالعملهای نیروهای مسلح در تبصرهی سوم مادهی )11(،23مادهی
 )26(186و مادهی  )21(188قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،مادهی هجدهم اساسنامهی
سپاه )22(،مادهی  3قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

ایران()28

و بند «ز» مادهی نهم قانون

ارتش جمهوری اسالمی ایران( )24مورد تأکید قرار گرفته است.

 .2-6-1ديدگاه حداكثري
در دیدگاه حداکثری که در واقع با وسعت دید بیشتری همراه است ،دایرهی شمول
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نهادهای زیر نظر رهبری افزایش خواهد یافت که البته با تفسیر مضیق نهادهای زیر نظر رهبری
همخوانی ندارد .در این دیدگاه دو مالك عزل و نصب باالترین مقام و همچنین فرمان تشکیل
نهاد ،توسط رهبری قابلیت بحث خواهند داشت .چرایی انتخاب این دو مالك به این مهم
بازمیگردد که این دو می توانند انتساب تصمیمات آن نهاد به رهبری را تا حدودی توجیه کنند.
در این خصوص ،ذیل هر یك از دو مالك مذکور ،توضیحاتی بیان میشود.
 .1-2-6-1نصب و عزل باالترين مقام
نهادهایی را که نصب و عزل باالترین مقام در آنها ،توسط رهبری انجام میگیرد ،میتوان
زیر نظر رهبری دانست .موضوع اختیار نصب و عزل از آن نظر با انتساب تصمیم به مقام باالتر
مرتبط است که مقام نصبشده میبایست طبق منویات مقام نصبکننده عمل کند و در واقع
نظرهای او را اعمال کند یا حداقل بر خالف نظرهای او گامی بر ندارد ،چراکه در صورت
تخطی از این مسئله هر لحظه امکان عزل او وجود دارد .البته این موضوع در ساحت نظری
است و شاید در عمل اینگونه نباشد.
این مالك تا جایی قابلیت استناد دارد که این نصب و عزل ،بدون هیچ قید و شرطی باشد.
برای مثال تنفیذ حکم رئیسجمهور با رهبری است و از سویی هم رهبری طبق اصل 116
میتواند رئیسجمهور را عزل کند .اما این اختیار رهبری مشروط به «در نظر گرفتن مصالح کشور
پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ،یا رأی مجلس شورای اسالمی
به عدم کفایت وی براساس اصل  31قانون اساسی» شده است .بنابراین نمیتوان قوهی مجریه را
زیر نظر رهبری به معنای خاص آن دانست .اما در مقابل نصب و عزل رئیس صدا و سیما هیچ
قید و شرطی ندارد و رهبری در هر زمان که بخواهد میتواند رئیس سازمان را تغییر دهد.
نکتهای که در این بحث مهم بهنظر میرسد ،اینکه اساساً باید بین دو نهاد که یکی از آنها
صرفاً نصب و عزل باالترین مقام آن با رهبری است مانند سازمان صدا و سیما و نهادی که
مدیریت آن به رهبری داده شده مانند فرماندهی کل قوا فرق قائل شد .اگر قانونگذار اساسی
واقعاً قصد سپردن نهادی به رهبری را داشت ،میبایست به صرف عزل و نصب باالترین مقام
اکتفا نمیکرد و مدیریت آن را مانند نیروهای مسلح به رهبری میسپرد.
 .2-2-6-1فرمان تشكيل نهاد توسط رهبري
نهادی که به فرمان رهبری تشکیل شده و به مصلحتسنجی او و هر زمان که تشخیص
دهد نیز منحل میشود ،میتواند ذیل عنوان «نهاد زیر نظر رهبری» قرار گیرد .البته مالحظهای
که در این خصوص وجود دارد آن است که اگر نهادی توسط رهبری تشکیل شده باشد و بعداً
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بهوسیلهی مصوبهی مجلس شورای اسالمی و به فرض تأیید شورای نگهبان نیز ابقا و نهادی
دائمی شود ،از نظر مالك مورد بحث نمیتواند زیر نظر رهبری باشد ،چون اختیار انحالل و
تغییر آن در صالحیت مجلس شورای اسالمی خواهد

بود)27(.

نهادهایی مانند ستاد اجرایی

فرمان امام(ره) ،شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی ،از جمله نهادهایی
هستند که با لحاظ این مالك ،زیر نظر رهبری تلقی میشوند.
در مورد مالك حضور نمایندهی رهبری در یك نهاد نیز چون این نمایندگان صرفاً یك عضو
هستند و تصمیمات نهاد مزبور منتسب به نمایندهی ولی فقیه نیست ،نمیتوان این نوع نهادها را
زیر نظر رهبری دانست .همچنین در مورد مالك انتصاب تمامی اعضای یك نهاد توسط رهبری
نیز شایان ذکر است که انتساب تصمیمات این نهادها به رهبری دشوار است؛ چراکه هر یك از
اعضا نظر خود و نه نظر رهبری را بیان میکند و تصمیمات این نهادها نظر اکثریت اعضاست،
درحالیکه در عزل و نصب باالترین مقام یك نهاد مانند صدا و سیما ،تصمیمات منتسب به
شخص رئیس است .برای مثال نمیتوان تصمیمات اتخاذشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در مقام تشخیص مصلحت را به رهبری منتسب کرد ،بلکه تصمیمات ،منتسب به اعضا و نهاد
مذکور است .البته همانطورکه پیش از این اشاره شد ،اگر لزوم تأیید احکام این نوع از نهادها
توسط رهبری وجود داشته باشد ،میتوانیم آنها را زیر نظر رهبری بدانیم)23(.
در نهایت باید گفت به عقیدهی نگارنده دیدگاه حداقلی مناسبتر بهنظر میرسد ،چراکه به لحاظ
حقوقی این تصمیماتِ صادره از نهادهاست که در عمل تأثیرگذار و دارای ارزش حقوقی است و
شایسته است نهادهایی را که تصمیمات آنها به تأیید رهبری میرسد زیر نظر این مقام بدانیم.

 .2قانونگذاري در مورد نهادهاي زير نظر رهبري
در این بخش به این مطلب خواهیم پرداخت که آیا اساساً قانونگذاری در مورد نهادهای
زیر نظر رهبری متفاوت از سایر نهادهاست؟ مالك قانونگذار عادی برای تعیین این نهادها
چیست؟ برای پاسخگویی به این پرسشها ابتدا رویهی شورای نگهبان با ذکر آرای این شورا
در مورد قوانین عادی بیان شده و در انتها ،رویکرد شورا تحلیل و بررسی خواهد شد ،همچنین
معیار مجلس شورای اسالمی برای تعیین نهادهای مورد بحث را تبیین میکنیم.

 .1-2بررسي نظرهاي شوراي نگهبان
شورای نگهبان در جریان بررسی مصوبات مجلس ،بهدفعات با استناد به اینکه مجلس
نمیتواند در خصوص نهادهای زیر نظر رهبری بدون اذن ایشان وظیفهای را بیان کند یا محدودیتی
را ایجاد نماید ،مصوبهی مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی اعالم کرده است .از طرفی
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اساساً در برخی موارد در زمینهی اصل قانونگذاری در مورد نهادهای زیر نظر رهبری هیچ
ایرادی از سوی شورا گرفته نشده است .در ادامه ضمن ذکر برخی مصادیق )25(،رویکرد شورای
نگهبان تحلیل خواهد شد.
 -1شورای نگهبان به مصوبهی مجلس در تاریخ  1856/2/23که در پی الیحهی دولت با عنوان
«مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی» بوده ،اینچنین ایراد گرفته است« :با
توجه به ابهاماتی که در برخی از مواد و تبصرهها در خصوص اختیارات مقام معظم رهبری
و محدود نمودن آن اختیارات وجود دارد ،باید ماده  223بهگونهای اصالح شود که صریحاً
نافذ بودن کلیه دستورات و اختیارات و ترتیباتی که سابقاً نیز از سوی مقام معظم رهبری به
اشخاص و مقامات داده شده را اعالم دارد و همچنین اختیار مقام معظم رهبری به تفویض
گردد)23(».

اختیارات به اشخاص طبق ذیل اصل  116قانون اساسی تصریح
 -2در زمینهی نظارتپذیری برخی از نهادهای زیر نظر رهبری در تبصرهی  13مادهیواحدهی
قانون برنامهی پنجسالهی دوم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران بیان شده است:
«کمیسیون اصول  33و  16قانون اساسی موظف است در محدوده وظایف خود ضمن
رسیدگی به شکایات مربوط به نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی (بنیاد جانبازان ،بنیاد
شهید ،بنیاد پانزده خرداد ،کمیته امداد) همهساله گزارشی از طرز کار آنها جهت استحضار
محضر مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید و کلیه نهادها و بنیادهای
فوقالذکر موظفند کلیه اطالعات مورد نیاز را در اختیار کمیسیون قرار دهند» .شورای
نگهبان به این تبصره ایرادی وارد نکرده است.
 -8در خصوص طرح یكفوریتی برگزاری مناقصات مصوب  1832/11/3مجلس شورای
اسالمی ،شورای نگهبان بهدلیل اطالق این طرح و شمول آن بر نهادهای زیر نظر رهبری،
آن را مغایر اصل  75دانسته و اذن رهبری در این مورد را ضروری عنوان کرده است.
 -4در خصوص طرح یكفوریتی ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول  8و  21و 48
مصوب  1831/4/86مجلس شورای اسالمی از آنجا که این طرح اطالق دارد و شامل کمیتهی
امداد هم میشود ،شورای نگهبان چنین ایراد گرفته که این نهاد مستقیماً زیر نظر رهبری است
و اذن ایشان در این ارتباط ضروری است و ازاینرو آن را مغایر اصل  75دانسته است.
 -7در زمینهی الیحهی اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مصوب
 1831/3/12مجلس شورای اسالمی ،شورای نگهبان با توجه به اطالق مواد این الیحه و
شمول دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی تحت نظر فرماندهی معظم کل قوا و
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عدم قید «کسب موافقت معظمله» مغایرت با موازین شرع و اصل  75و بند  4اصل 116
قانون اساسی را اعالم کرده است .همچنین تعیین وظیفه برای رئیس نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاهها بدون اذن معظمله بوده ،که خالف موازین شرع و اصل 75
قانون اساسی شناخته شده است.
 -3شورای نگهبان در مواردی با دقت در تفاوت واژگانی مثل «اجازه»« ،اذن» و «اظهار نظر»
لزوم آوردن عبارت «با اذن مقام معظم رهبری» را ضروری دانسته است .در مورد الیحهی
یكفوریتی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب  1832/1/13مجلس شورای
اسالمی از آنجا که در بند  16مادهی  5آن آمده «استفاده از منابع ،اموال و داراییهای
نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی ،مگر آن که
مقام رهبری نظر دیگری داشته باشند»( )21شورا ایراد گرفته و آوردن قید مذکور را الزامی
دانسته است .همچنین با توجه به تکالیفی که این الیحه بر دوش کمیتهی امداد گذاشته،
شورای نگهبان اظهار کرده است که مادهی مذکور «که اختیارات ناشی از حکم والیی ولی
امر را از کمیته امداد امام خمینی(ره) بدون اذن معظمله سلب کرده است ،خالف شرع و مغایر
اصل  75قانون اساسی شناخته شد».
 -5شورای نگهبان ،صدا و سیما را از نهادهای زیر نظر رهبری دانسته و در رأی تفسیری در
خصوص اصل  157نیز به آن اذعان کرده است .ازاینرو شورای نگهبان براساس این باور،
در زمینهی طرح ادارهی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مصوب 1836/16/8
مجلس شورای اسالمی اینچنین اظهار نظر کرده است« :با توجه به اصل  157قانون اساسی
و نظریه تفسیری آن که داللت دارد سازمان صدا و سیما مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری
مدظله است و سیاستگذاری ،هدایت و تدابیر الزم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق
آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب
که در صدر اصل  157به آن اشاره شده از اختیارات اختصاصی آن مقام است ،ایجاد
تشکیالت مانند شورای عالی سیاستگذاری( )86و واگذاری وظایفی به آن منجمله موارد
مصرحه در ماده  2که از مصادیق اختیارات مذکور میباشد ،مغایر اصل  157قانون اساسی
تشخیص داده شد .همچنین در این ماده سیاستگذاری در صدا و سیما به شورای عالی
سیاستگذاری واگذار شده و این مورد با توجه به بند  26فصل  2سیاستهای کلی فرهنگی
برنامه سوم یکی از مصادیق بند یك اصل  116قانون اساسی میباشد ،لذا از این جهت مغایر
این اصل شناخته

شد»)81(.
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در مورد نمونههایی که ذکر شد ،باید گفت مجلس شورای اسالمی در مواجهه با آنها و
سایر موارد مشابه با استثنا کردن عبارت «نهادهای زیر نظر رهبری» از احکام قانونی یا الزامی
کردن اذن رهبری ،ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده است .اما بهمنظور تحلیل نظرهای
شورای نگهبان و رویهی مجلس شورای اسالمی چند نکته بیان میشود:
 -1مبنای ایرادات شورای نگهبان در مواردی که ذکر شد ،دخالت در اختیارات ولی فقیه است،
مانند مورد ششم که بهصراحت به اختیارات ولی فقیه استناد شده است .به نظر شورای
نگهبان ،مصوبهی مجلس ،با والیت مطلقهی فقیه و ملزومات آن مغایرت داشته است.
شورای نگهبان در مورد اصل قانونگذاری در خصوص نهادهای زیر نظر رهبری ،گاه ایراد
گرفته و گاه ایراد نگرفته است .دلیل این رویه همانطورکه گفته شد ،ناظر بر ورود
قانونگذار به شئونی است که مستقیماً زیر نظر رهبری قرار گرفته است و به نوعی موجب
دخالت در اختیارات رهبری تلقی میشود و ازاینرو در مواردی که شورای نگهبان ایرادی
نگرفته ،چنین مسئلهای مطرح نبوده است و صرف قانونگذاری در مورد نهادهای زیر نظر
رهبری ،بدون دخالت در اختیارات رهبری مورد ایراد شورای نگهبان نیست.
 -2مطابق با قانون اساسی ،تقنین به مجلس شورای اسالمی واگذار شده و بهطور مشخص
قانونگذاری در مورد نهادهای زیر نظر رهبری ،از مجلس سلب نشده است ،لکن مجلس
شورای اسالمی نیز در امر قانونگذاری با محدودیتهایی مواجه است و برای نهادهایی که
به لحاظ جایگاه باالتر از مجلس هستند یا به نوعی مستقل بودن آنها ضروری است،
نمیتواند قانونگذاری

کند)82(.

مقام رهبری از جملهی این موارد است و اساساً مجلس

مشروعیت خود را از این مقام اخذ کرده و نمیتواند در محدودهی اختیارات ولی فقیه
قانونگذاری کند .از همین رو باید گفت آن دسته از ایرادات شورای نگهبان که ناظر بر
دخالت در محدودهی اختیارات رهبری است ،صحیح میباشد.
 -8باید گفت این رویه که نهادهای زیر نظر رهبری برای رفع ایراد شورای نگهبان از احکام
قوانین استثنا میشوند ،با منویات مقام معظم رهبری همخوانی نداشته )88(،چراکه ایشان این
تقسیمبندی را اشتباه دانسته( )84و امتیازی برای نهادها و بنیادها قائل نیستند )87(.برای مثال
برخی حقوقدانان معتقدند استثنا کردن دستگاههای زیر نظر رهبری در مادهی  115قانون
مدیریت خدمات کشوری توجیه حقوقی ندارد و مشخص نیست کارکنان این نهادها چه
ویژگی خاصی دارند که از قانون استثنا شدهاند ،هرچند این استثنا در مورد نیروهای نظامی
و انتظامی پذیرفتنی است (امامی و استوار سنگری.)212 :1811 ،
 -4در این زمینه پیشنهاد میشود نهادهای زیر نظر رهبری در قانونی مشخص احصا شده و
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احکام مربوط به آنها در حوزههای مختلف مشخص شود .مزیت این پیشنهاد این است که
اوالً هر نهادی که بهصورت جزئی با رهبری در ارتباط است ،نمیتواند عملکرد خود را به
این مقام متصل بداند؛ ثانیاً حیطهی پاسخگویی رهبری در قبالِ چند نهاد ،مشخص میشود و
اینطور نخواهد بود که مانند امروز ،هرکس ایرادی به عملکرد سازمانی همچون صدا و سیما
یا قوهی قضاییه دارد ،آن را ناشی از مقام رهبری بداند .حال آنکه صرفاً رؤسای نهادهای
مزبور ،منصوب رهبری هستند و میزان پاسخگویی رهبری راجع به این نهادها نیز باید به
میزان همین اختیار (نصب ریاست سازمان) باشد .برای مثال وظیفهی نصب و عزل ریاست
سازمان صدا و سیما توسط رهبری به معنای سپردن صالحیت مدیریت سازمان صدا و سیما
به رهبری نبوده و اساساً بحث تفویض اختیار نیز مطرح نیست و در اینگونه موارد ،مقام
منصوب پاسخگوست .اگرچه در زمینهی تفویض اختیار نیز ،گفته شده که تفویض اختیار به
مدیران زیردست ،به معنی انتقال صالحیت و مسئولیت نیست (موسیزاده.)11 :1831 ،

 .2-2مقصود قانونگذار عادي از نهادهاي زير نظر رهبري
با توجه به توضیحاتی که در خصوص برخی قوانین عادی و نظرهای شورای نگهبان در
مورد آنها بیان شد ،میتوانیم مالكهای مدنظر قانونگذار عادی برای تعیین نهادهای زیر نظر
رهبری را چنین استنباط کرد:
«نهادهای زیر نظر رهبری» نهادهایی هستند که نام آنها در قانون اساسی ذکر نشده و
همچنین جزء نهادهای کالن و اساسی

کشور()83

نباشند ،چراکه نهادهای مذکور وضعیت

حقوقی مشخصی دارند .این مالك به این سبب بیان شده که قانونگذار عادی در بیشتر مواقع،
هر جا که در مورد نهادی ،ابهام وجود داشته و البته نهاد مذکور با مقام رهبری ارتباطی داشته،
از عبارت «نهادهای زیر نظر رهبری» استفاده کرده است.
قانونگذار در بسیاری از موارد ،که در بخش گذشته نیز گفتیم ،نهادهای کالن یا مندرج در قانون
اساسی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای نگهبان ،نیروهای مسلح ،شورای عالی انقالب
فرهنگی را در کنار عبارت «نهادهای زیر نظر رهبری» آورده است که میتوان از آن تفاوت میان این
نهادهای کالن را با نهادهای زیر نظر رهبری برداشت کرد .بهنظر میرسد عنوان «نهادهای جزء
اجرایی» برای نهادهای زیر نظر رهبری عبارت مناسبی باشد .این تعبیر در مقابل نهادهای کالن است
که در واقع از نهادهای اساسی نظام نیستند و صرفاً به برخی امور اجرایی میپردازند.
در مورد نهادهای جزء اجرایی که زیر نظر رهبری محسوب میشوند باید گفت ،انتساب
نهادی به رهبری نباید دور از ذهن باشد و عرفاً بتوان چنین نامگذاری را صحیح دانست .برای
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انتساب نهادی به مقام رهبری دو شاخص مدنظر است :اوالً مقام ارشد آن نهاد ،منصوب
رهبر ی باشد و ثانیاً در اتخاذ تصمیمات آن نهاد ،نهادهای دیگر دخالتی نداشته باشند .امضای
تصمیمات توسط رئیسجمهور و سایر مقامات یا اتخاذ تصمیم توسط مجموع نمایندگان سایر
قوا از مصادیق این دخالت است.
ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،نمونهای از این نهادهاست که مالكها و خصوصیات مذکور
را دارد و میتوان گفت یکی از مصادیق مدنظر قانونگذار عادی از نهادهای زیر نظر رهبری در
متن قوانین است ،چراکه اوالً در قانون اساسی نامی از آن برده نشده و یك نهاد کالن و عالی

نیست ،بلکه کارویژهای جزئی دارد و زیر نظر رهبری فعالیت میکند؛ ثانیاً رئیس این ستاد از
جانب رهبری منصوب میشود و بهجز این مقام هیچ نهاد دیگری مانند قوهی قضاییه یا قوهی
مجریه دخالتی در اخذ تصمیمات و امور جاری آن ندارند .ضمن اینکه تأکید میشود تمام
تصمیمات این نهادها را نیز نمیتوان مورد تأیید رهبری دانست ،اما به هر حال بهجز این مقام،
نهاد و مقامی دیگر مداخلهای در آن ندارند .بنیاد پانزده خرداد ،بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
و کمیتهی امداد امام خمینی(ره) نیز از جملهی این نهادها هستند.
در مقابل ،چند مورد از نهادها را برای مثال نقض مالكهای مستنبط از رویکرد مجلس
شورای اسالمی تبیین میکنیم:
 شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که هم اعضای حقیقی و هماعضای حقوقی آنها منصوب رهبری هستند و هم تشکیل این شوراها با فرمان مقام
رهبری بوده است ،اما ریاست این دو نهاد بر عهدهی رئیسجمهور کشور گذارده شده
است و مصوبات آنها نیز به امضای او میرسد .از طرف دیگر ،ترکیب اعضا متشکل از
نمایندگان هر سه قوه است و اعضای قوهی مجریه نیز تعداد بیشتری در این شورا دارند.
بنابراین انتساب این نهادها به رهبری عرفاً صحیح بهنظر نمیرسد.
 سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح که مقامات ارشد آن توسط رهبری منصوب میشوند نیز،مقصود قانونگذار از «نهادهای زیر نظر رهبری» نخواهند بود ،چراکه در قانون اساسی وضعیت
حقوقی آنها اجماالً مشخص بوده و میتوان این نهادها را از زمرهی نهادهای اساسی محسوب
کرد .البته باید گفت که سازمان صدا و سیما طبق رأی تفسیری شورای

نگهبان()85

زیر نظر

مستقیم رهبری تلقی شده است .در این رأی لفظ «مستقیم» از نظر معنا ابهام دارد و دقیقاً مقصود
از آن مشخص نیست و از طرفی چنین تفسیری ،با ظاهر اصل  157در تعارض است ،چراکه در
اصل مذکور بیان شده که «نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با
مقام رهبری است» و این عبارت به معنای «زیر نظر مستقیم رهبری» نیست.
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نتیجهگیري
نهادهای زیر نظر رهبری ذیل پنج مالك قابل بحثاند :اول ،انتصاب باالترین مقام نهاد
توسط رهبری؛ دوم ،تأیید احکام صادرهی آن نهاد توسط رهبری؛ سوم ،حضور نمایندهی
رهبری در آن نهاد؛ چهارم ،دستور تشکیل آن نهاد توسط مقام رهبری؛ پنجم ،انتصاب همهی
اعضای یك نهاد توسط رهبری .در خصوص اینکه کدامیك از این مالكها صحیح است ،دو
دیدگاه حداقلی و حداکثری مطرح شد .در دیدگاه حداقلی اگر تصمیمات و مصوبات یك نهاد
را بهعنوان جلوهی بیرونی و عملی یك نهاد معیار قرار دهیم ،بنابراین نهادهایی زیر نظر رهبری
تلقی میشوند که تمام تصمیمات آنها به تأیید رهبری برسد که طبق اصل  153قانون اساسی
شورای عالی امنیت ملی مصداق آن خواهد بود .همچنین نیروهای مسلح که رهبری شخصاً
فرماندهی آنها را بر عهده دارد و تصمیمات آنها به تأیید رهبری میرسد ،از مصادیق معیار
حداقلی خواهند بود.
اما جدا از این بحث کلی در زمینهی نهادهای زیر نظر رهبری ،با دقت در مصوبات مجلس
شورای اسالمی میتوان مالك ششمی هم ارائه کرد که مدنظر قانونگذار عادی است .این مالك
چند شاخصه دارد؛ این نهادها از نهادهای فراقوهای ،مندرج در قانون اساسی و سایر نهادهای
کالن کشور نباشند ،چراکه از یك سو ،اساساً تمام نهادهای متصور در نظام حقوقی جمهوری
اسالمی ایران زیر نظر والیت فقیه مشروعیت دارند و از سوی دیگر ،نهادهای مذکور وضعیت
حقوقی مشخصی دارند .مستند این برداشت این است که مجلس شورای اسالمی در موارد
متعدد شورای نگهبان ،نیروهای مسلح ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و عبارت «نهادهای زیر
نظر رهبری» را در عرض هم ذکر کرده است .این مالك از این نظر بیان شده که قانونگذار
عادی اغلب هر جا که در مورد نهادی ابهامی وجود داشته و البته نهاد مذکور با مقام رهبری
ارتباطی داشته ،از عبارت «نهادهای زیر نظر رهبری» استفاده کرده است .با این حال با توجه به
نظرهایی که شورای نگهبان در مورد قوانین عادی داده است و همچنین رویهی مجلس شورای
اسالمی در تصویب قوانین و استفاده از عبارت «نهادهای زیر نظر رهبری» ،باید گفت رویکرد
مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان در زمینهی نهادهای زیر نظر رهبری رویکرد
هماهنگی نیست ،چراکه ایراد مدنظر شورای نگهبان دخالت در اختیارات رهبری است و لزوماً
با زیر نظر رهبری بودن یك نهاد ارتباط پیدا نمیکند.
در زمینهی استثنا کردن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین نیز باید گفت نهادهای
مذکور طبق تعریف مجلس شورای اسالمی ،نهادهای جزء اجراییاند و بیشتر در قالب
مؤسسات عمومی غیردولتیاند .ازاینرو نیازی به استثنا کردن چنین مؤسساتی نیست و شاید
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اگر این ارگانها ،نهادهای عالی و فراقوهای با کارویژههای کالن بودند ،این استثنائات جایگاهی
داشت .همچنین میتوان گفت جداسازی نهادهای زیر نظر رهبری در قوانین عادی مطابق با
رویکرد مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان موجب محدودیتهایی در تقنین و نظارت
شده است که با اصول نظارتپذیری همهی نهادها ،برابری در مقابل قوانین و صالحیت عام
مجلس شورای اسالمی در امر تقنین به موجب اصل  51قانون اساسی در تعارض است .البته
استثنا شدن نهادهای کالن و فراقوه از اصول مذکور دارای توجیه است ،اما استثنا کردن
نهادهای جزء اجرایی مناسب بهنظر نمیرسد .بار دیگر تأکید میشود که اوالً تمام ساختارها و
نهادهای جمهوری اسالمی ایران مشروعیت خود را از رهبری گرفتهاند و رهبری در رأس نظام
حقوقی کشور قرار دارد و تمامی نهادها به نوعی زیر نظر ایشان هستند؛ ثانیاً اختیار مطلق
تقنینی مجلس ،مورد تنفیذ مقام رهبری است؛ ثالثاً شورای نگهبان میتواند قوانین عادی را
بهدلیل دخالت در اختیارات رهبری و مغایرت با شرع دارای ایراد اعالم کند ،ولی ایراد شمول
یك قانون در مورد نهادهای زیر نظر رهبری آن هم با معیار «نهادهای جزء اجرایی» ایراد دقیقی
نخواهد بود و استثنای این نهادها از برخی قوانین توجیه مناسبی ندارد.
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يادداشتها
 .9این ابهام بهحدی است که آقای دکتر مؤتمنی در کتاب حقوق اداری خود عالوهبر ذکر برخی از
نهادهای انقالبی بهعنوان نهادهای زیر نظر رهبری مانند بنیاد پانزده خراداد و کمیتهی امداد و،...
جمعیت هالل احمر و کمیتهی ملی المپیك ایران را نیز ذیل این عنوان طبقهبندی کردهاند که دو
مورد اخیر کمی عجیب بهنظر میرسد (طباطبائی مؤتمنی .)728 :1835 ،همچنین برخی دیگر از
نویسندگان با دیدگاهی بسیار موسع نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قوهی قضاییه،
ارتش ،سپاه پاسداران ،نیروی انتظامی ،صدا و سیما و شورای نگهبان را زیر نظر رهبری دانستهاند
(لكزایی.)122 :1837 ،
ّ أرض موات سواء ماتت
 .2در کتابهای فقهی انفال چنین تعریف شده است« :كل
ّ أرض ملكت من غير قتال سواء
بعد الملك أو ال ،و كل
انجلى أهلها أو أسلموها طوعا ،و رؤوس الجبال ،و
بطون األودية و اآلجام ،و صفايا الملوك ،و قطائعهم
غير المغصوبة و يصطفي من الغنيمة ما شاء ،و غنيمة
من قاتل بغير إذنه له»(عالمه حلی ،بیتا :ج .)218: 1همچنین گفته شده« :انفال
اموالی است که متعلق به شخص اول اسالم (پیغمبر یا امام) میباشد .این اموال عبارتند از اراضی
انفال – جنگل های طبیعی و نیزارها و نظایر آنها  -اموال کسی که وارث قانونی ندارد  -اموال
شخصی روساء ممالك خارجی که در جنگ با حکومت اسالمی مغلوب میشوند – اشیاء مطلوب

و بندگان خوب و زیبا که از غنیمت جنگ قبل از تقسیم آن خود پیامبر(ص) یا امام(ع) جدا کنند و
آنها را صفایا گویند  -غنیمت جنگی در جنگی که بدون دستور امام صورت گرفته باشد .دریاها-
اقیانوسها  -رودهای طبیعی که ملك اشخاصی شناخته نشده است آنچه که از دریاها و رودخانهها
صید میشود مانند مروارید و ماهی و غیره« (جعفری لنگرودی.)17 :1857 ،
 .3بنا به اعالم ستاد اجرایی ،اصوالً این ستاد تنها بهمنظور اجرای اصل  41قانون اساسی تأسیس نشده،
بلکه برای تحقق بخشیدن به اصل  47قانون اساسی نیز به فرمان آیتاهلل خمینی که اموال در اختیار
ولی فقیه را تبیین کرده ایجاد شده است (سلیمی.)1812/5/23 ،
 .4نظریهی تفسیری در خصوص اصل  157قانون اساسی« :مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون
اساسی در نظام جمهوری اسالمی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری میباشد.
بنابراین سیاستگذاری ،هدایت و تدابیر الزم در همة ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و
نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور در همة شئون و مراتب که در صدر اصل
مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام میباشد».
 .5تبصرهی بند (ه) مادهی  2الیحهی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد  -رسیدگی به
تخلفات مقامات و کارکنان قوهی قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح و دستگاههای زیر نظر مقام
معظم رهبری از شمول این ماده مستثناست.
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 .9اصل  157قانون اساسی.
 .7اصل  116قانون اساسی.
 .8قابل دسترسی در آدرس:

http://b2n.ir/farsi.khamenei.ir

 .1مادهی  16اساسنامهی بنیاد مستضعفان .بنیاد مستضعفان دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی بوده
و مؤسسه ای غیرانتفاعی است و هدف آن متمرکز ساختن اموال خاندان پهلوی و وابستگان آنها،
تشخیص اموال نامشروع و ...در جهت مصرف برای بهبود وضع زندگی مستضعفان میباشد
(انصاری.)155 :1812 ،
 .99اصل  112قانون اساسی.
 .99اصل  116قانون اساسی.
 .92قابل دسترسی در

آدرسhttp://b2n.ir/irdc.ir :

 .93قابل دسترسی در

آدرسhttp://b2n.ir/33838 :

 .94مادهی  1اساسنامهی نهاد
 .95قابل دسترسی در

آدرسhttp://b2n.ir/43337 :

 .99مادهی  3اساسنامهی سازمان.
 .97اصل  116قانون اساسی.
 .98نمونه ای از حکم انتصاب نمایندهی رهبری:
http://b2n.ir/leader.ir

 .91تبصرهی  -8طبقهبندی و تغییر طبقهبندی اسناد و مدارك ،مذاکرات ،تصمیمات و اطالعات و طرز
نگهداری اسناد طبقهبندیشده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح
تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابالغ میگردد .
 .29مادهی  -186اعمالی که به موجب ماده ( )83و بند (ج) مواد ( )42( ، )48( ، )44(، )71و ()53
این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب میشود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه
ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابالغ میگردد.
 .29مادهی  -188در هر یك از جرائم موضوع این قانون درصورتیکه موضوع یا جرم ارتکابی و میزان
تأثیر آن مشخص نباشد ،دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و
نظر آنان را کسب نماید.

 .22مادهی  -13شورای عالی سپاه – بهمنظور ایجاد هماهنگی بین حوزههای فرماندهی و وزارتی و
تنظیم و تصویب خط مشی و طرح و برنامهها وشرح وظایف قسمتها و دستورالعملها در حوزه
فرماندهی در حدود اساسنامه شورایی مرکب از مسئولین زیر به نام شورای عالی سپاه تشکیل
میگردد .مصوبات این شورا باید به اطالع مقام رهبری یا نمایندهای که در سپاه تعیین نمایند برسد
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و درصورتیکه بهوسیله مقام رهبری یا نماینده ایشان نقض نشود ،الزماالجرا خواهد بود .الف-
فرمانده کل .ب -وزیر سپاه .ج -رئیس ستاد مرکزی .د -مسئول واحد بسیج مستضعفین .ه -مسئول
واحد اطالعات .و -مسئول واحد طرح و عملیات .ز -مسئول واحد امور پرسنلی .ح -مسئول واحد
تدارکات و لجستیك .ط -مسئول واحد تبلیغات و انتشارات .ی -مسئول واحد آموزش عقیدتی
سیاسی .ك -نماینده رهبری (در صورت وجود).
 .23مادهی  -3طرح سازمان و تـشکیالت ایـن نیـرو توسـط وزارت کـشور تهیـه و بـه تصویب
فرمانده کل قوا خواهد رسید.
 .24ز -تهیه و طرح سازمان تجهیزات ارتش با توجه به تهدیدات ،مقدورات ،تدابیر دفاعی و اصول
سیاست خارجی کشور با همکاری نیروهای سهگانه وزارت دفاع و تأیید شورای عالی دفاع جهت
تصویب فرماندهی کل.
 .25البته واضح است که مقام رهبری میتواند با استفاده از حکم حکومتی و اختیاراتی که دارد ،نهادی
را که به موجب مصوبهی مجلس نیز ایجاد شده باشد منحل کند ،اما بحث ما در مورد نهادهای زیر
نظر رهبری خارج از این مالحظه است.
 .29هرچند اگر در نهادی شرایط نصب و عزل اعضا بدون هیچ قید و شرطی با رهبری باشد ،به این
واسطه که رهبری هر زمان که بخواهد میتواند تمام اعضا را عزل کند ،میتوان چنین نهادی را زیر
نظر رهبری دانست؛ البته قبول این مسئله به لحاظ عملی کمی دشوار است.
 .27نظرهایی که از شورای نگهبان در این مقاله استفاده شده تماماً از این منبع است :موسیزاده ،ابراهیم
و همکاران( ،)1831دادرسی اساسی در جمهوری اسالمی ایران ،تهران :ادارهی چاپ و نشر معاونت
تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات).
 .28مادهی  223بعد از اصالح  -بدیهی است اختیارات فرماندهی کل محدود به موارد مطروحه در این
قانون نمیباشد .همچنین در کلیه مواردی که در این قانون صدور یا تصویب امری از سوی
فرماندهی کل در پی ارائه پیشنهاد از سوی مقامات یا مراجع دیگر ذکر شده است ،أخذ تصمیم
ایشان منحصر به ارائه پیشنهادهای مزبور نخواهد بود.
 .21مادهی  -5اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تأمین اجتماعی بهشرح زیر میباشد -16 ... :استفاده
از منابع ،اموال و دارائیهای نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی در قلمروهای مختلف نظام تأمین
اجتماعی با اذن مقام رهبری.
 .39مادهی 2ـ شورای عالی سیاستگذاری صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران بهعنوان باالترین مرجع
سیاستگذاری و برنامهریزی و تعیین خطمشیهای اساسی این سازمان در امور تولید و پخش
برنامهها ،سیاستها و آییننامههای تولید و پخش اخبار ،گسترش کمّی و کیفی شبکههای داخلی و
بینالمللی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،سیاستهای مربوط به سازمان و تشکیالت
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نیروی انسانی سازمان و تعیین سیاستها و الگوی توسعهی فنی تشکیل خواهد شد.
 .39شمارهی  36/21/8631مورخ .1836/16/25
 .32شایان ذکر است محدودهی صالحیت قانونگذاری مجلس شورای اسالمی مطابق با اصل  51قانون
اساسی چنین بیان شده است« :مجلس شورای اسالمی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون
اساسی میتواند قانون وضع کند» .بنابراین اولین محدودیت مجلس در وضع قانون مطابق با اصل
مزبور «رعایت حدود مقرر در قانون اساسی» است .همچنین اصل  52قانون اساسی برخی از این
محدودیتها را بیان کرده است« :مجلس شورای اسالمی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و
احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد .تشخیص این امر به ترتیبی که در
اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است» .برای مثال مجلس قانونگذار نمیتواند وارد
حوزهی صالحیتی ولی فقیه شود و شورای نگهبان حق دارد چنین قوانینی را به استناد مغایرت با
شرع رد کند .شایان ذکر است شورای نگهبان در نظر تفسیری شمارهی  33/86/21326که البته در
مورد تحقیق تفحص مجلس است ،بهصراحت نهادهایی مانند رهبری ،مجلس خبرگان و شورای
نگهبان را مافوق مجلس شورای اسالمی دانسته است (مرکز تحقیقات شورای نگهبان.)273 :1831 ،
همچنین برخی معتقدند صالحیت عام مجلس مقید به محدودیتهای عقلی و منطقی است و برای
نمونه مصوبات مجلس باید شرایط شکلی و ماهوی قانون را نیز رعایت کند و اطالق لفظ قانون به
آنها صحیح باشد (کوهی اصفهانی.)15 :1811 ،
 .33رئیس وقت مجلس ،آقای کروبی ،از مقام معظم رهبری سؤالی مبنی بر معافیت مالیاتی نهادهای
تحت پوشش ایشان کرد که در پاسخ مقام معظم رهبری ،فرمودند ...« :با لغو هر گونه امتیاز خاص
براى نهادها و بنیادها موافقم .صرفاً دغدغهى هزینههاى مأموریتى این دستگاه ها مانند جانبازان
عزیز و خانوادههاى معظم شهیدان و محرومان و مستضعفان ذهن اینجانب را مشغول مىکند و اگر
این امر به نحو مناسب در بودجهى عمومى پیشبینى شود و این دستگاه ها بهویژه آموزشى و
فرهنگى ،در مورد ایفاى وظایف خود دچار کمبود نشوند با لغو معافیت مالیاتى آنها موافقم و از
آن حمایت مىکنم» .برای مالحظهی متن نامه ر.ك:
http://b2n.ir/www.leader.ir

 .34البته این تقسیمبندى  -نهادهاى زیر نظر رهبرى و نهادهاى غیر زیر نظر رهبرى  -تقسیمبندى
غلطى است؛ ما چنین چیزى نداریم .طبق قانون اساسى ،سه قوهی مجریه و قضاییه و مقننه زیر نظر
رهبرىاند .دستگاههاى دیگر نیز همینطورند (بیانات در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه صنعتى
امیرکبیر.)1851/12/1 ،
 .35مقام معظم رهبری در مورد نظارت کمیسیون اصل  16فرمودند« :نظارت بر نهادهای زیر نظر
رهبری هم باید اعمال شود و کمیسیون اصل نود به وظایف خود در این خصوص عمل کند ».ر.ك:
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 .39مقصود نهادهایی هستند که جزء نهادها و ساختارهای اساسی و سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران
بهشمار میروند و بعضاً در قانون اساسی هم نامی از آنها نیست ،مانند شورای عالی انقالب فرهنگی.
 .37نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل  157قانون اساسی چنین است« :مطابق اصل
یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسالمی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام
معظم رهبری میباشد .بنابراین سیاستگذاری ،هدایت و تدابیر الزم در همة ابعاد خصوصاً در
راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور در همة شئون و
مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام میباشد».
(مرکز تحقیقات شورای نگهبان.)232 :1831 ،
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منابع و مآخذ
الف) كتب و مقاالت
امامی ،محمد و استوارسنگری ،کوروش ( ،)1811حقوق اداري 9و  ،2تهران :میزان.
انصاری ،ولیاهلل ( ،)1812كليات حقوق اداري ،تهران :میزان.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1857ترمينولوژي حقوق ،تهران :گنج دانش.
سلیمی ،علی« ،ستاد اجرایی فرمان امام(ره)» ،1812/5/23 ،قابل دسترسی در آدرس:
http://vakilnet.com/?p=36

طباطبایی موتمنی ،منوچهر ( ،)1835حقوق اداري ،تهران :سمت.
عالمه حلی ،حسن بن یوسف(بیتا) ،ارشاد االذهان الي احكام االيمان ،قم :نشر اسالمی.
عمید زنجانی ،عباسعلی و موسیزاده ،ابراهیم ( ،)1831نظارت بر اعمال حكومت و
عدالت اداري ،تهران :مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
کوهی اصفهانی ،کاظم (« ،)1811صالحیت مجلس شورای اسالمی در امر تقنین؛مطلق یا
مقید؟» ،فصلنامهي بررسيهاي حقوق عمومي ،ش  ،2ص .115-18
لكزایی ،شریف ( ،)1837توزيع و مهار قدرت در نظريه واليت فقيه ،تهران :کانون
اندیشهی جوان.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1831مجموعه نظريات شوراي نگهبان (تفسيري و
مشورتي) ،تهران.
مصباح یزدی ،محمدتقی( ،سخنرانی) «مشروعیت قانون اساسی به والیت فقیه است»،
 ،1812/2/21قابل دسترسی در آدرس:

http://b2n.ir/entekhab

موسیزاده ،ابراهیم ،و همکاران ( ،)1831دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ايران،
تهران :ادارهی چاپ و نشر معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
موسیزاده ،رضا ( ،)1831حقوق اداري 9و  ،2تهران :میزان.

ب) پايگاههاي اينترنتي
http: //farsi.khamenei.Ir
http://www.leader.ir/
http://www. khabaronline.ir
http://www.irdc.ir
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مطالعهی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ
امام خمینی(ره) و قانون اساسی
جواد کاشانی ،*1حسین عبداللهی

**2

 .1استادیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی(ره) ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی (ره) ،تهران ،ایران
پذيرش9313/4/39 :

دريافت9310/99/02 :

چکیده
فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور ،دیدگاههای فقهی
نوین و متفاوت ایشان در زمینهی حکومت ،والیت و حیطهی اختیارات حاکم اسالمی ،میتواند
منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوریترین سند
حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون ،واکاوی شود .ازاینرو باید دید،
اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا
دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی
انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی ،از بیانات و
رویکرد فقه سیاسی امام(ره) ،اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»« ،اصل تصدیگری حداقلی
دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق
«تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطهی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع
دانسته است .در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان
پرداخته است.

کلیدواژهها :اقتصاد سیاسی ،امام خمینی(ره) ،اصل  44قانون اساسی ،تصدیگری دولت ،مالکیت
عمومی.

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

E-mail: h.a8314@yahoo.com
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مقدمه
از جمله بسترهای ارتباطی اقتصاد اسالمی و حقوق (بهویژه حقوق اساسی) که از مطالعات
میانرشتهای()1

بهشمار میرود ،تحلیل انعکاس نظام اقتصاد

سیاسی()2

اسالم در محوریترین

سند حقوقی کشور (قانون اساسی) و محک این سند با نظام مذکور است )3(.با امعان نظر به این
نکته که قانون اساسی ،موازین و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت،
نهادهای سیاسی کشور و طرز تنظیم آنها و همچنین نحوهی سرشکن شدن قدرت در میان
فرمانروایان و فرمانبران (قاضی )103 :1333 ،است ،میزان و نحوی انعکاس نگرشهای اقتصاد
سیاسی در این سند ،اهمیت بسزایی خواهد یافت و بر عکس ،بیتوجهی و ناآشنایی با مبانی
حقوق اساسی اسالم؛ منعکسشده در این قانون ،میتواند به تحلیلهای اقتصادی ناهمگون با
مبانی نظام ما منجر

شود)4(.

در ترسیم الگوی اقتصاد سیاسی اسالم ،رویکردهای فقهی متفاوت ،میتواند منشأ نتایج
گوناگون شود .علت انتخاب رویکرد فقه سیاسی امام خمینی(ره) در این پژوهش ،فارغ از
بنیانگذاری نظام سیاسی کشور توسط ایشان و لزوم قرابت «ساختار کالن» این نظام با
اندیشههای وی ،دیدگاههای نوین و متفاوت حضرت امام(ره) در زمینهی کارکرد اجتماعی
فقه)5(،

حکومت ،والیت و حیطهی اختیارات حاکم

اسالمی)6(،

و در نهایت تجربهی رهبری

کشور توسط ایشان است که همگی بستر نظری و عملی مناسبی را برای پژوهش فراهم
میآورد .در این راستا باید دید اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) دارای چه اصول و اهدافی است؟
چگونه این اصول باید تبیین شوند تا تعارضی با یکدیگر پیدا نکنند؟ و در نهایت این اصول و
اهداف تا چه حد در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ هرچند برخی آثار به استخراج این
اصول

پرداختهاند)7(،

از یک سو ،توجه به «جایگاه حکومت» از منظر ایشان و ارتباط آن با

موضوعاتی مانند «تعیین اصالت در مالکیت» که میتواند سرمنشأ برداشتی متفاوت شود و از
سوی دیگر ،تحلیل نقش این رویکرد در قانون اساسی ایفا ،زمینهی پژوهشی دیگر را فراهم
میکند .نوشتار پیش رو در وهلهی اول با استفاده از روش تحلیل محتوایی( )3بیانات امام(ره)
را در کنار ا صول فقه سیاسی ایشان (مانند اصالت حکومت اسالمی) ،بررسی کرده و تالش
میکند تا اصول اقتصاد سیاسی ایشان را استخراج کند و در وهلهی دوم با استفاده از روش و
منطق

سیستمی()9

در تفسیر اصول اقتصادی قانون اساسی ،این قانون را در محک اصول

استخراجی قرار داده است.
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 .1اهداف اقتصاد از منظر امام خمینی(ره)
الزمهی ترسیم اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) بررسی اهداف اقتصاد در دیدگاه ایشان است،
چراکه این اهداف ،جهتگیری رویکرد اقتصاد سیاسی را تعیین خواهد کرد .با توجه به
پرداخت تفصیلی به این موضوع در برخی آثار )10(،به بیان گذرا و مجمل آن اکتفا خواهد شد.
امام(ره) هدف غایی نظام اسالمی را تهذیب نفس ،معنویات و اخالق میدانند (خمینی،
[1373الف] ،ج 15 :7و .)16همچنین بهنظر ایشان ،اقتصاد هدف نیست ،بلکه وسیلهای است
برای نیل به هدفی واالتر و باالتر؛ یعنی فرهنگ اسالمی (خمینی[1373 ،الف] ،ج .)72 :7
بر این اساس ،آنچه بر سایر اهداف نظام اسالمی ،سایه میافکند ،نظام تربیتی و فرهنگی
است و نظام اقتصادی باید در راستای نظام فرهنگی باشد و اهداف آن بهگونهای باشد که
دستیابی به آنها زمینهساز کارکرد بهینهی نظام فرهنگی اسالم شود .در نتیجه تربیت و اعتالی
معنوی انسانها هدف غایی است .ایشان تصریح میکنند« :اسالم دینی است که با تنظیم
فعالیتهای مادی ،راه را برای اعتالی معنوی و انسان میگشاید .ترقی واقعی همین است که
رشد خود انسان ،هدف فعالیتهای مادی گردد و اسالم دین این ترقی است» (خمینی،
[1373الف] ،ج .)167 :9
در این چارچوب ،یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی اسالم ،استقالل اقتصادی و نفی
وابستگی به بیگانگان است( .خمینی[1373 ،ب] ،ج  .)213 :17ایشان معتقدند که وابستگی
اقتصادی منشأ همهی وابستگیهای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و ...خواهد بود (خمینی،
[1373الف] ،ج  .)40 :10ریشهکن کردن فقر درجامعه و ایجاد رفاه عمومی نیز جزء این دسته
از اهداف است ،چراکه خدای متعال به حمایت از فقرا و پابرهنگان دستور داده است (خمینی،
[1373الف] ،ج  .)234 :6بهعالوه ،عدالت اجتماعی با همهی ابعادش از مهمترین اهداف نظام
اسالمی و بعث انبیاست (خمینی[1373 ،الف] ،ج  31 :3و .)15ایشان بیان میدارند که اسالم
بهدنبال تعدیل است؛ نه جلو سرمایه را میگیرد و نه میگذارد که سرمایه در دست عدهای
محدود جمع شود (خمینی[1373 ،الف] ،ج .)36 :3

 .2اصول کلی حاکم بر روابط دولت -بازار
با عنایت به اهداف تبیینشده ،تمرکز بر آثار امام(ره) و فقه سیاسی مدنظر ایشان ،اصول حاکم
بر روابط دولت -بازار قابل استخراج است .نمیتوان ادعا کرد تمامی ابعاد این رویکرد ،در
بررسی زیر ،احصا شده ،اما سعی شده است اصول کلی حاکم بر آن به نحو اجمال ،شمرده شود.
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 .1-2اصالت مالکیت عمومی
با آنکه حقوق مالکیت ،موضوعی ماهیتاً حقوقی است ،از ارکان استحکام نظامهای اقتصادی
و سیاسی نیز به شمار میرود و تحکیم این امر حقوقی ،موجب استحکام نظامهای غیرحقوقی
میشود (دادگر131 :1339 ،و .)132در این میان ،اصالت دادن به نوع خاصی از انواع مالکیت و

تعیین این امر که کدامیک از انواع مالکیت دارای اصالت است ،در تحقق هدف مذکور ،تعیین-
کننده است ،چراکه تعیین اصالت در مالکیت ،فارغ از کمک به ایجاد نظم حقوقی ،در جهت-

گیریهای اقتصاد سیاسی یک نظام ،پیرامون مالکیت ،مؤثر است و آن را به سمت وضعیت
اصیل ،سوق میدهد.
در این بخش ،ابتدا برداشت نسبتاً رایجی که در مورد تعیین اصالت در مالکیت از منظر
امام(ره) وجود دارد ،بیان خواهد شد و پس از نقد آن به تبیین برداشت مورد نظر این مقاله
خواهیم پرداخت.
به موجب برداشتی ،با توجه به تعریف مالکیت از منظر امام(ره) ،در نظام اسالمی نه اصل
بر مالکیت خصوصی است و نه مالکیت عمومی ،بلکه شریعت مقدس اسالم ،اَشکال مختلفی
را برای مالکیت مقرر میدارد .این رویکرد ،ادعای خود را چنین اثبات میکند :حضرت امام در
تعریف مالکیت در جلد اول کتاب البیع خود بیان میدارند« :مالکیت در همه موارد ،اضافه و
انتسابی است بین شخصی که مالک نام دارد و شیء که مملوک نامیده میشود ،حتی در آنجا
ذمه»)11(.

که تعبیر میکنیم به مالکیت در
ایشان درتوضیح سلطنت نیز میفرماید« :سلطه ،خود مالکیت نمیباشد .بلکه ،از احکام
عقالیی آن است»(( )12خمینی1421 ،ق .)21 :بر این اساس ،رویکرد مزبور ،نتیجه میگیرد که با
عنایت به تعریف حضرت امام از مالکیت در اسالم ،مالکیت ،تلفیق یا احیاناً التقاطی از دو
مالکیت خصوصی یا عمومی ،بهگونهای مطلق نمیتواند باشد و نه مالکیت دولتی و نه مالکیت
خصوصی اصل نیست (هدایتی.)534-532 :1377 ،
در بررسی نسبت دادن این رویکرد (عدم اصالت هیچیک از دو مالکیت عمومی و
خصوصی) به حضرت امام(ره) بهنظر میرسد استناد به تعریف مالکیت توسط ایشان ،برای
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.
بر خالف برداشت مذکو ر از نظرهای امام خمینی(ره) ،شاید بتوان در دیدگاه ایشان ،اصالت
را از آنِ «مالکیت عمومی» دانست .برای تبیین این ادعا ،در مرحلهی اول مراد از «اصل» و
«اصالت داشتن» تبیین خواهد شد ،سپس بر این مبنا ،نظر استنباطشده از آرای امام(ره) بیان
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میشود و در ادامه اشکاالت قابل طرح ،پاسخ داده خواهد شد.
«اصل» در لغت به معنای «پایه و ریشه» است و معانی اصطالحی مختلفی برای آن ذکر
شده که از آن جمله« ،دستورالعمل شارع نسبت به افراد در حال شک و تردید ،بدون آنکه در
دستور مزبور ،کشف از واقع ملحوظ شده باشد» ،است .اصل در این معنی در مقابل ظاهر ،دلیل
و اماره بهکار میرود و در حقوق جدید به آن فرض قانونی( )13و در فقه آن را اصل عملی هم
میگویند (جعفری لنگرودی .)43 :1372 ،برخی نویسندگان پس از ذکر معانی مختلف «اصل»
معتقدند که در اصطالح فقها بعید نیست تمام معانی آن به معنای لغوی برگردد و منشأ تعدد
هم اختالط بین مفهوم و مصداق باشد (والیی .)94 :1330 ،بنابر نکتهی اخیر ،میتوان اصل و
اصالت داشتن را «حالت اصلی و اولیه یک موضوع» دانست؛ حالتی که در ابتدا و بدو ایجاد،
برای آن متصور بوده است.
حال براساس تعریف مذکور ،به استنباط نظر امام(ره) در این مورد میپردازیم .ایشان در
زمینهی ماهیت انفال قائل بدین هستند که «مواردی که در روایات بهعنوان انفال و ملک امام(ع)
نام برده شده ،همه از باب ذکر مصادیق است و متفاهم از مجموع روایات این است که آنچه
مربوط به امام(ع) است ،عنوان واحدی است که منطبق بر موارد زیادی میشود و مالک در
همه یکی است و آن این است که هر چیزی (اعم از زمین و غیر زمین) که صاحب و مالکی
نداشته باشد ،برای والی است تا آن را در مصالح مسلمانان مصرف نماید و این بین دولت ها
نیز متداول است» (خمینی:1363 ،

)14(.)25

مستفاد از عبارات مذکور ،وجود صاحب و مالک خصوصی برای یک شیء ،امری عارضی
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.
نکتهی دیگر« ،اصالت و اولویت حکومت اسالمی» در دیدگاه امام(ره) و ارتباط آن با
«اصالت مالکیت عمومی» است .فقها اغلب مسئلهی والیت و حکومت را جزء احکام فرعی و
ثانوی در نظر گرفتهاند و لذا آن را ذیل فروعات احکام طرح میکنند )15(.بهعبارت دیگر ،آنان
مسئلهی والیت و حکومت را در چارچوب احکام شرع مورد بحث قرار دادهاند .ازاینرو،
حکم تبعی ،ماهیت تبعی خواهد یافت؛ یعنی به تبع حکم دیگری که اصالت دارد ،طرح
می شود .حال نوآوری امام خمینی(ره) در تغییر برداشت رایج این است که به اعتقاد ایشان
مسئلهی والیت و حکومت ،مسئلهای فرعی نیست تا به تبع احکام اصلی طرح شود .والیت با
عنوان اولی و ذاتی مشروعیت دارد ،زیرا تأسیس حکومتی مبتنی بر والیت فقیه تنها با چنین
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دیدگاهی میسر است (خمینی[1373 ،الف] ،ج  .)451 :2بر این اساس ،حکومت محور احکام
و قوانین است و صدور احکام در این راستاست .از همین روست که توجه نداشتن به این
محور و اشتغال به فصول منقطع و دور داشتن فقه از محور حکومت ،قدرت ادارهی جامعه را
از آن میگیرد و دچار بن بستهای فراوانی میشود (مرتضوی .)406 :1377 ،ازاینرو در
دیدگاه ایشان ،احکام هدف اصلی نیستند؛ بلکه هدف بالتبع و ابزاری در راستای اجرای
حکومت و بسط عدالت است)16(.
هنگامیکه امری ،اصالت و اولویت پیدا میکند ،طبعاً تمامی ابعاد مرتبط با آن نیز دارای
اصالت و اولویت خواهند شد .هنگامیکه حکومت اسالمی اصیل و اُولی تلقی شود ،مالکیت

مرتبط با آن نیز – در مقابل سایر انواع مالکیت -اصیل و اولی خواهد بود .بر این اساس ،اموال

عمومی و مالکیت مترتب بر آن که از آنِ حکومت اسالمی است ،موضوعی دارای اصالت و
اولویت است ،چراکه علل اصالت دادن به حکومت اسالمی مانند «موضوعیت داشتن اجرای
عدالت و طریقیت داشتن احکام»« ،ضرورتهای اجرایی ادارهی جامعه» با چنین ترتیبی ،تحقق
حداکثری خواهد یافت.
از موضوعات قابل طرح در این مورد ،نسبت «اصل مالکیت عمومی» و «قاعدهی
تسلیط»( )17و تزاحم احتمالی این دو است.
بهنظر میرسد از دو بعد حکمی و موضوعی ،اصل مالکیت عمومی و قاعدهی تسلیط با
یکدیگر تفاوت دارند .موضوع قاعدهی تسلیط« ،اموالهم» (اموال مردم) است؛ درحالیکه
موضوع «اصل مالکیت عمومی»« ،اموال بدون مالک خصوصی» است .از نظر «حکم» مترتب بر
این دو نیز ،اصل مالکیت عمومی بهدنبال اثبات مالکیت است ،اما قاعدهی تسلیط ،در تدارک
ایجاد «تسلط» است و نه «مالکیت» و این دو مجزا از یکدیگرند .اصل مالکیت خصوصی افراد،
جدای از اصل تسلیط است و به بیان امام(ره) نتیجهی منطقی آن است؛ اما خود آن

نیست)13(.

بنابراین پیشفرض قاعده ی تسلیط ،اثبات اختصاص و تعلق مال به مالک خصوصی است،
چراکه در قاعده میگوییم مردم بر «اموال خودشان» (...علی اموالهم) مسلطاند و پس از
مفروض گرفتن این موضوع ،حکم آن را «تسلط مردم بر آنها» ذکر میکند .اما محل طرح اصل
مالکیت عمومی اموال ،اصوالً پیش از این قاعده و مقدم بر آن است.
همچنین نمیتوان «اصل مالکیت عمومی» را در تزاحم با «اصل عدم والیت» دانست،
چراکه پیش از استدالل به اصل عدم والیت در هر موردی ،باید احراز شود که آیا شأن و کار
مورد استدالل ،از مصادیق «امر اهلل» است یا «امر الناس» ،زیرا با یقین به اینکه شأن مزبور از
مصادیق امر اهلل است ،نمیتوان به اصل عدم والیت تمسک کرد (جوادی آملی.)149 :1333 ،
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شایان ذکر است تقریر مذکور از نظرهای امام(ره) را نمیتوان برداشتی سوسیالیستی از
نظرهای ایشان قلمداد کرد .سوسیالیستها مدعیاند در اوایلی که جامعهی بشریت بهوجود
آمد ،یک جامعهی اشتراکی بود و مالکیت وجود نداشت؛ زمین من و زمین تو ،ثروت من و
ثروت تو مطرح نبوده ،همه چیز اشتراکی بوده و بشر در یک بهشت و در آسایش زندگی
میکرده است (مطهری .)292 :1363 ،همچنین میتوان از جمله وجوه اشتراک تمامی نظریات
سوسیالیستی را طرفداری از پرولتاریا (طبقهی کارگر) و مضر بودن بورژواها وسرمایهدارها
دانست (سعیدی .)31-29 :1353 ،این در حالی است که اصالت مالکیت عمومی مبتنی بر تعلق
همهی اشیا به خداوند و مالکیت حقیقی اوست و اصوالً با تسلط نظاممند مردم بر اموالشان و
احترام مالکیت خصوصی مخالفتی ندارد .از نظر امام(ره) اسالم نه با سرمایهدارى ظالمانه و
بىحساب و محرومکنندهی تودههاى تحت ستم و مظلوم موافق است ،بلکه آن را بهطور جدى
در کتاب و سنت محکوم مىکند و مخالف عدالت اجتماعى مىداند؛ و نه رژیمى مانند رژیم
کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردى مخالف و قائل به اشتراک مىباشند...
بلکه اسالم یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن
مالکیت و مصرف؛ که اگر بحق به آن عمل شود ،چرخهاى اقتصاد سالم به راه مىافتد (خمینی،
[1373ب] ،ج .)200 :21
نتیجه آنکه بهنظر میرسد از دیدگاه امام(ره) ،اصالت از آنِ مالکیت عمومی است ،اما باید
توجه داشت مالکیت آثار مختلفی دارد که حق
حق اخراج از

مالکیت()22

و حق

انتقال()23

دسترسی)19(،

از جملهی

حق

انتفاع)20(،

آنهاست)24(.

حق

مدیریت)21(،

حال آیا اصالت دادن به

مالکیت عمومی و اثبات آن به معنای جواز إعمال تمامی این آثار ،توسط دولت نیز است؟
بهعبارت دیگر ،ماهیت و آثار مالکیت عمومی که در اختیار دولت است ،چیست؟ و چه
ضابطهای در این مورد وجود دارد؟ هرچند بررسی تفصیلی این سؤاالت ،مجال دیگری را
میطلبد ،بهاختصار باید گفت با توجه به بیانات امام(ره) «منافع و مصالح نظام اسالمی» مالک و
ضابطهی تعیین ابعاد عملکرد حکومت است )25(.ازاینرو اصالت مالکیت عمومی قابل اثبات
است ،اما تعیین میزا ن إعمال آن ،تابعی از مصالح و منافع نظام ،از جمله منافع نظام اقتصادی
است که در ادامه به بسط آن میپردازیم.

 .2-2اصل تصدیگری حداقلی دولت
از دیگر اصولی که میتوان از بیانات حضرت امام(ره) استخراج کرد ،این است که ایشان
عالوهبر آنکه دولت را ملزم به ارائهی خدمات و امکانات به مردم میکنند« ،دخالت مستقیم»
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دولت را در تمامی اموری که مردم توان و میل به انجام دارند ،غیرضروری و حتی نامشروع
میدانند .منظور از نقش «تصدیگری» دولت ،همان دخالت مستقیم او در اقتصاد است که به
معنای در دست داشتن مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی است ،بهنحوی که دولت از
لحاظ عملیاتی ،همهکارهی فعالیتهای اقتصادی باشد.
لزوم تصدیگری حداقلی دولت را میتوان از فرمایشهای امام(ره) استخراج کرد .برای
نمونه ،میفرمایند« :شما که میخواهید برای همه خدمت بکنید ،برای چهل میلیون جمعیت،
یک دولت محدود نمیتواند کار بکند ...بازار را شریک کنید در کارها ...کارهایی که از بازار
می آید ،جلویش را نگیرید ،یعنی مشروع هم نیست ،آزادی مردم نباید سلب بشود» (خمینی،
[1373الف] ،ج :19

)26(.)34

بر این اساس ،چنانچه بازار و بخش خصوصی توان و انگیزهی فعالیت اقتصادی را داشته
باشد ،اصل بر عدم مداخلهی دولت در آنهاست و نمیبایست مانع آزادی آن شد .از این
سخنان ،می توان اصل دخالت حداقلی دولت در بخش خصوصی را استنتاج کرد که البته
«مصالح نظام اسالمی» مالک تعیین کم و کیف این دخالت است و تغییر مصالح ،منتج به تغییر
سطح و حوزهی دخالت دولت خواهد شد.
شاید در نگاه اول ،دو اصل «مالکیت عمومی» و «تصدیگری حداقلی دولت» متناقض
قلمداد شود ،چراکه نتیجهی اصل اول ،مبسوط الید شدن حاکم اسالمی و نتیجهی اصل دوم،
عدم جواز دخالت مستقیم او در بخش خصوصی است .اما باید توجه داشت که نتیجهی
اصالت مالکیت عمومی و مبسوط الید شدن دولت ،باید صرفاً إعمال حداکثری نقش
«حاکمیتی» باشد .بهعبارت دیگر ،دولت الزم است «اثر حق مالکیت» خود را در حد إعمال
«حق مدیریت»( )27بداند ،چراکه دخالت مستقیم دولت در اقتصاد ،امری بر خالف اهداف و
مصالح نظام اقتصادی کشور ،ازجمله بهبود شاخص های بهرهوری ،رشد اقتصادی ،توزیع
درآمد و ...است (صادقی و دیگران )93 :1333 ،و اثر اصالت دادن به مالکیت عمومی مانند
افزایش سیاستگذاری و مدیریت کالن نظام اقتصادی توسط دولت در تضاد به این نوع
دخالتهاست.

 .3-2اصل إعمال حداکثری نقش حاکمیتی
نقش حاکمیتی دولت بیشتر به وظیفهی برنامهریزی کالن ،سیاستگذاری راهبردی ،کنترل و
تنظیم بازارها و توازن اجتماعی و نظارت تأکید

دارد)23(.

همانگونهکه منافع اقتصادی ،اقتضای حداقلی بودن تصدیگری دولت را دارد ،إعمال نقش
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حاکمیتی توسط دولت و مدیریت عملکرد بخش خصوصی (بازار) نیز از اقتضائات این منافع
است .برای نمونه ،امام(ره) در مورد لزوم نظارت بر بازار میفرمایند« :دولت باید نظارت
بکند ...در اینکه یک کاالهایی که برخالف مصلحت جمهوری اسالمی است ،بر خالف شرع
است ،آنها را نیاورند .این نظارت است .همچو نیست که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود
از آن لوکسها و از آن بساطی که در سابق بود» (خمینی[1373 ،الف] ،ج .)34 :19
همچنین میفرمایند...« :جلوی مردم را نگیرید .فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا
بشود( »...خمینی ،1373 ،ج .)34 :19
«در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند ،فساد ایجاد میشود .اگر بخواهد دولت
مستقل اجرا کند ،قدرت ندارد .باید مردم همراهی کنند و هر چه قدرت دارند برای این امر
مهم به میدان بیاورند ،لکن با نظارت دولت ،آنها باید نظارت کنند در امور ،لکن مردم را هم
شرکت بدهند ...چنانچه حاال بعد از جنگ است مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشند لکن
با نظارت دولت ،که یک وقت ـ خدای نخواسته ـ دوباره از آن چیزهایی که از خارج
میآوردند و آن چیزهای فاسدی که میآوردند دوباره شروع نکنند .دولت اجازه بدهد مردم از
خارج چیز بیاورند ،تجارت کنند ،لکن نظارت داشته باشد که فساد ایجاد نشود» (خمینی،
[1373الف] ،ج .)116 :21
با توجه به بیانات امام (ره) بهنظر میرسد درشرایط عادی حاکم بر بازار ،حداکثری بودن
نظارت و اِعمال نقش حاکمیتی ،امری ضروری است ،چراکه در نظام اقتصادی که برای آن
اهدافی ارزشی ترسیم شده است ،حداکثری بودن نظارت ،میتواند نیل حداکثری به اهداف را
نیز به ارمغان آورد.

 .3بررسی تطبیقی قانون اساسی و اقتصاد سیاسی امام خمینی(ره)
در این مرحله ،میزان انطباق «اهداف و اصول اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره)» با «اصول
قانون اساسی» بررسی خواهد شد .بدین منظور ،نگاهی اجمالی به مباحث اقتصادی قانون
اساسی (اهداف اقتصادی ،وظایف حکومت و )...خواهیم
تطبیقی مذکور میپردازیم:

انداخت()29

و سپس به بررسی

قانون اساسی در بخشهای مختلف بهویژه در فصل چهارم سعی کرده مبانی اقتصاد
اسالمی را مدنظر قرار دهد و امور اقتصادی کشور را براساس آن طرحریزی کند .از جمله
رویکردهای محوری قانون اساسی که میتواند بهعنوان اهداف اصولی قانون اساسی نیز شمرده
شود« :وسیلهی تعالی دانستن اقتصاد» (مقدمهی قانون اساسی)« ،پیریزی اقتصادی صحیح و

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 1

922

عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع
محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» و «رفع تبعیض ناروا و
ایجاد امکانات عادالنه برای همه» (بندهای  9و  12اصل  )3است.
قانونگذار برای نیل به اهداف مذکور ،اصولی را مدنظر قرار داده است که وظایف دولت را
تشکیل میدهد .این وظایف ،اغلب در اصل  43قانون اساسی ذکر شده و به لحاظ اهمیت،
برخی از آنها در اصول دیگر قانون اساسی نیز ،مورد تأکید قرار گرفته است؛ تأمین نیازهای
اساسی ،تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل ،تنظیم برنامهی
اقتصادی بارعایت خودسازی معنوی ،رعایت آزادی انتخاب شغل ،منع اضرار به غیر و ...از
جملهی این اصول و وظایف است.
به موجب اصل  44قانون اساسی نیز ،مالکیت بر سه قسم دولتی ،تعاونی و خصوصی بوده
و برای هر سه بخش ،محدودیتهایی در نظر گرفته شده است .همچنین اصل  49و بند  5اصل
 43قانون اساسی ،به شروطی چون مشروع بودن و منع اضرار به غیر برای مالکیت خصوصی،
اشاره کرده

است)30(.

بررسی این دو موضوع نشان می دهد که اهداف اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) (شاید بتوان
گفت به تمامه) در اصول قانون اساسی متجلی شده است .هدف نبودن اقتصاد و محوریت
معنویات و اخالق ،حمایت از فقرا و پابرهنگان ،برقراری عدالت ،حرمت مشروط مالکیت
خصوصی و ...فصل مشترک این دو هستند .اما در زمینهی انعکاس اصول اقتصاد سیاسی ایشان
در قانون اساسی ،نکاتی به چشم میخورد.
هرچند موضوع اصالت یا عدم اصالت هر یک از انواع مالکیت ،بهصراحت در اصول قانون
اساسی اشاره نشده است ،پررنگ بودن مالکیت عمومی در اصول متعدد قانون اساسی مانند
اصول  44و  45نشاندهندهی گرایش تدوینکنندگان آن به این نوع مالکیت است که البته شاید
بتوان آن را از جمله آثار اصیل دانستن مالکیت عمومی قلمداد کرد .این نکته ،نافی تصریح
قانون اساسی به محترم شمردن مالکیت خصوصی نیست ،کما اینکه اصول  46و  47به این
مالکیت اشاره دارد ،اما با مقایسهی دو مالکیت خصوصی و عمومی ،مالکیت عمومی ،انعکاس
بیشتری در قانون اساسی پیدا کرده است.
چنانکه ذکر شد ،منافع و مصالح نظام اقتصادی ،مخالف إعمال تمامی آثار مالکیت عمومی
توسط دولت بود و بهنظر میرسد این نکته در اصول قانون اساسی منعکس نشده است .هرچند
بند  2اصل  43قانون اساسی مخالف تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ مطلق است ،اما اصل 44
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قانون اساسی ،بخش دولتی را شاملکلیهی صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی و...
دانسته و بخش خصوصی را صرفاً شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری ،صنعت ،تجارت و
خدمات میداند که «مکمل» فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
در جریان مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز هرچند در مواردی ،برخی
نمایندگان« ،ضرورت»هایی چون «توان پایین بخش خصوصی»( )31و «رویکردهای

فرهنگی»()32

را در توجیه دخالت حداکثری دولت در اقتصاد ،عنوان کردهاند ،نقش دولت در اقتصاد ،تا آنجا
گسترده شده بود که بهدفعات« ،ترس از محو شدن بخش
مالکیت

خصوصی»()34

خصوصی»()33

و «تذکر به حرمت

در سخنان نمایندگان به چشم میخورد )35(.هرچند ذیل اصل  44قانون

اساسی به محدود و مشروط بودن انواع مالکیت ،اشاره کرده است .در عمل ،رویهی شورای
نگهبان به عنوان نهاد مفسر قانون اساسی ،ثابت کرده بود که اصل بر حفظ ساختار صدر اصل
 44قانون اساسی بوده و خروج از آن ساختار ،استثنا ،و نیازمند اثبات موردی است .با اینکه
شورای نگهبان با تصویب قوانینی مانند برنامههای پنجسالهی اول تا چهارم توسعه ،بهتدریج
اجازهی ورود بخش خصوصی به برخی از فعالیتهای صدر اصل  44قانون اساسی را داد ،این
انتقال مالکیت ،ماهیتی استثنایی ،در صورت احراز شرایط و تحقق ضرورت صورت پذیرفته
است .بند ( )9-4نظریهی شمارهی  7145مورخ  1373/9/2شورای نگهبان در خصوص
الیحهی برنامهی پنجسالهی دوم توسعه مصوب

)36(1373/3/24

یا بند  16نظریهی شمارهی

 73/21/6355تاریخ  1373/12/21شورای نگهبان در خصوص الیحهی برنامهی

سوم()37

نیز

خود ،شاهدی بر این مدعاست .ازاینرو مفسر قانون اساسی ،اصل را بر حفظ ساختار صدر
اصل  44قانون اساسی دانسته و آثار مالکیت عمومی را حتی به تصدی مستقیم آن توسط دولت
نیز سرایت داده و تغییر این ساختار را مطابق ذیل اصل ،امری استثنایی و محدود دانسته است.
از سوی دیگر ،مصادیق إعمال نقش حاکمیتی دولت در اقتصاد را میتوان در اصل 50قانون
اساسی (نظارت دولت بر فعالیتهای اقتصادی از حیث حفاظت محیط زیست) ،اصل  71قانون
اساسی (صالحیت تقنینی عام مجلس شورای اسالمی) و ...مشاهده کرد .نظارت دولت بر
اقتصاد بهگونهای طراحی شده است که در متن قانون

اساسی()33

و مشروح مذاکرات

آن()39

بهصراحت و بهدفعات ،بر محدود بودن حتی مالکیت خصوصی و نفی اطالق در این مالکیت،
اشاره شده و ازاینرو اِعمال نقش حاکمیتی دولت ،به این بخش نیز سرایت کرده است.
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نتیجهگیری
با توجه به مباحثی چون «موضوعیت داشتن اجرای عدالت و طریقیت داشتن احکام»،
«ضرورتهای اجرایی ادارهی جامعه» ،مسئلهی «والیت و حکومت اسالمی» موضوعی اصیل
تلقی خواهد شد و به تبع ،ابعاد مرتبط با آن ،از جمله «مالکیت عمومی» (مالکیت حکومت
اسالمی) نیز اصالت خواهد یافت .نکتهی دیگر ضابطهمند بودن «تعیین ماهیت و آثار مالکیت
عمومی» است که هرچند موضوعی مجزاست ،مستفاد از نظرهای امام(ره)« ،منافع و مصالح
نظام اسالمی» معیار و ضابطهی ما در این مورد است و منافع اقتصادی کشور از جمله بهبود
شاخصهای بهرهوری ،رشد اقتصادی و توزیع درآمد ،موجب میشود تا اوالً برخی آثار
مالکیت حکومت ،مانند «حق انتفاع و دخالت مستقیم» را محدود کنیم و اصل را در
«تصدیگری حداقلی او در امر اقتصاد» بدانیم و ثانیاً برای حکومت« ،حق إعمال حداکثری
مدیریت» (نظارت ،سیاستگذاری راهبردی ،کنترل و تنظیم بازارها و )...قائل شویم .بدین گونه
هم «اثر اصالت حکومت اسالمی» که همان «اصالت مالکیت عمومی» است محقق میشود و
هم «ضابطهی» آن یعنی حصول «منافع و مصالح نظام اقتصادی» رعایت شده است و همگی
بهصورت منسجم و هماهنگ ،در کنار یکدیگر جای میگیرند .با بررسی اصول قانون اساسی،
هرچند نحوهی تدوین اصول  44و  45قانون اساسی ،میتواند نشان از اصالت مالکیت عمومی
باشد ،دخالت مستقیم دولت در اقتصاد در نتیجهی اصل  44قانون اساسی و تفسیر شورای
نگهبان از آن ،نشاندهندهی انعکاس نیافتن تصدیگری حداقلی دولت است .آنچه نظام حقوقی
ما را به اجرای اصول اقتصاد سیاسی امام(ره) نزدیکتر کرد ،سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی ابالغی مقام معظم رهبری بود .این سیاستها که از یک سو با اهدافی مانند «گسترش
مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی»« ،افزایش سهم بخشهای
خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی»« ،کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای
اقتصادی» (بند الف) به «اصل تصدیگری حداقلی دولت» نزدیک شده و از سوی دیگر با
«تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت»
(بند ج) به تحقق «اصل إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» و تبیین صحیح از «اصل مالکیت
عمومی» و آثار آن کمک کرده است .همچنین قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی مصوب  1337/03/25در این راستا به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده

است)40(.

شایان ذکر است طرح مالکیت عمومی بهعنوان یک اصل ،نیازمند بررسی بیشتر و تأمل
فزونتری است و راهنمایی صاحبنظران در این راستا ،راهگشاست و بستر تحقیقات بیشتری
را فراهم خواهد کرد.
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يادداشتها
1. Interdisciplinary
2. Political Economy System

 .3در مورد موضوع «اقتصاد سیاسی اسالم» آمده است« :بررسی آن دسته از مسائل اقتصادی که در
حوزه سیاست و قلمرو اختیارات دولت اسالمی قرار میگیرد» (عمید زنجانی.)17 :1333 ،
برای آشنایی با دیگر نظریات اقتصاد سیاسی ،ر.ک:
 Caporaso, Levine, 1992; Mill, 1965 Schumpeter, 1954به نقل از:

Barry jones, 2001,

 .vol3: 1225-1229همچنین متوسلی :1373 ،مقدمه؛ پوراحمدی.1391 ،
 .4برای نمونه ،یک تحلیلگر اقتصادی ،سیستم حقوقی را یک انتخاب عقالیی از سوی کل جامعه
دانسته و فرایند شکلگیری آن را نیز امری زمانبر و تدریجی قلمداد کرده است .ر.ک:
آخوندی .26 :1331 ،این در حالی است که در نظام حقوقی اسالم ،عقل بهعنوان منبعی در کنار
نقل و هر دو ذیل منبع وحی تعریف میشود که از مبانی متفاوتی با دیدگاه مذکور نشات گرفته
و موجد نتایج متفاوتی نیز است .ر.ک :جوادی آملی.1376 ،
 .5ر.ک :خمینی[1373 ،الف] ،ج 167 :4و .163
 .6در ادامه زمینههای نوآوری ایشان در مورد فقه سیاسی بررسی میشود .برای مطالعهی بیشتر،
ر.ک :مهدویزادگان.71 :1337 ،
 .7برای مثال ر.ک :میرمعزی.1330 ،
8. Content Analysis

 .1هدف استدالل سیستمی ،قرائت یک قانون بر وفق سایر عناصر همان نظام حقوقی است که آن
قانون ،جزئی از آن است .ازاینرو ،در این روش به «استدالل از طریق هماهنگسازی بافتی»
( )The argument from contextual-harmonizationو «از طریق تاریخ» ()The argument from history
توجه ویژه شده است (جعفریتبار.)195 :1333 ،
 .90بهطور مثال ر.ک :میرمعزی1331 ،؛ میرمعزی.1337 ،
« .99ان الملکیة فی جمیع الموارد اضافة بین المالک و المملوک حتی فی مالکیة شیئی فی ذمة الغیر»...
...« .91ان السلطنة لیست هی الملکیة بل هی من االحکام العقالئیة للملکیة»...
13. Fiction

 .94انفال و اموال حکومت اسالمی را میتوان مترادف با اموال عمومی در ادبیات حقوقی دانست،
چراکه اموال عمومی اموالی هستند که برای استفادۀ مستقیم تمام مردم آمادهاند یا به حفظ
مصالح عمومی اختصاص داده شده و دولت تنها از جهت والیتی که بر عموم دارد میتواند
آنها را اداره کند (کاتوزیان .)65 :1332 ،در آنچه از امام خمینی(ره) نیز نقل شد ،به «مالک
خاص نداشتن»« ،مصرف در جهت مصالح مسلمانان» و «مالکیت و اداره توسط حکومت»
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اشاره شده است.

 .95برای مثال ،صاحب جواهر ،با وجود اعتقاد به ثبوت نیابت عامهی فقیه ،مسئلهی والیت فقیه را
در کتاب امر بهمعروف و نهی از منکر طرح کرده است( .نجفی ،بیتا ،ج .)394 :21
« .96اسالم حکومت است در جمیع شئون آن و احکام شرعی [فرعی] قوانین اسالم هستند احکام
جلوه ای از جلوههای حکومت هستند ،بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسایلی هستند که در
جهت اجرای حکومت و بسط عدالت بهکار گرفته میشوند .پس اینکه فقیه حصن اسالم است
معنایی ندارد مگر اینکه او سرپرست اسالم است ،همچنان که پیامبر صلی اهلل علیه وآله و سلم و
ائمه علیهمالسالم سرپرست اسالم بودهاند در جمیع امور حکومتی» (خمینی ،1363 ،ج .)437 :2
 .97قاعدهی تسلیط از مبانی فقهی متعددی برخوردار بوده و نمونهی مبانی روایی آن حدیث مشهور
تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) (مجلسی1403 ،ق ،ج )273 :2است .مفاد این روایت این
است که در اموال و رابطهی مالکیت انسان و اشیا ،جواز تسلط مطلق مالک نسبت به آنها اصل
است ،مگر آنکه خالف آن ثابت شود .به عقیدهی شیخ انصاری ،قلمرو تسلیط شامل مواردی
میشود که در ثبوت سلطهی خاصی برای مالک تردید وجود دارد (محقق داماد.)104 :1373 ،
 .91ر.ک :مطالب قبلی ذیل همین مبحث.
19. Access
20. Withdrawal
21. Management
22. Exclusion
23. Alienation

 .14برای مطالعهی بیشتر ر.ک :کاتوزیان.214-101 :1392 ،
« .15حکومتها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند ،بر طبق مصالح ملت عمل کنند( ».خمینی،
[1373ب] ،ج .)226 :15
«...حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است ،در موقعی که آن
قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد یکجانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی
و چه غیرعبادی اگر جریان آن مخالف مصالح اسالم است از آن ـ مادامی که چنین است ـ
جلوگیری کند( »...امام خمینی[1373 ،الف] ،ج .)451 :2
 .16همچنین ر.ک :خمینی[1373 ،الف] ،ج 56 :20؛ خمینی[1373 ،الف] ،ج 34. :19
27. Management

 .11همچنین به موجب مادهی  3قانون مدیریت خدمات کشوری «امور حاکمیتی :آن دسته از
اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت
شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای
استفاده دیگران نمیشود».
 .11با توجه به موضوع اصلی مقاله از تشریح آنچه بارها در منابع مختلف حقوق اساسی در مورد
اصول اقتصادی قانون اساسی به آن پرداخته شده ،صرف نظر کرده و به بیان مختصر و موجز
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این نکات ،اکتفا میکنیم .به عالوه از بیان رویکردهای صرفاً تاریخی به اقتصاد سیاسی ایران نیز
احتراز شده و تنها آنچه با اصول قانون اساسی ارتباط مستقیمی دارد ،بیان خواهد شد .برای
مطالعهی اقتصاد سیاسی از منظرهای دیگر ر.ک :رفیعپور1337 ،؛ کردزاده کرمانی.1330 ،
 .30برای مطالعهی بیشتر ،ر.ک :در گفتگو با آیتاهلل عمید زنجانى؛ شفیعیفر72 :1334 ،؛ محقق،
.39 :1334
 .39مهدی دانشراد... « :مطلب دیگر فعالیتهای بزرگ کشاورزی که جناب آقای منتظری ایراد
دارند .به نظر من شاید منظور این بوده است که این واحدهای بزرگ کشت و صنعت که االن
دارد ملی میشود که واحدهای خیلی بزرگی است اینها را دولت اداره بکند و بنابراین این
فعالیتها است که بخش خصوصی با سرمایههای کوچکش نمیتواند اداره کند و بنابراین
قاعدتاً اینها باید در اختیار دولت باشد( ».ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس
شورای اسالمی ،1364 ،ج .)1533 :3
 .31نایب رئیس... « :رادیو و تلویزیون که یک چیز ساده نیست بنابراین وقتی میخواهند درستش
کنند( ...گلزاده غفوری :راهش را باز بگذارید ).این میشود مثل دستگاههای تبلیغاتی
کشورهای سرمایهداری که فقط با پول آگهیها و تبلیغات تجارتی معرفی و اداره میشود حاال
شما چه پیشنهادی دارید؟ مگر این کار میسر است؟» (ادارهی کل امور فرهنگی و روابط
عمومی مجلس شورای اسالمی ،1364 ،ج .)1550 :3
 .33منتظری ...« :یکی اینکه «فعالیتهای بزرگ کشاورزی و دامداری» در اختیار دولت باشد این
منجر به این نمیشود که چون دولت سرمایه زیادی دارد ممکن است بهتدریج امور کشاورزی
و دامداری را در دست بگیرد خالصه بخشهای خصوصی منحل بشود و از میان برود؟» ...
(ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،1364 ،ج .)1533 :3
 .34موسوی تبریزی ...« :اما این طرفش را هم بیاییم ببینیم ،مالکیت در اسالم محترم است این
مطلبی است که همه آقایان قبول دارند مالکیت شخصی محترم است  ...زمام کار را بدست
دولت دادهاید ،که درصورتیکه در تجارت خارجی دولت هم باید باشد و خصوصی هم باید
باشد ...یک جایی را پیدا بکنید که خارج از محدوده فعالیتهای دولتی و تعاونی باشد.
کشاورزی را که کال به دولت دادهاید اصال اسم بزرگ ،حد یقف ندارد شما خدمات را به
دولت ،معادن بزرگ را به دولت ،بازرگانی و تجارت خارجی را به دولت دادهاید ،تولید و
توزیع و کشاورزی کوچک را هم به شرکتهای تعاونی واگذار کردهاید ،پس در بخش خصوصی
چه مانده است؟!( »...اداره ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی،
 ،1364ج .)1534 :3
« .35بعالوه باید توجه داشت که گسترش کنترل دولتی  -در آن برهه زمانی -را نمیتوان کامالً با
طرح و برنامهریزی قبلی محسوب نمود؛ زیرا حوادث انقالب باعث شده بود که بافت
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تخصصی نیروی کار دربخش خصوصی عمدتاً به خارج از کشور برود و دولت ناگزیر از
مدیریت چنین بنگاههایی گردید» (کردزاده کرمانی.)72 :1330،
 .36در الیحهی دولت به «ادامه و تسریع واگذاری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت به
بخشهای خصوصی و تعاونی» اشاره شده بود که شورای نگهبان در زمینهی آن مقرّر داشته
است« :سیاستهای عمومی اهداف کالن کیفی باید با رعایت اصل  44قانون اساسی ذکر شود»
(مرکز تحقیقات شورای نگهبان[1335 ،الف].)623 :
 .37بند « -16موادى از این قانون که با توجه به ذیل اصل  ،44سرمایهگذارى یا بهرهبردارى و
نظایر اینها را براى بخش خصوصى (اعم از حقیقى و حقوقى) و یا تعاونى مجاز دانسته است،
مطلق است و شامل بخش خصوصى (حقیقى و حقوقى) خارجى نیز مىشود .با توجه به اینکه
ذیل اصل  44خروج از اصل را مقید به تعیین ضوابط ،قلمرو و شرایط کرده است ،مجلس باید
در هر یک از موارد مذکور در مواد برنامه صریحاً معین کند که واگذارى این موارد را به
شخص حقیقى و حقوقى خارجى مفید یا مضر مىداند» (مرکز تحقیقات شورای نگهبان،
[1335ب].)594 :
 .31اصول  46 ،34و  47و ذیل اصل  44قانون اساسی
 .31برای نمونه ،ر.ک :سخنان آقایان رشیدیان (ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس
شورای اسالمی ،1364 ،ج )1537 :3و مکارم شیرازی (ادارهی کل امور فرهنگی و روابط
عمومی مجلس شورای اسالمی ،1364 ،ج .)1546 :3
 .40برای مطالعهی بیشتر در زمینهی این قانون ،ر.ک :دینمحمدی.1339 ،
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منابع و مآخذ
الف) فارسی و عربی
آخوندی ،عباس ( ،)1331مبانی نظری خصوصیسازی از منظر رابطهی دولت و بازار ،تهران:
پیشبرد ،سازمان خصوصیسازی.
پوراحمدی ،حسین ( ،)1391درآمدی بر نظريهی اقتصاد سياسی اسالم ،تهران :دانشگاه امام
صادق(ع).
جعفری تبار ،حسن ( ،)1333مبانی فلسفی تفسير حقوقی ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1372ترمينولوژی حقوق ،تهران :گنج دانش.
جوادی آملی( ،آیتاهلل) عبداهلل ( ،)1376منزلت عقل در هندسهی معرفت دينی ،قم :اسراء.
جوادی آملی( ،آیتاهلل) عبداهلل ( ،)1333واليت فقيه؛ واليت فقاهت و عدالت ،قم :اسراء.
خمینی (آیتاهلل) سید روحاهلل ([ )1373الف] ،صحيفهی امام ،تهران :مؤسسهی تنظیم و نشر
آثار امام خمینی(ره) 22 ،ج.
خمینی( ،آیتاهلل) روحاهلل ( ،)1363البيع ،قم :مؤسسهی مطبوعاتی اسماعیلیان ،ج 1و.2
خمینی( ،آیتاهلل) روحاهلل ([ )1373ب] ،صحيفهی نور ،تهران :مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام
خمینی(ره) 22 ،ج.
خمینی( ،آیتاهلل) روحاهلل (1421ق) ،البيع ،تهران :مؤسسهی تنظیم و نشر آثار االمام الخمینی(ره) ،ج .1
دادگر ،یداهلل ( ،)1339مؤلفهها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد ،تهران :پژوهشکدهی اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس و نور علم.
دینمحمدی ،مصطفی ( ،)1339تبیین مدل ارزیابی عوامل مؤثر بر انحراف و آسیبپذیری اجرای
قانون اصالح موادی از قانون برنامهی چهارم توسعه و سیاستهای کلی اصل چهلوچهار قانون
اساسی ،گزارش مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شمارهی مسلسل .10611
رضایی دوانی ،مجید و متوسلی ،محمود (« ،)1337ترابط فقه حقوق واقتصاداسالمی» ،اقتصاد
اسالمی ،ش  ،31ص .35-7
رفیعپور ،فرامرز( ،)1337توسعه و تضاد ،كوششی در جهت تحليل انقالب اسالمی و مسائل
اجتماعی ايران ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
سعیدی ،سید هادی ( ،)1353اسالم و سوسياليسم ،قم :شفق ،چ .2
شفیعیفر ،محمد (« ،)1334دموکراسی و عدالت اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری
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اسالمی ایران» ،فصلنامهی مطالعات راهبردی ،ش اول ،ص .79-49
صادقی شاهدانی ،مهدی؛ ندری ،کامران و قلیچ ،وهاب (« ،)1333اثرات نقش حاکمیتی و
تصدیگری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش  :ARDLمطالعهی موردی ایران»،
فصلنامهی اقتصاد مقداری ،ش  ،4ص .100-73
ادارهی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی( ،)1364صورت مشروح
مذاكرات بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :ادارهی کل امور
فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،ج .3
عمید زنجانی ،عباسعلی ( ،)1333فقه سياسی ،تهران :امیرکبیر ،ج .4
قاضی ،سید ابوالفضل ( ،)1333حقوق اساسی و نهادهای سياسی ،تهران :میزان.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1332اموال و مالکيت ،تهران :میزان.
کردزاده کرمانی ،محمد ( ،)1330اقتصاد سياسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :وزارت امور خارجه.
متوسلی ،محمود ( ،)1373خصوصیسازی يا تركيب مطلوب دولت و بازار ،تهران :مؤسسهی
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
مجلسی ،محمدباقر (1403ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسهی الوفاء ،ج .2
محقق داماد ،سید مصطفی ( ،)1373قواعد فقه (بخش مدنی  ،)1تهران :سمت ،چ اول.
محقق ،محمدجواد (« ،)1334نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»،
معرفت ،ش  ،39ص.104-90
مرتضوی ،سید ضیاء ( « ،)1377درآمدی بر اصول مقدماتی نظام اقتصادی از دیدگاه حضرت
امام خمینی (ره)» ،منتخبی از مقاالت اولين كنگرهی بررسی انديشههای امام خمينی(ره)،
تهران :مؤسسهی تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره).
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)1335مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمی (دورهی چهارم) خرداد  1371تا خرداد  ،1375تهران :دادگستر ،چ اول.
مطهری ،مرتضی ( ،)1363مجموعه آثار استاد شهيد مطهری ،تهران :صدرا ،ج .23
مهدویزادگان ،داود (« ،)1337نوآوری امام خمینی در فقه سیاسی» ،حکومت اسالمی ،ش ،50
ص .96-67
میرمعزی ،سید حسین (« ،)1331مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسالم از دیدگاه امام خمینی
قدسسره» ،اقتصاد اسالمی ،ش  ،5ص .53-45
میرمعزی ،سید حسین (« ،)1337آزادیها و مسؤولیتهای اقتصادی مردم از دیدگاه اسالم»،
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اقتصاد اسالمی ،ش  ،32ص .62-37
نجفی ،محمدحسن (بیتا) ،جواهر الکالم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،ج .21
والیی ،عیسی ( ،)1330فرهنگ تشريحی اصطالحات اصول ،تهران :نی.
هدایتی ،سید علیاصغر (« ،)1377تحلیلی بر قلمرو فعالیت بخشهای دولتی ،خصوصی و
تعاونی در جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)» ،منتخبی از مقاالت
اولين كنگرهی بررسی انديشههای اقتصادی امام خمينی(ره) ،تهران :مؤسسهی تنظیم و
نشر آثار حضرت امام خمینی(ره).
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سنجش سازوکار برتر نظارت بر
مقررات دولتی در ايران؛
نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و
ديوان عدالت اداری بر مقررات دولتی
عليمحمد فالحزاده ،*1محمدامين ابريشميراد

**2

 .1استاديار دانشکدهی حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي(ره) ،تهران ،ايران
 .2کارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
پذيرش1313/7/3 :

دريافت1313/2/25 :

چکیده
نظارت از طريق ديوان عدالت اداری و رئيس مجلس شورای اسالمي روشهای رايج کنترل
مقررات دولتي در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران هستند و مقررات دولتي را تحت نظارت
يك مرجع قضايي و يك مقام سياسي قرار دادهاند.
تقويت روزافزون نظارت رئيس مجلس و قرار دادن آن در عرض ديوان ،و به تبع آن محدود شدن
نظارت قضايي ديوان نسبت به مصوباتي که بهواسطهی اعالم مغايرت رئيس مجلس ملغياالثر
شدهاند ،با توجه به اصول کلي حقوقي ،قانون اساسي و قوانين جاری کشور مشکالتي را ايجاد
کرده که بررسي آن هدف نوشتار حاضر است.
براساس نتايج اين پژوهش ،تالش بهمنظور پررنگ کردن نقش نظارتي رئيس مجلس بهحدی که به
محدود شدن نظارت عام ديوان عدالت اداری منجر شود ،اصل تفکيك قوا و صالحيت قوهی قضاييه
در صيانت از اصل حاکميت قانون را نقض کرده است .اين رويکرد همچنين سبب محدود شدن حق
دادخواهي شهروندان به مراجع قضايي بهويژه ديوان عدالت اداری (موضوع اصل  43قانون اساسي)
شده است .از سوی ديگر ،با توجه به ويژگيها و مزايای هر يك از اين دو شيوهی نظارتي ،بيان شده
است با پيشبيني ديوان بهعنوان مرجع صالح برای رسيدگي به شکايات افراد از مصوبات
ملغياالثرشده توسط رئيس مجلس ،عالوهبر فراهم کردن امکان تجديد نظر در نظرهای رئيس مجلس
توسط يك مرجع قضايي ،امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نيز فراهم شود.

کلیدواژهها :ابطال ،ديوان عدالت اداری ،رئيس مجلس شورای اسالمي ،مقررات دولتي ،ملغياالثر.
* E-mail: amfallahzadeh2002@gmail.com

** نويسندة مسئول

E-mail: Abrishami.law@gmail.com
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مقدمه
نظارت بر مقررات دولتي بهعنوان طريقي برای صيانت از هنجارهای برتر در سلسله مراتب
قوانين و نيز حقوق و آزادیهای شهروندان ،مفهومي است که در همهی نظامهای حقوقي که
حاکميت قانون را پذيرفتهاند ،اعمال ميشود .البته اين نظارت در کشورهای مختلف از الگوی
واحدی پيروی نميکند .يکي از مهمترين و مرسومترين اين شيوهها که از جمله عناصر حياتي
تحقق حاکميت قانون محسوب ميشود ،نظارت قضايي بر اعمال اداره است که در پي تنظيم
هرچه بيشتر اقتدارات حکومت برای حمايت از حقوق و آزادیهای شهروندان است .در
حقيقت نظارت قضايي به معنای داشتن صالحيت بررسي قانوني بودن اعمال اداری توسط
مرجع قضايي و حسب مورد اعطای جبرانهای مناسب است (2003: 44

.)wade Forsyth,

اگرچه نميتوان اهميت نظارت و کنترلهای سياسي و اداری را منکر شد ،يکي از جنبههای
مهم نظارت قضايي در اين است که هم حدود اختيارات مقامات اداری را مشخص ميکند و
هم قلمرو حقوق و تکاليف افراد را

(.)Bradly Ewing, 1991: 861

در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران عالوهبر نظارت عام ديوان عدالت

اداری()1

بر

مقررات دولتي و همچنين نظارت قضات دادگاهها (موضوع اصل  180قانون اساسي) ،رئيس
مجلس شورای اسالمي به موجب اصول  18و  141قانون اساسي صالحيت نظارت بر مقررات
دولتي را دارد تا درصورتيکه اين مقررات را بر خالف قوانين دانست ،با ذکر دليل ،آنها را
برای تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.
بهمنظور اجرايي شدن نظارت رئيس مجلس ،در سال  1461مجلس قانون «نحوهی اجرای
اصل  18و  141قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران در رابطه با مسئوليتهای رئيس مجلس
شورای اسالمي»( )2را تصويب کرد .در اين قانون دولت مکلف شد تا در مواردی که رئيس
مجلس مصوبهای را مخالف با قانون تشخيص داد ،يك هفته پس از اعالم نظر ايشان ،به
اصالح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر کند.
«قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوهی اجرای اصل  18و  141ق.ا» که در سال 1481
تصويب شد نيز با الحاق پنج تبصره به قانون مورد اشاره بر الزامات حاکم بر اين نظارت افزود.
شايد بتوان تبصرهی  3الحاقي را مهمترين حکم اين قانون بهشمار آورد؛ چراکه از اين پس عدم
اصالح مصوبات ارجاعشده توسط رئيس مجلس سبب ملغياالثر شدن آنها ميشود و از اين
طريق عالوهبر ابطال توسط ديوان ،الغای اثر خودبهخود مصوبات ارجاعي به دولت نيز بهعنوان
ضمانت اجرای قانوني ديگری نسبت به مقررات مغاير با قانون پيشبيني شد؛ موضوعي که
نظريهی تفسيری شورای نگهبان در سال  ،1491که در پي بروز اختالف بين قوای مجريه و مقننه،
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با ارجاع از سوی مقام معظم رهبری صادر شد بر آن تأکيد دارد )4(.اما تقويت روزبهروز اين
نظارت ،به موازات نظارت ديوان عدالت اداری که نمونهای از مهمترين ابزارهای تضمين
حاکميت قانون و تحديد قدرت حکومت و حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان بهحساب
ميآيد و بخشي از سازوکار مهار و تعادل قدرت توسط دادگاههاست (گرجي ازندرياني و شفيعي
سردشت ،)22 :1492 ،اختالالت و مشکالتي را در نظام حقوقي کشور ايجاد کرده است .اين
موضوع سبب شد تا در سال  ،1410قانون استفساريهی مادهی  28قانون ديوان عدالت اداری()3
در موارد تعارض نظر ديوان عدالت اداری و رياست مجلس ،نظر ديوان را الزماالجرا اعالم کرده
و از اين طريق تزاحم ايجادشده را برطرف کند .موضوعي که تبصرهی  1الحاقي به قانون نحوهی
اجرای اصول  18و  41قانون اساسي -مصوب  -1411/1/40بهعنوان يکي از بحثبرانگيزترين
مصوبات در حوزهی نظارت بر مقررات دولتي ،بر خالف استفساريهی مزبور حکم و پيشبيني
کرد که هر گاه رئيس مجلس مصوبات ،آييننامهها و تصويبنامههای مقامات مذکور در اصول
 18و  141قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد ،نظر وی برای دولت معتبر
و الزماالتباع بوده و اينگونه موارد قابل رسيدگي در ديوان نيستند.
بنابراين با تصويب تبصرهی  1الحاقي گام مهمي در تثبيت هرچه بيشتر نظارت رئيس
مجلس نسبت به مقررات دولتي برداشته شد و نظر رئيس مجلس همسنگ با نظر ديوان عدالت
اداری در نظارت بر مقررات دولتي قلمداد شد ،بهگونهایکه از اين پس بايد نظارت عام ديوان
را محدودشده بهحساب آورد.
با توجه به تقويت گامبهگام نقش رئيس مجلس در نظارت بر مقررات دولتي و در مقابل
کمرنگ شدن نقش انحصاری ديوان عدالت اداری بهعنوان مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات
مردم و ابطال مقررات دولتي خالف قانون ،اين پژوهش بر آن است تا ضمن بررسي ماهيت
نظارت رئيس مجلس بر مقررات دولتي و اثر آن (ملغياالثر شدن موارد خالف قانون) در نظام
حقوقي کشور ،ابتدائاً نحوهی ارتباط اين دو سازوکار را تبيين کند و از اين طريق ضمن بيان
ويژگيها و اقتضائات حاکم بر هر يك از اين نظارتها ،به سنجش سازوکار برتر نظارتي در
اين حوزه بپردازد تا از اين طريق درستي يا نادرستي رويهی در پيش گرفتهشده توسط مراجع
مرتبط با قانونگذاری در کشور (مجلس و شورای نگهبان) روشن شود.
بنابراين ،اين نوشتار در قالب پژوهشي توصيفي -تحليلي در پي پاسخگويي به پرسشهای ذيل است:
 .1محدود شدن نظارت عام ديوان عدالت اداری بر مقررات دولتي چه آثار و نتايجي در پي دارد؟
 .2هر يك از اين دو سازوکار نظارتي چه مزايا و معايبي نسبت به يکديگر دارند؟
 .4کدام سازوکار نظارتي بهتر ميتواند از اصل حاکميت قانون و حقوق شهروندان صيانت کند؟
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 .1نظارت بر مقررات دولتی در قانون اساسی
کنترل قدرت در نگاه کالسيك هدف اصلي حقوق عمومي محسوب ميشود (هداوند:1416 ،
 .)289در حوزهی حقوق اداری نيز کنترل حقوقي اعمال اداری از چنان جايگاهي برخوردار است
که آن را محور حقوق اداری دانسته و هدف آن را تضمين احترام به حقوق و آزادیهای بنيادين
شهروندان معرفي کردهاند (شيرزاد .)43 :1492 ،در نظريات حقوقي تحقق اين مفهوم از طرق
مختلفي پيشبيني شده است که نظارت قضايي بر تصميمات و اقدامات سازمانهای حکومتي
بهمنظور رعايت اصل حاکميت قانون يکي از سازوکارهای الزم آن بهشمار ميآيد.
بهطور کلي نظارت بر اعمال قوهی مجريه در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران از طرق
مختلف و متنوعي صورت ميگيرد )8(.هرچند در خصوص نظارت بر مقررات دولتي ،قانونگذار
اساسي و عادی تنها نظارت رئيس مجلس و ديوان را واجد صالحيت از اعتبار انداختن اين
مقررات دانستهاند که موضوع بررسي اين نوشتار است.
در خصوص نظارت رئيس مجلس بر مقررات دولتي با توجه به جايگاه خاص ايشان که يك
مقام سياسي بهحساب

ميآيد)6(،

برخي اين نظارت را نظارتي سياسي دانستهاند (سوادکوهيفر،

 .)6 :1410برخي نيز صالحيت رئيس مجلس را برگرفته از صالحيت نظارتي مجلس شورای
اسالمي بر قوهی مجريه دانستهاند که از طريق رئيس مجلس اعمال ميشود (محسني و غمامي،
88 :1492؛ امامي و استوارسنگری .)138 :1491 ،نظر ديگر در اين زمينه نيز حاکي از نوعي
نظارت حقوقي است (عميد زنجاني و موسيزاده .)129 :1419 ،تعبير ديگر از اين نظارت ،آن را
نظارتي تقنيني يا قانوني قلمداد کرده است (راسخ69 :1411 ،؛ فالحزاده )143 :1418 ،که البته
«در هيچيك از قالبهای نظارتي در حقوق عمومي نميگنجد» (ويژه.)241 :1494 ،
در مقام بيان اثر اين نظارت نيز هرچند امروزه عدم تبعيت از نظر رئيس مجلس را سبب
ملغياالثر شدن مصوبات دولت ميدانند ،برخي اين نظارت را نظارت اطالعي دانسته و از اين نظر
آن را فاقد ضمانت اجرای عملي ميدانند (حبيبنژاد ،)121 :1419 ،در مقابل اين نظر ،موافقان
نظارت استصوابي رئيس مجلس معتقدند که با قيد عبارات ذيل اصول  18و  141قانون اساسي،
مقصود قانونگذار اساسي اين بوده است که رئيس مجلس مرجع تشخيص مغايرت مقررهی دولتي
با قانون باشد و ازاينرو ،در صورت تأمين نشدن نظر رئيس مجلس توسط دولت ،ضمانت اجرای
قانوني نسبت به آن مقررات اعمال خواهد شد (کدخدايي و درويشوند.)99 :1491 ،
از سوی ديگر ،نظارت بر مقررات دولتي توسط ديوان اعمال ميشود که با توجه به تصريح
اصل  180قانون اساسي در صالحيت اين مرجع در ابطال مقررات دولتي ترديدی وجود
ندارد)8(.

از اين صراحت برخي اينگونه برداشت کردهاند که تنها نظارت ديوان ميتواند
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بهعنوان وسيلهای در راستای بياعتبار ساختن آييننامههای مغاير با قوانين در حوزهی دعاوی و
امور قضايي استفاده شود (تيال ،)39 :1418 ،بنابراين نظارت رئيس مجلس فاقد ضمانت اجرای
مناسب است و ايشان تنها ميتواند ابطال مصوبهی مغاير با قانون را از ديوان بخواهد.
در خصوص نظارت بر مقررات دولتي شايان ذکر است که اصل  126قانون اساسي 1481
(پيش از بازنگری)( )1بهجای رئيس مجلس ،تطبيق مصوبات دولت با قوانين عادی را در
صالحيت رئيسجمهور قرار داده بود و مقرر ميداشت تا زمانيکه رئيسجمهور در خصوص
مصوبهای اظهار نظر نکند ،آن مصوبه اجراشدني نيست .اما در جريان بازنگری در قانون
اساسي ،با توجه به حذف پست نخستوزيری و همچنين مشکالت اجرايي که از پيشيني بودن
نظارت رئيسجمهور ناشي ميشد ،اين صالحيت به رئيس مجلس واگذار شد و نوع نظارت
نيز به پسيني تغيير يافت.
سابقهی نظارت رئيسجمهور بر مقررات دولتي و اعطای اين صالحيت به رئيس مجلس
بهجای اين مقام در مرحلهی بازنگری قانون اساسي ،ممکن است سبب ايجاد اين تلقي شود که
علياالصول نظارت رئيس مجلس بايد دارای آثار الزامآوری مانند نظارت رئيسجمهور باشد و
از اين طريق خأل نظارتي اين مقام پوشش داده شود؛( )9نکتهای که يکي از مباني قانونگذاری
مجلس( )10و نظريهی تفسيری شورای نگهبان( )11در اين حوزه نيز بوده است.
در ادامه بهمنظور تبيين دقيق ارتباط اين دو نظارت و نيز آشنايي با آثار و اقتضائات آنها،
تفاوت اثر نظارت اين دو مرجع بررسي ميشود تا از اين طريق زمينهی ارائهی الگوی برتر
نظارت بر مقررات دولتي فراهم شود.

 .2تفاوت اثر نظارت رئیس مجلس و ديوان عدالت اداری
بر خالف عمل «ابطال» بهعنوان اثر نظارت ديوان که مفهومي روشن و دارای ضوابط دقيق
است ،اصطالح «ملغياالثر» بهمنزلهی اثر نظارت رئيس مجلس مفهومي مبهم است که ضوابط و
کاربرد آن ابهامات اساسي دارد.
اصطالح «ملغياالثر» ترکيبي از دو واژهی «ملغي» و «اثر» است« .ملغي» اسم مفعول از باب
افعال و از ريشهی «لغو» است و به معنای باطلشده ،لغوشده و از شمار بيرونشده است (انوری،
8440 :1413؛ دهخدا .)2108 :1418 ،در علوم فقه و حقوق نيز «ملغي» عبارت است از تصرفي
که از اثر انداخته شده و معادل با فسخ دانسته شده است (انصاری و طاهری ،1411 ،ج .)1962 :4
واژهی «اثر» نيز در لغت به معنای نشان ،نشانه و عالمت باقيمانده از هر چيز است (معين،
 .)131-130 :1411همچنين آن را حاصل و نتيجه ،معلول و مسبَب ،پيرو و تابع معنا کردهاند
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(دهخدا .)19 :1418 ،در علم فقه «اثر» را به «پيآيندهای يك تصرف اعم از حقوقي يا
غيرحقوقي» تعبير کردهاند (انصاری و طاهری ،1411 ،ج  .)61 :1در بيان انواع اثر نيز آن را به
اثر معطوف به حال و آينده و اثر قهقرايي که همان اثر معطوف به گذشته است و آن را عطف
به ماسبق شدن مينامند ،تقسيم کردهاند (انصاری و طاهری ،1411 ،ج .)61 :1
با توجه به مفهوم اين دو واژه بهنظر ميرسد که عبارت «از اثر انداختهشده» يا
«بياعتبارشده» را ميتوان معادل مناسبي برای اصطالح «ملغياالثر» دانست و در بيان مفهوم آن
ميتوان گفت که الغای اثر از مصوبهای به معنای بياثر کردن و بياعتبار کردن مصوبه در نظام
حقوقي کشور است.
شايان ذکر است ،آنچه سبب دشوار شدن فهم منظور قانونگذار و شورای نگهبان از عبارت
«ملغياالثر» شده ،اين است که در کتابهای حقوقي )12(،در بيان اسباب پاياندهنده به قواعد
حقوقي سخني از اين اصطالح گفته نشده و بهعبارتي مفهوم اين عبارت در کنار «ابطال»،
«نسخ»« ،تعليق»« ،حذف»« ،اتمام مدت اجرا»« ،تخصيص» و «حکومت و ورود» بهعنوان يکي از
مواردی که سبب پايان دادن به اثرگذاری قانون و قواعد حقوقي ميشود ،ذکر نشده است .اما با
جستوجو در قوانين کشور مشخص ميشود که استفاده از اصطالح «ملغياالثر» در قوانين
کشور سابقهای طوالني داشته است؛ هرچند بررسي قوانين متعدد ،آشفتگي و اختالف برداشت
از معنای اين عبارت را در نظام قانونگذاری کشور روشن ميکند .در بيشتر قوانين اين اصطالح
در مقام بيان اثر عمل «نسخ قوانين» بهکار رفته است؛( )14حتي در مواردی در کنار «نسخ» بهکار
رفته و معادل با آن دانسته شده

است)13(.

در بيان معنای نسخ آمده است که نسخ يك قانون به معنای «ازالهی استمرار قانون سابق به-
وسيلهی قانون الحق کالً يا بعضاً» است (جعفری لنگرودی ،1416 ،ج  .)4643 :8در خصوص
اثر نسخ قانون نيز شايان ذکر است که اساساً نسخ نسبت به آينده است و آثار گذشتهی آن
حفظ ميشود (بيگزاده.)181 :1412 ،
با توجه به آنچه در بيان معنای اصطالح «ملغياالثر» و مفهوم واژهی «نسخ» در علم حقوق
گفته شد ،روشن است که معادل با نسخ قرار دادن اين اصطالح برداشت صحيحي از اين
اصطالح نيست ،و بنابر آنچه گفته شد ،نسخ يك قانون ،ملغياالثر شدن قانون سابق بهوسيلهی
قانون الحق است و قيد ملغياالثر تنها ميتواند بهعنوان اثر عمل نسخ بهحساب آيد و نه خود
آن .توضيح آنکه سبب «ملغياالثر» شدن يك مصوبه منحصر در نسخ آن نيست و اسباب
متعددی ميتواند سبب ملغياالثر شدن يك مصوبه در معنايي که گفته شد ،شود.
در برخي قوانين از اصطالح «ملغياالثر» در مقام رساندن منظور «تعليق در اجرای قانون»
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استفاده شده است )18(.در اين موارد منظور خاصي مدنظر قانونگذار است که در آن ضمن اينکه
اعتبار مصوبه محفوظ ميماند ،تنها اثرگذاری آن برای مدت زمان خاصي متوقف ميشود .در
تعريف اين اصطالح گفته شده است که اجرای قاعدهی حقوقي و قانون ،بهطور موقت و برای
زماني محدود و مشخص ،متوقف ميشود (دانشپژوه.)81 :1491 ،
ويژگي اين موارد اين است که در صورت سپری شدن مدت زمان خاص يا رفع مانع بدون
اينکه به تصويب مقام تصويبکنندهی آن قانون يا مقرره نياز باشد ،مصوبهی تعليقشده نسبت
به همهی اشخاص و مراجع مرتبط با آن واجد اثر شده و مجدداً الزماالجرا

ميشود)16(.

نوع ديگری از کاربرد عبارت «ملغياالثر» در برخي قوانين ديده ميشود که شايد بتوان آن
را مشابه ملغياالثر شدن مقررات دولت بهواسطهی حکم قانونگذار دانست .بهعبارتي در اين
مورد «ملغياالثر شدن» در معنای حقيقي آن و به معنای «از اثر انداختهشده» بوده و منظور
قانونگذار از بهکار بردن اين عبارت در اين موضع اين است که آن مصوبه يا مقرره از زماني
خاص يا با تحقق شرايطي خاص در نظام حقوقي کشور بالاثر خواهد بود .برای نمونه در
مادهی  133قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب (در امور

کيفری)()18

مقرر شده

است در هر مورد که پروندهی متهم مختومه شود ،قرارهای تأمين صادره ملغياالثر خواهد شد
که در اين مورد بدون اينکه به حکم قاضي يا مرجع خاصي نياز باشد ،خود قانونگذار آن
قرارها را بهدليلي فاقد هر گونه اثر در نظام حقوقي کشور بر ميشمارد.
از آنچه در اين قسمت گفته شد ،ميتوان نتيجه گرفت که ملغياالثر شدن مصوبات دولتي
پس از سپری شدن مهلت قانوني ،تدبير قانونگذار عادی برای از اثر انداختن مقررات دولت
بوده است تا دولت اصالحات مورد نظر رئيس مجلس را در خصوص آنها اعمال کند و چنين
سازوکاری را نبايد با ديگر اسباب پاياندهنده به اعتبار قانون همچون «نسخ»« ،تعليق»« ،ابطال»
و  ...يکسان دانست و اين اصطالح بهتنهايي نوع خاصي از طرق از اعتبار انداختن قوانين و
مقررات است که اقتضائات خاص خود را

دارد)11(.

با اين مقدمه ،در مقام مقايسهی بين اثر نظارت رئيس مجلس و ديوان بايد گفت که هرچند
نظارت هر دو اين مراجع به از اعتبار و اثر انداختن يك مصوبه منجر ميشود ،بر خالف
ملغياالثر شدن که بهصورت خودبهخود و به موجب حکم قانونگذار صورت ميگيرد ،با توجه
به مفهوم اصطالح «ابطال» که آن را «از اثر انداختن يك عمل حقوقي و بيفايده ساختن آن»
(انصاری و طاهری ،1411 ،ج  )48 :1تعريف کردهاند ،در مقام ابطال مصوبات ،معموالً يك
مقام صالح که اغلب مرجعي قضايي است ،حکم به بالاثر شدن آن مصوبه ميدهد؛ درحاليکه
«جايگاه رئيس مجلس براساس نص صريح قانون اساسي نظر دادن دربارهی مصوبات دولت
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است ،نه صدور حکم ،يا حتي فراتر از آن ابطال» (الهام .)1491 ،از سوی ديگر ،همانطورکه در
بيان مفهوم «ابطال» گفته شده است ،ابطال صبغهی اخباری دارد و از بطالن قانون از زمان
تصويب آن حکايت ميکند (دانشپژوه .)218 :1419 ،اين عامل سبب شده است که يکي از
ويژگيهای عمل ابطال را سرايت نتيجهی آن به گذشته قلمداد کنند (کاتوزيان.)168 :1488 ،
حال آنکه در خصوص ملغياالثر شدن مصوبات چنين ويژگيای را نميتوان شناسايي کرد و
اثر حکم قانونگذار از زمان تحقق اسباب لغو اثر جاری ميشود و علياالصول با توجه به لزوم
احترام به حقوق مکتسبه امکان عطف به ماسبق شدن آن وجود ندارد .بنابراين در مقام
نتيجهگيری بايد گفت که هرچند اثر نظارت رئيس مجلس و ديوان از نظر از اثر و اعتبار
انداختن مصوبه مشابه است ،اقتضائات حاکم بر هر يك از «ابطال» و «لغو اثر» تفاوتهايي را
در نتيجهی حاصل از اين نظارتها ايجاد ميکند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

 .3ويژگیها و اقتضائات حاکم بر هر يک از اين دو نظارت
بهطور کلي نظارت هر يك از ديوان و رئيس مجلس بر مقررات دولتي ويژگيها و
اقتضائات خاصي دارد که نشأتگرفته از اصول و موازين حاکم بر نظام سياسي کشور و
همچنين قوانين حاکم بر آنهاست .اين تفاوتها سبب شده است که در مقام عمل ،هر يك از
اين دو مرجع قانوني واجد مزايايي نسبت به يکديگر باشند که بررسي آنها بهمنظور رسيدن به
سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتي الزم است.

 .1-3مزایای نظارت قضایي دیوان عدالت اداری
«برابر قوانين اساسي کشورهای مختلف ،قوه قضائيه مأمور رسيدگي به شکايات و دعاوی
اشخاص ،پاسداری از حقوق و آزادیهای آنها و احقاق حق در حدود مقرر در قوانين است»
(عباسي .)43 :1490 ،به موجب اصل  186قانون اساسي کشورمان نيز اين قوه پشتيبان حقوق
فردی و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت بهشمار آمده است .بندهای ذيل اين اصل
رسيدگي و صدور حکم در مورد کليهی تظلمات ،تعديات ،شکايات و ( ...بند  ،)1احيای
حقوق عامه و گسترش عدل (بند )2و از همه مهمتر نظارت بر حسن اجرای قوانين (بند )4را
در صالحيت اين قوه قرار داده است .ازاينرو اصل  180قانون اساسي قضات دادگاهها را
مکلف کرده است تا از اجرای تصويبنامهها و آييننامههای دولتي که مخالف با قوانين و
مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوهی مجريهاند خودداری کنند ،و بهطور مشخص
ابطال اين موارد را در ديوان عدالت اداری بهعنوان مرجع عام تظلمات مردم از مأموران يا
واحدها يا آييننامههای دولتي و احقاق حقوق آنها ممکن ساخته است.
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چنين صالحيتهايي برای قوهی قضاييه را بايد از اصول تبعي برگرفته از اصل حاکميت
قانون بهشمار آورد؛ چراکه اگر به استناد حاکميت قانون مقرر شود که مقررات دولتي نبايد از مفاد
قوانين جاری کشور تعرض کنند (زارعي ،)83 :1410 ،الزمهی آن اين است که در آن جامعه
قوهی قضاييهای مستقل بهصورت عادالنه بر تحقق صحيح اين فرايند نظارت کند و عمل اداری
مشمول نظارت يك مرجع عالي قضايي قرار گيرد (زارعي81-88 :1410 ،؛ محمودی،
[1490الف] .)38 :مبنای اين انديشه را بايد در اين نکته مالحظه کرد که با تحقق نظام تفکيك قوا
در جوامع ،دادگاهها ضامن اصلي حاکميت قانون در آن جوامع بهحساب ميآيند (زارعي:1413 ،
 )169و تنها درصورتيکه نظارت توسط يك مرجع قضايي اعمال شود ،ميتوان آن را «بهمثابهی
ضمانت اجرايي با صالبت برای تضمين حاکميت قانون و قانونمندی اعمال اداری تلقي کرد»
(شيرزاد .)42 :1492 ،در اين زمينه گفته شده است که با پذيرش حاکميت قانون ،نظارت قضايي
سازوکار اصلي تحديد محدوديت حکومت بهشمار ميآيد که تحقق آن از جانب دادرسان شاغل
در قوهی قضاييه است (محمودی[1490 ،ب]46 :؛ زارعي .)161 :1413 ،تعبير ديگر در اين زمينه
اين است که «اهميت نظارت قضايي در نظامهای مردمساالر ،ثمرهی اين انديشه است که
دادگاهها را نگاهبان اصلي حاکميت قانون ميداند» (محمودی[1490 ،ب].)46 :
يکي ديگر از وجوه برتری نظارت قضايي بر ساير نظارتها توجه به اين نکته است که
نظارت قضايي بهعنوان يك نظام کنترلي محدود که در آن صالحيت قاضي ،هدف و
استانداردهای آن بهدقت تعريف و مشخص شده است (هداوند )213 :1416 ،و از اين طريق
بدون تأثيرپذيری از شرايط و اقتضائات پيراموني ميتواند به صيانت از منافع شهروندان بپردازد و
حال آنکه نظارت رئيس مجلس متأثر از روابط سياسي قوای مقننه و مجريه ميتواند موجب
وقفه در سرعت اجرای امور شود (هاشمي424 :1418 ،؛ فالحزاده .)143 :1418 ،اين امر کامالً بر
خالف منافع شهروندان است؛ بهويژه اينکه نظارت رئيس مجلس نوعي ضمانت اجرا ضمن ابالغ
برای اجراست و از اين نظر هيچگونه محدوديت زماني برای آن وجود

ندارد)19(.

يکي از

مزيتهای ديگر نظارت ديوان ،رسيدگي و صدور حکم توسط هيأتي متشکل از قضات عاليرتبه
است که لزوماً بايد واجد صفات قاضي در قوانين باشند )20(.در مقابل رئيس مجلس بهعنوان يك
مقام سياسي که حتي لزومي بر حقوقدان بودن ندارد ،نظر نهايي را اعالم ميکند؛ اين مطلب نيز
سبب ترجيح نظارت ديوان بر رئيس مجلس است .در ضمن ضمانت اجرای بيشتر احکام قضايي
ديوان که برگرفته از صالحيت صدور احکام الزماالجرا توسط يك مرجع قضايي است (شيرزاد،
 )18 :1492نيز بر مزايای اين نظارت ميافزايد و تقويت اين نظارت را توجيه ميکند.
همهی اين عوامل سبب پيشبيني حقي با عنوان «حق دادخواهي» در قوانين اساسي
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کشورها و اسناد حقوق بشری شده است که بروز آن در قانون اساسي ايران را بايد در اصل 43
قانون اساسي( )21يافت و توجه داشت که بههيچوجه نبايد از طريق تصويب قانون ،مسير
دادخواهي مردم به مراجع قضايي محدود شود و بايد تالش کرد تا به اطالق و عموم اين
نظارت خدشه وارد نشود.
آنچه از قانون اساسي فهميده ميشود نيز اين است که نظارت ديوان بهعنوان مرجع عام
نظارت بر اعمال قوهی مجريه ،چه از نظر حوزهی مورد نظارت (نظارت شرعي و قانوني) و چه
از نظر سطح قوانين مورد استناد (قانون اساسي و قوانين عادی) ،از دامنهی گستردهتری نسبت به
نظارت رئيس مجلس برخوردار است .توضيح آنکه با توجه به جايگاه رئيس مجلس که در صدر
نهاد تقنيني عادی کشور قرار گرفته ،تنها صالحيت انطباق مقررات دولتي با قانون عادی برای
ايشان وجود دارد و حال آنکه با توجه به رويهی ديوان و بند (ت) مادهی  10قانون تشکيالت و
آيين دادرسي ديوان عدالت اداری )22(،ترديدی در صالحيت اين مرجع نسبت به انطباق مصوبات
با قانون اساسي وجود ندارد .عالوهبر اين با توجه به مواد  12و  10قانون ديوان ،اصول و قواعدی
همچون خروج از حدود صالحيت در وضع مقرره ،تجاوز و سوء استفاده از اختيارات ،استنکاف
از انجام وظيفهی قانوني و تضييع حقوق اشخاص نيز از جمله جهات رسيدگي و احقاق حقوق
در هيأت عمومي ديوان بهشمار ميآيد که اين موضوع در خصوص نظارت رئيس مجلس با
توجه به نظارت صرفاً ماهوی آن منتفي بهنظر ميرسد (ويژه .)223 :1494 ،در مورد موضوع
صالحيت اين دو مرجع نيز شايان ذکر است که بر خالف صالحيت عام ديوان نسبت به کليهی
اعمال و مصوبات دولتي ،با توجه به اينکه در اصل  141قانون اساسي تنها نظارت بر
تصويبنامهها و آييننامههای دولت و مصوبات کميسيونهای متشکل از چند وزير در صالحيت
رئيس مجلس است ،بنابراين نظارت رئيس مجلس عام نيست و مواردی همچون آييننامهها و
بخشنامههای وزارتي را شامل نميشود (حبيبنژاد.)144 :1419 ،
شايد بتوان مهمترين مزيت نظارت ديوان را که بر حقوق شهروندان اثر مستقيم دارد ،همان
امکان عطف به ماسبق شدن احکام ديوان دانست که پيشتر بدان اشاره شد .در اين خصوص
نظريهی تفسيری شورای نگهبان در سال  )24(1410هرچند اصل را در اثر ابطال مصوبات توسط
ديوان از زمان صدور حکم به ابطال ميداند ،در موارد مغايرت شرعي اثر ابطال از زمان
تصويب آن اعالم شده است .همچنين مادهی  14قانون تشکيالت ديوان امکان عطف به ماسبق
کردن مصوبات در موارد اعالم مغايرت قانوني را بهمنظور جلوگيری از تضييع حقوق اشخاص
پيشبيني کرده است .بنابراين از اين طريق «هر گونه عمل اداری يا حقوقي که بر مبنای اين
تصويبنامه يا آئيننامه اتخاذ شده و به مرحله اجرا رسيده باشد باطل و تمام حقوق و امتيازات
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ناشي از آن نيز عليالقاعده بايد مسترد شود» (فالحزاده .)141 :1418 ،اهميت اين موضوع
به حدی است که برخي حفظ حقوق شهروندان از طريق ابطال اعمال خالف قانون و جبران
خسارتهای وارده را بهعنوان هدف اصلي نظارت قضايي بر اعمال اداری معرفي کردهاند
(محمودی[1490 ،الف] .)28 :بنابراين در روش نظارت قضايي ،زيانديدگان ميتوانند با
مراجعه به شعب ديوان از اقدامات دولتي که به استناد آن مصوبه خالف قانون صورت گرفته
است شکايت کرده و در صورت تأييد ورود خسارت توسط شعبه ،برای اخذ خسارات وارده
به شعب دادگاههای عمومي مراجعه کنند .در مقابل ،چنين امکاني در خصوص مصوبات
ملغياالثرشده بهواسطهی اعالم مغايرت رئيس مجلس وجود ندارد و عالوهبر عدم امکان عطف
به ماسبق کردن اين موارد ،با توجه به تبصرهی  1الحاقي به قانون نحوهی اجرای اصول  18و
141قانون اساسي امکان طرح اين مصوبات در ديوان نيز وجود ندارد که نتيجهی آن تضييع
حقوق شهروندان است و جلوگيری از ادامهی اين وضعيت نيازمند تدبير قانونگذار است.
شايان ذکر است هيأت عمومي ديوان در سال  )23(1419تالش کرد که بخشي از اين خأل را
پوشش دهد و بر خالف صراحت تبصرهی  1قانون الحاق يك تبصرهی به قانون نحوهی
اجرای اصول  18و  141قانون اساسي ،رسيدگي به داليل مغايرت مصوبه با شرع را منصرف از
حکم مقرر در اين تبصره دانسته و از اين نظر امکان رسيدگي به درخواست ابطال مصوبهی
ملغياالثرشده را به استناد مغايرت با موازين شرع فراهم کرده است.

 .2-3مزایای نظارت رئیس مجلس شورای اسالمي
در برابر مزايای متعدد نظارت ديوان بر نظارت رئيس مجلس ،با توجه به صراحت اصل
 141قانون اساسي «تصويبنامهها و  ،...ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئيس مجلس شورای
اسالمي ميرسد» ،که اين امر بيانگر اتوماتيك و خودکار بودن نظارت رئيس مجلس بر مقررات
دولتي است .بنابراين با توجه به آگاهي بيشتر رئيس مجلس از اين مصوبات ،صيانت از قوانين
کشور بهتر تضمين مي شود .اما در خصوص نظارت ديوان چنين سازوکاری در قانون اساسي و
عادی پيشبيني نشده است و از اين نظر ديوان تنها زماني مصوبهای را بررسي ميکند که
شکايتي در آن خصوص صورت پذيرد .اين موضوع در مشروح مذاکرات بازنگری قانون
اساسي نيز مورد توجه بوده و يکي از داليل نمايندگان در زمينهی لزوم پيشبيني چنين نظارتي
توسط يك مرجع خاص همين موضوع ذکر شده است (ادارهی کل امور فرهنگي و روابط
عمومي ،ادارهی تبليغات و انتشارات ،1411 ،ج .)1008 :2
از سوی ديگر ،رسيدگي قضايي توسط ديوان بهدليل قضايي بودن اين مرجع و لزوم تبعيت
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آن از آيين دادرسي معموالً کند و زمانبر است؛ در مقابل سيستم نظارتي هيأت تطبيق مصوبات
بهعنوان بازوی اصلي رئيس مجلس در انجام اين صالحيت ،تابع تشريفات و آيين رسيدگي
پيچيدهای نيست و از اين نظر مصوبات موضوع رسيدگي رئيس مجلس بهزودی تعيين تکليف
ميشوند .بنابراين سرعت در رسيدگي به مصوبات را بايد مزيت ديگر نظارت رئيس مجلس
نسبت به ديوان بهشمار آورد.
تطبيق مزايای اين دو نظارت نسبت به يکديگر ما را به اين نکته رهنمون ميکند که بر
خالف نظری که با يکسان فرض کردن اثر نظارت رئيس مجلس و ديوان ،نظارت مرجع مؤخر
را بالوجه و غيرممکن قلمداد ميکند (کدخدايي و درويشوند ،)111 :1491 ،با توجه به مزايای
نظارت ديوان نسبت به نظارت رئيس مجلس و از طرفي همسان نبودن اثر نظارت اين دو
مرجع نظارتي ،الزم است تا ضمن تأييد نظارت رئيس مجلس ،صالحيت ديوان در رسيدگي
به آن دسته از مقررات ملغياالثرشده را که در ديوان مورد شکايت قرار ميگيرند ،احيا کرد؛ تا
از اين طريق بتوان ضمن صيانت از سلسله مراتب قوانين ،جبران خسارت شهروندان و حق بر
دادخواهي آنها در دادگاه صالح را تضمين کرد.

نتیجهگیری
برگرفته از نظامات پذيرفتهشده در نظام حقوقي کشورها و همچنين آنچه در اصول  88و
 186قانون اساسي در در زمينهی استقالل قوا و صالحيتهای قوهی قضاييه آمده است ،قوهی
قضاييه را بايد ضامن اصلي حاکميت قانون در جوامع بهشمار آورد و بهمنظور تضمين حقوق
شهروندان و همچنين حرکت هماهنگ و منظم قوا تالش خود را در راستای صيانت از
صالحيتهای اين قوه مبذول داشت .در زمينهی نظارت بر اعمال قوهی مجريه ،ديوان عدالت
اداری به موجب اصل  180قانون اساسي ،مرجع عام نظارت بر اين قوه بهشمار ميآيد و ابطال
مقررات دولتي بهعنوان يکي از مهمترين صالحيتهای اين مرجع ،توسط هيأت عمومي ديوان
اعمال ميشود.
نظارت رئيس مجلس شورای اسالمي بر مقررات دولتي نيز با توجه به خودکار بودن و
سرعت آن در رسيدگي ،سازوکار مناسبي برای نظارت بر اين مقررات است ،البته بايد توجه
داشت اين نظارت بههيچوجه نبايد محدودکنندهی نظارت عام ديوان بهعنوان مرجعي قضايي و
تضمينکنندهی اصلي حاکميت قانون و حقوق شهروندان در جامعه باشد.
پيشبيني ملغياالثر شدن مصوباتي که توسط رئيس مجلس مغاير با قانون تشخيص داده
شده و هيأت وزيران اقدام به اصالح ايراد رئيس مجلس نکرده است ،در تبصرهی  3قانونِ
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الحاق پنج تبصره به قانون نحوهی اجرای اصول  18و  141قانون اساسي ،هرچند بهدرستي هدف
قانونگذار اساسي در سال  1461را تأمين کرد و نظارت رئيس مجلس را تا حد مقدور به
نظارت مؤثر همچون نظارت رئيسجمهور (قبل از بازنگری در قانون اساسي) مبدل ساخت،
تلقي همعرض بودن اثر اين نظارت با ابطال توسط ديوان و کفايت ملغياالثر شدن از ابطال
ناهماهنگيها و اشکاالتي را بهوجود آورد که علت آن را بايد توجه نداشتن به اقتضائات هر
يك از اين دو نظارت دانست.
بنابر نتايج اين تحقيق ،ميتوان گفت که ملغياالثر شدن هرچند از نظر اثر همچون ابطال
منجر به از اثر انداختن مصوبه ميشود ،با ابطال متفاوت است و توجه نداشتن به اين نکته
سبب تضييع حقوق شهروندان خواهد شد .از سوی ديگر ،با توجه به اينکه به موجب اصل 43
قانون اساسي دادخواهي و حق دسترسي به دادگاه صالح يکي از حقوق ملت دانسته شده است
و در خصوص ابطال مصوبات توسط ديوان عدالت اداری در مواردی امکان عطف به ماسبق
شدن آن وجود دارد ،محدود کردن صالحيت عام ديوان با اصل مورد اشاره و منافع و حقوق
شهروندان مغاير است.
ناهماهنگيهای موجود هرچند از نظر مبنا به اصالحات شورای بازنگری قانون اساسي در
سپردن اين صالحيت به رئيس مجلس بهجای رئيسجمهور باز ميگردد و در واقع حکم اصل 141
مباني تفکيك قوا و نظارت بر اصل حاکميت قانون را دچار آشفتگي کرده است ،در شرايط
فعلي و با وجود نظريهی تفسيری شورای نگهبان ،با پذيرش نظارت عام ديوان نسبت به کليهی

مقررات دولتي– حتي اگر توسط رئيس مجلس ملغياالثر شده باشند -ميتوان اين آشفتگي را
برطرف کرد.
از نظر نگارندگان ،با اينکه نظريهی تفسيری شورای نگهبان بر تکليف دولت نسبت به
تجديد نظر و اصالح مصوبات مغاير قانون تأکيد ورزيد و از اين طريق بر شبهات مطروحه در
خصوص ضمانت اجرای نظارت رئيس مجلس خاتمه داد ،اين نظر کامالً در خصوص نسبت
نظارت رئيس مجلس و ديوان ساکت است .بنابراين با توجه به اثبات متفاوت بودن ويژگيها و
آثار «ابطال» و «الغای اثر» ،الزم است مجلس بار ديگر امکان بررسي مصوبات ملغياالثرشده را
در ديوان فراهم کند و از اين طريق ضمن برطرف کردن دغدغهی قانونگذار اساسي در زمينهی
لزوم نظارت مستمر و خودکار نسبت به مقررات دولتي ،امکان تضييع حقوق مردم بهواسطهی
ملغياالثر شدن مصوبات را از بين ببرد .ازاينرو در اين سازوکار نظر ديوان عدالت اداری
فصلالخطاب بهحساب خواهد آمد و اگر ديوان مصوبهی مورد شکايت را مغاير با قانون يا
شرع يا اصول حقوقي تشخيص ندهد ،آن مصوبه مانعي برای اجرا نخواهد داشت و از اين
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طريق همانگونهکه قانونگذار عادی اعتبار آن را سلب کرده است ،خود اين مرجع دوباره به آن
مصوبه اعتبار ميبخشد .از سوی ديگر ،درصورتيکه ديوان آن مصوبه را مغاير با يکي از موارد
ذکرشده تشخيص دهد ،آن را ابطال ميکند و از اين طريق امکان جبران خسارت شهروندان
فراهم ميشود .خالصه اينکه ،تبصرهی  1الحاقي قانون نحوهی اجرای اصول  18و  141قانون
اساسي بايد بهگونهای اصالح شود که امکان شکايت از مصوبات ملغياالثرشده توسط رئيس
مجلس به ديوان عدالت اداری فراهم شود و ديوان عدالت اداری مرجع عام صالح جهت
نظارت بر مقررات دولتي بهشمار آيد.
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يادداشتها
 .9در ادامهی مطالب هر جا واژهی «ديوان» بهتنهايي بهکار رود ،منظور «ديوان عدالت اداری» است.
 .2با توجه به طوالني بودن عنوان اين قانون در ادامه اين قانون را بهصورت اختصار« ،قانون نحوهی
اجرای اصل  18و  141ق.ا» بهکار خواهيم برد.
 .3نظريهی تفسيری شورای نگهبان به شماره /91/40/842م مورخ :149/4/20
« هيأت وزيران پس از اعالم نظر رئيس مجلس شورای اسالمي مکلف به تجديد نظر و اصالح
مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني ،مصوبه مورد ايراد
ملغياالثر خواهد شد».
 .4در صورت تعارض نظر ديوان عدالت اداری و رياست مجلس شورای اسالمي (موضوع اختيارات
ذيل اصل  18قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران) ،نظر ديوان عدالت اداری الزم االجراست.
 .5برخي اين طرق را اينگونه معرفي کردهاند .1 :نظارت همگاني؛  .2نظارت سياسي (از طريق طرح و
استيضاح)؛  .4نظارت قضايي (از طريق دادگاههای دادگستری و ديوان)؛  .3نظارت اداری (از طريق
سلسله مراتب اداری) (ميرمحمدی.)36-34 :1414 ،
 .6بند الف مادهی  81قانون مديريت خدمات کشوری -مصوب  -1416رؤسای قوای سهگانه را
بهعنوان سمتهای مديريت سياسي و تحت عنوان مقام سياسي به رسميت شناخته است.
 .7برای مشاهدهی ادله در خصوص مرجع قضايي بودن ديوان عدالت اداری ر.ک :احمدوند.93-90 :1490 ،
 .8اصل  126سابق -مصوب -1481بيان ميداشت:
«تصويبنامهها و آييننامههای دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطالع رئيسجمهور ميرسد و
درصورتيکه آنها را بر خالف قانون بيابد با ذکر دليل برای تجديد نظر به هيأت وزيران ميفرستد».
 .1اين نتيجه را ميتوان از سخنان مخبر کميسيون مربوطه در شورای بازنگری قانون اساسي دريافت.
برای مشاهدهی اين مطلب ر.ک :ورعي.143-144 :1418 ،
 .90برای مشاهدهی اين مطلب در مشروح مذاکرات مجلس ر.ک:
روزنامهی رسمي جمهوری اسالمي ايران (شمارهی  ،)11614مشروح مذاکرات مجلس شورای
اسالمي ،دورهی هشتم ،جلسهی  ،13مورخ  ،1411/1/26سخنان آقای موسيقرباني بهعنوان
سخنگوی طراحان طرح ،ص 8
 .99بهمنظور مشاهدهی اين مطلب در مشروح مذاکرات شورای نگهبان ر.ک :فاتحيزاده.8 :1494 ،
 .92برای مشاهدهی مصداق اين تقسيمبندی ر.ک :دانشپژوه.60 :1491 ،
 .93برای مشاهدهی نمونه ر.ک :دانشپژوه.60 :1491 ،
 قانون اصالح قانون تعيين حدود آبهای ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه  - 1414مصوب -1441«ماده  -1موادی از قانون مصوب  23تيرماه  1414و ساير قوانين که با اين قانون مغايرت دارد در
قسمتي که مغاير است ملغياالثر ميباشد».
 قانون اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي – مصوب -1416«ماده  -93کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغياالثر ميباشد».
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 .94اليحهی قانوني پاکسازی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور -مصوب -1489/04/41
«ماده  -4قوانين مغاير با اين قانون منسوخ و ملغياالثر است».
 .95جزء الف ،بند  10مادهی واحدهی قانون بودجه سال  1419کل کشور –مصوب -1411/12/23
الف) خريد کاال و خدمات از طريق بورس ،بدون رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاری
مناقصات ،توسط دستگاههای اجرايي بالمانع است .همچنين در اجرای قانون برگزاری مناقصات،
مادهی  18قانون مديريت خدمات کشوری در سال  1419ملغياالثر ميگردد.
 .96برای مشاهدهی نمونه ر.ک:
 قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعهی جمهوری اسالمي ايران – مصوب -1419«ماده 116ـ انجام بيمههای دستگاههای اجرائي بهصورت انحصاری با شرکت سهامي بيمه ايران،
موضوع ماده ( )40قانون تأسيس بيمه مرکزی ايران و بيمهگری مصوب سال  1480در طول
سالهای برنامه ملغياالثر ميشود».
 جزء (ل) بند  8قانون بودجهی سال  1411کل کشور«ل -در سال  1411کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره ( )41دائمي
قانون بودجه سال  1481ملغياالثر است و »...
« .97ماده  -133چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر
کيفيت مختومه شود قرارهای تأمين صادره ملغياالثر خواهد بود .قاضي مربوط مکلف است از قرار
تأمين وثيقه رفع اثر نمايد».
 .98اين در حالي است که با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمي در زمان تصويب
تبصرهی  1الحاقي به قانون نحوهی اجرای اصول  18و  141قانون اساسي مشاهده ميشود که
مجلس هيچ تمايزی ميان اثر نظارت رئيس مجلس و ديوان قائل نبوده و اساساً به اين موضوع
توجه نداشته است؛ بلکه تنها اعمال صالحيت رئيس مجلس را همسنگ با اعمال صالحيت ديوان
فرض کرده و در نتيجه ملغياالثر شدن بهواسطهی نظر رئيس مجلس را مانع رسيدگي به آن
مصوبه توسط ديوان قلمداد کرده است.
مشروح مذاکرات اين قانون در روزنامهی رسمي جمهوری اسالمي ايران (شمارهی  ،)11614مشروح
مذاکرات مجلس شورای اسالمي ،دورهی هشتم ،جلسهی  ،13مورخ  ،1411/1/26قابل مشاهده است.
 .91يك اصل کلي برای صيانت هرچه بيشتر از حقوق و منافع شهروندان که در برخي کشورها همچون
فرانسه مورد توجه قرار گرفته ،موضوع قابل اعتماد و پيشبيني بودن نظم حقوقي کشور است که
سبب ميشود مردم بتوانند با امنيت خاطر به برنامهريزی در زمينههای اقتصادی و اجتماعي بپردازند
و از نظر تضييع حقوق مکتسبهشان نگراني نداشته باشند .بر همين مبنا در اين کشورها حتي
شکايت از مقررات دولتي در مراجع قضايي به مهلت زماني معيني محدود شده است و پس از
سپری شدن آن مدت همگان به آن مقرره اعتماد کرده و ميدانند که آن مقرره توسط هيچ مرجعي
ابطال نخواهد شد .البته با توجه به اينکه اين رويه در خصوص ديوان عدالت اداری در ايران به
رسميت شناخته نشده است ،نميتوان اين موضوع را يکي از مزايای نظارت ديوان بهحساب آورد،
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اما با توجه به شرايط حاکم بر نظارت رئيس مجلس مقيد نبودن زماني اين نظارت ،بهطور کلي
همه ی مقررات دولتي را متزلزل کرده و در هر زمان ممکن است رئيس مجلس مغايرت آنها را
اعالم کند که اين موضوع نظام حقوقي کشور را غيرقابل پيشبيني و اعتماد ميکند.
 .20در اين خصوص شايان ذکر است از سال  1460که اولين قانون ديوان عدالت اداری به تصويب
رسيد ،در مادهی  28مسئلهی نظارت بر مقررات دولتي مورد توجه قانونگذار عادی قرار گرفت و
صالحيت ابطال آنها به هيأت عمومي ديوان داده شد .در اصالحات بعدی اين قانون نيز بهصورت
مشابه چنين صالحيتي برای اين هيأت پيشبيني شد.
 .29اصل  43قانون اساسي :هر کس ميتواند بمنظور دادخواهي به دادگاههای صالح رجوع نمايد ،همه
افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچکس را نميتوان از
دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
« .22ماده 10ـ تقاضای ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان ،با تقديم درخواست انجام ميگيرد .در
درخواست مذکور ،تصريح به موارد زير ضروری است:
الفـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
بـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پـ حکم شرعي يا مواد قانوني که ادعای مغايرت مصوبه با آن شده
تـ داليل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا
خروج از اختيارات مرجع تصويبکننده
ثـ امضاء يا اثر انگشت درخواستکننده
 .23نظريهی تفسيری شورای نگهبان به شمارهی  10/21/1289مورخ .1410/2/11
 .24رأی هيأت عمومي ديوان عدالت اداری به شمارهی  362مورخ :1419/10/28
«هرچند مطابق تبصره  1قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجرای اصول  18و  141قانون اساسي
جمهوری اسالمي ايران در رابطه با مسئوليتهای رئيس مجلس شورای اسالمي مصوب  1461و
اصالحات بعدی آن مصوب  40فروردين  1411در مواردی که رئيس مجلس شورای اسالمي
مصوبات ،آييننامهها و تصويبنامههای مقامات مذکور در اصول  18و  141قانون اساسي را مغاير با
متن و روح قانون تشخيص دهد ،نظر وی برای دولت معتبر و الزماالتباع است و ديوان عدالت اداری
نسبت به اينگونه موارد صالحيت رسيدگي ندارد و رئيس مجلس شورای اسالمي نيز طي نامه شماره
 49188هـ/ب مورخ  16شهريور  1419موارد مغايرت قانوني مصوبه معترضعنه را اعالم نموده و از
اين جهت موجبي برای رسيدگي در هيئت عمومي ديوان وجود ندارد؛ اما رسيدگي به جهات مغايرت
مصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره مذکور ميباشد و نظر به اينکه فقهای شورای نگهبان
در نامه شماره  19/40/30289مورخ  2آبان  1419ماده  2آييننامه معترضعنه را خالف موازين شرع
دانستهاند ،لذا به تجويز ماده  31و بند  1ماده  19و قسمت اخير ماده  20قانون ديوان عدالت اداری،
مصوبه مورد شکايت ابطال و اثر آن به تاريخ صدور تسری خواهد داشت».
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فالحزاده ،عليمحمد (« ،)1418مراجع کنترل مصوبات دولتي در نظام حقوقي جمهوری
اسالمي ايران با تأکيد بر کنترل مبتني بر قانون اساسي» ،ديدگاههای حقوق قضايی ،ش
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اساسي)» ،فصلنامهی بررسیهای حقوق عمومی ،ش  ،4ص .109-84
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Evaluating Superior mechanism of
monitoring government regulations;
a critique on parallel supervision of Majlis
Chairman and Administrative Justice
Court on government regulations
*
Ali Mohammad FallahZade1 & Mohammad Amin Abrishamirad2

1- Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University
2- Public law master, Tarbiat Modarres University

Abstract
Monitoring by the Court of Administrative Justice and the Majlis
Chairman are the common ways to control the government regulations in
the legal system of the Islamic Republic of Iran under the supervision of a
judicial authority and a political official respectively.
Strengthening oversight of Majlis Chairman and placing it in a same
status as the Court, And consequently restriction of the Court’s judicial
supervision, regarding the regulations that their legal effect has been
revoked (Mulghal-Asar) because of Majlis Chairman’s declaration of
inconsistency, has created some problems According to the general
principles of law, the Constitution and current statutes. The purpose of
this article is to examine this matter.
The results show that efforts to highlight the supervisory role of
Majlis Chairman to the extent that ends in restriction of general
supervision of the Administrative Justice Court violate the principle of
separation of powers and authority of the judiciary in safeguarding the
rule of law. This approach, in addition, has lead to limitation of the
citizens’ right to petition before the judicial authorities, (stipulateded in
Article 12 of the Constitution) specifically Administrative Justice Court.
On the other hand, according to the features and benefits of each of these
two methods, it has been proposed that considering the Court as the
competent authority to deal with the complaints of individuals regarding
the “Mulghal-Asar (inapplicable) regulations” by Majlis Chairman, In
addition to providing the possibility of revising the views of Majlis
Chairman by a judicial authority, the possibility of compensation because
of the regulations will also be provided.

Key words
Annulment, Administrative Justice Court, Majlis Chairman, government
regulation, inapplicable.
* E-mail: Abrishami.law@gmail.com
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Comparative study on Imam Khomeini’s
principles of political economy and the
Constitution
*
Javad Kashani1 & Hossein Abdollahi2

1- Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University
2- Ph.D. student of Public Law, Allameh Tabatabaei University

Abstract

Except for Imam Khomeini’s approaches and position as constituer of
country political system, his novel and varied jurisprudential views about
government, Vilayah (to rule) and competences of Islamic governor, can
be used as a source of inferring his principles of political economy, and
with regard to importance of the most central legal document of country
(the constitution), its reflection on this law can be surveyed.
Therefore it should be analyzed that what are the Imam Khomeini’s
principles and goals of political economy? How these principles should
be studied so as to not to conflict? This writing, through systemic
approach and content analysis, has inferred from speeches and views of
Imam’s political jurisprudence, some principles such as “the originality of
public ownership”, “minimized state enterprise” and “maximized
Sovereign roles”, and considered the conflicts resolvable by “restricting
the public ownership effect to management” and “the criterion of the
economic system’s benefits” and finally compared this principles with the
constitution and guardian council interpretative views.

Key words
Political Economy, Imam Khomeini, Constitution Article 22,
incumbency of Government, Public Ownership.

* E-mail: h.a4112@yahoo.com

7

An analysis on the concept of “institutions
under the supervision of the leader” in the
Iranian legislative system
*
Vali Rostami1 & Milad Ghotbi2

1-Associate Professor, Tehran University
2- Public Law Master, Imam Sadiq University

Abstract
Institutions under the supervision of the leader, is a phrase that is used
in many laws and has been a cause for considering some exclusions in
laws. Definition and examples of this phrase is ambiguous and often it is
interpreted extensively. However, it is appropriate, firstly, to adopt
specific criteria to define these institutions so as to its examples become
countable and secondly excluding these institutions from the inclusion of
some laws have a specific mechanism. The criterion of Majlis in
determining these institutions is “executive institution” that seems there is
no need to exclude them from the laws, due to being under the
supervision of the leader. While the challenges of the Guardian Council,
has been the cause of adoption of this approach by the ordinary legislator.
The criterion that this article emphasize in determining these institutions,
is that an institution that all its decisions is affirmed by the Leader, is
named Institutions under the supervision of the leader. Based on this
criterion, excluding these Institutions From some laws would be
justifiable.

Key words
Ordinary legislator, views of the Guardian Council, Supervision,
Institutions under the leadership.
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Legal validity of the statutes of National Oil,
Gas and Petrochemical companies in light
of opinions and practice of Guardian
Council
*
Sayyed Mohammad Hadi Raji1 & Yahia Mazrouei Abyaneh2

1- Doctorate in Public Law, Shahid Beheshti University
2- Public Law Master, Tehran University

Abstract
The statutes of three major subsidiary companies of petroleum
ministry (National Oil, Gas and Petrochemical companies) were ratified
by then parliament or its commissions in 1711. Nevertheless since 2002,
considering that the companies’ statutes has not been approved by Islamic
assembly(Majlis), the validity of the aforementioned statutes and
consequently their very existence was questioned by the Guardian
Council and therefore any legislation of the Majlis that points to the title
of mentioned companies, were questioned by the Guardian Council. So
this question is arisen that whether they are valid. This paper is trying to
find an answer by using analytical method. Since the main reasons which
are provided for the invalidity of the mentioned statutes are not
acceptable, and there is no justified reason to consider them null and void,
so those statutes are still valid, unless later laws and regulations abrogate
them or contain contrary rules to the contents of the statutes.

Key words
statutes, legal validity, The Guardian Council, National Oil Company,
National Gas Company, National Petrochemical Company, abrogation.
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1- Assistant Professor, Tehran university - Farabi campus
2- Ph.D student of Public Law, Shahid Beheshti University

Abstract
In any political system, recognition of constitutional keywords is an
important pathway for understanding constitutional system desirably. The
recognition matters increasingly, when a keyword is rooted in
constitutional system's ideological bases and its underlying political
theory. Ummah, a term with religious and Islamic theme, has come from
religious literature into the constitution of Islamic Republic of Iran.
Studying dimensions of constitutional system of Islamic Republic
implies/indicates that this term, while keeping its religious originality, has
come into literature of the constitution with some evolutions in concept
and scope of inclusiveness in some uses. In this paper through a
descriptive and analytical method, we have considered the question that
how Ummah is understood in religious thought and the constitutional
system of Islamic Republic and what range it has, and have concluded
that this keyword in its different applications in the constitution, despite
some similarities, has not been applied in the same meaning, but endures
various meanings and subsequently includes different demographic
groups.

Key words
Ummah, Islamic Ummah, Islamic society, Constitution, Muslim
nation, Muslims, the Constitutionalsystem of Islamic Republic.

* E-mail: hamednikoonahad@chmail.ir

4

Analyzing the process of the Guardian
Council’s jurisprudential review on the
legislations of Majlis; Case study of the
Islamic Penal Act
Ruhollah Akrami

*

Assistant Professor, Qom University

Abstract
The Guardian Council, as the sole competent authority to
jurisprudential review on the legislations of Majlis, plays an unique role
in the preservation of Islamic criteria in the field of legislation. In this
paper, through a case study, studying the process of the Guardian
Council’s jurisprudential review on the Islamic Penal Act, as the most
prominent criminal legislation, from the perspective of authenticating the
compatibility with the Sharia’s criteria, is tried.
In this regard, through investigating the comments of The Guardian
Council in examining the Penal Law, it is Tried, while clarifying the
Dominant Fatwā, Which is the criterion of this Evaluation, to analyze the
manner of this review with a critical approach, So that a step in order to
express the way of realizing this aspect of the supervision is carried out.
This study shows that the enacted text of The Judicial and Legal
Commission of the Islamic Consultative Assembly (Majlis) have
contained several defects with respect to Islamic criteria, which The
Guardian Council in its monitoring process, has warned many of Them,
and sometimes in an innovative way By providing the solutions to
remove the incompatibility, has guided the Commission to amend the
enacted text correctly.
In spite of the great merits of The Council’s performance in reviewing
on the act, some controversial cases are evident in the process. On the one
hand, the Dominant Fatwā with which the enacted text is evaluated isn’t
the same at all stages of supervision; And in some cases, mentioned
jurisprudential defects are not justified. The examination of the very
critical phase of authenticating the Debugging the enacted text by the
Council shows that sometimes the reforms applied by the Commission
are not controlled precisely.

Key words

Guardian Council, jurisprudential review, Dominant Fatwā, the
Islamic Penal Act, legislation.
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