
 
 

 
 

 
 

  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 1شماره ، 9313 پاييز، مسوسال 

 
 
 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  61/4/6333/ مورخ 13736/61/3 شمارهشماره  به موجب نامةبه موجب نامة
  ةةتغییر یافته و درجتغییر یافته و درج« « دانش حقوق عمومیدانش حقوق عمومی»»به به « « های حقوق عمومیهای حقوق عمومیبررسیبررسی»»  ةةعنوان فصلنامعنوان فصلنام

  ةةفصلنامفصلنام  44تا تا   66های های اعطا شد. این درجه شامل شمارهاعطا شد. این درجه شامل شماره  پژوهشی به این فصلنامهپژوهشی به این فصلنامه  --علمیعلمی

 شود.شود.های حقوق عمومی نیز میهای حقوق عمومی نیز میبررسیبررسی

 



 

 
 

 

 

6 

 

  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 1شماره ، 9313 پاييز ،ومسسال 
 شوراي نگهبان پژوهشكده صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيكسيامك ره :سردبير
 

 به ترتيب حروف الفبا() اعضاي هيأت تحريريه

 دانشگاه تهرانحقوق خصوصي دانشيار  ،ـ محسن اسماعيلي

 دانشگاه تهران حقوق عمومي استاديار  ،ـ فيروز اصالني

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي  دانشيار ،ـ غالمحسين الهام

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ محمدجواد جاويد

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي ار دانشي ،ـ سيدمحمد حسيني

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

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

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

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

 نيست. پژوهشكدهكنندة ديدگاه شوراي نگهبان و مقاالت اين فصلنامه لزوماً بيان
 است.ل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز نق

 

 ،نيا )خسرو سابق(شهيد دهقانيكوچه  ،رنيق سپهبد شهيد خيابان ،تهران آدرس:
 پژوهشكده شوراي نگهبان ،21پالك روبروي مسجد الرحمن،

 812ـ  00111808فكس:  812ـ  00111861 :نتلف 21261 -2641تهران  صندوق پستي:
 mag.shora-gc.ir E-mail: mag@shora-rc.ir :سامانه فصلنامهآدرس 

مكاتبات با دفتر فصلنامه  ةو همچنين كليارسال مقاله و پيگيري روند داوري آن 
 گيرد.صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام مي

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

محفوظ است و آن دسته از « عموميدانش حقوق »كليه حقوق مادي براي فصلنامة  -
نويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقالة منتشرة خود در مجموعه مقاالت، يا بخشي 

 كتبي، موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.از يك كتاب هستند، الزم است با ارائه درخواست

 

 حقوق عمومي دانشمشي فصلنامه خط

انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق عمومي دانش حقوق عمومي،  ةمشي فصلنامخط

مقاالت در مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است. الزم است 

مرتبط  باشد. تحليل نظرات و تجارب حقوقي« حقوق عمومي»جهت پيشرفت مطالعات مربوط به 

 باشد.مشي ميي از رئوس اين خطبا حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علم

 محورهاي اين فصلنامه )اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور( عبارتند از:

 سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانـ مطالعة نظام

مي ايران و هاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالـ مطالعة نقش و جايگاه كارويژه

 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

 ساالري دينيـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردم

 گذاري و نظارت بر عملكرد دولتـ مقررات

 

 التراهنماي نگارش مقا

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،داليل ضرورت تحقيق، تبيين روش تحقيق سؤال تحقيق، موضوع و مسئلة پژوهش،مقدمه مقاله حاوي  .3

 مرور ساختار مقاله باشد. و ادبيات تحقيق  ارائة پيشينة موضوع و

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

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

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

 (.83: 2، ج1331)حسيني، 

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

( Ibid, op.citلمات همان، پيشين و... )شود و از كاربرد كتكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  .1

 خودداري شود.

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

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

 گردد.حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر مي در فهرست منابع نيز

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

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

 اهد بود(.[ خو5متني ]بندروش درون

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

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

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

 نوبت چاپ، جلد.

 ،نام نشريه، «عنوان مقاله»خانوادگي، نام نويسنده )سال انتشار(،  : نامرج در مجالتمقاله مند. 9-3

 دوره نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

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

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

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

 همراه مقاله ارسال گردد. فارسي آنها

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

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

 حروفچيني شود.

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

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

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

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

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

 يد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.مقاله ارسالي نبا .15
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ی موردی: نگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطالعهتحلیل فرایند نظارت شرعی شورای  ■
 1 ............................................................................................................. قانون مجازات اسالمی

 اهلل اکرمیروح ● 
 

 27 .................................................... مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ■
 محمدجواد ارسطا، حامد نيكونهاد ● 

 

با نگاهی  ،یمی، گاز و پتروشملی نفت یهاشرکت یهااعتبار حقوقی اساسنامه ■
 11 ........................................................................................ شورای نگهبان یبه نظرها و رویه

 سيد محمدهادی راجی، یحيی مزروعی ابيانه ● 
 

 69 ................................. تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران ■
 ولی رستمی، ميالد قطبی ● 

 

 91 ........................ و قانون اساسی ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی)ره(مطالعه ■
 عبداللهی حسين، کاشانی جواد ● 

 

نقردی برر نظرارت     سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایرران؛  ■
 111 .......................................موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی

 رادیمحمدامين ابریشم، زادهمحمد فالحعلی ● 



 



 

 
 62تا  9صفحات ، 1شماره ، 9313 ، پاييزومس/ سال  يعموم  حقوق دانشفصلناهم 

 

 

1 

 مصوبات بر نگهبان يشورا يشرع نظارت نديفرا ليتحل

 ياسالم مجازات قانون :يمورد يمطالعه مجلس؛
 

 *ياهلل اکرمروح
 

 رانيحقوق دانشگاه قم، قم، ا يار دانشکدهياستاد
 

 15/1/1313: رشيپذ  11/5/1313: افتيدر

 چکيده
 يبر مصوبات مجلس شورا يشرع منظور نظارتگانه مرجع صالح بهيعنوان نگهبان، به يشورا
ن نوشتار در قالب يدر ا .ن دارديدر ساحت تقن ين اسالميانت از موازيل در صيبديب ي، نقشياسالم

 يمنزله، بهينگهبان بر قانون مجازات اسالم يند نظارت شوراي، تالش شده تا فرايمورد يمطالعه
 شود. يبررس ين شرعيرت با موازيکشور، از نظر احراز عدم مغا يفرين قانون کيتربرجسته

 يشورا يدر اظهار نظرها يقانون مجازات اسالم يق تتبع در سوابق بررسياز طر ن راستا،يادر 
قرار گرفته است،  يابين ارزيا يکه سنجه ياريمع يضاح فتوايشده تا ضمن ا ينگهبان، سع

تحقق  ين چگونگييتب يستادر را يل شود، تا گاميتحل يانتقاد يکردين نظارت با رويا يچگونگ
ون يسيکم ياز آن است که مصوبه يگرفته حاکصورت ين بعد از نظارت برداشته شود. مطالعهيا

دارد که  ين شرعيمواز يدر سنجه ياشکاالت متعدد ياسالم يمجلس شورا يو حقوق ييقضا
 يابتکار ياه در قالباز موارد مزبور را تذکر داده و گ ياريخود بس يند نظارتينگهبان در فرا يشورا

 ح مصوبه ارشاد کرده است.يون را در اصالح صحيسيرت، کميحلِ رفع مغا راه يبا ارائه
ند مشهود ين فرايز در اين يرغم محاسن فراوان عملکرد شورا در نظارت بر قانون، موارد قابل تأملبه

مراحل نظارت،  يهيده شده است، در کليکه مصوبه با آن سنج ياريمع يفتوا ياست، از طرف
 يدر مرحله يتأمل دارد. واکاو يشده، جاگرفته يموارد، اشکاالت شرع ياکسان نبوده، و در پارهي

بر  يقيز نشان از آن دارد که گاه کنترل دقيشورا ن يار حساس احراز رفع اشکال مصوبه از سويبس
 ون اعمال نشده است.يسيکم يرفته از سويپذاصالحات صورت

 .ي، قانونگذاريار، قانون مجازات اسالميمع يفتوا، ينگهبان، نظارت شرعيشورا :هادواژهيکل
 

                                                                                                                                                       
* E-mail: r.akrami@qom.ac.ir 
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 مقدمه
 يدر نظام مقدس جمهور ين قانونگذارارکا ين نهادهايتراز مهم يکينگهبان  يشورا

ر قانون يتفس مانندگوناگون  يهادر عرصه يمختلف يرود که کارکردهايشمار مران بهيا ياسالم
نهاد مزبور در نظارت بر  يهان رسالتيتراز مهم يکي. داردبر انتخابات و نظارت  ياساس

عت مقدس ين شرير با موازيکه اجازه ندهد احکام مغا ياگونهابد، بهيين تبلور ميساحت تقن
 رند.يقانون به خود گ ي، جامهين قانون اساسيا اصول زرياسالم 

نگهبان  ير بر دوش شورايبس خط يافهيوظ ،ياز احکام اسالم و قانون اساس يپاسدار
ده است. کرد يده و تأکگذار، بر آن صحه يثاق مليم 19، در اصل ياست که قانونگذار اساس

، ياسالم يف مجلس شورايتکل عنوانبه، ير با شرع و قانون اساسيت وضع مقررات مغايممنوع
درج در اصل نگهبان، به شرح من يشورا يص اعضاي، تنها در چارچوب تشخ27موضوع اصل 

 ابد.يي، معنا و مفهوم م19
، ينگهبان بر قانون مجازات اسالم يشورا يند نظارت شرعيشده تا فرا يدر نوشتار حاضر، سع

ق يتطب يم چگونگيشود تا ضمن ترس يده است، بررسيد شورا رسييبه تأ 99/7/9917که مورخ 
 ين سازوکار قانونيا يسازنده ارها و آثارينگهبان، مع يشورا ياز سو ين شرعيمقررات با مواز

تحقق مطلوبِ  ينده را براير آيق بتوان مسين طرين شود، و از اييآن تب يفرارو يان و خألهاينما
 يدر ابتنا يدر کشور هموارتر کرد و انتظار قانونگذار اساس ياسالم يک نظام حقوقي يمعمار

که به  يتيست برآورده ساخت. غاما ينيد يرا که آرمان جامعه ين اسالميمقررات کشور بر مواز
 نگهبان است. ينقش شورا يفايل بدان در گرو اي، نيقانون اساس 4ح اصل يتصر

در  (9)يقانون مجازات اسالم يسوابق ناظر بر بررس ين راستا، نگارنده با استقصايدر ا
و  ييون قضايسيب کميحه که به تصويشده بر مواد الگرفته يراداتِ شرعينگهبان و ا يشورا
 دهکرحه، تالش ين اشکاالت در اصالح اليده و بازخورد ايرس ياسالم يمجلس شورا يحقوق
 .کند يابيل و ارزيق را تحليتطب نديفران يتا ا است

ق، يتطب يسنجه عنوانبهکه  يايده منبع فقهش ين منظور، در بند نخست مقاله سعيبه هم
ن و در بند دوم مراحل اعمال ييتع است تهشورا قرار گرف ياز سو قانونبر  يار نظارت شرعيمع
 د.شون يين نظارت تبيا

 اريمع ين فتواييتع. 1
ن نکته يبه ا قانون يرت شرعيا مغايمطابقت  يبررس ينهيدر زمن مسائل يتريادياز بن يکي
نظر  مطمح قانون يابيمالک ارز عنوانبه ينگهبان کدام منبع فقه يگردد که از منظر شورايبر م
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نگهبان  يشورا يمورد تسالم فقها يه، فتوايفق يول يمشهور فقها، فتوا يگرفته است: فتواقرار 
 شان؟يت ايکم منطبق با نظر اکثرا دستي

رادات شورا يا يهيتوج يبه مبان تفطن يهنيسو، زم کيتواند از يضاح موضوع مذکور ميا
ها و ن طرحيدر مراحل تدو گر،يو از طرف د کندا يندگان مجلس مهينما يبر مصوبات را برا

ک راهنما مورد توجه ي يمثابهنده، بهيدر آ ياسالم يها در مجلس شوراب آنيح، و تصويلوا
قانون  27که وفق اصل  ين شرعيت موازين، رعايگر از همان مراحل نخستيتا د دريقرار گ

ع يل و تسريهو سبب تس دعمل به خود پوش يمقننه شناخته شده، جامه يقوه يفهيوظ ياساس
 شود. يقانونگذار نديفرادر 

 يت از روشن نبودن فتوايحکا قانوننگهبان در سنجش  يشورا ياستدالل يتتبع در مبان
حضرت  يفتوا يخودِ شورا، گاه يهانظر که در موارد مصرح در اظهار ياگونهار دارد. بهيمع

 يمصوبه تلق يشرع يبررسمحک  عنوانبه يمقام معظم رهبر يفتوا ي)ره( و گاهينيخم امام
 برمنطبق  ي، که گاهيگريد يح شده باشد، فتوايتصر آنکهز بدون يموارد ن يشده، و در برخ

قرار گرفته  يابين ارزيا يزان شرعيت است، ميموضع اقل برمنطبق  يمشهور و گاه يهينظر
ز به درازا ينمعتنابه  يشورا، که مدت زمان يهايبا فحص در سوابق بررس يطور کلاما به است.

ز داد و ييجداگانه از هم تم يدو مرحله يط نديفران يار را در ايمع يتوان فتوايده است، ميکش
خ يحه در تارين اليد نخستييگرفته تا قبل از تأصورت يهايابيجه گرفت که در ارزينت

له و يرالوسيون، به تحريسيکم يمصوبه يشرع يهارتيه مغايدر توج اغلب 72/91/9911
، 71/91/9922مورخ  يهانظر حضرت امام ارجاع داده شده است، مداقه در مفاد اظهار يتاواف
 ن نظر است.يد ايمؤ 79/2/9911و  72/97/9921 ،9/1/9921

و  يري، از انتشار آن جلوگي، که به عللحهيال يهياول دييتأپس از  يدر مقابل، در مرحله
 يگاه مصوبهچي، ه72/91/9911خ يتاربعد از  يعنيدگرباره مورد سنجش قرار گرفت، 

و در موارد مصرح، تنها  مورد اشکال قرار نگرفته)ره( ينيخم امام يون با مالک فتوايسيکم
 يق، مورد استشهاد قرار گرفته است. مالحظهيتطب يسنجه عنوانبه، يمقام معظم رهبر يفتوا

ن مدعا را مدلل يا 79/9/9917و  1/99/9919، 79/9/9919مورخ  ياظهار نظرها يمحتوا
با نظر حضرت  يبه مناسبت سازگار مصوبه يموارد که تطابق شرع يدر برخ يسازد. حتيم

 يمقام معظم رهبر ير با فتوايل تغايدلدوم، به يدر مرحله ،د شده بودييقبل تأ يامام در مرحله
 799 يماده يره]تبص حهيال 791 يماده يطور نمونه، تبصرهبه (7)مورد اشکال قرار گرفت.

مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، »داشت يکه مقرر م قانون[
، «تواند مستند علم قاضي قرار گيرداظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات مي
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 هااما بعد (9)د شد؛ييحضرت امام توسط شورا تأ يبا فتوا يل عدم تنافيدلنخست به يدر مرحله
با »د که شن اشکال بر ماده وارد يا (4)يمقام معظم رهبر يمستند به فتوا 9/2/9919در مورخ 

بعد  (791)در مورد علم قاضي، در تبصره ماده  (العاليمدظله)توجه به نظر مقام معظم رهبري 
 يوهشکدهپژ« )اضافه شود "آور باشندکه نوعاً علم"عبارت  "ساير قرائن و امارات"از عبارت 

 (.22: 9917، نگهبان يشورا
 يمطرح شده، اما مبنا و مستند شرع يرت شرعيعنوان مغاز در مراحل مزبور بهين يموارد

ناظر بر  ن مواردياممکن است گفته شود افته است؛ يها در اظهار نظر شورا انعکاس نآن
ا ياز حضرت امام  ييمراحل اول و دوم، فتوا يب طيترتها بهبوده، که در خصوص آن ياحکام

ش نظر يخو يشورا براساس برداشت اجتهاد ي، در دست نبوده و لذا اعضايمقام معظم رهبر
، يمقام معظم رهبر يدوم که فتوا يد گفت اوالً در مرحلهين احتمال باياند، در پاسخ بدداده
ار نبوده، يختدر ا ييله فتواکه از معظم يقرار گرفته بود، در موارد قانون يبررس يار شرعيمع

قانون حفظ  يکپارچگيله يوس نيند، تا بدکن خأل را پر يق استفتا ايتوانست از طريشورا م
ب از يترتدوم، به ياول و چه در مرحله ياز موارد، چه در مرحله يارياً در بسيثان (5).شديم

وده، و در موضوعات مطروحه فتوا در دسترس ب يو مقام معظم رهبر )ره(ينيخم حضرت امام
ند، کبر آن استناد و احتجاج  آنکهياتفاقاً شورا همسو با همان فتوا بر مصوبه اشکال گرفته بود، ب

استشکال  يواحد در شاکله يساختن اسلوب يجار يبراتوانست ين فتاوا ميکه ارجاع به ا
 ده باشد.يد فايمف بر مصوبه يشرع

د از سه ماه تا يادوپنج ضربه شالق و تبعون هفتيسيکم يمصوبه 749 يطور نمونه، در مادهبه
شده بود، شورا در اظهار نظر مورخ  ينيبشيمردان پ يبرا يعنوان حد قوادسال بهکي

حکم به تبعيد بايد براي بار 749در ماده »راد گرفته بود که يگونه انين ماده ايبر ا 71/91/9922
نباشد، بنابراين ماده مذکور از اين سال دوم و مدت آن بايد با نظر حاکم باشد و بيش از يک

(. در نظر شورا سه نکته 22: 9917نگهبان،  يشورا ي)پژوهشکده« جهت اشکال شرعي دارد
ن يکه مبا يدوم ارتکاب، موضع يد در مرتبهيه دانسته شده است: اوالً ثبوت حکم به تبعيالرعاالزم

ن مدت ييتع ياً وابستگيثان (9)(؛717: 1ق]ب[، ج 9499، ياست )عالمه حل يقول مشهور فقه
د را تا هنگام توبه محکوم يتبع يفقها در مخالفت با آن، دوره ي، که برخيد قاضيد به صالحديتبع

، يگانيگلپا ي؛ موسو419: 49ق، ج 9414، ي؛ نجف94: 5ق، ج 9412، يفهد حل)ابن انددانسته
 يرش از سويرغم پذکه به يسال، قولکيد به يد حداکثر زمانِ تبعي(؛ ثالثاً تحد911: 7ق، ج 9497

از فقها را به دنبال داشته است  ياري(؛ مخالفت بس455: 9، ج9491، يس حليادرقدما )ابن يبرخ
مشخص  ،حاتي(. براساس توض72: 99ق، ج 9492، يي؛ طباطبا994: 9، ج9497، ي)محقق حل
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مقابل شهرت  يعنه، نقطهثمبحو يمقرره ينهيشنهاد شورا در زميپ ياز فرازها يشود که برخيم
حضرت امام در  يتطابق ماده با فتوا يقاً نظر شورا در راستايگرفته قرار دارند، اما دقشکل ييفتوا
د شده و يگر تبعيد يند: قواد از شهر خود به جايفرمايجا مله بوده است، امام در آنيرالوسيتحر

ص يموکول به تشخ يکه مدت نفست يد نيدوم است، و بع ين حکم در مرتبهيأحوط ثبوت ا
 (.429: 7تا، ج ي، بينيخم يحاکم باشد )موسو

مقام  يرت با فتوايل مغايدلاد بود که مصوبه بهيقابل اصط يز موارديدوم ن ياتفاقاً در مرحله
طور مثال در به .ح شوديبه مستند آن تصر آنکه، بدون است راد واقع شدهيمورد ا يمعظم رهبر

قانون[  711 ي]مادهون يسيکم يمصوبه 722 يماده «ب»بر بند  79/9/9919نظر مورخ  اظهار
شدنِ  يتلق يت شده، موجب عمديکه نوعاً سبب جنا را يصورت مطلق ارتکاب کارکه به

نسبت به مواردي  (722)اطالق بند )ب( ماده »راد وارد شده بود که ين ايدانست، ايت ميجنا
شود خالف جه يا آگاه نبوده که آن کار موجب جنايت ميکه مرتکب در زمان ارتکاب عمل متو

ولي آگاه »... گردد: چنانچه در انتهاي اين بند عبارت زير اضافه شود اشکال رفع مي ،شرع است
که مضافاً به اين .«شودو متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي

 يشورا يپژوهشکده« )بر اين امر بايد اصالح شوند اين ماده نيز مبنياً (9)و  (7)هاي تبصره
 يبر عمد يمبن يدگاه مقام معظم رهبريجهت با دقاً همي(. اشکال مذکور دق12: 9917، نگهبان

اقدام  ينوعاً کشندگ يصهياز رفتار غالباً کشنده در فرض جهل مرتکب به خص ينبودن قتل ناش
 (.9922: ياخامنه ينيحساند )ان فرمودهياست، که در درس خارج فقه ب

رغم آنکه حسب بر قانون آن بوده که به يند نظارت شرعيز در فرايبرانگار تأمليبس ينکته
ر يا تغايعنوان مالک احراز تطابق به يا مقام معظم رهبري ينيخم حضرت امام يمراحل دوگانه، فتوا

، مقررات ير همان مقطع زمانمصوبه در نظر گرفته شده بود، بعضاً شورا در نظارت خود د يشرع
ست. در ادامه ير نيپذهيکه چندان توج يده بود؛ امريمتفاوت سنج يار را با مالکيمع يمنطبق بر فتوا

 ابد.ي يشتريق ابعاد نقد حاضر وضوح بين طريشود تا از ايح مين حالت تشرياز ا يموارد
 بر مدار نظر حضرت امام اريمع ياول که اصوالً فتوا يدر مرحله نخست. يمرحله ينمونه

ان نهاده بود، يشان بنيا يحاً براساس فتوايش از پنجاه اشکال را صريبوده و شورا ب ينيخم
ون مطالبه يسيح آن از کميشده و تصح يامام خالف شرع تلق يهمسو با فتوا يمصوبه يگاه

گاه پزشک در  هر»داشت ياشعار م قانون[ 415 ي]ماده مصوبه 411 يمثال ماده يبراشده بود. 
دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه و خسارت است، مگر معالجاتي که انجام مي

که عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازين فني بوده و قبل از اقدام به معالجه از مريض آن
ا يمار يبکه معتقدند اگر  (2)حضرت امام است ين مقرره منطبق با فتوايا...«. برائت گرفته باشد
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و  هدطبابت د يز خبره باشد، اجازهيحاذق بوده و در عمل ن يکه از نظر علم ياو به پزشک يول
، ينيخم يب است )موسويتر ضمان طبيمار وارد شود، قول قويبر ب يتيدر اثر معالجه جنا

موارد که يدرحال 9/1/9921مورخ  اظهار نظرنگهبان در  ين، شوراي(. با وجود ا591: 7 تا، جيب
حضرت امام خالف شرع دانسته بود، در  يرت با فتوايح بر مغاياز مصوبه را با تصر يمتعدد
از اين جهت که ضمان طبيب در صورت عدم  [(411ماده )در »]اعالن داشته  ماده نيمورد ا

ماند، خالف موازين شرع ثابت مي ،در فرض عدم اخذ برائت ،قصور و تقصير در علم و عمل
ت سبب اصالح يکه در نها ي(. اشکال951: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده)« شناخته شد

در صورت عدم قصور يا تقصير پزشک در »ن مضمون شد که يبا ا يامصوبه و الحاق تبصره
که  يموضع«. هرچند برائت أخذ نکرده باشد ،علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد

(، که 929: 9 ، جق9491، يس حليادره )ابنبود يس حليادراز ابن يهماهنگ با قول شاذ
، ينظر )محقق حل( و اتفاق499-491: ق9492، يزهره حلباجماع )ابن ياز فقها ادعا ياريبس

 اند.دهکربر خالف آن را  (2)(479: 9 ، جق9497
بودن بر  يشرع نظرحه از يال يابيدوم، که اساس ارز يدر مرحله دوم. يمرحله ينمونه

شان، يا يموادِ هماهنگ با فتوا يافته بود، برخياستقرار  يمقام معظم رهبر يفتوا يسنجه
شورا  نکهيارغم به 79/9/9919مورخ  اظهار نظرمثال، در  يبراشدند. خالف شرع دانسته 

ده و کربر مصوبه وارد  يمقام معظم رهبر يرت با فتوايمغا يواسطهرا به ياشکاالت متعدد
له را معظم يمواد منطبق با فتوا يبرخ اظهار نظرن يدر هم (1)بود،ها شده خواستار اصالح آن

بر  اظهار نظرن ياز هم 79ابند. در بند ير ييتحت عنوان خالف شرع، مورد اشکال قرار داده تا تغ
راد ين ايبر جن يات عمديقصاص در جنا يمشعر بر انتفاقانون[  919 ي]ماده 919 يعموم ماده
مقام معظم  يکه مطابق فتوا يدگاهي(. د919: 9917، نگهبان يراشو يپژوهشکدهشده بود )

ن يد. اکرشنهاد يمتفاوت پ يرا وفق موضع فقه ر آنيياما شورا تغ (91)افته بود،ير يتحر يرهبر
شود، ياز ابهام م ياقانون در هاله يفرو رفتن منبع فقه موجب آنکهنظارت، ضمن  يوهيش

ن يب مقررات منطبق با موازيابتدا نقش خود را در تصو ز نتواند ازيسبب خواهد شد مجلس ن
 د.شوار يمع يص فتواير در تشخيتح يند و دچار نوعکفا يا يشرع

ن شبهه يبر قانون، خود موجب بروز ا يواحد در نظارت شرع يت منبع فقهيعدم حاکم
ت يصالح نبوده و از ينيمع يساختن گفتمان فقه يکه شورا ملتزم به جار يتيشود که در وضعيم

 يدر موارد يکه حت ينحومواضع مختلف برخوردار است، به يدر عرصه ياگسترده ينشيگز
ن يف کرده است، که اتفاقاً چنيتوص يقانون يعنوان مبناار را بهيمع ياقوال شاذ و در تضاد با فتوا

رفته شود، کار گبه يات اجتماعيمتناسب با مقتض يهادگاهياتخاذ د ي، چنانچه در راستايکرديرو
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طور نمونه، ت نکرده است. بهيتبع يمشن خطير موارد از ايابد، چرا در سايز بيه نيتواند توجيم
قات ي)مرکز تحق ينيخم حضرت امام يفتاوا يون، در راستايسيکم يبر مصوبه ياشکاالت متعدد

: 9911قضا،  يو پژوهش يآموزش يمؤسسه) ي( و مقام معظم رهبر74: 9922ه، ييقضا يقوه
ه گرفته ير خسارات مازاد بر ديو سا يدرمان يهانهيتدارک هز يرت شرعي( از نظر مغا979-977

که ي(، درحال954، 959، 949، 941، 971 :9917نگهبان،  يشورا يشده است )پژوهشکده
 (،912: 9ق، ج 9472، يرازي)مکارم ش يرازيات مکارم شيمعاصر مانند حضرات آ ياز فقها ياريبس

ه، ييقضا يقات قوهي)مرکز تحق يد زنجاني، عمي، گراميلياردب ي، موسوي، مظاهريدانهم ينور
 ز جبران کند،يمزبور را ن يهانهيد هزيبا ي( معتقدند که جان21: 9921، يزدي) يزدي(، 9-75: 9922
(؛ 919-922: 9، ج 9929، يشوشتر ياقامه شده است )مرعش يمتعدد فقه يه ادلهين نظريو بر ا
انه از يسال ياعالم يهياس با نرخ دي، در قيدرمان يکه به نظر، با توجه به مخارج باال يموضع

ن موضع مستظهر يدارد، اما شورا ا يشتريب يجامعه همخوان يط کنونيه، با شراييقضا يقوه يسو
 رفت.ينپذ يرت شرعيل مغايدلباال را به يفقه يبه پشتوانه

 اريمع يق مصوبه با فتوايمراحل احراز تطب. 2
ن يدر ا ،بوده است قانونبر  يکه مالک نظارت شرع يايگفتمان فقه ييپس از شناسا
مجزا به شرح احراز  يب در مراحليترتمذکور، به يابيدر ارز نگهبان يشورابخش، عملکرد 

ق يان طري(، ب7-7)بند  يرت شرعيمصداق مغا يان محتواي(، ب7-9)بند  يرت شرعيموارد مغا
( 4-7)بند  يرت شرعيت احراز اصالح موارد مغاي( و در نها9-7)بند  يرت شرعيرفع مغا

 است. شده يبررس

 يرت شرعيق مغاي. احراز مصاد2-1
ست در فرصت يبايمجلس، م يشورا بر مصوبه ير نظارت شرعين گام از مسيدر نخست

س در نحو منعک، بهين شرعياز مصوبه که خالف مواز ي، با استخراج موارديقانون يمقررشده
 ند.کرت يها اجتناب و اعالم مغاد آنيي، از تأاستار، يمع يفتوا

به رتيمغا نوع با متناسب موارد،ن يت اظهار نظر شورا در ايسته بود ماهين راستا، شايدر ا
که  ييهادگاهيا ديه، يعلر با اقوال مجمعٌير که در خصوص مصوبات مغاين تقريآمد؛ به ايم عمل

فقها  يبرخوردار است که مورد اعتنا قاطبه ياستدالل يشذوذ و ضعفِ مباننظر مخالف، از چنان 
ر در موارد ين تعبيا يريکارگاستفاده شود. اما از به «خالف شرع»قرار نگرفته است، از اصطالح 

 ين حاالتيز برخوردار نباشد، احتراز شود. در چنيمعتبر، هرچند از شهرت ن يفقه يبر رأ يمبتن
نگهبان،  يار و نه شرع باشد. شورايمع يرت آن با فتواير نظر شورا مشعر بر مغاسزاوار بود اظها
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از اشکاالت، مقررات  يارياما در بس (99)ن نکته را لحاظ کرده،يموارد ا يدر برخ يدرستبه
دگاهِ يکه اتفاقاً گاه ديراد قرار داده، درحاليمورد ا« خالف شرع»را با عنوان قابل نقد  شدهبيتصو

ن خالف يا منطبق با نظرگاه مشهور بوده، با وجود اي يون، اجماعيسيکم يمصوبه يابتنامورد 
 درنگ دارد. يجا يکه قدر يشرع قلمداد شده است؛ قضاوت

رت ي، در خصوص هر مغاينگريئز از جزيست با پرهيباينظارت م نديفران قدم از يدر ا
ق ضمن ين طريگرفت، تا از ايمکالن مورد مالحظه قرار  يتِ مصوبه، در نگاهي، کليشرع

ن يشود. ا يريقانون جلوگ ير اجزاياشکال وارده در سا يقانون، از بقا يحفظ انسجام درون
، در نگهبان يشوراطور مثال ت نشده است. بهيحه رعايدر نظارت بر ال ينحو مطلوبضابطه، به
مجازات  ييف قضايفنهادها مانند تخ يد تا شمول برخکرتالش  71/91/9922مورخ  اظهار نظر

 يتمامن نگرش در يکن ايد، لکنمنع  يرات منصوص شرعيا مرور زمان را نسبت به تعزي
ب و صدور يمرور زمان تعق يتسر اظهار نظر 92که در بند يافت؛ درحاليانعکاس ن مصوبه

رات منصوص مورد اشکال قرار ي، به تعزقانون[ 915 ي]ماده مصوبه 914 يحکم موضوع ماده
 يراد نسبت به مرور زمان اجراين ايهم ي(، ول54: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکدهگرفت )

 فيدر خصوص نهاد تخف، وارد نشد. قانون[ 912 يمصوبه ]ماده 919 يمجازات، موضوع ماده
اطفال و نوجوانان  ياز سو ير منصوص ارتکابيمستوجب تعز ميجرا بر آنشمول  ،زين ييقضا

 يشورا يپژوهشکده) مورد اشکال واقع شده قانون[ 19 ي]ماده مصوبه 19 يموضوع ماده
بزهکاران  ر منصوصيتعز ييقضا فيدر خصوص تخف يراديا نيچن اما(، 59: 9917 ،نگهبان

 مطرح نشد.( قانون[ 92) يمصوبه ]ماده 99 يبزرگسال موضوع ماده
 يرع فراوانر شيت از وجود مقررات مغايون، حکايسيکم يمصوبه ير، بررسيبه هر تقد

به  يقانون ن موارد در قالبيرفت، ايپذين راستا صورت نميداشت، که اگر نظارت شورا در ا
 يشدنهيکشور توج يدر ساختار نظام حقوقگمان يبکه  يآمدند؛ امرياجرا در م يمرحله

 يو برخ است هشدمحقق ن قانونطور کامل در خصوص ن، هدف مزبور، بهيست. با وجود اين
 د.کرک يها را در دو عرصه از هم تفکتوان آنيت در خصوص آن وجود دارد، که ممالحظا

 ريرمغايبر مقررات غ ي. اشکال شرع2-1-1
با شرع داشته باشد، مورد اشکال قرار گرفته،  يون منافاتيسيکم يمصوبه آنکهبدون  يگاه

ت به عدول از ينهادر ا ي (97)دهيا به اصالح نادرست مصوبه انجامي ين اقداميامد چنيکه طبعاً پ
 (99)راد منجر شده است.يا

ت، يقصاص در حالت شرکت در جنا يفايرامون استيمصوبه پ 929 يبرخورد شورا با ماده
. است يرضروريغ نديفراک ي يش، پس از طياز انصراف شورا از اشکال خو يروشن ينمونه
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دم عليه يا ولي، مجنيرددر موارد شرکت در جنايت عمدي، حسب مو»عنه ُمبحوث مادهحسب 
تواند يکي از شرکاء در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد فوراً سهم خود از ديه مي

، شريکان يا بيش از يکي از آنان را قصاص کند يهکه همو يا اين ،شونده بپردازندرا به قصاص
شوندگان ، به قصاصمازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص يهکه ديمشروط بر اين

شود نيز شوندگان همه شريکان نباشند، هر يک از شريکان که قصاص نميبپردازد. اگر قصاص
عليه يا اگر مجني»ز ين ماده نيا ي، مطابق تبصره«جنايت را بپردازد يهبايد سهم خود از دي

جاني دم، خواهان قصاص برخي از شريکان باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مولي
شوندگان، بيش از سهم قصاص يهکه ديگذشت کرده يا با آنان مصالحه نموده باشد، درصورتي

اظهار در  «.شوندگان بپردازدآنان را به قصاص يهجنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد دي
د ( و تبصره آن، مقصو924در ماده )»ن ماده اشکال گرفته شد که يبر ا 71/91/9922مورخ  نظر

 ر.ک:گردد )در اين خصوص  اظهار نظراز سهم جنايت هر يک از شرکاء بايد روشن شود تا 
، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )الواجب از کتاب قصاص تحريرالوسيله( في القول 45 يلهئمس

حضرت امام در  يبا فتوا يچ تعارض معنادارياست که مصوبه ه ين در حاليا (94)(.991: 9917
ون در اصالحات يسيکم رونيازا ،داردن يراديز ايه نداشته و اساساً متن مصوبه نليرالوسيتحر

( ابهامي ديده 924به نظر کميسيون در ماده )»د که کراظهار  يدرستبه 7/5/9911گرفته در انجام
بر موضع سابق خود در گر يبار د(. اما شورا 991: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )نشد

ر از آن شد تا در يون ناگزيسيآن کم يدر پ ؛دياصرار ورز 79/2/9911خ مور اظهار نظر
 يت را ناظر بر حالتيک در جنايشتر بودن سهم شريماده، ب يدر تبصره 72/1/9911اصالحات 

که  يده است، امرکرها مصالحه ا با آنيده ير شرکا را بخشيبداند که صاحب حق قصاص سا
ت متأثر از استناد يک در جنايرا مازاد بودن سهم شريزاز استدالل است،  ياشکال آن مستغن

شورا در بند  رونيازاه است. يعليبا مجن يجان يهير شرکا و تفاوت ديت به ساياز جنا يبخش
ت، ماده را با همان يد را خواست و در نهاير جدييحذف تغ 79/9/9919نظر مورخ  اظهار 91
 (.991: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکدهکرد ) دييه آمده بود تأياول يکه در مصوبه يبيترت

ز يمحض، ن يخطا يهيپرداخت د لئومسدر مورد  قانون[ 499 ي]ماده مصوبه 499 يماده
افته که ير ييتغ ياگونهن حال بهي، با ااست که اساساً وارد نبوده يراداتياز سنخ ا يگريشاهد د

که ديه خطاي محض درصورتي»ن ماده يمطابق اه است. ياول يمحتواهمان  يدربردارنده
يا نکول او از قسامه ثابت شود، به عهده خود  ،يا نکول او از سوگند ،جنايت با اقرار مرتکب

مورخ  اظهار نظردر «. عاقله بايد آن را پرداخت کند ،مرتکب است و در غير اين صورت
مثبت جنايت است يا خير؟ آيا نکول از سوگند »ان شده بود که ير بياخ يدر مورد ماده 9/1/21
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: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )خواهد شد اظهار نظرابهام دارد، پس از رفع ابهام 
ت در حالت نکول يجنا يت اثباتيقابل صراحتبهگرفته شده که ماده  يراد ابهام در حالي(. ا947

ن بخش از ماده را ين اويسيرو کمنيازا ست،يمتوجه آن ن ياشکال رونيازارفته، ياز سوگند را پذ
که جنايت با اقرار ديه خطاي محض درصورتي»د کرحذف و مقرر  72/1/9911 يدر جلسه

ون يسياز کم 79/9/9919نظر  متعاقباً در اظهار«. عهده خود مرتکب است بر ،مرتکب ثابت شود
 اصالح 9921مصوب  يقانون مجازات اسالم 915 يخواسته شد که متن ماده را مطابق ماده

د ييگونه تأنيت ماده اينهادر ن راستا ي(. در ا947: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکدهد )کن
که جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، در جنايت خطاي محض درصورتي» :شد

نکول او از سوگند يا قسامه ثابت  عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب يا پرداخت ديه بر
ت از يه حکاياول يد شورا با مصوبهييمورد تأ ييمتن نها يسهيمقا«. هده خود او استع شد بر

 عدم ورود اشکال از ابتدا دارد.

 ريبر مقررات مغا ي. عدم اشکال شرع2-1-2
ت يدر نها، و گرفتن آنمورد اشکال قرار ن و ونيسيکم يدر مصوبه يرت شرعيوجود مغا

 .رادات افزودين دسته از ايبه ا توانيد شورا را مييهمراه شدن با تأ
ر يزان تعزيناظر بر ضرورتِ کمتر بودن م ييفقه جزا يصياز قواعد تنص يکيح آنکه يتوض

ست از آن کمتر يباير مي، که تعزياز حد است، فارغ از اقوال مختلفِ ناظر بر نوع حد
 (99)نه ضربه است،، نودوافتي يآن محمل فقه يتوان برايکه م يريزان تعزيحداکثر م (95)باشد،

مانند  يمتعدد يهاحداقل تا حداکثرِ مذکور، مؤلفه يد مجازات در بازهيمنظور تفربه يکه قاض
رد، اما در هر صورت يگيها را در نظر مر آنيو نظا ياقدام ارتکاب يوهيبزهکار، ش يزهيانگ

مرتکب  يفريک ينهيشيپها سابقه و ن مؤلفهياز ا يکين حداکثر را ندارد. يتجاوز از ا ياجازه
، به دادگاه اجازه داده که يقانون مجازات اسالم 992 يمادهاست که اطالقِ  ين در حالياست. ا

رات شود، صرفاً يکتاب تعز 992 يمادها ي 512 يمادهم موضوع يمرتکب جرا ياگر مثالً کس
کصدوچهل هشت يازده و يکصدويب تا يترت، بهيفريت مؤثر کيمحکوم يل داشتن سابقهيدلبه

 آن کامالً آشکار است. يرت شرعيکه مغا يامر ؛ندکضربه شالق محکوم 

 يرت شرعيق مغايان مصاديب ي. چگونگ2-2
بر مصوبات مجلس آن است که پس از احراز  ينظارت شرع مسائل مطلوب دراز  يکي
 925 يمادهد. مطابق شوان يآن ب يرت، با صراحت اشکال وارده مشخص شده و مبنايمغا

، در صورت رد مصوبات مجلس، مؤظف است علت نگهبان يشورا»مجلس  يداخل ينامهنييآ
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 «.ديحاً به مجلس گزارش نمايرد را صر
مصداق  يخوببه ياري، در موارد بسقانوندر خصوص  نگهبان يشورا ياظهار نظرهادر 

 ست.ا شدهح يتصر (منقوض يشرع يا ضابطهيحکم )آن  يز مستند شرعيرت و نيق مغايدق
که در  است افتهيشورا انعکاس ن ياظهار نظرهان مهم چندان در متن يموارد ا يکن در برخيل

 خواهند شد. يادامه بررس

 رت و مستند آنيضاح مصداق مغاي. عدم ا2-2-1
رت، ير و نه مستند مغايمصداق مغا يشورا نه محتوا ياظهار نظرهااساساً در  يگاه

 شود:ين خصوص اشاره ميبه چند نمونه در ا ريدر زندارند.  يکدام بازتابچيه
 941 ي]ماده 991 يمادهنسبت به  71/91/9922مورخ  اظهار نظردر  )الف(. ينمونه

تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب  ،کيفري مسؤوليت»که مصوب شده بود قانون[
(، خالف 991ده )عموم ما»راد گرفته شده بود که ين اي، ا«جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد

نجا اوالً معلوم ي(. در ا95: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )شدموازين شرع شناخته 
ار، يا اختيود عقل، بلوغ يک از قيعموم ماده، نسبت به کدام يرت شرعيست که منظور از مغاين
 ليدلاً بهکه نظر شورا صرفيدرحال (92)م؛ينسبت به کدام جرا يا هر سه مورد است، و از طرفي

طور شفاف به توانست بهيار، آن هم فقط در جرم قتل بوده، که ميد اختياحتراز از التزام به ق
ن ييز تعير نيتغا ياً مستند شرعيند؛ ثانکح يتصر ،ردين عموم قرار گيد مشمول ايکه نبا يمصداق

نظر وجود  قن فقها اتفايقتل، ب يدر خصوص مجوز نبودن اکراه برا يحت نکهيانشده است، چه 
: 2 ، جق9415، يز بر آن شده )خوانسارياجماع ن يرا در کنار قول مشهور که ادعايندارد، ز

 ، جق9477، ييخو يند )موسوالئقا يفريوليت کئت اکراه در مسيز قائل به رافعين يتي(، اقل929
مناسب رو نيازا(، 974: 9 ، ج9929، يشوشتر ي؛ مرعش971: 9 تا، جي، بياض کابلي؛ ف94: 47

 شد.يز اشاره ميبود به مستند ن
 قانون[ 729 ي]ماده 722 يماده يرامون تبصرهيپ 71/91/9922در اظهار نظر مورخ  )ب(. ينمونه

، اشکال شده «سرقت پدر يا جد پدري از فرزند يا نوه خود جرم نيست»داشت يکه اشعار م
 يشورا يپژوهشکده« )شداخته (، خالف موازين شرع شن722اطالق تبصره ماده )»بود که 
مذکور به سکوت  اظهار نظراشکال در  يمستند شرع آنکهنظر از (. صرف14: 9917، نگهبان

شرع شناخته  يکه مناف« اطالق» يست و متعلق واژهيز روشن نيراد نيا يبرگزار شده، محتوا
؛ چه اگر به جرم يجد پدرا يا به پدر يگردد، يا سرقت بر ميا به جرم يشده، محل ابهام است، که آ

 ير شود که منظور شورا آن بوده که ارتکاب هر سرقتيطور تفسنيو سرقت برگردد، ممکن است ا
ن نگرش يا يکه ممکن است در راستا ي؟ موضعستيوالد فاقد عنوان مجرمانه ن ياز سو
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اند ازمند شدهيد جواز اخذ مال فرزند به پدر نيل شود که مشهور فقها قائل به تحديتحل
شود ين موارد صرفاً حد ثابت نمين مبنا در اي(، که بر ا492: 97 ، جق9491، يعامل يني)حس

اما بردن مال فرزند توسط پدر ممنوع و مشمول اطالقات  (92)(،412: ق9477، ي)فاضل لنکران
هر  يطور مطلق قائل به اباحهکه اگر بهي(؛ درحال9922: ييخواهد بود )مقتدا يريسرقت تعز

 يشيگر هر ربايد (91)(،929: ق9495صدوق،  خيشم )ينه اخذ مال از فرزند توسط پدر شوگو
عنوان  ياساساً از نظر شرع يبرخ يحت انکهتوسط پدر فاقد وصف مجرمانه خواهد شد؛ چن

ر پدر را يحاً تعزي(، و صر14: ق9474، ينجف يدانند )مرعشيسارق را بر پدر قابل اطالق نم
به پدر و جد « اطالق»اگر متعلق  (71)(.929: 9 ، جق9472، يرازيمکارم شاند )دانسته يمنتف
از  يبرگردد، ممکن است مقصود شورا انصراف حکم جرم نبودن سرقت پدر و جد پدر يپدر

ن مصداق ييدانسته شود. در هر صورت عدم وضوح در تب يرشرعينسب غ يموارد رابطه
که ممکن است  يالهئند، مسکحذف اصل تبصره را  ييون قضايسيرت سبب شد کميمغا

ل يدلپدر، به يازمنديدر فرض ن يها در موارد سرقت از مال فرزند، حتموجب شود دادگاه
 يل اجماع فقهيدلکه به ي، حکم به مجازات دهند، امريرياطالقات مقررات ناظر بر سرقت تعز

 بردار نخواهد بود.هيپدر، توج ياز سو ين اخذِ ماليبر جواز چن يمبن

 ن مصداق آنييرت و عدم تعيان مستند مغاي. ب2-2-2
قاَ يمصوبه مشخص شده، نوع اشکال دق يرت شرعيمستند مغا نکهيا باموارد  يدر برخ

 يپ منظور شورانتواند به ييون قضايسيکم است ن امر سبب شدهيف نشده است، که هميتوص
 ببرد و اشکال را مرتفع کند.

داشت ياشعار من موارد است که ياز ا يانمونه قانون[ 422 ي]ماده از مصوبه 429 يماده
تکاب جنايت توسط يک نفر از دو يا چند نفر معين، چنانچه تعيين ردر موارد علم اجمالي به ا»

تواند از متهمين مطالبه قسامه و صورت حصول لوث، صاحب حق مي مرتکب ممکن نباشد، در
که همگي، حسب مورد قسامه اقامه کرده تيدر صورت عدم لوث مطالبه سوگند نمايد، درصور

در  نگهبان يشورا«. طور مساوي توسط آنان پرداخت خواهد شديا سوگند ياد نمايند، ديه به
( با 429در ماده )»ان داشته بود ين ماده بيدر خصوص ا 9/1/9921مورخ  اظهار نظر 99بند 

شود، بنابراين الزم  المال دادهز بيتالعالي( ديه بايد اتوجه به فتواي مقام معظم رهبري )مدظله
ن اشکال، ي(. در ا945: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )است اين ماده اصالح گردد
المال، ناظر بر حالت وجود تيه از بيپرداخت د نکهياان شده، اما يمستند نقد وارده بر مصوبه ب

ا مادون نفس ياعم از بر نفس  يتيا شامل هر جنايا هر دو صورت؛ و آيا فقدان آن، يلوث است 
ن ابهام آن شد که متعاقباً يا يجهين نشده است. نتيقاً معيدق ،قياز مصاد يا برخياست 
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ق يمصاد يهيه ناظر بر حالت لوث، و آن هم در کلين تصور که ثبوت پرداخت ديون، به ايسيکم
ارتکاب جنايت توسط  در موارد علم اجمالي به»د کرگونه اصالح نيات است، ماده را ايجتا

يک نفر از دو يا چند نفر معين، چنانچه تعيين مرتکب ممکن نباشد، درصورت حصول لوث، 
ق ياست که در فرض وجود لوث، از طر ين در حاليا«. شودالمال پرداخت ميديه از بيت

رسد، و از نظر مقام معظم يالمال نمتيوليت بئشود و نوبت به مسيف مين تکلييقسامه تع
 يه نفس است، اموريت عليز محدود به جنايالمال در موارد فقدان لوث نتيوليت بئمس يهبرر

مورخ  اظهار نظرمجدداً در  رونيازااند، م شدهيقاً خالف آن تنظيدق ياصالح يکه مصوبه
المال به ، شمول اطالق پرداخت ديه از بيت424 يمادهدر رو شده که هراد روبيبا ا 79/9/9919

، لذا بايد اين ماده اصالح شود ،است (العاليمدظله)خالف فتواي مقام معظم رهبري  ،لغير قت
در موارد علم اجمالي به ارتکاب »د که دهيشنهاد مير پيح ماده را به شکل زيخود شورا تصح

جنايت، توسط يک نفر از دو يا چند نفر معين، در صورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم 
و در صورت عدم وجود لوث، صاحب  ،شوداد قسامه در اين باب عمل مياجمالي، طبق مو

تواند از متهمين مطالبه سوگند کند اگر همگي سوگند ياد کنند در خصوص قتل ديه از حق مي
« شودشود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت ميالمال پرداخت ميبيت

ت ينخست ماه يکه اگر در همان وهله يالهئ(. مس945: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده)
 د.کرينم يرا طوالن نديفراشد، ين مييقاً تبيرت دقيمغا

ن آن، اشکال ييل سهو در تبيدلرت مطرح شده، اما بهيذکر است که گاه مصداق مغاان يشا
مقرر قانون[  911 ي]مادهاز مصوبه  411 يمادهطور مثال افته است. بهيانعکاس ن يدرستبه
اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به »داشت يم

در  71/91/9922مورخ  اظهار نظراز  24در بند  نگهبان يشورا«. شودپرداخت ديه محکوم مي
( پرداخت ديه، خالف موازين شرع است، بايد 411در ماده )»د کران ين ماده بيمورد ا

الجنايه  في الثاني المقصد من ذيل الثامن 4 يلهئها را حاکم معيّن کند. )به مسرتخسا
، اظهار نظرن ي(. در ا972: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده» )شود( الوسيله توجهتحرير

 ير اصلين بردن عضو زائد و غياز ب يهيحضرت امام حکم بر ثبوت د يشورا با استناد به فتوا
است که  ين در حالين خسارت توسط حاکم شد، اييشرع دانست و قائل به تع را خالف

 يراد نقص، در معنايموجب ا يت ارتکابيکه جنا ين موارديحضرت امام معتقدند در چن
د يتأک آنکهحکومت خواهد بود، و جالب  يشود، مجرايه نميعليخاص خود، در مجن

، و منظور از استمرادف ارش يفهوم اصطالحر از ميغ يين حکومت، در معنايند که ايفرمايم
است که اختالف  ينحوبه يقاض يبرا يريگميتِ اصدار حکم و تصميآن ثبوت صالح
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 ير جانيتعز ين و حتيق دستور مصالحه به طرفيتواند از طريصله دهد، که ميآمده را فشيپ
حکومت در حکم به رو حصر مفهوم نيازا (79)(.519: 7 تا، جي، بينيخم يد )موسوشومحقق 

که در اصالحات  يآن با ارش، به شرح يسازد معادليي، و تأنگهبان يشوراخسارت در نظر 
 ماده قرار گرفت. يرت شرعياست که مستند اعالم مغا يين فتوايد، مباشماده منعکس  يينها

 يرت شرعيق رفع مغايان طري. ب2-3

ق به يطر يحه، به ارائهيال ي، در نظارت شرعنگهبان يشورااز محاسن عملکرد  يکي
که با  يگردد. امريرفع اشکال مصوبه بر م يچگونگ يبرامجلس  يو حقوق ييون قضايسيکم

بر مسائل نداشته  يفقه يندگان محترم مجلس احاطهيممکن است ضرورتاً نما نکهياتوجه به 
 اصالح مصوبه خواهد بود. يبراشان يمهم در ارشاد ا يباشند، عامل

از  ياريدر بس نکهياتر خواهد شد. چه حه روشنيلب با مداقه در سوابق الن مطيضرورت ا
ون نتوانسته به يسيده، کمکرن نييرفع اشکال را تب يش نحوهيخو اظهار نظرموارد که شورا در 

راد يله مورد ائح نشده و مجدداً همان مسيتصح يدرستمصوبه به رونيازاو  بردب يحاقِ اشکال پ
 (77)قرار گرفته است.

ون، يسيدر اصالحات کم نگهبان يشوران نظر ياز مواردِ عدم تأم يارياست که در بس يگفتن
ده که متعاقب آن اشکال برطرف کرشنهاد يمواد را پ يح عبارتيتصح يخود شورا چگونگ

 (79)شده است.يم
ون يسياصالح مصوبه به کم يخصوص چگونگدر موارد که شورا  ين، در برخيا با وجود

 يچندان هماهنگ يشنهاديرتِ پيرفع مغا ياشکال وارده و نحوه ين مبنايبده، راهکار دا
 شود.ين موارد بسنده مياز ا به ذکر چند نمونه ريدر زشود که يمشاهده نم
داشت يقانون[ اشعار م 425 يون ]مادهيسيکم ياز مصوبه 421 يماده )الف(. ينمونه

در اثر اجراء مجازات  ،حيات سلبِ غيرمستوجبِ دِهرگاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا ح»
اي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي کشته شود يا صدمه

 شود. در غير اينيا مستند به تقصير باشد، مجري حکم حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي
ن ماده يبر ا 9/1/9921اظهار نظر  94بند  در«. المال ديه را پرداخت خواهد کردصورت، بيت

نسبت به  ،421 يدر قسمت اخير ماده« در غير اين صورت»شمول عبارت »اشکال شده بود که 
 ،ديه ندارد ،د و مجري تجاوز از مجازات مقرر نکرده باشدريگموردي که قصاص عضو انجام 

 يلهئمس ر.ک:) ناخته شد( خالف موازين شرع شرهتوجه به فتواي حضرت امام) با ن سببيبد
ن ي(. در ا942: 9917نگهبان،  يشورا ي)پژوهشکده« االستيفاء تحريرالوسيله(کيفيه في القول  99

ر موارد يت قصاص عضو در غيه در موارد سرايالمال بر پرداخت دتياستشکال، شورا ضمان ب
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ند، اهيقائل به عدم ثبوت دحضرت امام که  يرت با فتوايل مغايدلر را، بهيبر عمد و تقص يمبتن
عضو، جز در موارد  يکنندهقصاص»ند: يفرماينه مين زميداند. حضرت امام در ايخالف شرع م

نظر از آنکه (. صرف599: 7تا، ج ي، بينيخم ي)موسو« ستيت قصاص ني، ضامن سرايتعد
المال را از آن تيب نداشته، که بتوان عدم ضمان يه به شکل کليد يبر نف يحيچ تصريامام ه يفتوا

ت کرد، چه ينه را تقوين زمينگهبان در ا يتوان برداشت شورايم ينياستنتاج کرد، اما بنابر قرا
المال اشاره کرده تيه بر بيبر ثبوت د يبحث از فرع مزبور، به وجود قول مبن يفقها در اثنا يبرخ

؛ 992: 99ق، ج 9499، يهان؛ فاضل اصف495: 7ق، ج 9497، يد ثانياند )شهرفتهيو آن را نپذ
بودند،  ين موضعيل به اتخاذ چنيرو چنانچه امام ماني(، ازا995: 99ق، ج 9491، يعامل ينيحس

چه بسا عدم  يفرمودند. به هر رويح مياند، حتماً بدان تصران بودهينکه در مقام بيا ينهيبه قر
ون روشن نباشد و لذا يسيکم يامام، سبب شده بود که اشکال شورا چندان برا يح در فتوايتصر

گر يبار د 79/9/9919اصل ماده را حذف کرد. متعاقباً در اظهار نظر مورخ  7/5/9911 يدر جلسه
مصوبه قبلي صحيح نبوده و الزم است ايراد  (421)حذف ماده »د و مقرر شد يراد سابق تأکيبر ا

ن صورت اصالح شود اشکال چنانچه اين ماده به اي ؛اين شورا در خصوص ماده مذکور رفع شود
 مستوجب سلبِ غيرِ گاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا حدِ هر .421ماده »گردد: مرتفع مي

اي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد در اثر اجراي مجازات کشته شود يا صدمه ،حيات
رد به قصاص شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حکم حسب مو

شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در يا ديه محکوم مي
 ي(. نکته942: 9917نگهبان،  يشورا ي)پژوهشکده« شودالمال پرداخت ميتعزيرات، ديه از بيت

ا ماده ب يرفع اشکال شرع يشنهاد شورا برايان توجه در اظهار نظر مجدد شورا آن است که پيشا
حضرت امام  يل تعارض با فتوايدلرا شورا مصوبه را بهيندارد، ز يه تطابقياصلِ اشکال اول يمبنا

 يدر نف يز، هرچند صراحتيله نيرالوسيمورد اشکال قرار داد، و فرع مورد استشهادِ شورا از تحر
ر که مذکو يهيت قصاص عضو نداشت، با توجياز سرا يناش يهيالمال در پرداخت دتيضمان ب
 يشنهاد شورا نه تنها بحث از انتفايکار رود. اما در پتوانست در چارچوب اشکال شورا بهيافتاد، م

رات ضمان يحضرت امام، در تعز يبر خالف فتوا يز اضافه شده، که حتيه در حدود نيضمان د
 (74)رفته است.يالمال را پذتيب

( قانون[ مقرر 914) يمادهون ]يسيکم يهياول ياز مصوبه 915 يماده )ب(. ينمونه
رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است؛ لکن اگر طول »داشت: يم

عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديده در مجنيعضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسيب
يت، صدق عمق جنا شود؛ لکن ميزان درديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي
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، رعايت تساوي در مقدار و در صورت امکان ،مانند سمحاق يا موضحه است هعنوان جنايت وارد
در »ن ماده اعالن شد يدر مورد ا 71/91/9922از اظهار نظر  27در بند «. عمق نيز الزم است
ه است و در صورت امکان، رعايت حمانند سمحاق يا موض»( عبارت 915قسمت اخير ماده )

« شود( تحريرالوسيله اصالح 2 يلهئحذف شود. )مانند مس« در مقدار عمق نيز الزم استتساوي 
ن ياشکال مع يفقه ينکه مبناين اشکال، با اي(. در ا979: 9917نگهبان،  يشورا ي)پژوهشکده

ز با ياصالح مقرره ن يبرا يشنهاديپ يوهين نشده است، که شييراد تبيت ايقاً ماهيشده، نه تنها دق
رساند، يم يارير موضوع يحضرت امام به تنو يق در فتوايتعارض دارد. تدق ياستناد يامبن

 ينکه در قصاص جراحات تساويبر ا يفقها مبن يدگاه برخيله با اشاره به ديرالوسيشان در تحريا
ن قول را مورد يکند، ايت ميست و مجرد اطالق عنوان جراحت مخصوص کفايدر عمق شرط ن

ه و متالحمه، در يدر عمق در جراحات حارصه، دام يو معتقدند که تساو اشکال قرار داده
، ينيخم يست )موسويشرط ن يت شود، اما در موضحه و سمحاق تساويد رعايصورت امکان با

 يهياول يشود که مصوبهيحضرت امام معلوم م ي(. با روشن شدن فتوا547-549: 7تا، ج يب
 يات موضحه و سمحاق را ضروريدر جنا يت تساويان موضع بوده و رعيمجلس موافق با ا

رعايت تساوي در ر جراحات يدر سا يدانسته است، ول يت را کافيندانسته و صدق عنوان جنا
راد بود و يدچار ا يپردازدر عبارت يکن قدرينگاشته بود. لالزم ارا در صورت امکان مقدار عمق 

شنهاد شورا سبب شده که در يشد. اما شکل پيمامام)ره( اصالح  ياصل فتوا يمثابهست بهيبايم
 ين شرطيدر عمق، چن يت تساويدر فرض امکان رعا يد که حتيدر آ ياگونهت مصوبه بهينها

که يم شود، درحاليحضرت امام تنظ يدانسته نشود و ظاهر ماده موافق قولِ مورد مناقشه يضرور
 شان بود.يا يح ماده مطابق فتوايهدف شورا تصح

 يرت شرعياحراز اصالح موارد مغا. 2-4
دهد، مجلس يقرار م يمجلس را مورد اشکال شرع يمصوبه نگهبان يشورا آنکهپس از 
اشکاالت  يمصوبه در راستا يخود، مکلف به بررس يداخل ينامهنييآ 922و  929مطابق مواد 

نظارت  بر يخود مبن يد در چارچوب رسالت کليز باي، متعاقب آن شورا نستشورا يارجاع
 يت دارد که حتياهم يحد بهن جنبه از نظارت ي. اکندبر مصوبات مجدداً آن را کنترل  يشرع

مانده که مغفول واقع شده باشد، مطابق  يه باقياول يناظر بر مصوبه ياياگر اشکال شرع
 تواند پس از رفع ايراد در نوبتيمنگهبان  شوراى، يداخل ينامهنييآ 929 يماده 7 يتبصره
 يکاروساز ؛ندکبه مجلس اعالم  ست،يرا که مربوط به اصالحيه نها مغايرتن يا گريبار داول، 

 رفته نشده است.يبر مصوبات پذ نگهبان يشورا يکه در نظارت قانون اساس
بوده  نگهبان يشورامورد اهتمام  يگونه نظارت پس از ارسال متن اصالحنيحه، ايدر ال
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راد يه بود، با اگرفتانجام ن يدرستون بهيسيرات کمييکه تغ يعددکه در موارد متينحوبه ،است
 اند.رو شدههمجدد روب

ون، اصالحات مورد نظر يسيشده از کماما در سوابق بعضاً مشاهده شده که متن بازگردانده
ت سابق مجدد ارسال يا با وضعي (75)حذف شده يکلبه آنکهده، اعم از کرشورا را اعمال ن

 ينحوا گاه اشکال بهياند؛ ن نظر شورا مواجه نشدهين با اشکال عدم تأميجود ابا و (79)ده،ش
ق يانطباق دق است، دهکرن ييکه شورا تع ياريمع يا فتوايدگاه شورا ياصالح شده که با د

 راد مجدد واقع نشده است.ين مورد اينداشته، و با وجود ا
مقرر  ( قانون[912) ي]ماده ونيسيکم يهياول ياز مصوبه 912 يماده )الف(. ينمونه

شود و اعاده شهادت پس رجوع از شهادت شرعي، موجب سلب اعتبار شهادت مي» :داشتيم
در  71/91/9922مورخ  اظهار نظراز  99در بند  نگهبان يشورا«. از رجوع از آن، مسموع نيست

بعد از صدور  ( نسبت به رجوع از شهادت912اطالق ماده )»ده بود کرن ماده اعالن يمورد ا
، تحرير شهادتکتاب  1و  2 يلهئمس ر.ک:شد )حکم و اجراء، خالف موازين شرع شناخته 

از مجلس  نجايا(. در 29: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده.« )اللواحق( في ذيل القول
ن خصوص يشان در اياصالح شود. ا حضرت امام يخواسته شده که مفاد ماده متناسب با فتوا

 (:459-457: 7 تا، جي، بينيخم ياند )موسول شدهيتفص ه مرحله قائل بهن سيب
 

 

ن يماده را بد 7/5/9911 يون در جلسهيسياست که بعد از اشکال شورا، کم ين در حاليا
موجب سلب اعتبار شهادت  ،رجوع از شهادت شرعي قبل از صدور حکم»شرح اصالح کرد که 

ه منطوقاً به حکم حالت يدر اصالح«. وع از آن، مسموع نيستو اعاده شهادت پس از رج ؛شودمي
از عدم اسقاط اعتبار شهادت در حاالت )ب( و )ج( است،  يح شده، اما مفهوماً حاکي)الف( تصر

حه قرار گرفته بود، با وجود يال يشرع يابيارز يبوده که مبنا يير با فتوايت آن مغايکه کل يامر
 (72)نگهبان خالف شرع شناخته نشد. يشورا 72/91/1991مورخ  ين، در جلسهيا
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قطع و از بين بردن » :داشتيمقرر مقانون[  995 ي]مادهمصوبه  929 يماده )ب(. ينمونه
 اظهار نظردر «. تها، موجب نصف ديه کامل اسکدام از آن دو بيضه، موجب ديه کامل و هر

الرحمه( ي حضرت امام )عليهخالف فتوا»راد گرفته شد که ين ماده ايبر ا 9/1/9921مورخ 
ضه يحضرت امام قطع دو ب ي(. بنابر فتوا921: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )است

شان معتقدند که اگر يطور جداگانه، اها بههر کدام از آن يهيکامل دارد، اما در خصوص د يهيد
ه ثابت يد سومکيراست  يضهيب يچپ دو سوم و برا يضهيب يهمزمان قطع شوند، برا
چپ دوسوم، اما  يضهيب يشان برايها در دو مرحله قطع شوند، اضهيخواهد شد، اما چنانچه ب

است  ين در حالي(. ا524: 7 تا، جي، بينيخم يند )موسواه قائليراست نصف د يضهيب يبرا
 :دکرن شکل اصالح يضه بديب يا جداگانهي ين قطع دفعيل بيون ماده را بدون تفصيسيکه کم

باره ديه کامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه قطع دو بيضه يک»
 د.کرد ييحضرت امام نداشت، تأ يبا فتوا يقيماده را که تطابق دق نگهبان يشورا، و «دارد

عليه يا اگر مجني» :داشتيمقرر مقانون[  999 ي]مادهمصوبه  997 يماده )ج(. ينمونه
المصالحه يا امر ت و اسقاط حق قصاص را معلق يا مشروط به پرداخت وجهدم، گذشولي

مورخ  اظهار نظردر «. ديگري کند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است
( مقصود از معلق يا مشروط بايد روشن 997در ماده )»ان شد ينه بين زميدر ا 71/91/9922

القول في کيفيته  فصل قصاصکتاب  9 يهلئگردد )در اين خصوص به مس اظهار نظرشود تا 
(. در مستند 999: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )شود(االستيفاء تحريرالوسيله مراجعه 

ند، چه کجه[ گذشت يه ]از نوع شرط نتيبه شرط د يدم، از جانيشورا، آمده که اگر ول يارجاع
ه کرده(، و چه يشت را مشروط بر دگذ يرگذاريده، اما تأثکرگذشت مشروط باشد )آن را انشا 

تر به حيه کرده باشد(، بنابر قول صحيگذشت را معلق بر د يگذشت معلق باشد )اصلِ انشا
، حق قصاص يرش جانيگذشت درست بوده و در صورت پذ )ره(ينيخم اعتقاد حضرت امام

عل[ مورد ه ]از نوع شرط فيرا به شرط پرداخت د يدم جانيساقط خواهد شد. اما چنانچه ول
ه، است يپرداخت د يعنيگذشت قرار دهد، اسقاط حق قصاص منوط به تحقق فعل مشروط، 

ون ماده را يسيدر هر صورت، متعاقب اشکال شورا، کم (71)(.594: 7 تا، جي، بينيخم ي)موسو
دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به عليه يا ولياگر مجني»د که کرگونه اصالح نيا

«. المصالحه يا امر ديگري کند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي استجهپرداخت و
ن گذشت مشروط و معلق، مورد توجه قرار يه، بر خالف نظر شورا، تفاوت بيدر اصالح
 ه را مطمحياست که صرفاً صورت شرط فعل بودن د يبيترتاق ماده بهيضمن س در نگرفته، و

ن يحضرت امام واجد اثر بوده، ناظر بر هم يکه در فتوا يليصکه اصل تفينظر قرار داده، درحال
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 (91)همراه آورده است.ز بهيد شورا را نيياست که مغفول مانده و تأ يموضوع
شنهاد يپ ياصالح ماده را در قالب عبارات يان ذکر است که گاه خود شورا چگونگيشا

 يرت شرعيافته است که مغايير مييتغ ياگونهبه يشنهاديون متن پيسيداده، اما در کميم
مثال، در خصوص  يشده است. برايرو نمبا اشکال مجدد روبه ينيبازب يابد، اما در مرحلهي

ن بود، يقانون[ که قائل به عدم ثبوت قصاص در اسقاط جن 919 يمصوبه ]ماده 919 يماده
ن يبا ا ياتبصره شنهاد کرد کهيرفع اشکال ماده پ يبرا 79/9/9919شورا در اظهار نظر مورخ 

و جنايت قبل از تولد منجر به  ،طور طبيعي متولداگر جنيني به»مضمون به آن اضافه شود: 
« قصاص ثابت است ،نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند

در  يمحقق حل يمطابق فتوا يشنهادي(. متن پ919: 9917نگهبان،  يشورا ي)پژوهشکده
ن يبد ياتبصره 94/1/9919 يون در جلسهيسيمتعاقباً کم (99)افته بود.ير ياإلسالم تحرعياشر

باشد و  اتيادامه ح تيقابل يزنده متولد شود و دارا ينياگر جن»شرح به ماده الحاق کرد: 
نقص او بعد از تولد  ايمرگ او پس از تولد شود و  ايقبل از تولد، منجر به نقص  تيجنا
شنهاد شورا ثبوت يون، بر خالف پيسيکم يهيدر اصالح«. قصاص ثابت است بماند يباق

وارد  ين شده است، و شورا بدون آنکه اشکاليات در جنيت حيقصاص متوقف بر وجود قابل
مذکور  ياست که اتفاقاً قائالن به موضع فقه ين در حاليد. ايکند، به تبصره اعتبار بخش

 (97)ست،ين ين شرط ثبوت قصاص بر جانيات در جنيح ت و استقراريمعتقدند که قابل يجملگ
رمستقر يغ ياتي، با حينيجن يت وارده در دورهين در اثر جناياند که اگر جنان فرمودهيب يو حت
ان دهد، فقط نفر اول قاتل يرمستقر پايات غين حيبعد از تولد به ا يگريد، و فرد ديايا بيبه دن

؛ 911: 9ق]الف[، ج 9499، ي؛ عالمه حل792: 4 ج ،ق9412 ،يمحقق حلشود )يمحسوب م
 (.929: 49ق، ج 9414، ي؛ نجف429: 99ق، ج 9499، يفاضل اصفهان

 يريگجهينت
، مصوب يمجازات اسالم يحهيالبر  نگهبان يشورا يسوابق اعمال نظارت شرع يبا بررس

ک مقطع ير حه ديال يابيار ارزيد که معکرتوان استفاده يمجلس، م يو حقوق ييون قضايسيکم
)مدظله  يمقام معظم رهبر يفتوا ي)ره( بوده، و در ادامهينيخمحضرت امام ي، فتاوايزمان
از  نگهبان يشورا ين، در موارد متعدديا قرار گرفت. با وجود يق شرعيتطب ي( سنجهيالعال

، ، که بعضاً متضمن اقوال شاذ بودهيزيمتما يمواضع فقه يده و بر مبناکرعدول  ين اصل کليا
 ده است.کر اظهار نظرون يسيکم يدر مورد مصوبه
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گر، يد يحه از سويشدن نظارت بر ال ياسو و دومرحله کيحه از يحجم انبوه مواد ال
 يکه مخالفت يمقررات ي، گاهين اسالميبا مواز مواد ير شرعيتغا يدر بررسبعضاً سبب شده که 

ر از يمصوباتِ مغا يمقابل برخ يطهو در نق ودنداشته، مورد اشکال واقع ش ين شرعيبا مواز
گرفته شده  يدرستمواد به يز که اشکال شرعين ي. در مواردشوندد يينظر مغفول ماند و تأ

گر وجود يکالن نبوده و همان اشکال که در مواد د قانوناست، بعضاً مشاهده شده که نگاه به 
 د.شويتشتت در قانون م ن امر سبب بروز تهافت ويکه ا است راد ماندهيمصون از ا ،داشته

س و ينوشين پيه در تدويز متأثر از ضعف اوليرادات نياز ا ياان ذکر است که بخش عمدهيشا
حه را با اشکاالت متعدد مواجه کرده، و يکه ال ينحوون نهفته است، بهيسيمفاد مصوب کم

 رادات را مرتفع ساخت.ين اياز ا ياريمحترم نگهبان بس ينظارت شورا
رادات وارده يان مستندات اي، بقانون يدر بررس نگهبان يشوراعملکرد  يبرجستهاز نکات 

از موارد  يارياصالح مصوبه در بس يبه نحوه ييون قضايسيارشاد کم منظوربهشنهاد يپ يو ارائه
 يدرستآن به يا مستند شرعيمواد، اشکال وارده  يبرخ ينهيزمن، در يا بوده است. با وجود

 ي، که مبنايايبا مستند شرع يرفع اشکال چندان تناسب منظوربهشده شنهاد ارائهيپ اين نشده ييتب
 يدر موارد يون و حتيسيکم يفيت به بالتکليکه در نها يامر ؛رت بوده، نداشته استياعالم مغا

 ده است.يبه اصالح نادرست مصوبه انجام
اعمال اصالحات قابل  ينيبازب يتر در مرحلهقيکه چه بسا، با اعمال نظارت دق يمشکل

د يياز موارد از تأ ياشورا در پاره آنکه باز ينظارت ن نديفران مرحله از يکن در ايجبران بود، ل
ز يق نياز مصاد ياريکماکان بس ،ده بودکر يل وجود اشکال، خودداريدل، بهياصالح يمصوبه

 دند.يرس ييد نهايياشکال به تأ يرغم بقابه
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 هايادداشت
 .شودياد مير مطلق قانون ي، با تعبيت اختصار، از قانون مجازات اسالميظور رعامنبه. 9

از  يشورا، موارد متعدد يهيتوان بر خالف رويحه، ميال يدومِ بررس يان ذکر است که در مرحلهيشا. 6
، يمقام معظم رهبر يون را مشاهده کرد که ضمن در بر داشتن مقررات معارض با فتوايسيکم يمصوبه

ن فتاوا در نظارتِ ياز مغفول ماندن ا يد علت آن را ناشيشورا را اخذ کردند، که به نظر با يهيدييتأ
رقابل دفاع خواهد يار دوگانه غين مرحله دانست، چراکه فرض تعمد در اعمالِ معيا يگرفته طصورت
الق قذف بر انتساب ، عدم اط747 يماده 9 يا لواط وفق تبصرهيبه وقوع زنا  يقوادد تحقق ييبود. تق

، عدم 752 ي، تداخل حد در مورد قذفِ فرد واحد به اسباب متعدد به حکم ماده745 يمساحقه در ماده
کامل  يهي، ثبوت د459 يت بر اعضا و منافع مطابق مادهيقسامه در جنا ياجرا يواسطهثبوت قصاص به

 ياز مواد ي، تنها برخ599 ي، در مادهکه طحال را هم شامل شوديبدن، به نحو يداخل يدر مطلق اعضا
در موارد مزبور،  يمقام معظم رهبر يدن فتوايد ياند )براد شدهييتأ يرهبر ياست که در تعارض با فتوا

 .(942و  27، 59، 42، 49: 9911قضا،  يو پژوهش يآموزش يمؤسسهب ر.ک: يترتبه

ت آن را يح فرموده و حجيتصر يعلم قاض يتت اثبايله بر قابليرالوسي)ره( در تحرينيخمحضرت امام . 3
للحاکم أن يحکم بعلمه في حقوق اهلل و »ند: يفرمايشان مياند، اد نکردهيتحد «يعلمِ نوع» يبه افاده

 .(492: 7 ج تا،يب ،ينيخم يموسو« )حدود اهلل تعالى لو علم بالسبب ةمحقوق الناس، فيجب عليه إقا

 .991: 9911قضا،  يو پژوهش يآموزش يمؤسسه: له، ر.کمعظم يدن فتوايد يبرا. 4

مشاهده  يبرا است؛کار گرفته شده بهمحدود،  يدر سطحراهکار  نياشود که گاه يخاطر نشان م. 5
 .922: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکدهر.ک: 

د، يخ مفيفقها مانند ش يدوم را به برخ يبلد در مرتبه يعالمه در مختلف ضمن آنکه قول بر ثبوت نف. 2
خ يح کرده که مشهور فقها از جمله شيکن تصريدهد، لينسبت م يلميو سالر د يابوصالح حلب

 اند.خالف آن را قائل يس حليادرو ابن يبراج طرابلس، ابنيطوس

 يمؤسسهنظرند، ر.ک: هم ينيخم نه  با حضرت امامين زميز در اين يناگفته نماند مقام معظم رهبر. 7
 .999: 9911قضا،  يو پژوهش يآموزش

أن األصحاب متفقون على أن الطبيب يضمن ما »سد: ينويه ميش بر نهايخو يقهيدر تعل يمحقق حل. 8
قد عرفت أن »اند: پس از نقل عبارت محقق فرموده المراد ةيغاد اول در يشه ؛«يجنيه بعالجه

 .(442: 4ق، ج 9494، ي)حر عامل« ةاإلجماع المنقول بخبر الواحد حج

 .41 و 99 يموضوع بندها يهارتيمغا رينظ. 1

کند که موجب مرگ نوزاد هنگام  يبا اخذ پول عمداً کار يياگر ماما»که  بوداستفتا شده  لهمعظماز . 91
دهنده کار حرام است، و بر انجام نيا» :له فرموده بودندمعظم ،«شود؟يقصاص م ايوالدت شود، آ

 .(959: 9911قضا،  يو پژوهش يآموزش يسه)مؤس« ثابت است واهلل العالم هيآن، د

 1ز بند ي؛ و ن9/1/9921از اظهار نظر مورخ  29و  22، 21، 57، 59 يمانند اشکاالت موضوع بندها. 99
 .79/2/9911از اظهار نظر مورخ 
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 297 يراد وارده بر مادهيز اي، و ن71/91/9922موضوع اظهار نظر  921 يمانند اشکال وارده بر ماده. 96
 .(979و  919: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکده) 72/97/9921اظهار نظر  در

 يماده 4 يز اشکال وارد بر تبصرهي، و ن79/9/9919اظهار نظر  يط 999 يراد وارد بر مادهير اينظ. 93
 .(999و  912: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکده) 72/97/9921در اظهار نظر  292

الموجب که در قسمت  يل مبحث القول فيذ 44 يتند مورد ارجاع، مسئلهحِ مسيالبته آدرس صح. 94
 .له مطرح شده استيرالوسيقصاص نفس تحر

 يحقوق يفقه يبررس ،اهلل، روحي، عادل و اکرميخانياقوال مزبور، ر.ک: سار يمطالعه يبرا. 95
 .(945-944: 9919، 9917مصوب  يد بر قانون مجازات اسالميرات با تأکيتعز

صد ضربه شالق باشد  يعنيکمتر از حد زنا،  ديبا رياست که معتقدند تعز ييمبنا براساس نظر فقها نيا .92
 .(442: 49 ، جق9414 ،ي؛ نجف575و  579: ق9499 ،يدري؛ ک499: 9 ، جق9491 ،يحل سيادر)ابن

سط مردان تو يارتکاب يفقها، در کنار قتل، در زنا يشود که برخيتر مروشن يت مطلب وقتياهم. 97
يثبت حکم الزنا إذا کان الزاني »اند: ن خصوص فرمودهيو در ا ز اکراه را رافع مسئوليت ندانستهين

 ،يدريک؛ 474: ق9492، يزهره حلب)ابن« ممن يصح منه القصد إليه، سواء کان مکرها أو سکران
مکرَه،  يز زانبر سقوط حد ا يرغم فتوابه يدگاه سبب شده که عالمه حلين دي، هم(594ق: 9499

 (.577: 9، ج [الف]ق9499، يد قرار دهد )عالمه حليز مورد تأکين حکم را نياشکال ا

لزاا  باارر  و رو اال يمكن لم إن و فإنّه «ألبيك مالك و أنت»(: سلم و آله و هيعل اهلل يصلقوله )». 98
قطعاً، و كذا لم نلزا  بثبوت إباحه  الحر لها، و عد  كون مال الولد ملكاً ألبيه ه؛ لعد  قابليةثبوت الملكيّ

 .«الزصرّف للوالد مطلقاً، إلّا أنّه يسزفاد منه عد  قطع يد الوالد إذا سرق من مال الولد

خ ي)ش« ال بأس للرجل أن يأکل و يأخذ من مال ولده بغير إذنه»اند: نه فرمودهين زميخ صدوق در ايش. 91
ز منتسب کرده است )عالمه يخ صدوق نيبه پدر شن فتوا را يا ي، عالمه حل(929: ق9495، صدوق

 (.97: 5، ج ]ب[ق9499، يحل

ر لزوم ينظ يگريد يپدر نخواهد بود، بلکه ادله ير مستخرج از اباحه رفتار ارتکابيالبته لزوماً عدم تعز. 61
 .رنديتوانند مستند قرار گينه مين زميدر ا ات وارده و قاعده درأيروا يل برخيز تعليم پدر، و نيتعظ

، ةالزي بمعنا  انما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيم ةاألرش و الحكوم». 69
نقصا بهذا  ةالزي بمعنا ؛ و أما لو فرض في مورد ال توجب الجناي ةفمقدار الزفاوت رو األرش و الحكوم

عليه و نقص شمه و لم يكن في  ، أو جنىةالمعنى و ال تقدير له في الشرع كما لو قطع إصبعه الاائد
القاضي بما يحسم  ةبمعنى آخر، و ري حكوم ةبد من الحكومو غير  فرق، فال ةالزقويم بين مورد الجناي

 .«النااع إما باألمر بالزصالح أو تقدير  على حسب المصالح أو تعاير   ماد

 ،نگهبان يشورا ي)پژوهشکده 1/99/9919و  79/9/9919 ياظهار نظرها منعکس در 775 يماده راد وارد بريا. 66
 79/2/9911و  71/91/9922 ياظهار نظرها شده درطرح 717 يماده 7بند  اشکال ناظر بر(؛ 25: 9917

 9/1/9921مورخ  ياظهار نظرهاموضوع  499 يماده راديا(؛ 11: 9917 ،نگهبان يشورا ي)پژوهشکده
 .دانست ييهانمونه نيدر عداد چن ديرا با( 947: 9917 ،نگهبان يشورا ي)پژوهشکده 79/9/9919و 
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، 17، 22: 9917 ،نگهبان يشورا ي)پژوهشکده 499و  954، 951، 795، 749اد وم ق ناظر بريمصاد. 63
 .مدعا هستند نيشاهد صدق ا (991و  995، 994

له إذا  ةدير فال قتله الحد أو التعزي من»اند فرموده لهيرالوسيتحر حدود)ره( در کتاب ينيخم حضرت امام. 64
اجماع شده  ين امر ادعايه بر اي(؛ جالب آن است که در غن429: 7 ج تا،يب ،ينيخم يموسو« )لم يتجاوزه

: 49ق، ج 9414، ياند )نجفن موضعيه بر هميامام ي(، و مشهور فقها471ق: 9492، يزهره حلب)ابن
اط را در يرات احتيخصوص تعزدر  مبسوطاز دو قولش در کتاب  يکيدر  يخ طوسي(؛ و تنها ش421

د يسعرا بعداً ابن ياطين موضع احتي، که هم(99: 2، ج 9922، يخ طوسيالمال دانسته )شتيه بر بيثبوت د
ن اثر يکه آخر خالفالطائفه در کتاب خي(، اما خود ش551ق: 9415، يد حليسعار کرده )ابنيز اختين يحل
 ( .414: 5ق، ج 9412، يخ طوسي)ش اندن موضع عدول کردهيشان است، از ايا يفقه

 يشورا يپژوهشکده) 799 يناظر بر ماده 9/1/9921اظهار نظر مورخ  49ر اشکال موضوع بند ينظ. 65
 يناظر بر ماده 71/91/9922اظهار نظر مورخ  49ز اشکال موضوع بند ي(؛ و ن22: 9917 ،نگهبان

اظهار نظر مورخ  9شکال موضوع بند ان ي؛ و همچن(11: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکده) 759
 .(992: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکده) 442 يناظر بر ماده 9/1/9921

 411و  427ناظر بر مواد  9/1/9921اظهار نظر مورخ  99و  97 يمانند اشکال موضوع بندها. 62
 .(951و  949: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکده)

 مورد نظر است. حق مشترک اياهلل محض اعم از حق يدر مفهوماهلل، حق يحدود واجد جنبه. 67

 ي، در جلسهشودنگهبان مواجه  ياز شورا يبدون آنکه با اشکال ،ييقضا ونيسيبعداً کم است يگفتن. 68
 ي، که تا حدهدکر« صدور حکم»عبارت  نيگزيرا جا« مجازات ياجرا»، عبارت 94/1/9919مورخ 

 .ندارد اريمع يبا فتوا يقياکان انطباق دقد، هرچند کمکراشکال را برطرف 

صحّ على األصح، و لو كان بنحو الزعليق فإذا قبل سقط القود، و لو كان الشرط  ةلو عفا بشرط الدي». 61
، يحضرت امام، ر.ک: فاضل لنکران يل فتوايتحل ي. برا«لم يسقط القود إلّا بإعطائه ةإعطاء الدي

 .9921: ييمقتدا؛ 722ق: 9479

شود که چه بسا از عبارات ماده، و به شکل يآشکارتر م يزمان يد ماده به شکل کنونييکال تأاش. 31
دچار است، ممکن است اطالق  مورد بحث ي، که با مشکل مشابه مادهيبعد يماده يتربرجسته
ز استفاده يجه، نيه، از نوع شرط نتيحق قصاص را نسبت به صورت گذشت مشروط به د يحکم بقا
 حضرت امام است. يح فتواير صريکه مغا يرکنند، ام

ماله إن كان  يف ةلو ضربها، فألقزه فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل، يقزل إن كان عمدا، و يضمن الدي». 39
إن كان خطأ؛ و كذا لو بقي ضمنا و مات أو وقع صحيحا و كان ممن ال يعيش  ةشبيها، و يضمنها العاقل

 (.799: 4ق، ج 9412، ي)محقق حل «مثله

في الجميع تيقّن حياته بعد  ةضابط الحكم بالقصاص أو الدي»سد: ينوينه مين زميدر ا يد ثانيشه. 36
، يد ثانيشه« )ة، لصدق إزراق الروح المحزرمةأ  ال، و موته من الجناي ةاالنفصال، سواء كانت مسزقرّ

 .(422: 95ق، ج 9499
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 و مآخذمنابع 

 النشر ةمؤسس، قم: يالفتاو ريلتحر يرائر الحاوالس(، ق9491محمد ) ،يحل سيادرابن
 .9 ج ،، چ دومياالسالم

 ، چ اول.)ع(يالهاداإلما   ةمؤسسقم: ، المقنع(، ق9495) يمحمدبن عل ،خ صدوق[ي]ش يه قميبابوبن

(، ق9492) يبن علد أبوالمکارم حمزهيس ،يزهره حلببن

 ، چ اول.السال هيما  الصادق علاإل ةمؤسسقم: ، 

 .، چ اولهيدالشهداء العلميس ةمؤسسقم: ، للشرائع الجامع(، ق9415) ييحي ،يد حليسعابن

شرح المختصر  يالمهذب البارع ف(، ق9412ن ابوالعباس احمد )يالدجمال ،يفهد حلابن
 .5 ج چ اول، ،ياالسالم النشر ةمؤسس، قم: النافع

در پرتو نظرات  9316مصوب  يقانون مجازات اسالم(، 9917ان )نگهب يشورا يپژوهشکده
 چ اول. ،نگهبان يشورا يتهران: پژوهشکده زاده،يم مصطفيم فهيه و تنظيته ،نگهبان يشورا

 خارج فقه بحث قصاص راتيتقر(، 9922) يعل دي[، سي]مقام معظم رهبر ياخامنه ينيحس

 .[99/8/9378 مورخ ي]جلسه

 ةمؤسس، قم: (، ق9491) محمدجواد ديس ،يعامل ينيحس
 .97و  99ج  ، چ اول،ياالسالم النشر

، قم: ، (]الف[ق9499) وسفيبن ]عالمه[، حسنيحل
 .9 ، جچ اول ،ياالسالم النشر ةمؤسس

 ةمؤسسقم:  ،، (]ب[ق9499) وسفيبن ]عالمه[، حسن يحل
 .9و  5 ،1ج  ،، چ اولياالسالم النشر

 مسائل الحالل و يشرائع االسالم ف(، ق9412جعفربن حسن ) نيالد]محقق[، نجم يحل
 .4 ج ، چ دوم،انيلي، قم: اسماعالحرام

 رالنش ةمؤسس، قم: (، ق9497جعفربن حسن ) نيالد]محقق[، نجم يحل
 .9 ج ،اول، چ ياالسالم

، انيلي، قم: اسماعشرح المختصر النافع يجامع المدارک ف(، ق9415) احمد ديس ،يخوانسار
 .2 ج چ دوم،
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بر قانون مجازات  ديکأبا ت راتيتعز يحقوق يفقه يبررس»(، 9919اهلل )، روحي، عادل و اکرميخانيسار
 .997-991، ص 91، ش يفريکحقوق  يپژوهشنامه يدوفصلنامه، «9917مصوب  ياسالم

 ةمؤسس، قم: األحکام بالدالئل قيتحق يالمسائل ف اضير(، ق9492) يعل ديس ،ييطباطبا
 .99 ج ، چ اول،السال هميعل تيالبآل

 .5ج  ، چ اول،ياالسالم النشر ةمؤسسقم:  ،کتاب الخالف(، ق9412حسن ) ن[، محمدبخي]ش يطوس

 ۀيالمرتضو ۀالمکتبتهران:  ،(، 9922[، محمدبن حسن )خي]ش يطوس
 .2 ج ، چ سوم،هياآلثار الجعفر اءيإلح

قم:  ،(، ق9497) يبن عل نيالدني[، زيثان دي]شه يعامل
 .7 ج ، چ اول،قم يهيعلم يحوزه يغات اسالميدفتر تبل

 ،شرائع اإلسالم حيتنق يمسالک األفهام إل(، ق9499) يعلبن  نيالدني[، زيثان دي]شه يعامل
 .95 ج ، چ اول،هيالمعارف اإلسالم ةمؤسسقم: 

 ،(، ق9494) يمحمدبن مک نيالداول[، شمس دي]شه يعامل
 .4 ج ، چ اول،قم يهيعلم يحوزه يغات اسالميدفتر تبلقم: 

 ،األحکام قواعد عن اللثام کشف(، 9499) ن محمدبن حسنيلدبهاءا ،[ي]هند يفاضل اصفهان

 .99 ج ، چ اول،ياالسالم النشر ةمؤسسقم: 

مركا فقه قم: ، (، ق9477محمد ) ،يفاضل لنکران
 ، چ اول.السال همياالطهار عل ةاالئم

مركا قم: ، (، ق9479محمد ) ،يفاضل لنکران
 ، چ اول.السال همياالطهار عل ةفقه االئم

 .9 ج، ناي: بجايب ،نيالصالحمنهاج(، تايمحمداسحاق )ب اض،يف

اإلما  الصادق  ةمؤسس، قم: (، ق9499) نيالدقطب ،يدريک
 چ اول. ،السال هيعل

: ، تهراناسالم يفريک حقوق در نو يهادگاهيد(، 9929) محمدحسند يس ،يشوشتر يمرعش
 .9 دوم، ج، چ زانيم

 يکتابخانهقم: ، (، ق9474) نيالدد شهابيس ،ينجف يمرعش
 ، چ اول.ينجف ياهلل مرعشتيآ
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 ديراجع تقلنظران و مصاحب اتيآراء و نظر»(، 9922ه )ييقضا يقوه يقات فقهيمرکز تحق
 .75-79، ص 1، ش يدادرس يدوماهنامه ،«هيبر د ديخسارات زا رامونيپ

(، 2/1/9921( و )7/1/9922، جلسات )فقه خارج راتيتقر(، 9922و  9921) ي، مرتضييمقتدا
 (./http://www.eshia.irشده در )تيرؤ

طالب ياب بنيامام عل يمدرسه، قم: ديجد استفتائات(، ق9472) ناصر ،يرازيمکارم ش
 .9و  9ج  ،دومچ  السالم،هيعل

 محضر از ييقضا استفتائات: ييقضا توشهره(، 9911) قضا يو پژوهش يآموزش يمؤسسه
 .چ اول نشر قضا،: ، قميالعال مدظله ياخامنه اهللتيآ حضرت انقالب معظم رهبر

 االما  آثار اءيحا ةمؤسس، قم: (، ق9477) ابوالقاسم ديس ،ييخو يموسو
 .47 ج چ اول، ،ييالخو

 .7 ج مطبوعات دارالعلم، چ اول، يقم: مؤسسه ،(، تاياهلل )بروح، ينيخم يموسو

، قم: دارالقرآن احکام الحدود يالدر المنضود ف(، ق9497محمدرضا ) ديس ،يگانيگلپا يموسو
 .7 ج ، چ اول،ميالکر

 اءي: دار إحروتي، باالسالم عيشرح شرا يرالکالم فجواه(، ق9414محمدحسن ) ،ينجف
 .49و  49ج  چ هفتم، ،يالعربالتراث 

 .چ اول ،حينصا ، قم:ديجد يفقه مسائل(، 9921) محمد ،يزدي
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 ایران ياسالم يجمهور ياساس حقوق در امت مفهوم
 

 **2، حامد نيكونهاد*1محمدجواد ارسطا
 

 رانيدانشگاه تهران، قم، ا يس فارابيحقوق پرد يار دانشكدهياستاد. 1

 راني، تهران، ايد بهشتيدانشگاه شه يحقوق عموم يدکتر يدانشجو. 2
 

 91/8/9313: رشيپذ  8/3/9313: افتيدر

 چکيده
حقوق اساسي  يي کليدواژگان قانون اساسي، گذرگاهي مهم براي شناخت مطلوب منظومهبازشناس

سياسي زيربناي  يريشه در مباني اعتقادي و نظريه در هر نظام سياسي است. آنگاه که يک کليدواژه
هايي واژهاز دانش« امت»يابد. نظام حقوق اساسي داشته باشد، اين بازشناسي اهميتي دوچندان مي

اسالمي داشته و از ادبيات ديني به قانون اساسي جمهوري  يديني و صبغه يمايهت که دروناس
 اسالمي ايران راه يافته است.

بررسي ابعاد نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي حاکي از آن است که اين واژه ضمن حفظ 
ربردها وارد ادبيات شمول در برخي کا يمفهوم و دايره ياصالت ديني خود، با تحوالتي در حوزه

ايم اي توصيفي و تحليلي به اين پرسش نظر افكندهقانون اساسي شده است. در اين نوشتار به شيوه
 يديني و حقوق اساسي جمهوري اسالمي چگونه فهميده شده و چه گستره يدر انديشه« امت»که 

ردهاي گوناگون خود در ايم که اين کليدواژه در کاربشمولي دارد و چنين رهاوردي به دست داده
کار نرفته است، بلكه حامل معاني مختلف و ها، به يک معنا بهرغم برخي همسانيقانون اساسي، به

 هاي جمعيتي متفاوتي است.گروه يدر پي آن دربردارنده

 ي، ملت مسلمان، نظام حقوق اساسي، قانون اساسياسالم ي، جامعهيامت اسالم :هادواژهيکل
 .ياسالم يجمهور
 

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

 E-mail: hamednikoonahad@chmail.ir نويسندة مسئول **
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 مقدمه
ا ي «ملت»معمول با عنوان طور به، يامروز ياسيس يهاها در نظامدولت يتيجمع يگستره

است که  يآن گروه انسان ،ياسيو س يحقوق يكرديملت، در رو شود.يشناخته م «مردم»
ند و نسبت به شوگر وابسته يكديبه  يو معنو يماد يونددهندهيآن در اثر عوامل پ ياعضا

-عتيشر ي)قاض بدانند يكير اعضا يتعلق کنند و سرنوشت خود را با سا جماعت احساس

 يهادولت يتيو عنصر جمع ياسيس يجامعه يانگر بعد انسانيملت نما .(75: 1131، يپناه
 يتيرو محور بحث در بعد جمعني. ازات دارديتابع يبا مقوله يتنگاتنگ يو رابطه مدرن است

 ياسيس يشهيژه در انديوو به ينيات دياما در ادب است.همانا ملت  يکنون يدر حقوق اساس
وجود کاربرد ملت  باشده و ناستفاده  «ملت»اصطالح از  ياشاره به مجتمع اسالم ي، براياسالم

 «ملت» يواژه، ياسالم ياشاره به جامعه يه براگاچي، هنيين و آيد يبه معنا (1)ينيدر متون د
 عنوانبهاشاره به مسلمانان  ي. در مقابل برا(06-75: 11 ج تا،يب ،يمطهر) است کار نرفتهبه

از  يكيب ين ترتيجعل شده است. بد «امت» يواژه، ياسالم يجامعه يدهندهليتشك ياعضا
واژه ن دانشيامت است. ا يواژهدانش ،ياسالم ياسيس يشهيدواژگان پرکاربرد در انديکل
ان يشوايده از پيات رسيم و رواين کرآهمچون قر ينيدر منابع د يپرشمار صورتبه

 ده است.شدر کنار مفهوم امامت مطرح  ياسيس يشهياند يحوزهکار رفته و در به)ع(معصوم
 و ن سند مدونيترياديبن يمثابهران بهيا ياسالم يجمهور يدر قانون اساس ،گريد ياز سو

ن واژه بارها استفاده شده ي، از احاکم يطبقهو  رانيا ان مردميم ياسيس يرابطه يکنندهميترس
ز قابل ين 155و  165 ،75، 11، 7، در اصول يقانون اساس يبر مقدمهعالوه کهيطور؛ بهاست

 يگذارهيپا ياسالم يشهيبرگرفته از اند ياسالم ينكه نظام جمهوري. با توجه به ااستمشاهده 
امت  يواژهرسد يم نظربه (2)ده است،شح ين مهم تصريبر ا يقانون اساس يجايشده و در جا
همچون  ين حال، وجود واژگانيرا داشته باشد. با ا ياسالم يهيماهمان درون ،يدر قانون اساس

حقوق  يشهيدر اند يتبع اقتضائات خاصلران، که بالطبع و بايا يجامعهاشاره به  يملت برا
چه معناست  به قاًيدق يون اساسقان يورده که امت در منظومهآد يد را پدين تردي، ادارد ياساس

ن واژه در يكه مفهوم اکه مطرح است آن يپرسش مهم رد؟يگيم برر و کدام دسته از مردم را د
 يهادارد و امت شامل چه گروه ياسالم يشهياندآن در  يبا معنا يچه نسبت يقانون اساس

 شود؟يدر جامعه م يانسان
دواژگان يدانستن کل تِيبر اهم. عالوهرسديم ظرنبهروشن  نهيزم نيا درپاسخ  افتني تِياهم

 يجامعهدر شناخت  يمير مستقيواژه تأثن دانشيح اي، شناخت صحيطور کلبه يقانون اساس
سياسي  يجامعهحقوق اساسي بر مدار  چراکه ؛ران دارديا يحقوق اساس يربنايز ياسيس
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گيرد و حقوق اساسي ميسياسي، حقوق اساسي شكل  يجامعهدر بستر  چرخد و اساساًمي
سياسي  يشناخت جامعهرو ازاين (1)سياسي با اصول حقوقي است. يجامعهدرصدد تمشيت 

ان ذکر است يشا .کنديکمک مهاي آن لفهؤحقوق اساسي متناظر با آن و مو شناخت  يابيبه ارز
قانون ان امت و ملت در ين نسبت مييآن، تب ين مقاله با توجه به پرسش محوريکه موضوع ا

مفهوم و  يست، بلكه مراد، واکاويآن ن يروشيپ يهاو چالش ياسالم يشهيا اندي ياساس
 منعكس شده است. يخوبطورکه در عنوان مقاله بهف امت است؛ همانيط

امت در حقوق  يدواژهياز آن است که در مورد گستره و مفهوم کل يتتبع نگارنده حاک
 يو آرا ينيات دياگرچه در ادب (1)گرفته است؛صورت ن ياران بحث جداگانهيا ياساس

متفاوت،  يانينه بحث شده است که در قسمت نخست مقاله، با بين زميدر ا يشمندان اسالمياند
، يليو تحل يفيتوص يوهين راستا به شيدر ار يشود. ناگزيها پرداخته مآن يبه طرح و بررس

ادشده يکه در منابع گونه، آنآن فيطمفهوم امت و  ينيد لياص نخست با کاوش در منابع
ر منابع حقوق يو سا يدر قانون اساس وجوجست. سپس با شوديم يشناسباز افته،يبازتاب 

ن يتا از ا دشوارائه  «امت» يواژه يبرا يقيدق يشود معنايم يسع ياسالم يجمهور ياساس
قابل  يون اسالمو مت ين واژه در قانون اساسيان کاربرد ايم يرهگذر روشن شود چه نسبت

ات يخود وارد ادب يمأنوس و مألوف اسالم يهيماا مفهوم امت با همان درونير است و آيتصو
 .داشته است يمتفاوت يا آنكه کاربردهايشده  يقانون اساس

 ياسالم يشهیامت در اند. 1
 ينالزم است پس از اشاره به معا ياسالم يشهياند ين واژه در منظومهيبا ا ييآشنا يبرا

 م.ين دانشواژه را بكاويشمندان، ابعاد اياند يو آرا ياسالم يشهي، با غور در منابع انديلغو

 لغت در امت. 1-1
قصد و آهنگ کردن و روانه شدن گرفته شده است  يبه معنا «أَمَّ» يشهي، از ر«امت»

در  .(113: 1 ق، ج1112، ي؛ قرش101: 16، جق1111بن عباد، بن عباد و اسماعيل)صاحب
که جمع آن امم است، گفته شده امت هر جماعت و گروهي است که امري « امت»تعريف 

-ها را گرد هم آورد؛ خواه دين واحد، زمان واحد يا مكانِ يكسان باشد؛ خواه اين امرِ جمعآن

در تعريفي  .(37ق: 1112، ي)اصفهان کننده و گردآورنده از روي اختيار بوده باشد يا نباشد
 نمونه در قصد يا نظر، دارند عنوانبهوجه مشترکي، جماعتي خوانده شده که  ديگر امت،

ن گفته شده امت، گروهي از مردم هستند که يبر اافزون. (113: 1 ق، ج1112، ي)قرش
ها را اکثريتشان از اصل و منشأ واحدي بوده و صفات موروثي، منافع و آرزوهاي يكسان آن
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، ي)سعد ها را جمع کرده باشدي مانند دين يا زمان يا مكان آنگرد هم آورده يا آنكه امر واحد
ن( و آن کساني که در برابر ملت کفر، به اسالم يي(. برخي نيز امت را به ملت )آ27ق: 1163

شود تعاريف چنين حاصل مين يااز مجموع  (7).(21ق: 1111، ي)عامل انددهکرند تعبير امنتسب
و قصد  نديآيمگرد يكديگر  يست که بر محور وجه مشترکاي اپيوستههمکه امت، گروه به

فرهنگ  يشود که نه تنها دارايگفته م ياامت به مردم و جامعه گر،ير ديبه تعب واحدي دارند.
 يآهنگ داشتن است و آهنگ به معنا يمقدمه ،ز دارد. فرهنگ داشتنيبلكه آهنگ ن ،است
 (.231: 1137 ،يآمل يجواد) م و اراده استيتصم ،عزم ،قصد

 امت در قرآن. 1-2
 کار رفته استبه بار 01مجموع در ا جمع يمفرد  صورتبهامت  يواژهم يدر قرآن کر

ک معنا از آن مراد نشده است. در ين موارد، يا يدر همه ي. ول(111-112: 1151 ،ي)عبدالباق
مطلق  وانعنبه يگاه)انسان و جن(،  کل موجودات مسئول در خلقت يموارد به معنا يبرخ

 ياسالم يجامعهو گاه کل  ياسالم يجامعهاز  يل، گاه بخشيو اقوام و قبا يانسان يهاگروه
 مدنظر بوده است.

که  يتمام موارد منون ادعا شده درؤم يسوره 72 يهيو به مناسبت آ نمونه ريتفس در
ده شده، مگر در جمعيت و گروه از آن ارا يمعن ،است کار رفتهدر قرآن مجيد به «امت» يکلمه
توأم بوده و امت  يخاص يکه با قرينه (0)زخرف يسوره 22 يهيآ مانند يموارد استثناي يبعض

 (.273: 11 ج، 1151، ي)مكارم شيراز تکار رفته اسمذهب به يابه معن مجازاً
کرده  يبنددسته طبقه 5امت در قرآن را به  يواژهمتعدد  يمعان القرآنوجوهدر  يسياما تفل

؛ آل عمران: 123)بقره:  «يشان پدريخو» يامت به معنا .1(: 16-25: 1 ج تا،يب، يتفليس) است
؛ 15ونس: ي؛ 111)بقره:  «نييش و آيک» يامت به معنا .2 ؛(175؛ اعراف: 00؛ مائده: 111

ن اسالم ييآ يعنين اسالم بودند و در مورد آخر ييبر آ يعني ي( که در همگ72 :منونؤم
؛ (17وسف: ي« )هنگام و مدت» يامت به معنا .1 ؛(3)هود:  «هاسال» يامت به معنا .1 ؛ييتنهابه
)نحل:  «گانه در دانشي يشوايپ» يامت به معنا .0؛ (11؛ حج:52)نحل:  «قوم» يامت به معنا .7

امت  .3 ؛(116آل عمران:  ؛111طور خاص )بقره: به )ص(«امت محمد» يبه معنا امت .5 ؛(126
 «خلق» يامت به معنا .5 ؛(16)رعد:  «اندامبر خاتم بودهيافران که در روزگار پآن ک» يبه معنا

 (.13انعام: ) )مخلوقات(
امت در  يدر خصوص معنا يبحث (5)بقره يسوره 123 يهيبه مناسبت آ ييعالمه طباطبا

-06: 1ق، ج1136 ،ي)ع( )عياشاز امام صادق يثيشان با استناد به حدياند. ادهکرقرآن، مطرح 
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 اندصادق دانسته)ع(معصوم يو ائمه )ص(امبر خاتميه را بر پين آيدر ا« ةمسلم امة» ،(01
نكه چرا امت را، بر يدفع دخل مقدر نسبت به ا يشان برايا. (110: 1 ، ج1151 ،يي)طباطبا

سند ينويده، مکرحمل  يقيمض ين معناينه، بر چنيو بدون قر (3)يعام قرآن يهاخالف خطاب
دعوت آن جناب ايمان ه که ب يعموم مردممورد در )ص( محمد «امت» يکلمهاطالق که 

اين معنا که بعد از نازل شدن قرآن و انتشار ه است نوظهور و مستحدث، ب ياند، اطالقآورده
 يچه کساز امت » شديده ميپرساز هر کس  کهيطوربه ،دعوت اسالم اين استعمال شايع شد

قوم  يمعناه امت ب ينظر لغت کلمه از ؛ حال آنكه«)ص(از امت محمد»گفت: مي «؟يهست
 .(115: 1 ج ،1151، ييطباطبا) است

 و خصوصيت و وسعت، و عموميت نظر از کلمه، يمعنا يطور کلشان بهيزعم االبته به
 گوينده که است يمعناي تابع يا شود،يم استعمال آن در «امت» لفظ که است يمورد تابع ضيق،

 مقام آن، داشتن نظر در با آل عمران، يسوره 116 يآيه درمثال  يبرا است. ردهک اراده لفظ از
 اسالم امت يتمام شاملشک يب است، امت شأن ترفيع و ظيمعت و نهادن منت مقام که
 يمختلف يموارد، معان اختالف برحسب امت يکلمه يمعنا رند کهيگيجه ميآنگاه نت .شودينم

بقره در  يسورهاز  211 يهيآل يشان در ذيا (.113-115: 1 ج، 1151 ،يي)طباطبا دارد
از انسان که دور هم جمع  يناس عبارت است از افراد :نديگويان ناس و امت ميم يسهيمقا

معتقدند  امت يلغو يشهيشان با توجه به ريا يلو .سترا دارا همين معنا زينشده باشند، امت 
که افراد آن  است ياطالق نشده، بلكه جماعت ياعتبر هر جم ،بر جماعت اطالق شدهاگر امت 

ه ميان افراد باشد و ب يواحد يباشند، و اين مقصد واحد رابطهداشته يک مقصد و يک هدف 
 (5).(137: 2، ج 1151 ،ييطباطبااطالق کنند ) زين اند اين کلمه را بر يک فردتوانسته سببهمين 

که مقصد  داننديم يجماعت يبه معنارا  (16)ايبان يسوره 52 يهيآشان امت در يا رونيازا
که سياق آن يطورشريفه به يخطاب در آيه ،شانيان ايبه ب ها را جمع کرده باشد.آن يواحد
گيرد. مراد از يافراد مكلف بشر را در بر م ي، که تمامياست عموم يخطاب ،دهديم يگواه

ها انسان يدارد، و همه يخود وحدت ياامت در اينجا نوع انسان است، که معلوم است نوع بر
، امت شما بشر است، و اين ياين نوع انسان کنند کهيم معنان يه را چنيآو  در آن نوع واحدند

 - اللَّه – هستيد و من ياهستند(، پس امت واحده يهم واحد است )همه در انسانيت يك
 بپرستيد ،و نه ديگران راپروردگار شما هستم، زيرا مالک و مدبر شمايم، پس تنها مرا، 

 (.177: 11، ج 1151 ،ييطباطبا)
امت در قرآن در  يرا برا يواحد يتوان معنايدهد که نمينشان م مذکوردقت در نكات 

 يبرا يمتناسب يد معنايل خاص باينه و دليا قريات ياق آينظر گرفت. بلكه در هر مورد بنا به س
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اه که امت ناظر و منصرف به مسلمانان است، مراد کل رسد آنگيم نظربه. البته افتين واژه يا
 (11)ها بوده است.از آن يا گروهيخ يمسلمانان در طول تار

 اتيث و روايامت در احاد. 1-3
 يعني ،مسلمانان است يمانيا يجامعهدال بر  اغلبات يامت در لسان روا يواژهديکل

 يامبريخداوند و پ يگانگيبه  يو همگ گر آمدهيكديده گرد ياشتراک در عق يکه بر مبنا ياعده
ز حمل شده ين )ع(اخص امامان معصوم ياند. اما گاه به معناشهادت داده )ص(رسول خاتم

 (12)ز آمده است.يت نيهر گروه و جمع يمطلق و به معنا صورتبهاست. البته گاه 

 خيان تاريتا پا يگروندگان به اسالم و نب يامت به معنا. 1-3-1
امبر ين اسالم و پين مبيآورندگان و گروندگان به ددال بر اسالم اغلبث ياحادلفظ امت در 

، ي، نژاديگونه عوارض و تعلقات قوم که، فارغ از هر يکسان يهيکل يعني ؛است )ص(خاتم
ت خدا و نبوت و يا به وحدانيخ و عرض جغرافيها، در طول تارنير ايو غ يياي، جغرافيزبان

امت  يند، در زمرهشوشهادت دهند و داخل در اسالم )ص( هللبن عبدا رسالت حضرت محمد
اند و امت به نقل شده)ص( امبر اکرميات از پين دست رواياز ا ياريرند. بسيگياسالم قرار م

شان بر امت خود نه از يشان نقل شده که اينمونه از ا يبراافته است. يشان انتساب يشخص ا
ا ي (15: 1 ج ،ق1167 ،جمهورأبي)ابن اندمناک بودهير بيبلكه از سوءتدب ياقتصاد يفقر و تنگنا

ها را ( و آن170: 1101قضاعي، ) انددهيمورد رحمت خداوند نام يحضرتش، امت خود را امت
در  (.11ق: 1156 ،ي)طبرس ن بشارت دادنديدر زم يو برتر يمندگاه و بهرهيبه رفعت جا

ر شده که يتعب« امت محمد»خ به ير طول تارن ديمسلم يجامعه، از )ع(از امام صادق يثيحد
 ،يني)کل را بر آن واجب فرموده است)ع( تيبت اهليحج و وال ،روزه ،زکات ،خداوند نماز

که )ص( از کلمات رسول اکرم يدر برخ(. 10: 1 ق، ج1165 ،يعامل ؛256: 3 جق، 1165
ن يبهتر يبرا يمتعدداند، اوصاف شان نسبت داده شدهيجماعت مسلمانان با عنوان امت به ا

 مسلمانان است يمانيا يجامعهدال بر  ي( برشمرده شده که همگير أمتي)خ ان امتيافراد در م
 ،يعامل ؛111: 2 ج ،ق1111 ه،يبابوابن ؛31: 1ج و 121: 2 ج ،ق1116فراس، )ورام بن أبي

 (.271: 17 و ج 27: 5 ق، ج1165

 عادل و نمونه يشوايپ؛ اهلل امامان معصوم و حجج يامت به معنا. 1-3-2
ات، يروا يمسلمانان، در برخ يجامعه يامت به معنا يج و گستردهيرا يبر معناعالوه

 يعني ؛ده استش )ع(ات قرآن، امت منطبق بر امامان معصوميل آير و تأويتفس يژه با نوعيوبه
امت و نِ يدگان و بهتريشده است که برگز )ص(از امت محمد يخاص گروهامت حمل بر 
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 آنان هستند. يشوايپ
ده و آن را کرمعنا « امت عدل»ا به ر (11)بقره يسوره 111 يهيآدر « امت وسط» )ع(امام باقر

 ج ،ق1161 ،ي)مجلس امت باشندياند که گواه بر مردم در روز قق دادهيتطب )ع(بر امامان معصوم
ست، يگروندگان به اسالم ن يق بر همهيه قابل تطبين آين آنكه امت در اييو در تب (112: 21

ست و يرفته نيا پذيهستند که شهادتشان در دن يان امت کسانياند که در مح فرمودهيتصر
: 21 ج ،ق1161 ،ي)مجلس ستيز نيآخرت جا يخدا در سرا يها از سواستشهاد آن رونيازا

ان ما )امام ادشده، فرمودند کهي يهيآدر مورد  يز در پاسخ به پرسشين )ع(امام صادق(. 171
 مين هستيخداوند در زم يهاو گواه بر مردم و حجت امبر(، امت وسطيمعصوم و عترت پ

 .(01: 1 جق، 1136 ،يعياش ؛: 1 ق، ج1165 ،يکلين)

 و اقوام يانسان يهات و مطلق گروهيجمع يامت به معنا. 1-3-3
 يجامعهو  گروه يعنيآن  يلغو يک به معناينزد يات، امت در کاربرديروا يدر برخ

شود و تنها يم يكرديبا هر اعتقاد و رو يتيهر جمعکه شامل  ينحوبه ،کار رفته استبه يانسان
 يرا دارا يا، هر امت و جامعه)ع(يمثال امام عل يبراداللت دارد.  يانسجام اجتماع يبر نوع

 .(723: 2 ج ،ق1165حيون، ابن) انددهکر يمعرف يه را آفت امت اسالميامياند و بندانسته يآفت
ق و يو صد دارد (11)يفاروقق و يصد ،يفرمودند که هر امت )ص(امام رضا به نقل از رسول خدا

از امام (. 11: 2 جق، 1153 ه،يبابو)ابن است )ع(طالبيبن ابي، عل)ص(امبريفاروق امت پ
نگيخته دارد، و هر امت با امام خود برا ينقل شده که هر زمان و هر امت، امام )ع(صادق

 يفيتضا يبر تالزم امت و امام و رابطهان عالوهين بيا .(163: 5 جق، 1161 ،يمجلس) شوديم
 )ع(از امام صادق يگريت ديدر روا ت دارد.يامت حكا يمطلق برا يها، از کاربرد معناآن

 يريآن از زنا جلوگ يلهيوسهدارند که ب يخود ازدواج يبرا يمنقول است که هر جامعه و ملت
 .(121: 2 جق، 1165، ي)کلين کننديم يو دور

اشاره به  يکار نرفته است، اما آنگاه که براک معنا بهيات، امت به ين در لسان روايبنابرا
رسول  يامبريمنان به پؤن اسالم و مييگروندگان به آ يف مسلمانان استعمال شده، مراد همهيط

 .)ص( استخاتم

 (17)ياسالمشمندان يدگاه انديامت از د. 1-4

مان و يشود، ايآن امت ساخته م يلهيوسکه به ين اسالم عاملياز نظر دعه، يدر گفتمان ش
توانند يدارند، م يواحد يدهيمان و عقيافراد آن ا يکه همه يانسان يده است. جامعهيعق

سته است که يشا ين اجتماعيکنند و بر چن يک مكتب زندگيک اعتقاد و تعهد به يبراساس 
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ان افراد آن نباشد، عنوان امت بر يدر اعتقاد در م ين هماهنگياطالق شود و اگر چن« امت»وان عن
افراد و  يگانگيشه استوار است که ين انديدگاه بر اين ديا يست. مبنايصادق ن يان جامعهيچن

ن يخود آزاد باشند و ا يزندگ ين است که افراد در انتخاب شرکايتحقق امت واحد، وابسته به ا
که از اشتراک  يرا اتحاديداشته باشند، ز ير است که افراد با هم توافق فكريپذامكان يدر صورت

کند. اتحاد و  يريجلوگ يتواند از اختالف فكريشود، نميدر خاک و خون و زبان حاصل م
برقرار سازد  يوند ناگسستنيان افراد پيتواند ميم ييتنهاکه بهاست  يدتيو عق يفكر يهماهنگ

از  يو جزئ ياسالم يمسلمان همواره بايد بداند که عضو جامعه(. 150-157: 1156 ،يحان)سب
را ايجاب  ياين کل است و جزء يک کل و عضو يک پيكر بودن، خواه ناخواه شرايط و حدود

ن اسالم خواسته ي. د(275: 1 ج تا،يب ،ي)مطهرکند و غيرمسلمانان عضو يک پيكر ديگرند يم
داشته  ياپيوسته يمرتبط و اجتماع يکنند؛ نظام يزندگ يصورت واحد مستقلاست مسلمانان به

و  يقو ياسالم يبداند تا جامعه ياسالم يجامعه يعنيخود را عضو يک پيكر  يباشند؛ هر فرد
رو ايمان، مالک نيازا .(115: عمران آل)مسلمانان برتر از ديگران باشد  ينيرومند شود و جامعه

گاه استقالل و موتور ته است. ايمان مالک وحدت و رکن شخصيت و تكيهقرار گرف يبرتر
از مردم  يگروه يرو امت اسالمنيازا (.201: 1 ج تا،يب ،ي)مطهراست  ياسالم يحرکت جامعه

مان به رسوالن او و اعتقاد به حرمت يکه خالق واحد و ا يدتيكسان عقيهستند که حول محور 
ف، امت ين تعرياند. در ااست، گرد آمده و متحد شده يانسان انسان و حقوق انسان و اخالق

و  يد الهيشود و آن، توحيز ميمتما يخاص ينيباست که با جهان يانسان يآن جامعه ياسالم
( و به جهان آخرت و به ياسيو س ياله يآنان و به امامت )رهبر يامبريامبران و پياعتقاد به پ

 يواال به اندازه ينكه انسان منزلتي، و اعتقاد به ايق وحيز طرن صادره ايثواب و عقاب و به قوان
 (.165: ق1121 ،ياخامنه ينيحسن دارد، است )يخالفت خدا در زم

ن يبد ؛دو مفهوم عام و خاص است يدارا ين باورند که امت در فرهنگ اسالميبر ا يبرخ
از مردم  يامجموعه يعني، )ملت( است شعب يواژهعام مترادف با  يصورت که امت در معنا

ت يق حاکمين مصالح از طريآورد و ايگر ميكديها را گرد که وطن واحد و مصالح مشترک آن
از مردم هستند  يارسند. اما امت به مفهوم خاص، مجموعهيواحد به تحقق م ياسيس يو رهبر

 يواحد و نظام واحد زندگ يها در رهبرن ارزشي، که ايمشترک يهاها به ارزشمان آنيکه ا
 يدوم، همان هدف ين نگاه امت به معنايا در گر آورده است.يكديها را گرد اند، آنافتهيتبلور 

اند. امت بوده يعال يهادن به آن براساس ارزشيت بخشينيو ع يدهشكل يدر پا ياست که انب
که  ياول آنكه آن عنصر بشر ؛شوديز مينخست متما ياز معنا ين معنا در دو امر اساسيبه ا

ان يدر انسان واحد متمثل و ع جز ،رديگيه ميخاص( از آن، شكل و ما يعنصر امت )به معنا

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/15738/%d8%a7%d9%84%d8%b3%db%8c%d8%af_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c_%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a6%db%8c
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جه، او يو در نت ابدييمت ينيع ،ها معتقد استکه بدان ييهاکه در او ارزش يشود؛ انسانينم
ن يچن)ع( ميدر مورد حضرت ابراه (121-126: نحل) طورکه در قرآنشود. همانيم «امت»

ن يدر ا يش اساسست و نقيل نيت و تعداد بشر دخيگفته شده است. در تبلور مفهوم امت، کم
امت به مفهوم عام آن است؛  يخالف معنا ن معنا، برياختصاص دارد و ا يفيمعنا به عنصر ک
دوم آنكه امامت امت به  دارد. ينقش اساس يمفهوم عام امت، عنصر کمّ يريگچراکه در شكل

ست که دائرمدار وضع و اعتبار ين ياعتبار ياست و امر يو واقع يقيحق يخاص حالت يمعنا
ن مخالف مفهوم عام يابد و اييان ميجر ير الهيناپذتخلف ينيرو موافق سنت تكونيباشد و ازا

است که بر مدار  ياعتبار ياً و اثباتاً حالتي)ملت(، نف امت يامت است؛ چراکه امامت و رهبر
-يامت برم يرهبر يرا برا يفرد يگردد و امت به اعتبار خاصيم يوضع و قرارداد اجتماع

از امور مهم  يكيند. يگزيبرم يرا به رهبر يگريفرد د يو خودِ امت پس از گذشت زمانند يگز
ن يا يرهيد؛ آنگاه داسازم يآن را تحك يفيبود که عنصر ک يشكل دادنِ امت ،ايانب يهاو دغدغه

ج ياز نتا يكيرد. يگ بر از مردم را در يشتريرا توسعه دهند تا تعداد هرچه ب يامت در سطح کمّ
 يارهاي( است که در آن معي)ملت يوجود آمدن امت، بهيفيعنصر ک يامتِ دارا يش کمّگستر

 .(17-11ق: 1127، ي)اراک گر باشدخاص جلوه يامت به معنا
امتِ  يتحقق آن است، در گرو توسعه يکه اسالم در پ ين نگاه در واقع، امتِ کمّيدر ا

همچون  ،دشو يدر او متجل ياله يهاکه ارزش يهر فرد يعني ،است که همان امام است يفيک
ا همان شعب و يعام  يکند امت به معنا يد سعيشود و او بايخود، امت م)ع( ميحضرت ابراه
-توسعه يفيبرسند و آن امت ک يفيجامعه را ارتقا دهد تا همه به سطح امت ک يملت و توده

 افته، امت مدنظر اسالم است.ي
 يهو مقدس آحاد مردم)ناس(، بر پاي يد اساسپيون يقدر مسلم آنكه در فرهنگ اسالم

يا تجمع و اشتراک در  ييجغرافيا يهمچون اشتراک در خون و نژاد يا خاک و مرزها يموارد
 يهاابزار آن يا تشابه در حيثيت يکارگيردر شكل کار و به يهر نوع مقصد و آرمان يا همگون

 يمشترک يا اشتراک در منافع طبقاتدر مبارزه با دشمن  يسنگريا هم يو نوع زندگ ياجتماع
خط و راه  ي، حرکت مشترک ناس بر رويترين عامل وحدت و پيوند اجتماعاساسي نيست.
 يهمشترک، الزم ياند، و رهبرانتخاب کرده ياست که آگاهانه در جهت مقصد معين يمشخص

 يدارا ييليل نهاامام و امت در تح يهرو، دو واژاست. ازاين ياين نوع وحدت و پيوند اجتماع
: 2 جق، 1121 ،يزنجان ديعم) و متضايفين هستند ينسب يمتالزم و به تعبير منطق يدو معن

 يو عمل يدتيبراساس کتاب و سنّت و اصول عق. (072-071: 1132شريعتي،  ؛257 -251
 انِيدر م يمردم نظر دارد و در خدمت ناس است؛ ول يهها، تمام مكتب به عامبرآمده از آن
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 يهيرند و بر پايگيشوند و شكل مين مكتب جمع ميکه بر محورِ ا يمردم، آن کسان يهمعا
ن يشوند. بنابرايده ميآورند، امت ناميد ميرا پد يااعتقاد به اسالم و التزام به اسالم، مجموعه

 ،يبهشت ينيحس) از داردير از ناس است و از نظر مكتب اسالم، امت حتماً به امامت نيامت، غ
 يجمع يعنيت شوند، مبخواهند ا يمردم يوقت يبهشت ديدگاه شهيد از(. 15-16: 1156

توانند يکند، نميجاب ميدن به آن مقصد ايک مقصد و براساس آنچه رسيوسته و در راهِ يپهمبه
ت مدر کار نباشد، اصالً مردم ا يانجام دهند. تا امامت يکار يو رهبر ييشوايبدون امامت، پ

ن يدر ا. (01 :1132 ،ياگنجينتيهدا) ابدييتحقق نم يدر کار نباشد، امامت يتا امتشوند و ينم
شود که بدون امام، يد ميان امت و امام تأکير ميزناپذيو گر يوند درونيبر پ ياف به اندازهيتعار

اهداف و آمال  ي، هرچند دارايكرد، آن جماعت متشكل انسانين رويد. در ايآيد نميپد يامت
ن يف مبين تعاريدر واقع ا ستند.ين« امت»ق عنوان يبهره باشند، اليکه از وجود امام ب مشترک،

: 1153، يآصف) امت است يدهندهلياز عناصر تشك يكي (10)از امام، ياسيند که اطاعت ساآن

 رد.يگي، امت شكل نم«از امام ياسيتحقق اطاعت س»که بدون  يبيترت؛ به(153
 نهيمد يا قانون اساسينامه مانيبا استناد به پ ي، برخمذکور ياكردهيرو يدر مقابل همه

ل گوناگون يان قبايثرب، ميدر اوان هجرت به  )ص(اسالم يکه رسول گرام (15)(يالنب ةفيصح)
، از مفهوم امت را ي، و نه اعتقاد«ياسيس» يدند، برداشتکر ثرب و اقوام حاضر در آنجا منعقدي

اد قرارداد يمسلمانان بوده و بر بن يتراکات و تعلقات اعتقاداند که فراتر از اشمطرح کرده
فه را يمشرکان مشمول صح يها و حتمانان آنيپو هم يهودي يهالهياستوار است و قب ياجتماع

، داخل يرغم اختالف اعتقادنه، بهيان و مشرکان مديهوديفه، ين صحيرد. به اعتبار ايگيم بر در
 يو مدن ياسيحقوق س ي، بوده و از برخيخيمقطع تارکم در آن در مفهوم امت، دست

 (.123-113: 1151 ،يرحيف) اندبرخوردار بوده
ن يتوان گفت که محور نخستيم ،ان شديکه از امت ب يف متعدديتعار يبنددر جمع

ن ياست. باورمندان به چن يديخاص برآمده از نگرش توح ينيب، جهانيامت اسالم يريگشكل
و جهان آخرت دارد، فارغ  )ص(امبر خاتميهمچون اعتقاد به نبوت پ ياقتضائاتکه  ياينيبجهان
و  ييايت جغرافيموقع ،تيجنس ، زبان،نژاد ،رنگ همچون ياتيگونه عوارض و فرع از هر
ف بر ين تعري. البته اشونديمحسوب م ي، در شمار امت اسالمدستن ياز ا يو موارد ياجتماع
كپارچه يمنسجم و  ،ت امامياست. امت متكامل با محورصادق « نامتكامل و بالقوه»امت 

امامت و  يف امت به مقولهيست و اساس تعريشود. در واقع امت بدون امام، امتِ تمام نيم
 رد.يگيآن، امت شكل نم يح امامت و تجليکه بدون درک صح ينحوبه ،خورديگره م يرهبر
ت امام يت والين مشروعيينتخاب در تبا ايدگاه انتصاب يرش ديت آنكه پذيحائز اهم ينكته
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ر است، چراکه سخن در مقام تحقق امت يتأثيب يريگجهين نتيعنوان محور امت، در اعادل به
ت. کوتاه آنكه يف امت به تبعيامام و تكل يت از امام است و نه ثبوت حق اطاعت برايبا تبع

ت يت اعمال واليخواه مشروع ابد؛ييت مينيشود و عيدا مياز امام هو يرويبا پ يقيامت حق
 .يمردم -يا الهيم يبدان يامام را، اله

 امت يتيف جمعيط. 1-5
آيد که با اختيار و انتخاب خود اسالم را يوجود مبه ياصالتاً از افراد ياسالم يجامعه

که  يآن باشند و سرزمين يو سياس يو قضاي يپذيرفته باشند و مخصوصاً ملتزم به قوانين اجتماع
در  يشود، وليم اميدهن (13)داراالسالمو  يکنند، کشور اسالميم يدر آن زندگ ياجامعه چنين
را  يتوانند تابعيت کشور اسالميم ياز غيرمسلمانان با عقد قرارداد خاص يبعد، بعض يمرتبه

(. 31: 1157 ،يزدي مصباح) داشته باشند يآميزامن و مسالمت يبپذيرند و در کنار مسلمانان زندگ
آحاد امت  يستند، همهيم در داراالسالم، لزوماً مسلمان نيافراد مق يطورکه همهلبته، همانا

 يهانيسرزم ي، حضور ندارند. در درون محدودهياسالم يهانيا سرزميضرورتاً در داراالسالم 
 ديبا عقا يگريند، افراد داجامعه يدهندهليتشك يبر مسلمانان که عناصر اصل، عالوهياسالم

 يو عمده يعنوان گروه اصلا اقامت دارند. مسلمانان بهيکنند يست ميمتفاوت با مسلمانان ز
ها برقرار ان آنيم (16)حجرات:  ياخوت اسالم يهستند که رابطه ي، جمعيتياسالم يجامعه

ين اسالم يبه آ يبرند و تفرقه در ميانشان نامشروع بوده و همگيسر ماست و در صلح کامل به
دن به اسالم، همچنان در ميان کفار به يز پس از گروين يت انسانياز جمع ييهاقدند. گروهمعت

از اين گروه به  (55)نساء:  قرآن آيند.يآنان بيرون نم يهادهند و از سرزمينيخود ادامه م يزندگ
عده  نيا يدتيوند عقينظر به پ(. 123-121: 1 ق، ج1121 ،يزنجان دي)عمکند يمستضعفان تعبير م

امت  يگر که در زمرهيد يرند. دستهيگيقرار م يز در شمار امت اسالمين افراد نيبا مسلمانان، ا
از مسلمين که عليه امام و  يافراد يا گروه يعنيند، ايا اهل بغيان يقرار دارند، باغ ياسالم

 :21 جق، 1161 ،ي)نجفآيند يبرم يکنند و درصدد برانداختن نظام اسالميشورش م يحكومت اسالم
کفار است، ليكن  يدر باطن در زمره ي. هرچند باغ(165-160: 5 ق، ج1111 ،يحل عالمه ؛121

ايشان، ازدواج با آنان،  يبر مسلمانان، مانند جواز خوردن ذبيحه يبرحسب ظاهر، احكام جار
 .(113 -115: 21 جق، 1161 ،ي)نجفاست  يحرمت اموال و ناموسشان، بر او جار

 اندکرده اختيار کفر و شده خارج اسالم از که يکسان يعني( يفطر و يمل) دانمرت اما
 يار و انتخاب خود از شمار امت اسالمي، اگرچه به اخت(11: 1ق، ج 1127، يخمين ي)موسو

. (105-105: 1152 پژوه،دانش) ماننديم يباق يروند، همچنان جزء اتباع دولت اسالميرون ميب
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 يول ،شونديمسلمانان خارج م ي، از جرگهيوند اعتقاديل انقطاع پيدلن عده بهيقت ايدر حق
 ساکن باشند، در شمار تابعان آن قرار خواهند داشت. يکه در قلمرو دولت اسالميدرصورت
و  ياسالم ان امتيم آن است کهت يت و جمعيان حاکميم يدر خصوص رابطهمهم  ينكته

 يجنبه تفاوت وجود دارد. آنچه کامالً يرجو وجود خا يمفهوم به لحاظ يدولت اسالم
است و نه مفهوم دولت  يالمدارد، مفهوم امت اس يخيفراتار يو حت ينيو فراسرزم يفرامرز
به نام  يخاص ييايافرخواه ناخواه محدود به قلمرو جغ يچراکه دولت اسالم .ياسالم

 (15)هامستأمنآن( و  ريو غ کفار )اهل کتاب رونيازا. (33: 1152 پژوه،دانش)است داراالسالم 
امت قرار  يسكونت و حضور در قلمرو داراالسالم، اگرچه در شمار اعضا صورت در
 ل شده خواهند بود.يکه در داراالسالم تشك ياتباع دولت اسالم ءجز ،يطيشرا دررند يگينم

 يت در جامعهيعضو»و « يت در امت اسالميعضو»ان يک ميمهم توجه به تفك ينكته
در گرو اعتقاد به  يت در امت اسالمياست. عضو« بودن يتابع دولت اسالم»آن  يو در پ« يماسال

در شمار  يمانيا يرملتزم به مبانيآن است و عناصر غ يان اعضايم يمانيا يجاد علقهياسالم و ا
مان و يا اي يدتي، هم در فرض اشتراک عقياسالم يت در جامعهيرند. اما عضويگيامت قرار نم

مان تابع دولت يبه صرف ا يامت اسالم يهار است. تودهيپذمان امكانير صورت انعقاد پهم د
 يند و عضويآيدرم يت دولت اسالميشوند و اهل کتاب با انعقاد قرارداد ذمه به تابعيم ياسالم

امت  ياسيس يبر سازمانده يدولت اسالم يشوند. البته سنگ بناياسالم م ياسيس ياز جامعه
 يت جامعهيشوند. اما جمعيمحسوب م يو شهروندان دولت اسالم يست که اتباع اصلمسلمان ا

ت يمان ذمه به عضويق پيکه از طر يست و شامل اتباع اکتسابيمنحصر به مسلمانان ن ياسالم
 (.57-56: 1152 پژوه،)دانششود يز ميگردند نيل مينا ياسالم يجامعه

مانان ساکن در درون داراالسالم، مسلمانان ساکن شامل مسل يامت اسالم يدامنهن يبنابرا
 يشود. اهل ذمه و مرتدان تابعان دولت اسالميان مي)مستضعفان( و باغ در خارج از داراالسالم

 .رونديبه شمار م يرون از امت اسالميگانه و بيز بير کفار نيها و ساشوند. مستأمنيمحسوب م

 ياسالم يجمهور يف امت در حقوق اساسيمفهوم و ط. 2
 يو از جمله در مقدمه و برخ ياسالم يجمهور يدر منابع نظام حقوق اساس «امت» يواژه

ک معنا نباشد. يکاربردها، به  يرسد در همهيم نظربهکه است کار رفته ، بهياصول قانون اساس
واژه ن دانشيا يمعنا ييرمزگشا به ياسناد حقوق اساس يليتحل ين قسمت با بررسيدر ا

شده در ندارد الفاظ استفاده يرسد که منطقاً ضرورتيم نظربهن نكته مهم ي. توجه به اميردازپيم
واژگان مانند  يبرخ يکار رفته باشند. در قانون اساسک معنا بهيموارد در  ينماممتن واحد، در 



 
 
 

 مفهوم امت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران
 

 

31 

 ي، در همه(37-15: 1133 ،ي)استوارسنگر «دولت» و (1151 ،ينينگنهييآ) مقررات (26)قانون،
 يروشن است که قانون اساس ند.دار يمتفاوت شمول يرهيداو  اندکار نرفتهک معنا بهيموارد به 

حاکم است؛ اگرچه  يران و طبقهيان ملت ايم ياسيس يم رابطهيدر مقام تنظ ياسالم يجمهور
 ز است.يها نر ملتيناظر بر سا ييهاتيمسئول يخود، دارا يدتيعق يبا توجه به مبان

جد متأثر از گفتمان که به ياسالم يجمهور يمنظومه حقوق اساست دوم مقاله بهدر قسم
-م کردهيکه در قسمت نخست ترس ياست، نظر افكنده و با توجه به چارچوب ياسالم يشهياند

م تا روشن شود امت در حقوق يکنيکاوش م ين نظام حقوق اساسيم، در منابع گوناگون ايا
ف يشود و با مفهوم و طيم ياکار رفته و شامل چه دامنهبه ييعناران به چه ميا يکنون ياساس

 دارد. يچه نسبت ياسالم يشهيامت در اند

 يقانونگذار اساس يشهياندامت در . 2-1
)مانند  يياست که در حاالت خاص و استثنا ياقوه ي، قانونگذار اساسيدر حقوق اساس

از  يندگيشود و به نمايک کشور ظاهر ميد( در يل دولت جديا تشكي، انقالب يياستعمارزدا
حاکمان و شهروندان را  ياسيکه مناسبات س پردازديم ين قواعديتريب اساسيمردم، به تصو

از  است عبارت ياسالم ين قوه در جمهوريا .(13 :1131، يپناهعتيشري)قاض دهديشكل م
، يقانون اساس يکنندهنيدوو ت کنندههيته عنوانبه( 1173) يقانون اساس يينها يمجلس بررس

 ادشده.ياعتبار مصوبات مجلس  منظوربهه يفق يد ولييتأ و يعموم يپرسهمه
در مواضع گوناگون استفاده شده که « امت» يادشده از واژهيدر مشروح مذاکرات مجلس 

 است. گاه يب قانون اساسيتصو يدواژه در فضاين کليا يقيحق يافتن معناي يبرا يمناسب ينهيقر
امام  يعني ينيد يرو رهبريها مسلمان، و پت قاطع آنيکه اکثر« رانيملت ا» يامت به معنا يواژه
 ،ي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمياداره)اند آمده است بوده ينيخم

-1115-1121-1122-1630-315: 2 ج ؛777-765-156-105-102-36-71: 1، ج 1101
 يندگان مجلس بررسياز نما يكينمونه  ي. برا(1315-1520-1051-1725-1115: 1 ج؛ 1131

ح مشارکت مردم يو در مقام تشر 0در دفاع از اصل  اصفهاني( )آقاي موسوي يقانون اساس يينها
ملت  يبه آرا يامور عموم ياداره يحكومت و اتكا يمردم ين سرنوشت و پشتوانهييدر تع

است که  يادهد، يک جامعههمين حقيقت را نشان مي امت»د: يگويف امت ميران، در تعريا
خودش يک راهي را انتخاب کرده، حرکت کرده و در آن راه تالش هم دارد و امام در اين 

 «کند و همه در اين حرکت و مسير همگامي دارندياش مشود و راهنمايييها رهنمونش محرکت
 (.102: 1 ج، 1101 ،اسالمي ي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراياداره)
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ت يوال يگستره در مورددر بحث  يقانون اساس 165در مشروح مذاکرات مربوط به اصل 
س مجلس در پاسخ يرئبيف امت وجود دارد. نايتوجه در مورد ط انيشا ياو رهبر، نكته ماما

امت امت با ت امر و اميوال انيم يبر رابطه يآن مجلس مبن يت مذهبياقل يندهيبه پرسش نما
ا يرد يگيم را در بر ياسالم يتمام تابعان جمهور ،يا رهبرينكه آيکشور و ا ينيد يهاتياقل
ران يملت ا يمرهرا که در ز يکسان يدانسته و همه «ملت يرهبر» ير، امامت امت را به معنايخ
عمومي  و روابطي کل امور فرهنگي اداره) دندکر يتلق ين رهبريمشمول ا رونديشمار مبه

 (.1651 و 1601: 2، ج 1101 ،مجلس شوراي اسالمي
امت »ح شد، ي، که در بخش نخست مقاله تشرينيد يشهيز با الهام از انديکاربردها ن يدر بعض

ي کل امور اداره)اراده شده است « ييايجغراف يمسلمانان فارغ از مرزها يهمه» يعني« واحده
: 2ج ؛770-171-56-53-50-76: 1، ج 1101 مي،فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسال

 اصول راموني(. مذاکرات پ1115تا  1111-1111-1161: 1ج ؛355-1603-1125-1222-1157
ي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، اداره) ياساس قانون 172 و 11

آن دارد که  نشان از يخوببه ن مجلسيدر ا (1113-1111: 1ج  ؛171-115: 1 ج، 1101
 اند.کار رفته مدنظر داشتهبه ينيات ديکه در ادب يين مجلس، مفهوم امت را به همان معنايندگان اينما

 يقانون اساس يامت در مقدمه. 2-2
ارزش  يقائل شده و آن را دارا يخيو تار ياسيارزش س يقانون اساس يمقدمه يبرا يبرخ

ساز اصول مندرج در قانون نهيآن را تنها زم ، ندانسته وي، همچون متن قانون اساسيحقوق
، با ياسالم يجمهور يقانون اساس ين حال، مقدمهيبا ا .(03: 1132،ي)هاشم ابندييم ياساس

، ياسيم متعدد سينو از مفاه يگفتمان ين و ارائهينو ياسين نظام سياديبن يهان شاخصييتب
 ياستهيرو منبع شانياست. ازا يالماس يجمهور ينظام حقوق اساس يکل ينما يکنندهميترس
 يبرا گر مفسرياريتواند يبر آن مبوده و افزون ياهداف مدنظر قانونگذار اساس ييشناسا يبرا

دواژگان مندرج در ين روشنگر کليو همچن يقانون اساس يل به برداشت مطلوب از منظومهين
در  يراه متن اصول قانون اساسهمهب (21)يقانون اساس يعالوه مقدمهبه د.باش يقانون اساس

د مردم و سپس ييمقدمه و اصول به تأ يمردم نهاده شد و مجموعه يبه رأ 12/5/73 يپرسهمه
ت ينهادر و  (161: 11، ج 1135 ،ينيخم يموسو) ديرس )ره(ينيرهبر انقالب حضرت امام خم

 (22)ز منتشر شد.ين يرسم يدر روزنامه
استفاده شده است. فراز نخست « امت» يواژهار از ن بيچند يقانون اساس يدر مقدمه

« رانيمردم مسلمان ا» يمبارزه يبر اصول و ضوابط اسالمي را ثمره يمبتن مقدمه، قانون اساسيِ
ده کرن خواسته را مطالبه يا به لين« ملت»نامد که مي« امت اسالمي»و انعكاس خواست قلبي 



 
 
 

 مفهوم امت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران
 

 

39 

امام  ند نهضت آمده است که اعتراضيافر حي، در تشر«نهضت يعهيطل»ل عنوان يذ است.
آن انقالب عظيم  يو در پ شد« ملت» يعامل حرکت يكپارچه ،انقالب سفيد خميني)ره( به

با د و کررهبري اسالمي تثبيت  عنوانبهرا  «امام»، مرکزيت 1112در خرداد « امت اسالمي»
ملت »نان استمرار يافت و همچ «امام»با « امت»پيوند مستحكم  تبعيد ايشان از ايران، وجود

نسبت  يم پهلويات رژيبا اشاره به جنا سپس ر نهضت را ادامه دادند.يراه خود در مس ،«مسلمان
 يمعرف «امت اسالمي»عامل گسترش آگاهي و عزم « امام» هايها و پيامبيانيه ،«ملت مسلمان»به 

 يرائه شد، انگيزها امام واليت فقيه که از سوي يطرح حكومت اسالمي بر پايه و شده
، پس از «حكومت در اسالم يوهيش»ل عنوان يد. ذکرايجاد « مردم مسلمان»منسجمي را در 

فكر کيش و همملتي هم يمثابهبهديدگاه اسالم،  از «ياسالم ياسيس يجامعه»از  يفيتعر يارائه
وي هدف نهايي سدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را بهکه به خود سازمان مي

انقالب و تداوم آن در داخل و  ياسالم ي، با اشاره به محتواوي اهلل بگشايدحرکت به يعني
تالش دارد  يقانون اساس گفته شده که (21)ايانب يسوره 52 يهيآو با استناد به  خارج از کشور

ت ياهم ،«يقضا در قانون اساس»ل عنوان يذ را هموار کند. «امت واحد جهاني»راه تشكيل 
پيشگيري از  يبرا در خط حرکت اسالمي و« مردم»قضا را در پاسداري از حقوق  يلهئمس

امت »مقدمه،  يانيکند. سرانجام، در فراز پايمطرح م« امت اسالمي»انحرافات موضعي در درون 
خواهد با نظارت يو از آنان مکند يمانتخاب مسئوالن کاردان و مؤمن  را ملزم به« مسلمان

 فعاالنه مشارکت جويند. «اسالمي يجامعه»ر، در ساختن مستم
ر يمسلمانان در جهان منطبق است، در سا يبر جامعه« امت»ک مورد که ير از ين غيبنابرا

ران است که البته يگر ملت اير ديران و به تعبيا ياسيس يجامعه يبه معنا« امت»کاربردها، 
ن جامعه، تشكل بر محور مكتب اسالم و يا يزکنندهيممتاز و متما يژگيبارز و و يصهيخص
 بوده است. ينيد يرهبر

 يامت در اصول قانون اساس. 2-3
در  ذکر شده است. يقانون اساس 155و  165،  75، 11، 7در اصول « امت» يواژهديکل
ط در يالشراه جامعيفقيگاه وليجا اشاره به يو برا «امامت امت»ب يدر ترک 155و  75 ،7اصول 
توسط خبرگان منتخب  165که به موجب اصل  يآمده است؛ همان رهبر ياسالم يجمهور
دار است و ت امر را عهدهياز وال يناش يهاتيمسئول يشود و همهيانتخاب م (21)رانيمردم ا

 يالزم برا يامر(، عدالت و تقوا يا ولي)امام امت او از صفات  يكي، 165در بند دوم اصل 
« امت»ک يمسلمانان جهان،  يز همهين 11ور شده است. در اصل ، منظ«امت اسالم» يرهبر

 اند.ده شدهينام
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نكه امام امت و يت به ايو با عنا 7در متن اصل « ياسالم يدر جمهور» ينهيبا توجه به قر
خبرگان  ياز سو 165دانسته شده که به موجب اصل  يهمان رهبر ،ن اصليامر موضوع ا يول

اصوالً  ياسالم يجمهور ينكه قانون اساسيشود و با توجه به ايم انتخابران يمنتخب مردم ا
ب شده و به ين و تصويتدو آن( يبعد يهاران و نسلي)ملت ا رانيا ياسيس يجامعه يبرا
است  «رانيملت ا»ن اصل همان يرسد مراد از امت در ايم نظربه، است دهيرس رانيملت اد ييتأ

، رهبر ليگانه را ذسه يکه قوا 75ند. اصل زيمتما يمكتب يت مسلمان و رهبريکه با اکثر
قرار داده است،  ياسالم يدر جمهور ،«نهاد مستقر»ک ي يمثابهمرکز ثقل حكومت و به عنوانبه
ن يدر تكو ياسيل دانستن عنصر اطاعت سيقت، دخيدر حق (27)ن مدعاست.يبر ا يخوب ينهيقر

ها ت قاطع آنيران که اکثريجا که ملت اسازد از آنين نكته رهنمون ميامت، ما را به ا
ادشده ياند، امت مندرج در اصول افتهيانسجام و تشكل  يند، بر مدار امامت و رهبرامسلمان

 آورند.يد مي)امت بالفعل( را پد
 11و  11 ،12ت در اصول يده و تابعيت به شاخص عقيبا عنا زين ملت يتيجمع يگستره

مسلمانان،  يبه سه دسته ياسالم يجمهورهروندان رخ نموده است و ش يقانون اساس
رمسلمانان ير غيساو  (يحيو مس يميکل ،يان زرتشتيراني)ا يکتاب آسمان يرمسلمانان دارايغ

 .اندم شدهيتقس (11)اصل 
و ده ينام« امت»ک يمسلمانان را  يهمه (20)ا،يانب يسوره 52 يهيبا استناد به آ 11اما اصل 

، ينيات دي، برگرفته از ادب«امت»ن يمسلمانان جهان دانسته است. ا يتمامرا مشتمل بر « امت»
در هر نقطه از جهان عضو آن  يبزرگ مسلمانان است و هر مسلمان يا جامعهيهمان امت واحده 

 يت رهبريرهبر شرط شده که صالح ياز عدالت و تقوا برا يز آن سطحين 165در اصل است. 
در سال  يقانون اساس يگرفته در بازنگرر کنار اصالحات صورترا داشته باشد. د« امت اسالم»

ن بند افزوده شد؛ هرچند در يا يدر انتها يرهبر يپس از کلمه« امت اسالم»ن اصل، يدر ا 1103
همان  ين اصل به معنايرسد امت در اينظر مبه (25)داده نشد. يحيمورد مفهوم و مفاد آن توض

 ياخالق يستگين شايد ايبا ياسالم ين صورت رهبر جمهوريباشد. در ا ياسالم يتيواحد جمع
 يت کنونيد؛ اگرچه در وضعيبرآ يامت بزرگ اسالم يرهبر ياز عهدهرا داشته باشد که 

نظام امامت نسبت به  يفرامل يهاتيگاه قرار نگرفته باشد. مسئولين جايصورت بالفعل در ابه
قت امت در اصول يگذارد. در حقيمر صحه من ايبر ا (23)مسلمانان و مستضعفان جهان يهمه

( 11)آرمان مندرج در اصل  ياسيادشده همان امت بالقوه است که در صورت تحقق وحدت سي
گر( بر محور يد يا نوعيا فدرال يط يدر سراسر جهان )بس ينظام واحد اسالم يريگشكل يعني

 شود.يل ميامام واحد، به امت بالفعل تبد
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 يريگجهينت
کار رفته و در به يگوناگون يت از آن دارد که امت در قرآن به معانيحكا ينيابع دمن يبررس

لت و م يکاربردها به معنا يو در برخ ياسالم يجامعه، گاه يبشر يجامعهموارد بر کل  يبرخ
 يت و گروه انسانين اسالم، گاه بر هر جمعييمنان به آؤبر مز عالوهيات نيقوم است و در روا

رمدار ياسالم که دا يمانيا يجامعهرا بر « امت»، يشمندان اسالميست. اما انداطالق شده ا
امت در حقوق  يواژه يکاربردها ياما برخ اند.ق دادهياست تطب يمشترک اعتقاد يوندهايپ

 دهد.يرا نشان م يمتفاوت يران معنايا ياساس
ار يکم بسا دستيتناظر ، ميقانون اساس 155و  75، 7در اصول « امت» يرسد واژهينظر مبه

ن ياديح که محور بنين توضياست؛ با ا يج حقوق اساسيات رايدر ادب« ملت»ک به مفهوم ينزد
مان يا»کند، عنصر يز ميگر متمايافته که آن را از جوامع ديسازمان ياسين اجتماع سيوحدت در ا

ر يبا وجود سا ياسالم يگر، افراد جامعهيعبارت داست. به« يمكتب يرهبر»و « يو اعتقاد مذهب
و زعامت  يمان مذهبيعنصر ا يو مانند آن، بر مبنا يخيو تار يعيوندها و عناصر مشترک طبيپ
عنوان منبع روشنگر متن قانون به يقانون اساس ياز مقدمه ياند. شواهد متعددگرد هم آمده ينيد

ن يمثبت ا يساسقانون ا يينها ياز مشروح مذاکرات مجلس بررس ين پرشماريو قرا ياساس
ن برداشت است؛ يبر ا يديز مؤين 7در صدر اصل « رانيا ياسالم يدر جمهور»عبارت  ادعاست.

ران يا ياسالم يجمهور ياست که در فضا ياسيس يآن جامعه 7ح که مخاطب اصل ين توضيبا ا
به « رانيامت ا»ت و امامت قرار دارد، يکه مشمول وال ياسيس يشود و آن جامعهيف ميتعر
در اصل « امت» يدواژهيکل يران( براين معنا )ملت مسلمان ايدن اياما برگزادشده است. ي يمعنا

 ياسالم يدولت و جامعه يمكتب يشهيبرآمده از اند يو فرامل يجهان يهاتيمسئول ي، ناف7
ست. ين يبر مصالح امت اسالم يتقدم منافع مل يا به معناير مسلمانان و مستضعفان ينسبت به سا

، يعيش ييشوايپ يمان به مكتب اسالم و به رهبريران براساس ايلكه مراد آن است که مردم اب
خود را، چه در داخل مرزها و چه فراتر از آن، در  ياجتماع -ياسياند روابط سم گرفتهيتصم

منطبق بر همان  165و  11ش سامان دهند. اما امت در اصول يخو يرفتهيچارچوب مكتب پذ
مسلمانان »مسلمانان جهان، و از جمله  يبوده و مشتمل بر همه ينيد يشهير اندمألوف د يمعنا

 ر عوارض است.يت و ساي، بدون توجه به محل اقامت، نژاد، زبان، قوم«رانيا
م، يامت بدان يريگشكل ياز امام را از عناصر مؤلفه ياسيچنانچه شاخص تحقق اطاعت س

، امت بالقوه خواهد بود 11د داشتند، امت مندرج در اصل يشمندان بر آن تأکياند يکه برخگونهآن
ن شاخصه يعالوه توجه به ا، امت بالفعل خواهد شد. بهيکه با تحقق نظام امامت واحد جهان

 سازد.يار موجه و قابل دفاع ميران را بسيملت ا يبه معنا 7(، امت در اصل ياسي)اطاعت س
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روح مش صورت(، 1101) ياسالم يمجلس شورا يو روابط عموم يکل امور فرهنگ ياداره

کل  ياداره تهران: ،رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس يينها يمذاکرات مجلس بررس
 .1و  2، 1ج  ،و دوم چ اول ،ياسالم يمجلس شورا يو روابط عموم يامور فرهنگ

 .اول چ، ياسالم يمجمع انديشهقم:  ،، (ق1127) ، محسنيراکا
، «رانيا ياسالم يجمهور يمفهوم دولت در قانون اساس»(، 1133، کوروش )ياستوارسنگر
 .37-15، ص 11، ش ياساس حقوق

، 26و15ش  ،تيفقه اهل ب، «ياسيس تيوال در تعدد و وحدت»(، 1153) ي، محمدمهديآصف
 .216-132 ص

 يبررس ياساس ن چند معنا در قانوندواژگايکل يمفهوم يواکاو (،1151ن )ي، حسينينگ نهييآ
 .11516101مسلسل:  يشماره نگهبان، يشورا ي، پژوهشكدهي، گزارش پژوهشمقررات يواژه

 .دار اآلفاق -دارالجيل :بيروت ، (،ق1163) عبدالقاهر ،يبغداد
انتشارات و چاپ دانشگاه  ي، تهران: مؤسسهالقرآنوجوهتا(، يبن ابراهيم )ب، جيشيتفليس

 .1ج  تهران،
 ، قم: اسرا، چ ششم.عدالت و فقاهت تيوال هيفق تيوال(، 1137، عبداهلل )يآمل يجواد
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 ياپي)پ 2، ش ياسالم حکومت، «دوباره يامت و ملت نگاه»(، 1155ن )يجوان آراسته، حس
 .151-173 (، ص10

 )ع(الصادقفقهق(، 1112، سيد صادق )يروحان يحسين
 .امام صادق)ع(، چ اول يمدرسه -قم: دارالكتاب ،

 ، تهران: بقعه، چ چهارم.ياساس قانون ينظر يمبان(، 1156د محمد )ي، سيبهشت ينيحس

 ق(،1121) محمد دي، سياخامنه ينيحس
 .112-235، ص 23، ش (بالعربية))ع(البيتفقه أهل ،يالغفورخالد :مترجم ،

، تهران: ق(، 1111) يبن يوسف بن مطهر اسد، حسنيحلّ
 .، چ اوليچاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يمؤسسه

 ،)ع(البيت آل يمؤسسه، قم:  ق(،1111) يبن يوسف بن مطهر اسد، حسنيحلّ
 .5ج  اول، چ
 ، دمشق: دارالفكر،العلوم و دواء کالم العرب من الکلومشمس ،تا(ي)ب ،، نشوان بن سعيديحمير

 .1، جچ اول
، تابعيت و وضعيت بيگانگان ؛يخصوص الملل نيب حقوق و اسالم(، 1152) يپژوه، مصطفدانش

 .چ چهارم، و دانشگاه يشگاه حوزهمرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه و پژوهتهران: 
 .1/11/73مورخ  16156 يشماره يرسم يروزنامه

 دالشهدا.يس يو فرهنگ يعلم ي، قم: مؤسسهياسالم حکومت يمبان(، 1156، جعفر)يسبحان
 ي، قم: مؤسسهالحرام و الحالل بيان في األحکام مهذّبق(، 1111) ي، سيدعبداألعليسبزوار

 .، چ چهارمالمنار
 ،مكتبة لبنان ناشرون: ، بيروتم(، 1553) ح دغيمسمي

 .1 ج چ اول،
 تهران: نشر آمون.، آثارمجموعه  در امامت، و امت(، 1132) يشريعتي، عل

 .، چ سومهي: اسالمتهران، يبأعالم الهد يإعالم الور، (ق1156) حسنبن، فضليطبرس
 .البيت )ع(، چ اولآل ي: مؤسسه، قمق(، 1165خ حر )شي ، محمدبن حسنيعامل

 .د اسالم، چ دهمي، قم: نوميالکر القرآن اللفاظ المفهرس المعجم(، 1151، محمدفؤاد )يعبدالباق
 .1و  2ر، جيرکبي، تهران: امياسيس فقهق(، 1121) ي، عباسعليد زنجانيعم

تهران:  ،يمحالت يتحقيق: سيد هاشم رسول، يرکتاب التفس (،ق1136) محمدبن مسعود يعياش
 .1 ج ،علميه يچاپخانه
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 .د، چ پنجمي، قم: دانشگاه مفاسالم در دولت تحول خيتار(، 1151، داود )يرحيف
 .زان، چ پانزدهمي، تهران: ميحقوق اساس يهاستهيبا(، 1131د ابوالفضل )ي، سيپناهعتيشر يقاض
زان، ي، تهران: مياسيس ينهادها و ياساس حقوق(، 1131ل )د ابوالفضي، سيپناهعتيشر يقاض

 .چ دوازدهم
 .1103با اصالحات  1173ران مصوب يا ياسالم يجمهور يقانون اساس

 . 16/5/75مصوب  يمجلس خبرگان رهبر يداخل ينامهنييقانون انتخابات و آ
 . 15/7/01مصوب  يقانون اساس 15اصل  ياجرا يقانون نحوه
 يالدين حسينح جالليتصح ،شهاب األخبار يشرح فارس، (1101) سالمةمحمدبنقضاعي، 
 .، چ اول: مرکز انتشارات علمي و فرهنگيتهران، يأرمو

 .چ چهارم ،اإلسالميةدارالكتب: تهران، يالکاف ق(،1165) ، محمدبن يعقوبيکلين
 .115-12، ص 16، ش قهف، «ژه آن دويداراالسالم و دارالكفر و آثار و»(، 1157اکبر )ي، عليکالنتر
 .، چ دومالعربيالتراث: دار إحياء، بيروتبحاراألنوارق(، 1161) ي، محمدباقر بن محمدتقيمجلس

 يمشورت و يري)تفس نگهبان يشورا اتينظر مجموعه(، 1131نگهبان ) يقات شورايمرکز تحق
 چ اول. ،(ياساس قانون اصول خصوص در

، ش اول، اسالمي حکومت، «ه در خارج از مرزهايت فقيوال»(، 1157) ي، محمدتقيزديمصباح 
 .57-31ص 

 .11و  1، تهران: صدرا، ج آثار يمجموعهتا(، ي)ب ي، مرتضيمطهر
 .اول چ ،اإلسالمية دارالكتب :تهران ،تفسير نمونه (،1151) ناصر ،يمكارم شيراز

 .1چ اول، ج ، هيدارالكتب العلم ، بيروت:اللسانلسانتا(، ي)ب يمهنا، عبداهلل عل
، قم: دفتر ياسالم يعل ي، ترجمهق(، 1127اللّه )، سيد روحيخمين يموسو

 .1، ج 21قم، چ  يعلميه يمدرسين حوزه يوابسته به جامعه يانتشارات اسالم
تنظيم و نشر آثار امام  ي، تهران: مؤسسهامام يهصحيف (،1135اهلل )د روحي، سخميني يموسو

 چ پنجم.، ينيخم
اء التراث يروت: دار احي، باالسالمعيشرا شرح يف جواهرالکالمق(، 1161، محمدحسن )ينجف

 .، چ هفتميالعرب
 من العروستاجق(، 1111) ي، سيد محمد مرتضينيالدين و حس، محبي، حنفي، زبيديواسط

 .11، ج التوزيع و النشر و للطباعة دارالفكرروت: ي، بجواهرالقاموس

 ه، چ اول،ي، قم: مكتبه فقق(، 1116) يعيسفراس، مسعودبنيورام بن أب
 .2و  1ج 
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 ،)ع(بيتاهل مذهب مطابق فقه فرهنگق(، 1120گران )ي، سيد محمود و ديشاهرود يهاشم

 .، چ اولبر مذهب اهل بيت )ع( يفقه اسالم المعارفدائرة يمؤسسهقم: 

، نظام يکل يمبان و اصول رانيا ياسالم يجمهور ياساس حقوق، (1132د محمد )ي، سيهاشم
 زان، چ پنجميتهران: م

 يفرهنگ ي، تهران: مؤسسهيبهشت ديشه يحقوق يهاشهياند(، 1132اهلل )، فرجياگنجينتيهدا
 .معاصر، چ اول يشهيدانش و اند
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 و گاز نفت، ملي یهاشرکت یهااساسنامه حقوقي اعتبار
 نگهبان شورای یرويه و نظرها به نگاهي با ،يمیپتروش

 
 **2یحیی مزروعی ابیانه، *1سید محمدهادی راجی

 

 دكتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی)ره(، تهران، ایران. 1

 كارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران. 2
 

 01/8/5313: رشيپذ  02/4/5313: افتيدر

 چکیده

های ملی نفت، گاز و وزارت نفت )شركت یهای اصلی تابعههای سه شركت از شركتاساسنامه
ها رسیده های آنحسب مورد به تصویب دو مجلس وقت یا كمیسیون 1531پتروشیمی(، در سال 
ها عدم تصویب اساسنامه این شركت تاكنون شورای نگهبان با توجه به 1535است. ولی از سال 

تبع در وجود آن های مذكور و بهتوسط مجلس شورای اسالمی، در اعتبار حقوقی اساسنامه
های مذكور اشاره كرده، دارای ای را كه مجلس به نام شركتها ابهام وارد كرده و هر مصوبهشركت

های مذكور كماكان اعتبار حقوقی نامهرو این سؤال مطرح شده كه آیا اساسابهام دانسته است. ازاین
دارند یا خیر. این نوشتار با روشی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بوده و با توجه به اینکه 

های مذكور ارائه كرد، مخدوش است و دلیل موجهی اعتباری اساسنامهتوان برای بیای كه میادله
داند، مگر در ها را كماكان معتبر میارد، آنهای مزبور وجود ندبرای لغو یا نسخ كلی اساسنامه

 ها را نسخ كرده باشند.های مذكور داشته و آنمواردی كه قوانین بعدی، احکامی مغایر با اساسنامه

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

                                                                                                                                                       
 E-mail: smhadiraji@yahoo.com نويسندة مسئول *

**  E-mail: 1828ali@gmail.com 
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 مقدمه
مقررات یا قراردادی كه برای طرز كار یک جمعیت )در حقوق » عبارت است ازامه اساسن

ها تمامی شركت .(55: 1531)جعفری لنگرودی، « شودعمومی یا خصوصی( مقرر و معین می
اعم از دولتی و غیردولتی به اساسنامه نیاز دارند و شركت بدون اساسنامه، از حیث حقوقی 

آن « یاساسنامه»های خصوصی، برای ثبت شركتارک الزم یکی از مد. یستقابل پذیرش ن
( و 1531مصوب  قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت یالیحه 21 یشركت است )ماده

ی عملکرد، وظایف و اختیارات، برای اشخاص عمومی نیز همواره مقرراتی در خصوص نحوه
 شود.بینی میاركان آن شخص و سایر موارد پیش

را  شركت ملی نفت ایران یقانون اساسنامه 11/5/1531ملی در تاریخ مجلس شورای 
 یاساسنامه»و « شركت ملی گاز ایران یاساسنامه»ماه همان سال تصویب كرد و سپس در آبان
های مجالس ملی و سنا رسید. در آن زمان به تصویب كمیسیون« شركت ملی صنایع پتروشیمی

نحوی این به« شركت ملی نفت ایران»ن وجود نداشت و در ایرا« وزارت نفت»نهادی به نام 
عهده داشت و دو شركت دیگر )شركت ملی گاز و شركت ملی صنایع  كاركرد را نیز بر

. پس از انقالب اسالمی، شورای انقالب ندشدی آن محسوب میپتروشیمی( زیرمجموعه
های مزبور را ركتتصویب كرد و ش 3/1/1533را در « سیس وزارت نفتأقانونی ت یالیحه»

قانونی  یالیحه» 3 یاین قانون و همچنین ماده 5 یی وزارت نفت قرار داد. مادهزیرمجموعه
به تصویب شورای انقالب  1531 ماهكه در خرداد« قانونی تأسیس وزارت نفت یمتمم الیحه

نست. پس از االجرا دای جدید معتبر و الزمرا تا تصویب اساسنامه مذكورهای رسید، اساسنامه
ی جدید برای ، بر تصویب اساسنامه1511آن نیز در قوانین دیگر مثل قانون نفت مصوب 

ی الیحه در این خصوص شده، ولی مکلف به ارائه (1)های مذكور تأكید شده و دولتشركت
 این امر تاكنون محقق نشده است.

در خصوص اعتبار، مجرا  بدون هیچ ابهام و ایرادی 1535های مذكور تا اواخر سال اساسنامه
در  ی برنامه چهارم توسعه و پس از آندر مورد الیحه 5/5/1535شورای نگهبان در  بود، ولی

های مذكور را با ابهام اعتبار اساسنامه 1533سال  یبودجه یدر خصوص الیحه 25/12/1535
ها آمده بود، دارای ابهام مذكور در آن یگانههای سهمواجه كرد و لذا تمام بندهایی را كه نام شركت

ای كه نام های بعد تاكنون نیز تکرار شده و اصوالً در هر مصوبههای سالدانست. این ابهام در بودجه
هایی های مذكور بیان شده، شورای نگهبان آن را دارای ابهام دانسته است، تا جایی كه عبارتشركت

توان در را می« شركت نفت یر مورد اساسنامهی مطروحه در قوانین بودجه دابهام معموله»همچون 
 (2)نظرهای مختلف شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس مشاهده كرد.
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این است كه آیا  رسدبه ذهن می، سؤالی كه در این خصوص مذكوربا توجه به فرایند 
به بیان . ها را منسوخ یا ملغی دانستیا اینکه باید آن استكماكان معتبر  مذكورهای اساسنامه

اهمیت پاسخ توان چنین ابهامی را پذیرفت. مذكور وجود دارد و می یدیگر، آیا ابهام ایرادگونه
است كه شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با موازین  نظراز آن  پرسشبه این 

ین و هم استهای مذكور اساسنامه نداشتن نحوی متمایل به اعتبارشرعی و قانون اساسی، به
ها و پردازی خاصی در طرحو مجلس و دولت را به عبارت موضع، آثاری تقنینی در پی دارد

در صورت پذیرفتن این ابهام و نامعتبر تلقی كردن  .ده استكرلوایح و مصوبات مجبور 
ها طی این مدت  نیز خدشه وارد های مذكور، باید در عملکرد این شركتهای شركتاساسنامه

های مذكور معتبر فذ ندانست، ولی اگر ابهام ناموجه تلقی شده و اساسنامهكرد و آن را نا
 ها نیز نافذ و صحیح خواهد بود. تبع تصمیمات و اقدامات شركتدانسته شود، به

 پرسشهای علمی در پاسخ به نگارندگان، مقاله یا مطلبی در قالب هایبراساس بررسی
نظرهای  گهبان، مشروح مذاكرات مجلس و اظهارشورای ن هاین نظربی. در وجود نداردمذكور 

را شود كه البته انسجام و فراگیری الزم صورت پراكنده دیده میمقامات و كارشناسان مطالبی به
 . در این مقاله از این مطالب بهره خواهیم گرفت.ندارد

شد كوو در این مقام می است پرسش مذكورپاسخ به  در پیای تحلیلی این مقاله با شیوه
نظر شفافی در این موضوع ارائه  ند تا در نهایت اظهاركهای محتمل را ارائه و بررسی پاسخ
معتبر  همچنان مذكورهای این است كه كلیت اساسنامه زمینهنگارندگان در این  ی. فرضیهدهد

است و صرفاً در احکامی كه نسخ صریح یا ضمنی وجود دارد، باید مقررات جدید را جایگزین 
 نست.آن دا

( و دیدگاه 1و دالیل آن ) مذكورهای در ادامه ذیل دو بخش، دیدگاه عدم اعتبار اساسنامه
( طرح و بررسی شده و از خالل این 2های مزبور و دالیل آن )االتباع بودن اساسنامهالزم

 شود.گیری فراهم میمقاله در قسمت نتیجه پرسشبررسی تحلیلی، امکان پاسخ به 

  يمیپتروش و گاز نفت، یهاشرکت یهااساسنامه عتبارا عدم دگاهيد. 1
برنامه چهارم توسعه و  یشورای نگهبان در خصوص الیحه ه نخستین بار در نظراین دیدگا

مصوب مجلس مطرح شد. شورای  1533سال  یبودجه یسپس در نظر این شورا درباره
 احکامی را كه 5ماده  5/5/1535مورخ  1311/51/35نظر شماره « الف»بند  2در جزء  نگهبان

 در بر داشت، دارای ابهام دانست و ی آن با وزارت نفتدر مورد شركت ملی نفت و رابطه
با  1511قانون نفت مصوب  3( از این نظر كه وضعیت اجرائی تبصره ماده 5ماده )»اعالم كرد: 
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ز تحقیقات )مرك ابهام دارد «قانون اساسی در تصویب اساسنامه مشخص نیست 33رعایت اصل 
انجام داد، كل ماده  23/3/1535. مجلس هم در اصالحاتی كه (311: 1533شورای نگهبان، 

شورای نگهبان در  .(131[: الف]1531)مركز تحقیقات شورای نگهبان،  مذكور را حذف كرد
بند )ر( »ابراز كرد:  25/12/1535مورخ  11312/51/35 یاز نظر شماره 3در بند چند ماه بعد، 

نبودن وضعیت اساسنامه شركت ملی نفت ایران مبهم است. پس ( از جهت روشن 11) تبصره
از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ابهام مزبور در همه مواردی كه عنوان شركت ملی نفت 

(، 1ایران، شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی ذكر شده از جمله جزءهای )
مجلس برای رفع ابهام، عبارت زیر را به «. بصره مذكور وجود دارد( بند )ر( و بند )ژ( ت1)

های شركت ملی نفت دولت مکلف است اساسنامه»اضافه كرد:  (5)11 یتبصره« ر»انتهای بند 
، با 1533ایران، شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 

، 1533لس شورای اسالمی تقدیم نماید. تا پایان سال به مج 1511توجه به قانون نفت مصوب 
با این «. امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاكم موجود و این قانون اداره خواهد شد

[: الف]1531)مركز تحقیقات شورای نگهبان،  (3)اصالح، شورای نگهبان مصوبه را تأیید كرد
های مذكور در مواردی كه نام شركت(. پس از آن، شورای نگهبان بارها و در 113-111

، ابهام مذكور را مطرح كرده است. مجلس نیز برای رفع این ابهام عبارت ی مجلس آمدهمصوبه
های مزبور را جایگزین نام شركت« ربطذی یهای دولتی تابعهوزارت نفت از طریق شركت»

 (1و3)كرده و ابهام شورای نگهبان را زدوده است.
شورای  هایمبانی نظر»یا « استداللی شورای نگهبان هاینظر»عنوان به با توجه به آنچه

انتشار یافته، مبنای ابهام مذكور این است « نگهبان مستنبط از مشروح مذاكرات شورای نگهبان
این  روو ازاینهای مزبور به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده ی شركتكه اساسنامه

در  (1).استها نامشخص ز این حیث، اصوالً وضعیت حقوقی آنو ا اندها فاقد اساسنامهشركت
ها قبل از انقالب اسالمی دانسته ی این شركتجای دیگر، مبنای این ابهام، تصویب اساسنامه

ها قبل از انقالب اسالمی و وجود ی این شركتدلیل تصویب اساسنامهبه»شده است. چراكه 
ای ها تا ارائه اساسنامهزین شرع و قانون اساسی، وجود آنها با مواابهام در مغایرت آن اساسنامه

 (3).«كه مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی نباشد، دارای ابهام است
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز مشاهده  هایتوان در نظرمشابه این نظر را می

شركت ملی »ه است: مجمع مذكور آمد 1/12/12مورخ  12/ف/115 یشماره یكرد. در نامه
نفت اساسنامه ندارد و شركت بدون اساسنامه رسمیت نداشته و قانونیت ندارد و لذا شركت 

 (1).«باشدملی نفت قانونی و رسمی نمی
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اثبات فقدان اساسنامه  منظوربهتوان ای را میحال باید دید كه از حیث حقوقی چه ادله
 شود.ه این ادله جداگانه طرح و بررسی میدر ادام (11)های مذكور اقامه كرد.برای شركت

 های مصوبآزمایشی بودن اساسنامه .1-1
دولت » 1531شركت ملی نفت ایران مصوب  یقانون اساسنامه 13 یبراساس ماده

های شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران را ظرف شش ماه از اساسنامه
. های مربوط مجلسین تقدیم خواهد كردكمیسیون تاریخ تصویب این قانون جهت تصویب

عنوان آزمایش اجراء خواهد شد و اصالحات بعدی با الذكر برای دو سال بههای فوقاساسنامه
های مربوط قابل اجرا خواهد بود. دولت موظف است ظرف مهلت مذكور تصویب كمیسیون

 روازاین .«ن تقدیم كندهای مربوط مجلسیهای نهایی را جهت تصویب كمیسیوناساسنامه
به تصویب  1531ماه آبان 23و  21در  مذكورهای كه گفته شد، اساسنامهگونههمان

 ها و ارائهی آنهای مجلسین وقت رسیده، ولی با توجه به اتمام مهلت اجرای دوسالهكمیسیون
ند یستبر نهای مصوب مذكور، در حال حاضر معتی نهایی به مجلس، اساسنامهاساسنامه نکردن

 خصوص این دو شركت خأل قانونی وجود دارد. و در
پاسخ در خصوص این استدالل، باید به این نکته توجه كرد كه بر فرض  بیانقبل از 

دو شركت ملی گاز و صنایع پتروشیمی  موردپذیرش استدالل مذكور، این استدالل صرفاً در 
 نیز دانست. توان آن را شامل شركت ملی نفتقابل بیان است و نمی

های مصوب، باید توجه داشت كه صحیح بودن اساسنامه در خصوص استناد به آزمایشی
صورت آزمایشی و دوساله به تصویب های گاز و پتروشیمی بههای شركتاست كه اساسنامه

ها داد. پس از رسیده، ولی نباید قبل از فحص از دلیل استمرار، حکم به پایان عمر این اساسنامه
شورای انقالب  3/1/1533قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب  یالیحه 1 یکه به حکم مادهاین

شركت  .گرددنام وزارت نفت تأسیس می های بموجب این قانون وزارتخانه هب»مقرر شد كه 
های تابعه در ملی نفت ایران و شركت ملی صنایع پتروشیمی و شركت ملی گاز ایران و شركت

همین  5 یماده در، «گیرند و وابسته به آن خواهند بودنفت قرار می جمعی وزارت ابواب
های تابعه های خود و شركتنامهینیوزارت نفت، سازمان و تشکیالت و آ» بیان شد كه مصوبه

ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد كرد تا پس از تصویب هیئت وزیران  را ظرف شش
تصویب نرسیده و ابالغ ه الذكر بسازمان و مقررات فوق كه زمانی تا .موقع اجرا گذارده شود هب

ها و ضوابط و مقررات موجود عمل گانه فوق برطبق اساسنامههای سهشركت ،نشده است
قانونی تأسیس  یقانونی متمم الیحه یالیحه 3 یمشابه این حکم در ماده .«خواهند كرد
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اعتبار »این ماده  براساسیز آمده است. شورای انقالب ن 21/5/1531مصوب  وزارت نفت
های فعلی شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران و شركت ملی صنایع اساسنامه

كماكان به قوت  (11)قانون 5 های جدید موضوع مادهشركت پتروشیمی تا تصویب اساسنامه
های اجرای اساسنامه صراحت در قوانین، حکم به استمرار اعتبار وبهرو ازاین«. خود باقیست

ی جایگزین داده شده است و استدالل و استناد مذكور قابل آزمایشی تا زمان تصویب مقرره
 .یستپذیرش ن

  1611قانون نفت مصوب  یوسیلهها بهی شرکتنسخ اساسنامه .1-2
های مذكور ی شركتاثبات دیدگاه نخست، عدم تصویب اساسنامه یدر زمینهدلیل دیگر 

وزارت » 1/1/1511قانون نفت مصوب  3 یلس شورای اسالمی است. براساس مادهتوسط مج
تواند برداری در سراسر كشور و فالت قاره و دریاها مینفت برای انجام عملیات نفتی و بهره

های نفت و گاز و پتروشیمی پس از های شركتهایی را تأسیس نماید. اساسنامهشركت
های سایر ورد اجراء گذارده خواهد شد. تصویب اساسنامهتصویب مجلس شورای اسالمی به م

وزارت نفت مکلف است از »این ماده  یطبق تبصره .«ها با هیأت وزیران خواهد بودشركت
های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک های شركتتاریخ تصویب این قانون، اساسنامه

آید كه باید برمی چنین. از این ماده «سال جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید
تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه شود  وزارت نفتهای مزبور، توسط ی شركتاساسنامه

رو موجودیت حقوقی این سه شركت محل تأمل و ایراد ازاین (12)كه البته چنین نشده است.
االجرا دیگر الزم 1531ل های مصوب ساخواهد بود. ضمن اینکه با توجه به این ماده، اساسنامه

كه پیش از این از را ای دانست. نظریه منسوخاین مقرره تصویب ها را با و باید آن یستن
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نقل شد و در آن شركت ملی نفت بدون اساسنامه دانسته 

 د.كرتوان در همین راستا ارزیابی شده و موجودیت حقوقی آن زیر سؤال رفته بود می
 :كردبیان  نکات مختلف زیر راتوان در خصوص این استدالل، می

 توجه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون -الف

در  1/1/1511و  1/1/1511از مشروح مذاكرات مجلس شورای اسالمی در جلسات 
آید كه این آن، برمی 12و  3تصویب مواد  در زمانخصوص بهخصوص تصویب قانون فوق 

نحوی تصویب نشود میان نمایندگان مجلس و وزارت نفت وجود داشته كه قانون بهدغدغه در 
های نفت و گاز و پتروشیمی را مخدوش كند. این های موجود شركتكه اعتبار اساسنامه

اند. مقصود از تصویب این مقرره در ها در آن زمان وجود داشته و مشغول به كار بودهشركت
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هایی جدید متناسب با نیازهای روز این كه الزم است اساسنامهها آن بوده خصوص اساسنامه
های وابسته به سایر شركت یها تهیه شده و به تصویب مجلس برسد و اساسنامهشركت

  (15)وزارت نفت، توسط دولت تصویب شود.

طرح قانونى »مجلس طرحی را با عنوان  13/12/1511ذكر است كه قبل از آن، در  شایان
آن  یواحدهبه تصویب رساند كه براساس ماده« قانونى نفت یجهت تنظیم الیحهالزام دولت 

نفت و  از تاریخ تصویب این قانون وزارت نفت موظف است ظرف مدت چهار ماه الیحه»
اساسنامه مؤسسات تابعه خود را منطبق بر موازین اسالمی و قانون اساسی جمهوری اسالمی 

طبق مشروح «. اساسی به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید قانون 13ایران تهیه و طبق اصل 
گانه كه های سهی شركتمذاكرات مجلس در این جلسه، نمایندگان معتقد بودند كه اساسنامه

باید متن  روازاین، با موازین شرعی و قانون اساسی انطباق ندارد و استمورد عمل نیز 
االتباع نبودن آن كدام قائل به الزمهیچ به تصویب مجلس برسد، ولی زمینهجدیدی در این 

شد موارد خالف شرع یا قانون اساسی نباید اجرا شود كه ها نبودند. صرفاً گفته میاساسنامه
موارد مغایر با موازین )ی معاون وزیر نفت كه در جلسه حضور داشت، این موارد گفته بهالبته 

آقای شهاب معاون وزیر نفت، در مشروح )سخنان  شودعمالً اجرا نمی (شرع و قانون اساسی
 .(افزار لوح مشروحموجود در نرم 13/12/1511مذاكرات مجلس مورخ 

 قانون نفت 4 یتحلیل متن ماده -ب

های مصوب را توان اساسنامهشود كه نمیاز بررسی متن مواد مصوب نیز چنین برداشت می
توان به دو می استآمده  1511قانون نفت مصوب  3 یدر ماده را كه ملغی دانست. آنچه
  قسمت تقسیم كرد:

عملیات نفتی و  جرایبرای ا هاییشركتتأسیس  منظوربهاجازه به وزارت نفت  اول؛
هایی، چنین شركت تأسیس صورت برداری در سراسر كشور و فالت قاره و دریاها. دربهره

 ؛رسدها به تصویب هیأت وزیران میی آناساسنامه
ی ی اساسنامهی الیحههای نفت، گاز و پتروشیمی و لزوم ارائهت شناختن شركتبه رسمی دوم؛

  (13)ها به مجلس ظرف یک سال و تصویب آن توسط مجلس.جدید در خصوص این شركت
های گانه و شركتهای سهمذكور ناظر به تأسیس مجدد شركت یتوضیح آنکه صدر ماده

اصل صالحیت وزارت نفت برای تأسیس وابسته و فرعی نیست. بلکه در این قسمت، 
االجرای آن زمان ایجاد های الزم بیان شده است كه البته برخی قبالً به موجب قوانین الزمشركت

های دیگر مذكور، به تأسیس شركت یتواند پس از آن، به استناد مادهاند و وزارت نفت میشده
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روزآوری قوانین موجود در آوری و بهمعداند نیز اقدام كند. این قانون در صدد جكه الزم می
های وزارت نفت و حدود اختیارات آن را تا حد امکان رو صالحیتموضوع نفت بوده و ازاین

های جدید، پیشتر بیان كرده است. در خصوص صالحیت وزارت نفت در مورد تأسیس شركت
مصوب شورای انقالب، قانونی تأسیس وزارت نفت  یقانونی متمم الیحه یالیحه 2 یدر ماده

 قانون نفت تکرار شد.  3 یتصریح وجود داشت. این صالحیت در ماده
باید توجه داشت كه وقتی سازمانی وجود دارد و مشغول  مذكوربرای تبیین بیشتر موضوع 

اعم از قانون عادی یا اساسی در مورد آن، مبنی بر اینکه  ، تصویب قانون جدید،استكار به
توان گفت به موجب این قانون، سازمان شود، به چه معناست؟ آیا میکیل میهمان سازمان تش

نظر شود؟ بهرود و مجدداً سازمان دیگری با همان نام و وظایف ایجاد میموجود از بین می

گانه رخ داده های سه. گاه، همانند آنچه در مورد شركتنیسترسد در تمام موارد چنین می
قبل از تصویب قانون نفت تأسیس شده و مشغول به فعالیت  هاها سالاست، این شركت

برخی از  بایداند و الزم است كماكان به فعالیت خود، بدون انقطاع، ادامه دهند و فقط بوده

د، كنها را منحل منطقی نیست كه قانون نفت آن روازاینها تغییر كند. مقررات حاكم بر آن
ها ناراضی باشد و دولت را الزام كند كه آن هرچند صحیح است كه از مقررات حاكم بر

ها تنظیم و به مجلس ارائه كند. ولی انحالل ای حاوی مقررات جدید برای این شركتالیحه

ها با این قانون، نه منطقی است و نه عملی. مجلس با توجه به ناراضی بودن از مفاد این شركت
ای را ف كرده كه در آن فرصت، الیحهها، مهلتی برای دولت مشخص و دولت را مکلاساسنامه

های جدید، های موجود تا زمان تصویب اساسنامهد. معتبر دانستن اساسنامهكنتقدیم مجلس 
 ی دولت نیست.نافاتی با این تکلیف دولت ندارد و رافع این وظیفهم

 قانون نفت 4 یماده توجه به چرایی تصویب -ج

، 1531شركت ملی نفت ایران مصوب  یاساسنامه قانون 3 یماده «الف»براساس بند  پیشتر

از آن قانون،  3 یمنظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذكور در مادهشركت ملی نفت ایران به

های فرعی و وابسته یا انحالل آنها برخوردار بوده است و بر همین مبنا صالحیت ایجاد شركت
های شركت یمسئول تصویب اساسنامه ت مدیرهأقانون مذكور، هی 53 یماده «ک»در بند 

صنعت  یمنظور ایفای نقش حاكمیتی و نظارتی وزارت نفت بر مجموعهبه روازاینفرعی بود. 

قانون تأسیس وزارت نفت و همچنین در قانون نفت به  ینفت، این صالحیت در الیحه
در  اگذار شد.ها به هیأت وزیران وآن یوزارت نفت محول شد و مسئولیت تصویب اساسنامه
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قانون نفت نیز اصل این امر یعنی تأسیس شركت جدید به رسمیت شناخته شد،  3 یصدر ماده

های جدید نیز به شركت یولی صالحیت آن به وزارت نفت اعطا شد و الزم است اساسنامه

است كه غیر از مجلس، نهاد معن بدانتصویب هیأت وزیران برسد. به بیان دیگر، این ماده 
قانون  3 یماده یها را ندارد. این نکته با توجه به ادامهصالحیت تصویب این اساسنامه دیگری

ها مذكور بر صالحیت دولت در تصویب سایر اساسنامه یماده یشود. ادامهنفت آشکار می
ها و الزام این قسمت از ماده در صدد بیان مرجع تصویب اساسنامه روازاینكند. تصریح می

 هایی است كه باید به تصویب مجلس برسد.ی اساسنامهی الیحهائهدولت به ار

 استناد به منطق حقوقی در تصویب قوانین -د

ای به مجلس تقدیم که در خصوص نهادی، بعداً الیحهاینامید  همنطقی نیست مجلس ب
 د. به هركنرسد، قانون موجود را لغو و آن نهاد را فاقد مقررات خواهد شد و به تصویب می

نحوی تفسیر كرد ی مجلس را بهرو نباید مصوبهقانونی است. ازاین، بهتر از بیبد قانونحال، 
خصوص در به توان مشاهده كرد،قوانین متعددی را مید. شوكه به این برداشت ناصواب منجر 

ده است. این تکلیف در هیچ موردی كری الیحه ، كه مجلس دولت را مکلف به ارائه11 یدهه
 (13)عنای لغو قوانین موجود دانسته نشده است.به م

 ی موضوعتوجه به سابقه -ه

های وابسته به آن تصویب شده نیز بر در قوانین قبلی كه در مورد وزارت نفت و شركت
. ستاالجراهای قبلی الزمهای جدید، اساسنامهاین نکته تصریح شده كه تا تصویب اساسنامه

قانون متمم آن كه هر دو مصوب شورای انقالب  یفت و الیحهقانون تأسیس وزارت ن یالیحه
 اند.هستند، از آن جمله

 قانون نفت 12 یاستناد به ماده -و

گونه قوانین و مغایر با این قانون  با تصویب این قانون هر»قانون نفت  12 یماده براساس
قانون نفت نیست، مذكور، مغایر با  یگانههای سههای شركتاصل اساسنامه«. ملغی است

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 

قانون رخ . ممکن است نسخ در خصوص تمام مواد یک نداردو ایراد بنیادین  استدر تقنین 
دهد و برخی از مواد یا حتی قسمتی از احکام مقرر در یک قانون منسوخ شود. در مورد 

توان قائل به ولی نمی است، های مذكور نیز گاه نسخ جزئی اتفاق افتادههای شركتاساسنامه
 ها شد.نسخ كلی آن
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 عملكرد مجلس و سایر نهادهای مؤثر در تقنین، پس از تصویب قانون نفت -ز

گانه نام برده و های سهطور مکرر و متوالی از شركتبه 1511مجلس در قوانین بعد از سال 

ها تعیین كرده و شورای ها حکم صادر كرده است و وظایف و اختیاراتی را برای آندر مورد آن

ها این شركت یاین امر با پذیرش اعتبار اساسنامه (11)ها را تأیید كرده است.نگهبان نیز آن

الزمه دارد، چراكه هر شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی كه مدیران شركت هستند، اداره م

شركت  یشود و اركان شركت )مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان( در اساسنامهمی
اند، در واقع مجمع های مذكور، طرف خطاب مقنن قرار گرفتهشوند و اگر شركتمشخص می

ام مقنن را اجرا كنند؛ این امر بدین معناست كه قانونگذار عمومی و مدیران شركت باید احک

ها را قبول كرده و با علم به این موضوع، احکامی را در خالل قوانین آن یاصل اساسنامه
ها وضع كرده است تا توسط اركان شركت اجرا شوند. برای مثال قانونگذار در مختلف برای آن

، مجمع عمومی 1531سوم توسعه مصوب  یانون برنامهاصالحی ق 11 یالحاقی به ماده یتبصره
قانون تنظیم بخشی از مقررات  2 یشركت ملی نفت ایران را موظف كرد با رعایت مفاد ماده

مصوب شركت ملی نفت ایران متناسب با مجوز موضوع  یمالی دولت، به اصالح ارقام بودجه
ف و اختیارات وزارت نفت مصوب قانون وظای 3 یهمچنین در مادهاین تبصره اقدام كند. 

های اصلی تابع عنوان رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شركت، وزیر نفت به1511
، 1511اصالحی قانون نفت مصوب  1 یماده 13براساس بند وزارت نفت تعیین شده است. 

پاالیش  های ملی نفت، گاز و پتروشیمی وهای اصلی تابع وزارت نفت، شركتمنظور از شركت

ها را رو وقتی قانونگذار مجمع عمومی این شركتهای نفتی ایران است. ازاینو پخش فراورده

های مذكور دهد، بدین معناست كه به جایگاه این ركن اساسی شركتمورد حکم قرار می
ها ها عنایت داشته و اساساً تركیب اعضای مجمع عمومی این شركتهای آنمندرج در اساسنامه

گانه مورد حکم قرار گرفته است و نه در جای دیگر. ممکن است گفته شود های سهساسنامهدر ا

شود. ولی چنین فرضی صحیح هایی است كه بعداً تصویب میكه چنین احکامی برای اساسنامه
ای برای كند و تعیین گزارهنیست، چراكه مقنن برای حل مشکالت زمان حال  قانون وضع می

رسد، بالفایده است. ضمن اینکه ه معلوم نیست در چه زمانی به تصویب میدرج در قانونی ك

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.

شركت قانون اساسی ابالغی مقام رهبری نیز  33های كلی اصل سیاست «ج»بند  1در جزء 
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های استخراج و تولید نفت خام و گاز نام برده شده و از شمول ملی نفت ایران و شركت

ها در با توجه به ذكر نام این شركت روازایناند. واگذاری به بخش غیردولتی خارج شده

مصوب قانونی وجود  یاساسنامهتوان پذیرفت كه شركتی بدون های كلی نظام، آیا میسیاست
، یعنی حدود وظایف و اختیارات و اركان آن كه احکام قانونی الزم نبودو در  داشته باشد

ی حیات خود باشد و طرف خطاب و مورد ای دارند، قادر به ادامههمگی ماهیت اساسنامه
 .حکم مراجع صالحیتدار قانونی قرار گیرد

  يمینفت، گاز و پتروش یهاشرکت یهااعتبار اساسنامه دگاهيد. 2
های مذكور ی شركتین دیدگاه كه در مقابل دیدگاه نخست قرار دارد، اساسنامهبراساس ا

های مذكور های شركتاالجرا دانستن اساسنامه. البته الزماستاالتباع كماكان معتبر بوده و الزم

قوانین  بایداالتباع است، بلکه ها در حال حاضر الزمبه این معنا نیست كه تمامی احکام آن

شخصی  برای مثالها را در بر دارد )كه احکامی مغایر با مقررات آن اساسنامه مختلفی را

ها به نهاد دیگری ای از وظایف آنشده یا وظیفه تعیینها عنوان رئیس مجمع عمومی آنبه
نیز در نظر گرفت. بر این اساس، ممکن است برخی از احکام مقرر در (، است دهشمحول 

 .داردها همچنان اعتبار ، ولی كلیت آنباشدها اصالح شده اساسنامه
مثال  برای. شودمیاین دیدگاه در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده 

قانون  22 یماده «ک»و بند  1 یبه ماده 3/11/1531مورخ  131 یشماره یدر دادنامه
ین اساسنامه معتبر استناد شده و تلویحاً ا 1531شركت ملی نفت ایران مصوب  یاساسنامه

  (11)دانسته شده است.
 توسطقانونی  پس از تصویباصل بر این است كه توان گفت میدر اثبات این دیدگاه، 

، باید آن را است كه نسخ نشده یا زمان اجرای آن به پایان نرسیدهصالح، تا زمانیمرجع ذی

اند و در سال ذكور نیز چنینهای می شركتاالجرا دانست و از آن تبعیت كرد. اساسنامهالزم
ها رسیده و مصوبات های آنبه تصویب مجلسین وقت یا كمیسیونحسب مورد  1531

مرجع در آن زمان، توسط شورای انقالب، كه  1533در سال اند، ها نیز كه موقت بودهكمیسیون

. بوده، تا زمان تصویب مقررات جایگزین، معتبر اعالم شده است در زمان خودصالح ذی
د نیز همان مواردی است كه در ذیل دیدگاه كرتوان برای كنار زدن این اصل اقامه ای كه میادله

 .نخست بیان شد و مخدوش بودن آنها مشخص گردید
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نمایندگان مجلس در جریان  یدغدغه ترینتوان گفت هرچند مهمدر تأیید این دیدگاه می

آن، بحث مغایرت برخی از مواد  موضوع صنعت نفت و ساماندهی یدر زمینهمذاكرات 

باید توجه داشت كه در كشور  زمینهدر این  (13)،ها با موازین شرع و قانون اساسی بوداساسنامه
رغم ما قوانین متعددی وجود دارد كه قبل از انقالب اسالمی به تصویب مجلس رسیده و به

 همچنان، است نشده اینکه با قانون اساسی جمهوری اسالمی و موازین شرع انطباق داده
، 1531شود. قوانین مختلف و مهمی از جمله قانون پولی بانکی مصوب االجرا دانسته میالزم

 1511، قانون مدنی مصوب 1515، قانون تجارت مصوب 1531قانون برنامه و بودجه مصوب 

توان به صرف اینکه این قوانین قبل از انقالب به و صدها قانون دیگر چنین است و نمی
این قوانین با موازین شرعی یا  در صورت مغایرتها را ملغی اعالم كرد. اند، آنتصویب رسیده

ولی این كار به بررسی  ،ها باز استقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، راه اصالح یا لغو آن

نین تغایر و نیز تصریح بر لغو نیاز دارد. كمااینکه بارها اصالحاتی صریح یا ضمنی در مفاد قوا
 ه است.گرفتمذكور انجام 

های مذكور با موازین شرع یا قانون اساسی ی شركتاساسنامه یناسازگارصورت در 
ولی ملغی  ،دكرها را لغو توان مواد مربوطه را اصالح كرد یا آنجمهوری اسالمی ایران، می

ی ، استداللن اساسبر ایرسد. نظر میها، فاقد توجیه حقوقی بهدانستن كل مواد و مفاد اساسنامه
ی دلیل تصویب اساسنامهبه»مبنی بر اینکه  ،(11) نقل شده شورای نگهبان در این خصوص كه از

ها با موازین شرع و ها قبل از انقالب اسالمی و وجود ابهام در مغایرت آن اساسنامهاین شركت
ی و موازین شرعی نباشد، ای كه مغایر با قانون اساسها تا ارائه اساسنامهقانون اساسی، وجود آن

 قابل پذیرش نیست. (21)«دارای ابهام است
های مزبور با موازین شرع و قانون اساسی، یا باید برای رفع مغایرت احتمالی اساسنامه

یا صالحیت ابتدایی شورای نگهبان در  شودای به مجلس ارائه و بررسی طرح یا الیحه
. شورای ه شودین شرع و قانون اساسی پذیرفتخصوص تطبیق قوانین قبل از انقالب با مواز

را در حد تطبیق با موازین شرع  مذكورقانون اساسی، صالحیت  3نگهبان با استناد به اصل 
داند و بارها به همین استناد، قوانین مصوب قبل از انقالب را شده میبرای فقهای شورا تثبیت

ولی هنوز چنین  (21)رده است،از حیث شرعی بررسی و برخی را مغایر با شرع اعالم ك
صالحیتی را در خصوص تطبیق با اصول قانون اساسی برای خود به رسمیت نشناخته 

به هر حال، قبل از  (25)شده است. بیانای در خصوص این صالحیت هرچند ادله (22)است،
 های مزبور را ملغی دانست.توان اساسنامه، نمیمسیرپیمودن این 
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 گیرینتیجه
 انرژی )شركت ملی نفت، گاز یی سه شركت بزرگ و مهم فعال در حوزهسنامههرچند اسا

های مربوطه رسیده و ظاهراً این به تصویب مجلسین یا كمیسیون 1531پتروشیمی( در سال  و
و به همین دلیل  استها مغایر با موازین شرع و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اساسنامه

ای را برای این اصالحیه یون بارها از دولت خواسته كه الیحهنیز مجلس از ابتدا تا كن
ی عمل نپوشیده است. با وجود این، ند، این مهم تاكنون جامهكها به مجلس تقدیم اساسنامه

را در حال حاضر ملغی دانست، چراكه حکم صریح قانونی در  مذكورهای توان اساسنامهنمی
های پذیرد كه بدون تعیین تکلیف این شركتز نمیاین مورد وجود ندارد و منطق حقوقی نی

ها رخ ها را لغو كرد. البته اصالحاتی صریح یا ضمنی در مفاد این اساسنامهی آنمهم، اساسنامه
 .ستاالجراها كماكان قابل استناد و الزمداده، ولی كلیت این اساسنامه

كند نیز نه از ور وارد میهای مذكای كه شورای نگهبان بر وجود شركتابهام ایرادگونه
وزارت نفت از »رسد و نه واجد اثر عملی است، چراكه عبارت نظر میحیث حقوقی صحیح به

های مذكور كه در مصوبات مجلس جایگزین نام شركت« ربطذی یهای تابعهطریق شركت
 .آنهاهاست بدون ذكر نام كردن شركت شده است، تغییری در ماهیت امر ایجاد نکرده و مکلف

های درستی، اعتبار حقوقی اساسنامهالبته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد، به
است. چنین تفاوتی در دیدگاه و عملکرد در  صادر كردهمذكور را پذیرفته و براساس آن رأی 

 میان دو مرجع عالی قانونی كشور، فارغ از مبنای این تفاوت، پسندیده نیست.
های مذكور با موازین شرع یا قانون اساسی، راه حل آن اساسنامه رتمغای صورت در

 یها به بهانهاساسنامهمعتبر ندانستن ها. ولی ها و اصالح آنمشخص است: شناسایی مغایرت
 .یستوجود احتمالی مغایرت، فاقد منطق حقوقی و عملی است و رافع مشکل نیز ن
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 هايادداشت
گذاشته شده « وزارت نفت»ی ، این تکلیف به عهده1511ن نفت مصوب قانو 3 یماده یدر تبصره. 9

سال  یقانون بودجه یواحدهماده 11 یتبصره« د»بند  11است، ولی در موارد دیگر مثل جزء 
قانون اساسی، صحیح  13دار این وظیفه شمرده شده است. با توجه به اصل عهده« دولت» 1533

ی كنندهی دولت بدانیم و وزارت نفت صرفاً نقش تهیههاین است كه این تکلیف را بر عهد
 نویس الیحه را دارد و تقدیم آن به مجلس منوط به تصویب در هیأت وزیران است. پیش

 یدر خصوص الیحه 11/2/1511مورخ  32225/51/11 ینظر شماره 2برای نمونه ر.ک: بند . 2
 یبرنامه یالیحه یدرباره 1/11/1531مورخ  31113/51/31 ی؛ نظر شماره1511سال  یبودجه

در مورد طرح الحاق برخی مواد به  21/11/1515مورخ  5233/111/15نظر  2پنجم توسعه؛ بند 
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

های مذكور ذكر شده بود و ابهام شورا نیز به همین موضوع در این تبصره صرفاً نام شركت. 3
 گردد.بازمی

ثبت شده، از  23/12/1535 یاساس آنچه در مشروح مذاكرات مجلس شورای اسالمی در جلسهبر. 4
ی امور اجرایی آید كه شورای نگهبان مالحظهگونه برمیسخنان مخبر كمیسیون تلفیق مجلس این

بنابراین ما براى اینکه این مشکل برطرف بشود، »ی مجلس داشته است: كشور را در تأیید مصوبه
شوراى محترم نگهبان هم دیروز در كمیسیون حضور داشتند، بهرحال پذیرفتند براى اینکه  نماینده

ما تا سه ماه مشروط بر اینکه واقعاً در طول این سه  ،براى مملکت و كشور هم مشکلى ایجاد نشود
کلى ماه دولت الیحه اساسنامه این سه شركت را بیاورد، این را عبور كنند و از نظر اجرایى ما با مش

كردم )هم با وزارت نفت، هم با سازمان مدیریت( آقایان قول مواجه نشویم. من االن صحبت مى
شاءاهلل حتماً الیحه ان 33( تا پایان خردادماه 33شاءاهلل ظرف سه ماه )سه ماه اول سال دادند كه ان

ود در موج 23/12/1535)مشروح مذكرات مجلس در « اساسنامه این سه شركت را خواهند آورد
افزار لوح مشروح(. البته با توجه به اینکه مشروح مذاكرات شورای نگهبان در این خصوص نرم

 توان در این مورد اظهار نظر قطعی كرد.موجود نیست، نمی
ی برخی از این موارد ر.ک: نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس در خصوص برای مشاهده. 1

و تاریخ اظهار  51/1/1511به بعد، طرح اصالح قانون نفت مصوب  1533های سال یلوایح بودجه
و تاریخ اظهار نظر  3/11/1531، طرح اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب 13/2/1511نظر شورا 

و تاریخ اظهار نظر شورا  11/1/1531پنجم توسعه مصوب  یبرنامه ی، الیحه51/11/1531شورا 
مصوب  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتطرح الحاق برخی مواد به و  1/11/1531

[؛ الف] 1531. )مركز تحقیقات شورای نگهبان، 21/11/1515و تاریخ اظهار نظر شورا  11/1/1515
 نظرات شورای نگهبان قابل دسترسی در آدرس زیر: ی؛ و سامانه1515شورای نگهبان،  یپژوهشکده

http://b2n.ir/.shora.rc.ir 
ی لوایح و ی مذكور شورای نگهبان، دولت و مجلس نیز در ارائهشایان ذكر است كه با توجه به رویه. 8

http://b2n.ir/.shora.rc.ir
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كار های مزبور بهجای ذكر نام شركتها معموالً عباراتی شبیه به عبارت مذكور در متن را بهطرح
وسط شورای نگهبان با ابهام مذكور مواجه برند و اگر موردی از این قاعده مستثنا شود، تمی
سال  یبودجه یالیحه یواحدهماده 2 یتوان برای نمونه به تبصرهشود. در این خصوص میمی

كه  1الحاقی  یاشاره كرد كه در آن از ابهام شورای نگهبان پیشگیری شده بود، ولی تبصره 1513
 http://b2n.ir/.shora.rc.ir3اجه شد. ر.ک:  این نکته را مراعات نکرده بود، با ابهام شورا مو

؛ كوهی اصفهانی، 35: 1515؛ كوهی و دیگران، 323: 1511ر.ک: مركز تحقیقات شورای نگهبان، . 7
جمهوری  یپنجم توسعه یبرنامه یكاظم، نظرات استداللی شورای نگهبان در بررسی الیحه

 مصوبه(. قابل دسترسی در آدرس زیر:  1مکرر  121 یماده« ب»)ذیل بند  12اسالمی ایران، ص: 
http://b2n.ir/.shora.rc.ir1 

طرح حداكثر استفاده از ر.ک: برزگر خسروی، محمد، نظرات استداللی شورای نگهبان در بررسی . 6
 113 یها در امر صادرات و اصالح مادهتوان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن

. 3(، ص 11/5/1511و اظهار نظر شورا در تاریخ  51/2/1511)مصوب  مستقیم هایقانون مالیات
 http://b2n.ir/.shora.rc.ir2 قابل دسترسی در آدرس:

 http://b2n.ir/.shora.rc.ir4 آدرس:قابل دسترسی در . 1
ی پژوهشی یافت نشد. ضوع این نوشتار، سابقهبیان شد، در خصوص مو طوركه در مقدمههمان. 91

یمکن »شود، گاه در جلسات كارشناسی بیان شده و گاه از باب ای كه در مقاله بیان میرو ادلهازاین
 است و لذا ذكر منبع برای تفصیل دالیل و قائالن به آن، ممکن نیست.« ان یقال

شورای  3/1/1533تأسیس وزارت نفت مصوب قانونی  یالیحه»در اینجا همان « قانون»مقصود از . 99
 است.« انقالب

ی الیحه داده است. این مهلت ناظر بر به وزارت نفت مهلتی یکساله برای ارائه 3 یماده یتبصره. 92
ها در ی اساسنامه به مجلس بوده و زمانی برای طی مراحل تصویب اساسنامهزمان تقدیم الیحه

ی طرح توسط نمایندگان مجلس نیست و ماده، مانع از ارائهمجلس مقرر نشده است. البته این 
قانون اساسی به این مهم اقدام كنند.  13توانند براساس اصل نفر از نمایندگان مجلس می 13حداقل 

توسط تعدادی از  1515ماه شركت ملی نفت ایران در اردیبهشت یشایان ذكر است طرح اساسنامه
 این طرح ر.ک: یراحل قانونی به مجلس ارائه شد. برای مشاهدهمنظور سیر منمایندگان مجلس به

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/886251 

كه حاوی مشروح  12351 یرسمی به شماره یروزنامه 12 یاز مطالب مندرج در صدر صفحه. 93
های غو اساسنامهی عدم لخوبی ارادهاست، به 1/1/1511مذاكرات مجلس شورای اسالمی در تاریخ 

 http://archive.ical.ir/files/debate/ip/02/02-453.pdf شود. ر.ک:موجود استنباط می
سه شركت نفت، گاز و  یقانون نفت، بین اساسنامه 3 یشود، مادهطوركه مشاهده میهمان. 94

ل شده و های وابسته به وزارت نفت، تفکیک قائی سایر شركتسو و اساسنامه پتروشیمی از یک
ی سایر ی سه شركت مذكور را در صالحیت مجلس دانسته و تصویب اساسنامهتصویب اساسنامه

 ها را به هیأت وزیران محول كرده است.شركت

http://b2n.ir/.shora.rc.ir4
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طرح نظام و تشکیالت اداری جمهوری اسالمی به مجلس شورای  یقانون الزام ارائه»برای مثال . 91
های ی شركتیخودكفا یالیحه یولت در مورد تهیهقانون الزام د»، 13/11/1511مصوب « اسالمی

قانون صندوق  یاصالحیه یقانون الزام دولت به ارائه»و  13/11/1515مصوب « واحد اتوبوسرانی
به معنای لغو قوانین  11/5/1513مصوب « 13/12/1531آن مصوب  یعمران مراتع و اساسنامه

ها است كه مجلس از وضع موجود در این حوزهو صرفاً بیانگر این  موجود در این زمینه نبوده
رو دولت را ملزم ی طرح در این خصوص نیست و ازاینرضایت ندارد و به هر دلیل، مایل به ارائه

 كند.ی الیحه میبه ارائه

، ابهام در خصوص وضعیت حقوقی 1533سال  یبودجه یقبل از اینکه شورای نگهبان بر الیحه. 98
های ارد كند، در قوانین مختلف از جمله قانون بودجه، تکالیفی برای شركتهای مذكور را وشركت

)بند ج( قانون  51و  2های برخی از این موارد ر.ک: تبصره یشد. برای مشاهدهمذكور مقرر می
قانون  21و  2های ؛ تبصره1511سال  یقانون بودجه 21و  21 ،2های ؛ تبصره1511سال  یبودجه
 .1531سال  یقانون بودجه 12و  1های ؛ تبصره1512سال  یبودجه

. متن این 23/11/1533مورخ  112و  3/3/1531مورخ  311 یهای شمارههمچنین ر.ک: دادنامه. 97
 3،1،1 یها در لوح جامع قوانین و مقررات كشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسخهدادنامه

 قابل مشاهده است.

 مجلس شورای اسالمی مراجعه كرد.  13/12/1511 یبه مذاكرات جلسه تواندر این خصوص می. 96

طوركه در ذیل دیدگاه نخست بیان شد، دو استدالل از شورای نگهبان در خصوص چرایی همان. 91
ها، با توجه به عدم تصویب ابهام در مصوبات مجلس نقل شده است: اول: ابهام در وجود شركت

های مصوب قبل از ورای اسالمی؛ دوم: ابهام در مغایرت اساسنامهها توسط مجلس شی آناساسنامه
تواند رافع انقالب با موازین شرعی و قانون اساسی. نکاتی كه در رد دیدگاه نخست گفته شد، می

 ابهام نخست باشد و آنچه در اینجا بیان شد، در جهت رفع ابهام اخیر است.

طرح حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ررسی ر.ک: نظرهای استداللی شورای نگهبان در ب. 21
های قانون مالیات 113 یها در امر صادرات و اصالح مادهدر تأمین نیازهای كشور و تقویت آن

 http://b2n.ir/.shora.rc.ir2 :قابل دسترسی در آدرس .3 ص، مستقیم
 .221-121: 1531برخی از این موارد ر.ک: مهرپور،  یبرای مشاهده. 29
مغایرت قانون استقالل  شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص اعالم مغایرت یا عدم. 22

 یشورای انقالب با قانون اساسی، طی نامه 1533كانون كارشناسان رسمی دادگستری مصوب 
ممکن است موادی از این قانون خالف »اعالم كرد:  13/1/1511مورخ  5111/21/11 یشماره

ی باشد، لکن اظهار نظر در مورد خالف قانون اساسی بودن قوانین گذشته از صالحیت قانون اساس
 (.511]ب[: 1531)مركز تحقیقات شورای نگهبان، « شورای نگهبان خارج است

زاده های مذكور از حیث تطبیق با شرع و قانون اساسی ر.ک: فالحدالیل صالحیت یبرای مشاهده. 23
 .122-115: 1512متولی، و درویش
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 و مآخذ منابع

 کتب و مقاالتالف( 
طرح حداکثر استفاده از  ینگهبان در بررس یشورا یاستدالل نظراتبرزگر خسروی، محمد، 

ها در امر صادرات و توان توليدی و خدماتي در تأمين نيازهای کشور و تقويت آن
 . قابل دسترسی در آدرس زیر:های مستقيم( قانون ماليات914) یاصالح ماده

http://b2n.ir/.shora.rc.ir2 
نگهبان در مورد مصوبات  یمجموعه نظرات شورا ،(1515نگهبان ) یشورا یپژوهشکده

 ی، پژوهشکده(9319تا خرداد  9367هشتم )خرداد  یدوره ياسالم یمجلس شورا
 نگهبان، چ اول. یشورا

 .11گنج دانش، چ  یه، تهران: كتابخانحقوق ینولوژيترم(، 1531محمدجعفر ) جعفری لنگرودی،

نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوبِ »(، 1512محمد و میثم درویش متولی)زاده، علیفالح
 .122-115، صص 3ش  ،يدانش حقوق عموم یفصلنامه، «پیش از انقالب و شورای انقالب

 و مصوبات خصوص در نگهبان یشورا نظرات يمبان ،(1515كوهی، كاظم و دیگران )
، تهران: نگهبان یشورا مذاکرات مشروح از برگرفته 9311 سال یهاهياستفسار

 شورای نگهبان، چ اول. یپژوهشکده

پنجم  ینامهبر یحهيال یبررس در نگهبان یشورا یاستدالل نظراتكوهی اصفهانی، كاظم، 
 . قابل دسترسی در آدرس زیر: رانيا ياسالم یجمهور یتوسعه

http://b2n.ir/.shora.rc.ir1 
نگهبان مستنبط از  یآراء و نظرات شورا يمبان (،1511مركز تحقیقات شورای نگهبان )

، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات 9367مشروح مذاکرات سال 
 وقی ریاست جمهوری، چ اول.معاونت حق

 مورد در نگهبان یشورا نظرات مجموعه ،([الف]1531مركز تحقیقات شورای نگهبان، )
، معاونت (9367تا خرداد  9363هفتم )خرداد  یدوره ياسالم یشورا مجلس مصوبات

 جمهور.تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس
 مصوبات مورد در نگهبان یشورا اتينظر مجموعه ،(1533بان، )مركز تحقیقات شورای نگه

نشر ، (9363تا خرداد  9362)خرداد  سال چهارم-ششم یدوره ياسالم یشورا مجلس
 .، چ اولدادگستر

 و یريتفس نگهبان یشورا اتينظر مجموعه]ب[(، 1531مركز تحقیقات شورای نگهبان )

http://mag.shora-rc.ir/files/site1/user_files_296ad2/admin-A-10-1-30-68baeb9.pdf
http://mag.shora-rc.ir/files/site1/user_files_296ad2/admin-A-10-1-30-68baeb9.pdf
http://mag.shora-rc.ir/files/site1/user_files_296ad2/admin-A-10-1-30-68baeb9.pdf
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 معاونت ،تذکرات و هاهياستفسار انضمام به ياساس قانون اصول خصوص در يمشورت
ی، چ دوم جمهور استیر یحقوق معاونت مقررات و نیقوان انتشار و حیتنق ن،یتدو

 )ویرایش اول(.

اول  یدوره( شرعي و)تفسيری  نگهبان شورای نظريات مجموعه ،(1531مهرپور، حسین )
 ، تهران: دادگستر، چ اول.81تا تير  11از تير 

 افزارهاو نرم یهای اینترنتب( پایگاه
 .3،1،1 ی، نسخهلوح جامع قوانین و مقررات كشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 .افزار لوح مشروح، حاوی مشروح مذاكرات مجلس شورای اسالمینرم
 نظرات شورای نگهبان، قابل دسترسی در آدرس زیر:  یسامانه

http://b2n.ir/.shora.rc.ir 
http://www.ical.ir 
http://www.shora-rc.ir  
http://rc.majlis.ir  

http://b2n.ir/.shora.rc.ir
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تحلیلي بر مفهوم نهادهاي زير نظر رهبري 
 در نظام تقنیني ايران

 
 **2میالد قطبی، *1ولی رستمی

 

 ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشیار دانشکده. 1

 ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایرانکارشناس. 2
 

 31/5/1363: رشيپذ  02/1/1363: افتيدر

 یدهچک
رود و عاملی برای کار میعبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به« نهادهای زیر نظر رهبری»

لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع 
اتخاذ  گیرد. حال آنکه شایسته است اوالً مالك مشخصی در تعریف این نهادهااز آن صورت می

شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار 
« های جزء اجراییدستگاه»مشخصی داشته باشد. مالك مجلس شورای اسالمی در تعیین این نهادها 

زیر نظر رهبری بودن  ها از قوانین، به استنادرسد هیچ لزومی به استثنا کردن آننظر میاست که به
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 

ه براساس این معیار، تمام تصمیمات آن به تأیید رهبری برسد، نهادی زیر نظر رهبری است ک
 خواهد بود. پذیرمستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیه

 .نهادهای زیر نظر رهبری ،شورای نگهبان، نظارت هاینظر ،قانونگذار عادی :هادواژهیکل
 

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

 E-mail: M.ghotbi111@gmail.com نويسندة مسئول **
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 مقدمه
ترین ترین و مهمبراساس مبانی فقهی و نیز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصلی

مقام رهبری است. در واقع این مقام،  یعهده وظایف در حکومت جمهوری اسالمی ایران، بر
مختص خود یعنی راهبری، هدایت و پیشبرد نظام جمهوری اسالمی ایران را دارد و  یوظیفه

گانه، تحت والیت امر او هستند و سایر تکالیف او در راستای تحقق امر مذکور است. قوای سه
زاده، موسی و )عمید زنجانی کننداساً مشروعیت خود را از این مقام دریافت میبه تعبیری اس

ی نیز بر یاین، برخی از وظایف مربوط به امور تقنینی، اجرایی و قضا برعالوه .(833: 1831
مجریه توسط  یقوهقانون اساسی برخی از امور  36مثال طبق اصل  برای. استوی  یعهده

جمهور نیز با توجه به تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط البته رئیس ،گیردرهبری انجام می
قانون اساسی( مأذون از این مقام است؛ همچنین صدور  116اصل  1رهبری )براساس بند 

آید، هرچند می شماربههای مقام رهبری صالحیت یحکم حکومتی در امر تقنین، در زمره
هبری گرفته است. البته برخی از وظایف و مقننه نیز صالحیت قانونگذاری را از ر یقوه

گانه اختیارات رهبری از جمله حل معضالت نظام، حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه
مشروعیت خود قانون  ،قانون اساسی آمده است. از سوی دیگر 116تمثیلی در اصل  صورتبه

و ماهیت و آثار  یستدلیل امضای مقام رهبری است و این امضا نیز صوری ناساسی نیز به
فقیه در اصول قانون اساسی  ی. این تحلیل برآمده از پذیرش اصل والیت مطلقهداردحقوقی 

به هر ترتیب، رهبری برای انجام وظایف و اعمال اختیارات  .(21/2/1812)مصباح یزدی،  است
 هاآنبا کند و در واقع ارتباط بیشتری مستقیم هدایت می صورتبهها را خود برخی از دستگاه

دارد. اما اینکه چه مالکی برای مشخص شدن این نهادها اتخاذ شود و دقیقاً چه نهادهایی زیر 
 محل بحث است.  ،شوندنظر رهبری محسوب می

شورای نگهبان قانون اساسی طی ایرادات مکرر به قانونگذار عادی، اطالق احکام برخی از 
زیر نظر رهبری مغایر قانون اساسی دانسته است. دلیل شمول آن قانون بر نهادهای قوانین را به

در مقابل نیز مجلس شورای اسالمی با استثنا کردن این نهادها از احکام آن قوانین، ایراد شورای 
 نگهبان را برطرف کرده است.

اکنون در ادبیات نظام حقوقی ما و تعابیری مشابه آن، هم« نهادهای زیر نظر رهبری»عبارت 
حدود و  باید. البته استو منشأ آثار حقوقی  رودکار میبهقوانین جاری کشور داخل شده و در 

 (1)ثغور این عبارت مشخص شده و تا حد ممکن از ابهام موجود خارج شوند.
 : اندعبارت، سؤاالت مورد نظر این تحقیق مذکوربا توجه به مراتب 

بندی صحیح تقسیم گونهاینمالك تعیین نهادهای زیر نظر رهبری چیست؟ آیا اساساً  -1
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دانیم و چه معیارهایی باید در سازمان وجود است؟ چه نهادهایی را زیر نظر رهبری می
آن نماینده  داشته باشد تا زیر نظر رهبری تعریف شود؟ آیا هر سازمانی که مقام رهبری در

ی زیر نظر رهبر« مستقیماً»دارند جزء این نهادها محسوب شده و مشمول نهادهایی که 
هستند خواهند شد؟ منظور از نهادهای زیر نظر رهبری صرفاً نهادها، ستادها و بنیادهای 

یه و مجمع تشخیص مصلحت نظام را یقضا یقوهاجرایی و انقالبی است یا نهادهایی مثل 
 شود؟ مالك قوانین عادی در این زمینه چیست؟نیز شامل می

کنونی شورای  یین عادی هستند؟ رویهنهادهای مذکور مشمول چه استثنائاتی در قوان -2
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 

 ؟استشورای نگهبان وارد  یمحاسنی به این رویه

بر . در بخش اول عالوهکنیممیذیل دو بخش اصلی بررسی  در نوشتار پیش رو مباحث را
توضیح معنای نهادهای زیر نظر رهبری، مالك تعیین نهادهای مذکور را فارغ از معیار 

کنونی قوانین عادی و رویکرد  یکنیم. در بخش دوم با تبیین رویهقانونگذار عادی بررسی می
« نهادهای زیر نظر رهبری»مقصود عبارت نهادهای موضوع بحث،  یدر زمینهشورای نگهبان 

 . شوددر قوانین عادی بیان می

 هاآننهادهاي زير نظر رهبري و مالک تشخیص  .1
 قابل طرح است: « نهادهای زیر نظر رهبری» یدر زمینهکلی دو رویکرد  طوربه

اول؛ اساساً نظام اسالمی با تمام ساختار خود، مشروعیتش را مرهون ولی فقیه است، 
 ی، چراکه تمام نهادها زیر نظر رهبری هستند و کلیهیستای صحیح نابداع چنین واژه روازاین

ند و متصدیان این امور مأذون از این اامور از اجرا گرفته تا قضا و تقنین، از شئون ولی فقیه
قانون اساسی جمهوری اسالمی  75طبق اصل  تنهایی حقانیت نخواهند داشت.مقام هستند و به

 کنند.گانه زیر نظر رهبری فعالیت مییران نیز، قوای سها

رویکرد اول صحیح است و تمام نهادها زیر نظر رهبری هستند، باید  یدوم؛ اگرچه مقدمه
تر او در امور جاری بخش نظام و نقش جزئیعنوان راهبر و مشروعیترهبری به یبین وظیفه

بری در عمل برخی امور را به نحو مستقیم کشور تفاوت قائل شد، چراکه الزم است مقام ره
ای مانند امر قانونگذاری در و در جزئیات مسئله نیز دخالت کند، حال آنکه در مسئله هدانجام د

و در حالت عادی، صرفاً  شودمیمجلس شورای اسالمی، رهبری در موارد خاص وارد 
که کند و صرفاً درصورتیارشاداتی کلی داشته و به نحو کلی یا جزئی به مسائل ورود نمی
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شورای نگهبان را نمایندگان رهبری بدانیم، نظارت وی از طریق فقهای شورای نگهبان و در 
 یمثال اداره براید. شوقالب بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع اعمال می

اکنون د و همرگیبایست مستقیماً توسط او انجام از وظایف مختص ولی فقیه است و می (2)انفال
 (8)شود.با ایجاد ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، اشراف رهبری به برخی از مصادیق انفال تأمین می

رهبری با توجه به شأن والیت فقیه،  ؛دکرتوان تبیین ویکرد دوم را به بیان دیگری نیز میر
ه برخی زمینحاکمیت و نهادهای اساسی است و در این  یزمینهدارای برخی وظایف کلی در 

او هستند، مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام،  یها به نوعی زیرمجموعهنهاد
این مقام  ییه و صدا و سیما. همچنین در راستای انجام امور اجرایی که بر عهدهیقضا یقوه

است ترند، برخی نهادها زیر نظر مستقیم ایشان تشکیل شده جزئی اموری تبعبه و شدهگذاشته 
 هاآن یکه ستاد فرمان اجرایی امام، بنیاد مستضعفان، مجمع تقریب مذاهب و ... از جمله

 هستند. به هر ترتیب انتساب یك نهاد به رهبری باید با مالکی مشخص باشد. 
نهادهای زیر نظر »رسد قانونگذار عادی نیز با همین دیدگاه به ابداع عبارت نظر میبه

 هایعبارتاستفاده شده است که  زمینه های متفاوتی در اینه از واژهدست زده و البت« رهبری
از  (7)«نظر رهبری زیرهای دستگاه»و  (4)«های مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبریدستگاه»

ای این نهادها را داشته که البته رویه کردنست. قانونگذار عادی قصد معین هاآن یجمله
لزوماً از دیدگاه  ،هایی که تا کنون بیان شدذکر است مثال شایان نامشخص را دنبال کرده است.

 اشاره شده است. هاآننگارنده، زیر نظر رهبری نیستند و از باب مثال مشهور به 
فرمان ولی فقیه در قالب  یواسطهبه ،نهادهای ذیل مقام رهبری دارای سه منشأ هستند؛ اول

به تصریح اصول قانون اساسی  ،شوند؛ دومحکم حکومتی یا تفویض اختیارات تشکیل می
از طریق قوانین عادی که توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب  ،اند؛ سومشکل گرفته

 اند. شروع به فعالیت کرده ،رسدمی
نظام و نهادهای منشعب از آن به نحوی زیر نظر  ساختارهای تمام نگاه،یك  گفته شد، از

در نظام حقوقی « نهادهای زیر نظر رهبری»ربرد عبارت . ولی با توجه به کارهبری هستند
تبیین  وتحلیل شود. برایصورت خاص، تجزیهجمهوری اسالمی ایران، الزم است این عبارت به

لکن، مالکی  .شودمی ارائهمالك  پنجها با این مقام، و ارتباط آن« نهادهای زیر نظر رهبری»عبارت 
مدنظر داشته مشمول این « نهادهای زیر نظر رهبری»م که قانونگذار عادی برای تأسیس مفهو

جا که تبیین آن نیازمند بررسی رویکرد مجلس شورای اسالمی و شورای نها نیست و از آمالك
 نگهبان است، بعد از توصیف این قوانین، رویکرد قانونگذار عادی توضیح داده خواهد شد. 

لزوم  ،دوم ؛الترین مقام نهاد توسط رهبریانتصاب با ،ند از: اولاعبارت پنج مالك مذکور
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 ،چهارم ؛رهبری در آن نهاد یلزوم حضور نماینده ،سوم ؛آن نهاد توسط رهبری مصوباتتأیید 
اعضای یك نهاد توسط  یانتصاب همه ،پنجم ؛رهبری مقامدستور تشکیل آن نهاد توسط 

مالك، زیر نظر رهبری  توان با چند، برخی نهادها را میخواهیم گفتطورکه رهبری. همان
ها و تك این مالكنیازمند ذکر تك زمینهذکر نظر مختار در این  محسوب کرد. به هر حال،

ذکر است که برای بیان نظر مختار نیز دو دیدگاه حداقلی و حداکثری  شایانست. هاآنبررسی 
نظر  هاآنبا بررسی گانه ذکر شده و در نهایت، های پنجیك از مالك هر . در ادامه،شودبیان می

 شود.می بیان زمینهمختار در این 

 نصب و عزل باالترين مقام توسط رهبري .1-1
رسد، انتصاب باالترین اولین مالکی که در احراز ارتباط یك نهاد به مقام رهبری به ذهن می

بل قا هاآنتوان نام برد که این مالك در مقام آن نهاد توسط اوست. نهادهای متعددی را می
 (5)،نیروهای نظامی و انتظامی (3)،صدا و سیماند از: امشاهده است. برخی از این نهادها عبارت

 (1)،بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی (3)،گانههیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه
فرمان ستاد اجرایی  (12)،خرداد پانزدهبنیاد  (11)،یهیقضا یقوه (16)،مجمع تشخیص مصلحت نظام

 یستاد سیاستگذاری ائمه (14)،هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه (18)،امام)ره(
ذکر است که در برخی از نهادهای مذکور مانند  شایان (13)سازمان تبلیغات اسالمی. (17)،جمعه

و مجمع تشخیص مصلحت نظام،  گانههیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه
 شوند. ، سایر اعضا نیز از سوی رهبری منصوب میهاآنر باالترین مقام بعالوه

 تأييد احكام صادره از نهاد توسط رهبري .1-2
ترین نهادی که با این مالك ذیل عنوان نهادهای زیر نظر رهبری قرار خواهد گرفت، مهم

ت: صراحت بیان شده اسقانون اساسی به 153شورای عالی امنیت ملی است. در اصل 
 این مالك، صرفاً .«اجراست قابل رهبری مقام تأییداز  پس ملی امنیت عالی شورای مصوبات»

شورا در صورتی  یگیرد و شوراهای فرعی یا دبیرخانهمی بر شورای عالی امنیت ملی را در
 شایاننیز به تأیید رهبری برسد.  هاآنمشمول این حکم خواهند شد که مصوبات و تصمیمات 

 یهایاستحل معضالت و س یزمینهدر  تشخیص مصلحت نظام مصوبات مجمعذکر است 
 .رسدیم یرهبر یبو تصو تأییدبه  یزنظام ن یکل

 رهبري در نهاد يحضور نماينده .1-3
ند و در ماهیت االبته این نهادها نیز باهم متفاوت ،رهبری در نهادهای بسیاری نماینده دارند

 ند. دارنیز بعضاً اختالف 
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نماینده دارد یا برخی از اعضای آن را مشخص  هاآنبرخی از نهادهایی که رهبری در 
بنیاد شهید و  (15)؛از: شورای نگهبان که فقهای آن منصوب رهبری هستند اندعبارت ،کندمی

جمهور بوده و رهبری در آن نماینده امور ایثارگران که به ریاست شخص منصوب رئیس
مان اوقاف و امور خیریه و همچنین سازمان حج و زیارت که رئیس آن در ساز (13)؛دندار

های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی محسوب جمهور است و از زیرمجموعهمنصوب رئیس
رهبری دو نماینده در  153اصل  براساسی رهبری حضور دارد. همچنین شوند نیز نمایندهمی

 ند. دارشورای عالی امنیت ملی 

 شكيل نهاد توسط رهبريفرمان ت .1-4
بندهایی که اند که البته بعضاً ذیل سایر تقسیمبرخی نهادها با فرمان رهبری تشکیل شده

از:  انداند عبارتگیرند. نهادهایی که از این طریق ایجاد شدهتاکنون انجام گرفت نیز قرار می
ور ایثارگران، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقالب فرهنگی، بنیاد شهید و ام

بنیاد مستضعفان انقالب ، مرکز جهانی علوم اسالمیشورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، 
 و گانههیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه، ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، اسالمی

 بنیاد پانزده خرداد.

 اعضاي يك نهاد توسط رهبري يانتصاب همه .1-5
نهاد توسط رهبری نیز ممکن است مالکی برای تعیین نهادهای زیر نصب تمام اعضای یك 

نظر رهبری تلقی شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای 
 این نهادها هستند. یت عالی حل اختالف قوا از جملهأعالی فضای مجازی و هی

 تعيين مالك مختار .1-6
، یك مالك حداقلی و یك مذکورعنایت به مطالب در این بخش تالش شده است که با 

مالك حداکثری برای تعیین نهادهای زیر نظر رهبری بیان شود، هرچند به نظر نگارنده دیدگاه 
 تر است.حداقلی مناسب

 ديدگاه حداقلي .1-6-1
نظر کنیم،  هایی که توضیح داده شد، اگر بخواهیم با دیدگاهی حداقلی اظهاردر مورد مالك

مورد پذیرش است و به سایر  «تأیید احکام توسط رهبری لزوم»فت که مالك دوم یعنی باید گ
 .ی وارد استهایموارد نیز انتقاد

 هاآنتجلی بیرونی هر نهاد سیاسی یا نهاد اداری، احکام و تصمیماتی است که از سوی 
ها را به تگاهصادر شده است و به تناسب ماهیتی که دارد، الزام حقوقی ایجاد کرده و سایر دس



 
 
 

 تحليلي بر مفهوم نهادهاي زير نظر رهبري در نظام تقنيني ايران
 

 

05 

توانیم نهادی را به مقامی زمانی می ،عبارت دیگرکند. بهانجام محتوای تصمیمات مقید می
 ؛صورت کامل و صحیح منتسب کنیم که تمام تصمیمات آن نهاد به تأیید آن مقام برسدبه

چراکه این احکام صادره از یك نهاد است که ارزش حقوقی و نهایی یك نهاد را در طول 
جمله کیفیت  توان گفت اجرای سایر ترتیبات در یك نهاد، ازدهد و مییت آن نشان میفعال

ای عضویت اعضای یك نهاد، کیفیت تصمیمات، شرایط استخدامی و اداری و... همگی مقدمه
نهایی است که در عمل باید اجرا شود. از همین رو معتقدیم که تنها  یبرای صدور مصوبه

نهاد زیر نظر رهبری محسوب  ،رسدتماماً به تأیید رهبری می هانآنهادهایی که تصمیمات 
خواهند شد، هرچند امروزه با توجه به پیچیدگی و گستردگی امور و همچنین لزوم تفویض 

تصمیمات یك نهاد، توسط مقام باالدست دشوار  یاختیار به مدیران زیردست، امکان تأیید همه
 ساب دقیق نهادی به یك مقام، همین گزینه است. انت یرسد، لکن تنها حلقهنظر میبه

ترین نهادی که در نظام جمهوری اسالمی ایران احکام آن به تأیید ، مهممذکوربنابر مالك 
االجرا نخواهد بود، شورای عالی امنیت ملی است رسد و بدون تأیید این مقام، الزمرهبری می

 یبرخالبته  ی ندارد.یه هیچ استثنااین مسئل 153طبق اطالق اصل  ،طورکه گذشتو همان
 رسد.یید رهبری میأقوا نیز به ت حل اختالف یعال تأیه یزو ن تشخیص مصوبات مجمع

ذکر است که نیروهای مسلح نیز ذیل دیدگاه حداقلی قرار خواهند گرفت. در این  شایان
رهبری است و  فرمانده کل قوا مقام اساساً 116اصل  4به استناد بند  زمینه باید گفت اوالً

توان گفت رهبری به تعبیری می .نیروهای مسلح ذیل این فرماندهی تعریف خواهند شد
 یاساسنامه 12 یماده ند، چه اینکه درامجزا فرمانده کل هر یك از نیروهای مسلح صورتبه

 یعال یفرمانده یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس 116بر طبق اصل » است: شدهسپاه مقرر 
عزل و نصب فرماندهان نیروهای مسلح نیز توسط این مقام  .«است یه به عهده مقام رهبرسپا

ر قوانین مربوط به نیروهای مسلح نیز در موارد بسیاری اذن و تصویب  گیرد. ثانیاًصورت می
مثال  برایها و تصمیمات این نهادها تصریح شده است. دستورالعمل یدر زمینهمقام رهبری 

 یادهم (11)،23یمادهسوم  یهای نیروهای مسلح در تبصرهصمیمات و دستورالعملیید تألزوم ت
 یهجدهم اساسنامه یماده، مسلح یهاونیر یماجر زاتمجاانون ق (21)188 یماده و (26)186
نهم قانون  یماده «ز»و بند  (28)انیرا سالمیا ریجمهو نتظامیا وینیر نقانو 3 یماده (22)،سپاه

 کید قرار گرفته است. أمورد ت (24)اسالمی ایرانارتش جمهوری 

 ديدگاه حداكثري .1-6-2
شمول  یدر دیدگاه حداکثری که در واقع با وسعت دید بیشتری همراه است، دایره
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که البته با تفسیر مضیق نهادهای زیر نظر رهبری  یافتنهادهای زیر نظر رهبری افزایش خواهد 
مالك عزل و نصب باالترین مقام و همچنین فرمان تشکیل همخوانی ندارد. در این دیدگاه دو 

نهاد، توسط رهبری قابلیت بحث خواهند داشت. چرایی انتخاب این دو مالك به این مهم 
توانند انتساب تصمیمات آن نهاد به رهبری را تا حدودی توجیه کنند. گردد که این دو میبازمی

 شود.می بیانوضیحاتی یك از دو مالك مذکور، ت در این خصوص، ذیل هر

 نصب و عزل باالترين مقام  .1-6-2-1
توان می ،دگیرم مینجاا، توسط رهبری هاآنکه نصب و عزل باالترین مقام در  را نهادهایی

با انتساب تصمیم به مقام باالتر  نظرزیر نظر رهبری دانست. موضوع اختیار نصب و عزل از آن 
کننده عمل کند و در واقع ست طبق منویات مقام نصببایشده میمرتبط است که مقام نصب

او گامی بر ندارد، چراکه در صورت  هایاو را اعمال کند یا حداقل بر خالف نظر هاینظر
تخطی از این مسئله هر لحظه امکان عزل او وجود دارد. البته این موضوع در ساحت نظری 

 گونه نباشد.است و شاید در عمل این
قابلیت استناد دارد که این نصب و عزل، بدون هیچ قید و شرطی باشد. این مالك تا جایی 

 116جمهور با رهبری است و از سویی هم رهبری طبق اصل برای مثال تنفیذ حکم رئیس
کشور  مصالح در نظر گرفتن»جمهور را عزل کند. اما این اختیار رهبری مشروط به تواند رئیسمی
 اسالمی شورای مجلس یأ، یا رقانونی از وظایف وی تخلف به کشور عالی دیوان حکم از پس

ی مجریه را توان قوهشده است. بنابراین نمی« قانون اساسی 31 اصل براساس وی کفایت عدم به
زیر نظر رهبری به معنای خاص آن دانست. اما در مقابل نصب و عزل رئیس صدا و سیما هیچ 

 تواند رئیس سازمان را تغییر دهد.ری در هر زمان که بخواهد میقید و شرطی ندارد و رهب
 هاآناینکه اساساً باید بین دو نهاد که یکی از  ،رسدنظر میای که در این بحث مهم بهنکته

صرفاً نصب و عزل باالترین مقام آن با رهبری است مانند سازمان صدا و سیما و نهادی که 
انند فرماندهی کل قوا فرق قائل شد. اگر قانونگذار اساسی مدیریت آن به رهبری داده شده م

بایست به صرف عزل و نصب باالترین مقام واقعاً قصد سپردن نهادی به رهبری را داشت، می
 سپرد.کرد و مدیریت آن را مانند نیروهای مسلح به رهبری میاکتفا نمی

 رهبري توسط نهاد تشكيلفرمان  .1-6-2-2
سنجی او و هر زمان که تشخیص رهبری تشکیل شده و به مصلحتنهادی که به فرمان 

ای قرار گیرد. البته مالحظه« نهاد زیر نظر رهبری»تواند ذیل عنوان شود، میدهد نیز منحل می
که در این خصوص وجود دارد آن است که اگر نهادی توسط رهبری تشکیل شده باشد و بعداً 
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ی و به فرض تأیید شورای نگهبان نیز ابقا و نهادی مجلس شورای اسالم یمصوبه یوسیلهبه
تواند زیر نظر رهبری باشد، چون اختیار انحالل و مالك مورد بحث نمی نظردائمی شود، از 

نهادهایی مانند ستاد اجرایی  (27)تغییر آن در صالحیت مجلس شورای اسالمی خواهد بود.
از جمله نهادهایی  ،عالی فضای مجازی شورای و فرمان امام)ره(، شورای عالی انقالب فرهنگی

 شوند.نظر رهبری تلقی می هستند که با لحاظ این مالك، زیر
رهبری در یك نهاد نیز چون این نمایندگان صرفاً یك عضو  یدر مورد مالك حضور نماینده

ا توان این نوع نهادها رولی فقیه نیست، نمی یهستند و تصمیمات نهاد مزبور منتسب به نماینده
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 

کند و تصمیمات این نهادها نظر اکثریت اعضاست، اعضا نظر خود و نه نظر رهبری را بیان می
در عزل و نصب باالترین مقام یك نهاد مانند صدا و سیما، تصمیمات منتسب به که درحالی

توان تصمیمات اتخاذشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام شخص رئیس است. برای مثال نمی
در مقام تشخیص مصلحت را به رهبری منتسب کرد، بلکه تصمیمات، منتسب به اعضا و نهاد 

ز این اشاره شد، اگر لزوم تأیید احکام این نوع از نهادها طورکه پیش امذکور است. البته همان
 (23)ها را زیر نظر رهبری بدانیم.توانیم آنتوسط رهبری وجود داشته باشد، می

رسد، چراکه به لحاظ نظر میتر بهنگارنده دیدگاه حداقلی مناسب یدر نهایت باید گفت به عقیده
در عمل تأثیرگذار و دارای ارزش حقوقی است و  حقوقی این تصمیماتِ صادره از نهادهاست که

 رسد زیر نظر این مقام بدانیم.ها به تأیید رهبری میشایسته است نهادهایی را که تصمیمات آن

 هاي زير نظر رهبري. قانونگذاري در مورد نهاد2
قانونگذاری در مورد نهادهای  اساساًدر این بخش به این مطلب خواهیم پرداخت که آیا 

نظر رهبری متفاوت از سایر نهادهاست؟ مالك قانونگذار عادی برای تعیین این نهادها  زیر
این شورا  یشورای نگهبان با ذکر آرا یابتدا رویه هاپرسشچیست؟ برای پاسخگویی به این 

در مورد قوانین عادی بیان شده و در انتها، رویکرد شورا تحلیل و بررسی خواهد شد، همچنین 
 کنیم.ورای اسالمی برای تعیین نهادهای مورد بحث را تبیین میمعیار مجلس ش

 شوراي نگهبان هايبررسي نظر .2-1

دفعات با استناد به اینکه مجلس شورای نگهبان در جریان بررسی مصوبات مجلس، به
 ای را بیان کند یا محدودیتیتواند در خصوص نهادهای زیر نظر رهبری بدون اذن ایشان وظیفهنمی
از طرفی  مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی اعالم کرده است. یجاد نماید، مصوبهرا ای
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اصل قانونگذاری در مورد نهادهای زیر نظر رهبری هیچ  یدر زمینهاساساً در برخی موارد 
ی رارویکرد شو (25)،ایرادی از سوی شورا گرفته نشده است. در ادامه ضمن ذکر برخی مصادیق

 شد. نگهبان تحلیل خواهد

دولت با عنوان  یکه در پی الیحه 23/2/1856مجلس در تاریخ  یشورای نگهبان به مصوبه -1
با »چنین ایراد گرفته است: بوده، این« مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی»

ها در خصوص اختیارات مقام معظم رهبری هاماتی که در برخی از مواد و تبصرهبتوجه به ا
ای اصالح شود که صریحاً گونهبه 223باید ماده  ،نمودن آن اختیارات وجود دارد و محدود

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 

 (23)«قانون اساسی تصریح گردد. 116طبق ذیل اصل  اختیارات به اشخاص
 یواحدهیماده 13 یپذیری برخی از نهادهای زیر نظر رهبری در تبصرهنظارت یدر زمینه -2

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  یدوم توسعه یسالهپنج یقانون برنامه
 بیان شده است: ایران

اساسی موظف است در محدوده وظایف خود ضمن  قانون 16و  33کمیسیون اصول »
بنیاد جانبازان، بنیاد انقالب اسالمی ) رسیدگی به شکایات مربوط به نهادها و بنیادهای

جهت استحضار  هاآنساله گزارشی از طرز کار شهید، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد( همه
ماید و کلیه نهادها و بنیادهای و مجلس شورای اسالمی تقدیم ن محضر مقام معظم رهبری

شورای  .«الذکر موظفند کلیه اطالعات مورد نیاز را در اختیار کمیسیون قرار دهندفوق
  نگهبان به این تبصره ایرادی وارد نکرده است.

مجلس شورای  3/11/1832مصوب فوریتی برگزاری مناقصات طرح یك در خصوص -8
ین طرح و شمول آن بر نهادهای زیر نظر رهبری، دلیل اطالق ا، شورای نگهبان بهاسالمی

 را ضروری عنوان کرده است. مورددانسته و اذن رهبری در این  75را مغایر اصل  آن

 48و  21و  8اساس اصول فوریتی ساماندهی بهداشت و درمان برطرح یك در خصوص -4
 ید و شامل کمیتهجا که این طرح اطالق دارناز آ مجلس شورای اسالمی 86/4/1831مصوب 

شود، شورای نگهبان چنین ایراد گرفته که این نهاد مستقیماً زیر نظر رهبری است امداد هم می
 دانسته است.  75رو آن را مغایر اصل و اذن ایشان در این ارتباط ضروری است و ازاین

مصوب  ی، تحقیقات و فناور، وظایف و تشکیالت وزارت علوماهداف یالیحه یزمینهدر  -7
، شورای نگهبان با توجه به اطالق مواد این الیحه و مجلس شورای اسالمی 12/3/1831

ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی تحت نظر فرماندهی معظم کل قوا و دانشگاهشمول 
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 116اصل  4و بند  75موازین شرع و اصل مغایرت با  «لهکسب موافقت معظم»قید عدم 
ه است. همچنین تعیین وظیفه برای رئیس نهاد نمایندگی مقام را اعالم کردقانون اساسی 

 75له بوده، که خالف موازین شرع و اصل ها بدون اذن معظممعظم رهبری در دانشگاه
 قانون اساسی شناخته شده است. 

« نظر اظهار»و « اذن» ،«اجازه»شورای نگهبان در مواردی با دقت در تفاوت واژگانی مثل  -3
 یالیحه موردرا ضروری دانسته است. در « با اذن مقام معظم رهبری»ارت لزوم آوردن عب

مجلس شورای  13/1/1832مصوب  فوریتی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعییك
های ، اموال و داراییاستفاده از منابع»آن آمده  5 یماده 16که در بند  جانآاز  اسالمی

، مگر آن که می در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعیها و بنیادهای انقالب اسالنهاد
را الزامی  مذکورشورا ایراد گرفته و آوردن قید  (21)«مقام رهبری نظر دیگری داشته باشند

امداد گذاشته،  یدانسته است. همچنین با توجه به تکالیفی که این الیحه بر دوش کمیته
که اختیارات ناشی از حکم والیی ولی »ور مذک یمادهشورای نگهبان اظهار کرده است که 

خالف شرع و مغایر  ،له سلب کرده استبدون اذن معظم( امر را از کمیته امداد امام خمینی)ره
 .«قانون اساسی شناخته شد 75اصل 

شورای نگهبان، صدا و سیما را از نهادهای زیر نظر رهبری دانسته و در رأی تفسیری در  -5
اساس این باور، رو شورای نگهبان برآن اذعان کرده است. ازاین نیز به 157خصوص اصل 

 8/16/1836 مصوبی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران طرح اداره یدر زمینه
قانون اساسی  157با توجه به اصل »چنین اظهار نظر کرده است: این مجلس شورای اسالمی

و سیما مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری  صداو نظریه تفسیری آن که داللت دارد سازمان 
، هدایت و تدابیر الزم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق ظله است و سیاستگذاریمد

آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب 
، ایجاد به آن اشاره شده از اختیارات اختصاصی آن مقام است 157که در صدر اصل 

جمله موارد و واگذاری وظایفی به آن من (86)سیاستگذاری تشکیالت مانند شورای عالی
قانون اساسی  157 اصل مغایر ،باشدمی که از مصادیق اختیارات مذکور 2 مصرحه در ماده

تشخیص داده شد. همچنین در این ماده سیاستگذاری در صدا و سیما به شورای عالی 
فرهنگی  های کلیسیاست 2فصل  26سیاستگذاری واگذار شده و این مورد با توجه به بند 

باشد، لذا از این جهت مغایر قانون اساسی می 116برنامه سوم یکی از مصادیق بند یك اصل 
 (81)«.این اصل شناخته شد
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و  هاآنباید گفت مجلس شورای اسالمی در مواجهه با  ،هایی که ذکر شدنمونه در مورد
از احکام قانونی یا الزامی  «ای زیر نظر رهبرینهاده»سایر موارد مشابه با استثنا کردن عبارت 

های تحلیل نظر منظوربهکردن اذن رهبری، ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده است. اما 
 :شودمجلس شورای اسالمی چند نکته بیان می یشورای نگهبان و رویه

 ،ولی فقیه است مبنای ایرادات شورای نگهبان در مواردی که ذکر شد، دخالت در اختیارات -1
صراحت به اختیارات ولی فقیه استناد شده است. به نظر شورای مانند مورد ششم که به

مغایرت داشته است.  آن ملزومات و فقیه یمطلقه والیت با مجلس، ینگهبان، مصوبه
نظر رهبری، گاه ایراد  شورای نگهبان در مورد اصل قانونگذاری در خصوص نهادهای زیر

ورود  رطورکه گفته شد، ناظر بایراد نگرفته است. دلیل این رویه همانگرفته و گاه 
قانونگذار به شئونی است که مستقیماً زیر نظر رهبری قرار گرفته است و به نوعی موجب 

در مواردی که شورای نگهبان ایرادی  روازاینشود و دخالت در اختیارات رهبری تلقی می
است و صرف قانونگذاری در مورد نهادهای زیر نظر  ای مطرح نبودهچنین مسئله ،نگرفته

 رهبری، بدون دخالت در اختیارات رهبری مورد ایراد شورای نگهبان نیست. 
مشخص طور بهمطابق با قانون اساسی، تقنین به مجلس شورای اسالمی واگذار شده و  -2

ن مجلس قانونگذاری در مورد نهادهای زیر نظر رهبری، از مجلس سلب نشده است، لک
هایی مواجه است و برای نهادهایی که شورای اسالمی نیز در امر قانونگذاری با محدودیت

 ،ضروری است هاآنبه لحاظ جایگاه باالتر از مجلس هستند یا به نوعی مستقل بودن 
مجلس  اساساًاین موارد است و  یمقام رهبری از جمله (82)تواند قانونگذاری کند.نمی

اختیارات ولی فقیه  یتواند در محدودهاز این مقام اخذ کرده و نمیمشروعیت خود را 
 رقانونگذاری کند. از همین رو باید گفت آن دسته از ایرادات شورای نگهبان که ناظر ب

 باشد.صحیح می ،اختیارات رهبری است یدخالت در محدوده
ورای نگهبان از احکام گفت این رویه که نهادهای زیر نظر رهبری برای رفع ایراد ش باید -8

چراکه ایشان این  (88)،شوند، با منویات مقام معظم رهبری همخوانی نداشتهقوانین استثنا می
مثال  رایب (87)امتیازی برای نهادها و بنیادها قائل نیستند. و (84)بندی را اشتباه دانستهتقسیم

قانون  115 یمادهدر  های زیر نظر رهبریبرخی حقوقدانان معتقدند استثنا کردن دستگاه
ت خدمات کشوری توجیه حقوقی ندارد و مشخص نیست کارکنان این نهادها چه یمدیر

اند، هرچند این استثنا در مورد نیروهای نظامی ویژگی خاصی دارند که از قانون استثنا شده
 .(212: 1811استوار سنگری،  و )امامی و انتظامی پذیرفتنی است

شود نهادهای زیر نظر رهبری در قانونی مشخص احصا شده و د میدر این زمینه پیشنها -4
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های مختلف مشخص شود. مزیت این پیشنهاد این است که ها در حوزهاحکام مربوط به آن
تواند عملکرد خود را به صورت جزئی با رهبری در ارتباط است، نمیاوالً هر نهادی که به

شود و ویی رهبری در قبالِ چند نهاد، مشخص میپاسخگ یاین مقام متصل بداند؛ ثانیاً حیطه
طور نخواهد بود که مانند امروز، هرکس ایرادی به عملکرد سازمانی همچون صدا و سیما این

ی قضاییه دارد، آن را ناشی از مقام رهبری بداند. حال آنکه صرفاً رؤسای نهادهای یا قوه
راجع به این نهادها نیز باید به مزبور، منصوب رهبری هستند و میزان پاسخگویی رهبری 
ریاست نصب و عزل  یوظیفهمیزان همین اختیار )نصب ریاست سازمان( باشد. برای مثال 

سیما  و به معنای سپردن صالحیت مدیریت سازمان صداتوسط رهبری صدا و سیما سازمان 
رد، مقام گونه موادر اینو  مطرح نیستنیز اختیار  یضبه رهبری نبوده و اساساً بحث تفو

که تفویض اختیار به  نیز، گفته شدهتفویض اختیار  ی. اگرچه در زمینهمنصوب پاسخگوست
  .(11: 1831 زاده،مدیران زیردست، به معنی انتقال صالحیت و مسئولیت نیست )موسی

 مقصود قانونگذار عادي از نهادهاي زير نظر رهبري  .2-2

شورای نگهبان در  هایین عادی و نظربا توجه به توضیحاتی که در خصوص برخی قوان
قانونگذار عادی برای تعیین نهادهای زیر نظر  مدنظرهای توانیم مالكبیان شد، می هاآنمورد 

 :ردرهبری را چنین استنباط ک
در قانون اساسی ذکر نشده و  هاآننهادهایی هستند که نام « های زیر نظر رهبرینهاد»

باشند، چراکه نهادهای مذکور وضعیت ن (83)ی کشورهمچنین جزء نهادهای کالن و اساس
ر مواقع، بیشتبیان شده که قانونگذار عادی در  سبباین به حقوقی مشخصی دارند. این مالك 

، هر جا که در مورد نهادی، ابهام وجود داشته و البته نهاد مذکور با مقام رهبری ارتباطی داشته
 کرده است. استفاده« نهادهای زیر نظر رهبری»از عبارت 

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 

فاوت میان این توان از آن تآورده است که می« نهادهای زیر نظر رهبری»فرهنگی را در کنار عبارت 
نهادهای جزء »رسد عنوان نظر مینهادهای کالن را با نهادهای زیر نظر رهبری برداشت کرد. به

این تعبیر در مقابل نهادهای کالن است برای نهادهای زیر نظر رهبری عبارت مناسبی باشد. « اجرایی
  پردازند.ی میبه برخی امور اجرای و صرفاً یستندکه در واقع از نهادهای اساسی نظام ن

شوند باید گفت، انتساب در مورد نهادهای جزء اجرایی که زیر نظر رهبری محسوب می
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 
ی باشد و ثانیاً در اتخاذ تصمیمات آن نهاد، نهادهای دیگر دخالتی نداشته باشند. امضای رهبر

جمهور و سایر مقامات یا اتخاذ تصمیم توسط مجموع نمایندگان سایر تصمیمات توسط رئیس
 قوا از مصادیق این دخالت است. 

خصوصیات مذکور  ها وای از این نهادهاست که مالكستاد اجرایی فرمان امام)ره(، نمونه
توان گفت یکی از مصادیق مدنظر قانونگذار عادی از نهادهای زیر نظر رهبری در را دارد و می

متن قوانین است، چراکه اوالً در قانون اساسی نامی از آن برده نشده و یك نهاد کالن و عالی 
رئیس این ستاد از ثانیاً  ؛کندای جزئی دارد و زیر نظر رهبری فعالیت میبلکه کارویژه ،نیست

 یقوهیه یا یقضا یقوهجز این مقام هیچ نهاد دیگری مانند شود و بهجانب رهبری منصوب می
شود تمام کید میأمجریه دخالتی در اخذ تصمیمات و امور جاری آن ندارند. ضمن اینکه ت

جز این مقام، حال به توان مورد تأیید رهبری دانست، اما به هرتصمیمات این نهادها را نیز نمی
خرداد، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  پانزدهای در آن ندارند. بنیاد نهاد و مقامی دیگر مداخله

 این نهادها هستند. ینیز از جمله )ره(امداد امام خمینی یو کمیته
های مستنبط از رویکرد مجلس مثال نقض مالك برایدر مقابل، چند مورد از نهادها را 

 کنیم: تبیین می شورای اسالمی
شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که هم اعضای حقیقی و هم  -

منصوب رهبری هستند و هم تشکیل این شوراها با فرمان مقام  هاآناعضای حقوقی 
 جمهور کشور گذارده شدهرئیس یرهبری بوده است، اما ریاست این دو نهاد بر عهده

ترکیب اعضا متشکل از  ،رسد. از طرف دیگرنیز به امضای او می هاآنو مصوبات  است
مجریه نیز تعداد بیشتری در این شورا دارند.  یقوهنمایندگان هر سه قوه است و اعضای 

 رسد.نظر نمیبنابراین انتساب این نهادها به رهبری عرفاً صحیح به
 نیز،شوند سط رهبری منصوب میمقامات ارشد آن تو که نیروهای مسلحو  سیما و صدا سازمان -

 وضعیت اساسی قانون در چراکه بود، نخواهند «رهبری نظر زیر نهادهای» از قانونگذار مقصود
نهادهای اساسی محسوب  یتوان این نهادها را از زمرهبوده و می مشخص اجماالً هاآن حقوقی

زیر نظر  (85)نگهبان کرد. البته باید گفت که سازمان صدا و سیما طبق رأی تفسیری شورای
از نظر معنا ابهام دارد و دقیقاً مقصود « مستقیم»مستقیم رهبری تلقی شده است. در این رأی لفظ 

در تعارض است، چراکه در  157از آن مشخص نیست و از طرفی چنین تفسیری، با ظاهر اصل 
با  ایران اسالمی جمهوری صدا و سیمای سازمان رئیس و عزل نصب»اصل مذکور بیان شده که 

 نیست.« زیر نظر مستقیم رهبری»ای و این عبارت به معن« است رهبری مقام
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 گیرينتیجه
انتصاب باالترین مقام نهاد  ،اولند: انهادهای زیر نظر رهبری ذیل پنج مالك قابل بحث

 یحضور نماینده ،ی آن نهاد توسط رهبری؛ سومتأیید احکام صادره ،توسط رهبری؛ دوم
 یرهبری؛ پنجم، انتصاب همه مقامدستور تشکیل آن نهاد توسط ، هبری در آن نهاد؛ چهارمر

دو  ،ها صحیح استیك از این مالكاعضای یك نهاد توسط رهبری. در خصوص اینکه کدام
دیدگاه حداقلی و حداکثری مطرح شد. در دیدگاه حداقلی اگر تصمیمات و مصوبات یك نهاد 

رونی و عملی یك نهاد معیار قرار دهیم، بنابراین نهادهایی زیر نظر رهبری بی یعنوان جلوهرا به
قانون اساسی  153به تأیید رهبری برسد که طبق اصل  هاآنشوند که تمام تصمیمات تلقی می

 ت ملی مصداق آن خواهد بود. همچنین نیروهای مسلح که رهبری شخصاًنیشورای عالی ام
از مصادیق معیار  ،رسدیید رهبری میأبه ت هاآند و تصمیمات را بر عهده دار هاآنفرماندهی 

 حداقلی خواهند بود. 
نهادهای زیر نظر رهبری، با دقت در مصوبات مجلس  یدر زمینهاما جدا از این بحث کلی 

قانونگذار عادی است. این مالك  مدنظرتوان مالك ششمی هم ارائه کرد که شورای اسالمی می
 نهادهای سایر و اساسی قانون در مندرج ای،فراقوه ین نهادها از نهادهای؛ اداردچند شاخصه 

 جمهوری حقوقی نظام در متصور نهادهای تمام اساساً چراکه از یك سو، نباشند، کشور کالن
 وضعیت مذکور نهادهای و از سوی دیگر، دارند مشروعیت فقیه والیت نظر زیر ایران اسالمی
ین برداشت این است که مجلس شورای اسالمی در موارد مستند ا .دارند مشخصی حقوقی

نهادهای زیر »متعدد شورای نگهبان، نیروهای مسلح، مجمع تشخیص مصلحت نظام و عبارت 
 قانونگذار که شده بیان نظر این از مالك این را در عرض هم ذکر کرده است.« نظر رهبری

 رهبری مقام با مذکور نهاد البته و داشته وجود ابهامی نهادی مورد در که جا هراغلب  عادی
حال با توجه به  با ایناست.  کرده استفاده «رهبری نظر زیر نهادهای» عبارت از داشته، ارتباطی

مجلس شورای  یکه شورای نگهبان در مورد قوانین عادی داده است و همچنین رویه هایینظر
باید گفت رویکرد  ،«نظر رهبرینهادهای زیر »اسالمی در تصویب قوانین و استفاده از عبارت 

نهادهای زیر نظر رهبری رویکرد  یدر زمینهمجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 
 ی نگهبان دخالت در اختیارات رهبری است و لزوماًراچراکه ایراد مدنظر شو ،هماهنگی نیست

 کند.با زیر نظر رهبری بودن یك نهاد ارتباط پیدا نمی
نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین نیز باید گفت نهادهای  استثنا کردن یدر زمینه

ند و بیشتر در قالب ااجرایی جزء نهادهای ،مذکور طبق تعریف مجلس شورای اسالمی
سساتی نیست و شاید ؤنیازی به استثنا کردن چنین م روازاین .نداسسات عمومی غیردولتیؤم
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این استثنائات جایگاهی  ،های کالن بودندی با کارویژها، نهادهای عالی و فراقوههااناگر این ارگ
 توان گفت جداسازی نهادهای زیر نظر رهبری در قوانین عادی مطابق باهمچنین می داشت.

هایی در تقنین و نظارت رویکرد مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان موجب محدودیت
در مقابل قوانین و صالحیت عام  نهادها، برابری یپذیری همهشده است که با اصول نظارت

قانون اساسی در تعارض است. البته  51مجلس شورای اسالمی در امر تقنین به موجب اصل 
اما استثنا کردن  ،دارای توجیه است مذکوراستثنا شدن نهادهای کالن و فراقوه از اصول 

الً تمام ساختارها و شود که اوکید میأت بار دیگررسد. نظر نمینهادهای جزء اجرایی مناسب به
س نظام أاند و رهبری در رنهادهای جمهوری اسالمی ایران مشروعیت خود را از رهبری گرفته

ثانیاً اختیار مطلق  هستند؛و تمامی نهادها به نوعی زیر نظر ایشان  ردحقوقی کشور قرار دا
وانین عادی را تواند قثالثاً شورای نگهبان می ؛تقنینی مجلس، مورد تنفیذ مقام رهبری است

ولی ایراد شمول  ،دلیل دخالت در اختیارات رهبری و مغایرت با شرع دارای ایراد اعالم کندبه
ایراد دقیقی « نهادهای جزء اجرایی»یك قانون در مورد نهادهای زیر نظر رهبری آن هم با معیار 

 ندارد.این نهادها از برخی قوانین توجیه مناسبی  ینخواهد بود و استثنا
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 هايادداشت
بر ذکر برخی از خود عالوه اداری حقوقحدی است که آقای دکتر مؤتمنی در کتاب این ابهام به .9

...، امداد و یعنوان نهادهای زیر نظر رهبری مانند بنیاد پانزده خراداد و کمیتهنهادهای انقالبی به
اند که دو بندی کردهن طبقهی ملی المپیك ایران را نیز ذیل این عنواجمعیت هالل احمر و کمیته

(. همچنین برخی دیگر از 728: 1835رسد )طباطبائی مؤتمنی، نظر میمورد اخیر کمی عجیب به
ی قضاییه، نویسندگان با دیدگاهی بسیار موسع نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه

اند ان را زیر نظر رهبری دانستهارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، صدا و سیما و شورای نگهب
 (.122: 1837زایی، )لك

كّل أرض موات سواء ماتت »قهی انفال چنین تعریف شده است: ف هایبادر کت .2

بعد الملك أو ال، و كّل أرض ملكت من غير قتال سواء 

وس الجبال، و ؤانجلى أهلها أو أسلموها طوعا، و ر

و قطائعهم  بطون األودية و اآلجام، و صفايا الملوك،

غير المغصوبة و يصطفي من الغنيمة ما شاء، و غنيمة 

 انفال»همچنین گفته شده:  .(218: 1جتا: بی عالمه حلی،«)من قاتل بغير إذنه له
 عبارتند از اراضیاموال  باشد. این( می)پیغمبر یا امام اسالم اول شخص به متعلق که است اموالی
 اموال -ندارد  قانونی وارث کسی که اموال -ها و نیزارها و نظایر آن یعیطب گل هایجن –انفال 

 مطلوب اشیاء –شوند می مغلوب اسالمی با حکومت در جنگ که خارجی روساء ممالك شخصی
د و ( جدا کنن)عامام یا( ص)پیامبر خود آن تقسیم از قبل جنگ غنیمت از که زیبا و خوب بندگان و

 -باشد. دریاها گرفته صورت دستور امام بدون که در جنگی جنگی غنیمت -ها را صفایا گویند آن
ها از دریاها و رودخانه که آنچه است نشده شناخته اشخاصی ملك که طبیعی رودهای -اقیانوسها 
 .(17: 1857)جعفری لنگرودی،  »و غیره شود مانند مروارید و ماهیصید می

 نشده، تأسیس اساسی قانون 41 اصل اجرای منظوربه تنها ستاد این اصوالً اجرایی، ستاد اعالم به بنا .3
 اختیار در اموال که خمینی اهللآیت فرمان به نیز اساسی قانون 47 اصل به بخشیدن تحقق برای بلکه
 .(23/5/1812 سلیمی،) است شده ایجاد کرده تبیین را فقیه ولی

 قانون پنجم و هفتاد و یکصد اصل مطابق»: اساسی قانون 157 اصل خصوص در تفسیری یریهنظ .4
. باشدمی رهبری معظم مقام مستقیم نظر زیر سیما و صدا ایران اسالمی جمهوری نظام در اساسی
 و بیان آزادی تحقق راستای در خصوصاً ابعاد همة در الزم تدابیر و هدایت ،سیاستگذاری بنابراین

 اصل صدر در که مراتب و شئون همة در کشور مصالح و اسالمی موازین رعایت با افکار نشر
 .«باشدمی مقام آن اختصاصی اختیارات از است شده اشاره آن به مذکور

 به رسیدگی -فساد  اب مقابله و اداری نظام سالمت ارتقای یالیحه 2 یماده( ه) بند یتبصره .5
 مقام نظر زیر هایدستگاه و مسلح نیروهای و مقننه و قضاییه یقوه کارکنان و مقامات تخلفات

 .مستثناست ماده این شمول از رهبری معظم
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 قانون اساسی. 157اصل  .9
 اساسی. قانون 116 اصل .7

 http://b2n.ir/farsi.khamenei.ir قابل دسترسی در آدرس: .8
مستضعفان. بنیاد مستضعفان دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی بوده  بنیاد یاساسنامه 16 یماده .1

ها، ای غیرانتفاعی است و هدف آن متمرکز ساختن اموال خاندان پهلوی و وابستگان آنو مؤسسه
باشد تشخیص اموال نامشروع و... در جهت مصرف برای بهبود وضع زندگی مستضعفان می

 (.155: 1812)انصاری، 
 اساسی. قانون 112 اصل .99

 قانون اساسی. 116اصل  .99
 http://b2n.ir/irdc.ir :آدرس در دسترسی قابل .92

 http://b2n.ir/33838 :آدرس در دسترسی قابل .93
 نهاد یاساسنامه 1 یماده .94

 http://b2n.ir/43337 :آدرس در دسترسی قابل .95
 سازمان. یاساسنامه 3 یماده .99

 اساسی. قانون 116 اصل .97
 :رهبری ینماینده انتصاب حکم از ای نمونه .98

http://b2n.ir/leader.ir 
 زطر و تطالعاا و تتصمیما ات،کرامذ ارك،مد و دسناا یبندطبقه تغییر و یبندطبقه -8 یهتبصر .91

 مسلح یهاونیر کل دستا توسط که ستا لعملیراستود وجبم به هشدیبندطبقهد سناا ارینگهد
 . ددگرمی غبالا اءجرا جهت اقو کل فرماندهی تصویب از پس و تهیه

( 53) و( 42) ،( 48) ،( 44)،( 71) ادمو( ج) بند و( 83) دهما موجب به که عمالیا -186 یدهما .29
 سه تمد فظر مسلح یهاویرن کل دستا توسط دشومی بمحسو نضباطیا تخلف صرفاً نقانو ینا

 .ددگرمی غبالا اقو کل فرماندهی تصویب از پس و تهیه نقانو ینا تصویب از پس هما
 انمیز و تکابیار مجر یا عموضو کهتیرصودر نقانو ینا عموضو ئماجر از هر یك در -188 یدهما .29

 و عجاار شناسیرکا أتهی یا سشنارکا به را عموضو ستا موظف هگاداد ،نباشد مشخص آن ثیرأت
 .نماید کسب را نناآ نظر

 و و وزارتی فرماندهی هایحوزه بین هماهنگی ایجاد منظوربه – سپاه عالی شورای -13 یماده .22
 حوزه در هاو دستورالعمل قسمتها وظایف شرحو هابرنامه و طرح و مشی خط تصویب و تنظیم

 تشکیل سپاه عالی شورای به نام زیر نمسئولی از مرکب شورایی اساسنامه حدود در فرماندهی
 برسد نمایند تعیین سپاه در که اییا نماینده رهبری مقام اطالع به باید شورا این مصوبات .گرددمی

http://b2n.ir/leader.ir
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 -الف .بود خواهد االجراالزم نشود،نقض  ایشان یا نماینده رهبری مقام وسیلهبه کهدرصورتی و
 مسئول -ه .مستضعفین بسیج واحد مسئول -د .مرکزی ستاد رئیس -ج .سپاه وزیر -ب .کل فرمانده

 واحد مسئول -ح .پرسنلی امور واحد مسئول -ز .عملیات و طرح واحد مسئول -و .اطالعات واحد
 عقیدتی آموزش واحد مسئول -ی .انتشارات و تبلیغات واحد مسئول -ط .لجستیك و تدارکات

 (.وجود صورت در) رهبری نماینده -ك .سیاسی
 تصویب هـب و هـتهی رشوـک وزارت طـتوس ورـنی نـیا تشکیالـت و نمازسا حطر -3 یدهما .23

 .سیدر هداخو اقو کل هفرماند

 و اصول دفاعی تدابیر مقدورات، تهدیدات، به توجه با ارتش تجهیزات سازمان طرح و تهیه -ز .24
 جهت دفاع عالی رایشو تأیید و دفاع وزارت گانهسه نیروهای همکاری با کشور خارجی سیاست
 .کل فرماندهی تصویب

 نهادی دارد، که اختیاراتی و حکومتی حکم از استفاده با تواندمی رهبری مقام که است واضح البته .25
 زیر نهادهای در مورد ما بحث اما کند، منحل باشد شده ایجاد نیز مجلس یمصوبه موجب به که را

 .است مالحظه این از خارج رهبری نظر

 این به باشد، رهبری با شرطی و قید هیچ بدون اعضا عزل و نصب شرایط نهادی در اگر هرچند .29
 زیر را نهادی چنین توانمی کند، عزل را اعضا تمام تواندمی بخواهد که زمان هر رهبری که واسطه

 .است دشوار کمی عملی لحاظ به مسئله این قبول البته دانست؛ رهبری نظر

 ابراهیم زاده،موسی است: منبع این از تماماً شده استفاده مقاله این در نگهبان شورای از که نظرهایی .27
 معاونت نشر و چاپ یتهران: اداره ،ایران اسالمی جمهوری در اساسی دادرسی (،1831همکاران) و

 .(مقررات و قوانین انتشار و تنقیح تدوین،

 این در مطروحه موارد به محدود کل فرماندهی اختیارات است بدیهی - اصالح از بعد 223 یماده .28
 سوی از امری تصویب یا صدور قانون این در که مواردی کلیه در همچنین. باشدنمی قانون

 تصمیم أخذ است، شده ذکر دیگر مراجع یا مقامات سوی از پیشنهاد ارائه پی در کل فرماندهی
 .بود نخواهد مزبور پیشنهادهای ارائه به منحصر ایشان

 استفاده -16: ... باشدمی زیر شرحبه اجتماعیتأمین  جامع نظام مالی و سیاستهای اصول -5 یماده .21

 تأمین نظام مختلف قلمروهای در اسالمی انقالب بنیادهای و نهادها هایدارائی و اموال منابع، از
 .رهبری مقام اذن با اجتماعی

 مرجع باالترین عنوانبه ایران اسالمی جمهوری مایسی و صدا سیاستگذاری عالی شورای ـ2 یماده .39
 پخش و تولید امور در سازمان این اساسی هایمشیخط تعیین و ریزیبرنامه و سیاستگذاری

 و داخلی هایشبکه کیفی و کمّی گسترش اخبار، پخش و تولید هاینامهآیین و هاسیاست ها،برنامه
 تشکیالت و سازمان به مربوط هایسیاست ،یرانا اسالمی جمهوری سیمای و صدا المللیبین
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 .شد خواهد تشکیل فنی یتوسعه الگوی و هاسیاست تعیین و سازمان انسانی نیروی

 .25/16/1836مورخ  8631/21/36ی شماره .39

قانون  51ی صالحیت قانونگذاری مجلس شورای اسالمی مطابق با اصل شایان ذکر است محدوده .32
 قانون در مقرر حدود در مسایل عموم در اسالمی شورای مجلس»شده است:  اساسی چنین بیان

بنابراین اولین محدودیت مجلس در وضع قانون مطابق با اصل «. کند وضع قانون تواندمی اساسی
قانون اساسی برخی از این  52است. همچنین اصل « رعایت حدود مقرر در قانون اساسی»مزبور 

 و اصول با که کند وضع قوانینی تواندنمی اسالمی شورای مجلس»است: ها را بیان کرده محدودیت
 در که ترتیبی به امر این تشخیص. باشد داشته مغایرت اساسی قانون یا کشور رسمی مذهب احکام
تواند وارد برای مثال مجلس قانونگذار نمی«. است نگهبان شورای عهده بر آمده ششم و نود اصل
ه شود و شورای نگهبان حق دارد چنین قوانینی را به استناد مغایرت با ی صالحیتی ولی فقیحوزه

که البته در  21326/86/33ی شرع رد کند. شایان ذکر است شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره
 و شورای خبرگان ، مجلسرهبری صراحت نهادهایی مانندمورد تحقیق تفحص مجلس است، به

(. 273: 1831ای اسالمی دانسته است )مرکز تحقیقات شورای نگهبان، را مافوق مجلس شور نگهبان
های عقلی و منطقی است و برای همچنین برخی معتقدند صالحیت عام مجلس مقید به محدودیت

نمونه مصوبات مجلس باید شرایط شکلی و ماهوی قانون را نیز رعایت کند و اطالق لفظ قانون به 
 (.15: 1811، ها صحیح باشد )کوهی اصفهانیآن

 نهادهای مالیاتی معافیت بر مبنی سؤالی رهبری معظم مقام از کروبی، آقای مجلس، وقت رئیس .33
 خاص امتیاز هر گونه لغو با: »... فرمودند رهبری، معظم مقام پاسخ در که کرد ایشان پوشش تحت
 جانبازان مانند ها تگاهدس این مأموریتى هاىهزینه ىدغدغه صرفاً. موافقم بنیادها و نهادها براى
 اگر و کندمى مشغول را اینجانب ذهن مستضعفان و محرومان و شهیدان معظم هاىخانواده و عزیز
 و آموزشى ویژهبه ها دستگاه این و شود بینىپیش عمومى ىبودجه در مناسب نحو به امر این

 از و موافقم هاآن مالیاتى معافیت لغو با نشوند کمبود دچار خود وظایف ایفاى مورد در فرهنگى،
 : ر.ك نامه متن یمالحظه برای .«کنممى حمایت آن

http://b2n.ir/www.leader.ir 

 بندىتقسیم - رهبرى نظر زیر غیر نهادهاى و رهبرى نظر زیر نهادهاى - بندىتقسیم این البته .34
 نظر زیر مقننه و قضاییه و مجریه یقوه سه اساسى، قانون طبق. نداریم ىچیز چنین ما است؛ غلطى

 صنعتى دانشگاه استادان و دانشجویان جمع در بیانات) طورندهمین نیز دیگر هاىدستگاه. اندرهبرى
 .(1/12/1851امیرکبیر، 

 نظر زیر نهادهای بر نظارت» :فرمودند 16 اصل کمیسیون نظارت در مورد رهبری معظم مقام .35
 ك:.ر.« کند عمل خصوص این در خود وظایف به نود اصل کمیسیون و شود اعمال باید هم رهبری
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 ایران اسالمی جمهوری نظام سیاسی و اساسی ساختارهای و نهادها جزء که هستند نهادهایی مقصود .39

 .فرهنگی انقالب عالی شورای مانند نیست، هاآن از نامی هم اساسی قانون در بعضاً و روندشمار میبه
 اصل مطابق: »است چنین اساسی قانون 157 اصل خصوص در نگهبان شورای تفسیری نظر .37

 مقام مستقیم نظر زیر سیما و صدا ایران اسالمی جمهوری نظام در اساسی قانون یکصدوهفتادوپنجم
 در خصوصاً ابعاد همة در الزم تدابیر و هدایت ،استگذاریسی بنابراین. باشدمی رهبری معظم

 و شئون همة در کشور مصالح و اسالمی موازین رعایت با افکار نشر و بیان آزادی تحقق راستای
.« باشدمی مقام آن اختصاصی اختیارات از است شده اشاره آن به مذکور اصل صدر در که مراتب

 .(232: 1831 نگهبان، شورای قیقاتتح مرکز)
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 و مآخذ منابع

 كتب و مقاالتالف( 
 .میزان :تهران ،2و 9 اداري حقوق، (1811) استوارسنگری، کوروش و امامی، محمد

 .میزان تهران:، اداري حقوق كليات، (1812) اهللانصاری، ولی

  .نشگنج دا :، تهرانحقوق ترمينولوژي، (1857) جعفری لنگرودی، محمدجعفر
 ، قابل دسترسی در آدرس: 23/5/1812، «ستاد اجرایی فرمان امام)ره(»سلیمی، علی، 

http://vakilnet.com/?p=36 

 .سمت :، تهراناداري حقوق، (1835) طباطبایی موتمنی، منوچهر

 .نشر اسالمی :، قمااليمان احكام الي االذهان ارشاد، تا()بیحسن بن یوسف عالمه حلی،

 و حكومت اعمال بر نظارت، (1831) زاده، ابراهیمموسی و باسعلیعمید زنجانی، ع
 .دانشگاه تهران و چاپ انتشارات ی: مؤسسه، تهراناداري عدالت

در امر تقنین؛مطلق یا  اسالمیصالحیت مجلس شورای » ،(1811) ، کاظماصفهانی کوهی
 .115-18، ص 2 ش، هاي حقوق عموميبررسي يفصلنامه ،«مقید؟

کانون  :، تهرانفقيه واليت نظريه در قدرت مهار و توزيع، (1837) ریف، شزاییلك
 .جوان یاندیشه

 و)تفسيري  نگهبان شوراي نظريات مجموعه، (1831) مرکز تحقیقات شورای نگهبان
 .تهران ،(مشورتي

، «مشروعیت قانون اساسی به والیت فقیه است»یزدی، محمدتقی، )سخنرانی(  مصباح
 http://b2n.ir/entekhabترسی در آدرس: ، قابل دس21/2/1812

، ايران اسالمي جمهوري در اساسي دادرسي، (1831) زاده، ابراهیم، و همکارانموسی
 .چاپ و نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات یاداره :تهران

 .میزان تهران:، 2و 9 اداري حقوق، (1831) زاده، رضاموسی

 هاي اينترنتيب( پايگاه
http: //farsi.khamenei.Ir 
http://www.leader.ir/ 
http://www. khabaronline.ir 
http://www.irdc.ir 

http://b2n.ir/entekhab
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 اصول اقتصاد سیاسیِ ی تطبیقیمطالعه
 و قانون اساسی امام خمینی)ره(

 
 **2عبداللهی حسین، *1کاشانی جواد

 

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

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

 39/4/9313: رشيپذ  02/99/9310: افتيدر

 چکیده

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 E-mail: h.a8314@yahoo.com نويسندة مسئول **

mailto:h.a8314@yahoo.com
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 مقدمه
ویژه حقوق اساسی( که از مطالعات از جمله بسترهای ارتباطی اقتصاد اسالمی و حقوق )به

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (.167 :9 ج]الف[، 1373

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

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

 

 

19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 پردازیم.است که در ادامه به بسط آن می

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

« دخالت مستقیم»کنند، ات و امکانات به مردم میی خدمبر آنکه دولت را ملزم به ارائهعالوه



 

 
 1/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نیز به ارمغان آورد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قانون اساسی منعکس نشده است. هرچند رسد این نکته در اصول نظر میتوسط دولت بود و به
 44قانون اساسی مخالف تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ مطلق است، اما اصل  43اصل  2بند 
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خارجی و...  ، صنایع مادر، بازرگانیی صنایع بزرگکلیهرا شامل دولتی بخشقانون اساسی، 
و  ، تجارت، صنعت، دامداریاز کشاورزی قسمت آن را صرفاً شامل خصوصی دانسته و بخش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . 1330 میرمعزی، ر.ک:برای مثال . 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .1339محمدی، ی این قانون، ر.ک: دینی بیشتر در زمینهبرای مطالعه. 40
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 ، تهران: وزارت امور خارجه.اقتصاد سياسی جمهوری اسالمی ايران(، 1330کردزاده کرمانی، محمد )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

، «های اقتصادی مردم از دیدگاه اسالمها و مسؤولیتآزادی»(، 1337میرمعزی، سید حسین )
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 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 
 وان عدالت اداری بر مقررات دولتیدي

 
 **2رادميمحمدامين ابريش، *1زادهمحمد فالحعلي

 

 ی حقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي)ره(، تهران، ايراناستاديار دانشکده. 1

 ارشد حقوق عمومي دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايرانکارشناس . 2
 

 3/7/1313: رشيپذ  25/2/1313: افتيدر

 چکیده
های رايج کنترل نظارت از طريق ديوان عدالت اداری و رئيس مجلس شورای اسالمي روش

مقررات دولتي در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران هستند و مقررات دولتي را تحت نظارت 
 اند.و يك مقام سياسي قرار داده قضايييك مرجع 

تبع آن محدود شدن  تقويت روزافزون نظارت رئيس مجلس و قرار دادن آن در عرض ديوان، و به
االثر ی اعالم مغايرت رئيس مجلس ملغيواسطهنظارت قضايي ديوان نسبت به مصوباتي که به

ين جاری کشور مشکالتي را ايجاد قانون اساسي و قوان اند، با توجه به اصول کلي حقوقي،شده
 کرده که بررسي آن هدف نوشتار حاضر است.

حدی که به منظور پررنگ کردن نقش نظارتي رئيس مجلس بهبراساس نتايج اين پژوهش، تالش به
ی قضاييه محدود شدن نظارت عام ديوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکيك قوا و صالحيت قوه

همچنين سبب محدود شدن حق  اين رويکردت قانون را نقض کرده است. در صيانت از اصل حاکمي
قانون اساسي(  43ويژه ديوان عدالت اداری )موضوع اصل دادخواهي شهروندان به مراجع قضايي به

ی نظارتي، بيان شده ها و مزايای هر يك از اين دو شيوهشده است. از سوی ديگر، با توجه به ويژگي
عنوان مرجع صالح برای رسيدگي به شکايات افراد از مصوبات ان بهبيني ديواست با پيش

بر فراهم کردن امکان تجديد نظر در نظرهای رئيس مجلس شده توسط رئيس مجلس، عالوهاالثرملغي
 توسط يك مرجع قضايي، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نيز فراهم شود.

 االثر.، رئيس مجلس شورای اسالمي، مقررات دولتي، ملغيابطال، ديوان عدالت اداری :هادواژهیکل

                                                                                                                                                       
* E-mail: amfallahzadeh2002@gmail.com 

 E-mail: Abrishami.law@gmail.com نويسندة مسئول **



 

 
 1/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

112 

 مقدمه
عنوان طريقي برای صيانت از هنجارهای برتر در سلسله مراتب نظارت بر مقررات دولتي به

های حقوقي که ی نظامهای شهروندان، مفهومي است که در همهقوانين و نيز حقوق و آزادی
شود. البته اين نظارت در کشورهای مختلف از الگوی ياند، اعمال محاکميت قانون را پذيرفته

ها که از جمله عناصر حياتي ترين اين شيوهترين و مرسومکند. يکي از مهمواحدی پيروی نمي
شود، نظارت قضايي بر اعمال اداره است که در پي تنظيم تحقق حاکميت قانون محسوب مي

های شهروندان است. در و آزادی هرچه بيشتر اقتدارات حکومت برای حمايت از حقوق
حقيقت نظارت قضايي به معنای داشتن صالحيت بررسي قانوني بودن اعمال اداری توسط 

 .(wade Forsyth, 2003: 44های مناسب است )مرجع قضايي و حسب مورد اعطای جبران
های های سياسي و اداری را منکر شد، يکي از جنبهتوان اهميت نظارت و کنترلاگرچه نمي

کند و مهم نظارت قضايي در اين است که هم حدود اختيارات مقامات اداری را مشخص مي
 .(Bradly Ewing, 1991: 861هم قلمرو حقوق و تکاليف افراد را )

بر  (1)بر نظارت عام ديوان عدالت اداریدر قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران عالوه
قانون اساسي(، رئيس  180ها )موضوع اصل همقررات دولتي و همچنين نظارت قضات دادگا

قانون اساسي صالحيت نظارت بر مقررات  141و  18مجلس شورای اسالمي به موجب اصول 
ها را که اين مقررات را بر خالف قوانين دانست، با ذکر دليل، آندولتي را دارد تا درصورتي

 برای تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.
 اجرای ینحوه» مجلس قانون 1461ن نظارت رئيس مجلس، در سال منظور اجرايي شدبه

های رئيس مجلس مسئوليت قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران در رابطه با 141و  18 اصل
را تصويب کرد. در اين قانون دولت مکلف شد تا در مواردی که رئيس  (2)«شورای اسالمي
يك هفته پس از اعالم نظر ايشان، به  ای را مخالف با قانون تشخيص داد،مجلس مصوبه

 اصالح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر کند.
 1481که در سال « ق.ا 141و  18ی اجرای اصل قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه»

د. تصويب شد نيز با الحاق پنج تبصره به قانون مورد اشاره بر الزامات حاکم بر اين نظارت افزو
شمار آورد؛ چراکه از اين پس عدم ترين حکم اين قانون بهالحاقي را مهم 3ی شايد بتوان تبصره

شود و از اين االثر شدن آنها ميشده توسط رئيس مجلس سبب ملغياصالح مصوبات ارجاع
عنوان خود مصوبات ارجاعي به دولت نيز بهبر ابطال توسط ديوان، الغای اثر خودبهطريق عالوه

بيني شد؛ موضوعي که اجرای قانوني ديگری نسبت به مقررات مغاير با قانون پيش ضمانت
، که در پي بروز اختالف بين قوای مجريه و مقننه، 1491ی تفسيری شورای نگهبان در سال نظريه
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روز اين اما تقويت روزبه (4)با ارجاع از سوی مقام معظم رهبری صادر شد بر آن تأکيد دارد.
ترين ابزارهای تضمين ای از مهمبه موازات نظارت ديوان عدالت اداری که نمونه نظارت،

حساب های شهروندان بهحاکميت قانون و تحديد قدرت حکومت و حفظ حقوق و آزادی
هاست )گرجي ازندرياني و شفيعي آيد و بخشي از سازوکار مهار و تعادل قدرت توسط دادگاهمي

و مشکالتي را در نظام حقوقي کشور ايجاد کرده است. اين  (، اختالالت22: 1492سردشت، 
 (3)قانون ديوان عدالت اداری 28ی ی ماده، قانون استفساريه1410موضوع سبب شد تا در سال 

االجرا اعالم کرده در موارد تعارض نظر ديوان عدالت اداری و رياست مجلس، نظر ديوان را الزم
ی الحاقي به قانون نحوه 1ی ا برطرف کند. موضوعي که تبصرهشده رو از اين طريق تزاحم ايجاد

برانگيزترين عنوان يکي از بحثبه -40/1/1411مصوب -قانون اساسي  41و  18اجرای اصول 
بيني ی مزبور حکم و پيشی نظارت بر مقررات دولتي، بر خالف استفساريهمصوبات در حوزه

های مقامات مذکور در اصول نامهها و تصويبمهناکرد که هر گاه رئيس مجلس مصوبات، آيين
قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد، نظر وی برای دولت معتبر  141و  18

 گونه موارد قابل رسيدگي در ديوان نيستند. االتباع بوده و اينو الزم
تر نظارت رئيس الحاقي گام مهمي در تثبيت هرچه بيش 1ی بنابراين با تصويب تبصره

مجلس نسبت به مقررات دولتي برداشته شد و نظر رئيس مجلس همسنگ با نظر ديوان عدالت 
که از اين پس بايد نظارت عام ديوان ایگونهاداری در نظارت بر مقررات دولتي قلمداد شد، به

 حساب آورد.را محدودشده به
بر مقررات دولتي و در مقابل گام نقش رئيس مجلس در نظارت بهبا توجه به تقويت گام

عنوان مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات کمرنگ شدن نقش انحصاری ديوان عدالت اداری به
مردم و ابطال مقررات دولتي خالف قانون، اين پژوهش بر آن است تا ضمن بررسي ماهيت 

ر نظام االثر شدن موارد خالف قانون( دنظارت رئيس مجلس بر مقررات دولتي و اثر آن )ملغي
ی ارتباط اين دو سازوکار را تبيين کند و از اين طريق ضمن بيان حقوقي کشور، ابتدائاً نحوه

ها، به سنجش سازوکار برتر نظارتي در ها و اقتضائات حاکم بر هر يك از اين نظارتويژگي
جع شده توسط مرای در پيش گرفتهاين حوزه بپردازد تا از اين طريق درستي يا نادرستي رويه

 مرتبط با قانونگذاری در کشور )مجلس و شورای نگهبان( روشن شود. 
 های ذيل است:تحليلي در پي پاسخگويي به پرسش -بنابراين، اين نوشتار در قالب پژوهشي توصيفي

 . محدود شدن نظارت عام ديوان عدالت اداری بر مقررات دولتي چه آثار و نتايجي در پي دارد؟ 1
 چه مزايا و معايبي نسبت به يکديگر دارند؟ سازوکار نظارتي . هر يك از اين دو2
 تواند از اصل حاکميت قانون و حقوق شهروندان صيانت کند؟. کدام سازوکار نظارتي بهتر مي4
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 . نظارت بر مقررات دولتی در قانون اساسی1
: 1416شود )هداوند، کنترل قدرت در نگاه کالسيك هدف اصلي حقوق عمومي محسوب مي

ی حقوق اداری نيز کنترل حقوقي اعمال اداری از چنان جايگاهي برخوردار است (. در حوزه289
های بنيادين که آن را محور حقوق اداری دانسته و هدف آن را تضمين احترام به حقوق و آزادی

(. در نظريات حقوقي تحقق اين مفهوم از طرق 43: 1492اند )شيرزاد، شهروندان معرفي کرده
های حکومتي بيني شده است که نظارت قضايي بر تصميمات و اقدامات سازماني پيشمختلف

 آيد.شمار ميمنظور رعايت اصل حاکميت قانون يکي از سازوکارهای الزم آن بهبه
ی مجريه در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران از طرق طور کلي نظارت بر اعمال قوهبه

هرچند در خصوص نظارت بر مقررات دولتي، قانونگذار  (8)گيرد.مختلف و متنوعي صورت مي
اساسي و عادی تنها نظارت رئيس مجلس و ديوان را واجد صالحيت از اعتبار انداختن اين 

 اين نوشتار است. اند که موضوع بررسيمقررات دانسته
در خصوص نظارت رئيس مجلس بر مقررات دولتي با توجه به جايگاه خاص ايشان که يك 

فر، اند )سوادکوهيبرخي اين نظارت را نظارتي سياسي دانسته (6)آيد،حساب ميم سياسي بهمقا
(. برخي نيز صالحيت رئيس مجلس را برگرفته از صالحيت نظارتي مجلس شورای 6: 1410

شود )محسني و غمامي، اند که از طريق رئيس مجلس اعمال ميی مجريه دانستهاسالمي بر قوه
(. نظر ديگر در اين زمينه نيز حاکي از نوعي 138: 1491و استوارسنگری،  ؛ امامي88: 1492

(. تعبير ديگر از اين نظارت، آن را 129: 1419زاده، نظارت حقوقي است )عميد زنجاني و موسي
( که البته 143: 1418زاده، ؛ فالح69: 1411نظارتي تقنيني يا قانوني قلمداد کرده است )راسخ، 

 (.241: 1494)ويژه، « گنجدهای نظارتي در حقوق عمومي نميلبيك از قادر هيچ»
در مقام بيان اثر اين نظارت نيز هرچند امروزه عدم تبعيت از نظر رئيس مجلس را سبب 

دانند، برخي اين نظارت را نظارت اطالعي دانسته و از اين نظر االثر شدن مصوبات دولت ميملغي
(، در مقابل اين نظر، موافقان 121: 1419نژاد، نند )حبيبداآن را فاقد ضمانت اجرای عملي مي

قانون اساسي،  141و  18نظارت استصوابي رئيس مجلس معتقدند که با قيد عبارات ذيل اصول 
ی دولتي مقصود قانونگذار اساسي اين بوده است که رئيس مجلس مرجع تشخيص مغايرت مقرره

شدن نظر رئيس مجلس توسط دولت، ضمانت اجرای رو، در صورت تأمين نبا قانون باشد و ازاين
 (.99: 1491قانوني نسبت به آن مقررات اعمال خواهد شد )کدخدايي و درويشوند، 
شود که با توجه به تصريح از سوی ديگر، نظارت بر مقررات دولتي توسط ديوان اعمال مي

يدی وجود قانون اساسي در صالحيت اين مرجع در ابطال مقررات دولتي ترد 180اصل 
تواند اند که تنها نظارت ديوان ميگونه برداشت کردهاز اين صراحت برخي اين (8)ندارد.
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ی دعاوی و های مغاير با قوانين در حوزهنامهاعتبار ساختن آيينای در راستای بيعنوان وسيلهبه
انت اجرای (، بنابراين نظارت رئيس مجلس فاقد ضم39: 1418امور قضايي استفاده شود )تيال، 

 ی مغاير با قانون را از ديوان بخواهد.تواند ابطال مصوبهمناسب است و ايشان تنها مي
 1481 قانون اساسي 126در خصوص نظارت بر مقررات دولتي شايان ذکر است که اصل 

جای رئيس مجلس، تطبيق مصوبات دولت با قوانين عادی را در به (1))پيش از بازنگری(
جمهور در خصوص که رئيسداشت تا زمانير قرار داده بود و مقرر ميجمهوصالحيت رئيس

ای اظهار نظر نکند، آن مصوبه اجراشدني نيست. اما در جريان بازنگری در قانون مصوبه
وزيری و همچنين مشکالت اجرايي که از پيشيني بودن اساسي، با توجه به حذف پست نخست

يت به رئيس مجلس واگذار شد و نوع نظارت شد، اين صالحجمهور ناشي مينظارت رئيس
 نيز به پسيني تغيير يافت. 

جمهور بر مقررات دولتي و اعطای اين صالحيت به رئيس مجلس ی نظارت رئيسسابقه
ی بازنگری قانون اساسي، ممکن است سبب ايجاد اين تلقي شود که جای اين مقام در مرحلهبه

جمهور باشد و آوری مانند نظارت رئيسی آثار الزاماالصول نظارت رئيس مجلس بايد داراعلي
ای که يکي از مباني قانونگذاری نکته (9)از اين طريق خأل نظارتي اين مقام پوشش داده شود؛

 در اين حوزه نيز بوده است. (11)ی تفسيری شورای نگهبانو نظريه (10)مجلس
ها، آشنايي با آثار و اقتضائات آن منظور تبيين دقيق ارتباط اين دو نظارت و نيزدر ادامه به

ی الگوی برتر ی ارائهشود تا از اين طريق زمينهتفاوت اثر نظارت اين دو مرجع بررسي مي
 نظارت بر مقررات دولتي فراهم شود.

 . تفاوت اثر نظارت رئیس مجلس و ديوان عدالت اداری2
شن و دارای ضوابط دقيق عنوان اثر نظارت ديوان که مفهومي روبه« ابطال»بر خالف عمل 

ی اثر نظارت رئيس مجلس مفهومي مبهم است که ضوابط و منزلهبه« االثرملغي»اصطالح  است،
 کاربرد آن ابهامات اساسي دارد. 

اسم مفعول از باب « ملغي»است. « اثر»و « ملغي»ی ترکيبي از دو واژه« االثرملغي»اصطالح 
شده است )انوری، شده و از شمار بيرونشده، لغونای باطلاست و به مع« لغو»ی افعال و از ريشه

عبارت است از تصرفي « ملغي»(. در علوم فقه و حقوق نيز 2108: 1418؛ دهخدا، 8440: 1413
 (.1962: 4، ج 1411که از اثر انداخته شده و معادل با فسخ دانسته شده است )انصاری و طاهری، 

مانده از هر چيز است )معين، نشان، نشانه و عالمت باقينيز در لغت به معنای « اثر»ی واژه
اند (. همچنين آن را حاصل و نتيجه، معلول و مسبَب، پيرو و تابع معنا کرده130-131: 1411
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آيندهای يك تصرف اعم از حقوقي يا پي»را به « اثر»(. در علم فقه 19: 1418)دهخدا، 
(. در بيان انواع اثر نيز آن را به 61: 1، ج 1411اند )انصاری و طاهری، تعبير کرده« غيرحقوقي

اثر معطوف به حال و آينده و اثر قهقرايي که همان اثر معطوف به گذشته است و آن را عطف 
 (.61: 1، ج 1411اند )انصاری و طاهری، نامند، تقسيم کردهبه ماسبق شدن مي

يا « شدهاثر انداختهاز »رسد که عبارت نظر ميبا توجه به مفهوم اين دو واژه به
دانست و در بيان مفهوم آن « االثرملغي»توان معادل مناسبي برای اصطالح را مي« شدهاعتباربي»

اعتبار کردن مصوبه در نظام اثر کردن و بيای به معنای بيتوان گفت که الغای اثر از مصوبهمي
 حقوقي کشور است. 

ظور قانونگذار و شورای نگهبان از عبارت شايان ذکر است، آنچه سبب دشوار شدن فهم من
دهنده به قواعد در بيان اسباب پايان (12)های حقوقي،شده، اين است که در کتاب« االثرملغي»

، «ابطال»عبارتي مفهوم اين عبارت در کنار حقوقي سخني از اين اصطالح گفته نشده و به
عنوان يکي از به« حکومت و ورود»و « تخصيص»، «اتمام مدت اجرا»، «حذف»، «تعليق»، «نسخ»

شود، ذکر نشده است. اما با دادن به اثرگذاری قانون و قواعد حقوقي ميمواردی که سبب پايان 
در قوانين « االثرملغي»شود که استفاده از اصطالح وجو در قوانين کشور مشخص ميجست

 شفتگي و اختالف برداشتای طوالني داشته است؛ هرچند بررسي قوانين متعدد، آکشور سابقه
کند. در بيشتر قوانين اين اصطالح از معنای اين عبارت را در نظام قانونگذاری کشور روشن مي

کار به« نسخ»حتي در مواردی در کنار  (14)کار رفته است؛به« نسخ قوانين»در مقام بيان اثر عمل 
 (13)رفته و معادل با آن دانسته شده است.

-ی استمرار قانون سابق بهازاله»آمده است که نسخ يك قانون به معنای در بيان معنای نسخ 

(. در خصوص 4643: 8، ج 1416لنگرودی، است )جعفری « ی قانون الحق کالً يا بعضاًوسيله
ی آن اثر نسخ قانون نيز شايان ذکر است که اساساً نسخ نسبت به آينده است و آثار گذشته

 (.181: 1412زاده، شود )بيگحفظ مي
در علم حقوق « نسخ»ی و مفهوم واژه« االثرملغي»با توجه به آنچه در بيان معنای اصطالح 

گفته شد، روشن است که معادل با نسخ قرار دادن اين اصطالح برداشت صحيحي از اين 
ی وسيلهاالثر شدن قانون سابق بهاصطالح نيست، و بنابر آنچه گفته شد، نسخ يك قانون، ملغي

حساب آيد و نه خود عنوان اثر عمل نسخ بهتواند بهاالثر تنها ميالحق است و قيد ملغيقانون 
شدن يك مصوبه منحصر در نسخ آن نيست و اسباب « االثرملغي»آن. توضيح آنکه سبب 

 االثر شدن يك مصوبه در معنايي که گفته شد، شود. تواند سبب ملغيمتعددی مي
« تعليق در اجرای قانون»در مقام رساندن منظور « االثرغيمل»در برخي قوانين از اصطالح 



 
 
 

 سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ايران
 

 

 

117 

در اين موارد منظور خاصي مدنظر قانونگذار است که در آن ضمن اينکه  (18)استفاده شده است.
شود. در ماند، تنها اثرگذاری آن برای مدت زمان خاصي متوقف مياعتبار مصوبه محفوظ مي

طور موقت و برای ی حقوقي و قانون، بهی قاعدهتعريف اين اصطالح گفته شده است که اجرا
 (.81: 1491پژوه، شود )دانشزماني محدود و مشخص، متوقف مي

ويژگي اين موارد اين است که در صورت سپری شدن مدت زمان خاص يا رفع مانع بدون 
سبت شده نی تعليقی آن قانون يا مقرره نياز باشد، مصوبهکنندهاينکه به تصويب مقام تصويب

 (16)شود.االجرا ميی اشخاص و مراجع مرتبط با آن واجد اثر شده و مجدداً الزمبه همه
شود که شايد بتوان آن در برخي قوانين ديده مي« االثرملغي»نوع ديگری از کاربرد عبارت 

عبارتي در اين ی حکم قانونگذار دانست. بهواسطهاالثر شدن مقررات دولت بهرا مشابه ملغي
بوده و منظور « شدهاز اثر انداخته»در معنای حقيقي آن و به معنای « االثر شدنملغي»د مور

کار بردن اين عبارت در اين موضع اين است که آن مصوبه يا مقرره از زماني قانونگذار از به
خاص يا با تحقق شرايطي خاص در نظام حقوقي کشور بالاثر خواهد بود. برای نمونه در 

مقرر شده  (18)های عمومي و انقالب )در امور کيفری(انون آيين دادرسي دادگاهق 133ی ماده
االثر خواهد شد ی متهم مختومه شود، قرارهای تأمين صادره ملغياست در هر مورد که پرونده

که در اين مورد بدون اينکه به حکم قاضي يا مرجع خاصي نياز باشد، خود قانونگذار آن 
 شمارد.اقد هر گونه اثر در نظام حقوقي کشور بر ميدليلي فها را بهقرار

االثر شدن مصوبات دولتي توان نتيجه گرفت که ملغياز آنچه در اين قسمت گفته شد، مي
پس از سپری شدن مهلت قانوني، تدبير قانونگذار عادی برای از اثر انداختن مقررات دولت 

ها اعمال کند و چنين ر خصوص آنبوده است تا دولت اصالحات مورد نظر رئيس مجلس را د
« ابطال»، «تعليق»، «نسخ»دهنده به اعتبار قانون همچون سازوکاری را نبايد با ديگر اسباب پايان
تنهايي نوع خاصي از طرق از اعتبار انداختن قوانين و و ... يکسان دانست و اين اصطالح به

  (11)مقررات است که اقتضائات خاص خود را دارد.
ی بين اثر نظارت رئيس مجلس و ديوان بايد گفت که هرچند مقدمه، در مقام مقايسهبا اين 

شود، بر خالف نظارت هر دو اين مراجع به از اعتبار و اثر انداختن يك مصوبه منجر مي
گيرد، با توجه خود و به موجب حکم قانونگذار صورت ميصورت خودبهاالثر شدن که بهملغي

« فايده ساختن آناز اثر انداختن يك عمل حقوقي و بي»که آن را « لابطا»به مفهوم اصطالح 
اند، در مقام ابطال مصوبات، معموالً يك ( تعريف کرده48: 1، ج 1411)انصاری و طاهری، 

که دهد؛ درحالياثر شدن آن مصوبه ميمقام صالح که اغلب مرجعي قضايي است، حکم به بال
ی مصوبات دولت قانون اساسي نظر دادن درباره جايگاه رئيس مجلس براساس نص صريح»
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طورکه در (. از سوی ديگر، همان1491)الهام، « است، نه صدور حکم، يا حتي فراتر از آن ابطال
ی اخباری دارد و از بطالن قانون از زمان شده است، ابطال صبغهگفته « ابطال»بيان مفهوم 

(. اين عامل سبب شده است که يکي از 218: 1419پژوه، کند )دانشتصويب آن حکايت مي
(. 168: 1488ی آن به گذشته قلمداد کنند )کاتوزيان، های عمل ابطال را سرايت نتيجهويژگي

توان شناسايي کرد و را نمي ایاالثر شدن مصوبات چنين ويژگيحال آنکه در خصوص ملغي
االصول با توجه به لزوم علي شود واثر حکم قانونگذار از زمان تحقق اسباب لغو اثر جاری مي

احترام به حقوق مکتسبه امکان عطف به ماسبق شدن آن وجود ندارد. بنابراين در مقام 
گيری بايد گفت که هرچند اثر نظارت رئيس مجلس و ديوان از نظر از اثر و اعتبار نتيجه

هايي را تفاوت« لغو اثر»و « ابطال»انداختن مصوبه مشابه است، اقتضائات حاکم بر هر يك از 
 کند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.ها ايجاد ميی حاصل از اين نظارتدر نتيجه

 ها و اقتضائات حاکم بر هر يک از اين دو نظارت. ويژگی3
ها و طور کلي نظارت هر يك از ديوان و رئيس مجلس بر مقررات دولتي ويژگيبه

ل و موازين حاکم بر نظام سياسي کشور و گرفته از اصواقتضائات خاصي دارد که نشأت
ها سبب شده است که در مقام عمل، هر يك از هاست. اين تفاوتهمچنين قوانين حاکم بر آن

منظور رسيدن به ها بهاين دو مرجع قانوني واجد مزايايي نسبت به يکديگر باشند که بررسي آن
 سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتي الزم است.

 زایای نظارت قضایي دیوان عدالت اداری . م3-1
برابر قوانين اساسي کشورهای مختلف، قوه قضائيه مأمور رسيدگي به شکايات و دعاوی »

« های آنها و احقاق حق در حدود مقرر در قوانين استاشخاص، پاسداری از حقوق و آزادی
قوه پشتيبان حقوق قانون اساسي کشورمان نيز اين  186(. به موجب اصل 43: 1490)عباسي، 

شمار آمده است. بندهای ذيل اين اصل فردی و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت به
(، احيای 1ی تظلمات، تعديات، شکايات و ... )بند رسيدگي و صدور حکم در مورد کليه

( را 4تر نظارت بر حسن اجرای قوانين )بند( و از همه مهم2حقوق عامه و گسترش عدل )بند
ها را قانون اساسي قضات دادگاه 180رو اصل در صالحيت اين قوه قرار داده است. ازاين

های دولتي که مخالف با قوانين و نامهها و آييننامهمکلف کرده است تا از اجرای تصويب
طور مشخص اند خودداری کنند، و بهی مجريهمقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه

عنوان مرجع عام تظلمات مردم از مأموران يا موارد را در ديوان عدالت اداری بهابطال اين 
 های دولتي و احقاق حقوق آنها ممکن ساخته است.نامهواحدها يا آيين
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ی قضاييه را بايد از اصول تبعي برگرفته از اصل حاکميت هايي برای قوهچنين صالحيت
حاکميت قانون مقرر شود که مقررات دولتي نبايد از مفاد شمار آورد؛ چراکه اگر به استناد قانون به

ی آن اين است که در آن جامعه (، الزمه83: 1410قوانين جاری کشور تعرض کنند )زارعي، 
صورت عادالنه بر تحقق صحيح اين فرايند نظارت کند و عمل اداری ای مستقل بهی قضاييهقوه

 ؛ محمودی،81-88: 1410)زارعي،  مشمول نظارت يك مرجع عالي قضايي قرار گيرد
(. مبنای اين انديشه را بايد در اين نکته مالحظه کرد که با تحقق نظام تفکيك قوا 38]الف[: 1490

: 1413آيند )زارعي، حساب ميها ضامن اصلي حاکميت قانون در آن جوامع بهدر جوامع، دادگاه
ی مثابهبه»توان آن را مال شود، ميکه نظارت توسط يك مرجع قضايي اع( و تنها درصورتي169

« ضمانت اجرايي با صالبت برای تضمين حاکميت قانون و قانونمندی اعمال اداری تلقي کرد
(. در اين زمينه گفته شده است که با پذيرش حاکميت قانون، نظارت قضايي 42: 1492)شيرزاد، 

آن از جانب دادرسان شاغل آيد که تحقق شمار ميسازوکار اصلي تحديد محدوديت حکومت به
(. تعبير ديگر در اين زمينه 161: 1413؛ زارعي، 46]ب[: 1490ی قضاييه است )محمودی، در قوه

ی اين انديشه است که ساالر، ثمرههای مردماهميت نظارت قضايي در نظام»اين است که 
 (. 46]ب[: 1490)محمودی، « داندها را نگاهبان اصلي حاکميت قانون ميدادگاه

ها توجه به اين نکته است که يکي ديگر از وجوه برتری نظارت قضايي بر ساير نظارت
عنوان يك نظام کنترلي محدود که در آن صالحيت قاضي، هدف و نظارت قضايي به
( و از اين طريق 213: 1416است )هداوند،  دقت تعريف و مشخص شدهاستانداردهای آن به

تواند به صيانت از منافع شهروندان بپردازد و اقتضائات پيراموني ميبدون تأثيرپذيری از شرايط و 
تواند موجب حال آنکه نظارت رئيس مجلس متأثر از روابط سياسي قوای مقننه و مجريه مي

(. اين امر کامالً بر 143: 1418زاده، ؛ فالح424: 1418وقفه در سرعت اجرای امور شود )هاشمي، 
ويژه اينکه نظارت رئيس مجلس نوعي ضمانت اجرا ضمن ابالغ بهخالف منافع شهروندان است؛ 

يکي از  (19)گونه محدوديت زماني برای آن وجود ندارد.برای اجراست و از اين نظر هيچ
رتبه های ديگر نظارت ديوان، رسيدگي و صدور حکم توسط هيأتي متشکل از قضات عاليمزيت

عنوان يك در مقابل رئيس مجلس به (20)ين باشند.است که لزوماً بايد واجد صفات قاضي در قوان
کند؛ اين مطلب نيز مقام سياسي که حتي لزومي بر حقوقدان بودن ندارد، نظر نهايي را اعالم مي

سبب ترجيح نظارت ديوان بر رئيس مجلس است. در ضمن ضمانت اجرای بيشتر احکام قضايي 
را توسط يك مرجع قضايي است )شيرزاد، االجديوان که برگرفته از صالحيت صدور احکام الزم

 کند.افزايد و تقويت اين نظارت را توجيه مي( نيز بر مزايای اين نظارت مي18: 1492
در قوانين اساسي « حق دادخواهي»بيني حقي با عنوان ی اين عوامل سبب پيشهمه
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 43يد در اصل کشورها و اسناد حقوق بشری شده است که بروز آن در قانون اساسي ايران را با
وجه نبايد از طريق تصويب قانون، مسير هيچيافت و توجه داشت که به (21)قانون اساسي

دادخواهي مردم به مراجع قضايي محدود شود و بايد تالش کرد تا به اطالق و عموم اين 
 نظارت خدشه وارد نشود. 

عنوان مرجع عام شود نيز اين است که نظارت ديوان بهآنچه از قانون اساسي فهميده مي
ی مورد نظارت )نظارت شرعي و قانوني( و چه ی مجريه، چه از نظر حوزهنظارت بر اعمال قوه

تری نسبت به ی گستردهاز نظر سطح قوانين مورد استناد )قانون اساسي و قوانين عادی(، از دامنه
که در صدر  نظارت رئيس مجلس برخوردار است. توضيح آنکه با توجه به جايگاه رئيس مجلس

نهاد تقنيني عادی کشور قرار گرفته، تنها صالحيت انطباق مقررات دولتي با قانون عادی برای 
قانون تشکيالت و  10ی ی ديوان و بند )ت( مادهايشان وجود دارد و حال آنکه با توجه به رويه

ترديدی در صالحيت اين مرجع نسبت به انطباق مصوبات  (22)دادرسي ديوان عدالت اداری،آيين 
قانون ديوان، اصول و قواعدی  10و  12بر اين با توجه به مواد با قانون اساسي وجود ندارد. عالوه

استفاده از اختيارات، استنکاف همچون خروج از حدود صالحيت در وضع مقرره، تجاوز و سوء 
وق اشخاص نيز از جمله جهات رسيدگي و احقاق حقوق ی قانوني و تضييع حقاز انجام وظيفه

آيد که اين موضوع در خصوص نظارت رئيس مجلس با شمار ميدر هيأت عمومي ديوان به
(. در مورد موضوع 223: 1494رسد )ويژه، نظر ميتوجه به نظارت صرفاً ماهوی آن منتفي به

ی ت عام ديوان نسبت به کليهصالحيت اين دو مرجع نيز شايان ذکر است که بر خالف صالحي
قانون اساسي تنها نظارت بر  141با توجه به اينکه در اصل اعمال و مصوبات دولتي، 

های متشکل از چند وزير در صالحيت های دولت و مصوبات کميسيوننامهها و آييننامهتصويب
ها و نامهرئيس مجلس است، بنابراين نظارت رئيس مجلس عام نيست و مواردی همچون آيين

 (. 144: 1419نژاد، شود )حبيبهای وزارتي را شامل نميبخشنامه
ترين مزيت نظارت ديوان را که بر حقوق شهروندان اثر مستقيم دارد، همان شايد بتوان مهم

امکان عطف به ماسبق شدن احکام ديوان دانست که پيشتر بدان اشاره شد. در اين خصوص 
هرچند اصل را در اثر ابطال مصوبات توسط  (24)1410ن در سال ی تفسيری شورای نگهبانظريه

داند، در موارد مغايرت شرعي اثر ابطال از زمان ديوان از زمان صدور حکم به ابطال مي
قانون تشکيالت ديوان امکان عطف به ماسبق  14ی تصويب آن اعالم شده است. همچنين ماده

منظور جلوگيری از تضييع حقوق اشخاص را به کردن مصوبات در موارد اعالم مغايرت قانوني
هر گونه عمل اداری يا حقوقي که بر مبنای اين »بيني کرده است. بنابراين از اين طريق پيش

نامه اتخاذ شده و به مرحله اجرا رسيده باشد باطل و تمام حقوق و امتيازات نامه يا آئينتصويب
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(. اهميت اين موضوع 141: 1418زاده، )فالح «القاعده بايد مسترد شودناشي از آن نيز علي
حدی است که برخي حفظ حقوق شهروندان از طريق ابطال اعمال خالف قانون و جبران به

اند عنوان هدف اصلي نظارت قضايي بر اعمال اداری معرفي کردههای وارده را بهخسارت
توانند با ديدگان مي(. بنابراين در روش نظارت قضايي، زيان28]الف[: 1490 )محمودی،

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 

های عمومي مراجعه کنند. در مقابل، چنين امکاني در خصوص مصوبات به شعب دادگاه
بر عدم امکان عطف ی اعالم مغايرت رئيس مجلس وجود ندارد و عالوهواسطهشده بهالثراملغي

و  18ی اجرای اصول الحاقي به قانون نحوه 1ی به ماسبق کردن اين موارد، با توجه به تبصره
ی آن تضييع قانون اساسي امکان طرح اين مصوبات در ديوان نيز وجود ندارد که نتيجه141

 ی اين وضعيت نيازمند تدبير قانونگذار است.ن است و جلوگيری از ادامهحقوق شهروندا
تالش کرد که بخشي از اين خأل را  (23)1419شايان ذکر است هيأت عمومي ديوان در سال 

ی ی به قانون نحوهقانون الحاق يك تبصره 1ی پوشش دهد و بر خالف صراحت تبصره
ي به داليل مغايرت مصوبه با شرع را منصرف از قانون اساسي، رسيدگ 141و  18اجرای اصول 

ی حکم مقرر در اين تبصره دانسته و از اين نظر امکان رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه
 شده را به استناد مغايرت با موازين شرع فراهم کرده است.االثرملغي

 . مزایای نظارت رئیس مجلس شورای اسالمي3-2
ديوان بر نظارت رئيس مجلس، با توجه به صراحت اصل  در برابر مزايای متعدد نظارت

ها و ...، ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئيس مجلس شورای نامهتصويب»قانون اساسي  141
، که اين امر بيانگر اتوماتيك و خودکار بودن نظارت رئيس مجلس بر مقررات «رسداسالمي مي

رئيس مجلس از اين مصوبات، صيانت از قوانين  دولتي است. بنابراين با توجه به آگاهي بيشتر
شود. اما در خصوص نظارت ديوان چنين سازوکاری در قانون اساسي و کشور بهتر تضمين مي

کند که ای را بررسي ميبيني نشده است و از اين نظر ديوان تنها زماني مصوبهعادی پيش
ات بازنگری قانون شکايتي در آن خصوص صورت پذيرد. اين موضوع در مشروح مذاکر

بيني چنين نظارتي ی لزوم پيشاساسي نيز مورد توجه بوده و يکي از داليل نمايندگان در زمينه
ی کل امور فرهنگي و روابط ادارهتوسط يك مرجع خاص همين موضوع ذکر شده است )

 (.1008: 2، ج 1411، ی تبليغات و انتشاراتومي، ادارهعم
دليل قضايي بودن اين مرجع و لزوم تبعيت وسط ديوان بهاز سوی ديگر، رسيدگي قضايي ت
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بر است؛ در مقابل سيستم نظارتي هيأت تطبيق مصوبات آن از آيين دادرسي معموالً کند و زمان
عنوان بازوی اصلي رئيس مجلس در انجام اين صالحيت، تابع تشريفات و آيين رسيدگي به

زودی تعيين تکليف سيدگي رئيس مجلس بهای نيست و از اين نظر مصوبات موضوع رپيچيده
شوند. بنابراين سرعت در رسيدگي به مصوبات را بايد مزيت ديگر نظارت رئيس مجلس مي

 شمار آورد.نسبت به ديوان به
کند که بر تطبيق مزايای اين دو نظارت نسبت به يکديگر ما را به اين نکته رهنمون مي

نظارت رئيس مجلس و ديوان، نظارت مرجع مؤخر کردن اثر خالف نظری که با يکسان فرض 
(، با توجه به مزايای 111: 1491کند )کدخدايي و درويشوند، را بالوجه و غيرممکن قلمداد مي

نظارت ديوان نسبت به نظارت رئيس مجلس و از طرفي همسان نبودن اثر نظارت اين دو 
حيت ديوان در رسيدگي مرجع نظارتي، الزم است تا ضمن تأييد نظارت رئيس مجلس، صال

گيرند، احيا کرد؛ تا را که در ديوان مورد شکايت قرار مي شدهاالثربه آن دسته از مقررات ملغي
از اين طريق بتوان ضمن صيانت از سلسله مراتب قوانين، جبران خسارت شهروندان و حق بر 

 ها در دادگاه صالح را تضمين کرد. دادخواهي آن

 گیرینتیجه
و  88شده در نظام حقوقي کشورها و همچنين آنچه در اصول ز نظامات پذيرفتهبرگرفته ا

ی ی قضاييه آمده است، قوههای قوهی استقالل قوا و صالحيتقانون اساسي در در زمينه 186
منظور تضمين حقوق شمار آورد و بهقضاييه را بايد ضامن اصلي حاکميت قانون در جوامع به

ت هماهنگ و منظم قوا تالش خود را در راستای صيانت از شهروندان و همچنين حرک
ی مجريه، ديوان عدالت ی نظارت بر اعمال قوههای اين قوه مبذول داشت. در زمينهصالحيت

آيد و ابطال شمار ميقانون اساسي، مرجع عام نظارت بر اين قوه به 180اداری به موجب اصل 
های اين مرجع، توسط هيأت عمومي ديوان الحيتترين صعنوان يکي از مهممقررات دولتي به

 شود. اعمال مي
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 

عنوان مرجعي قضايي و نظارت عام ديوان بهی محدودکنندهوجه نبايد هيچداشت اين نظارت به
 جامعه باشد.  ی اصلي حاکميت قانون و حقوق شهروندان درکنندهتضمين

االثر شدن مصوباتي که توسط رئيس مجلس مغاير با قانون تشخيص داده بيني ملغيپيش
 نِقانو 3ی شده و هيأت وزيران اقدام به اصالح ايراد رئيس مجلس نکرده است، در تبصره
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درستي هدف هرچند به قانون اساسي، 141و  18ی اجرای اصول الحاق پنج تبصره به قانون نحوه
را تأمين کرد و نظارت رئيس مجلس را تا حد مقدور به  1461قانونگذار اساسي در سال 

جمهور )قبل از بازنگری در قانون اساسي( مبدل ساخت، نظارت مؤثر همچون نظارت رئيس
االثر شدن از ابطال ن اثر اين نظارت با ابطال توسط ديوان و کفايت ملغيعرض بودتلقي هم

وجود آورد که علت آن را بايد توجه نداشتن به اقتضائات هر ها و اشکاالتي را بهناهماهنگي
 يك از اين دو نظارت دانست.
بطال االثر شدن هرچند از نظر اثر همچون اتوان گفت که ملغيبنابر نتايج اين تحقيق، مي

شود، با ابطال متفاوت است و توجه نداشتن به اين نکته منجر به از اثر انداختن مصوبه مي
 43سبب تضييع حقوق شهروندان خواهد شد. از سوی ديگر، با توجه به اينکه به موجب اصل 

قانون اساسي دادخواهي و حق دسترسي به دادگاه صالح يکي از حقوق ملت دانسته شده است 
ابطال مصوبات توسط ديوان عدالت اداری در مواردی امکان عطف به ماسبق و در خصوص 

شدن آن وجود دارد، محدود کردن صالحيت عام ديوان با اصل مورد اشاره و منافع و حقوق 
 شهروندان مغاير است. 

های موجود هرچند از نظر مبنا به اصالحات شورای بازنگری قانون اساسي در ناهماهنگي
 141گردد و در واقع حکم اصل جمهور باز ميجای رئيسحيت به رئيس مجلس بهسپردن اين صال

مباني تفکيك قوا و نظارت بر اصل حاکميت قانون را دچار آشفتگي کرده است، در شرايط 
ی ی تفسيری شورای نگهبان، با پذيرش نظارت عام ديوان نسبت به کليهفعلي و با وجود نظريه

توان اين آشفتگي را مي -االثر شده باشندط رئيس مجلس ملغيحتي اگر توس –مقررات دولتي
 برطرف کرد.

ی تفسيری شورای نگهبان بر تکليف دولت نسبت به از نظر نگارندگان، با اينکه نظريه
تجديد نظر و اصالح مصوبات مغاير قانون تأکيد ورزيد و از اين طريق بر شبهات مطروحه در 

لس خاتمه داد، اين نظر کامالً در خصوص نسبت خصوص ضمانت اجرای نظارت رئيس مج
ها و نظارت رئيس مجلس و ديوان ساکت است. بنابراين با توجه به اثبات متفاوت بودن ويژگي

شده را االثر، الزم است مجلس بار ديگر امکان بررسي مصوبات ملغي«الغای اثر»و « ابطال»آثار 
ی ی قانونگذار اساسي در زمينهکردن دغدغه کند و از اين طريق ضمن برطرفدر ديوان فراهم 

ی واسطهلزوم نظارت مستمر و خودکار نسبت به مقررات دولتي، امکان تضييع حقوق مردم به
رو در اين سازوکار نظر ديوان عدالت اداری االثر شدن مصوبات را از بين ببرد. ازاينملغي
ورد شکايت را مغاير با قانون يا ی محساب خواهد آمد و اگر ديوان مصوبهالخطاب بهفصل

شرع يا اصول حقوقي تشخيص ندهد، آن مصوبه مانعي برای اجرا نخواهد داشت و از اين 
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که قانونگذار عادی اعتبار آن را سلب کرده است، خود اين مرجع دوباره به آن گونهطريق همان
مغاير با يکي از موارد  که ديوان آن مصوبه رابخشد. از سوی ديگر، درصورتيمصوبه اعتبار مي

کند و از اين طريق امکان جبران خسارت شهروندان شده تشخيص دهد، آن را ابطال ميذکر
قانون  141و  18ی اجرای اصول الحاقي قانون نحوه 1ی شود. خالصه اينکه، تبصرهفراهم مي

توسط رئيس  شدهاالثرای اصالح شود که امکان شکايت از مصوبات ملغيگونهاساسي بايد به
مجلس به ديوان عدالت اداری فراهم شود و ديوان عدالت اداری مرجع عام صالح جهت 

 شمار آيد.نظارت بر مقررات دولتي به
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 هايادداشت
 است.« ديوان عدالت اداری»کار رود، منظور تنهايي بهبه« ديوان»ی ی مطالب هر جا واژهدر ادامه. 9
ی قانون نحوه»صورت اختصار، ان اين قانون در ادامه اين قانون را بهبا توجه به طوالني بودن عنو. 2

 کار خواهيم برد.به« ق.ا 141و  18اجرای اصل 

 :20/4/149/م مورخ 842/40/91شماره  ی تفسيری شورای نگهبان بهنظريه. 3

هيأت وزيران پس از اعالم نظر رئيس مجلس شورای اسالمي مکلف به تجديد نظر و اصالح »
وبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد مص

 «.االثر خواهد شدملغي
در صورت تعارض نظر ديوان عدالت اداری و رياست مجلس شورای اسالمي )موضوع اختيارات . 4

 است.قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران(، نظر ديوان عدالت اداری الزم االجر 18ذيل اصل 

. نظارت سياسي )از طريق طرح و 2. نظارت همگاني؛ 1اند: گونه معرفي کردهبرخي اين طرق را اين. 5
. نظارت اداری )از طريق 3های دادگستری و ديوان(؛ . نظارت قضايي )از طريق دادگاه4استيضاح(؛ 

 (.36-34: 1414سلسله مراتب اداری( )ميرمحمدی، 

گانه را رؤسای قوای سه -1416مصوب -ديريت خدمات کشوری قانون م 81ی بند الف ماده. 6
 های مديريت سياسي و تحت عنوان مقام سياسي به رسميت شناخته است.عنوان سمتبه

 .93-90: 1490 احمدوند، ی ادله در خصوص مرجع قضايي بودن ديوان عدالت اداری ر.ک:برای مشاهده. 7

 ت:داشبيان مي -1481مصوب-سابق  126اصل . 8

رسد و جمهور ميهای دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطالع رئيسنامهها و آييننامهتصويب»
 «فرستد.ها را بر خالف قانون بيابد با ذکر دليل برای تجديد نظر به هيأت وزيران ميکه آندرصورتي

انون اساسي دريافت. توان از سخنان مخبر کميسيون مربوطه در شورای بازنگری قاين نتيجه را مي. 1
 . 143-144: 1418ورعي،  ی اين مطلب ر.ک:برای مشاهده

 ی اين مطلب در مشروح مذاکرات مجلس ر.ک:برای مشاهده. 90

(، مشروح مذاکرات مجلس شورای 11614ی ی رسمي جمهوری اسالمي ايران )شمارهروزنامه
عنوان قرباني بهای موسي، سخنان آق26/1/1411، مورخ 13ی ی هشتم، جلسهاسالمي، دوره

 8سخنگوی طراحان طرح، ص 
 .8: 1494زاده، فاتحي ی اين مطلب در مشروح مذاکرات شورای نگهبان ر.ک:منظور مشاهدهبه. 99

 . 60: 1491 پژوه،دانش ر.ک:بندی ی مصداق اين تقسيمبرای مشاهده. 92

 . 60: 1491 پژوه،دانش ی نمونه ر.ک:برای مشاهده. 93
 -1441مصوب  - 1414انون اصالح قانون تعيين حدود آبهای ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه ق -
و ساير قوانين که با اين قانون مغايرت دارد در  1414تيرماه  23موادی از قانون مصوب  -1ماده »

  «باشد.االثر ميملغي قسمتي که مغاير است
 -1416مصوب  –رای اسالمي قانون اصالح قانون انتخابات مجلس شو -
 «.باشدمي االثرملغي کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون -93ماده »
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 -41/04/1489مصوب -ی قانوني پاکسازی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اليحه. 94
 «االثر است.قوانين مغاير با اين قانون منسوخ و ملغي -4ماده »

  -23/12/1411مصوب –کل کشور  1419ی قانون بودجه سال ی واحدهماده 10جزء الف، بند . 95
خريد کاال و خدمات از طريق بورس، بدون رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاری  (الف

های اجرايي بالمانع است. همچنين در اجرای قانون برگزاری مناقصات، مناقصات، توسط دستگاه
 گردد.االثر ميملغي 1419ر سال قانون مديريت خدمات کشوری د 18ی ماده

 ی نمونه ر.ک:برای مشاهده. 96

 -1419مصوب  – ی جمهوری اسالمي ايرانی پنجم توسعهسالهی پنجقانون برنامه -
صورت انحصاری با شرکت سهامي بيمه ايران، های اجرائي بههای دستگاهـ انجام بيمه116ماده »

در طول  1480گری مصوب سال زی ايران و بيمه( قانون تأسيس بيمه مرک40موضوع ماده )
 «.شوداالثر ميملغي های برنامهسال

 کل کشور 1411ی سال قانون بودجه 8جزء )ل( بند  -
( دائمي 41کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره ) 1411در سال  -ل»

 ...«االثر است و ملغي 1481قانون بودجه سال 
چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر  -133ماده ». 97

االثر خواهد بود. قاضي مربوط مکلف است از قرار کيفيت مختومه شود قرارهای تأمين صادره ملغي
 «تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.

مجلس شورای اسالمي در زمان تصويب اين در حالي است که با مراجعه به مشروح مذاکرات . 98
شود که قانون اساسي مشاهده مي 141و  18ی اجرای اصول الحاقي به قانون نحوه 1ی تبصره

مجلس هيچ تمايزی ميان اثر نظارت رئيس مجلس و ديوان قائل نبوده و اساساً به اين موضوع 
ا اعمال صالحيت ديوان توجه نداشته است؛ بلکه تنها اعمال صالحيت رئيس مجلس را همسنگ ب

ی نظر رئيس مجلس را مانع رسيدگي به آن واسطهاالثر شدن بهفرض کرده و در نتيجه ملغي
 مصوبه توسط ديوان قلمداد کرده است. 
(، مشروح 11614ی ی رسمي جمهوری اسالمي ايران )شمارهمشروح مذاکرات اين قانون در روزنامه

 ، قابل مشاهده است.26/1/1411، مورخ 13ی هشتم، جلسهی مذاکرات مجلس شورای اسالمي، دوره
يك اصل کلي برای صيانت هرچه بيشتر از حقوق و منافع شهروندان که در برخي کشورها همچون . 91

بيني بودن نظم حقوقي کشور است که فرانسه مورد توجه قرار گرفته، موضوع قابل اعتماد و پيش
های اقتصادی و اجتماعي بپردازند ريزی در زمينهطر به برنامهشود مردم بتوانند با امنيت خاسبب مي

شان نگراني نداشته باشند. بر همين مبنا در اين کشورها حتي و از نظر تضييع حقوق مکتسبه
شکايت از مقررات دولتي در مراجع قضايي به مهلت زماني معيني محدود شده است و پس از 

دانند که آن مقرره توسط هيچ مرجعي تماد کرده و ميسپری شدن آن مدت همگان به آن مقرره اع
ابطال نخواهد شد. البته با توجه به اينکه اين رويه در خصوص ديوان عدالت اداری در ايران به 

حساب آورد، توان اين موضوع را يکي از مزايای نظارت ديوان بهرسميت شناخته نشده است، نمي
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طور کلي ئيس مجلس مقيد نبودن زماني اين نظارت، بهاما با توجه به شرايط حاکم بر نظارت ر
ها را ی مقررات دولتي را متزلزل کرده و در هر زمان ممکن است رئيس مجلس مغايرت آنهمه

 کند. بيني و اعتماد مياعالم کند که اين موضوع نظام حقوقي کشور را غيرقابل پيش

ن قانون ديوان عدالت اداری به تصويب که اولي 1460در اين خصوص شايان ذکر است از سال . 20
ی نظارت بر مقررات دولتي مورد توجه قانونگذار عادی قرار گرفت و مسئله 28ی رسيد، در ماده

صورت ها به هيأت عمومي ديوان داده شد. در اصالحات بعدی اين قانون نيز بهصالحيت ابطال آن
 بيني شد.مشابه چنين صالحيتي برای اين هيأت پيش

ههای صالح رجوع نمايد، همه تواند بمنظور دادخواهي به دادگاقانون اساسي: هر کس مي 43اصل  .29
توان از کس را نميها را در دسترس داشته باشند و هيچافراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه

 دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

گيرد. در مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم درخواست انجام مي ـ تقاضای ابطال10ماده ». 22
 درخواست مذکور، تصريح به موارد زير ضروری است:

  ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کنندهالف
  ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراضب
  ـ حکم شرعي يا مواد قانوني که ادعای مغايرت مصوبه با آن شدهپ
اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا ـ داليل و جهات ت

  کنندهخروج از اختيارات مرجع تصويب
 کنندهـ امضاء يا اثر انگشت درخواستث

 . 11/2/1410مورخ  1289/21/10ی ارهشمی تفسيری شورای نگهبان به نظريه. 23
 :28/10/1419مورخ  362ی هشمار رأی هيأت عمومي ديوان عدالت اداری به. 24

قانون اساسي  141و  18قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجرای اصول  1هرچند مطابق تبصره »
و  1461های رئيس مجلس شورای اسالمي مصوب جمهوری اسالمي ايران در رابطه با مسئوليت

ی اسالمي در مواردی که رئيس مجلس شورا 1411فروردين  40اصالحات بعدی آن مصوب 
قانون اساسي را مغاير با  141و  18های مقامات مذکور در اصول نامهها و تصويبنامهمصوبات، آيين

االتباع است و ديوان عدالت اداری متن و روح قانون تشخيص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و الزم
ي نيز طي نامه شماره گونه موارد صالحيت رسيدگي ندارد و رئيس مجلس شورای اسالمنسبت به اين

عنه را اعالم نموده و از موارد مغايرت قانوني مصوبه معترض 1419شهريور  16هـ/ب مورخ  49188
اين جهت موجبي برای رسيدگي در هيئت عمومي ديوان وجود ندارد؛ اما رسيدگي به جهات مغايرت 

که فقهای شورای نگهبان نباشد و نظر به ايمصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره مذکور مي
عنه را خالف موازين شرع نامه معترضآيين 2ماده  1419آبان  2مورخ  30289/40/19در نامه شماره 

قانون ديوان عدالت اداری،  20و قسمت اخير ماده  19ماده  1و بند  31اند، لذا به تجويز ماده دانسته
 «ی خواهد داشت.مصوبه مورد شکايت ابطال و اثر آن به تاريخ صدور تسر
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 ، تهران: جنگل، چ اول.عدالت اداری در حقوق ايران(، 1490احمدوند، ياسر )

صورت (، 1411ی تبليغات و انتشارات )ی کل امور فرهنگي و روابط عمومي، ادارهاداره
ی اداره ، تهران:مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

 .2ی تبليغات و انتشارات، چ دوم، ج کل امور فرهنگي و روابط عمومي، اداره

 .1تهران: ميزان، چ پانزدهم، ج  حقوق اداری،(، 1491امامي، محمد، استوارسنگری، کورش )

، تهران: جنگل، ی حقوق خصوصیدانشنامه(، 1411انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلي )
 .4چ سوم، ج 

مخدوش شدن مبنای قانون اساسي در تنظيم روابط قوا، »المحسين، مصاحبه با عنوان الهام، غ
 ، قابل مشاهده در:«تهديدی جدی برای حقوق مردم و مديريت کشور خواهد بود
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 .8رم، ج ، تهران: سخن، چ چهافرهنگ بزرگ سخن(، 1413انوری، حسن )

های مجلس شورای ، تهران: مرکز پژوهشی نگارش قانوننامهشيوه(، 1412زاده، صفر )بيگ
 اسالمي، چ اول.

، تهران: نامهسازی و مرزشناسی قانون و آئيناصول تطبيقی قاعده(، 1418تيال، پروانه )
 خرسندی، چ اول.

دانش، چ ، تهران: گنجمبسوط در ترمينولوژی حقوق(، 1416جعفری لنگرودی، محمدجعفر )
 .8و  1سوم، ج 

، «ی مجريهجمهور بر مصوبات قوهابزارهای نظارتي رئيس»(، 1419نژاد، سيداحمد )حبيب
 .130-119، ص 28، ش ی حقوق اسالمیفصلنامه

، قم: ی علم حقوق با رويکرد به حقوق ايران و اسالممقدمه(، 1419پژوه، مصطفي )دانش
 ، چ دوم.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 ، تهران: جنگل، چ اول.قلمرو اجرا و تفسير قواعد حقوقی(، 1491پژوه، مصطفي )دانش

ی انتشارات و چاپ دانشگاه ، تهران: مؤسسهفرهنگ متوسط دهخدا(، 1418اکبر )دهخدا، علي
 .2تهران، چ اول، ج 

، ی مفيدامهن، «های سياسي و حقوقيحاکميت قانون در انديشه»(، 1410زارعي، محمدحسين )
 .61-81، ص 26ش 

http://b2n.ir/dolat.ir
http://b2n.ir/dolat.ir
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مفهوم و مباني کنترل قضايي با تأکيد بر نظام حقوقي اياالت »(، 1413زارعي، محمدحسين )
 .191-139، ص 32، ش ی تحقيقات حقوقیمجله، «متحده آمريکا

بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح برای نقض مصوبات »(، 1410فر، سام )سوادکوهي
 .12-6، ص 26، ش سیی دادرنشريه ،«دولت

 چ اول. ، تهران: جنگل،داليل ابطال مصوبات دولتی در ديوان عدالت اداری(، 1492شيرزاد، امير )

 ، تهران: دادگستر، چ دوم.حقوق اداری(، 1490عباسي، بيژن )

نظارت بر اعمال حکومت و عدالت (، 1419زاده، ابراهيم )عميد زنجاني، عباسعلي و موسي
 ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ اول.ؤسسه، تهران: ماداری

ی مقام معظم نظرات استداللی شورای نگهبان )استفساريه(، 1494زاده، حسين )فاتحي
ی شورای گزارش پژوهشکدهقانون اساسی(،  938و  85رهبری در خصوص اصول 

 .3/12/1494، مورخ 14940113ی مسلسل نگهبان، شماره

مراجع کنترل مصوبات دولتي در نظام حقوقي جمهوری »(، 1418محمد )زاده، عليفالح
، ش های حقوق قضايیديدگاه، «اسالمي ايران با تأکيد بر کنترل مبتني بر قانون اساسي

 .136-141، ص 38 -33

ی مطالعات ، تهران: مؤسسهحقوق بشر در جهان معاصر(، 1419قاری سيدفاطمي، سيدمحمد )
 .2چ دوم، ج های حقوقي شهر دانش، و پژوهش

 ، تهران: شرکت سهامي انتشار، چ هشتادونهم.ی علم حقوقمقدمه(، 1492کاتوزيان، ناصر )
و  18نظارت بر مقرارت دولتي )اصول »(، 1491کدخدايي، عباسعلي و درويشوند، ابوالفضل )

 .118 – 99، ص 1ش ، های حقوق عمومیی بررسیفصلنامه، «قانون اساسي( 141
، «ناپذير دولتاعمال نظارت»(، 1492اکبر و شفيعي سردشت، جعفر )علي گرجي ازندرياني،

 .30-21، ص 8، ش ی دانش حقوق عمومیفصلنامه
های نامههای تصويبشناسي مغايرتآسيب»(، 1492محسني، فريد؛ غمامي، سيد محمدمهدی )

قانون  141و  18دولت در رسيدگي رئيس مجلس شورای اسالمي )موضوع اصول 
 .109-84، ص 4، ش های حقوق عمومیی بررسیفصلنامه، «اساسي(

، تهران: بررسی تحليلی دادرسی اداری در حقوق ايران(]الف[، 1490محمودی، جواد )
 جنگل، چ اول.

، نظارت قضايی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه(]ب[، 1490جواد ) محمودی،
 تهران: جنگل، چ اول.
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 .3پنجم، ج و، تهران: اميرکبير، چ بيستفارسی فرهنگ(، 1411معين، محمد )

الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسالمی  (،1414ميرمحمدی، سيدمحمد )
 ، تهران: سمت، چ اول.ايران

مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسالمی به روايت (، 1418ورعي، سيدجواد )
 رهبری، چ اول. ی مجلس خبرگان، قم: دبيرخانهقانونگذار

ارزيابي صالحيت نظارتي رئيس مجلس شورای اسالمي بر »(، 1494ويژه، محمدرضا )
 .239-214، ص 49، ش ی حقوق اسالمیپژوهشنامه، «مصوبات دولت

 .2، تهران: ميزان، چ بيستم، ج حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 1418هاشمي، محمد )

، ی حقوق اساسینشريه، «تحول آن در حقوق اداریمهار قدرت و »(، 1416هداوند، مهدی )
 .411-288، ص 1ش 

 ب( التین
H.W.R.Wade, C.F.Forsyth (2003), Administrative law, London: Oxford university 

press. 
A.W.Bradley, K.D.Ewing,(1998) Constitutional and Adminstrative law, pearson 

Education. 
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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 FallahZade
1
 & Mohammad Amin Abrishamirad

2* 

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. 
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Comparative study on Imam Khomeini’s 
principles of political economy and the 

Constitution 
 

Javad Kashani
1
 & Hossein Abdollahi

2*  

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. 
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An analysis on the concept of “institutions 
under the supervision of the leader” in the 

Iranian legislative system 
 

Vali Rostami
1
 & Milad Ghotbi

2*  

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 Raji
1*

 & Yahia Mazrouei Abyaneh
2 

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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Concept of Ummah (Muslim Community) 
in the Constitutional Law of Islamic 

Republic of Iran  
 

Mohammad Javad Arasta
1
 & Hamed Nikoonahad

2*  

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. 
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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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