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 چکیده 

 نموده ترسیمدر دو بخش  ،را  سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسالمی ایران و ساختار در مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه مقاله این

 تشخیص مجمع نقش و جایگاه به دوم بخش درسپس  و چگونگی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته به اول بخش دراست . 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور حل . زدپردا می  حقوق جمهوری اسالمی ایران گذاری سیاستساختار و  در مصلحت نظام

با فرمان رهبری ایجاد شد . از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون  8631اختالف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی در سال 

دید . بدین منظور و برای قانونی شدن آن پس از فرمان گر اساسی به عنوان یک تاسیس حقوقی البته بدون جایگاه قانونی تلقی می

تحت عنوان مجمع تشخیص ، با سه وظیفه حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان ، حل  8631بازنگری در قانون اساسی سال 

یب در بازنگری قانون ، مورد شناسایی قانون اساسی قرار گرفت . بدین ترت دکه رهبری ارجاع می کنی معضالت نظام و مشاوره در امور

نهاد نو این مسئله مورد مطالعه این پژوهش تعیین جایگاه اساسی حاکمیت با نهاد نوینی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد . 

در ساختار و سیاستگذاری حقوقی و قانونگذاری جمهوری اسالمی ایران است . هدف از این پژوهش مشخص کردن جایگاه این نهاد  پدید

تحلیلی  –بعنوان حکم و حل اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است . برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی 

استفاده شده است که منتج به این شده ، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از بن بست در سیاستگذاری حقوقی و قانونگذاری 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار و  .اسالمی و شورای نگبان ضروری به نظر می رسد ناشی از اختالف بین مجلس شورای 

بین  فحل اختالحکم یا داور به در مقام نه بعنوان یک نهاد هم عرض سایر قواه ) سه قوه ( بلکه ، سیاستگذاری حقوقی و قانونگذاری 

 . استمثبت و جایگاه قانونی دارای نقش ، می پردازد مقننه و شورای نگهبان

 قانون اساسی  881اصل مجلس شورای اسالمی ، حل اختالف ، ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام   : کلیدی واژگان
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 مقدمه 

قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس با شورای نگهبان  881اصل  ابر با بر

خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در امور 

وظایفی که در قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود . در این اصل سه موضوع  رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر

برای مجمع پیش بینی شده است ، که موضوع اول حل اختالف میان مجلس و شورای نگهبان جزء وظایف ذاتی مجمع است و موضوع 

اول ،  در بخش ژوهشنظر نهایی با مقام رهبری است . در این پدوم و سوم که رهبری به آن ارجاع می دهد به نظر جنبه مشاوره داشته و 

در نظام  مصلحت تشخیص مجمعو در بخش دوم به جایگاه و  نقش می شود پرداخت  مجمع تشخیص مصلحت نظامچگونگی تاسیس به 

قانون  75اصل  بر بابرا. توصیف و تحلیل می شود حل اختالف میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان سیاستگذاری حقوقی و 

اساسی جمهوری اسالمی ایران قوای حاکم با سه عنوان قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه مورد شناسایی قرار گرفته است که هر یک 

وضع  برخوردار است . در در سیاستگذاری حقوقی  وظایف خاص خویش را انجام می دهند . قوه مقننه در میان دیگر قوا از جایگاه ویژه ای

قانون اساسی در وضع  58قرر در قانون اساسی حق قانونگذاری دارد . اصل مقوانین مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود 

و (  4ر شرعی ) اصل ومحدودیت توسط قانون اساسی مقرر کرده است . یعنی محدودیت در امقوانین برای مجلس شورای اسالمی دو 

نگهبان است . نظارت بر این محدودیت ها ، ( ، که تشخیص رعایت این محدودیت بر عهده شورای  51حدود مقرر در قانون اساسی ) اصل 

، به دلیل مخالفت های سیاستگذاری حقوقی اما در جریان عمل (  8617) هاشمی ، برای مجلس راهی جز تبعیت باقی نمی گذاشت .

به های مجلس و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبه ها ، این دو نهاد قانونی در عمل رو در روی یکدیگر قرار مکرر شورای نگهبان با مصو

. بدین ترتیب وجود (  8617هاشمی ، موازین شرعی به نحو قابل توجهی خودنمایی کرد ) گرفتند . به عبارت بهتر مصالح نظام در مقابل 

مصلحت نظام و شناسایی این نهاد توسط قانون اساسی در بازنگری خود شد . مبنای  این مشکالت باعث فرمان ایجاد مجمع تشخیص

نجفی ) محسنی و چنین تاسیسی بطور عمده رعایت احتیاط شرعی در حل اختالف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی است . 

جمهوری اسالمی ایران بعنوان  حقوقی ر سیاستگذارییعنی به نوعی مجمع تشخیص مصلح نظام در موارد بروز اختالف د(  8611اسفاد ، 

تا در موارد اختالفی از بن بست حقوقی جلوگیری و در جایگاه حل اختالف بین شورای نگهبان و شورای اسالمی قرار گرفته است  حکم

 ست ؟کجادر این میان دو سوال مطرح است : جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسالم ایران  شود .

 .  خواهد شدکه در بخش اول و دوم به این دو سوال پاسخ داده  ؟ دارد را قانونگذاری مستقل سیاستگذاری حقوقی و حق مجمع آیا

 جمع تشخیص مصلحت نظاممیک نهاد بنام و چگونگی تاسیس لزوم 

پس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نبود. ساختاری بنام تصویب شد، بحثی از  8671در سال قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

میان مجلس و شورای نگهبان  یاولین دوره مجلس شورای اسالمی ، به تدریج اختالفات و تعارض های  افتتاح از سال یک گذشت حدود از
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/  5/  7در تاریخ  آنکه تا ،کار الیحه قانون ،دیگری  و 8631 / 7/  12 مصوب شهری اراضی قانون ، یکی :بروز کرد ؛ بویژه در دو مورد 

 اعالم کرد : خمینی امام به طی نامه ای وقت  رئیس مجلس 8631

 ثانویه احکام حسب کهمفاسد ،  دفع و مصالح حفظ لحاظ تصویب می رسد ، به اسالمی به مجلس شورای در که قوانین قسمتی از»  

 قوانین درباره اینگونه نمی باشد.  آنهاترك  به مقدس راضی شارع که اسالم است احکام به مربوط واقع در و اجرا شود موقت به طور باید

 « فرمایید .  ارشادموضوع  این در مجلس شورای اسالمی را دارد تقاضا می شود، پیدا احتیاجرهبری  مقام والیت و تنفیذ اعمال به

 در که قوانین اینگونه تصویب برای را« موقتی بودن » با حفظ « رای اکثریت » ، مالك  پاسخ در 8631/  5/  82 تاریخ در امام خمینی

دانستند در  حجت شرعی مجلس را نمایندگان سوم تشخیص دو 31/  88/  11و در  دادند اجازهاسالمی دخالت دارد ،  جمهوری حفظ

 8638 سال در بود جامعه ضرورت فوری و نیاز که را کار قانون ویژه به و دست برنداشت خود اولیه نظر از نگهبان شورای عین حال

 خمینی نوشت :  امام خطاب به طی نامه ای 8634/  4/  4 تاریخ مجلس در عملکرد واکنش به در سرانجام دانست و شرع موازین مغایر

 «شد؟  خواهد دفع تصویب ضرورت های غیرواقعی خطر راهی چه از ،باشد نداشته اظهارنظر حق ضرورتها مورد در نگهبان شورای اگر» 

 ایام، همین در می گیرد. اشکال کار، قانون اجازه تصویب  مورد در فتوای امام به8633/  2/  13 تاریخ در نگهبان شورایعالوه بر این ، 

 امام نظر تبیین به جمعه تهران نماز  خطبه های در،  خامنه ای آیة اهلل وقت حضرت رئیس جمهور 8633/  81/  88 تاریخ در یعنی

 8633/  81/  83 تاریخ در امام خمینی شدند؛ جویا را ایشان تفصیلی نظر خمینی، امام به نامه ای در و پرداختند زمینه این درخمینی 

 تمام بر مقدماولیه اسالم و  احکام از یکی عنوان به آن از و دانستهاز والیت مطلقه رسول اهلل ) ص (  ای شعبه را حکومت ، پاسخ در

 عدم ناشی از را می شود گفته یا شده گفته آنچه و ( 417، ص  11 لد) صحیفه امام ، جکردند. یاد حج و روزه نماز، حتی فرعیه، احکام

 باعث قضایا این حکومت برشمردند. اختیارات این از تصویب مجلس می رسد به که را آنچه امثالوالیت مطلقه الهی دانستند و  شناخت

 شکافته بن بست ها از بسیاری وسیله این به وشود  کشور سیاسی و حقوقی ادبیات وارد« ضرورت و مصلحت »  عناوین رفته رفته تا شد

 ضرورت تشخیص مصلحت و برایاسالمی برای  حاکم اجرای حق شیوه ماند باقی که چیزی تنها.  شود برطرف مشکالت قانون گذاری و

 اشاره باخمینی  امام به نامه ای طی آقا، حاج احمد مرحوم و وزیر سه گانه، نخست قوای رؤسای 8633/  88/  87 تاریخ در اینکه تابود . 

 و ولی فقیه دخالت به نیاز، رسند نمی توافق به ،نگهبان شورای و مجلس که مواردی در» اعالم کردند :  کشور در قانونگذاری فرایند به

 حل نشدن صورت در که هستید مرجعی تعیین درصدد جنابعالی . اطالع یافته ایم که پیش می آید حکومتی حکم تشخیص موضوع

 خصوص به این در که صورتی در نمایند. بیان را حکومتی جامعه ، حکم و تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان، با مجلس واختالف 

مطلوب می  مهم جامعه بالتکلیف مانده است  سرعت عمل مسائل از متعددی موارد هم اکنون اینکه توجه به با باشید رسیده تصمیم

شورای  مجلس بین که صورتی در احتیاط غایت برای»  پاسخ اعالم فرمودند :  در  8633/  88/  85مورخ  نامه خمینی طی امام« باشد . 

) صحیفه نور « اسالمی تشکیل گردد .  نظام مصلحت تشخیص برای مجمعی ... نشد، حاصل توافقیشرعا و قانونا اسالمی و شورای نگهبان 

 (  53، ص  11، جلد 
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 رفع در مجمع نقش مثبت این رغم علی یافت. مشروعیت تأسیس و ولی فقیه حکم با«  نظام تشخیص مصلحت مجمع»  ترتیب بدین

 قرار موجب دستاویز، مجمع مصطلح قانونی نبودن ،موجود مناقشات برطرف شدن و نگهبان شورای مجلس و سیاسی نهاد تعارض های دو

نهادینه  موضوع ،اساسی قانون بازنگریمبنی بر هوشمندانه امام خمینی  تدبیر با و اشکاالتی شد . لذاایرادات  ساختن وارد برای آن دادن

 گرفت. قرار اساسیقانون  شورای بازنگری کار دستور در نهاد این سازی

معضالت  حل برای را تشخیص مصلحت مجمع » اساسی قانون در بازنگری مورد در حکمی طی،  8631/  1/  4 تاریخ خمینی در امام

 بررسی و بحث برای ضروری محورهای از یکی عنوان به « نباشد دیگر قوای عرض در قدرتی که صورتی به رهبری مشورت و نظام

 سال بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در 881قالب اصل  در مجمع این سرانجام و دادند قرار تأکید مورد بازنگری شورای

مجلس شورای  مصوبه که مواردی در تشخیص مصلحت برای نظام تشخیص مصلحت مجمع»  به موجب این اصل :.  شد نهادینه 8631

 را نگهبان شورای نظر ،نظام مصلحت گرفتن درنظر باخالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس  نگهبان شورای اسالمی را

 رهبری دستور به است، شده ذکر قانون این در که وظایفی سایر و می دهد ارجاع آنان به رهبری که اموری در مشاوره و نکند تأمین

 و تهیه اعضا خود توسط مجمع به مربوط مقررات می نماید. تعیین رهبری مقام را مجمع این متغیر و ثابت اعضای می شود.تشکیل 

 ( 8628) ملک افضلی اردکانی ،  «رسید.  خواهد رهبری مقام تأیید به و تصویب

 سیاستگذاری حقوقی در زمینه  کارکردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام

 قانون از چند اصولی مجموعِ در اما است. شنهاد شدهپی مجمع، برای گوناگونی کارکردهای اساسی، قانون بازنگری شورای مذاکرات در

   :کرد دسته بندی زیر شرح به را نهاآ می توان است که شده گرفته نظر در مجمع این برای اساسی وظایف متعددی

 نظام تشخیص مصلحت مجمع وظایف مستقل  -الف 

 قانون اساسی ( 881 ) اصلاسالمی مجلس شورای  و نگهبان شورای بین فحل اختال - 8

 قانون اساسی ( 855) اصل  اساسی قانون بازنگری شورای در مجمع ثابت عضویت اعضای - 1

 قانون اساسی ( 888) اصل  موقت رهبری شورای اعضای از یکی تعیین - 6

 قانون اساسی ( 888. ) اصل کند  وظیفه انجام نتواند که موقت رهبری شورای عضو جای به دیگری فرد انتخاب - 4

 قانون اساسی (  888موقت رهبری ) اصل  شورای وظایف محدودیتهای برخی اعمال تجویز - 7

 ( 8628) ملک افضلی اردکانی ، 
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 نظام تشخیص مصلحت مجمع وظایف مشورتی  -ب 

 قانون اساسی (  881اصل  1بند . )  طرق عادی قابل حل نیست از که ت نظامحل معضال - 8

 قانون اساسی (  881اصل  8) بند  نظام کلی سیاستهای تعیین - 1

 قانون اساسی (  881. ) اصل  می دهد ارجاع رهبری که اموری در مشورت و بررسی  - 6

 قانون اساسی (  855. ) اصل  اساسی قانون در بازنگری مورد در رهبری به مشورتی نظر ارائه - 4

 ( 8655هاشمی ، ) 

  تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارتی مجمع  -ج 

 سوی رهبری به از این وظیفه ( ، که 881 اصل 1 بند ) موضوعنظام  کلی سیاستهای اجرای حسن بر نظارت عبارت ازوظیفه نظارتی 

 پیش طی تشریفات با که قانونی یعنی خاص است؛ معنای به قانونگذاری سیاستگذاری حقوقی ومقاله ، این در است. مجمع تفویض شده

 با می شود؛ معنای خاص پرداخته قانونگذاری به در نقش مجمع بهقوه مقننه می رسد . در ادامه  تصویب به اساسی قانون در شده بینی

 را معنا این به قانونگذاری سیاستگذاری حقوقی و مجلس شورای اسالمی حق جز مرجعی هیچ ایراناسالمی  جمهوری در اینکه تأکید بر

 هیچ به را مقررات از ای تصویب پاره اختیار مجلس نمی تواندقانون اساسی ،  861و  17 اصول در مصرح موارد جز بهو اصوال  ندارد

 ( 8628 ، اردکانی ملک افضلی)  نماید. دیگری واگذار مرجع

  جمهوری اسالمی ایران  سیاستگذاری حقوقی ساختار و  درنظام  مصلحت تشخیص مجمعنقش جایگاه و  

 و یکسو از ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، حتی کشور مقررات و قوانین کلیه بر، شرع مقدس اسالم موازین و احکام مطلق برتری

 از سوی به وسیله قوانین و مقررات ، نقض آن عدم و قوانین سایر تفوّق قانون اساسی نسبت به و مراتب قوانین سلسله رعایت اصل لزوم

 منظور این برای . شود پاسداری اساسی قانون مرتبه یعنی شرع مقدس و بلند رکن دو این از مقتضی نحو به می کند ایجاب ،دیگر

نماید.  پیشگیری ،مغایر قوانین مصوبات مجلس ازتصویب نظارت بر و کنترل با است تا شده گنجانده نگهبان در بدنه قوه مقننه شورای

در همه  قانون وضعسیاستگذاری حقوقی و مجلس که حق  وظیفه نمایندگی نمایندگان چندگاه از هر اما(  8651، هیشریعت پنا )قاضی

 تصویب نمایند . با قانونی مغایر و کنند عبور اساسی قانون و قرمز شرع خط از مصالحی خاطر به تا می کند ایجاب ،دارند را کشور مسائل

،  شرع اولیه احکام از و مصلحت می توان اضطرار ضرورت و همچون عروض عناوین ثانویه است با شده پذیرفته شرع فرض اینکه  در

مصلحت »  بین آراء تضارب که است اینجا کرد؛ حکومتی که صبقه موقتی دارند تشریع احکام یا ثانویه موقتا دست برداشت و احکام

 است بن بست قانونگذاری ایجاد شود .  ممکن و پیونددمی  وقوع به ،نگهبان شورای« شرع اندیشی » مجلس و « اندیشی 
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 راه هایی برای  ,آنها اساسی حقوق در که شود معضل ایجاد این ناظر نهاد است بین قوه مقننه و مجریه یا ممکن نیز دیگر کشورهای در

پیغام » انضمام  به رئیس جمهور سوی از ،آمریکا در سنا یا کنگره مصوب قانون عودت شده است ؛ مانند این بن بست پیشنهاد از گریز

 (  8628،  اردکانی  ) ملک افضلیفرانسه.  قضات در سوی از عالی قانون اجرای یا در انگلستان و« انحالل پارلمان » یا « وتو 

بن  این از رفتبرون  قانونیِ راه هیچ ، 8631 سال در اساسی قانون بازنگری از قبل تا ،جمهوری اسالمی ایران حقوقی سیاستگذاری در

تشکیل  منظور بدین ،نظام تشخیص مصلحت مجمع خمینی امام فرمان به پیش از بازنگری سال دو آنکه جز بود، نشده بست پیش بینی

 .  شد نهادینه ، 881 قالب اصل در 8631 سال بازنگری در و گردید

 کانون و بوده مواجه آن با سیاسی و حقوقی محافل مجمع، تأسیس پس از همواره که مباحثی از شد ، یکی اشاره پیشتر که همانگونه

 آیا و دارد؟ قانونگذاریو   یساختار و سیاستگذاری حقوق در نقشی چه رهبر، مشورتی عالی نهاد این که است این گرفته، قرار آراء تضارب

 مجمع پاسخ، صورت منفی بودن در و خیر؟ یا دارد مستقل قانونگذاریسیاستگذاری حقوقی و حق اصوال مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 که در ادامه به این سوال پاسخ داده خواهد شد .  کند. می ایفا قانونگذاری فرایند در نقشی چه

 دارد ؟ همانند سایر قوارا سیاستگذاری حقوقی  حقتشخیص مصلحت نظام  مجمعآیا  –الف 

 ( اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی . ) باشدنگهبان می فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختالف بین مجلس و شورای

مجلس شورای اسالمی به عنوان مجمع نمایندگان ملت، عهده دار مصلحت اندیشی مسائل نظام و وضع قوانین مطابق با مصالح و مقتضیات 

دهد، از اینجاست که رسی قرار میزمان است. همانطور که شورای نگهبان مشروعیت قوانین را منهای مصلحت دار بودن آنها مورد بر

می گیرد ، که در اینجا  دربرخی موارد، مصلحت اجتماعی مورد ادعای مجلس با موازین شرعی به نظر شورای نگهبان رو در روی هم قرار

با در نظر گرفتن مصلحت نظام ، یا مصوبه مجلس و یا  مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و پس از بررسی مسئله مورد اختالف

اما سؤالی که در اینجا مطرح است این است که مجمع تشخیص مصلحت در مقام نظر شورای نگهبان را مورد تائید نهایی قرار می دهد .  

یا اینکه حتما باید نظر یکی از آن دو  بدهد رفع اختالف آیا این اختیار را دارد که نظری خالف نظر آن دو نهاد )مجلس و شورای نگهبان(

نهاد را انتخاب و تصویب کند. با توجه به اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی که رسالت اصلی مجمع را حل اختالف بین مجلس و شورای 

دی که به نحوی با نگهبان معرفی نموده، باید گفت مجمع تشخیص مصلحت تنها می تواند به موارد اختالفی بین دو نهاد و سایر موار

(  8651نظر مسقل را پیرامون موضوعات اختالفی تصویب نماید . ) حمیدیان ، اهداف موارد اختالفی مرتبط است بپردازد و یکی از دو 

اصل نود چهارم قانون اساسی را ندارد . یعنی به محض باید خاطر نشان کرد که کلیه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نیازی به رعایت 

 و ابالغ قطعی و الزم االجرا خواهند بود .  تصویب

معضالت نظام است. مجمع تشخیص مصلحت بر اساس اصل یکصد و دهم قانون  حل برخی از وظیفه دیگرمجمع تشخیص مصلحت،

ر تتمیم و یا گردد، اختیار قانونگذاری دارد و اختیا اساسی در رابطه با حل بعضی از معضالت نظام که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می

الحاق و یا تصویب قوانین را داراست که باید گفت مواردی که ادعا می شود که مجمع از حدود اختیارات خود خارج شده از همین باب 
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است، زیرا در بند هشتم الحاقی به اصل یکصد و دهم عنوان )حل معضالت نظام( بدون ذکر مصادیق و به طور عام و کلی این اجازه را به 

دهد که در هر موردی از اختیارات قوای سه گانه دخالت نموده و عبارت )از طریق عادی قابل حل نیست( راه تشخیص مصلحت می مجمع

توان گفت در این گونه موارد نیز مجمع در واقع می(  8657هاشمی، ) گذارد. را برای هرگونه گریز از نظام مقرر در قانون اساسی باز می

قانونگذاری ننموده بلکه مورد مشورت مقام رهبری قرار گرفته و نظر سیاستگذاری حقوقی و مستقیم اقدام به  تشخیص مصلحت به صورت

اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل معضالت از اختیارات و وظایف مقام رهبری است که از  1خود را اعالن نموده، زیرا در واقع طبق بند 

قاطعیت  با می توان زیراستناد به دالیل  توجه به مطالب باال و با(  8651حمیدیان ،  . )گیرد طریق مجمع تشخیص مصلحت صورت می

 د . دا منفی پرسش پاسخ این به

 این به نمی خورد. چشم به باشد داشته مجوزی چنین مجمع اینکه نشانی از ،اساسی قانون اصول هیچ یک از در قانونی، لحاظ اوال : از

 است. اعتبار فاقد و بوده ف قانونخالاصوال عملش  بزند ، اقدامی چنین به دست اساسی ، مجمع بر خالف قانون ترتیب چنانچه

به عنوان یکی ازمسائل  امام خمینی مبنی بربازنگری قانون اساسی، 8631/  1/  4ردیف ششم حکم مورخ  در ثانیا : ازلحاظ منشأ تأسیس،

بارهبری به صورتی که قدرتی  ومشاوره معضالت نظاممجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل » شورای بازنگری آمده است : مورد بحث 

 امام ،مجمع صادرشده استاز تأسیس  و سه ماه ازحدود یک سال که بعد این دستور مالحظه می گردد ، در... « درعرض قوای دیگرنباشد 

عالوه بر اینکه دغدغه ایشان این  قانون گذاری کرده باشد . آنکه اشاره ای به اختیار ، بیبه مهمترین وظایف مجمع تصریح کرده خمینی

بود در ردیف سایر قوا  قرار شائبه قوه چهارم بودن ایجاد ننماید و طبعا اگر تا قرارگیرد درعرض قوای دیگر است که نباید مجمعبوده 

این موارد مورد نفی  قانون گذاری مداخله می کرد. اما در وقوه مقننه می زد  به پهلوی قوا پهلو سایر ازشتر بیمی بایست ،  مطرح شود

 (    8613 ) ملک افضلی ، را تقویت می کند .  دوم دلیل این برداشت از مستند. دلیل زیر ) دلیل سوم (  صریح بنیانگذار مجمع قرارگرفت

 تصویب قوانین مبادرت بهبدوا  مجمع تأسیس، از بعد که بیان این به مجمع؛مصوبات  با برخورد دررویه عملی امام خمینی  : از لحاظ لثاثا

بعد امام  . دیگر قانونی مصوبات برخی و(  8635/  1 /6) مصوب  مخدر مواد با مبارزه قانون از عبارت است آنها مهمترین که می کرد

 :است  آمده نامه این در نمودند؛ سلب آن از را بدوی قانونگذاری طی نامه ای ، حق 8635/  81/  1  خمینی در تاریخ

 شورای نظارت مجلس و در طرح بدون که ندارد فوریتی چنان مسأله ای هیچ است که درآمده صورتی وضعیت جنگ به که آنجا از »

  :شوم  متذکر را نکاتی الزم دیدممستقیما در آن مجمع طرح گردد ، نگهبان، 

 . باقی است قوت خود به است، مادام المصلحة تصویب شده مجمع در تاکنون آنچه - 8

 .  تصویب می نمایدصالح دید  صورت در که است مجمع خود با آن اختیار دست تصویب است، در آنچه - 1

 مجمع آن مصوب آیین نامه در که صورتی هماناختالف است ، به  نگهبان شورای مجلس و بین که مواقعی در تنها آن، پس از - 6

 ( 38 ص, 18 ج ,نور صحیفه. « ) گردد عمل بود، شده مطرح
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 بدوی قانونگذاری به اقدام رهبری، معظم مقام از مجوز کسبو با  881 اصل 1 بند تمسک به با دیگر، متعدد موارد در مجمع این حال با

. «  است گرفته قرار استفاده مورد 881اصل  1طوالنی قانونگذاری طریق سریع االجبابه بند  طی طریق جای به» یعنی  ؛  است کرده

 ( 8617 هاشمی،)

 می سازد؛ مرتفع حدی تا را مجمع توسط قانونگذاری بدویاساسی  اشکال و درآمده« حل معضل »  صورت به ظاهر به رویه، این اگر چه

بدیهی  که« از طریق عادی » که  بزند معضل حل دست به می تواند مجمع زمانی 881 اصل 1 نص بند گفت طبق حقیقت باید در لکن

 راه تحت این پوشش می باشد، که مصوبات مجمع اکثر می رسد به نظر حالیکه در نباشد. قابل حل مجلس است، قانونگذاری راه ترین

 ایجاد اذهان در همواره را نگرانی این اما است، نظاممعضالت  حل منظور به واقع در اگر مذکور، طریق»  وانگهیاست.  عادی داشته حل

 عرصه و درآید قانونگذاری صورت یک نهاد به تدریج به ، اجرایی دستگاههای مکرر تمسک های با تشخیص مصلحت، مجمع که می کند

   ( 8617 هاشمی، ). « کاهش دهد  را آن سیاسی اعتبار و شورای اسالمی ، تنگ نمایدمجلس  بر را

 در موجود دغدغه های یکی از شورا این در که دست می آید به نتیجه این اساسی، قانون مذاکرات شورای بازنگری به مراجعه بارابعا : 

 عرض قوای در صورت قدرتی بر خالف نظر امام خمینی ، به  و کند قانونگذاری پیدا قدرت  مجمع مبادا است که بوده این زمینه مجمع

  ( 8631 ) اسداهلل بیات ، .  آید در دیگر

 قانون شکل تأسیس به اوان در آنچه هر نیست و برخوردار قانونگذاری اختیار از تشخیص مصلحت نظام مجمع که شد روشن اینجا تا

 شده داشته باز شکل آن به قانونگذاری از پس مجمع آن از و یافته قدرت اجرایی و شده نافذخمینی  امام حکم با ، است تصویب نموده

 از خارج مجمع ، همچنان که است آوردهوجود  به را شبهه این و شده برانگیز سؤال نیز مجمع اقدامات از دیگر یک مورد اما است.

 یا یک سر بر نگهبان شورای مجلس و اختالفحل  مقام در گاهی که آن توضیح ( 8617هاشمی،  ) .کند می قانونگذاری خود اختیارات

 می نماید.  دیگر موادحذف  یا تغییر و، اصالح  تتمیم به اقدام مجمع یک قانون ، از ماده چند

 در دارد ، حق مجمع آیا عبارت دیگر، به خیر؟ یا قانونگذاری داردجنبه  مجمع این اقدام آیا که پیش می آید شبهه این پرسش یا لذا

 ندارد؟  حقی چنین یا و نماید مداخله شورای نگهباناختالف مجلس و مورد قانونی  مواد از غیر مواردی

 این به پاسخ دررهبری (  8653/  2/  7مجمع و موید  8653/  1/  6) مصوب ،  نظام تشخیص مصلحت مجمعآیین نامه داخلی  11ماده 

 :است  کرده پرسش مقرر

 این مجمعاختالف باشد ،  مورد مواد یا مادهاصالح  به منجر کهاسالمی ،  شورای مجلس و نگهبان شورای میان تعارض موارد در» 

 . «  کرد خواهد ضرورت اعمالرا در حد اصالحات 

 چنین برای رهبری معظم مقام موافقت اخذ که این جز است؛ شده تکرار فوق، ماده مفاد نیز آیین نامه این 12 ماده در می رسد نظر به

 شورای مجلس، بین گردشکار فرایند مورد مجلس در داخلی آیین نامه 815 ماده ذیل در همچنین اصالحی الزم شمرده شده است .
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 گزارش آن و نموده قطعی اظهار نظر آن به مربوط موارد دیگر ف واختال موارد در موظف است تنها مجمع» است :  آمده مجمع و نگهبان

 «اعالم نماید .  رئیس مجلس مراحل بعدی به جهت طی را

 که چرا نمی شود؛ تلقی قانونگذاری حقوقی، لحاظ از این راستا در مجمع اقدام و صحیح بودهقا طمن شده یاد مواد حکم بدیهی است که

خصوص  این در مجمع نهایی نظر امّا می باشد نگهبان شورای اختالف مجلس وحل  و مصلحتتشخیص  مجمع ، بررسی موضوع چه اگر

 مصلحت ارائه عنوان به ثالثی نظر یا و را نگهبان شورای نظر یا می کند، تأیید مجلس را نظر مجمع، مصوبه یا نیست؛ فرض خارج سه از

 می کند. 

دچار اختالف  مورد مواد یا ماده که است طبیعیسوم،  و فرض دوم در اما است، ذهن از دور قانون مواد در تغییر تصور فرض اول، در

 را مصلحت تشخیص صالحیت ، مجمع که این وننمی سازد؛ چ ذهن متبادر به را اشکالیهم  امر این که شود تتمیم یا تغییراصالح، 

 بیندیشد. دست یافته آن مجلس به که آنچه از غیر ممکن است مصلحتی بلکه ندارد؛ نگهبان شورای مجلس و نظر تأیید الزامی بر و دارد

اختالف ، مورد  مواد یا ماده از غیر دیگریاصالح مواد  آنها ، تناسب و قانونمواد  انسجام حفظ منظور به فرض اخیر، دو در چنانچه اما

 آیین نامه های یااعم از قانون اساسی در قانون ) اوال :  که چرا باشد؛ داشته را حقی چنین مجمع پذیرفتنی است که ،کند ضرورت پیدا

 مجلس به مرتبط ، مواد سایر جهت بازنگری قانونمصلحت مجددا ،  تشخیص پس از که است نشده پیش بینی(  مجمع مجلس و داخلی

 مصلحت، همان راستای در آن به مربوط مواد رسید، اصالح تمام تشخیص مجمع به مصلحتی وقتی منطقی نظر ازشود . ثانیا :  عودت

 به نه می نگرد مجموعه ای واحدیک  عنوان به را تشخیص مصلحت ، قانون مقام در مجمع دیگر، عبارت به می شود. تشخیص داده

را شورای نگهبان شورای اسالمی  مجلس مصوبه که مواردی در»   :می دارد اشعار نیز اساسی قانون 881 اصل که همچنان جزء؛ صورت

 کلی صورت به قانون تمام منظور« مصوبه مجلس »  می شود گفته وقتی که است روشن« ... بداند اساسی قانون یا و شرع خالف موازین

 نیست.  فایده از خصوص خالی این در است. تأمل

 و قانونگذاری حقوقی در سیاستگذاریدر مقام حل اختالف  تشخیص مصلحت نظام  مجمع جایگاهب ( 

 ،پژوهش این درجایگاه و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسالمی ایران  تبیین پس از

 با مجلس بپردازیم؛ و نگهبان شورایف اختال حل مقام در تشخیص این مجمع بررسی چگونگی کارکرد به اکنون جای آن است که

 مرحله سوم قانونگذاری ازمسائل مطرح در یکی شورای نگهبان ف مجلس واختال یعنی حل اشاره مورد کارکردکه صرفا  نکته این یادآوری

علت اولیه و مراحل قانونگذاری ، محلی ندارد.  سایر مجمع در و سوی شورای نگهبان می باشد مجلس از مصوبات مرحله نظارت بریعنی 

اصلی تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، موضوع حل اختالف مجلس و شورای نگهبان است همچنانکه اصل یکصد و دوازدهم بیان 

ت اسالم بر کلیه بر عهده مجلس شورای اسالمی است ، اما این امر با توجه به حاکمیمی دارد . کار سیاستگذاری حقوقی و قانون گذاری 

امور و شئون و سندیت قانون اساسی ، لزوما باید مقید به رعایت موازین اسالم و قانون اساسی است . بدین تریب شورای نگهبان برای 

پاسداری از احکام اسالم و قاون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آن اعمال نظارت می کند . ) دوست محمدی و باباپور 

 فرایند آتی را ترسیم کرده است :   مجمع تشخیص مصلحت نظامو اسالمی  آیین نامه های داخلی مجلس شورای این خصوص در(  8621
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 اساسی تفاوتی است، یکی آن مفاد کهماده ذکر شده ،  دو میان که شده، روشن می شود آیین نامه های گفته مربوط به تأمل درمواد با

 صورت مرحله دو طی نگهبان شورای مجلس و میان گهواره ای شد و آمد ،آیین نامه داخلی مجلس 815ماده  در اینکه آن و دارد وجود

 مجلس، مطابق رویه، و عمل در آنکه با برگشت یک مرحله ای است. یین نامه مجمع ، این رفت وآ 17ماده  طبق که حالی درمی گیرد. 

 هماهنگ شوند.  یکدیگر با آیین نامه دو  این داردضرورت  حال هر به اما می کند؛ عمل خود آیین نامه

در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختالف میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگبان دو نظریه قابل بررسی است : جایگاه 

یا ن آن را به عنوان داور نخست ، مجمع تشخیص به عنوان مرجع تجدید نظر در نظریه های شورای نگهبان است و در جایگاه دوم می توا

 مورد نظر قرار داد . حکم 

 اختالف بر طرف کردن در مرجع تجدید نظر - 1

این نظریه را این چنین می توان بیان کرد که مجلس شورای اسالمی ذینفع در تصویب مصوبه خویش در شورای نگهبان بوده و هنگامی 

که شورای نگهبان از این امر امتناع می ورزد ، مرجع اولیه می تواند به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مافوق شورای نگهبان 

مجمع می تواند درصورت عدم تصویب رای شورای نگهبان یا ( تصمیم مجمع در این زمینه قطعی است .  8657شکایت نماید ) یزدی ، 

شورای  8651مورخ  7681دلیل بر این ادعا نظریه شماره (  8657مجلس ، با ایراد اصالح جزیی آن را تصویب می کند . ) هاشمی ، 

طال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتیکه نگهبان است : هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و اب

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختالف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی بوده باشد ، مجلس پس از گذشت زمان 

 ( 8627لوی ، ) سایبانی و عمعتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر دارد . 

 داوری حکم یا  – 2

به مجمع مراجعه می کنند . ) ایراد شرعی یا قانون اساسی ( به خاطر اختالف برسر وضع قانون مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 

باره مصلحت  مجمع نیز در مقام قضاوت یا داوری ، با معار تشخیص مصلحت نظام اقدام به تائید نظر مجلس شورای اسالمی یا رد آن در

( حق داوری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسائل متنازع بین مجلس شورای اسالمی و  8616بودن یا نبودن می پردازد . ) احمدی ، 

( به  8617شورای نگهبان مبتنی بر آن است که قدرت تشخیص مجمع بیشتر از توان تشخیص مجلس شورای اسالمی است . ) زنجانی ، 

تدالل ساده انگارانه راه را یکسره به خطا رفته و تشخیص مجمع را به تشخیص موضوعی صرف ) از نوع کارشناسی ( نظر می رسد این اس

تقلیل داده و حال آنکه الزمه فلسفه حکم بر کارکرد مجمع تشخیص حکم به عنوان عنصر اساسی آن است . در مبنای مشروعیت مجلس 

دلیل دیگری برای داور بودن مجمع دانسته می شود با این استدالل که مبنای شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 

مشروعیت تشخیص مصلحت مجلس شورای اسالمی ، حاکمیت ملی است و مصلحت اندیشی برخاسته از حاکمیت ملی می تواند توسط 

بطور عام بر محدودیت این کارکرد مجمع  ( طرفداران این نظریه 8617،  زنجانیاز سوی مردم نقض شود . )  بجمعی معدود و غیر منتخ

تشخیص مصلحت نظام در موارد اختالفی بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان تاکید دارند . از دیدگاه آنها ، شان حل کردن 
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) شریعتی ، اسب حکم و موضوع اقتضا می کند که مجمع تنها در موارد اختالف می تواند دخل و تصرف کند . ناختالف توسط مجمع و م

از ساختار دو رکنی قوه مقننه در کشور می دانند .  ی( عده ای از حقوقدانان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان داور ناش 8611

دو رکنی امری قابل پیش بینی است ، به ویژه زمانی که جایگاه دو رکن یک قوه به  عبه عقیده آنها ، اختالف و تنش حقوق در این مرج

بنابر این نظر  ( 8611روشن و مشخص تبیین نشده باشد و اولویت و برتری یکی بر دیگری تصریح نشده باشد . ) موسی زاده ، صورت 

مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند محتوای اصالح و یا تغییر مفاد برخی از مواد باشد ، اما تتمیم و یا الحاق موادی دیگر ، قانونگذاری 

 (  8653از اختیارات مجمع به نظر می رسد . ) ساسان نژاد ، تلقی می شود که خارج 

 قانون اساسی  بازنگریمشاوره در  - 3

قانون اساسی ، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور  855بر اساس اصل 

موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید در این اصل هیچگونه ضمانت 

مجمع پیش بینی نکردیده است . اما می توان بیان داشت که رهبر در قبول یا رد نظر مشورتی  اجرای حقوقی در اجرای نظر مشورتی

 ( 8627) سایبانی و علوی ، مجمع بطور اختیاری عمل می نماید . 

  نظام تشخیص مصلحت مجمع مجلس بهبه مصو دهنده ارجاع مراجعج ( 

 در کسی است؟ چه مجمع مجلس به مصوبه کننده ارسال مرجع که است این می ماند باقی بحث اینزمینه  در که نکته ای پرسش یا

 مجمع آیین نامه های در فوقشده  گفته مواد در اما ،است نکرده معین را مرجع این اساسی قانون 881 اصل چند هر  :می گوییم پاسخ

  :از  عبارتند که شده اند برده نام مراجع اینمجلس  و

مجلس  رئیس آنکه جای به مجمعنامه  آیین در چند هر البتهمجلس (  داخلی آیین نامه 815 مادهاسالمی ؛ )   رئیس مجلس شورای.  8

مجلس  مقامعهده باالترین  بر مجمع با مکاتبه حقیقت در اما« مجلس شورای اسالمی »  است گفته کند، معرفی کننده ارسال مرجع را

 اسالمی است . رئیس مجلس شورای یعنی

 را مصوبه رسیدگی می تواند نیز جمهور رئیس»  مجمع داخلیمطابق آیین نامه   ) مجمع داخلی نامه آیین 17 ماده)؛  رئیس جمهور.  1

که الیحه دولت  هرگاه که معنا این بهنیز پیدا می کند . « ترافعی » صالحیت  مجمع حقیقت در صورت این در« .  بخواهد مجمع از

 جمهور رئیس ،گرفت قرار نگهبان شورای ایراد مورد مجلس تصویب از پس و بود مجلسکار  دستور است در مصلحت کشورتامین کننده 

الیحه  تصویب گاهی که چرا است؛ ارزنده و بجا بسیار تدبیر، این که است بدیهی البته بخواهد. مجمع ازاختالف را  این حل دارد حق

مجلس  بین برگشت های رفت و خاطر به تصویب آن در تأخیر است که برخوردارتعجیلی  و اهمیت ، ضرورت آنچنان از دولت پیشنهادی

 رئیس جمهور آن طبق که است شده گرفتهنظر در میانبُر راه یک عنوان به راه این لذا می شود؛ مصلحت فوت موجب نگهبان، شورای و

 به مداخله در قوه مجریه در قوه مقننه نوعی امر این که دارد وجود احتمال این چند کرد. هر خواهد رسیدگی درخواست مجمع نزد

 مبهم و کلی خصوص بسیار این در داخلی مجمع آیین نامه 17ماده  این، عبارت برعالوه .  مخدوش کند را اصل تفکیک قوا و آید شمار
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 رئیس جمهور ترافع اینثانیا :  بخواهد؟ را مصوبه رسیدگی مجمع از زمانی می تواند چه رئیس جمهوراوال :  که شود روشن باید و است

 881 اصل از مضیق تفسیر با مغایر رئیس جمهور برای این اختیار دیدن آیاثالثا :  و خیر؟ یا باشد می نیز قانونی های طرح شامل آیا

  نمی باشد؟ اساسی قانون

 دستور در تعارض را مورد مصوبهالزم بداند  مواردی در هم رئیس مجمع»  مجمع ) همان ( ،  داخلی آیین نامه طبق  :رئیس مجمع.  6

 . «  می دهد قرار مجمع

 مجلس پاسخ داخلی آیین نامه های در آنها همه  به ضرورت دارد لذا است. باقی فوقو سواالت گفته شده  ابهامات خصوص نیز این در

 (  8613 ) ملک افضلی ، .  شود داده

 نتیجه گیری 

قانون اساسی ، از آنجائی که اختالف میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان قابل حل نیست وجود مجمع  881با توجه به اصل 

تشخیص مصلحت نظام ، برای خروج از بن بست ، حل معظل نظام ضروری به نظر می رسد . مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای 

الف و یا همه جانبه مصوبه مورد اختالف نیست ، بلکه صالحت مجمع تشخیص محدود به صالحت تام برای رسیدگی به موضوع های اخت

چند این مجمع در بدو امر  توان گفت که هراینگونه می ،بندی موضوعدر جمعبنابر این تصمیم گری در رابطه با موضوعات اختالفی است . 

هبان با ابتکار حضرت امام خمینی )ره( ایجاد شد اما در فرآیندی اختالف بین مجلس و شورای نگ برای حل مشکلی ساختاری در مسئله

سیاستگذاری در تشخیص مصلحت نظام مجمع تاریخی تبدیل به رکنی مهم در ساختار سیاستگذاری حاکمیتی جمهوری اسالمی شد.

 حق اصوال مجمع ،  باشد . قانونی می جایگاه نقش و دارای نگهبان شورای مجلس و بیناختالف  حل مقام در قانونگذاری حقوقی و

 مربوط موارد سایر نسبت به و کرده بررسی را نگهبان شورای و مجلساختالفی میان  موارد می تواند تنها و ندارد را مستقل قانونگذاری

 در مجمع و نگهبان شورای مجلس،جانبه  سه خصوص فرایند دراصالح اعمال نماید .  یا تتمیم حذف، می تواند نیز قانون متن در

 داخلی آیین نامه عمل، در چند هر دارد. ف وجوداختال،  مجمع مجلس و آیین نامه های داخلی بین قانونگذاری، و یسیاستگذاری حقوق

 و بوده کشور تقنینیسیاستگذاری تشکیالت از  خارج ،ساختار و سیاستگذاری حقوقی  در مجمع وقعیتم است. گرفته قرار مجلس مبنا

مبادرت می  نگهبان شورایمجلس و به حل اختالف  حَکَم عنوان به و گیرد می قرار عالی مستشار عنوان به رهبری نهاد در مجمعاین 

که در این مقاله فقط تمرکز بر جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی  و در پایان باید گفت ورزد . 

 داردوجود  دارندکه جنبه غیر سیاستگذاری حقوقی  دیگری متعدد مسائل گذشت، مقاله این در آنچه عالوه برجمهوری اسالمی بوده و 

  .شود پرداخته آنها به مقاالت مستقلیدر  است شایسته که

 منابع 

 .(.  مجمع تشخیص مصلحت نظام ) جلد اول ( . تهران : مزکز اسناد انقالب اسالمی  8616احمدی ، علی . )  - 8
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