
 
 351 -323، صفحات 99بهار و تابستان ، بیستم، شماره يازدهم، سال مطالعات حقوقي معاصرعلمي  نشريه

 04/09/98: تاريخ پذيرش نهايي 11/12/97 تاريخ دريافت:
 

 

  تقابل دو سنت فقهی و حقوقیپرتوافکنی به 

 در مجلس خبرگان قانون اساسی «رئیس حکومت» مورددر 

 1موالئیآیت 

 چکیده

 مشروح تصور» مذاکرات به نگاهي ايران، اسالمي جمهوری اساسي حقوق تاريخ منظر از
 انونق گانخبر مجلس» يا «ايران اسالمي جمهوری اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاکرات
 اين در. باشد راهگشا اساسي حقوق پیرامون ابهامات يا مسائل شدن روشن در تواندمي «اساسي
 عنوان   با ايران اسالمي جمهوری اساسي حقوق موضوعات ترينمهم از يکي حاضر، نوشتار در راستا

 روش از ستفادها با و نقادانه نگاه با است شده تالش و گرفته قرار کاوش مورد «حکومت رئیس»
 ياساس قانون خبرگان جلسم نمايندگان: شود داده پاسخ پرسش اين به ـ تحلیلي،توصیفي تحقیق 

 که است آن نشانگر قتحقی يافتۀ اند؟داشته ايران اساسي حقوق در حکومت رئیس از برداشتي چه
 ،اسياس حقوق از «مدرن برداشت» و «امامیه فقه» برداشت   دو تقابل سايۀ در يادشده نمايندگان

 «اساسي نقانو متن سازی فقهي» موجب تنهانه آن حاصل که اندبوده ایانديشه تقابل نوعي دچار
 شده «اراتاختی و مسئولیت تناسب اصل» میان توازن عدم نوعي موجب سو، يک از بلکه شده،
 را در پي ساسيا قانون پیرامون نظر با عمل تقابل مسئولیت، و اختیار بین گسستي چنین. است

یس رئ» مفهوم از وتمتفا برداشت به ناگزير را اساسي قانون به ناظرين ديگر، سوی از. داشته است
 .است ساخته ايران اسالمي جمهوری اساسي حقوق منظومۀ در «جمهور

جلس جمهور، رئیس حکومت، قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران، م رئیس واژگان کلیدی:
 .خبرگان قانون اساسي، واليت فقیه
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 مقدمه

که  شود؛ آنجاحقوق اساسي مدرن دانش جديدی است که در درون مدرنیته آغاز مي
ر دگردد. از اين حیث، نوعي گسست های مدرنیته در قالب واژگان حقوقي متبلور ميارزش
است که ها و بايدها و نبايدهای سنت و مدرنیته قابل مشاهده است. نکته اينجارزش
ش و های اپیستمۀ ديگر را مورد خوانارجايگاه يک اپیستمه، هنجتوان بدون هزينه از نمي

های مترتب بر آن، مقوالت توان از منظر سنت و ارزشتر، نميارزيابي قرار داد. به بیان ساده
قابل يا تبهام يا گذاری و مورد بازخواني قرار داد، بدون اينکه به نوعي از امدرن را ارزش
سنت را  توان از جايگاه مدرن مفاهیمنیز صادق است؛ نميشود. عکس آن نسردرگمي منتج 

ی يا ابل نظرا تقنگريست، برداشت کرد، تفسیر و تأويل کرد، بدون آنکه نوعي از ابهام ي
کي از ياست  شود. با اين مقدمۀ نظری، نوشتار حاضر در صددنسردرگمي عملي را موجب 

مجلس »ضو ا نزد نمايندگان عمفاهیم بنیادين حقوق اساسي جمهوری اسالمي ايران ر
 ا عنوان  بفهوم مبه بحث بگذارد. اين « بررسي نهايي قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران

حکومت شود برداشت اعضا پیرامون کانديدای رئیس است که تالش مي« رئیس حکومت»
ت که ته پیداسرا مشخص سازد. ناگف« رئیس جمهور»و « ولي فقیه»بین دو مقام حکومتي  

د و از یعه دارفقه ش يکي از مفاهیم فقه امامیه بوده که ريشه در تاريخ« ولي فقیه»مفهوم  
 رئیس»ۀ مدرن  دار است. در کنار اين مقولۀ سنتي، با پديداين حیث در سنت فقهي ما ريشه

رو هستیم که موضوع گفتگو، اظهارات و نزد اعضای مجلس يادشده روبه« جمهور
 است. های اعضا بودهديدگاه

ساسي ون اپرسش اصلي نوشتار پیش  رو اين است که اعضای مجلس بررسي نهايي قان
اند؟ شتهن داجمهوری اسالمي ايران، چه برداشتي از رئیس حکومت در حقوق اساسي ايرا

توان يکند که در صورت پاسخ دادن به آن مطرح اين پرسش از اين حیث مهم جلوه مي
ا برد. لذا تر تفسیر و بازخواني کسالمي ايران را صحیحمنظومۀ قانون اساسي جمهوری ا
شود نخست، نظر اعضای مجلس ـ تحلیلي تالش مياستفاده از روش تحقیق  توصیفي

ا بنويس قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران بازگو شود. سپس بررسي نهايي پیش
، بخش  مقالهپايانکارگیری  رويکرد تحلیلي، به تحلیل اظهارات اعضا پرداخته شود. به

 گیری خواهد بود.نتیجه
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 . طرح مسئلۀ تقابل1

آيد که نظام آن شمار ميجمهور نماد و نمود رئیس حکومتي به در حقوق مدرن، رئیس
مردم به چنین مقامي انتخاب « جمهور »است. از اين حیث که وی به پشتوانۀ « جمهوری»

وری باشد. نگاهي به نخستین قانون شود تا نمايندۀ منافع ملت در پست رياست جمهمي
عنوان رئیس حکومت و رئیس اساسي مدرن گويای آن است که رئیس جمهور امريکا به

های رقیب نیز وجود داشته (؛ هرچند که نظريه2کشور فرض شده است )موضوع اصل 
م( و پنجم فرانسه، رئیس جمهور در جايگاه 1848-1852. يا اينکه در جمهوری دوم )1است
. در ساير کشورهای جمهوری نیز در صورت شناسايي  2ت حکومت فرانسه قرار داردنخس

عنوان رئیس حکومت مقام رياست جمهوری در منظومۀ حقوق اساسي  آن کشور، وی به
ترين مناصب را فرض شده است. در اين راستا، وی مديريت مستقیم يا غیرمستقیم کلیدی

 گیرد. اني مشخصي در يد وی قرار ميبرعهده داشته، زمام امور برای بازۀ زم

رياستي، البته لباس  اقتدار  نخستین  حکومت بر قامت رئیس های رياستي و شبهدر رژيم
. وی نمود و 4و دارای اقتدار گوناگون همچون امضای قوانین است 3شودجمهور تنیده مي

موم  مقامات و مناصب آيد و با تدبیر و إذن پارلمان، عشمار مينماد ملت و اقتدار ملي به
های پارلماني گیرند. حتي در رژيمحکومتي تحت فرمان و مديريت عالیۀ نامبرده قرار مي

)مثل جمهوری فدرال آلمان( که نهاد رياست جمهوری شناسايي شده است، رئیس جمهور به 
. بر اين مبنا در حقوق مدرن، اگر مقام 5شودصورت نمادين سمبل رئیس حکومت فرض مي

بیني شده باشد، يافته پیشهای حقوقي  توسعهدر حقوق اساسي نظام« است جمهوریري»
 شود.عنوان شخص اول حکومت فرض ميچنین مقامي به

                                                           
مترجم: سید حسین صفايي، )تهران: شرکت سهامي  نهادهای اساسي حقوق اياالت متحدۀ امريکا، استون، ر.ک. فرديناند، فیرفکس .1

 .43(، ص 1350های جیبي، کتاب
؛ 423(، ص 1388) 49، مجلۀ تحقیقات حقوقي، ش «جمهوری در قانون اساسي فرانسهانتخابات رياست»زاده، ر.ک. جواد، تقي .2

 .24(، ص 1387زاده، )تهران: سمت، مترجم: صفر بیگ نظام حقوقي فرانسه،کاترين، الیوت و کاترين، ورنون، 
 97، نامۀ مفید، ش «های مختلف جمهوریجايگاه و نقش رئیس جمهور در نظام»ستمي و احمد رنجبر، برای نمونه، نک: ولي، ر .3

 .7(، ص 1392)
، فصـلنامۀ ديـدگاههای «نگرشي نو به امضای قـوانین در حقـوق اساسـي ايـران»رفتار، ر.ک. مسلم، آقايي طوق و محمدرضا دولت .4

 (.1391) 58قضايي، ش 
 .84(، ص 1394)تهران: نشر دادگستر،  ق اساسي تطبیقي،حقور.ک. بیژن، عباسي،  .5
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خصوص اصل نخستین قانون اساسي، گويای آن است نگاهي به حقوق اساسي ايران، به
ن ايران نظام داناجای گرفته است. نزد حقوق« جمهوری»های که نظام ما در دستۀ نظام

. نگاهي به صورت مشروح 1رياستي قرار داردهای شبهجمهوری اسالمي ايران در دستۀ رژيم
مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، گويای آنست که در آن مجلس به رئیس 

هايي اعطا شده است که از حیث حقوق تطبیقي چنین اختیاراتي در جمهور صالحیت
ر دارد. با چنین تصريحي، در چارچوب اپیستمۀ مدرن، در نگاه صالحیت رئیس حکومت قرا

های رسد که نظام جمهوری اسالمي ايران در دستۀ رژيمنظر مينخست، چنین به
گیرد. در مقابل اين رياستي جای دارد که رئیس جمهور آن در رأس هرم اقتدار قرار ميشبه

ن قرار دارد؛ نگاهي که ريشه در نگاه مدرن، ديدگاه فقهي به حکومت و عناصر متشکلۀ آ
کم دست -ای است که با نگرش مدرن به حکومتتاريخ فقه شیعه داشته و در پي منظومه

مغايرت دارد. در تاريخ فقه شیعه قبای رياست حکومت بر قامت فقیه  -هاييدر بخش
 که به نیابت از حضرت ولي عصر )عج( بر مسند حکومت تکیه 2الشرايطي قرار داردجامع
 . 3زندمي

شود دو نگاه مدرن و سنتي به حکومت و رئیس حکومت در ايران وجود مالحظه مي
رسد در صورت مشروح مذاکرات بررسي نهايي قانون اساسي نظر ميداشته که البته به

نوعي اين دو نوع نگاه خود را نمايان ساخته است. اين نوشتار در جمهوری اسالمي ايران، به
های گفته در مجلس يادشده است تا به اين وسیله بحرانگاه پیشصدد بررسي دو ديد

 مترتب بر تقابل دو ديدگاه در قانون اساسي بازنمايانده شود.

                                                           
-265(، صص 1380، 1، )تهران: دادگستر، چ 2ج  حقوق اساسي جمهوری اسالمي ايران،برای نمونه، نک: سید محمد، هاشمي،  .1

266. 
ت کنوني، چنین نگاهي دهد، بلکه به هر حال در وضعیناگفته پیداست اين نوع نگاه، نگرش اجماعي به حکومت را تشکیل نمي .2

های فقها در خصوص گسترۀ بندی ديدگاهدهد. برای ديدن دستهديدگاه غالب را در میان فقهای شیعه در ايران تشکیل مي
( و محسن، 1387، )تهران: نشر ني، های دولت در فقه شیعهنظريههای ولي فقیه و اختیارات فقیه، نک: محسن، کديور، صالحیت
، )قم: دفتر واليت فقیه؛ پیشینه، ادله و حدود اختیارات( و علي، کرباليي پازوکي، 1387)تهران: نشر ني،  ي،حکومت واليکديور، 

 (.1392نشر معارف، 
اختیارات رهبری در حقوق اساسي جمهوری اسالمي ايران با نگرش تطبیقي به »االسالمي، برای نمونه، نک: سید محسن، شیخ .3

و محمدتقي، مصباح يزدی،  23(، ص 1385، )9، سال سوم، ش 3خرداد، دورۀ 15، نشريۀ «لیبرالاختیارات رهبران در نظامهای 
(، ص 1382به قلم محمد مهدی نادری قمي، )قم: مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خمیني،  نگاهي گذرا به نظريۀ واليت فقیه،

 .16(، ص 1390) 1های حقوق عمومي، ش يشه، اند«ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسي»؛ عبدالحکیم، سلیمي، 80
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 ها در صورت مشروح مذاکرات. دیدگاه2

ترين سند صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، مهم
رغم  عدم سنديت  قانوني  ست که عليا« فضاشناختي»و « منشأشناختي»، «شناختيزمینه»

صحیح   ، در پرتوافکني به برداشت از مفاهیم و اتخاذ  رويکرد مستقیم در تعريف حق و تکلیف
نويس پیش 75آيد. نگاهي به اصل شمار ميتفسیری در خصوص منظومۀ قانون اساسي به

سمي کشور تلقي عنوان باالترين مقام رقانون اساسي گويای آن است که رئیس جمهور به
و مقدمۀ قانون اساسي وضعیت به گونۀ ديگری  5. اين درحالي است که در اصل 1شده است

دانان، برداشت از مصداق رئیس حکومت میان دو مقام  واليت بوده است. امروزه نزد حقوق
جمهور در مواردی هايي، برای رئیسفقیه و رئیس جمهور متفاوت است. برای نمونه در نوشته

. در مقابل در آثار ديگر، چنین نظری پذيرفته نشده 2رياست کشوری تعريف شده است شأن
. در نوشتۀ 3دار عالي کشور تلقي شده استو همسو با نگرش فقهي، ولي فقیه، سکان

عنوان يکي از اصول دين، سعي با استعانت از اصل وحدانیت و يگانگي پروردگار، به 4ديگری
. در اين 5حکومت و مشخصاً در مقام واليت فقیه شده است در توجیه وحدانیت در رياست

                                                           
، مجلۀ مطالعات حقوقي «مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران»زاده و مظفر، علیکرمي، ر.ک. جواد، تقي .1

 .2(، ص 1391) 1، ش 4دانشگاه شیراز، دورۀ 
، «ياست جمهوری در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايرانانتخاب ر»زاده، ؛ جواد، تقي292ر.ک. سید محمد، هاشمي، پیشین، ص  .2

، 1ج  حقوق اساسي جمهوری اسالمي ايران،؛ سید محمد، هاشمي، 40(، ص 1387) 3، ش 12فصلنامۀ مدرس علوم انساني، دورۀ 
 .452(، ص 1378، 1)تهران: دادگستر، چ 

اساسي جمهوری اسالمي ايران و مقايسۀ آن با اختیارات  مباني اختیارات رهبری در قانون»پیک، برای نمونه، نک: سیامک، ره .3
؛ عباسعلي، عمید 76 -55(، صص 1377) 12های حقوقي، ش ، فصلنامۀ ديدگاه«های رياستيجمهوری در برخي از نظامرئیس

ي، ؛ محمدجواد، جاويد و محسن، نام292(، ص 1387، )تهران: مجد، کلیات حقوق اساسي جمهوری اسالمي ايرانزنجاني، 
؛ 8(، ص 1390) 34، پژوهشنامۀ حقوق اسالمي، ش «جايگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسي جمهوری اسالمي ايران»

، فقه و حقوق «سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران»ناصرعلي، منصوريان و علي، مالزاده، 
جايگاه و نقش رهبری در قانون اساسي جمهوری اسالمي در مقايسۀ »اظمي، ؛ مسعود، اخوان ک276(، ص 1394) 11اسالمي، ش 

؛ سید محسن، 156(، ص 1384، )1، فصلنامۀ تخصصي مطالعات انقالب اسالمي، ش «های غربيآن با قوانین اساسي دموکراسي
 .25االسالمي، پیشین، ص شیخ

، )تهران: مرکز اسناد انقالب در جمهوری اسالمي ايران و فرانسهجايگاه حقوقي مقامات عالیه مملکتي مهری، ر.ک. مجید، بزرگ .4
 .42 -31(، صص 1389اسالمي، 

بايد يادآور شد که در اثر يادشده نوعي از خلط مفهومي بین دو مقولۀ مهم و بنیادين حقوق اساسي، يعني مفاهیم حکومت و  .5
است؛ بدون اينکه نويسندۀ محترم مرزهای مفهومي اين دو را  کار رفتهجای همديگر بهحاکمیت، صورت گرفته و اين دو مکرر به

 رعايت کرده باشد. 
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راستا، اساساً حاکمیت  مستقل بشر نفي گرديده و چنین حاکمیتي مصداقي از حکومت جاهلي 
. بنابراين، حق حاکمیت و حکومت کردن صرفاً متعلق به کساني فرض شده 1بیان شده است

  .2است که از طرف خداوند چنین إذني را داشته باشند

انون های برطرف کردن چنین نزاع فکری، بازگشت به زمینه و منشأ قيکي از روش
نای ر اثاساسي، يعني صورت مشروح مذاکرات قانون اساسي، است که در آن، اعضا د

 هور بیانهای خود را راجع به ولي فقیه و رئیس جممذاکرات پیرامون مفاهیم، ديدگاه
ها در خصوص نسبت میان رهبری و رئیس دگاهدي اند. در اين خصوص، بررسي کاملداشته

ها پیرامون رسد تبیین ديدگاهنظر ميجمهور در عمل از ظرفیت اين نوشتار خارج است. لذا به
ترين بحث پیرامون نسبت میان جمهوری از سوی مقام رهبری، محوری نصب و عزل رئیس

وجود  ند يادشده گويایهي به سآيد. نگاشمار مياين دو مقام و تبیین شفاف شأن آن دو به
 دو نگاه کلي زير است:

 ریاستی بودن نظام. نگاه اکثریت؛ دیدگاه تک1. 2

بوده  «رياستي بودن نظامديدگاه تک»نگاه مسلط در مجلس يادشده، نگرش معطوف به 

 :3است که در اشکال گوناگون به قرار زير آمده است

جمهور توأم با اختیار عزل وی. يکي از اعضا  الف( اختیار موافقت، تأيید و انتصاب رئیس
اگر عزل تصويب شد که با رهبر باشد... بعد از اينکه رأی »دارد: )آقای حیدری( اظهار مي

. مالحظه 4«گرفته شد و مردم انتخاب کردند... موافقت و تأيید و انتصاب بايد با رهبر باشد

                                                           
 .169(، ص 1373، )تهران: امیرکبیر، 2، ج فقه سیاسي؛ نظام سیاسي و رهبری در اسالمعباسعلي، عمید زنجاني،  .1
، )تهران: کنوني ايران و انقالب اسالميمباني فقهي کلیات قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران، جامعۀ عباسعلي، عمید زنجاني،  .2

 .107(، ص 1362جهاد دانشگاهي، 
که ظاهراً نزد اعضای کمیسیون مربوطه، پشتوانۀ منتخب مردمي برای احراز پست شود در نگاه نخست مشاهده ميبا اين حال،  .3

فعلي( در خصوص  110پیشنهادی ) 87رياست جمهوری کافي بوده است؛ لذا در طرح پیشنهادی کمیسیون مربوطه راجع به اصل 
میان نیامده و فقط موضوع عزل رئیس جمهور از سوی مقام رهبری پیشنهاد شده بود، اما امضای حکم رياست جمهوری سخني به

 بعد از آنکه اين بند در دستور کار قرار گرفت پیشنهادهايي به قرار باال ارائه شد. 
(، صص 1364، )تهران: چاپخانۀ مجلس شورای اسالمي، 2، ج قانون اساسيصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي  .4

1140- 1141. 
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ود به ارزيابي  منتخب  اکثريت شود که اختیار مقام رهبری در مرحلۀ انتصاب، محدمي
 دهندگان است. رأی

ب( انحصار معرفي کانديداها از طرف رهبر و توشیح حکم منتخب اکثريت مردم. آقای 
طاهری اصفهاني در خصوص چگونگي نقش رهبری در فرايند انتخاب رئیس جمهور اظهار 

زير: نصب او را اتخاذ تصمیم دربارۀ نصب يا عزل رياست جمهوری به ترتیب »دارد: مي
. در همین 1«بگويیم کانديدا بکند و مردم رأی بدهند و هرکسي اکثريت را آورد توشیح بکند

حق معرفي کانديداهای رياست جمهوری و »نژاد دال بر راستا نیز پیشنهاد آقای هاشمي
شود در چارچوب اين . مالحظه مي2قرائت شد« امضاء رياست جمهوری پس از انتخاب مردم

اد، رهبری در مرحلۀ کانديداتوری نامزدها از صالحیت انحصاری برخوردار است، اما پیشنه
چنان که آقای مکارم شیرازی در اين ظاهراً بعد از انتخابات، میزان رأی ملت است. آن

آيا امضاء کردن از اختیارات ]مقام رهبری[ است؟ زيرا با آن بحثي »خصوص اظهار داشتند 
اين است که اگر صالحیت کانديدا تأيید شد و مردم هم انتخاب  که امروز صبح شد فرض بر

 . 3«ايم آن از اختیاراتش استکند آن وقت اينجا نوشتهکردند که رهبر هم حتماً امضاء مي

ج( اعالم موضع  ارشادی  رهبر در خصوص کانديداها و تصويب نهايي حکم منتخب 
مردم... بايد به تصويب رهبر برسد. البته  بعد از انتخاب»گويد: ملت. عضو ديگر در ادامه مي

ممکن است... رهبر نظر خودش به شخص مورد انتخاب را ابراز بکند و... بگويد من زيد را 
کنم يا بین اين دو سه نفر که همه خوب و شايسته هستند من فالن کس را انتخاب مي
انديدا معین کردن کنم، آن کسي که مورد تکیه است تصويب آخرين است، اما کانتخاب مي

دارد آيا منظور شما اين . سپس نايب رئیس مجلس اظهار مي4«بود و نبودش مؤثر نیست
ايد و ايشان واجد شرايط تواند بگويد خیر شما اشتباه کردهرهبر مي»است بعد از انتخابات، 

 دارد: برای اينکه چنینو وی را تأيید نکند؟ که در پاسخ آقای خزعلي اعالم مي« نیست
رهبر نظر خودش را نه اينکه اعمال بکند بلکه ابراز بکند در میان »وضعیتي پیش نیايد، 

                                                           
 .1144همان، ص  .1
 .1180همان، ص  .2
 .1191همان، ص  .3
 .1181همان، ص  .4
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. آقای مکارم 1«کانديداها. بنابراين شرايط قید بشود، تصويب نهايي رهبر هم قید بشود
اين که شما بفرمايید فرضاً تمام مردم به کسي رأی بدهند و »دارد: شیرازی نیز اظهار مي

ته باشد اصالً ما همچون فرضي نداريم... ما نتیجۀ واليت فقیه را داريم از فقیه قبول نداش
 . 2«کنیم که بدون امضاء فقیه کاری نشوداين طريق پیاده مي

د( معرفي کانديداها با پذيرش حق معرفي از جانب ديگران و انحصار  تأيید صحت 
يید نظر آقای صافي در انتخابات رياست جمهوری از سوی مقام رهبری. آقای منتظری در تأ

باشد بايد متکي باشد به  حکومت اگر بخواهد حکومت اسالمي»دارد: اين خصوص اظهار مي
رهبری که از طرف خدا معین شده ولو بواسطه، اگر يک رئیس جمهور تمام ملت هم به او 
رأی بدهند ولي فقیه و مجتهد روی رياست جمهوری او صحه نگذارد اين برای بنده هیچ 

. جمهوری اسالمي يعني در چارچوب اسالم. رهبر ]برای مثال[ ... ده 3ت اجرايي ندارد...ضمان
گويد يا ايهاالناس شما به کند و ميشده را کانديدا ميکند و ده نفر شناختهنفر را معرفي مي

من حق »گويد: . سپس مي4«هر کدام از اين ده نفر رأی بدهید مورد تصويب من است
خواهد برای کردم، فقیه کانديداها را معرفي کند و هر کس ديگری هم ميديگران را سلب ن

« تعیین يا تأيید کانديداهای رياست جمهوری»لذا نظر وی بر «. خودش کانديدا معرفي بکند
 . 5بدون نفي حق ديگران جهت معرفي کانديدا است

جلسۀ  تأيید صالحیت نامزدهای انتخابات از سوی رهبری يا شورای نگهبان. در( ه
اگر آنجا »پاياني در خصوص اصل يادشده، درنهايت نايب رئیس مجلس اظهار داشت: 

بنويسیم امضای حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم، صالحیت داوطلبان رياست 
جمهوری بايد قبل از انتخاب مردم به تأيید شورای نگهبان برسد چون مخصوصاً در دورۀ 

است پس بهتر اين است که برای همیشه بنويسیم به اول شورای نگهبان تشکیل نشده 
. لذا در ادامه، نايب رئیس متن پیشنهادی را چنین قرائت 6«تأيید رهبری يا شورای نگهبان

                                                           
 .1182همان، ص  .1
 .1183همان، ص  .2
نتصاب و هم در مرحلۀ عزل رئیس جمهور، مضمون اين نظر را در جای ديگر ذکر کرده و بر اين نظر بوده است که هم در مرحلۀ ا .3

 (.1142توان برای رهبری نقش تشريفاتي تعريف کرد )ر.ک. همان، ص نمي
 .1183 -1182همان، صص  .4
 .1184 -1183همان، صص  .5
 .1187همان، ص  .6
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امضای حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم، صالحیت داوطلبان  -4بند »کند: مي
. سپس 1«ای نگهبان برسدرياست جمهوری بايد قبل از انتخابات به تأيید رهبری يا شور

ها هم شورای نگهبان باشد ممکن است در بعضي دوره»دارد: آقای رباني املشي اظهار مي
ولي در موردی که شورای نگهبان نباشد تأيید با مقام رهبری است، که آقای طاهری 

 توانیم داشتهدر همان دورۀ اول هم فقهای شورای نگهبان را مي»کنند: اصفهاني اعالن مي
باشیم بنابراين در دورۀ اول بايد به تأيید شورای نگهبان باشد تا مسأله به رهبری ارتباطي 

عنوان آخرين مخالف در خصوص اصل پیشنهادی اظهار . آقای کیاوش به2«پیدا نکند
اين اصل با همین طريق که موجود است يعني يا بايد خود رهبر دخالت بکند و »دارد: مي

جمهوری معرفي کند و يا از طريق شورای نگهبان بتواند مدخلیتي در کانديدا برای رياست 
شود که در چارچوب برداشت فقهي از . مالحظه مي3«انتخاب رياست جمهوری داشته باشد

 کننده در فرايند انتخابات دارد.نقش ولي فقیه در نظر برخي از اعضا، رهبری نقش تعیین

از سوی شورای نگهبان و تنفیذ حکم و( تأيید صالحیت نامزدهای رياست جمهوری 
برای »دارد: رياست جمهوری از سوی مقام رهبری. در اين خصوص آقای فاتحي اظهار مي

من اين مطلب روشن نیست که امضای حکم رياست جمهوری آيا صرفاً تشريفاتي است يا 
نه آقا »دارد: درنگ نايب رئیس اظهار ميکه بي« شوداينکه اگر امضاء نکرد تکلیف چه مي

چون مردم رئیس جمهور را انتخاب »دهند: آقای فاتحي چنین ادامه مي«. اين تنفیذ است
کند؟ اگر ای است و آيا تراکم ايجاد نمياند بین انتخاب مردم و امضای او چگونه رابطهکرده

صالحیت آنها را شورای »دارد: که نايب رئیس اعالم مي« شود؟چیزی را امضاء نکرد چه مي
اشکال ديگر اينکه آيا غیر از آنهايي »دهد: آقای فاتحي ادامه مي«. بان تأيید کرده استنگه

توانند؟ توانند کانديدا بشوند يا نميکه شورای نگهبان تأيید کرده است کساني ديگر هم مي
ای انحصار است و صحیح نیست و اگر بتوانند که اين در برابر مردم و اگر نتوانند که تا اندازه

توانند در مقابل را، کأن اثر محسوسي نخواهد داشت چون که آن وقت ديگران هم ميشو
دارد: . در اين راستا، آقای رشیديان در ادامۀ جلسه اظهار مي4«اشخاصي را کانديدا بکنند

                                                           
 .1188همان، ص  .1
 .1190همان، ص  .2
 .1195همان، ص  .3
 .1190 -1189همان، صص  .4
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. آقای 1«بجای امضای حکم رياست جمهوری، تنفیذ و تصويب او بگذاريم بهتر است»
الجمع است و د تأيید رهبری يا شورای نگهبان در اينجا مانعهموسوی تبريزی نیز پیشنهاد دا

پس بنويسید که به تأيید شورای نگهبان برسد و در صورت نبودن »شود: موجب اشکال مي
دهد، بنويسید: . آقای منتظری نیز چنین پیشنهاد مي2برعهدۀ رهبری باشد« شورای نگهبان

حراز صالحیت داوطلبان به تأيید امضای حکم رياست جمهوری منتخب مردم پس از ا»
انتخاب، پس از احراز ]شرايط[ »دارند: که رئیس و نايب رئیس اعالم مي 3«شورای نگهبان

صالحیت داوطلبان رياست جمهوری در »دارد: . در ادامه، آقای قرشي اظهار مي4«بايد باشد
هبان را قبالً رهبر درجۀ اول رهبر بايد آن را امضا بکند اين چه اشکالي دارد که شورای نگ

. آقای مدني نیز در خصوص 5«تعیین بکند و در مرتبۀ اول صالحیت را آنها تعیین بکنند؟
ای است برای صدر، تنها اگر صدر باشد، قرينه»دارد: ذيل اصل اصل پیشنهادی اظهار مي

امضای آن توسط رهبر يک نوع تشريفات است اما وقتي نوشتیم صالحیت آن را شورای 
شود که امضا تشريفاتي نیست، بعد از يا رهبر تعیین خواهد کرد آن وقت معلوم مي نگهبان

بندی پیشنهادها، سپس نايب رئیس متن پیشنهادی را با . بعد از جمع6«تأيید رهبر است
امضای حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم، صالحیت »کند: اصالح چنین قرائت مي

آيد بايد قبل از دارا بودن شرايطي که در اين قانون مي داوطلبان رياست جمهوری از جهت
البته «. انتخابات به تأيید شورای نگهبان و در دورۀ اول به تأيید فقهای شورای نگهبان برسد

 . 7پیشنهادهای ديگری پیرامون اين بند داده شده که به تصويب نرسیده است

نژاد اظهار . آقای هاشميز( صالحیت انحصاری معرفي کانديدا از سوی مقام رهبری
. عضو ديگر )آقای رشیديان( 8«حق تعیین کانديدا را مثل همه چیز رهبر تعیین کند»دارد: مي
وسیلۀ فقیه معرفي معرفي کانديداهای رياست جمهوری يا نصب او... بايد به»گويد: مي

                                                           
 .1190همان، ص  .1
 .1191همان، ص  .2
 .1191همان، ص  .3
 .1192همان، ص  .4
 همان. .5
 .1195همان، ص  .6
 همان. .7
 .1191همان، ص  .8
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 . 1«شود... معرفي کانديداها بايد به دست رهبر باشد

هايي که عالي کشور. به سبب محذوريت بان از سوی ديوانح( تأيید صالحیت داوطل
ممکن است در خصوص تشکیل شورای نگهبان پیش آيد، آقای سبحاني پیشنهاد داد 

. آقای نوربخش نیز تأيید کرد که 2رسیدگي به موضوع در صالحیت ديوان عالي کشور باشد
شورای نگهبان با ديوان در غیاب »شود: گونه ثبت مياين موضوع از سوی نايب رئیس اين

 .3«عالي کشور

ط( چالش تکلیفي يا تخییری بودن صالحیت عزل رئیس جمهور. در خصوص عزل 
، آرای اعضا در طیفي از تکلیف تا اختیار قرار داشت. لذا در خصوص بند پنج 4رئیس جمهور

از عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس  -5بند »پیشنهادی با اين عنوان 
حکم ديوان عالي کشور به تخلف وی از وظايف قانوني يا رأی مجلس شورای ملي به عدم 

ترين نظريات از اين قرار بود: آقای صدوقي در مقام . مهم5آمده است« کفايت سیاسي او
. اما 6باشد« به امر رهبر»دفاع از اين بند بر آن بود که ارجاع پروندۀ رئیس جمهور به مجلس 

عزل رئیس »ن بند به اين ترتیب ايراد گرفتند: آقای موسوی تبريزی به عبارت سايرين از اي
ايراد گرفته و بر اين باور بود که اين عبارت زمینۀ « جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور
بهتر است بگويیم با تشخیص صالح يعني »کند، لذا تهمت به رئیس جمهور را فراهم مي
یم که اگر صالح تشخیص داد بعد از رأی ديوان عالي حق را از نظر تشخیص به او بده

در ». آقای نبوی نیز اظهار داشت: 7«کشور و مجلس شورای ملي در آن زمینه عزلش بکند

                                                           
 .1164همان، ص  .1
 .1191همان، ص  .2
 .1192همان، ص  .3
عزل رئیس . نگاهي به صورت مشروح مذاکرات گويای آن است که اکثريت نمايندگان عضو در کمیسیون مربوطه راجع به چگونگي 4

نژاد، ؛ هاشمي1143اند )مانند آقايان فوزی، ص جمهور، بر رابطۀ طولي بین مجلس، ديوان عالي کشور و مقام رهبری نظر داشته
(؛ به اين صورت که نخست پرونده به مجلس شورای ملي ارجاع شود و درصورتي که اکثريت 1147؛ فاتحي، ص 1144ص 

ئیس جمهور دهند، در مرحلۀ دوم پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع خواهد شد و در صورت نمايندگان رأی به توجه اتهام علیه ر
همان، صص ثبوت اتهام، پرونده برای اتخاذ تصمیم نهايي با درنظر گرفتن مصالح کشور به مقام رهبری ارجاع خواهد شد )

1143- 1144.) 
 .1195همان، ص   5
 1143همان، ص  .6
 .1196همان، ص  .7
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که نايب رئیس اعالم « مورد تشخیص مصالح کشور، تشخیص را هم بايد رهبر بدهد؟
گرفتن مصالح  با در نظر»سپس آقای حجتي کرماني اعالن کرد: عبارت «. بلي»داشت: 
ممکن است ديوان عالي کشور رأی بدهد يا مجلس شورای »روشن نیست، چراکه « کشور

کند که رئیس جمهور عزل ملي رأی بدهد ولي رهبر بگويد در آن مصالح کشور ايجاب نمي
بايد ابتدا سؤال بشود »؛ اما آقای رحماني به اين عبارت ايراد گرفت و اعالن داشت 1«شود

و عزل جنبۀ تشريفاتي دارد يا خیر؟... همچنین در امضا هم همین اشکال را که اين امضا 
خواهم جواب سؤال را بدهند ببینم داشتم، ببینیم جنبۀ تشريفاتي دارد يا خیر؟... بنابراين... مي

، اين عزل تشريفاتي است يا اينکه «عزل رئیس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور»که 
ديوان عالي ». در مقام پاسخ، آقای سبحاني اظهار داشت: 2«ا نکند؟امکان دارد عزل بکند ي

، بعد يک نفر الزم است که حکم را «هذا متخلف»گويد کند و ميکشور موضوع را احراز مي
دارد: عبارت سپس آقای رحماني اظهار مي«. با موضوع منطبق کند و آن کس رهبر است

ابهام دارد با اين ابهامات وضع « ايف قانونيپس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف از وظ»
در اين الفاظ تجديدنظری بشود تا معلوم شود اين چیزی »شود. لذا رئیس جمهور متزلزل مي

. 3«شود رهبر بتواند نسبت به آن تخلف، تصمیم به عزل بگیرد، محدود باشدکه موجب مي
ايراد گرفته، « عالي کشور پس از حکم ديوان»در ادامه، آقای طاهری اصفهاني به عبارت  

اظهار داشت، طبعاً کسي بايد به ديوان شکايت نمايد و ديوان حکم صادر بکند، در اينجا چه 
چه مقامي، چه قدرتي، مردم يا شخص معین يا مجلس يا خود »کسي بايد شکايت کند؟ 

. کندتفاصیل اين مطالب را قوانین عادی معین مي»که نايب رئیس اعالم داشت: « ولي؟
کند که آنچه در اينجا دخالت دارد اين است که چه چیزی زمینۀ تصمیم به عزل را فراهم مي

گیری درنهايت متن پیشنهادی به اين صورت قرائت و رأی«. حکم ديوان عالي کشور است
عزل رئیس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به »شد: 

صورت « ني يا رئیس مجلس شورای ملي به عدم کفايت سیاسي اوتخلف وی از وظايف قانو
 .4تصويب برسدنفر به 52پذيرد که با رأی اکثريت مي

                                                           
 .1197ن، ص هما .1
 .1198 -1197همان، صص  .2
 .1198همان، ص  .3
 .1199همان، ص  .4
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 . دیدگاه اقلیت؛ نگاه معطوف به محدودیت اختیارات رهبری2. 2

بندی است، بیش و پیش از آنکه گفته قابل دستهاين نگرش که در برابر نگاه پیش
ت و ته باشد به تقسیم اختیارادن رئیس حکومت نظر داشصراحت به ذورياستي بوبه

صراحت رئیس کدام از اعضا بهنحوی که هیچمحدوديت اختیارات رهبری نظر داشته است؛ به
الی اظهاراتشان، شأن و عنوان رئیس حکومت تعريف نکرده، اما در البهجمهور را به

هايي در ردی، چنین صالحیتکارک اند که از حیثاختیاراتي را برای وی درنظر گرفته
ين های جمهوری بر قامت رئیس جمهور دوخته شده است. سپس به بیان نظر احکومت

 شود.دسته پرداخته مي

جمهور. نمايندگان چنین نظری آقای الف( محدوديت اختیارات رهبری در مقابل رئیس 
ايشان ]مکارم »دارند: تهراني و مکارم شیرازی بودند. آقای تهراني در اظهارات خود اعالم مي

گويند که مقدار کمتری از اختیارات در دست واليت فقیه باشد و مقدار بیشتری شیرازی[ مي
گويند واليت فقیه را گويیم... البته ايشان ميدر دست رئیس جمهور. ما هم همین را مي
اختیارات  . در اين راستا راجع به محدوديت1«قبول دارم ولي اختیارات کمتری به او بدهید

رهبری راجع به عزل رئیس جمهور، آقای رحماني بر اين نظر بودند که اختیارات رهبری 
 . 2سازدگذار مشخص ميمحدود به شرايطي باشد که قانون

ب( همطرازی اختیار رهبری با ساير مقامات در خصوص معرفي نامزدهای انتخابات 
ورد تأيید مقام رهبری برای رياست معرفي نامزدهای م»رياست جمهوری. راجع به پیشنهاد 

يک »دارند اگر بگويیم مقام رهبری ، يکي از اعضا )آقای يزدی( اظهار مي«جمهوری
شخص را همینطور خودش معین بکند... جمهوريت از بین رفته، مفهوم جمهوريت يعني 
ه اينکه مردم نظر بدهند، ولي اگر بگويیم رهبر مثل همۀ مقامات ديگر حق داشته باشد ک

کنند و به اسالم معتقد عنوان کانديدا، بعد مردمي که مکتبي فکر ميمعرفي بکند کسي را به
دهند کنند بعد مردم رأی ميدهند... ديگران هم کانديدا معرفي ميهستند ... به او رأی مي

تواند امضا و تنفیذ بکند و من نظرم اين است که تنفیذ کسي که اکثريت آورده است رهبر مي
 . 3«یر بشودتعب

                                                           
 .1126همان، ص  .1
 .1198همان، ص  .2
 .1181همان، ص  .3
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ج( معرفي کانديداها با پذيرش حق معرفي از جانب ديگران و الزام به امضای حکم 
رياست جمهوری منتخب ملت از سوی مقام رهبری. برخالف نظر نمايندگاني همچون 
آقايان صافي و منتظری، برخي از اعضا گسترۀ اختیار رهبری در خصوص امضای حکم 

اند. آقای روحاني در اين خصوص تکلیفي تعريف کردهمنتخب ملت را در قلمرو صالحیت 
طريقي از طرف رهبر يا شورای رهبری يک يا دو صالح است که به»چنین پیشنهاد داد: 

نامزد برای رياست جمهوری معرفي گردد و اين آزادی به ساير گروهها نیز داده شود که 
است جمهوری با عنايت به معنای داوطلبان خود را معرفي نمايند... اما دربارۀ امضای حکم ري

دست آورد معتقدم پس از انتخاب مردم، حکم هرنامزدی که اکثريت آراء را به« جمهوری»
 .1«امضاء بشود

د( نفي انتصابي بودن رئیس جمهور. محور ديدگاه اقلیت مجلس را اين مقوله تشکیل 
ه است. برای نمونه های مختلف ذکر شدپردازیدهد که در اشکال گوناگون و در عبارتمي

يکي از اعضا به مغايرت اختیار رهبری راجع به معرفي نامزدهای انتخابات با آزادی و 
جمهوريت نظام اشاره داشته و در خصوص اختیار رهبری دال بر معرفي کانديدای رياست 

بیني چنین اختیاری را برای مقام رهبری، جمهوری، با چنین اختیاری مخالفت کرده و پیش
اگر فقط کساني حق دارند »دارد: کند و اظهار ميف آزادی و آزادی انتخابات فرض ميمخال

انتخابات. کند، معنای اين يعني انتخابات بيدر انتخابات شرکت بکنند که رهبر معرفي مي
کنم انتخاب کنید اين وقتي من بگويم شما آزاديد، ای مردم آن کسي را که من معرفي مي

سپس عضو ديگر )يزدی( با نفي نظر آقای «. است و نه جمهوریامر اسمش نه آزادی 
صراحت وجه انتصابي بودن حکومت و مکتب را صافي دال بر انتصابي بودن رئیس جمهور به

 .2رد کرده، نظر بر وجه دموکراتیک آن دارد

ای از نمايندگان محدوديت صالحیت رهبری به امضای حکم رئیس جمهوری. عده( ه
امضاء حکم رياست »( پیشنهاد دادند عبارت پاياني  اصل، حذف و به عبارت )مثل آقای قرشي

 .3بسنده شود« جمهوری پس از انتخاب مردم

                                                           
 .1194 -1193همان، صص  .1
 .1162همان، ص  .2
 .1195همان، ص  .3
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، رئوس مواضع نمايندگان در 1های ديگر آمدتر گفته شد و در نوشتهسان که پیشآن
. نکتۀ ها ذيل  همین مواضع قرار دارندمورد رئیس حکومت به قرار باال بوده، ساير ديدگاه

و اين وضعیت  2بندی باال آمدهقابل تأمل اين است که نام برخي نمايندگان در هر دو دسته
توان سمبل  مواضع دوگانه و در مواردی، مبهم يا سردرگم کننده فرض کرد. شايد يک را مي

 دلیلش عدم آشنايي به مفاهیم حقوق مدرن و الزامات آن يا عدم پذيرش آنها بوده است. 

 دهای تقابل فقه با حقوق مدرن. پیام3

 ترين آثار اظهارنظرهای گوناگون از اين قرار است: مهم

 در غیر معنایِ ادبی، عرفی و اصطالحی« رئیس جمهور». کاربست عبارت 1. 3

از »شود که اش به شخصي گفته ميدر معنای فاعلي« رئیس جمهور»از نظر ادبي، 
. در عرف رايج و از نظر 3«را برعهده دارد کنندگان مسئولیت اجرايي کشورسوی انتخاب

اصطالحي نیز وی کسي است که بر جمهور  مردم و کشور رياست داشته، مسئولیت آنها را 
به اين اعتبار، در ادبیات حقوق مدرن از نظر سیاسي و حقوقي، شخصي باالتر  4برعهده دارد

اسي از اين عبارت چنین از اين مقام نیست. با وجود اين، اعضای مجلس خبرگان قانون اس
اند، بلکه نگاه مسلط در خصوص شخص  اول  کشور، معطوف به ولي فقیه برداشتي نداشته

                                                           
نامۀ حقوق ، دوفصلنامۀ علمي پژوهش«نواکاوی جايگاه رئیس جمهور در حقوق اساسي ايرا»آيت، موالئي و فردين، مرادخاني،  .1

 .510 -506(، صص 1398) 2اسالمي، سال بیستم، ش 
 .1184و  1183، 1128، 1126، 1125، 1114، صص پیشین، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسير.ک.  .2
 .748(، ص 1351، )تهران: دانشگاه تهران، 1ج  فرهنگ معین،محمد، معین،  .3
بین نويسندگان اجماع نظر وجود ندارد. در نظر « رئیس جمهوری»و « رئیس جمهور»ا اين حال، بايد توجه داشت بین دو عبارت: ب .4

اما در واقع، وی نه بر مردم بلکه بر نظام « کندبر همه مردم رياست مي»شود که به کسي گفته مي« رئیس جمهور»برخي 
به کسي اطالق « رئیس جمهوری»اند. اما رئیس حکومتي است که مردم به آن رأی دادهجمهوری رياست دارد؛ به تعبیر ديگر، وی 

اش زبانان به معنای فاعليرسد رئیس جمهور در تداول رايج فارسينظر ميبه«. رياست نظام جمهوری را برعهده دارد»شود که مي
تر بوده و از تر و شايعتر، رايجرگیری رئیس جمهور، مأنوسکارود. لذا بهکار ميکار رفته و رئیس جمهوری در معنای مصدری بهبه

؛ 257(، ص 1344، 2)تهران: مؤسسۀ مطبوعاتي عطايي، چ  در مکتب استاد،نظر ادبي نیز قابل دفاع است. ر.ک. سعید، نفیسي، 
؛ يوسف، 126(، ص 1372، 1، )تهران: واحد ادبي دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمي، چ های رايجفرهنگ غلطحسن، عرفان، 

ويرايش زباني ؛ غالمرضا، ارژنگ، 167(، ص 1385، 1)تهران: انتشارات سخن، چ  نويسي سخن،فرهنگ درستآباد، عالي عباس
، نويسيراهنمای ويراستاری و درستذوالفقاری،  ؛ حسن،56(، ص 1390، 1، )تهران: نشر قطره، چ برای زبان نوشتاری فارسي امروز

 .189(، ص 1392، 3لمي، چ )تهران: نشر ع
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تنها ولي فقیه بوده است. اين نگرش در راستای ديدگاه امام خمیني است که در آن نه
شخص نخست کشور فرض شده، بلکه مشروعیت رئیس جمهور به نصب از طرف ولي فقیه 

 .1است وابسته شده

 ، موجب  صطالحيادر غیر معنای  ادبي، عرفي و « رئیس جمهور»بنابراين کاربرد عبارت 
 ختلف مثلدانان شده است. درنتیجه، از حیث شکلي در اصول منوعي سردرگمي میان حقوق

ؤسای  شده همطراز با ر، برای رئیس جمهور مجموعۀ وظايف و اختیارات تعريف113اصل 
ین  کشور در مقام ، شأن  نخست5وده، اما در اصول ديگر، همچون اصل جمهور ساير کشورها ب

انون فقیه متعین شده است. همین وضعیت سبب گرديده است در اصول مختلف ق واليت
ستا اين را . دراساسي، نوعي عدم تناسب بین وظايف و اختیارات رئیس جمهور جلوه نمايد

ست، ولي اصطالحات قوانین اساسي غرب افهوم برگرفته از متوان گفت که هرچند اين مي
ا دارد. رسد در نگاه اعضای مجلس، اين مفهوم در معنا تفاوت بنیادی با آنهنظر ميچنین به

کل نه در ش و« تيقوۀ مجريۀ رياس»بر اين اساس است که قوۀ مجريه در ايران نه در قالب 
امات است و وا و مقمۀ قاتر از هقرار دارد، بلکه اقتدار مقام رهبری فر« قوۀ مجريۀ پارلماني»

. خالي تاش جدا شده اساز منظر تاريخ مفاهیم، از معنای تاريخي« رئیس جمهور»مفهوم 
آلود شدن تقويت ترديد فضا را برای ابهاماش، بيمايهکردن چنین نهاد حقوقي  مدرن از درون

ه آن و حتي فاهیم وابسته بساز برداشت اقتدارگرا از خود مفهوم و مبسا زمینهخواهد کرد و چه
 محور گردد. ساير مفاهیم جمهوريت

 سازی حقوق اساسی. فقهی2. 3

شود که ادبیات فقهي بر ادبیات حقوق با نگاهي به صورت مشروح مذاکرات مشاهده مي
و ترسیم  نسبت میان آنها غلبه داشته « ولي فقیه و رئیس جمهور»مدرن در تبیین مفاهیم 
تعبیر نمود. اين درحالي «  حقوق اساسيسازی فقهي»توان به را مياست. چنین وضعیتي 

شدند که برای آيندۀ نظام سند بنیادين  است که جلسات يادشده برای آن تشکیل مي
شدند؛ نوشته شود. درنتیجه، شايسته بود که مفاهیم فقهي به حقوقي تبديل مي« حقوقي»

تا، نگاه غالب در مجلس اين بوده که ولي در اين راس«. سازی  مفاهیم  فقهيحقوقي»يعني 
حال از باب واليت، شخص اول کشور فرض شده و امضای حکم رئیس جمهور از هرفقیه در
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نحوی که تصرفات رئیس جمهور در امور باب واليت  ولي فقیه بر امور عمومي است؛ به
خصوص اظهار  عمومي مأذون از مقام رهبری است. برای نمونه آقای مکارم شیرازی در اين

های اجرايي قرار دارد اگر فقیه و مجتهد در رئیس جمهور که در رأس تمام قدرت»دارد: مي
. سپس آقای تهراني امضای حکم 1«مسائل اسالمي نیست بايد مأذون از طرف فقیه باشد

دارد امضای چنین رياست جمهوری را شرط نفوذ اعمال رئیس جمهور دانسته، اظهار مي
نفوذ داشته باشد کأن خود فقیه است و »شود تمام کارهای رئیس جمهور حکمي باعث مي

. در اين راستا رئیس 2«تمام تصرفاتش همان واليت فقیه است و همان تصرفات فقیه است
تأيید کانديداها بايد از طرف رهبر باشد برای اينکه حکومت »مجلس نیز اظهار داشتند: 

رفت از مسئلۀ رابطۀ مقام رهبری با ای برونحکومت اسالمي است حتي برخي از اعضا بر
برای کانديداهای چنین پستي ارائه دادند، نظیر آقای « فقاهت»رئیس جمهور پیشنهاد شرط 

 . 4يا آقای حجتي کرماني 3مکارم شیرازی

دو عضو ديگر )آقايان صافي و منتظری( در مقام دفاع از برتری  ادبیات فقهي در امر 
اد از رويکرد استضعاف  فکری در نگارش قانون اساسي، برای تشکیل گذاری و با انتققانون

گیری  نظام ظلمه به ضرورت  نقش  اساسي  رهبر در تعیین يا نظام شرعي و مقابله با شکل
. برخي از اعضا )مانند آقای گلزاده غفوری( بر اين نظر 5اندنصب  رئیس جمهور تصريح داشته

را ندارد که واليت فقیه در اين سه مورد خالصه بشود من اين اصل آن جامعیت »اند که بوده
گويم ادارۀ امور کشور غیر از اينها مسائل ديگری هم دارد و رهبری در اينجا آنها را مي

شود و مثل اينکه در اينجا يک حصری هست بطور خالصه من اين اصل را شامل نمي
مع اختیاراتي که آقايان الزم جا 87اصل ». لذا نظر بر اين داشتند که 6«بینمناقص مي

. بنابراين محدوديت اختیارات رهبری به اين اصل را قبول نداشته، بلکه بر 7«دانند نیستمي
 تر است. اند که اختیارات مقام رهبری گستردهاين نظر بوده
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ز حیث اقیه فتوضیحات يادشده گويای آن است که در نگاه برخي از نمايندگان، ولي 
برای  یت الزمز آن، ظرفاکارکردهای رياست جمهوری را داراست، بلکه فراتر  تنهاکارکرد نه

در  مور است.دار برای واليت اجامعه را دارد و از اين حیث، تنها مقام صالحیت« واليت»
مثابۀ شخص اول قانون اساسي به محاق های رئیس جمهور بهچنین وضعیتي، صالحیت

 گیرد.ر ميدر حاشیه قرا« واليت فقیه»هوم  رفته، فضا برای بازخواني  حقوقي  مف

 . تقابل نگرش افالطونی و ارسطویی3. 3

ت و یارابه يک اعتبار، نزد اعضای مجلس يادشده دو ديدگاه در خصوص کلیت اخت
 جايگاه ولي فقیه وجود داشته است:

 .الف( دیدگاه معطوف به اختیارات همسو با برداشت افالطونی از رئیس حکومت
های ولي فقیه را نگرش اکثريت مجلس تشکیل نگاه راجع به شأن و صالحیتاين نوع 

دانسته و آن را از اصول مسلم مذهب ما تلقي « حق فقیه عادل»داد که حکومت را مي
ها بیش و پیش از آنکه معطوف به اختیارات . در چارچوب اين ديدگاه، دغدغه1اندکرده

به اوصاف و شرايط رهبری متمرکز شده است که در آن راهي  شخص  نخستین کشور باشد،
برای سوءاستفاده از قدرت وجود ندارد. لذا شأن واليت امر و امامت امت، ورای قانون بوده، 

توان اختیارات وی را از طريق قانون محدود کرد، بلکه با درنظر گرفتن اوصاف نبايد و نمي
گیرد. اين نوع ديدگاه که با امعه تصمیم ميمترتب بر رهبری، ايشان در جهت مصلحت ج

، در اشکال مختلف از 2نگاه فقه امامیه در خصوص اختیارات ولي فقیه مؤانست زيادی دارد
مقام رهبری نزديک »سوی برخي اعضا بیان شده است. برای نمونه در نظر آقای تهراني، 

                                                           
 .1159همان، ص  .1
ناگفته پیداست در ديدگاه فقه امامیه، شرايط مترتب بر رهبری در ساحت دين و مذهب فهمیده شده است. برای نمونه، آقای  .2

مسأله امامت و واليت از ضروريات مذهب ما است، امامت و واليت عبارت است از اين که از روی »دستغیب چنین اظهار داشت: 
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امام هم از روی قاعدۀ لطف ثابت است چنانکه بايد پیغمبر بفرستد.... بر خداست که امام تعیین کند. امام يعني رهبر، هادی، ناظم، 
ها مسلط بر مسلمین گردند و آنها را ها و طاغوتور ملت را بدست بگیرد و نگذارد طاغيکسي که ملت را نگهداری کند و زمام ام

(. يا اينکه عضو ديگر اظهار 1158)همان، ص  «زير بار ستم و شکنجه آورند و از مسیر توحید و صراط مستقیم منحرف سازد
ترين ساطت فقیه در حاکمیت خدا در مقننه، نصب عاليدانیم به نظارت و وما تعیین فقهای شورای نگهبان را مربوط مي»دارد: مي

 (.1162)همان، ص « مقام قضايي
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فقیه با استبداد تضاد » دارد:فرض شده است يا اينکه آقای فاتحي اظهار مي 1«مقام عصمت
توجه به دنیا است... اصال توجه به رياست نداشته... بدون توجه دارد... فقیه آگاه به زمان، بي

المثل کند... فيروی نميهای خود تکگیریبه ماديات و هوی و هوس باشد... در تصمیم
خود د خودبهاگر رئیس جمهوری... صالحیت رئیس جمهوری را دارا نبود و از آن خارج ش

خواهد های ملت و خدا را ميشود.... ما معتقديم او پیغمبرگونه است و او خواستهعزل مي
پس به نظر من مقید ساختن واليت امر را به هر قیدی... صالح نیست و با »؛ 2«اجرا کند

و نیز در خصوص نقش مجلس در عزل رئیس جمهور اظهار  3«کنداسالم تطبیق نمي
سازد.... ما نبايد مجلس را در اين کار ع به مجلس، واليت فقیه را محدود ميارجا»دارد: مي

در »گويد: . همچنین در خصوص تطبیق مصداق با مفهوم، آقای فاتحي مي4«دخالت بدهیم
توانید پیدا کنید و به همین علت مدت اين چهارده قرن شما يک نفر مثل امام خمیني نمي

گويیم اعجاز در اين کشور شده  برانگیخته است و ما مياست که اعجاب جهانیان را واقعاً
آقای فاتحي در طول چهارده قرن »کند: در ادامه، عضو ديگر )آقای اشراقي( بیان مي«. است

 .5«القمر استايد؟.... اعجاز شقشما سه نفر نمونۀ ايشان ديده

های صالحیت بودنالید چنین تبییني از مفهوم و مصداق  ولي فقیه، فضا را برای مبسوط
توان محدوديت اساسي برای مقام کند. در چنین فضای  گفتاری نميرهبری فراهم مي

ود؛ بخواهد  هبریررهبری در اسناد قانوني تعريف و تعیین کرد و ناگزير تأکید بر اوصاف 
درن بر محقوق  متمرکز است. اين درحالي است که در« خودکنترلي  دروني»اوصافي که بر 

 شود.مي در کنترل قدرت توجه و تأکید« عیني و بیروني»و سازوکارهای   ابزارها

توان به نگرش معطوف به اين ديدگاه را مي ب( نگرش ارسطویی به شأن رهبری.
مدار تعريف کرد که بر محور اصل حکومت قانون قرار دارد. جوهرۀ دستورگرايي  دولت قانون

که از  6دهدمدار تشکیل مين را دولت قانونکالسیک و پاردايم حاکم بر حقوق عمومي نوي
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. اين نوع نگاه که در 1اين طريق، نوعي محدوديت از حقوق يا قانون قابل استخراج است
راستای محدوديت  اختیارات رهبری به قانون، قابل تأويل است و قدرت رهبری را در 

ت قانون و کند، مختص اقلیت مجلس بود که بر محوريمنظومۀ حکومت قانون فرض مي
طور عام توجه و تأکید داشت. در واقع، اين ديدگاه متعلق به طیفي برتری آن بر اشخاص به

از نمايندگان بود که با درنظر گرفتن ساختار حقوق اساسي مدرن اختیارات مقام رهبری را 
های رهبری از پیش در قانون اساسي ذکر اند که صالحیتمقید به قانون دانسته و بر آن

و به اين وسیله رهبری مقید به قانون گردد. برای نمونه يکي از اعضا بر اين باور است شود 
عالیترين قانون، قانوني است که محل بسیار اندک يا محلي اصالً برای ابتکارات »که 

ترتیبي مقرر »گويد: وی در ادامه مي«. شود اجرای کامل قانونشخصي نداشته باشد اين مي
المقدور مصون از خطا باشد. آيا مقام رهبری معصوم است هیچ تیب حتيداريد که اين ترمي

کند؟ ممکن است، پس بايد از اين مجاری تحقیق بشود که حق کجاست اين خطا نمي
گويد: و در نقد نگرش افالطوني مي 2«مجاری را بايد طوری معین کرد که خطايش کم باشد

اعتمادی مطلق به مردم و ما يک بيخب شما بفرمايید که بنای کار بر اين است که »
برای اينکه ثبات رژيم اسالمي »دارد: . در جای ديگری اظهار مي3«نمايندگان آنها داريم

حفظ بشود و انحراف هم در کار نباشد تعیین مجاری هم دقیقاً و مسلماً به همین دلیل 
 . 4«است

گونه اعضا )آقای يزدی( ايندر اثنای نظر موافقان و مخالفان اختیارات ولي فقیه، يکي از 
اگر اسالم حکومت دارد و حکومت بر اساس معجزه است پس حکومت »دارد: بیان مي

. چنین تبییني، گويای اوصاف زمیني بودن حکومت است که از طريق نمايندگان آنها 5«ندارد
ما وظايف و »گويد: عضو ديگر در خصوص اختیارات رهبری چنین مي شود.عملیاتي مي

ايم و اين وظايف و اختیارات مفید حصر است ما در اينجا در مقام ارات رهبری را نوشتهاختی
. عضو ديگر )آقای 6«کنیمبیان هستیم و تمام موارد وظايف و اختیارات را داريم بیان مي
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. 1«تمام اختیارات و وظايف فرمانده را اول معین بکنید»دارد: موسوی تبريزی( اظهار مي
همۀ وظايف و »دارد: های رهبری اظهار ميی در مورد گسترۀ صالحیتسپس آقای منتظر

 . 2«اختیارات بايد گفته شود

ز رئیس اگفته گويای آن است که برخي از اعضا، خواسته يا ناخواسته، بیانات پیش
ق ه در حقوکردند که ملتزم و مطیع قانون باشد؛ اين همان چیزی است کحکومتي دفاع مي
جه به شود. هرچند که آنها از اين اصل با توياد مي« کومت قانونح»مدرن از آن به 
 کار بردههبني  فقه اش دفاع نکرده، آن را در معنايي متناسب با اقتضائات دروخاستگاه تاريخي

  کنند.دفاع مي و

امکان  فقیه، ولي ناگفته پیداست در میان دو رويکرد باال، نگاه ارسطويي به اختیارات
ا در پذير است. امکه رئیس جمهور شخص  نخست کشور فرض شود، امکان پذيرش وضعیتي

بودن  ورياستيیت ذچارچوب فهم افالطوني از جايگاه ولي فقیه، اساساً امکان شناسايي وضع
ه برسیدن  مکانانظام با امتناع روبرو است. چنین دوگانگي در مواضع نمايندگان مجلس، 

 .با چالش جدی روبرو خواهد ساختاجماع اساسي در خصوص رئیس حکومت را 

ین . فرض تقابل مفاهیم حقوق مدرن با مفاهیم فقهی در مقابل فرض امتزاج ا4. 3

 مفاهیم

رن با گذاران اساسي ما، دو نوع نگاه در خصوص نسبت مفاهیم حقوق مدنزد قانون

 :مفاهیم فقهي وجود داشته است

ش مفروضاً هیچ نوع تقابلي میان داران اين نگرنگاه نخست، ديدگاه اکثريت. نزد طرف
شود يا دست کم در اظهاراتشان به وجود تقابل مقوالت مدرن با مفاهیم فقهي مشاهده نمي

ای نشده است. نگاهي به صورت مشروح مذاکرات، گويای آن است میان اين مفاهیم اشاره
د اين مفاهیم را های خوگاهگاه در مقام بیان ديدکه اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان هیچ

 اند. رقیب هم يا مقابل هم فرض نکرده
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نگاه دوم، ديدگاه اقلیت. در بین نمايندگان عضو مجلس فقط آقايان صافي و منتظری به 
اند. آقای صافي با انتقاد از رويکرد استضعاف فکری در تقابل چنین مفاهیمي اذعان داشته
را در اين قانون وارد کرديم که اين الفاظ  يک الفاظي»دارد: نگارش قانون اساسي، اظهار مي

در غرب يک مفاهیم خاصي دارد که با مفاهیمي که در مکتب ما است اينها مخالف است 
خواهیم با آنها، اينها را تطبیق بدهیم با آن سابقۀ ذهني که هست به اشکال حاال مي

آن چیزی که نظام بیند کند ميخوريم.... در اين اصل وقتي که انسان مالحظه ميبرمي
ل حکومت است که آن در اين اصل نیست در وظايف کند آن مسأله اصشرعي را برقرار مي

و اختیارات رهبری هیچ معلوم نیست که نقش رهبر در تعیین رئیس جمهور چه نقشي است 
و اگر رهبر در اينجا نقشي نداشته باشد اصالً اين نظام شرعي نیست هرچه شما از اين 

ايم واليت رای رهبری تعیین بکنید درست نیست. ما اصل مطلب را فراموش کردهاختیارات ب
خواهیم حکومت ظلمه نباشد... بايد اينجا را درست کنیم فقیه اساسش آنجا هست... اگر... مي

و اول بايد اين مطلب معلوم بشود که نقش فقیه و واليت فقیه در تعیین رياست جمهوری 
معلوم بشود... و اگر اين نصب نباشد... باز همان نظام ]ظلمه[  چه نقشي است.... بايد نصب

گويند و توانیم به اين نظام، نظام شرعي اطالق بکنیم حاال حاکمیت ملي مياست و نمي
. 1«آيدبینند با اين جور درنميگیرند و ميحاکمیت ملي را با معاني و مفاهیم غربي درنظر مي

هم خودش يک نظام مستقلي است و يک نظامي است غیر اسالم »دارد: در ادامه اظهار مي
از نظامهای ديگر، نه حکومت مردم بر مردم است... در اسالم حکومت خدا بر مردم است 

. سپس آقای 2«حکومت شرع بر مردم است و از جمله همین مسألۀ واليت فقیه است
ر برابر غرب تلقي کارگیری مفاهیم مدرن را در قانون اساسي، نوعي استضعاف دمنتظری به

های ما اين است که اعتماد به نفسمان را از دست زدگييکي از غرب»کند: کرده، بیان مي
ناگفته پیداست چنین نگاهي به تاريخ مفاهیم، امکان  امتزاج و آشتي فقه و حقوق . 3«ايمداده

ند. چنین کترديد با چالش بسیار جدی روبرو ميسازد، بيمدرن را اگر نگويیم ناممکن مي
گیری حقوق اساسي مدرن عدم اجماعي راجع به مفاهیم و تاريخ مفاهیم، زمینه را برای شکل

                                                           
 .1161همان، ص  .1
 .1162همان، ص  .2
 .1182همان، ص  .3
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های تولد و بالندگي  سازد. اين درحالي است که يکي از زمینهدر ايران با امتناع مواجه مي
 .حقوق مدرن، ناشي از اجماع راجع به مفاهیم و تاريخ مفاهیم اساسي بوده است

 در اصل تناسب وظایف و اختیارات . گسست5. 3

گفته مشخص است که مقام رهبری در رأس هرم با درنظر گرفتن توضیحات پیش 
شود. تبیین و ترسیم چنین ها به ايشان منتهي مينوعي صالحیتاقتدار قرار گرفته، به

فرض   های  رئیس جمهور فراهم کرده، موجب جايگاهي زمینه را برای تقلیل صالحیت
، ز يک سواشده است. چراکه « اصل تناسب وظايف و اختیارات  رئیس جمهور»در گسست 

را تعريف  «مسئولیت رياست کشور»برای وی  125و  128گذار در مواردی نظیر اصل قانون
، وی را مفروضًا 5صراحت و نیز همچون اصل به 113کرده و از سوی ديگر، همچون اصل 
ساز عدم مینهت، ز. چنین گسستي در وظايف و اختیارادر جايگاه دوم حکومت قرار داده است

تي، های وی شده است. ناگفته پیداست حدوث چنین وضعیتوازن و تناسب در صالحیت
هتر، ه بیان ببها را در پي خواهد داشت. زمینۀ ناکارآمدی در صالحیت و لوث شدن مسئولیت

 113اسي، نظیر اصل ول قانون اسرسد برخي از اصنظر ميدر سايۀ چنین گسستي به
 ست. ااده )مسئولیت اجرای قانون اساسي(، موضوعیت خود را جزئأ يا کالً ازدست د

گفته، الزم است قدم در مسیری بگذاريم که به رفت از وضعیت پیشبرای برون
ويژه مقام رهبری و رئیس سازی وظايف و اختیارات مقامات عالي حکومت )بهمتناسب

سازی وجهم»توان به فرايند  یر يادشده در حقوق مدرن را ميجمهور( منتهي گردد. مس
ها، تالش اصلي سازی  صالحیتتفسیر کرد. درواقع در حقوق مدرن برای موجه« صالحیت

ف گويي شفاسازی  اختیارات و وظايف بوده است تا به اين وسیله زمینۀ پاسخبر متناسب
 فراهم شود.

 نتیجه

 بندی و پیشنهادهای زير است:جمعرندۀ نوشتاری که از نظر گذشت دربردا

 شود به لحاظ عدم آشنايي اعضای مجلس با مفاهیم شده مشاهده ميبا توضیحات داده
حقوق مدرن و تاريخ اين مفاهیم يا عدم توجه آنها به ظرفیت اين مفاهیم، با نوعي 
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، در رو هستیم. در نتیجهکارگیری  صحیح  اين مقوالت در قانون اساسي روبهعدم به
استفاده شده « رئیس جمهور»از مقولۀ « واليت فقیه»قانون اساسي در کنار عبارت  

کارگیری، ظهور نوعي عدم توازن و تناسب  وظايف و اختیارات است. پیامد چنین به
 مقامات باال بوده است.

 و مدرن حقوقي  مفاهیم آشتي  به مجلس، نمايندگان نزد غالب نگاه که نمايدمي چنین 
 ديدگاه از آنها مفهومي  گذار به مرزهایقانون جهل فرض چراکه است؛ بوده امامیه فقه

 اين مسوييه فرض  لذا. است زيادی شواهد نیازمند که بوده بزرگي ادعای تفسیر،
 جهت در کردیروي چنین رسدمي نظربه که هرچند. دارد بیشتری دفاع قابلیت مفاهیم
 که دارد قرار ورجمه رئیس «حقوقي » و فقیه ولي «فقهي » مفهوم  دو نسبت سازی ساده
 و تخصصي مفاهیم نسبت انگاریساده موجب وضعیتي چنین است ممکن البته

 از ناشي نوني،ک اجماع  عدم داليل از يکي البته و گردد آنها صحیح درک در سردرگمي
 .است بوده انگاریساده همین

 ولي» يعني قديم، مفهوم  دو ي،اساس قانون خبرگان مجلس مذاکرات مشروح صورت در 
 اساسي حقوق همبستۀ مسئلۀ يک مثابۀبه ،«جمهور رئیس» يعني جديد، و «فقیه

 مفهوم یان،ايران تاريخي تجربۀ گرفتن درنظر با که است درحالي اين و شده مطرح
 تجربۀ از يتأس به که دارد ايران اسالمي جمهوری تاريخ در ريشه ،«جمهور رئیس»

 ولي» مقولۀ ،مقابل در. گرديد مطرح انقالب حوالي در بار نخستین ایبر فرانسويان
 انصاری مرتضي شیخ نظیر فقها، نزد گذشته از که است قديمي مفاهیم از «فقیه

 جديد و قديم هاینگرش چنین ي تالق. است بوده نظر و بحث محل ،(ق1214-1281)
 در سو، يک از اکهچر گردد؛ وممفه دو اين نسبت  پیرامون  ابهامات ساززمینه تواندمي

 وناگونو آرای گ نظريات از سرشار فقها نوشتاری سنت فقیه، ولي مفهوم خصوص
در  آن یتموضوع عدم لحاظ به ،1358 سال تا ما دانانحقوق ديگر، سوی از. است

 .اندنداشته را بحث اين به حقوق اساسي ايران، فرصت ورود جدی
 شود که نوعي بیگانگي  نظری بین ه مشخص ميگفتبا درنظر گرفتن توضیحات پیش

وجود داشته « ولي فقیه و رئیس جمهور»اکثريت اعضای مجلس پیرامون دو مفهوم  
است؛ به اين صورت که اعضای معمم مجلس در سايۀ آشنايي با مفهوم واليت فقیه، 
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 اند، در خصوص مقولۀبه همان میزان که اطالعات تخصصي پیرامون اين مفهوم داشته
اند. متقابالً اعضای غیرمعمم مجلس نیز در تخصصي نداشته جمهور اطالعاترئیس 

« ولي فقیه»کنار  دفاع از مفاهیم حقوق مدرن، فاقد اطالعات تخصصي راجع به مقولۀ 
ساز سردرگمي در خصوص مرزهای دو تواند زمینهاند. همین بیگانگي نظری ميبوده

 گفته شود.مفهوم  پیش
 هوم و مفت که مجادله يا مباحثۀ اعضای مجلس يادشده در خصوص دشايان ذکر اس

وده بو مقام ين داباال، عمدتاً در شکل توجه يا تأکید بر مجموعۀ وظايف و اختیارات 
خیر در اداری است که در طول بیش از يک سدۀ است. اين وضعیت گويای تقابل ريشه

ن ای ايرانیاشهگیر نظام اندي، دامن«مشروعیت يا مشروعیت نظام»اشکال مختلف نظیر 
ت آنها گونه وارد سند بنیادين ما شده است؛ بدون اينکه تکلیف نسببوده و اين

 صراحت مشخص شده باشدبه
 يا  کارگیری واژگانگذار اساسي است تا حد امکان از بهبايستۀ گفتن است، بر قانون

ها راجع داشتربوط به برترديد ازجمله منازعات معبارات تفسیربردار جلوگیری کند. بي
ن س خبرگامجل به دو مفهوم باال در قانون اساسي را بايد در صورت مشروح مذاکرات
شده هیم يادمفا جستجو کرد و ازآنجا که در اين مجلس امکان  ايجاد  نسبت شفاف بین

اال بو مفهوم دوجود نیامده، بنابراين وقت آن رسیده است که نوعي تناسب موجه بین به
ست جمهوری نشان داد که نهاد حقوقي  ريا 1368تا  1358سالۀ د شود. تجربۀ دهايجا

ترديد يکي از اقدامات شايستۀ اش خالي شده است و بيمايۀ حقوقيدر ايران از درون
 وزيری باشد.جايي اين نهاد با نخستتواند جابهحقوقي، مي

 سانآن. است يگراند تجربۀ به تمسک اساسي، حقوق در معضل حل هایراه از يکي 
 نهاد ظهور  برای فضا که کشورهايي در دهد،مي نشان مدرن های دولت تجربۀ که
 در که چنانآن است؛ شده پرهیز نابجا پردازی واژه از نبوده، فراهم «رئیس جمهور»

رئیس » اصطالح شاناساسي حقوق در و بوده مورد عمل بريتانیا همچون کشورهايي
 از واژگان کردن  تهي جایبه است الزم مبنا، اين بر. است نشده هگرفت کاربه «جمهور
 رابطۀ و دست بزنیم «متناسب» گزيني واژه يا سازیواژه به شان،تخصصي مايۀدرون

 گفت توانمي راستا، اين در. کنیم ايجاد ايران اساسي حقوق عبارات بین موجهي
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 سال اصالحات از بعد ويژهبه ي،کنون اساسي قانون در رئیس جمهور وظايف و اختیارات
 .است «نخست وزير» شأن با متناسب ،1368

 به پارلماني -يسیاس رژيم نوعي ظهور برای زمینه گفته،پیش توضیحات مبنای بر 
 ظهور  شت پ در جدی نظری و معرفتي جريان اينکه بدون است، فراهم «ايراني سبک»

 تفسیر رمنظ از بايد را عیتوض اين در واقع،. باشد داشته وجود وضعیتي چنین
 گذشته هۀد چهار تجربۀ حاصل که دانست ايران حقوق از رئالیستي و پراگماتیستي

 متفکران هک است قديم /جديد ايران نظام نسبت پیچیدگي گويای وضعیت اين و است
 بايد صورتاين درغیر اند؛نداشته آن برای پیچينسخه برای امکاني و مجال پیش از

 شايد. شدمي زآغا پارلماني رژيم با 1358 سال در ايران اسالمي جمهوری رژيم تولد
 لندن در رانسهف ی«نوفل لوشاتو» جایبه انقالب از پیش دورۀ در خمیني امام اگر

 .بود ديگری گونۀ به ايران اساسي حقوق وضعیت يافت،مي اسکان
 ودنم باال، فهومم دو مورد در يادشده مجلس نمايندگان متفاوت مواضع که نماند ناگفته 

 در شانثقل قاطن که است معاصر ايران در جديد دنیای و قديم دنیای نزاع از نمادی و
 برسد؛ باتث به نقطه يک در بايد که است شده مخفي آنها پشت در و تخصصي مفاهیم

در . شد خواهد مواجه اعامتن با آينده در «مدرن ايران» از صحبت صورت،اين غیردر
 اين در هک است ايرانیان عملي و نظری تجارب انباشت حاصل کنوني، یتوضع واقع،
 محور بر سازیعاجما نیازمند آينده به رسیدن برای و اندرسیده به همديگر لحظه

 .هستیم «حقوقي دولت»
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عارف، شر من، )قم: دفتر والیت فقیه؛ پیشینه، ادله و حدود اختیاراتکرباليي پازوکي، علي،  .18
1392.) 

مي، قدری به قلم محمدمهدی نا ،نگاهی گذرا به نظریۀ والیت فقیه مصباح يزدی، محمدتقي، .19
 (.1382پژوهشي امام خمیني، )قم: مؤسسۀ آموزشي و 

)تهران:  ،رانحقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسالمی ایالدين، مدني، سیدجالل .20
 (.1388پايدار، 

 (.1351، )تهران: دانشگاه تهران، 1ج  ،فرهنگ معین معین، محمد، .21

 .(1344، 2)تهران: مؤسسۀ مطبوعاتي عطايي، چ  ،در مکتب استادنفیسي، سعید،  .22

، 1چ  ، )تهران: دادگستر،1ج  ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایراند محمد، هاشمي، سی .23
1378.) 

، 1چ  ، )تهران: دادگستر،2ج  ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانهاشمي، سید محمد،  .24
1380.) 

 مقاالت -

وق اساسي نگرشي نو به امضای قوانین در حق»رفتار، محمدرضا، آقايي طوق، مسلم و دولت .25
 (.1391) 58، ش نامۀ دیدگاههای قضاییفصل، «ايران

 مقايسۀ مي درجايگاه و نقش رهبری در قانون اساسي جمهوری اسال»اخوان کاظمي، مسعود،  .26
، ش العات انقالب اسالمیفصلنامۀ تخصصی مط، «های غربيآن با قوانین اساسي دموکراسي

1( ،1384.) 

، مجلۀ تحقیقات حقوقي، «فرانسه جمهوری در قانون اساسيانتخابات رياست»زاده، جواد، تقي .27
 (.1388) 49ش 
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ی اسالمي مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسي جمهور»زاده، جواد و علیکرمي، مظفر، تقي .28
 (.1391، )1، ش 4، مجلۀ مطالعات حقوقي دانشگاه شیراز، دورۀ «ايران

مۀ ، فصلنا«نانتخاب رياست جمهوری در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايرا»زاده، جواد، تقي .29
 (.1387) 3، ش 12مدرس علوم انساني، دورۀ 

مهوری ساسي ججايگاه فرامین مقام رهبری در حقوق ا»جاويد، محمدجواد و نامي، محسن،  .30
 (.1390) 34، پژوهشنامۀ حقوق اسالمي، ش «اسالمي ايران

ۀ سن و مقايمباني اختیارات رهبری در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايرا»پیک، سیامک، ره .31
ي، ، فصلنامۀ ديدگاههای حقوق«های رياستيجمهوری در برخي از نظامآن با اختیارات رئیس

 (.1377) 12ش 

های حقوق ، انديشه«ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسي»سلیمي، عبدالحکیم،  .32
 (.1390، )1عمومي، ش 

ان با مي ايراختیارات رهبری در حقوق اساسي جمهوری اسال»االسالمي، سید محسن، شیخ .33
سوم،  ، سال3دورۀ  خرداد،15، نشريۀ «نگرش تطبیقي به اختیارات رهبران در نظامهای لیبرال

 (.1385) 9ش 

 5ش  ، پژوهشنامۀ حقوق و علوم سیاسي،«های حقوقي دولتبررسي ويژگي»عباسي، بیژن،  .34
(1386.) 

دين هیم بنیال و مفاده فرمان حقوق عمومي: تأملي دربارۀ اصو»اکبر، گرجي ازندرياني، علي .35
 (.1390) 2، فصلنامۀ حقوق، ش «حقوق عمومي

، «يراناجمهور در حقوق اساسي واکاوی جايگاه رئیس»موالئي، آيت و مرادخاني، فردين،  .36
 (.1398) 2نامۀ حقوق اسالمي، سال بیستم، ش دوفصلنامۀ علمي پژوهش

وری اسي جمهون اسنت از قانسازوکارهای ناظر بر صیا»منصوريان، ناصرعلي و مالزاده، علي،  .37
 (.1394) 11، فقه و حقوق اسالمي، ش «اسالمي ايران


