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 چکیده

و تنظیم روابط سازماندهی دولت  در زمینۀمباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث  نیتر مهمیکی از 

قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسییار  

 یهیا  روشبراساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قیوا،   چراکه ،است رگذاریتأث

پارلمانی (  نیمه-ریاستی مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط )نیمه

هریک از کشورها، نظام سیاسی و ساختاری خاصیی را رراحیی و    زمینه ، که در اینشود یممطرح 

. در جمهوری اسالمی ایران، استقالل قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و اند کردهترسیم 

. موضوع اصلی این پارلمانی( معین شده است نیمه-ریاستی ریاستی )نیمه مجریه، نظام شبه قوۀشکل 

تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمیده از آن اسیت.    ۀپژوهش، تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحو

است که تغییر شکل  پرسشاین  به گوییپاسخ در پیاز روش تحلیل محتوا  یریگ بهرهاین نوشتار با 

تحقیق آن است که  یها افتهی؟ اجمال شود یممجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار  قوۀ

مجریه و روابط قوا در جمهوری اسالمی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبیانی   قوۀ شکل رییتغ

 چراکیه  ،ستین ریپذ امکانقانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن 

 ژهیی و بهمجریه  قوۀامکان تغییر شکل در قانون اساسی، اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که 

آنکه نماد اصلی  ژهیو به ،سازد یماساسی مواجه  یها تیمحدودحذف پست ریاست جمهوری را با 

 یها چالشپذیرش نظام پارلمانی بازگشت به  ،و از سوی دیگر است جمهور سیرئ ،جمهوریت نظام

می نییز بیرای اجتنیاب از آن    تجربیه شیده و انقیالب اسیال     آنهامدی اناکارمتعدد گذشته است که 

 به ثمر رسیده که این مسئله عیناً در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است. ها یمداناکار

 

  کلیدی یها واژه
 .نظام ریاستی نظام پارلمانی، نظام سیاسی، ،یساالر مردمتفکیک قوا، جمهوریت نظام، 

                                                           
1.                               Email: e.mousazadeh@ut.ac.ir                 
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 مقدمه. 1

سیاسی و حقوق  یها پژوهشسیاسی در  یها نظامع با وجود روشن بودن مفهوم، ابعاد و انوا
 Bailey, 2006:18)ر.ک: تفکیک قوا و انواع آن  ۀنظریاساسی و سیر تحول، پذیرش و تثبیت 

Banker, 2005: 73)  ر.ک: سازماندهی دولت  ۀنحوآن بر  ریتأثو(Carla, 1993: 71 ) منظور بهکه 
سیاسی شکل گرفته  یها نظاماهداف و تحقق  ها یآزاد، تضمین مداکار یها حکومتتحقق 

پارلمانی  نیمه-ریاستی نیمهریاستی، پارلمانی و  یها نظام یریگ شکلبه  هجینت در است که
اصلی در این  مسئله؛ (563 :1389؛ اردان، 38 :2007؛ شفیق، 204 :1431)ر.ک: علوان،  شود یم منجر )مختلط(

سازماندهی درونی دولت و  توان یمی، نوشتار، این است که چگونه با حفظ کلیت نظام سیاس
  نیااصلی پژوهش  سؤالروابط قوای درونی نظام سیاسی را بازنگری و تغییر داد. بر این اساس 

است که از منظر تحلیل مبانی و ارزیابی سیاسی، امکان تغییر روابط قوا در نظام جمهوری 
 ۀفرضی؟ شود یمآثاری بر آن بار مجریه چگونه است و چه  قوۀتغییر شکل  ژهیو بهاسالمی ایران 

پژوهش این است که در جمهوری اسالمی ایران ساختاری در قالب استقالل قوا پذیرفته شده 
و  کند یمو نمایندگان مجلس از سوی مردم حکم  جمهور سیرئاست که به انتخاب مستقیم 

قانون  177مصرح در اصل « جمهوریت حکومت»مفهوم تغییرناپذیری و عدم امکان بازنگری 
استفاده از ساختاری از  ۀاز سوی دیگر با توجه به تجرب وداللت دارد  مسئلهاساسی نیز بر این 

 یها چالشپارلمانی که به  پس از انقالب اسالمی در قالب نظام شبه های سالاستقالل قوا در 
نون دلیل اصول و موازین مصرح در قا بهمجریه  قوۀتغییر شکل  رو ازاین، دشمتعددی منجر 

بودن محتوای اصول مربوط به  ریرناپذییتغآن قانون، مبنی بر  177ذیل اصل  ژهیو بهاساسی 
گونه مواجه است، که این امر، تغییر تنظیم روابط  نصبا محدودیت « جمهوری بودن حکومت»

 ۀفرضی و سؤال و پژوهش پرسش گرفتن درنظر با و اساس این . برسازد یمقوا را ناممکن 
 احتماالت و فروض گرفتن درنظر با ارزیابی سیاسی و تحلیل مبانی و ابعاد از موضوع تحقیق،
 و نظام سیاسی لحاظ به نیز پژوهش این ضرورت و اهمیت که شود یم بررسی مختلف

از روش تحلیل محتوا  یریگ بهرهاین پژوهش با  .است آن بر مبتنی اسالمی جمهوری حکومت
 .رسد یمتحقیق به سامان  یها افتهیا دستیابی به نتایج و ب تینهادر و با تبیین ابعاد موضوع و 

 
 تحلیل مبانی شکلی نظام سیاسی .2

 برحسباست. هر کشوری « تفکیک قوا»و « نظام سیاسی»مجریه تابعی از دو اصل  قوۀشکل 
مجریه و تنظیم  قوۀماهیت نظام سیاسی حاکم بر آن و برداشت خاصی از تفکیک قوا، شکل 

مجریه و نوع  قوۀشکل  ،عبارت دیگر به. (Bailey, 2006: 158) ندک یمسیم روابط قوا را تر
سازماندهی حاکم بر روابط قوا، خود براساس شاخص متغیری است که در چارچوب شاخص 
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و از  شود یمتفکیک قوا، تنظیم  ۀو براساس برداشت خاصی از نظری« ماهیت نظام سیاسی»ثابت 
از نوع دینی « یساالر مردم»هوری اسالمی ایران نظام ر جمبآنجا که در نظام سیاسی حاکم 

و شکل خاصی از تفکیک قوا  قانون اساسی( 177و  57، 5، 2، 1؛ اصول 97 :1386)بهشتی، شده   پذیرفته
، ق.اساسی( 57؛ اصل 7 :1377؛ هاشمی، 272 :1385)عمید زنجانی، شده است  ینیب شیپ)استقالل قوا( هم 

مجریه در پرتو دو اصل مذکور )نظام  قوۀیین و تغییر شکل امکان هرگونه تع رو ازاین
 :شود میدینی و اصل تفکیک قوا( تحلیل  یساالر مردم

 
 دینی یساالر مردم نظام. 2. 1

نظام سیاسی را در اشکالی چون تئوکراسی، مونوکراسی، آریستوکراسی و  ربازیداندیشمندان از 
که  (108 :1377؛ قاضی، 35 :2007؛ شفیق، 198-199: 1389 عباسی،؛ 87: 1349 )ارسطو، اند کردهدموکراسی معرفی 

مذکور، دموکراسی با رویکرد دینی یا همان جمهوری  یها نظامن بیدر این میان کشور ما از 
دانسته  ناپذیررا تغییر« جمهوریت»و « اسالمیت»اسالمی را پذیرفته است و هر دو رکن آن یعنی 

که برخی از  شود یمکید شایانی أبر مشارکت سیاسی مردم تدینی  یساالر مردماست. در نظام 
از: انتخابات، شورا و مشورت، امر به معروف و نهی  اند عبارتسازوکارهای این مشارکت نیز 

ارتباط مردم و حکومت که  . در این نظام که از منکر، بیعت، النصیحه الئمه المسلمین و ...
مان نظام اسالمی به نگاه صادقانه به ارزش برخاسته از حقایق عقلی و نقلی است، حاک

امری  تنها نهدر امور اجتماعی،  و آنان، مشارکت مردم را شوند میمشارکت مردم سوق داده 
مونوکراسی و آریستوکراسی  یها حکومتنظیر آنچه در  -دانند ینمآور  تکلفوپاگیر و  دست

. (114 :1387)جوادی آملی،  دانند یمبلکه آن را سفارشی برخاسته از تعالیم دینی  -وجود دارد
نظام دموکراسی دینی، نه نظام مونوکراسی و تئوکراسی محض و نه نظام دموکراسی  رو ازاین

محوری و مبتنی بودن بر قوانینی است که  مداری و حق حقاین نظام  ۀبلکه شالود ،محض است
ر این نظام، حضور حق و ثابت است. از سوی دیگر، از آنجا که عناصر اصلی تحقق غایات د

مردم در حکومت تضمین  ۀفعاالنمشارکت  یها روشساختارها و  رو ازاینملت است،  ۀفعاالن
دینی از حیث شکل نظام سیاسی قالب ثابتی  یساالر مردمالبته باید توجه داشت که  شده است.

 ؛ا را برگزیندهریک از اشکال ریاستی، پارلمانی یا تلفیقی از آنه تواند یماقتضا  برحسبو  داردن
مجریه از شکل مشابه به  قوۀکه در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی، شکل  گونه آن
 گرایش پیدا کرد.« ریاستی شبه»به « پارلمانی»

 
 قوا تفکیک . 2.  2

تکیه بر تفکیک قوا از تمهیدات سیاسی مرسومی است که در برابر قدرت سیاسی رخ نموده 
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نفوذ یافت و محصول آن سازماندهی  ها شهیانددر  سرعت بهاین نظریه  .(305: 1389 )عباسی، است
 :Carla, 1993) پارلمانی شد نیمه-ریاستی نیمهریاستی، پارلمانی و  یها نظامروابط قوا در قالب 

، اند گفتهحکمرانی و نظام سیاسی سخن  خصوص. بسیاری از اندیشمندان مسلمانی که در (83
. عالمه نائینی تفکیک قوا را از اند کردهنیز  دییتأبلکه آن را  اند، نکردهتفکیک قوا را رد  تنها نه

دانسته و  جمشید از ناوظایف سیاسیه دانسته و معتقد است که اصل موضوع را مورخ
 :1385)ر.ک: نائینی،  اند دانستهو لذا آن را از سیاسات اسالمیه  اند معصومین )ع( آن را امضا فرموده

از انواع  کی چیهخمینی نیز ضمن اینکه حکومت اسالمی را منطبق با امام  .(252و  103
از سایر  یزیر برنامهضمنی به تفکیک مجلس  طور به، ولی دانند ینممتداول غربی  یها حکومت

. همچنین برخی (4 :1365)ر.ک: خمینی،  کنند یمنهادهای حکومتی از جمله مجری و حاکم اشاره 
و برخی،  (85 :1357)روحانی، ای انضباط امور الزم دانسته دیگر تفکیک قوای مملکتی را بر

 :تا یب)مکارم شیرازی،  اند دانستهی یی و قضایحکومت اسالمی را متشکل از سه گروه مشورتی، اجرا

دیگر معتقدند که حکومت اسالمی در عصر غیبت ی ا عدهو ( 76 :ق1399؛ سعید، 65 :1344؛ نوری، 42
 :1357)مشکینی،  شود یملس افتا، مجلس شورا و گروه اجرا محقق با تشکیل سه گروه به نام مج

 اند گفتهمسلمان تفکیک قوا را از اساس ناصواب دانسته و  نظران صاحب. با این حال، برخی (28
 .(221 :1373)حسینی طهرانی، قوا غلط است  ۀتجزیبراساس اصل مکتب، 

، بلکه یستنوا موضوع ناصوابی اندیشمندان اسالمی، تفکیک قر بیشتبه هر حال از منظر 
مد اکارفعلی ) ییکاراآن را با همین  رو ، ازایناهداف حکومت اسالمی است نیتأمروشی برای 

 :1389)ارسطا،  اند رفتهیپذساختن نظام سیاسی، جلوگیری از خودکامگی و تضمین حقوق ملت( 

درت است. البته باید اجرایی برای اعمال ق ۀشیوو یند افر. از این منظر تفکیک قوا یک (79
از تلقی خاصی از قدرت است؛  متأثرتفکیک قوا در غرب،  ۀنظریتوجه داشت که مبنای اصلی 

که از تمرکز  اند دهیکوشآنان با تکیه بر اصل تفکیک قوا، در جهت از بین بردن هراسی 
 که ندا گفته. بنابراین شود یمآفرین قدرت در یک شخص یا گروه عاید  خودکامهفسادانگیز و 

. این در (204 :1394؛ ویژه، 191 :1391؛ پروین، 211 :ق1431)ر.ک: علوان، باید قدرت، قدرت را متوقف کند 
و بالذات امری ممدوح، پسندیده و در  اوالًحالی است که در متون و نصوص اسالمی قدرت 

 یزیاقتدارآمبرخی موارد الزم و ضروری است. چنانکه در قرآن کریم، خداوند با صفات 
 (7: )فتح« جنود السموات و االرض»و اختیاردار  (18: )االنعام« القاهر»، (58: )ذاریات« ذوالقوه»همچون 

یاد شده و از برخی انبیا همچون حضرت داوود و سلیمان )ع( که صاحب حکمرانی و 
انبیاء  ۀمبارک ۀسور 79 ۀآیحکومت بودند، با قدرت و اقتدار فراوان یاد شده است. چنانکه 

)و « و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر: »کند یمضرت داوود )ع( را چنین وصف ح
 ۀسور 10 ۀ( و آیگفتند یمو پرندگان را رام و مسخر کردیم که همواره با داوود تسبیح  ها کوه
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)همانا « یدو لقد ءاتینا داوودَ مِنّا فضال یجبالُ اَوّبی معهُ و الطیر و النّا له الحد: »دیفرما یمسبا نیز 
شوید و  همصداو ای پرندگان با او  ها کوهبه داوود از سوی خود فضلی بزرگ عطا کردیم، ای 

و لسلیمان : »دیفرما یمآهن را برای او نرم کردیم( و در خصوص حضرت سلیمان )ع( نیز 
 «.الریح عاصفه تجری بامره الی االرض

مت، خلوص نیت و پاکی باطن بنابراین از منظر اسالمی، دسترسی به قدرت اگر با حک
انسانی خاستگاه بسیاری از برکات و خیرات گردد و سعادت دنیا و  ۀجامعدر  تواند یمباشد، 

آخرت را برای مردم به ارمغان آورد. از این لحاظ قدرت باید ابتدا در معصوم )ع( و سپس در 
)جوادی آملی،  شود یمقدرت با عصمت یا عدل ناب رام  چراکه ،دست نائب عادل وی قرار گیرد

امر مذمومی  اوالً ،. به هر حال از منظر اسالمی، قدرت به لحاظ ماهیت ابزاری که دارد(46 :1375
از تفکیک قوا، تقوا،  تر مهمکه شاید  شود یممختلفی مهار  یها روشبا  اًیثان ؛شود ینممحسوب 

اگر تفکیک قوا در ایمان، خلوص نیت، پاکی باطن، و حریت شهروندان باشد. بر این اساس 
طریقیت خواهد داشت نه موضوعیت و چون اصل تفکیک  ،حکومت اسالمی هم پذیرفته شود

نظام ریاستی و  مانندسازوکارهای برخاسته از آن نیز  رو ازاینابزاری و روشی دارد،  ۀجنبقوا 
وجود  و از منظر فقهی و دینی محدودیتی در تغییر آنها ردداابزاری و روشی  ۀجنبپارلمانی، 

نظام سیاسی اسالم بوده و در چارچوب  ریمتغاین عناصر جزء ارکان  چراکهنخواهد داشت؛ 
 و جایگزینی است. پذیرتحقق اهداف و غایات، تغییر

 
 قوۀبررسی تجربه تاریخی مشروطه و جمهوری اسالمی در خصوص شکل . 3

 مجریه

و آغاز فعالیت اولین  1285 ماهمرداد13شاه در  مظفرالدینبا امضای فرمان مشروطیت توسط 
همان سال و با تصویب قانون اساسی مشروطه و پس  ماهمهر 13مجلس شورای ملی در  ۀدور

و شکل و محتوای خود را  شد از آن متمم قانون اساسی، نظام پارلمانی مشروطه عمالً تأسیس
به  دیبا یم ،ملت داشت ۀبازیافت که به موجب قوانین مذکور قوای مملکت که ریشه در اراد

 27و 26)اصول  یه و اجرائیهیقوای مقننه، قضا :که عبارت بودند از شدند یمسه شعبه تجزیه 
متمم( و وزرا به  28)اصل  متمم( و این قوا همیشه از یکدیگر باید ممتاز و منفصل باشند

نفر اول  عنوان بهنیز  ریوز نخستمتمم( و  46موجب فرمان پادشاه عزل و نصب شده )اصل 
)اصل  متمم( و وزرا در برابر مجلسین مسئول بودند 15کابینه بوده )اصل  ۀمسئول ادار دولت،

متمم(. اما باید توجه داشت که کودک نوپای نظام پارلمانی مشروطه هرچند آغازین  44
و چندین برابر بیش از پیرمرد کهنسال استبداد برای  گذاشت یمروزهای تولد خود را پشت سر 

ایرادی  گونه چیهمعنا نبود که این نظام  بداناما این  ،سعادت همراه آورده بودمردم ایران خیر و 
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الزم بومی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای  یها رساختیزدلیل فقدان  بهنداشته باشد، بلکه 
پارلمانی از جمله نظام تحزب منضبط و فقدان حاکمیت قانون، کشور  ۀمشروطبرقراری نظام 
تصویب متمم قانون اساسی مشروطه تا ن بی ۀنحوی که در فاصل به ،شد یلیبد یبدچار تزلزل 

و منحل شدند و  ندآمدکابینه بر روی کار  وسه یسسال،  13ه.ش. یعنی حدود  1299 ۀواقع
قانونی خود را به پایان برسانند و قبل از  ۀنیز نتوانستند دور یگذار قانوناز مجالس  کی چیه

 :1388 )نجفی،کشور دچار ایام فترت شد  یگذار قانونو نظام  ندشدموعد قانونی خویش منحل 

ه.ش. سلطنت برخالف صراحت قانون اساسی از خاندان  1299، تا اینکه پس از کودتای (263
قاجار خلع و به پهلوی منتقل شد و کشور در کام استبداد کامل فرو رفت و برخالف قانون 

به محاق رفت و عمالً حاکمیت و  ،نبود بردار لیتعطاساسی، اساس مشروطیت که جزئاً و کالً 
 یها تیصالحدارا بودن اختیارات و  با وجوددر اختیار فردی قرار گرفت که  گانه سهقوای 

ذکر  شایانمتمم(.  44 از هرگونه مسئولیت و پاسخگویی مصون و مبرا بود )اصل فرد منحصربه
از  نبودن دلیل برخوردار بهی دوم نیز بلکه پهلو ،مختص دوران قاجار نبود ها نهیکاباست تزلزل 

کابینه را تجربه  وهشت یسکوتاهی  ۀفاصلالزم برای نظام پارلمانی مشروطه در  یها رساختیز
 .(147 :1388)آبراهامیان،  دربار نداشتند ۀهیچ استقاللی در برابر اراد ها دولتکرد که بسیاری از این 

« جمهوری اسالمی»از استبداد پادشاهی،  احتراز منظور بهبا پیروزی انقالب اسالمی و 
ی یامور اجرا ۀشکل حکومت پذیرفته شد که تا تصویب قانون اساسی فردی برای ادار عنوان به

 ۀادار ۀنحودلیل ناهماهنگی در  بهکشور توسط حضرت امام خمینی )ره( منصوب شد، لکن 
نون اساسی و استقرار امور کشور این انتصاب به یک سال هم نکشید تا اینکه با تصویب قا

دلیل  به، لکن دشدر کشور برقرار  1359 ماهپارلمانی از شهریور شبهنهادهای برآمده از آن نظام 
امام خمینی)ره( در جایگاه رهبری نظام  ۀحضور مقتدران با وجودهمان اشکاالت سابق و 

نه و غیره ، اعضای کابیریوز نخستعدم توافق در تعیین  مانندمتعددی  یها چالشاسالمی، 
و  زمینهکشور را با بحران اساسی مواجه ساخت که در این  ها چالشایجاد شد که برخی از این 

 ،مجریه و روابط قوا بود قوۀاصالح شکل  آنها نیتر مهمهمچنین برخی از عوامل دیگر که 
فرمان حکومتی امام خمینی)ره( مبنی بر بازنگری در قانون اساسی صادر شد که پس از 

که این نظام در د شریاستی جایگزین نظام سابق  شبهنهایت نظام در ی جلسات متعدد برگزار
کشور و تنظیم  ۀادار ۀچندان جدی برای نحو یها چالشپارلمانی سابق  شبهمقایسه با نظام 

کشور ما چندان با  بوم ستیزشرایط و  ۀمجموع رسد یمنظر  بهروابط قوا نداشته است. بنابراین 
 پارلمانی همخوانی ندارد.  شبه شکل پارلمانی و
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 ارزیابی سیاسی فروض احتمالی. 4
محتوای اصول مربوط به  ،به قانون اساسی 177الحاق اصل  با 1368در جریان بازنگری سال 

عنصری  منزلۀ بهبرای ماهیت سازماندهی روابط قوا،  ییمبنا عنوان به« جمهوری بودن حکومت»
مبنای مسئله رهبری،  عنوان بهنیز « والیت امر و امامت امت»که  گونه همانتغییرناپذیر اعالم شد. 

جمهوری بودن »قانون اساسی  177. به هر حال، به موجب اصل دشاعالم  ریرناپذییتغ یامر
 ۀشک مسئل یبنظام گنجانده شده است و  ریرناپذییتغدر ردیف اصول بنیادین و « حکومت

، 60، 56، 6، 1اصول  مانندد قانون اساسی شکل حکومت و روابط قوا که موضوع اصول متعد
نبوده و الزم و ملزوم همدیگرند. « جمهوری بودن حکومت»است، جدا از  122و  114، 113
« جمهوری بودن حکومت» ۀکنند نیتضمیادشده،  تردید احترام به محتوای اصول رو بی ازاین

ی یاجرا یها نظاممجریه موجود و گرایش به سمت  قوۀاست. بر این اساس، تغییر شکل 
و محظوراتی مواجه است. با این همه و با درنظر گرفتن  ها تیمحدوداحتمالی با 

مجریه، بررسی  قوۀمذکور، در ادامه فروض احتمالی برای اشکال مختلف  یها تیمحدود
برخوردار از حصر عقلی نیز  لزوماًشده  مطرحیادآوری است که فروض احتمالی  شایان. دشو یم

منطقی است و ممکن است فروض احتمالی دیگری نیز  یمبتنی بر نوعی استقرا نیست، بلکه
قابل طرح باشد. در هر صورت مالک اصلی در رد یا پذیرش فروض  نظران صاحبتوسط 

پیشنهادی، میزان انطباق و عدم انطباق آن با ثابتات قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
 .است« بودن حکومت جمهوری»عنصر  ژهیو به 177مصرح در اصل 

 
 (یریوز نخست و جمهوری ریاست رهبری،) رکنی سه مجریه قوۀ: اول فرض. 4.  1

 و جمهوری ریاست رهبری، نهاد از متشکل رکنی سه ۀمجری قوۀ پذیرش احتمالی، فرض اولین
رئیس کشور و  عنوان بهدر این فرض ضمن استمرار نهاد رهبری  .است یریوز نخست پست

 یریوز نخستدومین مقام رسمی کشور، با اضافه شدن پست  عنوان بهری پست ریاست جمهو
و نمایندگان  جمهور سیرئ. در این حالت دشو یمرکنی تشکیل  سه ۀمجری قوۀبه این مجموعه، 

پس از معرفی  ریوز نخستمستقیم مردم و  یآراپارلمان از طریق انتخابات عمومی و با کسب 
د شد که این شیوه، منطبق با اصول و روح حاکم نب خواهاز سوی پارلمان انتخا جمهور سیرئ

 قانون اساسی ندارد 177در اصل  شده نییتع یها تیمحدودو مغایرتی با  استبر قانون اساسی 
امر و  تیوال»و  «حکومت بودن یجمهور» چراکه با پذیرش این فرض، ،(67: 1378)هاشمی، 

. کند ینمبه هیچ عنوان تغییر پیدا  «یعموم یآرا به اتکابا  کشورامور  ۀادار» زینو  «امت امامت
، هیچ مانعی برای 177اصل  ژهیو بهدر قانون اساسی  شده نییتع یها تیمحدودبنابراین با لحاظ 

 چنین نظام سیاسی وجود ندارد.  یسو بهحرکت 
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و  مقننه و مجریه قوۀانتخاب هریک از ارکان  ۀنحوکه در خصوص  ییها یژگیواما با 
که اتخاذ چنین  شود یم، مشخص به بعد( 191 :1377)ر.ک: قاضی، نها با یکدیگر وجود دارد روابط آ

ناشی از آن است و استقرار نظامی است که  یها چالشبازگشت به گذشته و  ینوع به یا وهیش
آن در  یها چالشنظامی که بارها  ؛در کشور حاکم بوده است 1368تا  1358زمانی  ۀبازدر 

با  جمهور سیرئتنظیم روابط  ۀنحوت دولت و أتا تشکیل هی ریوز نخستیین توافق بر سر تع
)شادلو،  نمود و بروز داشته است« نفر 99 ۀقضی»و کابینه و مجلس و قضایایی نظیر  ریوز نخست

حقوق اساسی  ۀعرصگرد در  این اقدام ضمن آنکه نوعی ارتجاع و عقب هر حالبه  .(54: 1386
پس از انقالب اسالمی  یها سالاشکاالت بسیاری است که در ، حاوی دشو یمکشور محسوب 

وجود این  اساساًمیان قوا و نهادهای رسمی کشور حاکم بوده و  1368و پیش از بازنگری سال 
مواردی بود که به صدور فرمان بازنگری قانون اساسی از سوی امام  نیتر یاصلاشکاالت از 
 .(597: 1385)عمید زنجانی،  دشمنجر خمینی )ره( 

اگرچه از منظر  ،که توصیف آن گذشت یا وهیشرکنی به  سه ۀمجری قوۀنتیجه آنکه استقرار 
استقرار چنین نظامی به معنای  ،قانون اساسی با محدودیتی مواجه نخواهد بود 177اصل 

مقننه در کشور بوده  قوۀمجریه و  قوۀ ریگ بانیگربازگشت به مشکالتی است که در گذشته 
 قوۀ. بنابراین تعیین مدل دشو یمبروز آن فراهم  ۀبا این اقدام بار دیگر زمیناست و اکنون 

از مشکالت  یا گره تنها نهمجریه و ساماندهی روابط قوا به این شیوه معقول نخواهد بود و 
که در  را بسیاری یها گرهبلکه خود  ،سیاسی کشور نخواهد گشود یها یناهمگونساختاری و 

است، بر مشکالت کنونی خواهد افزود. ممکن است ادعا شود که ده شگذشته نیز تجربه 
، 1358-68 یها سالشده در خالل  تجربه ۀشیوجلوگیری از بازگشت به روش و  منظور به

اعتماد و  یرأبلکه توسط رهبری تعیین و برای اخذ  ،جمهور سیرئ توسطنه  ریوز نخست
گفت که در این  توان یمن ادعایی که در برابر چنی شود یمتشکیل کابینه به مجلس معرفی 

: ممکن است در این فرض اًیثان : چه نیازی به پست ریاست جمهوری خواهد بود؟اوالًصورت 
 که در فرض سوم به آنها خواهیم پرداخت. دیآ  شیپ ییها یناهماهنگمشکالت و 

 
 ( جمهور سیرئ میرمستقیغمجریه دورکنی )رهبری و انتخاب  قوۀفرض دوم:  .4. 2

مجریه دورکنی متشکل از  قوۀمجریه، تشکیل  قوۀین فرض احتمالی برای تغییر شکل دوم
و از  میرمستقیغ صورت به جمهور سیرئبه این نحو که  ،رهبری و ریاست جمهوری است

؛ اداره کل امور 510: 1381 کل امور فرهنگی،ادارۀ ) شود یمت و مجمع ترکیبی انتخاب أطریق یک هی

ت و مجمع را اکثریت مطلق نمایندگان مجلس أآن هی توان یم برای مثال که ،(1213: 1364 ،فرهنگی
همراه اعضایی از سایر  مجموع نمایندگان به چهارپنجم مثالًیا حد نصاب خاصی از نمایندگان 
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نهادهای حکومتی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای 
الواسطه با این ویژگی از  مع صورت بهتقرار نظام جدید نگهبان و... تلقی کرد. در این فرض، اس

و  یرأنیز با  جمهور سیرئو  اند شدهتوسط مردم انتخاب  ماًیمستقآنجا که نمایندگان پارلمان 
و  ردندا« جمهوری بودن حکومت»مغایرتی با رو  ازاین، شود یمانتخاب نمایندگان مردم تعیین 

در اصل اول قانون اساسی فراهم است. از سوی زمینه برای تحقق حکومت جمهوری مندرج 
مشاهده کرد که ضمن حفظ  توان یمسیاسی نیز  یها نظاممشابه این وضعیت را در برخی  ،دیگر

در حال حاضر نظام سیاسی کشورهایی  برای مثال. اند کردهجمهوریت، نظام پارلمانی را مستقر 
قانون اساسی ترکیه پیش از بازنگری از و  استچون لبنان، یونان، سوئیس و آلمان فدرال چنین 

 1793ی پس از تعلیق قانون اساسی یاجرا قوۀیا اینکه انتخاب  کرد یمچنین روشی تبعیت 
سوم و چهارم فرانسه مبتنی بر این  یها یجمهوردر  جمهور سیرئفرانسه و همچنین انتخاب 

بوده است که  نیچن نیاشیوه بوده است. نظام حکومتی اتحاد جماهیر شوروی )پیشین( نیز 
تاریخی بیانگر این امر  ۀتجرب چراکهبسیار نادر و در حکم عدم است،  ییها نظامامروزه چنین 

 .(316: 1389)عباسی،  شود یممجریه پنهان  قوۀاستبداد  ۀسایبه مرور زیر  ییها نظاماست که چنین 
اما  ،نداردذکر است که هرچند این فرض به ظاهر مغایرتی با جمهوریت نظام  شایان

است که در ادامه به برخی زوایای آن  یتر قیدقترکیب و تحقق احتمالی آن نیازمند ارزیابی 
 :میپرداز یم

 
 کننده انتخابت أترکیب هی( الف

 در خصوص ،میشو یمدر ارزیابی این شیوه از نظام جمهوری، اولین پرسشی که با آن مواجه 
فعالیت آن برای انتخاب  ۀنحوو  کننده انتخابت أچگونگی ترکیب و سازوکار تشکیل هی

 توان یمت أمتفاوتی را برای ترکیب اعضای این هی یها حالتاست که البته  جمهور سیرئ
از سوی نمایندگان پارلمان  جمهور سیرئآن انتخاب  نیتر مرسومو  نیتر مهمدرنظر گرفت که 

د در مقام تقنین و ذاتی خو یها تیصالحاست. در این روش در واقع پارلمان ضمن اعمال 
نیز، ایفای نقش خواهد  جمهور سیرئ ۀکنند انتخابت أهی عنوان به ،(162: 1377)هاشمی،  نظارت

متفاوتی  یها بیترکممکن است از  کننده انتخابت أهیکرد. حالت متصور دیگر آن است که 
سایر تشکیل شود که در این حالت اعضای آن مشتمل بر اعضای انتخابی و انتصابی از سوی 

اعضایی باشد که مردم با  ۀدربرگیرند تواند یمنهادهای حکومتی خواهد بود. اعضای انتخابی 
 مانند ،اند کردهمستقیم خود و از طریق برگزاری انتخابات عمومی آنها را انتخاب  یرأ

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا، اعضای مجلس 
اشخاصی را در برگیرد که از سوی نهادهای  تواند یم. . اعضای انتصابی نیز خبرگان رهبری و.
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یه، یا رهبری یقضا قوۀشورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام،  مانندمختلف حکومتی 
آن است که هر ه زمینمهم در این  ۀنکت. ندشو یمانتخاباتی معرفی ت أهیبرای عضویت در 

، به دشوافزوده  کننده انتخابت أهیتصابی در ترکیب اعضای و تعداد اعضای ان شمار بر اندازه
و وصف جمهوری بودن نظام سیاسی  شود میاز جمهوریت حکومت فاصله گرفته  اندازههمان 

 کشور مخدوش خواهد شد.
وارد بر این  اشکاالت تر مهم ۀنکت، کننده انتخابت أهیبه هر روی، فارغ از ترکیب اعضای 

بررسی و مناقشات احتمالی که در ادامه  اشکاالت نیاجه داشت که روش است. البته باید تو
 کننده انتخابت أترکیب اعضای هی ۀدربار، به هر دو حالت و حاالت احتمالی دیگر شدخواهد 

در بروز این اشکاالت احتمالی  یریتأث کننده انتخابت أهیو چگونگی ترکیب  گردد یبازم
 نخواهد داشت.

 
 ارزیابی فرض دوم( ب
نخستین اشکال وارد بر این روش، در چارچوب و بستر سیاسی و اجتماعی ایران، نبود نظام . 1

خود  فرد منحصربه یها ژهیکارویک نهاد سیاسی با  عنوان بهحزبی منظم و منسجم است. احزاب 
معقول و آزاد  یکه در فرایندند کنساماندهی  یا گونه بهمبارزات انتخاباتی را  یها انیجر قادرند

خود را در معرض  یها طرحو  ها برنامهو به دور از هیجانات و احساسات کاذب، کاندیداها 
 ۀدهند بازتاب. بنابراین در نظام حزبی، پارلمان (196: 1382)بارنت،  گذارندبانتخاب مردم 

که  واقعی و به دور از احساسات و هیجانات زودگذر مردم خواهد بود. از آنجا یها خواسته
 یها چالشاست، یکی از مد اکارتحقق چنین وضعیتی مستلزم وجود نظام حزبی منضبط و 

مجریه از وضعیت کنونی به شکلی دیگر با مشخصات مفروضی  قوۀاساسی برای تغییر شکل 
اجتماعی ایران کنونی  -که در باال بیان شد، بررسی امکان برقراری تحزب در سپهر سیاسی

این چالش نیازمند بررسی دو موضوع اساسی است: نخست آنکه از  است. پردازش تفصیلی به
مورد  تا چه حد ،که در بسیاری از کشورها رایج است یا وهیشمنظر مبانی دینی، تحزب به 

قبول واقع خواهد شد؟ و دوم آنکه با فرض پذیرش تحزب و عدم مغایرت آن با مبانی دینی، 
ظرفیت پذیرش این نهاد سیاسی  تواند یم مدت اهکوتما در  ۀجامع یاسیس -یفرهنگ تیوضعآیا 

پاسخ تفصیلی به این دو پرسش خود پژوهشی  شک بیالزامات خود دارا باشد؟ که  ۀهمرا با 
آن است که کشور ما  ،با قاطعیت گفت توان یمتنها چیزی را که  اجمال به اما ،طلبد یممجزا را 

 در حال حاضر فاقد نظام تحزب منسجم و منظم است.
دیگر با آن مواجهیم، فقدان نظام ۀ شیوی به یاشکال دیگری که در مسیر تغییر نظام اجرا. 2

. در حال (164: 1388 )گرجی، جامع انتخاباتی در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی است
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چندان صحیح و معقول نیست.  رسد یمنظر  بهانتخاباتی  یها حوزهدر  ها یکرسحاضر توزیع 
و جمعیت مستقر در آن شهرها وجود  ها یکرسر شهرهای بزرگ تناسبی بین تعداد دبرای مثال 

شهرهای بزرگ در  یها یکرستک نماینده از مجموع  یشهرها یها یکرسندارد یا مجموع 
 ها یکرسدر این شهرها بیشتر است. این در حالی است که باید  دهنده یرأقیاس جمعیت 

دلیل عدم تعلق به یک حزب  بهیا اینکه نمایندگان  جمعیت و تناسب آنها توزیع شود برحسب
 پذیر ینیب شیپمنسجم و مشخص، دارای رویکرد واحد و  ۀبرنامآن فقدان  تبع بهسراسری و 

 ها یکاست. در نتیجه وجود چنین کنند یمبسیار سیال عمل  ها برنامهو در اعالم مواضع و  یستندن
انتخابات  ۀنتیجپارلمانی،  یها یکرس ۀعادالننادر مجلس شورای اسالمی و توزیع  ییخألهاو 

دیگر افراد ترجیح  ۀبرخی را بر اراد ۀاراد ریتأثو  کند میواقعی ملت دور  ۀارادرا از خواسته و 
انتخابات پارلمان  ۀجینت مذکورخواهد داد. با این توصیف و با وجود و استمرار دو اشکال 

اقعی مردم خواهد بود و این یعنی فاصله و ۀارادبه دور از خواست و  شک یب ،هرچه باشد
بیان  ناپذیر تغییر 177گرفتن از حکومت جمهوری و جمهوریت نظام که براساس ذیل اصل 

 شده است. 
 دیگرسیاسی و  یها نظامسایر  یها تجربهنادیده گرفتن  رباشکال سوم ناظر . 3

نظام  یسو بهو حرکت به این معنا که کشورها برای کاستن از اقتدار پارلمان  ؛کشورهاست
را زیادی مجریه اقتدارات  قوۀمنسجم سیاسی، از اقتدارات پارلمان کاسته و در مقابل به رئیس 

 قوۀ؛ در این کشورها پس از بروز مشکالت فراوان در اجرای وظایف مربوط به اند کردهاعطا 
لمانی، به سمت مجریه در نهایت به این نتیجه رسیدند که با دست کشیدن از اقتدار مطلق پار

 ۀنمون. (382 :1388)گرجی،  ندکنحرکت  جمهور سیرئاعمال بیشتر اقتدار  ۀن زمینساختفراهم 
تاریخی چنین اتفاقی را در جمهوری پنجم فرانسه و اصالحات اخیر قانون اساسی کوبا، ترکیه 

 توان یم اروپا ۀاتحادی( در تعلیق پارلمان برای خروج از 2019و حتی اقدام اخیر انگلستان )
بسیاری از ن ساختخوبی است بر این ادعا که محدود  دیمؤ. بنابراین این تجارب دکرمشاهده 

 یریگ میتصمبه اجازه و موافقت پارلمان، فرصت آزادی عمل و  جمهور سیرئ یها تیصالح
 .ندک یممجریه سلب  قوۀرا در بسیاری از موارد از  موقع بهصحیح و 

 برای الزم اقتدار پارلمان حاضر، حال باید یادآور شد که دربر اشکاالت مذکور  عالوه. 4
 تغییر رو ازاین. است به دور و عاری مذکور نیز اشکاالت این از و 1رددا را مجریه قوۀ کنترل
 عبارت به. داشت نخواهد کشور سیاسی نظام برای عایدی مفروض، نظام شکل به موجود نظام
 را پارلمان توسط مجریه قوۀ مهار اساسی، قانون در موجود یفعل تیظرف حاضر حال در ،بهتر

                                                           
 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون...  و 133 ،123 ،122 ،90 ،89 ،88 ،87 اصول: ک.ر. 1
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 سؤالاز آنها  ،هدد تذکر وزرا و جمهور سیرئ به تواند یم پارلمان چراکه است، کرده ینیب شیپ
 و قیتحق حق یاسالم یاشور مجلس اساسی، قانون 76 اصل مطابق و کند ضاحیاست ،کند

 ،ها عهدنامه ۀکلی 77 اصل بقمطا ،دیگر سوی از و دارد را کشور امور تمام در تفحص
 اسالمی شورای مجلس تصویب نیازمند ،یالملل نیب یها نامه موافقت و قراردادها ،ها نامه مقاوله
 دولت طرف از یخارج و یداخل عوض بدون یها کمک ای وام دادن و گرفتن همچنین. است

 اسالمی شورای مجلس تصویب به منوط ضرورت موارد در یخارج کارشناسان استخدام و
 و قانون موجب به مگر ،شود ینم وضع یاتیمال نوع چیه نیز مالیاتی موضوعات در. است

 که گرفت نتیجه توان یم اوصاف این با مجلس. سوی از کشور کل ۀسالیان ۀبودج تصویب
 را ها میتصم از بسیاری اتخاذ صالحیت کشور، اجرایی مسائل یا پاره در جز جمهور سیرئ

 نظام حاضر حال در بنابراین. داشت نخواهد اسالمی شورای مجلس مصوب قانون ۀاجاز بدون
 توان یم بلکه ،نیست کشورها سایر در مصطلح معنای به یاستیر نظام ما، کشور در سیاسی

 در که فراوانی مصادیق. است مجلس ای مقننه قوۀ اقتدار و تیارجح با یریاست مهین نظام گفت
اخذ  در یریگ شکل بدو از که مجریه قوۀ رو ازاین. ادعاست ینا دیمؤ ینوع به نیز شد بیان باال
 ،سؤال تذکر، طریق از مجلس نظارت تحت همواره عمل در ها تیصالح اعمال تا اعتماد یرأ

 .نیست رها و مهار یب قوۀ یک دارد، و ... قرار ضاحیاست امکان

 
 (ایشان سوی از منصوب مقام و رهبری) دورکنی مجریۀ: سوم فرض. 4.  3

فردی  یرهبرو  ودش میحذف  یجمهور استیرفرض احتمالی حالتی است که پست  نیسوم
 یگریدهر عنوان  ای ریام ای حاکم ایوزرا  أتیه سیرئ ای ریوز نخست ایرا با عنوان صدراعظم 

. در (1249: 1364 کل امور فرهنگی، ۀ؛ ادار562: 1397)بابائی مهر،  ندک یمتصور کرد، منصوب  توان یمکه 
زیابی این فرض باید گفت از آنجا که جمهوریت رکن اصلی نظام سیاسی کشور بوده و ار

تبع آن موقت  بهشرط برای جمهوریت نظام تناوب قدرت و  نیاول رو ازاین ،ستا ناپذیرتغییر
مجریه  قوۀ رکناز دو  یکیاست که  نیازمامداری است و دومین شرط جمهوریت،  ۀدوربودن 

چراکه در غیر این صورت نظام جمهوری پارلمانی عنوان  ،ه باشدمردم داشت یرأدر  شهیر
صحیحی نخواهد بود. بنابراین در این حالت برای صدق عنوان جمهوری به حکومت ناگزیر 

 زمامداری او موقت و محدود باشد.  ۀو دورد شونباید یکی از دو رکن از سوی مردم انتخاب 
مردم و برای مدت معین انتخاب شود،  یرأاگر این فرض را بپذیریم که رهبری توسط 

مشروعیت حکومت از منظر شیعه که به نظر مشهور فقها  ۀنظریپذیرش این فرض با اساس 
الحیت ، ص. بر این اساس(16: 1367)خمینی،  در تغایر خواهد بود ،نصب الهی است ۀنظریمبتنی بر 

نه انتخاب و عزل او. است  هیفق یولاصلی مجلس خبرگان رهبری، تشخیص انتصاب و انعزال 
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خبرگان است  ۀعهدبر « تعیین رهبر»( عبارت 107در قانون اساسی )از جمله در اصل  رو ازاین
است. « توکیل»و انتخاب « یلتو»نه انتخاب رهبر و تفاوت این دو در آن است که تعیین، 

ساس وکالت، نه اینکه فقیه را برا کنند یمرا کشف  هیفق یولخبرگان رهبری، انتصاب  رو ازاین
مستقیم وکیل خود قرار دهند. بنابراین  طور بهالواسطه وکیل مردم و  معانتخاب کنند و او را 

فقهی و اصول  یمبانمنتخب مردم است، با  یا دودرجه صورت بهپذیرش این فرض که رهبر 
تعیین رهبری به همان  ۀنحو کهاست  نیا. فرض دوم رسد یمنظر  بهقانون اساسی مغایر 

، اما کنندخبرگان رهبری منتخب مردم، رهبر را تعیین  یعنیباقی بماند،  اش یفعلصورت 
 یفعل تیوضعمشابه  قاًیدق. این حالت دشو یماز طریق انتخابات عمومی برگزیده  ریوز نخست

را  ریوز نخست ۀکلم جمهور سیرئ یجا بهبا این تفاوت که  ،است که مجری و حاکم است
 است وتغییر الفاظ  صرفاًدر قانون اساسی  ای ابراین چنین بازنگری. بنمیا ساختهجایگزین آن 

 بار نخواهد آورد.  بهنتایج جدیدی را 
 

 (پارلمان دییتأ مورد ریوز نخست و رهبری) دورکنی مجریۀ: چهارم فرض. 4.  4
اعتماد به  یرأرا رهبری تعیین و برای اخذ  ریوز نخست چهارمین فرض احتمالی، این است که

حکومتی  یها نظام. این فرض شبیه (450-452: 1381 کل امور فرهنگی،ادارۀ ) کند یمان معرفی پارلم
شبیه نظام  ینوع بههمچنین  .فرانسه، آلمان، ایتالیا و ایرلند است مانند ییکشورهادورکنی در 

 پارلمانی قبل از انقالب اسالمی است که انقالب اسالمی در راستای مبارزه با آن نظام ۀمشروط
گفت در نظام  توان یمکه از جمله  داردشکل گرفته است. در هر حال این فرض نیز اشکاالتی 

آن نظام  وگرنه ،زمامداری او موقت و محدود باشد ۀو دور یانتخابجمهوری باید رئیس کشور 
نخواهد بود. البته باید توجه داشت که ممکن است قائالن این فرض، جمهوریت را « جمهوری»
عمومی همان جمهوری است. این  یآراامور کشور به اتکا  ۀادارنا کنند که صرف مع طور نیا

عمومی تداخالتی  یآرا یاتکاامور کشور به  ۀادارجمهوریت و ن بی هرچنددر حالی است که 
 یجمهور»تمایز میان  توان یماما با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسالمی  ،وجود دارد

در  که یطور به ،را مشاهده کرد« عمومی یآرا یر کشور به اتکاامو ۀادار»و « حکومت بودن
مستقل در کنار سایر عناصر  صورت بهرا « حکومت بودن یجمهور»قانون اساسی  177اصل 
 یها هیپا» و «یاسالم نیمواز اساسبر مقررات و نیقوان ۀیکل یابتنا» و «نظام بودن یاسالم»نظیر 

 با کشور امور ۀادار»و « امت امامتامر و  تیوال»و « نرایا یاسالم یجمهور اهداف و یمانیا
مطرح ساخته  ریرناپذییتغموارد  عنوان به« رانیا یرسم مذهب و نید»و « یعموم یآرا به یاتکا

 گذار قانونبرداشت کرد که منظور  طور نیا توان یم 177است. در نتیجه از سیاق نگارش اصل 
امور  ۀادار»و « جمهوری بودن حکومت»اوت میان اساسی از ذکر مستقل این موارد، وجود تف
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به  یامور کشور با اتکا ۀبه ادار اکتفااست. بنابراین صرف « عمومی یبه آرا یکشور با اتکا
بلکه برای تحقق این امر ضروری  ،دشوبه تحقق جمهوریت نظام منجر  تواند ینمعمومی  یآرا

 آن منتخب مردم باشد. مجریه یا حداقل یک رکن از ارکان  ۀقواست تا ارکان 
 
 «جمهوریت»فرض پنجم؛ ایجاد نظام سیاسی بدون لحاظ . 4.  5

ذیل  ذکرشده یها تیمحدودکه  میساز یمدر این فرض توجه خود را معطوف به این مسئله 
 مقررات و نیقوان یۀکل یابتنا و نظام بودن یاسالم» به مربوط اصول یمحتواکه  177اصل 

 یجمهور» و «رانیا یاسالم یجمهور اهداف» و «یمانیا یها هیپا» و «یاسالم نیمواز اساسبر
 «یعموم یآرا به یاتکا با کشور امور ۀادار» زین و «امت امامت و امر تیوال» و «حکومت بودن

و  ردداساختاری  درونماهوی و  ۀجنب، داند یم ریرناپذییتغرا  «رانیا یرسم مذهب و نید» و
لوگیری از تحوالت ناگهانی نظام سیاسی کشور توسط شورای برای ایجاد ثبات و ج صرفاً

بازنگری یا نهاد مفسر قانون اساسی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر نهاد و مرجع 
درنظر گرفتن چنین شروطی هنگام بازنگری در قانون اساسی  وگرنه ،1تاسده شدیگری ایجاد 

 قوۀسیاسی برای شورای بازنگری یا  محدودیت و الزامی را برای تغییر شکل نظام گونه چیه
قانون  4اینکه به استناد اصل  ژهیو به، (821: 1385 )عمید زنجانی، وجود نخواهد آورد به مؤسس

نیز حاکم  177اصول قانون اساسی حتی اصل  ۀهماساسی مفاد این اصل بر اطالق و عموم 
که فقهای  میگذار یمین شرطی فرض را بر ا به. البته زند یمو آن را تقیید یا تخصص  است

را منطبق با موازین اسالم تشخیص ندهند. با فرض « جمهوری بودن حکومت»شورای نگهبان 
جمهوری بودن حکومت و  شرط  بهعملی آن عدم پایبندی  ۀنتیجپذیرش چنین دیدگاهی که 
قانون اساسی خواهد بود، تحقق فرض چهارم با دو رکن  177در مغایرت صریح با اصل 

منتخب پارلمان و منصوب رهبری باشد،  ریوز نخستکه  طوری بهوزیری  نخستو رهبری 
 پذیر خواهد بود. امکان
با برقراری نظام مندرج در فرض چهارم و با پذیرش دو رکن رهبری و  رسد یمنظر  به

و از  ودش  نییتعتوسط رهبر  ریوز نخست که یطور به ،مجریه قوۀ رأسدر  یریوز نخست
سیاسی و  ۀعرصآثاری نیز در  ،مغایرت با نص قانون اساسی جز بهماد بگیرد، اعت یرأپارلمان 

همراه خواهد  بهاجتماعی ایران ایجاد خواهد شد که در برخی موارد نتایج ناخوشایندی را 
اجرایی در امور اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی  یها یکاستبه  توان یمآنها  ۀجملداشت. از 

                                                           
ل شکلی را نیز مانند جمهوریت ثابت شناخته است، لکن امکان تغییر شکل نظام با حتی برخی از مسائ 177. هرچند اصل 1

(. حقوق اساسی ایران، 1385حفظ محتوای حاکمیت مردم و اتکا به آرای عمومی وجود دارد. ر.ک: عمید زنجانی، عباسعلی )

 .121یر، (. درآمدی بر فقه سیاسی، تهران: امیرکب1383؛ ر.ک: عمید زنجانی، عباسعلی ) 821ص 
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 هرچند. کند یمدر اقشار مختلف مردم ایجاد را  ییها یتینارضاموارد  یا پارهکه در کرد اشاره 
ناپذیر است و تالش همیشگی برای مقابله با آن  اجتناب ها حکومت ۀهمدر  ها یکاستوجود این 

اما با وجود  ،امری ضروری است یدار حکومت ۀعرصدر مدی اناکارو از میان بردن هرگونه 
 یها تیمحدودو  تاکنوناز بدو پیروزی انقالب اسالمی  افتهی سازمانو  یالملل نیب یها یدشمن

مختلف اجرایی، وقوع مقداری از این  یها دستگاهن در برخی مسئوالمدی اناکارداخلی و 
 توان ینم گاه چیهکه در وضعیت حاضر  یا گونه به ،سازد یم ریناپذ اجتنابرا امری  ها یکاست

. در چنین شرایطی با سپردن دکردیک به صفر تلقی را در کشور نز ها یکاستاحتمال بروز این 
از سوی ایشان ممکن است  ریوز نخستمجریه به رهبری از طریق انتصاب  قوۀتمام مسئولیت 
 رهبری قرار بگیرد.  ۀبر عهد ها یمداناکارو  ها یکاستمسئولیت تمام 

تاریخی تجربۀ ز دومین ایراد، باید برای احتراز از چنین نظامی ا عنوان بهاز سوی دیگر و 
مقتدر و دارای  یرئیس کشور از نهاد جیتدر بهگرفت که در کشورها،  کشورها عبرتبرخی 

: 1377پناهی،  شریعت)قاضی  استشده تبدیل  مؤثرصالحیت عام به نهاد تشریفاتی و فاقد اختیارات 

چنین کشورها به  که کجاهر  بلندمدتنشان داده است در  یخیتارتجربۀ . توضیح آنکه (226
 رکن کیحضور داشته،  هیمجر قوۀکه در  یرکن آن دوبین ، از اند شده متوسلنظامی 

برآمده از  یرکنست، بر رکن دیگر که ابرخاسته از مجلس  باًیتقر کهوزیر و کابینه(  نخست)
مجموعه  ،عبارت دیگر به. کرده استآن جامعه است، غلبه و برتری پیدا  یها سنتها یا  ارزش

آنچه در انگلستان رخ مانند ، اند ساختهاول را تشریفاتی  رکنو  اند دادههم  دست به دستعواملی 
که  (319: 1389)عباسی، منجر شد داده است که تاریخ نظام سیاسی انگلستان به ناپدیدی تدریجی شاه 

دلیل تقابل بین مجلس  بهکه  شود یمدر صورت استقرار چنین نظامی در کشور احتمال داده 
 جیتدر به، عملکرد دولت و ... ریوز نخستالمی و رهبری بر سر ترکیب کابینه، شخص شورای اس

احتمالی که  شد؛تبدیل خواهد  مؤثروالیت فقیه در جامعه به نهاد تشریفاتی فاقد اختیارات 
 شک ماهیت اساسی نظام در جمهوری اسالمی ایران را با خطر جدی مواجه خواهد ساخت. بی

 
 نتیجه

ی و شکل یجمهوری اسالمی اصولی وجود دارد که امر تغییر نظام اجرا یاساسدر قانون 
این موارد  ۀجملساخته است. از  رو روبه ییها تیمحدودساختارهای سیاسی کشور را با 

 اشاره داشت. یاساسقانون  177از همه اصل  تر مهمو  107، 5، 1به اصول  توان یم
و در اصل ده شتعیین « مهوری اسالمیج»قانون اساسی نوع حکومت در ایران  1در اصل 

در بازنگری قانون اساسی شناخته  ریرناپذییتغاز جمله موارد « جمهوری بودن حکومت» 177
 شده است.
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ی کشور از وضعیت فعلی به شکلی دیگر، حاالتی یتغییر نظام اجرا یسو بهدر مسیر حرکت 
رکنی )شامل رهبری،  سهمجریه  قوۀاز: الف(  اند عبارتتصور کرد که از آن جمله  توان یمرا 

 میرمستقیغدورکنی )شامل رهبری و انتخاب مجریۀ  قوۀب( ؛(یریوز نخستریاست جمهوری و 
 دورکنی )شامل رهبری و مقام منصوب از سوی ایشان(. مجریۀ  قوۀج(  ؛ریاست جمهوری(

اساسی قانون  177اگرچه از منظر اصل  شد،که توصیف  یا وهیشرکنی به  سه ۀمجریاستقرار 
اما استقرار چنین نظامی به معنای بازگشت به مشکالتی است  ،با محدودیتی مواجه نخواهد بود

مقننه در کشور بوده است و اکنون با این اقدام بار  قوۀمجریه و  قوۀگیر  گریبانکه در گذشته 
د بود و . بنابراین استقرار نظامی به این شیوه معقول نخواهدشو یمبروز آن فراهم  ۀزمیندیگر 

بلکه خود  ،سیاسی کشور نخواهد گشود یها یناهمگوناز مشکالت ساختاری و  یهگر تنها نه
 است، بر مشکالت کنونی خواهد افزود.ده شبسیاری که در گذشته نیز تجربه  یها گره

و انتخاب مستقیم  یرأاستقرار نظام مبتنی بر فرض دوم نیز از آنجا که نمایندگان پارلمان با 
، شود یمانتخاب  یا دودرجه صورت بهتوسط آنان و  جمهور سیرئو  اند آمدهکار  مردم روی

. اما تشکیل این نظام سیاسی الزامات و کند ینمپیدا « جمهوری بودن حکومت»مغایرتی با 
همراه خواهد داشت )از جمله نظام تحزب و نظام انتخابات دقیق و ...( که با بررسی  بهآثاری را 

 گشا نخواهد بود. راه کشور چندانی حل مشکالت ساختاری در براد شمشخص  آنها
است که  نیا« جمهوری»از نوع  یشرط برای تحقق نظام نیاولدر فرض سوم نیز 
در  چراکه ،زمامداری او موقت باشد ۀو دور شتهدامردم  یرأدر  شهیرزمامداری رئیس کشور 

ابراین در این حالت برای باقی عنوان صحیحی نخواهد بود. بن« جمهوری»غیر این صورت نظام 
رهبر( از سوی  ای ریوز نخستجمهوری ناگزیر باید یکی از مقامات ) صورت بهماندن حکومت 

 . ندشومردم انتخاب 
 یمبانبا  شود،پذیرش این فرض که رهبری با انتخابات مردمی و برای مدت محدود تعیین 

از  ریوز نخستوم نیز که انتخاب . وجه درسد یمنظر  بهفقهی و شرعی قانون اساسی مغایر 
 یجا بهبا این تفاوت که  ،است یفعل تیوضعمشابه  قاًیدقمستقیم مردم باشد،  یآراطریق 

در قانون  ای . بنابراین چنین بازنگریمیا ساختهرا جایگزین آن  ریوز نخست ۀکلم جمهور سیرئ
 اساسی چندان نتایج جدیدی را حاصل نخواهد شد. 

شده در  مطرح یها تیمحدودفرض کرد که  توان یمکه ذکر شد،  فروض ممکن با وجود
برای ایجاد ثبات و  صرفاًساختاری و شکلی دارد و  درون ۀجنبقانون اساسی  177و  1اصول 

جلوگیری از تحوالت ناگهانی نظام سیاسی کشور توسط شورای بازنگری یا هر مرجع دیگری 
هنگام بازنگری در قانون اساسی،  ییها تیدمحدووگرنه درنظر گرفتن چنین  ،استده شایجاد 

وجود نخواهد آورد. با فرض پذیرش  بهو شورای بازنگری  مؤسس قوۀگونه الزامی را برای  هیچ
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جمهوری بودن حکومت خواهد بود،  شرط  بهعملی آن عدم پایبندی  ۀنتیجچنین دیدگاهی که 
 ممکن خواهد بود. کامالًض سوم و چهارم وتحقق فر

معقول و  ۀشیوض سوم و چهارم نیز به دو دلیل، ورار نظام جدید با پیروی از فرالبته استق
گرفته از بدو پیروزی  شکل یالملل نیب یها یدشمنگشا نخواهد بود؛ نخست آنکه با وجود  راه

 یها دستگاهن در داخلی و ناکارامدی برخی مسئوال یها تیمحدودانقالب اسالمی تاکنون و 
که در  یا گونه به ،است ریناپذ اجتنابامری  ها یکاستداری از این مختلف اجرایی، وقوع مق

را در کشور نزدیک به صفر تلقی  ها یکاستاحتمال بروز این  توان ینم گاه چیهوضعیت حاضر 
که با انتصاب  یا گونه بهمجریه به رهبری  قوۀ. در چنین شرایطی سپردن تمام مسئولیت دکر

وری در جامعه ایجاد خواهد شد، امری ناصحیح و به دور از سوی ایشان چنین تص ریوز نخست
 که کجانشان داده است در بلندمدت هر  یخیتار ۀتجربدوم اینکه:  از مصلحت خواهد بود.

 که رکن کی، هیمجر قوۀ رکنآن دو ن بی، از اند رفتهبه سمت نظام دورکنی  باًیتقرکشورها 
آن  یها سنتها یا  برآمده از ارزش یرکنه ست، بر رکن دیگر کابرخاسته از پارلمان  باًیتقر

که تحقق این حالت یعنی تضعیف تدریجی نهاد  کرده استجامعه است، غلبه و برتری پیدا 
بنابراین بازنگری  اجتماعی خواهد بود. -سیاسی ۀعرصوالیت فقیه و تشریفاتی ساختن آن در 

 یها تیمحدودن نوشتار، با تحقق یکی از فروض مورد بررسی در ای منظور بهدر قانون اساسی 
 قانون اساسی مواجه خواهد شد. 177اصل  ۀگون نص

 
 و مآخذ منابع

 فارسی الف(
ی قانون اساسی یصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نها. (1364) کل امور فرهنگی مجلس شورای اسالمی ۀادار .1

 مجلس شورای اسالمی.تهران:  ،2ج ،جمهوری اسالمی ایران

صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی  .(1381) هنگی مجلس شورای اسالمیکل امور فر ۀادار .2
 .مجلس شورای اسالمی: چ دوم، تهران ،1ج ،جمهوری اسالمی ایران

 .بوستان کتاب :، قمایران اسالمی جمهوری نظام تحلیلی مبانی .(1389ارسطا، محمدجواد ) .3

 .شرکت سهامیتهران:  وم،چ د حمید عنایت، ۀترجم، سیاست .(1349) ارسطو .4

دانشگاه شهید  :شانزدهم، اهواز چرشید انصاریان،  ۀترجم، اساسی حقوق و سیاسی نهادهای .(1389اردان، فیلیپ ) .5
 .چمران اهواز

الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی بر حاکمیت الهی و والیت فقیه در » .(1397) محمدمهدی رسکتی وعلی  بابائی مهر، .6
 .571 -553صفحه .2ش ،49 ۀدور ،عمومیمطالعات حقوق فصلنامۀ ، «می ایرانجمهوری اسال

 میزان تهران: عباس کدخدایی،  ۀترجم، بر حقوق اساسی یا مقدمه(، 1382بارنت، اریک ) .7

 .شهید بهشتی ۀاندیشمرکز حفظ و نشر  تهران:سوم،  چ، اساسی قانون مبانی .(1386بهشتی، سید محمد ) .8

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران: ،اساسی حقوق مبانی و اصول .(1391)فیروز  ،نیاصال؛ خیراهلل پروین، .9

 .اسراء :، قم21ج  ،تسنیم تفسیر(، 1389جوادی آملی، عبداهلل ) .10



 

 1399، پاییز 3، شمارۀ 50ۀدور ،فصلنامه سیاست                                                                 1032

 .اسراء :، قمسکوالریسم نقد: دنیا و دین نسبت(، 1387) -------------- .11

 .سوم، مشهد، مکتبه طباطبائی جم، اسال حکومت در فقیه والیت .(1373حسینی طهرانی، سید محمدحسین ) .12

 اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات تهران: ،(فقیه والیت) اسالمی حکومت .(1365اهلل ) روح سید خمینی، .13

 .مکتبه االمام صادق )ع( :جا بیچ سوم،  اسالم، در حکومت نظام(، 1357روحانی، سید محمدصادق ) .14

 .نشر فدک :جا بی، عترت و نقرآ دیدگاه از حکومت .(1399سعید، حسن ) .15

 .وزراء تهران:، تاریخی از علل پیدایش جریان راست و چپ مذهبی یها ناگفته .(1386) شادلو، عباس .16

 المللی  بینمطالعات سیاسی و  دفترتهران:  چ ششم، ،سیاسی غربفلسفۀ تاریخ  .(1382) عالم، عبدالرحمن .17

 .جنگلان: تهر ،چ دوم،مبانی حقوق اساسی. (1389) بیژن عباسی، .18

   .تهرانانتشارات دانشگاه  ، تهران:ششم چ، حقوق اساسی تطبیقی .(1384عمید زنجانی، عباسعلی ) .19

  .انتشارات دانشگاه تهران تهران:، حقوق اساسی ایران. (1385) --------------- .20

  .امیرکبیرتهران:  ،سیاسی فقه بر درآمدی .(1383) --------------- .21

   .میزان تهران: ،یازدهم چ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی .(1383الفضل )پناهی، ابو شریعتقاضی  .22

 .دادگستر تهران:، اساسی حقوق یها ستهیبا(، 1377) -------------------- .23

  .جنگل تهران: ،اساسی حقوق تکاپوی در .(1388) اکبر یعل گرجی، .24

 .نشر یار تهران:، اسالمی جمهوری حکومت .(1357مشکینی، علی ) .25

 ۀسسؤم قم:چهارم،  چ، فقیه والیت ۀنظری و دینی ساالری مردم .(1388) محمدجواد،نوروزی  ؛ح یزدی، محمدتقیمصبا .26
 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

 .مطبوعاتی هدف قم:، اسالمی حکومت ررح حکومت پیرامون .(تا بیمکارم شیرازی، ناصر ) .27

 ۀترجم ،(االسالمیه الدوله فقه و الفقیه والیه فی دراسات) یاسالم حکومت فقهی مبانی .(تا بیمنتظری، حسینعلی ) .28
 .سرایی قم:سوم،  چ، 2 جمحمود صلواتی، 

 .شرکت سهامی انتشار تهران:پنجم،  چسید محمود طالقانی، مقدمۀ ، با المله تنزیه و االمه تنبیه(. 1385نائینی، محمدحسین ) .29

 .اهانیفر :جا بی، اسالمی حکومت سیستم .(1344نوری، یحیی ) .30

  .سمت تهران:، کلیات حقوق اساسی .(1394ویژه، محمدرضا ) .31

  .دادگسترتهران: ، سوم چ ،2 ج ،ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق .(1377) محمد سید هاشمی، .32

  .دادگسترتهران: ، دوم چ، 1 ج، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران .(1378) ------------- .33

 .آیدین :تبریز، پنجم چ، حقوق اساسی تطبیقی .(1395، )نیالد کمالنژاد،  هریسی .34

 .االعراف ۀسسؤم :بیروت ،الشیعی السیاسی الفکر فی البارلمان و الدستور .(ق.1420) جعفر عبدالرزاق، .35

 .دارالثقافه :عمان ،الدستوری القانون و السیاسیه النظم .(ق1431) عبدالکریم علوان، .36

 .الکتاب لصناعه العاتک :قاهره ،المقارنه الدستوریه و السیاسیه النظمه .(م 2007) محمد حسان العانی، شفیق .37

 .السالمی االعالم مکتب-النشر مرکز قم: الثانیه، الطبعه ،السلطانیه االحکام . (ق1406) محمد ابن علی الحسن ابی ماوردی، .38

 http://yon.ir/rRXhB: ( 1390کرمانشاه ) دانشجویان با دیدار در رهبری معظم مقام بیانات .39

 
 خارجی (ب

40. Bailey, Suzanne and chuna Brron (2006), constitutional law, new York, Thomson 
41. Banker hames, joanne and Yvonne ekern (2005), constitutional law, principles and 

practice, new York, Thomson 
42. Zoethout.m, Carla (1993), control in constitution law, London, martinus publisher  
 

http://yon.ir/rRXhB

