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چکیده
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مقدمه

یکی از مه ترین پرسشها دربارۀ قانون اساسی ج هوری اسالمی ایهران ،چگهونگی
رابطۀ آن با رهبری نظام است .این پرسش کلی ،پرسشهای مهه چنهدی را در خهود
دارد که بیان آنها میتواند اه یت و قل روی این پرسش کلی را روشنتر کند و بهوی
بخشی از بحث که مورد توجه مراله است را توعی دهد
 .1پرسش دربارۀ خاستگا مشرومیت قانون اساسهی بها توجهه بهه ایهن نکتهه کهه
برخی ،مشرومیت قانون اساسی را ناشی از تأیید رهبری دانستهاند و حتی در صورت
مدم تأیید ،آن را کاغذپار ش رد اند؛
 .2پرسش دربارۀ خاستگا مشرومیت رهبری نظام بها توجهه بهه برخهی از مبهانی
فرهی و چگونگی انتخاب رهبری؛
 .3پرسش دربارۀ قل رو اختیارات رهبری نظام کهه در چهارچوب قهانون اساسهی
است یا مافوق قانون؛
 .4پرسش دربارۀ نسبت نهادهای انتصابی و انتخابی موجود در قانون بها رهبهری
نظام؛
 .5پرسش دربارۀ جایگا برخی قیود مصرح در وظایف و اختیارات رهبری نظام،
مانند مفو مجرمان؛
 .6پرسش دربارۀ دایرۀ امتبار مل و قطع رهبری نظام در موعومات؛ از این منظر
که رهبری بهمنوان یا شخو ،با توجه به شناختی که از احکام و شریعت اسهالمی
دارد و براساآ این شناخت ،تص ی میگیرد ،مل و قطع او چه نهوا قطهع و مل هی
است و آیا قانون اساسی در اینبار ترییدی دارد؟
 .7پرسش دربارۀ چگونگی نسبت اصلهای  4و  57قانون اساسی ،بها ترییهدات
موجود دربارۀ اختیارات رهبری؛ از این منظر که در ش اری از اصول قهانون اساسهی،
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تص ی ات و اقدامات رهبری مرید به قیودی شد است؛ مانند اینکه بایهد از مجهرای

مج ع تشخیو مصلحت نظام یا شورای مهالی امنیهت باشهد؛ ه چنهین در قهانون
اساسی مصوب  1358تأکید شد است که ربیا دیوان مالی و دادستان کهل کشهور
پا از مشورت با قضات دیوان مالی کشور نصب میشوند.
 .8پرسش دربارۀ رویکرد خبرگان قانون اساسی در ترییدات ساختاری و ترییدات
مصرح.
نرش وی ۀ آیتالله بهشهتی در مجلها خبرگهان قهانون اساسهی در سهال 1358
بهصورت مام و در این موعوا بهصورت خام که یا مستند روشهن بهرای فرعهیه
اصلی مراله حتی دربار قانون اساسی پا از بازنگری سال  1368است ،مراله را تها
آنجا که به بررسی اصول قانون اساسی مربوط میشود ،به بهر بردن ویه از سهخنان
وی که در واقع گزارو و برآیند نگا کلی قانونگذاران است ،وادار کرد اسهت و ایهن
امر به تناسب برگزاری اصل این بحث در چهل هین سهالگرد شههادت آن اندیشه ند
برجسته امری به قامد بود است .بر این اساآ و با توجه به مال:های کلی بحث و
با هدف ک ا به برداشت کاملتر از این بخش از قانون اساسی ،قل هرو ایهن بحهث
شههامل قههانون اساسههی مصههوب سههال  1358و بهههوی مههذاکرات آن نیههز میباشههد.
نگا حاک بر خبرگان و توجه دادن بهه اصهل خاسهتگا ایهن نگها از ج لهه در نگها
امامخ ینی است و نه بررسیهای تفصیلی فرهی که نیازمند مجال گسهترد و بیهرون
از محدود یا مراله است.
یکم .پرسش اصلی

بهطور کلی شناخت ما دربارۀ جایگا نهادهای مختلف که در قانون اساسی یا قوانین
مادی آمد در گرو نوا پاسخی است که به این پرسش اصلی و کلی داد میشود کهه
چه نسبت و رابطهای میان قانون اساسی و رهبری وجود دارد؟ به بیان دیگر ،بودونبود
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ه چنین ،محور اصلی این بررسی تا آنجا که به قانون اساسهی برمیگهردد ،گهزارو
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و چگونگی م لکرد نهادهایی ماننهد مجلها شهورای اسهالمی ،مج هع تشهخیو
مصلحت نظام ،شورای مالی امنیت ،ریاستج هوری ،هیلت وزیهران یها نهادههای
دیگری که در قانون اساسی آمد است ،مانند شوراهای اسالمی شهر و روستا ،ه هه
وابسته به این مسلله است که مشخو شود در ساختار قانون اساسی ،ایهن نهادهها و
نرش آنها در جامعه با تشخیو فردی و ام النظر حاک اسالمی و در اینجا ولیفریه
یا رهبری ،چه نسبتی دارند؟ آیا این نهادهها ه هه نهادههای مشهورتی بهرای حهاک و
بازوان و ابزار م ل حاک اند و منصر مشورت در قالب نهادهای تعریفشهد  ،ههین
الزام حروقی برای رهبری پدید ن یآورد ،یا ه ۀ اینها در واقهع قیهودی مرالیهی بهرای
مجاری ِام ال و یت در سایۀ این نهادها و در واقع تریید اختیارات به آنهاست؟
این پرسش امری فراتر از الزام شرمی و شخصی حهاک  ،بهه صهرف مشهورت در
امور با کارشناسان بهمنوان یا حک تکلیفی و بدون ع انت اجرایی حروقی است.
اگر نهادهای یادشد  ،نهادهای مشورتی نیز بهش ار بروند ،از نگها حرهوقی بهاز ایهن
پرسش وجود دارد که صرفنظر از تشخیو فردی حهاک در چهارچوب مالحظهات
وجدانی و ای انی خود ،چه ث رۀ حروقی بر چنین مشورتهایی دارد؟ برای میال ،اگر
رهبری براساآ قانون اساسی مصوب  ،1358به پیشنهاد شهورای مهالی دفهاا بهرای
امالن جنگ و صل  ،وقعی ننهاد یا پیش از پیشنهاد و مشهورت ،تصه ی ی گرفهت،
این تص ی از نگا قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟ به بیان دیگر ،حتی اگر از نگها
حروقی ،حاک اسالمی ملزم بهه اصهل مشهورت باشهد؛ چنانکهه اصهل  162قهانون
اساسی ،مصوب  1358به لزوم مشورت رهبری با قضات دیهوان مهالی کشهور بهرای
گزینش و نصب ربیا دیوان مالی کشور و دادستان کل کشور تصری کرد است ،با
این حال ه چنان پرسش دربارۀ ث رۀ حروقی آن ،از نظر درستی و نادرستی تص ی و
اقدام رهبر وجود دارد و اینکه برای میال ،آیا میتوان تص ی و اقدام پها از مشهورت
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وی را مرید به نظر اکیریت یا مرف کارشناسان کرد؟

دوم .شناخت قلمرو بحث

ترسی قل رو امتبار مل و قطع رهبر و حوزۀ اختیارات رهبری نظهام و پاسهخ بهه ایهن
پرسش که این اختیارات ،مطلق است یا مرید ،دستک از سه منظهر میتوانهد مهورد
توجه و بررسی قرار گیرد
الف) بر پایۀ نظریۀ انتخاب :بر مبنای این نظریه ،امکان توسعۀ انتخهاب مهردم از
اصل حکومت به قل رو و شرایط آن وجود دارد و ه انطور کهه براسهاآ ایهن نظهر،
اصل مشرومیت حکومت و حاک بر مبنهای انتخهاب و رأی مهردم قهرار دارد ،حهوزۀ
اختیارات و وظایف رهبری را نیز میتوان در ه ین چهارچوب ترریهر کهرد؛ چنانکهه
صاحب این نظریه نیز در تبیین دیدگا های تک یلی خود که درواقع ه را با بازنگری
در اصل نظریه اسهت ،بهه ایهن امهر تصهری کهرد اسهت (ر :.منتظهری،1429 ،
م.)13
ب) بر پایۀ نظریۀ نصب :به نظر ما تریید مل و اختیارات حتهی بهر مبنهای نظریهۀ
معروف نصب در میان فرها و تبیین نسبت آن با مفاد قانون اساسی بهمنوان چارچوب
شناخت و انتخاب رهبری نیز قابل بررسی است .این نگا بنابر تفسیر امهامخ ینی از
امامخ ینی در پاسخ به این پرسش ن ایندگان خود در دبیرخانه اب هه ج عهه کهه «در
چه صورت فریه جامع الشرایط بر جامعه اسالمی و یت دارد» ،مینویسد «و یهت
ّ
در ج یع صور دارد ،لکن تولی امور مسل ین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای
اکیریت مسل ین ،که در قانون اساسی ه از آن یاد شهد اسهت ،و در صهدر اسهالم
تعبیر میشد به بیعت با ّ
ولی مسل ین» (امامخ ینی ،1378 ،ج ،20م.)459
امامخ ینی مرام تحرق ،یعنی تصدی و ام ال و یت و اجرای حاک یت را بسهته
به نظر اکیریت ش رد است .پیداست قید «بستگی» بیان حک است و نه موعهوا و
«بستگی م لی»؛ زیرا بیان امور تکوینی و موعهومی کهار یها فریهه نیسهت ،بلکهه
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چگونگی ثبوت و یت برای فریه ،ه انند نظریۀ انتخاب ،بهروشنی قابل دفاا اسهت.
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«بستگی تشریعی» و بستگی فرهی است؛ یعنی ایشان از موعع فتوا و از جایگا یا
مرجع و فریهِ ،ام ال و یت ،تشکیل حکومت و تصرف در حوزۀ چیهزی کهه بهه نهام
و یت برای فریه ثابت است را وابسته به نظر اکیریت دانسته است و ه ین کهه اصهل
ّ
«تولی» و «تشکیل حکومت» مرید به آرای اکیریت شد ،این تریید ،هرچند در مرهام
اثبات و ام ال نظر اکیریت ،ه انگونه که در نظریهه انتخهاب اشهار شهد ،میتوانهد
دربار دایر اختیارات یا مدت رهبری و حکومت ام هال شهود ،یعنهی م کهن اسهت
اکیریت ،اگرچه به مصیان ،دایرۀ اختیارات را برای فریه جامعالشرایط محدود کنند یا
در مجرایی خام قرار دهند یا قیودی برای آن تعیین کنند ،چنانکه م کن است آن را
به شکل شورایی و برای چند نفر قرار بدهند؛ گونهای که در قهانون اساسهی نخسهت،
به صراحت آمد بود و هنوز ریشهها و رگههایی از آن در قانون اساسهی بازنگریشهد
ّ
وجود دارد .به هر حال ،امامخ ینی که تهولی و مههد داری م لهی را از نظهر فرههی،
مبتنی بر آرای اکیریت کرد است ،یا از این باب است که بخشی از حق ،بهرای مهردم
است یا از این باب است که مصلحت کلی اقتضا میکند که حاک یکهتازی نکنهد و
براساآ نظر اکیریت م ل کند و در هر صورت پای فره و شرا در میان است.
بر پایه این دو مبنا گرچه میتوان دایر اختیارات و امتبهار مله حهاک را از نگها
فرهی محدود و مرید ساخت ،اما در قل رو بحث اصلی نیست و دربار ایهن دو مبنها
به ه ین اند :بسند میشود.
ج) بر پایۀ تصویب و تقیید عقال و خبرگان :آنچهه موعهوا سهخن در ایهن مرالهه
است تریید بر پایهه مالکهی اسهت کهه بهه نظهر میرسهد خبرگهان قهانون اساسهی از
چش انداز شناخت خود از ماهیت قدرت ،حکومت و پیچیدگیهای آن ،پیامهدهای
حکومت فهردی و مهدم توزیهع قهدرت و جلهوگیری از اسهتبداد بهر مبنهای دو اصهل
موعومی بودن مل و قطع حاک که خاستگاهی فرهی دارد و لزوم موازنهه و تناسهب
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میان توان مل ی ،فکری و جس ی بها قل هرو مسهلولیت و اختیهارات بهه ترییهد دایهر
اختیارات رهبری در قانون اساسی ج هوری اسالمی پرداختهاند.
از سوی دیگر ،در بررسی و تبیین ایهن مبنها میتهوان از دو رویکهرد و روو بههر
جست  .1بحث مح

فرهی؛  .2بحث در چارچوب قانون اساسی .نتیجهۀ ایهن دو

گونه بحث ،گرچه میتواند متفاوت یا یکسهان باشهد ،امها بها توجهه بهه پرسهشهای
یادشد و با هدف شناخت بهتر قانون اساسی ،چارچوب بحث کنونی ،رویکهرد دوم
است؛ به بیان دیگر ،اطالق و تریید امتبهار مله و دایهر اختیهارات رهبهری در چنهد
محور قابل بررسی است
 .1ادلۀ موجود فرهی که اصل حکومت یا و یت فریهه را ثابهت میکنهد و بحهث
فرهی صرف است و بیرون از قل رو بحث مراله است.
 .2بررسی میزان امتبار مل و قطع حاک بر پایه این پرسش که آیا مله حهاک از
هر راهی که به دست آید معتبر است و میتواند براساآ آن تصه ی بگیهرد و ِام هال
و یت کند؟ این بحث پرسشی فرهی است ،اما با فرض پذیرو اطهالق اختیهارات،
امکان تریید قانون وجود دارد؛ یعنی م کن است در فره معترد بهود ایهن اختیهارات،
 .3بررسی نسبت میان توانایی حاک و قل روی اختیارات بر این اساآ که حاک
بهمنوان شخو حریری است که در جایگا حروقی قهرار گرفتهه اسهت و زم اسهت
توانایی فکری و جس ی او برای گرفتن تص ی های کالن بررسی شود که چهه نسهبتی
با قل رو اختیارات او دارد .این بحث ه بحیی فرههی اسهت کهه بها فهرض پهذیرو
اطالق اختیارات ،امکان تریید قانون وجود دارد.

ّ
 .4بررسی اطالق و تریید اختیارات بر پایۀ تشخیو مرال و اهل حهلومرهد کهه
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مطلق است ،اما در قانون ،به بیانی که خواهد آمد ،مرید گردد.

ارتباط بیشتری به موعوا مرالهه دارد وبحیهی فرههی بهرای شهناخت سهاختار قهانون
اساسی است.
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 .5بررسی اطالق و تریید اختیارات رهبری از نگا خبرگان در گذشته و حال و در
چارچوب قانون اساسی ،با این بیان که گروهی از فرها که در خبرگان قهانون اساسهی
ج ع شد اند ،بخشی از اقدامات در ج هوری اسالمی ایران را در نهادههای خهام
توزیع کرد اند و برای رهبری نیز وظایف و اختیارات خاصهی را مشهخو کهرد انهد.
آنان پا از تعیین اختیارات ،در برخی از اصول ،اقهدامات و تصه ی های رهبهری را
مرید به مشورت یا پیشنهاد نهادی مانند مج ع تشخیو مصلحت نظهام کهرد انهد.
بخش اصلی مراله ه ین محور است و در این بحث روشن خواهد شد که اختیارات
رهبری بر پایۀ تشخیو مرال و خبرگان ،بهمنوان ن ایندۀ خرد ج عی ،صورت گرفتهه
است یا نه؟
برای پاسخ بهه پرسهش اصهلی بحهث ،از چشه انداز محهور پهنج و از نگهاهی
مبنایی ،نخست به چگونگی تریید قطع قاعی در حک و سپا گسترو آن به مل و
اختیارات حاک از را تریید در قطع موعومی سخن پرداختهه میشهود ،سهپا از را
تریید اختیارات بر پایه محدودیت توان فکری و قدرت بر تص ی سهازی و در مرحلهه
سوم بر پایه تریید از چش انداز محدودسازی از سوی مرال و خبرگان و سپا گزارو
ترییدات در قانون اساسی ج هوری اسالمی ایران .در ه ین راستا یا محهور بحهث
نیز گزارشی از م لکرد مستری امامخ ینی دربارۀ ترییدات مصرح در قانون اساسهی
است.
سوم .امکان تقیید علم و اختیارات در محدوده قطع موضوعی

یکی از پرسشها در مباحث فرهی قضا این است که آیا مجاری حصول مل قاعهی
برای قضاوت و حک محدود به را های مرفی و شرمی شناخته شد و رایج اسهت یها
از هر راهی میتواند به قطع برسد و این را  ،اگرچه راهی رایج و مرالیی نباشد امتبار
دارد؟ به بیان دیگر ،آیا معیار ،تنها کشف واقع برای قاعی است و او میتواند حتی از
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را های غیرطبیعی مانند رؤیا یا شهادت یا کود :یا ملوم غریبه مانند رمل و جفر به
قطع دست یابد؟ به مبارت سوم ،اگر مله و قطهع شخصهی قاعهی در شه ار دیگهر
مستندات شرمی قضا مانند اقرار و بینه و سوگند پذیرفته شود ،آیا قطع طریرهی اسهت
یا موعومی؟ اگر طریری باشد ،به این معنا خواهد بود که آنچه موعوا بهرای حکه
ً
اوست ه ان امر مکشوف و مرطوا است و خود قطع و قههرا مجهرای حصهول آن در
قضاوت دخالتی نهدارد و اگهر قطهع موعهومی باشهد ،چنانکهه شهیخ انصهاری نیهز
خاطرنشان کرد است ،به این معناست که خود قطهع نیهز جزبهی از موعهوا حکه
خواهد بود و بر ه ین اساآ باید دید ،شارا قطع را بها چهه خصوصهیاتی بخشهی از
موعوا قضا و حک قرار داد است؟ جناب شیخ انصاری نظهر برخهی فرهها دربهارۀ
مدم امتبار مل قاعی در قل رو حروق الله را از ه ین باب ش رد است (انصهاری،
 ،1424ج ،1م.)32-31
برای ن ونه ،آیتالله سیدمح دکاظ طباطبایی یزدی ،پا از بحث دربار اینکهه
آیا قاعی میتواند به مل خود م ل کند یا نه و اگر میتواند در حروق اللهه اسهت یها
حروق الناآ یا در هر دو؟ به اج ال قطع قاعی و حهاک را در ههر دو زمینهه معتبهر
که از را های مادی به دست آمد باشد ،نه از را جفر و رمل و خواب دیهدن و ماننهد
آن (طباطبایی یزدی ،1414 ،ج ،2م.)32
پا از طباطبایی یزدی ،برخی دیگر بر این امر تأکید کرد انهد کهه چنهین قطعهی
گرچه برای شخو قاعی در امور شخصی او حجت است ،اما در کار قضها امتبهار
ندارد و ادلۀ امتبار مل قاعهی ،منصهرف از را ههای غیرمهادی اسهت؛ بهرای میهال،
آیتالله صانعی تأکید کرد است کهه مجهرای حصهول مله بایهد مجهرا و امهار ای
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میداند ،اما این قید را مطرح میکند که آن قطعی در قضاوت حجت و معتبهر اسهت

مرالیی بهش ار رود و در کار قضا پیش آنان حجت باشد و این است که مل حهاک
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در قل رو حک  ،مل موعومی است که امتبهار و حجیهت آن تهابع دلیهل آن اسهت.
ایشان در تریید سخن امامخ ینی در جواز حک قاعی براساآ مل خود مینویسد
بشرط ان یکون حاصال نالا ارقالرل ارارفا االم اراوللالم رعفعالً لالائر ر الا ر
ع أ
ارناس ،بحیث تکون لعاا لائیالا تفال انالا ر لی یالم حنالم لنال ً اال
اریضاء (صانف  ،1437 ،ج ،2ص.)410

ه چنین آیتالله صانعی در نرد این نظر استاد خود که اگهر ّبینهه مخهالف مله
قاعی باشد ،ن یتواند براساآ آن حک کند ،هنگام ج عبندی مینویسد

بارناعم لعً ارحالامً بارن اللم ارال ارحکالً لعالً نو الول أ حنیرال تابفالم
ر ریعها لعی افعا اراخارف رعلینم نث  ،ریس حنم ا اریضالاء ارحکالً
حر یکون نناایا رعلینم ن یقا رحنیرها ( اان ،ص.)411-410

آیتالله جعفر سبحانی نیز خاطرنشان کرد است که قاعی اگر از را غیرمتعارف
به قطع برسد ،این قطع ،در امور شخصی وی حجت است ،ولی شارا اجاز اسهتناد
به آن در کار قضا را نداد است و ادلهای که مل قاعی را معتبر کهرد اسهت ،چنهین
اطالقی ندارد (سبحانی ،1418 ،ج ،2م.)330-329
آیتالله سیدمبدالکری موسوی اردبیلی نیهز کهه بها تفصهیل بیشهتری بهه بحهث
پرداخته ،بر این باور است کهه مرصهود از مله در قضهاوت ،ه هان مله حسهی یها
حدسی نزدیا به ّ
حا است که ارتکاز مرال بر امتبار آن ثابهت اسهت و شهارا از آن
ً
باز نداشته است .ادله نیز بر امتبار بیش از آن د لت ندارد ،بلکه اساسها ادلهه از ایهن

نظر اطالقی ندارد و ازاینرو مل ِ برخاسته از را های غیرمادی ،مانند کشف و الهام و
رمل و جفر امتباری ندارد ،اما مل ی که برخاسته از قرابن و شواهدی قوی است کهه
مایۀ مل برای هر کسی میشود ،حک ه ان مل حسی را دارد ،امها اگهر مسهتند بهه
شواهد و قرابنی ععیف و استنباطهایی شخصی و وی ۀ خهود قاعهی اسهت ،معتبهر
نیست و ازاینرو آنچه «موعوا» جواز قضاوت اسهت ،مل هی خهام اسهت و اگهر
 44مههال :جههواز قضههاوت ،ملهه طریرههی بههود ،چنههین تخصههیوهایی را نداشههت

(موسههوی اردبیلههی ،1423 ،ج ،1م .)303-302آیتاللههه سههیدمح ود هاش ه ی
شاهرودی نیز به تفصیل بر این امر استد ل و تأکید کرد است (هاش ی شاهرودی،
 ،1423ج ،1م.)335
آیتالله سیدمبدا ملی سبزواری دربارۀ شهادت شاهد نیز که باید بهر پایهه مله
قطعی باشد ،با یادآوری اینکه در حصول مل تفاوتی میهان حهواآ ظهاهری و دیگهر
مبادی نیست ،قس دوم را مرید به را هایی کرد است که میان مردم متعهارف باشهد و
تنها برای شاهد موجهب حصهول مله نگهردد و شهارا نیهز از آن بهاز نداشهته باشهد
(سبزواری ،1413 ،ج ،27م.)189-187
بنابراین ،فرهای معاصر به شکلی از تفکیا و تفصیل دربارۀ مل قاعهی و م هل
به آن قابلاند؛ برای میال ،اگر قاعی از را رمل و کشفوشههود و خهواب دیهدن ،بهه
فسق یا شرابخواری کسی مل پیدا کرد ،ن یتواند براساآ چنهین قطعهی ،او را بهه
حد شرابخواری محکوم کند ،ولی با این حال ،چون فسهق شهخو بهرای او ثابهت
شد است ،ن یتواند به او اقتدا کند؛ زیرا قطع بهه فسهق و ثبهوت آن قطعهی طریرهی
است و نه موعومی .موعومی ش ردن قطع قاعی در حالی است که در این سخنان
موعومی بودن قطع اختصام به مسللۀ قضا و شههادت نهدارد و ترییهد مجهاری
حصول مل  ،امری است که در معرفی اجتهاد و منابع استنباط نیز مهورد توجهه قهرار
گرفته است .هنگامی که در تعریف اجتهاد سخن از ادله میرود ،مرصود ادلۀ رایج و
شناخته شد است و شاید ه ۀ فرها بهر ایهن نکتهه اتفهاقنظهر داشهته باشهند (ر:.
کاشف الغطاء ،بیتا ،م24؛ مرتضهوی ،1412 ،ج ،1م .)373برخهی موعهومی
بودن قطع را در حک فریه ،مانند دیدن ما یا شناخت شخصی قاتل ،گرچه حتی اگهر
وجود ّبینه برخالف آن باشد و اینکه باید قطع او از را های مادی بهه دسهت آیهد ،نهه
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دلیل وی ای جز انصراف مل به مل حاصل از طرق متعارف مطرح نشد است.
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مانند مکاشفات و جفر و رمل ،امری اج امی ش رد اند (کاشف الغطاء ،بیتا ،ج،1
م .)580نتیجه اینکه
 .1را هایی مانند جفر و رمل و مکاشفات شخصی که را هایی مرالیی و م ومی
برای دستیابی به مل و قطع نیستند و در اختیار ه ه نیست ،حتی اگر شخو قاعهی
را به نتیجۀ قطعی برساند ،ن یتواند مبنای قضاوت و مستند حک قرار گیرد.
 .2آن دسته از قرابن و شواهد که تنها بهرای برخهی موجهب قطهع میشهود یها بهه
صورت موردی برای قاعی مایۀ قطع شد باشهد ،امها از نظهر نهومی ،بهرای دیگهران
موجب مل و قطع ن یشود ،امتبار قضایی ندارد؛ گرچه م کن است آثهاری شهرمی
برای خود شخو قاعی در امور شخصی او داشته باشد و برای میال ،مل بهه فسهق
مته پیدا کند و نتواند در ن از به او اقتدا کند .بر ه ین اساآ شیخ انصاری در فرهه،
ن ونههای این بخش از قطع را که برخالف شخو قاطع ،برای دیگران امتبار نهدارد،
فراوان ش رد و مواردی از آن را در بحث اجتهاد و ترلید ،اکر کرد است (انصهاری،
 ،1424ج ،1م.)33
 .3آندسته از را های کشف واقع که در اصل امری مرالیی است ،مانند خبر ثرهه
و نظر کارشناآ ،اما چگونگی آن به موعوا و شهرایط از نگها مرهال مریهد اسهت و
م کن است بسته به شرایط ،تغییر کند ،حتی اگر مهوردی ،موجهب مله و اط ینهان
شخصی شود ،ولی برای نوا افراد ،مل آور نباشد ،معتبر نیست؛ مانند حکه ارتهداد
ِ
یا قوم یا امالن جنگ بر اساآ ِاخبار یا نظر یا فرد ثره.
چهارم .گسترش حکم قطع موضوعی به حاکم اسالمی

یکی از محورهای بحث ،امکان گسترو حک قطع موعومی در قاعهی بهه قطهع و
مل حاک اسالمی و درنتیجه تریید اختیارات آن است و ه انگونه کهه از مهذاکرات
قانون اساسی برمیآید ،این امر یکی از مبانی مرید کردن اختیارات رهبهری در قهانون
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اساسی است .آنچه از گفتۀ فرها در تأکید بر تریید مجهاری مله قاعهی بهه را ههای
متعارف و مرالیی که مایۀ حصول قطع در نوا افراد میشود بهدست میآیهد ،بههرغ
پذیرو اماراتی ّ
ظنی مانند ّبینه در قضا این است
 .1شارا حکی ن یخواست کار قضاوت که از مه ترین شلون حکومت بهش ار
میرود ،دستخوو برداشتها و آگاهیهای شخصی کسانی شود که در جایگا مه
قضاوت قرار دارند و از رووهای قامد مند و مورد پذیرو مرال فاصله بگیرند.
ب) وجههوب پرهیههز از هرچههه قاعههی و دسههتگا قضههایی را در معههرض اتهههام و
سوءاستفاد شخصی قرار میدهد ،در شه ار ادلههای اسهت کهه برخهی فرهها ماننهد
ابنجنیههد (حلههی ،1413 ،ج ،8م ،)406شههیخ طوسههی ( ،1387ج ،8م )166و
شهید ثهانی ( ،1413ج ،13م )385در انکهار امتبهار مله شخصهی قاعهی اکهر
کرد اند .طبیعی است اگر ه بتوان در ه راهی با برخی فرهای دیگر ،مانند صهاحب
ریاض (حابری طباطبایی ،1418 ،ج ،15م )34دلیل لزوم پرهیز از موعع اتههام را
در اصل پذیرو امتبار مل قاعی نادید گرفت ،اما در چگونگی حصول مل نبایهد
نادید انگاشت .این نکتهای است که با توجه به ماهیت آن اختصام به امور قضایی
اموری مانند
 .1چگونگی سیاستهای کالن دولتی و اجت امی؛
 .2چگونگی هزینه کردن اموال کالن م ومی؛
 .3چگونگی برخورد با مخالفان؛
 .4چگونگی رابطه با دولتهای دیگر ،یا امالن جنگ و صل ؛
 .5چگونگی تنظی و ساماندهی مناسبات اجت امی و سیاسی درون جامعه؛
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ندارد و در دیگر امور و شلون حکومتی نیز ،حتی گا به طریهق اولهی جهاری اسهت؛

 .6چگونگی حفر ریاست و نفوا شخو حاک .
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بنابراین ،ه انگونه که از نگا موازین فرهی پذیرفته نیست که قاعی مجاز باشهد
از هر راهی به قطع برسد و براساآ استناد به آن قطع ،حک صهادر کنهد ،بهه حهاک
اسالمی نیز اجاز نداد است که براساآ قطع شخصی خود ،امالم جنگ یها صهل
کند یا به سرکوبی گروهی فرمان دهد یا دربهارۀ سیاسهتهای کلهی و سرنوشتسهاز
ً
تص ی بگیرد؛ بهوی که برخالف حک یا قاعهی ،کهه نومها بهه مهوارد محهدود و
خام مربوط است ،سرنوشت یا جامعه و میلیونها تن از امضای جامعه بسته بهه
تص ی حاک است .به بیان دیگر ،ن یتوان پذیرفت شارا حکی مل و قطع حهاک
در حوز احکام قضایی او را مرید به آنچه گذشت کرد باشد ،اما دست ه ین حاک
را در م ل به قطع و مل خود در حوز دیگر اختیارات غیرقضایی کهه در بسهیاری از
موارد به سرنوشت یا جامعه و نه یا فرد برمیگردد ،باز گذاشته است و قطهع او را
امری طریری بداند.
چگونه میتوان پذیرفت که شارا قطع شخصی حاک اسالمی غیرمعصهوم را در
رفع منازمه میان دو نفر در یا دموای حروقی یا در اجرای یا حد -بنا بر اینکه قطع
قاعی در حروق الله نیز معتبر باشد -مرید به حصول آن از را ههای متعهارف و قابهل
حصول برای نوا مردم سازد ،اما چنین قیدی را در امالن جنگ یا صل یا دسهتور بهه
اجرای یا سیاست کالن اقتصادی که زندگی و گا سرنوشت اقتصادی و بهه تبهع آن
سرنوشت اجت امی یا جامعه بزرب بسته به آن اسهت ،تنهها بهه تشهخیو و مله و
اط ینان شخصی او واگذارد؟ این از یا انسان خردمند شدنی نیست؛ چهه رسهد بهه
شارا حکی  .بر ه ین پایه است که از نگا مرالیی ،امروز ه ه یا بسیاری از مهوارد
در اینگونهه امهور ،بها توجهه بهه گسهتر و پیچیهدگیهای آن -کهه بهه ماهیهت خهود
ً
موعومات یا موارض بیرونی آن یا هردو برمیگردد -اساسها از سهط تصه ی های
فردی خارج شد و در مدار تص ی های ج عی و نهادی قرار گرفته است.
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یکی از رویکردهای مه خبرگان قانون اساسی و در رأآ آنها آیتالله بهشتی در
توزیع قدرت در قانون اساسی و در ترسی اختیارت و قل روی اختیارات رهبری نظام
(هر کسی که باشد) ،چنین نکتۀ مه ی بود است.
این تریید و محدودیت ه انگونه که به ناتوانی یا فرد (هرچند قوی و باتجربه)،
در شناخت مسابل و مصال و تص ی گیری دربارۀ آنها برمیگردد ،به مدم امت اد بهه
صرف تشخیو او ،حتی اگر بهصورت جزمهی و قطعهی باشهد نیهز مربهوط اسهت؛
چنانکه حتی در حکومتهای مت رکز نیز ه ۀ امور به دانش و تشخیو فردی کسی
کههه در رأآ هههرم قههدرت سیاسههی اسههت ،واگههذار ن یشههود و واگههذاری آن امههری
غیرمرالیی است .این در حالی اسهت کهه بسهیاری از موامهل نیهز در درون و بیهرون
حاک هست که میتوانند ناخواسته ،زمینهۀ حصهول قطهع و دسهتیابی وی بهه نتیجهۀ
جزمی را فراه سازند ،درحالیکه از نگا روشهی و قامد منهدی کلهی و منطرهی در
نگا مرال و کارشناسان ،جایی ندارند؛ ازایهنرو تها جهای م کهن از واگهذاری امهور
م ومی به تص ی های شخصی کهه زمینهۀ طبیعهی دخالهت دادن یها دخالهت یهافتن
موامل و انگیز های مختلف در آن وجود دارد ،پرهیز میشود .این امر شواهد روشنی
صرف مدالت بسند نشد است و نکته اصلی آن این است که باید در این امور میهان
«مص ت» و «مدالت» فرق گذاشت؛ برای ن ونه
 .1دوری از انگیزههای تأثیرگذار :در تعارض دو امهار در حرهوق النهاآ ،ماننهد
بینه ،سه احت ال وجود دارد  .1سروط هر دو امار و رجوا به حک حاک ؛  .2م هل
به هر دو به نسبت؛  .3قرمه .شهید ثانی احت ال دوم را پذیرفته اسهت (شههید ثهانی،
 ،1416م)284؛ یعنی اگر برای میال ،دو نفر بر سر مال یا زمینی دموا دارنهد و ههر
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در فره دارد که نشان میدهد در واگذاری امور به فرد هرچند فریهه جهامع شهرایط بهه

دو دارای بینهاند و مدمی بهش ار میروند ،به نظر وی باید زمین میان ههر دو مهدمی
ترسی شود .شیخ انصاری گرچه خود م ل به قرمه را ترجی داد است ،اما هینیا
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از این دو فریه احت ال نخست را نپذیرفتهاند .نکته قابهل توجهه ایهن اسهت کهه شهیخ
انصاری در توجیه سخن شهید ثانی خاطرنشان کرد است کهه در تعهارض دو امهار
مانند دو بینه در قل رو حروق الناآ« ،حق» مربوط به دو یا چند نفهر اسهت و م هل
کردن به بخشی از مدما در هریا از دو طرف ،در واقع ج ع میان هر دو حق ،بهدون
ترجی یکی بر دیگهری از طریهق انگیز ههای نفسهانی و درونهی قاعهی در را حهل
نخست است؛ ازاینرو ،این روو بهتر از این است که یکی از دو امار بههطور کلهی
نادید گرفته شود و تعیین آن به اختیار قاعی و حاک بها ه هه انگیز ههای نفسهانی و
درونی او که قابل کنترل و منضهبط و مشهخو سهاختن در چنهین مهواردی نیسهت،
واگذار شود (انصاری ،1424 ،ج ،4م .)31قاعی و حاک ی که «معصوم» نیست،
بلکه انسانی مادی هرچند مادل است ،ولی مدالت از نگا ثبوتی مانع خطها و حتهی
مانع قطعی گنا نیست و از نگا اثباتی نیز راهی اط ینانبخش بهرای شهناخت مهدم
خطا یا مدم مصیان واقعی شخو ن یباشد.
 .2تقیید به قید «مأمون» :فرهای ما از گذشته تاکنون ،به فراوانهی ،فریهه موعهوا
نصب یا اان در ادله و یت فریه و شهلون آن را «فریهه مهأمون» شه رد اند و مهواردی
مانند اقامه حدود ،قضا ،ن از ج عه و پرداخت واجبات مالی ،مانند زکات و خ ها
را از باب وجوب یا استحباب به چنین فریهی ارجاا داد انهد (ر :.حلبهی،1403 ،
م172؛ محرق حلی ،1408 ،ج ،1م152؛ مالمه حلهی ،1420 ،ج ،5م113؛
ابنفهد ،1407 ،ج ،1م414؛ کرکی ،1414 ،ج ،2م )375و این قید امری فراتهر
از مدالت است که در شرط بودن آن اختالفی نیست .آنان از ج لهه در اسهتد ل بهر
استحباب یا وجهوب پرداخهت زکهات و خ ها بهه «فریهه مهأمون» در دور غیبهت،
خاطرنشان کرد اند که او به موارد مصرف این اموال آگا تر و کاردانتر است و فرهای
چندی مرصود از این قید را فریه جهامع شهرایطی شه رد اند کهه در دریافهت چنهین
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اموالی ،بهرغ بینیازی خود ،به حیلهههای شهرمی کهه در اصهل نیهز امهوری جهایز

هستند ،متوسل ن یشود و با این کار شأن و جایگا خود را پایین ن یآورد و به زیهان
افهراد مسههتحق م ههل ن یکنههد (ر :.شهههید ثههانی ،1413 ،ج ،1م427؛ حههابری
طباطبایی ،1418 ،ج ،5م176؛ کاشف الغطاء ،1422 ،م)87؛ چنانکهه برخهی
ّ
چنین رفتاری را ،گرچه مخل مدالت نباشد ،بهرخالف فلسهفه واگهذاری آن بهه فریهه
ش رد اند (سبزواری ،بیتا ،ج ،2م465؛ ق ی ،1417 ،ج ،4م )181یا سپردن به
چنین فریهی را برخالف فلسفه تشریع اموالی مانند زکات دانستهاند (موسوی ماملی،
 ،1411ج ،5م )263و آن را برخالف مصال مامه دید اند که وی بهرای آن نصهب
شد است (نراقی ،1425 ،م.)307

ً
نکته قابل توجه در قید «مأمون» این اسهت کهه برخهی از فرهها اساسها فریههی را

منصوب از سوی امام ش رد اند که «مأمون» باشد (از ج لهه ابنفههد،1407 ،
ج ،1م414؛ کرکهههی ،1414 ،ج ،2م375؛ صهههی ری ،1420 ،ج ،1م )116و
پیداست این تعبیر از باب ّ
تفنن و جایگزین تعبیر مدالت به کار نرفته است و ازاینرو
به قید «جامع شرایط» بسند نکرد اند؛ چنانکه مالمه حلی که سهخن وی از سهوی
فرهای دیگر بازگو و تأیید شد است (از ج له کرکی ،1409 ،ج ،1م160؛ شههید
بر کفایت وجود فریه به جای امام در کفایت ن از ج عه مینویسد « ن الفریهه
ال أمون منصوب من قبل ا مام ،و لهذا ی ضی احکامه و تجب مسامدته ملی اقامه
الحههدود و الرضههاء بههین النههاآ» (مالمههه حلههی( 1413 ،مختلههف الشههیعه) ،ج،2
م .)239با این وجود ،صاحب جواهر شرطی افزون بر مدالت را خالی از اشهکال
ندیههد و آن را مخههالف اطههالق ادلههه نصههب خوانههد اسههت (نجفههی ،1404 ،ج،15
م ،)425ولهی بهه نظهر مها ایهن خرد گیهری وارد نیسهت و صهرف وجهود مهدالت

قانون اساسی ،مجرای اعمال والیت و چارچوب اختیارات  /سیدضیاء مرتضوی

ثانی ،1421 ،ج ،1م210؛ فاعل اصهفهانی ،1416 ،ج ،4م ،)232در اسهتد ل

ن یتواند مجوز سپردن این امور به شخو باشد و فریهی که «مأمون» در چگهونگی
صرف اموال یا استفاد از اختیارات فرها نیسهت ،هرچنهد از نگها شخصهی از مهدار
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مدالت نیز بیرون نباشد ،اما سپردن امور اجت امی و مصال م هومی ،ماننهد امهوال
م ومی به وی نادرست است و چنین شخصی مش ول ادلۀ نصب نیست.
 .3جواز تقیید به تعدد قضات در صدور حکم :یکی از شواهد بهر جهواز ترییهد،
نگا ش اری از فرها در جواز تریید صدور حک به تعدد قاعهی و شهرط اتفهاق نظهر
آنان است و در اینجا تنها میتوان به اختصار به آن اشار کرد .بر پایه این نگا فرههی،
امام یا مطلق حاک اسالمی ،بنابر مدم اختصام حکومت بهه امهام و دور
حضور ،با توجه به مصال مورد نظر و حصول اط ینهان بیشهتر در احکهام قضهایی،
میتواند در نوا یا صنف یا مصداقی از احکام ،انشاء و صدور حک را به اتفهاق نظهر
دو یا چند قاعی مرید سازد؛ به این معنا کهه حکه قضهایی هینیها از دو یها چنهد
قاعی بهتنهایی نافذ نخواهد بود .این نظر گرچه دربار تریید به اتفاق نظهر دو قاعهی
مطرح شد است ،اما پیداست که دو نفهر موعهومیت نهدارد و در فهرض مصهلحت
میتواند بیشتر باشد؛ چنان که به نظر ما اتفاق نظر نیز خصوصیتی نهدارد و میتوانهد
اکیریت مال :باشد و حک ی نافذ ش رد شود که اکیر قاعیان مضو دادگها و شهعبه
صادر کنند .ه چنین ،بهر مبنهای نظریهه نصهب گرچهه ه هه فرههای جهامع شهرایط
بهصورت مسترل برای قضاوت منصوب شد اند ،اما با فرض تشکیل حکومت و قرار
گرفتن یا یا چند فریه در رهبری آن دخالت مسهتری و مسهترل ه هه فرهها چنانکهه
ً
پیداست ،نوما موجب اختالل نظام میگردد و ازاینرو این دسته از فرها نیهز نیازمنهد
نصب ثانوی از سوی حاک یا حکومت هستند؛ افزون بر اینکهه دسهتک در وعهع
کنونی نوا قضات ،جامع ه ه شرایط نیستند و قضات «مأاون» به ش ار میروند.
این دیدگا مخالفانی نیز دارد ،اما کسانی مانند مالمه حلی (مالمه حلی1413 ،
(قواعر ا حکام) ،ج ،3م )422و فخر ال حررین ( ،1387ج ،4م )300موافهق
آن هستند و کسانی مانند فاعل اصفهانی (فاعل اصهفهانی ،1416 ،ج ،10م)22
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و بهوی سیدجواد ماملی ( ،1419ج ،10م )12به آن ت ایل نشان داد اند .بهه نظهر
ما این دیدگاهی قابل دفاا و مستند است و اینجا مجال شرح آن نیست.
بهمنوان ج عبندی در این بخش میتوان تأکید کرد که گسترو تریید مل قاعی
به حاک اسالمی و دیگر شلون حکومت ،به این معناسهت کهه آندسهته از احکهام و
تص ی های حاک که با نگا مرال و کارشناسان امر سازگار نباشد و بهر پایهۀ را هها و
مردماتی شکل گرفته باشد که از نگا آنان ،قابل استناد نیست ،یا شیو و شکل استناد
به آنها نادرست باشد ،حتی اگر شخو حاک  ،بهه آن را هها اط ینهان و قطهع داشهته
باشد ،معتبر نخواهد بود و در واقع از نگا مرال و کارشناسان ،چنین قطعی در شه ار
مصادیق جهل مرکب است؛ بنابراین ،دستور حاک کهه در نگها مرهال و کارشناسهان
ِ

مستند به مردمات نادرست یا غیرمالزم باشهد ،امتبهار سیاسهی و حکهومتی نهدارد؛

چنانکه حک قاعی نیز کهه مسهتند بهه امهوری ماننهد مکاشهفه و رؤیها و مرهدمات
غیرمتعارف است ،امتبار قضایی ندارد.
پنجم .تقیید علم و اختیارات بر پایۀ توان فکری و تصمیمسازی

مرالیی لزوم تناسب میان مسلولیت و توان ندی ،قابل بررسی
مبنا ه از جهت اصل
ِ
است و ه از جهت اصل تناسب میان تص ی سازی و توان فکری و مل ی شخو،
از نگا امتبارسنجی تص ی ها .در محور نخسهت ،مه تهرین َبعهد توان نهدیَ ،بعهد
فکری و آگاهی و ابعاد فناورانۀ مدیریت در قهدرت تحلیهل و تجزیهۀ مسهابل و حهل
پیچیدگیهای آن است که بهمنوان یا اصل در اوصاف و شرایط رهبری مورد توجهه
است ،اما آنچه در بحث کنونی محل توجه و اسهتد ل اسهت ،محهور دوم یها ه هان
«اصل تناسب میان تص ی سازی و توان فکری و مل ی» است .هدف از ایهن محهور
این است که مشخو شود تص ی های گرفتهشد چهه میهزان معتبهر و قابهل امت هاد
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مبنای دوم تریید اختیارات حاک بر پایۀ توان فکری و توان تص ی سازی اسهت .ایهن
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است؟ مبنای این تص ی چه بود و مل ی که به آن دسهت پیهدا کهرد از چهه راههی
است؟ آیا مورد امت اد و امتنای مرال است یا خیر؟
در سخنی منسوب به پیامبر اکرم بههصهورت ج لهۀ خبهری ،امها در واقهع بها
َ
معنایی انشایی و دستوری آمد است «من َ
ولی ملی مشرة کان له مرل اربعین ومهن
َ
ولی ملی أربعین کان له مرهل اربع هأة» (اماسهی ،1423 ،م60؛ پاینهد ،1382 ،
م .)727مفاد این سخن این است کسی که مسلول و مههد دار امهر د نفهر باشهد،
باید مرل چهلنفر را داشته باشد و کسی که مسلولیت چهلنفر را به مههد میگیهرد،
باید مرل چهارصدنفر را داشته باشد .این حدیث گرچه از نگا سهندی چنهدان قابهل
امت اد و اط ینان نیست ،اما در واقع به اصلی مرالیی اشار دارد و آن مبهارت اسهت
از «لزوم موازنه میان توان مرلی و مل ی با حوزۀ مسلولیت و نوا تصه ی ات» و بهه
بیان دیگر ،موازنه میان توان فردی و حوز و نهوا تص ی سهازی .ظهاهر ایهن روایهت
نشان میدهد که هرچه ش ار افراد تحت مسلولیت بیشتر میشود ،نسبت این موازنهه
نیز با تر میرود.
زمۀ مکا این اصل این است که تص ی های شخو تنها در چهارچوب تهوان
فکهری و بهههانهدازۀ آن امتبههار دارد و تص ی سهازی در بسههیاری از امهور ،بهههویه در
وععیتهای پیچید ای که امروز دولتها با آن روبهرو میشوند ،از تهوان یها فهرد
بیرون است .تص ی های فردی حتی اگر متکهی بهر آگاهیههای قطعهی فهرد باشهد،
امتبار ندارد و ن یتواند مبنای م هل در مسهابل م هومی و کشهورها باشهد ،مگهر در
نظامهای اسهتبدادی و فردمحهور و آمیختهه بهه انگیز هها و خواسهتههای شخصهی و
ً
سودجویانه که طبعا از مدار رووهای مرالیی بیرون است.
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ششم .تقیید علم و اختیارات بر پایۀ قانون عقال و خبرگان

مرال که در اینجا به مناسبت این بحث ،هرچند با مسامحه ،از آنان به خبرگهان تعبیهر
میکنی و گروهی از مصادیق آنان در تدوین قانون اساسی ،بهمنوان خبرگهان معرفهی
شدند ،ن ایندگان خرد ج عی جامعه و مرف هستند .این بخش از بحث که بهر پایهه
دو مبنای پیشین استوار است ،ترریری بر ترییدات «مصرح» و «سهاختاری» موجهود
در قانون اساسی است .آن دو مبنا یکی مرالیی بودن این موعوا اسهت کهه در واقهع
شارا ه انگونه که دربارۀ مل قاعی خواسته است از را های مرالیی باشد ،دربهارۀ
حکومت نیز ه ین نظر را دارد و دیگری موعوا تناسب و موازنه میان قدرت مرلی و
مل ی شخو با حوزۀ مسلولیت اوست .توعی اینکه
یکی از محورهای بنیادی در ترسی قل رو اختیارات حهاک اسهالمی ،بههوی از
چش انداز «مل و توان فکری حاک » ،مالحظۀ قهانونی اسهت کهه از سهوی مرهال و
خبرگان جامعه بهصورت مام و فرهای اسالمی بهصورت خام نوشته شهد و مهورد
پذیرو م ومی قرار گرفته و به رأی م ومی گذاشته شد است؛ قهانونی کهه بههمنوان
ساختار سیاسی نظام اسهالمی ،چهارچوب وظهایف و اختیهارات دسهتگا ها و افهراد،
بر پایۀ آن انتخاب میشوند و ن ونۀ بیرونی آن قانون اساسی ج هوری اسالمی ایهران
است.
این بحهث ،نخسهت بهه حهوزۀ مله و توانهایی حهاک و تعریهف و ترییهد آن در
چارچوب خام ،یعنی مل موعومی برمیگردد که در پیوند مستری با دایرۀ امتبهار
مل رهبر است و باید از مجاری مرالیی بهدست آیهد و دوم بهه جلهوگیری از ایجهاد
زمینۀ حکومت فردی و استبداد برمیگردد .این واقعیهت مرالیهی در قهانون اساسهی
ج هوری اسالمی ایران وجود دارد که قانونگذاران بهمنوان ن ایندگان مرف و بخشی
از اهل حلومرد و در واقع ن ایندگان خرد ج عی جامعه و مرالی قوم ،شیوۀ خهام
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و تعریفشد ای را برای آگاهی از مصال جامعه و نظام اسالمی و ام هال و یهت و
اختیارات رهبری نشان داد اند.
به بیان دیگر ،ه انگونه که امامخ ینی در پاسخ به اظهار نگرانی یکی از مراجهع
ترلید و در استد ل بر چرایی واگذاری تشهخیو موعهوا در شهناخت موعهومات
احکام ثانوی به مجلا شورای اسالمی ،خاطرنشان کرد است که مجلها ن اینهد
مههرف اسههت و ن اینههدگان ،خههود از مههرف هسههتند (امههامخ ینی ،1378 ،ج،15
م ،)311خبرگان قانون اساسی نیز بههمنوان ن اینهدگان مهرف و مرهال و بخشهی از
مرف و مرال ،با شناختی که از مصال و مفاسهد ،پیچیهدگیها و دشهواریهای امهر
حکومت و پیامدهای حکومهت مطلرهه فهردی و متکهی بهه قطهع و گ هان شخصهی
داشتهاند ،را درست رهبری و شیوۀ مرالیی ِام ال و یهت بهر پایهۀ دانهش و آگهاهی
کافی و محل امت اد و دیگر اوصاف و شرایط شخصی رهبر را در چهارچوب اصهولی
که به وظایف و اختیارات رهبری مربوط میشود ،دید و معرفی کرد انهد و جهز آن را
مرالیی ندید اند ،یعنی به مل شخصی حاک بهمنوان مل ی موعهومی نگریسهته و
تنها در چارچوب ه ین اصول برای آن امتبار قابل شد اند .این امر از یاسو بر پایهۀ
گههزینش رهبههری در ه ههین چههارچوب قهرار دارد و اختیههارات و تصه ی ات را مریههد
میسازد و از سوی دیگر ،دایرۀ امتبار مرالیی مله او را محهدود بهه ایهن چهارچوب

میکند.
هفتم .تقیید علم و اختیارات حاکم در قانون اساسی ایران

در قانون اساسی ج هوری اسالمی ،مل و اختیارات بهرای ِام هال و یهت از سهوی
رهبری دارای دوگونه تریید است  .1ترییدات مصرح؛ .2ترییدات ساختاری؛ بهه ایهن
معنا که ترییدات تنها در اصول محدودی که در آنها به ِام هال اختیهارات از مجهاری
56

خام «تصری » شد است ،محدود نیست ،بلکهه در واقهع قهانون اساسهی شهیو و

چارچوب ِام ال و یت از سوی رهبری است .به بیهان دیگهر ،بخشههایی از قهانون
اساسی ،بهطور مستری دربارۀ اختیارات رهبری است و قیودی را اکهر کهرد اسهت؛
برای میال ،اختیار رهبری دربارۀ بازنگری در قانون اساسی به صراحت به مشورت بها
مج ع تشخیو مصلحت مرید شهد اسهت .در چنهد اصهل دیگهر نیهز ایهن قیهدها
تصری شد است که شرح آن خواهد آمد ،ولی مه تر از ایهن ترییهدات «مصهرح»،
ترییدات «ساختاری» در قانون اساسی است که شامل ت هام نهادههایی میشهود کهه
بخشی از قدرت را در قانون اساسی دارند .این نکتههای اسهت کهه آیتاللهه بهشهتی
هنگام تدوین قانون اساسی ،بارها بر آن تأکید کرد است و ازاینرو حهذف برخهی از
این قیود در بازنگری ،تأثیری کلهی در اصهل موعهوا نهدارد؛ بهرای میهال ،در قهانون
مصوب  ،1358در اصل  110اختیار رهبری برای امالن جنهگ و صهل بهه پیشهنهاد
شورای مالی دفاا مرید شد بود و این قید در بازنگری قانون در سهال  1368حهذف
شد ،ولی این حذفها رویکرد کلی قانون را تغییر نداد است؛ زیرا بسهیاری از قیهود
در اختیارات رهبری ،مربوط به قیود ساختاری است .این بخش در دو محور بررسهی
میشود الف) ترییدات در قانون اساسهی و خاسهتگا آن؛ ب) رویکهرد خبرگهان در

الف) تقییدات در قانون اساسی و خاستگاه آن

به نظر ما و دستک تا آنجا که به اصهول خهود قهانون اساسهی برمیگهردد ،جایگها
رهبری در چارچوب قانون اساسی و اصول آن تعریف میشود .مدما ایهن اسهت کهه
ً
جایگا و طبعا انتخاب رهبری ،امری فراتر از قانون نیست و اطالق اختیارات نیهز در
ه ین چارچوب ترسی و تفسیر میشود و چنین نیست که امتبار و مشرومیت قهانون
اساسی به ِصرف امضا از سوی چنین جایگاهی باشد و بدون آن ،قانون اساسهی ،بهه

گفته برخی «کاغذپار ای بیش نباشد»؛ تعبیری که آیتالله مح دتری مصباح یهزدی
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بهکار برد و نگارند در گذشته بهه تفصهیل آن را نرهد کهرد اسهت (ر :.ج ههوری
اسالمی 13 ،و  .)1391/9/14به بیان دیگر ،معرول نیست شخصهی در چهارچوب و
شهخو برگزیهد  ،موجهب
براساآ یا قانون ،برگزید شهود و بها ایهن حهال خهود
ِ
مشرومیت آن قانون باشد .زمۀ چنین نگاهی ،نفی «قانون» و در واقع نفهی «خهود»

است و به تعبیر منطریان «یلزم من وجود مدمهه»؛ از «وجهود» چنهین مشهرومیتی،
«نفی» آن پدید میآید.

ً
بر این اساآ ،بهجز آنچه در قانون اساسی ،مستری ا برمهدۀ رهبری گذاشته شد

و در حوزۀ اختیارات مستری او تعریف شد اسهت ،دیگهر وظهایف و اختیهاراتی کهه
دربارۀ دستگا ها و افراد دیگر ام از انتخابی و انتصابی آمد است ،اگر ه در اصهل
از نگا فرهی بدون توجه به ترییدات مورد بحث ،در قل رو اختیارات و وظایف حاک
اسالمی باشد ،اما دستک از نگا قانونی ،در حوزۀ اختیارات و وظایف رهبری قهرار
ن یگیرد و ازاینرو تنها از طریق ه ین مجاری و چارچوب است که ِام ال و یت و
حاک یت میشود و رهبر ن یتواند این مجاری را نادید بگیرد یا به بیانی دیگر آنها را
دور بزند؛ بنابراین ،برخالف نگا کسانی مانند آیتاللهه مصهباح و آیتاللهه مهدمن،
ن یتوان قانون اساسی را نظامنامهای شخصهی بهرای ِام هال و یهت و حاک یهت از
سوی رهبر و حاک اسالمی ش رد.
اگر جایگا رهبری ،امری فراتر از قهانون اساسهی و دیگهر قهوانین شه رد شهود و
اطالق اختیارات نیز به خود قانون و اصول آن گسترو داد شود ،این پرسهش وجهود
دارد که خاستگا تریید در آندسته از اصولی کهه ِام هال و یهت و اقهدامات رهبهری
بهصراحت مشروط و مرید به مجرای خاصهی شهد اسهت ،چیسهت؟ در ادامهه ،بهه
برخی از ن ونهها اشار میشود مفو یا تخفیف مجازات محکومان از سوی رهبهر در
اصل  110قانون موجود موکول به «پیشنهاد ربیا قو قضابیه» شهد اسهت و مشهابه
58

این تعبیر اصل  160قانون اساسی دربارۀ وزیر دادگستری است که تعیین و معرفهی او

از سوی ربیاج ههور بهه مجلها شهورای اسهالمی بهرای گهرفتن رأی امت هاد ،بهه
«پیشنهاد ربیا قو قضابیه» موکول شد است و معنای روشن این قیهد آن اسهت کهه
ربیاج هور ن یتواند بدون پیشنهاد یا موافرت ربیا قو قضابیه ،کسهی را بههمنوان
وزیر دادگستری معرفی کند .پیداست که تریید به «پیشنهاد ربیا قو قضابیه» در این
دو اصل به یا معناست.
ن ونۀ روشن ،اصل  162قانون اساسی دربهارۀ چگهونگی انتخهاب ربهیا دیهوان
مالی کشور و دادستان کل کشور است که در بازنگری تغییر کرد و از قیهد مشهورت
رهبری با قضات دیوان مالی کشور که در اصل مصوب سال  1358بود ،به مشهورت
ربیا قو قضابیه با قضات دیوان مالی کشور درآمد اسهت .در اینجها نیهز پیداسهت
تریید موجود در قانون اساسی سابق و کنونی بهه یها معناسهت ،مگهر اینکهه کسهی
معترد باشد ربیا قو قضابیه نیز چنین وظیفهای ندارد و این تریید تنها یا پیشنهاد و
توصیه است که این نیز پذیرفته نیست .حال پرسش این است که این ترییدها از نگها
حروقی ،چه جایگاهی دارد و از این نظر آیا میان تریید در این دو اصهل  110و  162و
تریید در مواردی که اقدامات رهبری مرید به مشورت یا مشابه آن شد است ،تفهاوتی
آیا میتوان گفت معنای موارد مشابه دربار رهبری در قانون اساسی ،پیش یا پها
از بازنگری نیز ه ین است و برای میال ،بر پایه قهانون مصهوب  1358رهبهری نظهام
ً
ن یتوانست بدون پیشنهاد شورای مالی دفاا ،مستری ا کسی را به فرمانهدهی مهالی
نصب کند؟ یا بر پایۀ قانون کنونی ،وی تنها پا از پیشنهاد ربیا قهو قضهابیه اسهت
که میتواند مجرمان را مفو کند یا از مجازات آنان بکاهد؟ چنانکه در بررسی اصهل
 92که انتخاب امضهای فرههای شهورای نگهبهان از سهوی رهبهر را مریهد بهه مهدت
ششسال کرد است ،یکی از خبرگان این پرسش و اشکال را مطرح کرد کهه ایهن بهه
معنای محدود ساختن اختیارات ّ
تام رهبر و «تعیین تکلیف» بهرای اوسهت (صهورت
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مشر ح مذاکرات مجلس بررمی نههایی قهانو امامهی جمههوری امهالمی ایهرا ،
 ،1364ج ،2م .)972این اشکال اختصام به مدت ندارد و بهرغ اینکه یکهی از
امضای خبرگان به این اشکال پاسخ داد که خبرگان از سوی امامخ ینی چنین اختیار
و اجاز ای یافتهاند که چنین چارچوبی را برای ِام ال اختیارات رهبری تعیین کننهد و
در واقع این ترییدی از سوی خود رهبر است که به نظرخواهی م ومی ازج له خهود
رهبر گذاشهته میشهود و بهه ههر حهال بایهد زمهانی بهرای آن تعیهین گهردد (ه هان،
م ،)973اما آیتالله بهشتی آن را اشکالی کلی ش رد و افزود «بایهد در رابطهه بها
و یت رهبر در ه ۀ مسابل حل شود» و ازاینرو ،آن را قابل تصویب شه رد ،امها در
مین حال آن را پرسشهی دانسهت کهه بایهد در «بخهش حهدود اختیهارات و وظهایف
رهبری» در اصل  110مورد توجه قرار گیرد (ه ان ،م )974و شرح آن خواهد آمد.
وقتی در قهانون اساسهی مصهوب  ،1358حتهی امهالم جنهگ و صهل و بسهیج
ً
نیروهای نظامی -که طبعا یکی از مظاهر و مسهابل روشهن در موعهوا حفهر نظهام
است -افزون بر حضور د ها فریه و تأییهد محتهوای قهانون اساسهی از سهوی فرهها و
مراجع ،مرید به گذر از شورای مالی دفاا ،بهمنوان یا نهاد متخصهو و بخشهی از
آنچه بهمنوان مرف خهام خوانهد میشهود ،شهد اسهت ،زمهۀ آن ترییهد مله و
ً
تشخیو رهبری نظام در این ساختار و مدم امتبار تشهخیو فهردی و قههرا تصه ی
فردی حاک است.
بر این اساآ تأکید میشود که در قانون اساسی دستک از نگا اکیر ن اینهدگان
ً
و بهوی آیتالله بهشتی ِام ال و یت و تص ی های رهبری -که قهرا بر مبنای مل و
شناخت وی از مصال و نتایج آنهاست -مرید به برخهی مجهاری در تص ی سهازی
شد است و تنها به مل و طرق معتبر شخصی وی واگذار نشد است و ایهن امهر بها
توجه به جایگا قهانونی و بههوی جایگها شهرمی قهانون اساسهی ،هرچنهد پهیش از
60

بازنگری ،مسللۀ مه و قابل توجهی در تریید مل و اختیارات حاک است که در فرهه

ً
نیز اج ا پذیرفته شد و شرح آن خواهد آمد؛ ازاینرو ،از نگا ادبیات قانوننویسهی
و نیز بر پایۀ مشروح مذاکرات قانونگذاران ،پیداست که چنین قیهود و پیششهرطها،
ً
اموری صرفا اخالقی و ارشادی و توصیهای محسوب ن یشوند و از این نظر و بهرای
میال ،تفاوتی با تریید گزینش وزیر دادگستری به پیشنهاد ربیا قو قضهابیه در اصهل
 160ندارند و به نظر میرسد با توجه به ه ین بار حروقی بود است که برخی مهوارد
در بازنگری حذف شد یا تغییر کرد است.
ب) رویکرد خبرگان در تقیید علم و اختیارات

تریید اقدامات رهبری در قانون اساسی ،پا از بهازنگری سهال  1368کهه بههوی در
اصل  110آمد است ،مبارت است از
 .1تعیین سیاستهای کلی نظام پا از مشورت با مج ع تشخیو مصلحت نظام؛
 .2حل معضالت نظام از طریق مج ع تشخیو مصلحت نظام؛
 .3مفو یا تخفیف مجازات محکومان در حهدود مهوازین اسهالمی پها از پیشهنهاد
ربیا قو قضابیه؛
مج ع تشخیو مصلحت نظام؛
 .5مزل ربیاج هور پا از حکه دیهوان مهالی کشهور بهه تخلهف وی از وظهایف
قانونی ،یا رأی مجلا شورای اسالمی به مدم کفایت وی؛
 .6امضای حک ریاستج هوری از سوی رهبری پا از انتخاب از سوی مردم؛
 .7در قانون اساسی مصوب  1358امهالم جنهگ و صهل و بسهیج نیروهها و تعیهین
فرماندهان مالی نیروهای سهگانه نیز به «پها از پیشهنهاد شهورای مهالی دفهاا»
مرید شد است ،اما در بازنگری این قید برداشته شد اسهت؛ چنهانکهه بههمنوان
یا رویه در ّ
طی مراحل نصب این فرماندهان از سوی امامخ ینی ،بهه ایهن قیهد

قانون اساسی ،مجرای اعمال والیت و چارچوب اختیارات  /سیدضیاء مرتضوی

 .4پیشنهاد موارد اصالح یا تت ی قانون اساسی به شورای بازنگری پا از مشورت با
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اشار شد است (ر :.امهامخ ینی ،1378 ،ج ،15م266؛ ج ،17م420؛
ج ،18م230؛ ج ،19م298؛ ج ،20م 85و .)193
مدمای ما این است که براساآ مفاد روشن قانون اساسی در ه هۀ مهوارد ،رهبهر
تنها در چارچوب یادشد میتوانهد ِام هال و یهت کنهد و ن یتوانهد بهدون پی هودن
را های یادشد  ،بهصورت مستری دخالت کند و برای میال ،اقدام بهه مفهو مجرمهان
کند یا ربیاج هور را برکنار سازد وگرنهه قیهود یادشهد امهوری لغهو خواههد شهد و
بودونبود آنها تأثیری در این اصول ندارد و این امر با فلسفۀ قانونگهذاری و جایگها و
رسالتی که خبرگان برمهد داشتهاند و با آنچهه هنگهام تهدوین قهانون اساسهی بهه آن
تصری یا بر آن تأکید کرد اند ،سازگاری ندارد؛ ازاینرو ،ن یتهوان بهه اسهتناد اصهل
چهارم که تأکید داردکلیۀ قوانین و مرررات کشور باید براساآ موازین اسالمی باشد
و این اصل را بر اطالق یا م وم ه ۀ اصول قانون اساسی و قهوانین و مرهررات دیگهر
حاک ش رد و تشخیو آن را برمهدۀ فرهای شورای نگهبان گذاشهته اسهت ،یها بهه
استناد اصل  57که قوای سهگانۀ حاک را زیر نظر و یت مطلره ش رد اسهت ،قیهود
یادشد را نادید گرفت و این امر ازج لهه بهه دلیهل ایهن اسهت کهه  .1ایهن قیهود از
مصادیق اطالق یا م وم نیستند؛  .2این امر مستلزم پذیرو تناق

آشهکار در قهانون

اساسی و بیتهوجهی قانونگهذاران بهه اصهول اولیهۀ قانوننویسهی اسهت؛  .3چنهین
استنادی محدود به اصول و قیود یادشد نخواهد بود و شامل دیگر اصول و نهادههای
پیشبینیشد در قانون اساسی ازج له نهاد مجلا خبرگان نیهز خواههد شهد و ایهن
امر ،به معنای نفی کلی قانون اساسی و نفی مشهرومیت رهبهری خواههد بهود کهه در
چارچوب این قانون برگزید شهد اسهت و چنانکهه اشهار شهد ،در واقهع وجهود آن
مستلزم نفی آن است.
ن ونهای از ناسازگاری اصل  4با اصل  38دربار منهع «هرگونهه شهکنجه» بهرای
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گرفتن اقرار یا کسب اطالا است و مشروح مذاکرات مجلا قانون اساسی بهروشنی

نشان میدهد که قانونگذاران بهصراحت هین استینایی را نپذیرفتهاند و از ایهن نظهر،
اصل  4ن یتواند حاک بر آن باشد؛ چنانکه آیتالله ملی مشهکینی موعهوا «دفهع
افسد به فاسد» را در استد ل بر لزوم استینای برخی موارد از اصل  38مطهرح کهرد،
آیتالله بهشتی پاسخ داد «مسلله ،را چیزی باز شدن است .بهمح

اینکه ایهن را

باز شد و خواستند کسی را که مته به بزربترین جهرمهها باشهد ،یها سهیلی بهه او
بزنند ،مط لن باشید به داغ کردن ه ۀ افراد منتهی میشود .پا این را را باید بست،
یعنی اگر حتی د نفر از افراد سرشناآ ربود شوند و این را باز نشود ،جامعه سال تر
است» (صورت مشر ح مذاکرات مجلس بررمی نههایی قهانو امامهی جمههوری
امالمی ایرا  ،1364 ،ج ،1م .)779-778بهر ایهن اسهاآ ،تجهویز شهکنجه بهه
استناد حاک یت اصل  4در فهرض جهواز فرههی آن از نگها فرههای شهورای نگهبهان
برخالف نظر روشن و صری قانونگذار در اصهل  38میباشهد .آری ،اگهر کسهی از
نگا حروقی و برخالف آنچه در دانش اصول فره و مباحث فرهی آمد است ،بر ایهن
باور باشد که میتوان بهرغ تصری قانونگذار به مراد خود از متن قهانون ،بهرخالف
آن تفسیر و م ل کرد ،در این صورت م کن است گفته شود ،میتهوان م هوم اصهل
قرار داد و بدون توجه به سخنان روشن ن ایندگان در مجلا قانونگذاری ،به محتوا و
مرصود اصول قانون اساسی ،پی برد و اصول را تفسیر کهرد ،بههوی آنکهه مهردم هه
براساآ مفاد مورد نظر ن ایندگان به قانون رأی داد انهد ،امها برخهی بهر ایهن باورنهد
وظایف و اختیارات رهبری در اصل  ،110کف اختیهارات اسهت ،نهه سهرف آن .امها
پرسش ما این است که این چه شیوۀ قانوننویسی است؟ ایهن طهرز تلرهی ،براسهاآ
ه ان نگا بیرونی در فره است که برخی دارند .ایهن در حهالی اسهت کهه مهذاکرات
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 38را نیز نادید گرفت ،اما ن یتوان و نباید مال :را تنها ظواهر و الفاظ مهواد قهانون

قانون اساسی بهروشنی تریید اختیارات را نشان میدهد.
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ج) شاهدی از امامخمینی بر تقیید

یکی از نکات قابل توجه در تریید اختیارات نکتهای است که امامخ ینی در پاسخ بهه
کسانی که مخالف درج و تصویب و یت فریه در قانون اساسی بودند ،مطهرح کهرد.
ایشان که هنگام بررسی اصول مربوط به و یت فریه بارها در دفاا از این اصل سخن
گفته است ،از ج له به این نکته توجه داد است که آنچه دربار و یت فریه در قانون
اساسی آمد مرداری ناقو است «اینکه در قانون اساسی هست ،این بع

شهلون

و یههت فریههه اسههت ،نههه ه ههه شههلون و یههت فریههه» (امههامخ ینی ،1378 ،ج،11
م ،)464یعنی امامخ ینی بهرغ اینکهه از نگها فرههی آنچهه را در قهانون اساسهی
بهمنوان اختیارات فریه آمد است ،شهامل ه هه اختیهارات ن یدانسهته آن را پذیرفتهه
است .این افزون بر آنکه نشان میدهد اختیارات موجود مطلق نیست ،این پرسهش را
پدید میآورد که چرا به نظر امامخ ینی قانونگذاران تنها بخشی از اختیارات فریهه را
لحاظ کرد و دایر آن را مرید ساختهاند؟ و این سخن ایشان آیها نرهد قهانون اساسهی
است یا نظر به حوزۀ فره دارد؟ به گفتۀ امامخ ینی ،خبرگان خواستهاند بیش از این بها
برخی «روشنفکران» مخالفت نکنند و مرهداری کوتها آمد انهد (ه هان)؛ امها نکتهه
اصلی این است که این تریید براساآ چه مبنای فرهی اسهت؟ آیها صهرف عهرورت
زمان و به هدف ساکت کردن برخی مخالفان و «روشنفکران» بود است یها بهر پایهه
ه ان مبانی فرهی است که در مج وا نشان میدههد مرهال و خبرگهان میتواننهد بها
توجه به مصال مورد نظر که یکی از آنها نیز میتوانهد عهرورت پهذیرو اجت هامی
باشد که در سخن امامخ ینی به آن اشار شد است؟ به نظر مها پاسهخ دوم درسهت
است و این ه ان موعومی اسهت کهه بهه شهکلهای مختلهف در سهخنان آیتاللهه
بهشتی آمد است.
به هر حال ،استناد به اصل  4یا اصل  57برای مطلق ش ردن اختیارات و مهافوق
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قانون ش ردن رهبری به این معنا خواهد بود که قانون اساسی در واقع یا یا دو اصهل

بیشتر ندارد و بریه اصول حتی اصل مربوط به خبرگان رهبری عه انت اجرایهی جهز
تشخیو و خواست خود وی ندارد.
هشتم .نمونههایی از صورت مذاکرات قانون اساسی

در این بخش بازگویی ن ونههایی از صورت مذاکرات قانون اساسی بهروشهنی نشهان
میدهد که رویکرد کلی خبرگان تریید قل رو مل و اختیارات رهبری نظام بهه اصهول
قیود مصرح و قیود ساختاری در قانون اساسی بهود اسهت .ایهن ن ونههها هرچنهد از
زبان آیتالله بهشتی بهمنوان نایب ربیا و در واقع ربیا م لی مجلها بیهان شهد
است ،اما بهخوبی پیداست آنچه وی با تأکید و بارها مطرح کرد  ،تنها نظر شخصهی
او نبود است ،بلکه خط کلی مورد تسال و توافق در مجلا بود است .در اینجا بهه
ن ونههایی از آن پرداخته میشود
 .1اصل  ،110وظایف و اختیارات رهبری

اصل موعوا در قیود یادشد در بررسی اختیارات رهبهر در اصهل - 110کهه نصهب
شورای مالی دفاا» شد بود و جایگا و نرش این شورا مورد پرسش و اشکال برخهی
ن ایندگان بود -بهروشنی بازگو شد است .توعی اینکهه آیتاللهه منتظهری ،ربهیا
مجلا خبرگان ،دربارۀ وظایف این شورا ابهام داشت و این پرسش را مطرح کرد کهه
آیا تریید اختیار رهبری در جنگ و صل  ،به این معناست که اگهر کشهوری بهه ایهران
ح له کرد ،امضای شورا بررسی کنند که از کشهور دفهاا بشهود یها نشهود؟ آیتاللهه
بهشتی در پاسخ ،جایگا و مشرومیت کلی چنین قیودی را در تصه ی ها و اقهدامات
رهبری در نظام اسالمی و در ساختار قانون اساسی اینگونه توعی داد
ن ا ل ناعکر  ،ن ا ل یک خان یا یک نغازه یا یک ما گاه موچک نی ال،،
ن ا ل یک ناعک ،اس ،یچ ق ،اص یالک نرالر ایاقال حضالو ن الا

قانون اساسی ،مجرای اعمال والیت و چارچوب اختیارات  /سیدضیاء مرتضوی

فرماندهان مالی نظامی و نیز امالن جنگ و صل از سوی رهبر ،مرید بهه «پیشهنهاد
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ن ل ،ب اۀ لوانب ن ا ئ م تصایا م ن گیرئ تصایً بال لای باشال
بنابرایا ،لر ً م بخوا تصایً بگیرئ ،بای لوانب خیع نالدئیک ا،
آنهای م ئ اس ر یک از ایا نیق ا قرا ئا ن  ،آخریا اطال  ،،آخالریا
نظر ،آخریا پیشنهائ ا ئ اخریا ا بگذا ن تا آن تصایً م گرارال ن شالوئ
تصایً پخر ای باش  .نا اکر ن منیً م قاطفی ،او ی ،ننالوط بالوئن
ب آ ای ئیگران . ...ئیگر از ول ،آن طرف اارائهایً .یالک قال ،نال گرریً
م یک نرر تصایً نگیرئ نلائا لیب پی ا من  ،آنق اب رگ ب ایا ا مان
آن سازنان آن تشکی ت پی ا ن مرئ م اص قر ن گذشال .،حالا
م ئا یً بازن گرئیً ئ با ه خقرات ناش از تصالایًگیری االرئی ا ئا یالً
نائی ه ن گیریً.

ه چنین در برابر این گفتۀ آیتالله منتظری که «افراد شورا تصه ی گیر نیسهتند و
تنها مشاور رهبر هستند» و طرح این پرسش که اگر کشوری ح له کرد و این شورا نیز
هین پیشنهادی نکرد ،آیا رهبر نباید فرمهان بسهیج م هومی بدههد ،آیتاللهه بهشهتی
ع ن تأکید بر اینکه پیشنهاد باید از سوی شورا باشد ،افزود
نا ایا ا ئ اۀ ن ا ل ئا یً ،نکر ً بحث شال ه اسال .،گالا ایاطالو
اکر ن منیً م ئ ایالا مشالو اال نیصالر الرن  ،نگالر لالر شالو ای
لری م از قصو ننده اس .،یک ق ً ،اکر ن منیً م اص لری
یک نناول اسال ،مال ا ئ اسال قالرا گرارال اسال( »،صورت مشروح م
شذاکحا مشجلسمبحتسو مهاوی منویهرسماسیسو مجماورت ماسویش ما وحاس،
 ،1364ج ،2ص.)1175

آیتالله بهشتی در ادامه نیز دربارۀ تریید نصب فرماندهان و امالن جنگ و صل
و بسیج نیروها ،به پیشنهاد شورای مالی دفاا ،تأکید کرد است «معنی بند  4و بنهد
 5این است که این مسابل از یا طرف به رهبر بستگی دارد و از طرف دیگهر بهه رأی
این شورای مالی .هر کا میخواهد رأی بدهد به این مفههوم رأی بدههد» (ه هان،
ج ،2م)1178؛ بنابراین ،این نظر و قید ،تأیید و تصویب شد؛ هرچنهد در بهازنگری
سال  1368حذف گردید .حال آیا لغو و بیهود نیست که گفته شود اصل چههارم ،بها
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تفسیری که برخی براساآ نظر شخصی خود دارنهد ،حهاک بهر چنهین تصهریحاتی
است؟
 .2اصل  ،94شورای نگهبان

در پاسخ به اشکال برخی از ن ایندگان دربارۀ متن پیشنهادی اصل - 94کهه شهورای
نگهبان را ملزم میکرد فاصلۀ زمانی د یها پهانزد روز را در پاسهخگویی بهه مجلها
رمایت کند -و اینکه بر این باور بودند که این شهورا بهه صهالح کشهور میاندیشهد و
سوءنیت ندارد ،آیتالله بهشتی تأکید داشت که باید «ما به ج یع جوانب توجه کنی
و هینوقت منان کشور و دولت را بهدست چند نفر نسهپاری  .یها قهانونی تصهویب
میشود ،کافی است که شورای نگهبان این را مرب بیندازد و این تأخیر به مصهلحت
ً
ملت نباشد ... .اصو اینکه چند نفری تحت منوان شورای نگهبان ،ک ترین امکانی
برای در دست داشتن منان امور م لکت ،ولو برای چندروز ،سههروز ،چههارروز ،د
روز داشته باشند ،به نظر ماها مصلحت نیامد» (ه هان ،ج ،2م .)958بهر ه هین
اساآ است که در قانون اساسی ،شورای نگهبان تنهها د روز و در صهورت لهزوم بها
نظر در این مدت ،مصوبه مجلها خودبههخود رسه یت پیهدا میکنهد؛ هرچنهد در
ً
آییننامه داخلی مجلها شهورای اسهالمی بهرخالف ظهاهر روشهن قهانون و ظهاهرا
براساآ نظر شورای نگهبان ،این بازۀ زمانی محدود به امالم نظر در خصوم قهانون
اساسی شد و دربار انطباق با شرا زمان آن نامحدود ش رد شد اسهت و پیداسهت
برخالف ظاهر قانون است.
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اکر دلیل حداکیر بیست روز برای امالم نظر فرصت دارد و در صهورت مهدم امهالم
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 .3اصل  ،162نصب مسئوالن قوۀ قضائیه

در متن پیشنهادی اصل  ،162نصب ربیا دیوان مالی کشور و دادستان کل کشور از
سوی رهبر ،مرید به «انتخاب» از سوی اکیریت قضات کشور شد بود و این قید کهه
در ادامه به قید «پیشنهاد» تغییر کرد ،با ایهن اشهکال روبههرو شهد کهه وقتهی از نظهر
منصوب مسهتری یها غیرمسهتری از سهوی رهبهر
شرمی ،قطعی است که قاعی باید
ِ
باشد ،این امر چگونه با انتخابات از پایین به با در قو قضابیه و در تنگنا قرار گرفتن
رهبر سازگار است؟ آیتالله بهشتی با توعی خود بهروشنی نشان داد که نهتنها ایهن
اصل یا برخی اصول دیگر که تریید اختیارات بهه صهراحت آمهد اسهت ،بسهیاری از
اصول قانون اساسی در واقع چهارچوب ام هال و یهت و حاک یهت از سهوی رهبهر
است
نکر با آقایان صحل ،ش ه م ب یا ی از اصول قانون اساس  ،ئ حیییال،
تفییا یۀ ثابر اس ،برای ِالاال ی ،ار  .ننرها ارض ایا اس ،لالیا
ایا ن ئع  ،ئ ن ئعۀ پا راان اس .،اگر تفییا نخ ال ،زیالر از حیالول ارال
اس ،،پس اینک بای امثری ،نااین گان ننعس ب ننرخب نرئم ای ب ن
یفن چال اینهالا یالک پاسالر ئا ئ ایالا اسال ،مال یال ،ارال بهرالریا اه
ِالاار آن اس ،م لا بیرر ( اان ،ج ،3ص.)1604

این مطلب ،گواهی روشن بر این سخن مراله است که تنها قیود مصرح مورد نظر
نیست و خود ساختار قانون اساسی یا تریید کلی بهه شه ار مهیرود؛ بهرای میهال،
ً
ه انگونه که رهبری ،طبق بند  4و  5اصل  110ن یتوانست مستری ا امالن جنگ و
ً
صل و بسیج نیروها کند ،ن یتواند با نادید گرفتن مجلا شورای اسالمی مستری ا
قانونگذاری کند؛ چنانکه در بخشهی از اختیهارات تنهها بایهد از مجهرای تشهخیو
مصلحت نظام یا از مجرای شورای مالی امنیت ملی اقدام کند.
این ه ان اصل مرالیی است که بهمنوان مبنا به آن اشار شد ،یعنی رهبری وقتهی
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میخواهد براسهاآ مله و شهناخت خهود تصه ی بگیهرد ،ماننهد مله قاعهی کهه

موعومی و مرید است ،در اینجا نیز چنین اسهت و ه انگونهه کهه بایهد میهان تهوان
فکری و جس ی با حوز مسلولیت موازنه باشد ،در اینجا نیز ن اینهدگان خبرگهان ،بهه
ن ایندگی از خرد ج عی جامعه را مرالیی را چنین دید اند.
 .4اصل  ،175مدیریت رادیو و تلویزیون

براساآ قانون اساسی مصهوب  1358رادیهو و تلویزیهون بایهد زیهر نظهر ن اینهدگان
سه قو ادار شود .هنگام بررسی این اصل ،برخی ن ایندگان بر حضور ن ایندۀ رهبهر
در این شورا تأکید داشتند ،اما آیتالله بهشتی در مخالفت بها آن ،خاطرنشهان کهرد
«آقایان در این قانون اساسی تا حا رابطه سازمان م لکت را با رهبری طوری تنظهی
کرد اید که رهبری اقداماتش را از مجاری پیشبینهی شهد دنبهال میکنهد و بهه ث هر
ً
میرساند .اگر واقعا بخواهی به ث ر برسد ،این طرحی که در قانون اساسی برای ادار
م لکت داری  ،صحی این است که رهبر در هین جای دیگر مسهتری وارد دخالهت
نشود» (ه هان ،ج ،3م )1686و ازایهنرو ،ن اینهدگان نیهز بها پیشهنهاد مشهارکت
ن ایندۀ رهبری مخالفت کردند.

بر پایۀ ه ان نگا که مورد تأکید ما میباشد ،آیتالله بهشتی و ن ایندگان با پیشهنهاد
تریید اصل  80دربارۀ گرفتن و دادن وام و ک اهای بدون موض داخلی و خهارجی،
به تصویب (رهبر یا) شورای رهبری مخالفت کردند .قید شورای رهبری با این فهرض
مطرح شد است که رهبری شورایی باشد وگرنه پیداسهت خصوصهیت نهدارد و ایهن
سخن دربار رهبری فردی نیز جاری است .سخن وی در مخالفت با پیشنهاد یادشد
این است «شورای رهبری را آنقدر وسهیع نکنیهد کهه مجبهور باشهد بهرای خهودو
تشکیالت و ساخت ان و کارمند داشته باشهد .مها اگهر بخهواهی در قهانون اساسهی،
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 .5اصل  ،80گرفتن و دادن وام
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شورای رهبری را در ه ۀ امور دخالت بدهی  ،باید در حریرت یا دولت سهومی در
ً
کشور به وجود بیاوری  .اجاز بفرمایید نرش شورای رهبری ه ان نرش مام که اتفاقها
مورد نظر خودمان ه هست ،باشد» (ه ان ،ج ،2م.)873
 .6روند کلی تصویب اصول مختلف

آیتالله بهشتی ،در جایگا نخست نرشآفرینی در مجلا خبرگان ،نگها یادشهد را
پا از تصویب و تدوین قانون اساسهی نیهز در یها ج عبنهدی کلهی دربهارۀ شهیوۀ
تص ی گیری و ام النظر در ادارۀ کشور و توزیع آن در میان نهادهای مختلف بهازگو
ً
و بر آن تأکید کرد است؛ نگاهی که کامال متفاوت از برخی نگا های موجود اسهت،
اما روند کلی و حاک تدوین و تصویبخواهی قانون اساسی چیزی جهز ایهن نبهود
است

نا ایاق نلا زه مرئیً تا از أ
شر ئیکراتو ی خ ص شویً .نا خوا یً یالک
ئیکراتو ی ل ی ئاشر باشیً .ئ قانون اساسال لاهالو ی اسال ن ایالران
تصایًگیری الاالالنظر ئ ائا ۀ انالو ناعکال ،نیالان «پالن نهالائ» اصالع
تی یً ش ه اس . ...،ر نهائ ح ئ اخریا ات ظایر ا قانون اساسال
نفیا مرئه اس ،شاا ان ،قهرنان یک ظیر ئا ی آن اینک با لال ان
بیال ا آگا رالالان نراقلالال ،منیال  .ریالک از ایالالا نهائ الالا ئ ئایالالرۀ ظالالایف
مل قوا ،تفییا
اخریا اتشان لال منن  .1 :نیام لری با ظایف ارنان
ایهالالای شالالو ای نگهلالالان  .2 ...الالیس لاهالالو ی  .3نخ الال ،زیر ز ا
ب لنوان یئ ،ئ ر .4 ،ننعس شو ای نع  .5شو ای لار قضای  .الر
مس ح ئ اخریا ات نفعوم اس ،،ن ئوری ،ای الً نفعالوم اسال... .،
ارلر اظها نظر لعا انریائی ا برای ا باز اسال .،ایالا ئخارال ،ئ
تصالالایًگیری الالالرا نی الال ،مالال نانالالو ،باشالال (سالالرابن ی ،1386 ،ج،2
ص.)647

از نگا آیتالله بهشتی پنج نهاد یادشد تا آنجا که به قهانون اساسهی برمیگهردد،
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در «مرض» ه قرار دارند ،نه در طول ،البته از نگا فرهی میتوان چهار نهاد دیگر را

در طول نهاد رهبری ترسی و تفسیر کرد ،اما قانونگذاران در قانون اساسی و کسهانی
از فرها و مراجع و نیز مردم که به آن رأی دادند ،با توجه به مبانیای کهه در چگهونگی
تریید اختیارات به تفصیل و با توجه به برخی مبانی دیگر در تبیین دو نظریه انتخاب و
انتصاب به اج ال گذشت ،آن را پنج نههاد بها شهرح وظهایف و اختیهارات مشهخو
ش رد اند.
نهم .نسبت تقیید در قانون و اطالق در ادله

با فرض پذیرو اطالق و یت و حاک یت فریه بر پایۀ ادله ثبوت و یت ،این پرسهش
پدید میآید که ترییدات یادشد در قانون اساسی چه نسبتی با اطالق این ادلهه دارد؟
این در حالی است که ثبوت و مشرومیت و یت فریه و اطهالق اختیهارات آن امهری
پیشینی است و متوقف بر تأیید آن در قانون اساسی بهمنوان یا امهر پسهینی نیسهت.
در بررسی این پرسش مه نکهات چنهدی وجهود دارد کهه بههخوبی نشهان میدههد
منافاتی میان آن اطالق و این تریید وجود ندارد
 .1آنچه دربار موعومی بودن مل قاعی و توسعه آن به مل حاک و نیهز پیامهد
تبیین این امر اساسی بود که خبرگان قانون اساسی بههمنوان ن اینهدگان یها بخشهی از
اوان حکومت و به دلیل محدودیت توانهایی
مرالی جامعه ،با وجود پیچیدگیهای فر ِ

شخو یا اشخام غیرمعصوم ،نیز با مصلحتاندیشی دربارۀ اینکهه قهدرت فهردی
منجر به دیکتاتوری و استبداد نشهود ،شهناخت و زمینهههای تصه ی گیری حهاک را
مرید ساختهاند؛ ه انگونه که قطع قاعی مریهد بهه را ههای مرفهی و مرالیهی شهد
است .در واقع مرال از پیش چارچوب مشخصی را بهرای تصه ی های حهاک نشهان
ً
داد اند .تریید ادله اختیارات حاک به وزان تریید ادله اختیارات قاعی است که اساسا
یکی از شلون حاک بهش ار میرود و شرح آن گذشت.
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نظریه انتخاب و نظریه انتصاب بنابر تفسیر امهامخ ینی از آن بیهان شهد ،در راسهتای
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 .2از نظر ادلۀ فرهی ،م کن است شخصی مانند امهامخ ینی ،قابهل بهه و یهت
مطلره باشد ،اما این اطالق میتواند در مرام اجرا در سهاختار قهانون اساسهی توزیهع
گردد و اطالق اختیارات مربوط به اصل حاک یت و خود حکومت باشد .اصهل ایهن
مدما را میتوان در چگونگی اطالق و یت در فرض وجهود شهورای رهبهری کهه در
قانون اساسی پیشین بود را نشان داد .شورای رهبری به این معناسهت کهه چنهد فریهه
ه زمان به شکل شورایی و نه به صورت فرد فرد و مسترل از ه  ،اختیارات و وظایف
را برمهد دارند و کسی ن یتواند بگوید تاتا آنان و یت مطلره دارنهد؛ زیهرا فهرد
بهتنهایی در آنجا تص ی ن یگیرد ،درحالیکه هریا از این فرهای شورا بر پایه ادلهه
یادشد بهتنهایی و یت مطلره داشته است ،اما در شورای رهبری ،و یت هر فهرد بهه
توافق با بریۀ فرهایی که در شورا هستند یا اکیریت آنان مرید شد است و این منافهات
ندارد که و یت شورای رهبری بهمنوان یا نهاد یا مج وا آنان یا اکیریت آنان مطلره
باشد؛ ازاینرو ،ه انگونه که میتوان اطالق کلهی مربهوط بهه شهورای رهبهری را بها
و یت مطلره ج ع کرد در رهبری فردی نیز ه ینگونه است .به بیان دیگر ،پهذیرو
شورای رهبری افزون بر اینکه خود شاهدی گویا بر امکان تریید دایر اختیهارات فریهه
است ،تصهویری از چگهونگی اطهالق اختیهارات ج هع یها سهاختار در مهین ترییهد
اختیارات هریا از امضا را به دست میدهد.
 .3چنانکه گذشت ،بر مبنای نظریه انتخاب ،امکهان ترییهد امهر روشهنی اسهت.
نظریه انتصاب فرها ه انگونه که اطالق یا م هوم ادلهه مهورد اسهتناد کسهانی ماننهد
امامخ ینی نشان میدهد ،به این معناست که ه ه فرههای جامعالشهرایط بهصهورت
مام از سوی امامان به و یت منصوب شد اند و بخش نخست پاسخ امامخ ینی
به ن ایندگان خود در دبیرخانه اب ه ج عه است که «و یهت در ج یهع صهور دارد»،
نظر به ه ین مرحله دارد که مرحله «ثبوت» است .این در حالی اسهت کهه در مرهام
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اجرا و بهصورت خام در تشکیل حکومت و رهبری جامعهه مهیدانی کهه دخالهت

ه زمان ه ۀ فرها امری شدنی نیست و دخالت هریا مانع دخالت دیگهری اسهت؛
چنانکه فرض شرکت ه ه فرها بهصورت شورایی نیز در مواردی که د هها یها صهدها
نفر فریه وجود دارد ،حتی اگر امری شهدنی باشهد ،مرالیهی نیسهت .بهر پایهه نظریهه
نصب ،قانون اساسی برای مرحلۀ نخست و اصل ثبوت و یت که مفهاد ادلهه نصهب
اسههت نیسههت ،بلکههه ب هرای مرحلههۀ اثبههات و تحرههق و تشههکیل حکومههت و مرحلههۀ
بهدسههتگرفتن م لههی قههدرت اسههت .بخههش دوم پاسههخ امههامخ ینی کههه «تشههکیل
حکومت و تولی امور مسل ین بستگی به آرای اکیریت مسل ین دارد» ،ناظر به ه ین
مرحله است؛ به این معنا که از میان د ها و صدها نفر ،آن کسهی حهق و مشهرومیت
دخالت در حکومت و رهبری دارد که ه ه یا اکیر مهردم او را انتخهاب کننهد و قهانون
اساسی در واقع چارچوب این انتخاب است و مردم به آن رأی داد اند و در واقع مردم
امالن کرد اند که براساآ روشی که در آن آمد است ن ایندگان آنان ،یعنی خبرگهان
رهبری از میان فرهای موجود یا یا چند نفر را (براساآ قانون قبل) برمیگزینند ،در
غیر این صورت قانون اساسی معنا ندارد و لغو است.
بنابراین ،نخست باید چارچوبی مانند آنچه در قانون اساسی آمهد اسهت ،بهرای
کسی را برای مرحله اجرا برگزید؛ چنانکه امامخ ینی در تک یهل پاسهخ خهود بهه آن
اشار کرد و افزود اسهت «و در قهانون اساسهی هه از آن یهاد شهد اسهت» .ایهن
عرورت حتی بر مبنای کسانی که تفصیل امامخ ینی میان مرحلهه ثبهوت و مرحلهه
اجرا را مطرح نکرد اند نیز جاری است؛ مگر اینکه کسی مانند آیتالله مح د مدمن
بر این باور باشد که هر فریهی که برای تشکیل حکومت زودتر اقهدام کنهد او حهاک
است و در فرض ه زمانی نیز بایهد سهراغ قرمهه رفهت (ر :.مهدمن ،1429 ،ج،3
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گزینش رهبر از میان واجدان شرایط وجود داشهته باشهد تها بتهوان در چهارچوب آن،

م)459-454؛ ازاینرو ،معرول نیست که گفته شود ه ان کسی کهه بنها اسهت از
این طریق انتخاب شود ،پیش از انتخاب باید امتباردهندۀ به این قانون اساسی باشد؛
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زیرا میتواند این قانون را کنار بگذارد و بگوید که او قهانون اساسهی دیگهر و راهکهار
ً
دیگری تعیین میکند یا بر این باور باشد که اصال نیاز به رأی مردم نیسهت ،یها ماننهد
برخی در دور مشروطه قانونگذاری را خالف شهرا بشه ارد .اینکهه گفتهه میشهود
مشرومیت قانون اساسی ،به پذیرو رهبری و فریه نیست به ه هین معناسهت ،یعنهی
نخست باید راهکاری برای انتخاب رهبر در میان باشهد و امهر حکومهت و رهبهری،
چنان که پیداست با گزینش مرجع ترلید برای امور شخصی ،متفاوت است.
 .4بر پایۀ آنچه گفته شد ،باید گفت قل رو حک حکومتی نیز باید در خود قهانون
اساسی تعریف و محدودۀ آن مشخو گردد .اینکه بهرای میهال ،در شهرح اختیهارات
رهبری حل معضالت نظام از طریق مج ع تشخیو مصلحت شه رد شهد اسهت
یکی از راهکارهای آن است ،البته اگر کسی نظر مج ع تشهخیو را تنهها یها نظهر
ً
مشورتی و پیشنهادی بداند ،طبعا موعوا تغییر خواهد کرد ،ولی ایهن پرسهش بهاقی
میماند که ج هع مرهالی قانونگهذار چگونهه حهل معضهالت را از طریهق مج هع
ش رد اند و در مین حال مرصود آنان تنها نظر مشورتی بود است؟

ً
البته م کن است در قانون اساسی نسبت به موعومی غفلت شهود و طبعها بهرای

حل مشکل و جلوگیری از اختالل در نظام اجت امی یا سیاسی ،رهبری دخالت کند،
مانند تشکیل مج ع تشخیو مصلحت از سوی امامخ ینی یا بهصهورت موقهت در
اختیار نهادی مانند رهبری قرار گیرد ،یا حتی اصلی به این صورت پیشبینی شود کهه
هر مسهلولیت و اختیهاری کهه در قهانون بهصهورت خهام پیشبینهی نشهد باشهد،
بهصورت موقت یا داب ی در قل رو اختیهارات رهبهری قهرار میگیهرد؛ ایهن مشهکلی
ندارد ،زیرا براساآ خود قانون است و از مورد آن نیز ن یتوان تخطی کرد.
افزون بر اینکه درمورد امامخ ینی باید توجه کرد که پیش از تدوین قانون اساسی
و حتی پیش از پیروزی انرالب ،م وم مردم ایشان را به رهبری انرالب و نظام برآمد
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از آن پذیرفته بودند و امامخ ینی خود در برخی اقدامات و احکامی که صادر کهرد ،

مانند تشهکیل شهورای انرهالب (امهامخ ینی ،1378 ،ج ،5م )426و نیهز حکه
نخستوزیری مهندآ مهدی بازرگان (ه ان ،ج ،6م )54به آن اشار کرد اسهت
(ر :.مرتضههوی ،1400 ،ج ،9م )313-309و ایههن امههر در چههارچوب قههانون
اساسی بعد نبود .با این حال ،به نظر میرسد دایر اختیارات امامخ ینی نیهز اگهر بهر
مبنای نظر خود ایشان در پاسخ یادشد به ن ایندگان خهود در دبیرخانهه اب هه ج عهه
تفسیر گردد ،این خواهد بود که اگر براساآ اصهل نصهوم و ادلهه پهیش از تهدوین
قانون اساسی لحاظ گردد «و یت در ج یع صور دارد» ،ولی اگر براساآ بخش دوم
پاسخ لحاظ شود که «بسهتگی بهه آرای اکیریهت مسهل ین دارد» مریهد بهه خواسهت
اکیریت خواهد شد و این نتیجه طبیعی پاسخ ایان است.
دهم .روش امامخمینی در تقییدات مصرح

امامخ ینی در نخستین دورۀ اجهرای اصهل  162قهانون اساسهی مصهوب  1358کهه
نصب ربیا دیوان مهالی کشهور و دادسهتان کهل کشهور از سهوی رهبهری را پها از
مشورت با قضات دیوان مالی کشهور دانسهته اسهت ،در گهزینش و نصهب آیتاللهه
این قید را مطلق ن یدانست و این موجب خرد گیری برخی شد و آن را خالف قانون
ش ردند ،اما امامخ ینی  20روز پا از آن ،در  10فروردین  1359بنا بهر توعهیحی
که بهنومی پاسخ غیرمستری به این اشکال بود ،با اشار بهه اصهل یادشهد در قهانون
اساسی ،ه از نگا کبروی و ه از نگا صغروی و مصداقی ،اقدام مستری و بهدون
مشورت خود را در نصب این دو مرام درست ش رد؛ یکی از این جهت که مشهورت
در جایی موعوا دارد که «شبهه» باشد و در اموری که شهبهه نیسهت ،مشهورت هه
نیست .دوم اینکه از نگا مصهداقی و صهغروی نیهز بها توجهه بهه شهناخت نزدیها و
تفصیلی که خود ایشان از دو نفر یادشد و صالحیت آنان دارد ،موعوا مورد شبهه و
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بهشتی و آیتالله موسوی اردبیلی چنین مشورتی نکرد و این نشان میداد کهه ایشهان
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«اشتبا » نبود است که زم باشد با قضات دیوان مالی مشورت کنهد (امهامخ ینی،
 ،1378ج ،12م ،)213اما بهدرستی مشخو نیست که در این مرحلهه ،برداشهت
ً
امامخ ینی از اصل یادشد چه بود؟ یا احت ال این است که ایشان اساسا موعهوا
اصل یادشد را فرض «شبهه» میدانسته و احت هال دیگهر ایهن اسهت کهه ایشهان بهه
اطالق این اصل اشکال داشته و آن را نادرست میدانست.
از نگا اصولی ،با توجه به روو قانونگذاری و ادبیات قانوننویسی که باید آن را
اصلی مورد توجه و رمایت خبرگهان شه رد ،اطهالق در ایهن قیهد موعهومیت دارد و
پسندید یا درست نیست که قانونگذار تنها به توصیۀ اخالقی یا تأکیهد بهر آن بسهند
کند .آنچه برای قانونگذار مه یا مه تر است اصل مشورت کهردن اسهت ،هرچنهد
شخو خود را بینیاز از آن بداند؛ زیرا پیداست در فرض «شهبهه» و نیهاز ،شهخو
برای چنین اقداماتی بهطور طبیعی مشورت خواهد کرد و آنچه بیشتر بهه تأکیهد و بهه
قانونگذاری نیازمند است ،مواردی است که شخو به باور خود بینیاز از مشهورت
است و شیوۀ امامخ ینی در مراحل بعد میتواند مدید این نظر باشد؛ چنانکه ایشهان
در مراحل بعد ،بهطور نسبی ،به ظاهر قانون بازگشت.
امامخ ینی پا از شهادت آیتالله بهشتی و به هنگام نصهب آیتاللهه موسهوی
اردبیلی ،پیش از صدور حک  ،در ج ع قضات دیوان مالی ،با اشار به اینکه بناسهت
با حاعران دربارۀ این انتخاب« ،مشورت» کند ،به صالحیتهای مل ی ،اخالقهی و
آشنایی خود با وی و اینکه او از دیگران اولی و اصل است ،اشار کرد و از حاعهران
خواست اگر نظری دارند یا فرد دیگری را در نظر دارند یا اکیریت در نظر دارند ،بیهان
کنند (ه ان ،ج ،14م .)517-516با این حال و با توجه به اینکه موعوا مشهورت
در اصل یادشد  ،دربارۀ دادستان کل نیز آمد بود ،ایشان در این جلسهه اشهار ای بهه
آیتالله مح دمهدی ربانی املشی که بهمنوان دادستان کل کشهور مهورد نظهر بهود،
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نکرد.

امامخ ینی در دورۀ بعد نیز که درصدد نصب دوبهارۀ آیتاللهه موسهوی اردبیلهی
بود ،سهروز پیش از آن در نامهای به قضات دیوان مالی کشور ،از آنان دربهارۀ نصهب
دوبارۀ وی نظرخواهی کرد (ه هان ،ج ،20م )64و پها از آن در حکه خهود بها
َ
اشار به این نظرخواهی و اینکه حسن اجرای امور محوله مورد تصدیق قضهات قهرار
گرفته است ،وی را بار دیگر به این منصب گ ارد (ه ان ،م .)66ایشهان ه چنهین
هنگام نصب آیتالله یوسف صانعی به دادستانی کل کشور (ه ان ،ج ،17م)231
و پا از آن ،هنگام نصب آیتالله سهیدمح د موسهوی خهوبینی بهه ه هین منصهب
(ه ان ،ج ،19م ،)309در ج ع مسلو ن قضایی تنها به شهناخت خهود از آنهان و
صالحیتهای شخصی آنان اشار کرد.
جمعبندی

قل رو امتبار مل و قطع حاک اسالمی غیرمعصوم و اختیارات او را بر مبانی چنهدی
میتوان محدود و مرید ساخت .این مبانی افزون بر نظریه انتخهاب و انتصهاب بنهابر
نگا و تفصیلی که امامخ ینی مطرح کرد است ،به اصل موعومی بودن قطع قاعی
لزوم توازن میان توانایی و مسلولیت بهمنوان یها اصهل مرالیهی برمیگهردد .قهانون
اساسی ج هوری اسهالمی بهروشهنی افهزون بهر ترییهدات مصهرح ،دارای ترییهدات
ساختاری در توزیع قدرت و اختیارات و مسلولیت اسهت و ایهن واقعیهت بها در نظهر
گرفتن صورت مذاکرات مجلا خبرگان امری روشن است .ایهن ترییهدات از سهوی
خبرگان میتواند با در نظر گرفتن هریا از مبانی یادشد فرهی و مرالیی باشد .آنچه
در این مراله به تفصیل بر آن استد ل و تأکید شد ،یکی توسعه حک موعومی بودن
قطع قاعی به امور غیر قضایی و دیگر موازنه میان توانایی جسه ی و فکهری بها قل هرو
مسلولیت ،بهوی با توجه به گسترۀ وظایف دولتها و پیچیدگی و دشهواری ادارۀ آنهها و
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و الغای خصوصیت از آن و بلکه با اولویت و گسترو حک به حاک اسالمی و نیهز
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در مرحله بعد تبیین چرایی تفصیل امامخ ینی میان مرام ثبوت و یت برای ه هه فرهها
بدون تریید به انتخاب مردم و مرام اثبات و تحرق تریید آن به آرای اکیریت است.
بر این اساآ ،فرهای مجلا خبرگان ،حتی اگر از نگا کلی فرهی معترد به اطالق
اختیارات حاک یا ولیفریه بود اند ،امها در جایگها خبرگهان و ن اینهدگان خردج عهی
جامعه و سخنگویان مرالی قوم ،با توجه بهه مالحظهاتی کهه گذشهت ،بهرای پرهیهز از
برخی پیامدهای سوء حکومت فردی به این نتهایج دسهت یافتهانهد  .1قهانون اساسهی
چارچوب ام ال و یت و اختیارات حاک و و ّلی امر و توزیع قدرت و اختیهارات او بهر
مجاری و نهادهای مختلف است؛  .2گزینش رهبری ،حتی بر مبنای نظریه نصب باید
در چارچوب چنین ساختاری از توزیع و تریید قدرت صورت گیرد؛  .3دایهرۀ تبعیهت و
ح ایت مردم ،ام از اینکه از نگا فرهی نرشی در اصهل مشهرومیت داشهته باشهند یها
نداشته باشند ،بر ه ین اساآ ترسی و تعیین شد است.
با این نگا و بر ه ین پایه است که تأکید داری درنظرگرفتن مرامی مافوق قانون،
بهوی قانون اساسی و تبعی ش ردن جایگا قانون ،دستک با خود قهانون اساسهی و
با آنچه خبرگان در نظر داشتهاند ،ناسازگار است؛ چنانکهه بها تأییهد ه هین محتهوا و
رویکرد از قانون اساسی ،در نظرخواهی م ومی ،از سوی اکیریت مهردم بههصهورت
مام و ش ار زیادی از فرها بهصورت خام ،هین سهازگاری نهدارد و ازایهنرو ،ه هۀ
اقدامات باید در ه ین چارچوب تعریف شود.
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 .35منتظههری ،حسههینعلی ،حکومههت رینههی حقههوق انسهها  ،قه ارغههوان دانههش،
1429ق.
 .36موسوی اردبیلی ،سیدمبدالکری  ،ق القضاء2 ،ج ،ق بینا1423 ،ق.
 .37موسوی مهاملی ،مح هدبنملی ،مهرار األحکهام هی دهرح عبهارات دهرائع
اإلمالم8 ،ج ،بیروت مدسسه آلالبیت1411 ،ق.
 .38مدمن ،مح د ،الو یف ا لهیف ا مالمیف ا الحکومف ا مالمی 3 ،ج ،ق دفتهر
انتشارات اسالمی1429 ،ق.
 .39نجفی ،مح دحسن ،جواهر الکالم ی درح درائع اإلمالم ،تحریهق مبهاآ
قوچانی43 ،ج ،بیروت دار احیاء الترا العربی ،چاپ سوم1404 ،ق.
 .40نراقی ،اح دبنمح دمهدی ،الحادیف علی الر ضف البهیف ،ق دفتهر انتشهارات
اسالمی1425 ،ق.
 .41هاش ی شاهرودی ،سیدمح ود ،قراءات قهیف معاصرة2 ،ج ،ق مدسسه دابهرة
ال عارف فره اسالمی1423 ،ق.
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