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ایگاه رئیس مجلس شورای اسالمی تحلیل و نقد ج

 1عنوان رئیس قوه مقننه )با نگاهی تطبیقی(به

 ٭ محمر جاللي

 **مهاجمومحمر 

 چكيره

تريح موضوعات حقوق ااااي، تحليل جايگاه مقامات عمومي مهم در برراي

گاه ايااي اات. آن    جامعهرويکرد در خصوص انجش ميزان ارتدار در عرصه

 يابد،گر همتايان خويش، خصوصيت ميعنوان مقامي مقتدر در ميان ديكه يک مقام به

كند. رئيس مجلس شورا    جايگاه ايح مقام اهميتي مضاعف پيدا مياهميت مطالعه

ها  گسترده و يان خود، صالحيتااالمي در نگاهي تطبيقي نسبت به ديگر همتا

 خصوصي در نظام حقوري ايران دارد.به

ها  ها  رئيس مجلس شورا  ااالمي با توجه به كارويژهبرراي ابعاد صالحيت

ها  نهاد  ايح مقام عمومي با نگاهي تطبيقي به ديگر نظام  و بروننهاددرون

اازد كه رئيس مجلس شورا  ااالمي از جايگاه حقوري، ما را به ايح مهم رهنمون مي

ا  توصيفي و ا  در نظام حقوري ايران برخوردار اات. در ايح نوشتار به شيوهويژه

 عنوان رئيس روهه رئيس مجلس بهايم كه جايگاتحليلي به ايح پراش نظر اطکنده

شود و به عبارت رااتر مؤيدات و داليلي كه برا  رياات بر مقننه چگونه تحليل مي

هايي هستند. در  ايح ميان،   مقننه وجود دارند چه مؤيدات و صالحيتروه
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  مقننه   ايح مقام را كه مؤيداتي برا  اثبات رياات بر روهها  گستردهصالحيت

و به چنيح رهاورد  دات  ا  ااالمي هستند، تبييح نمودهيس مجلس شورتواط رئ

  مقننه در نظام حقوري عنوان رئيس روهيم كه رئيس مجلس شورا  ااالمي بهاياطته

كند كه در موارد  ايح جايگاه از جهت اصول حقوري نيز محل ايران انجام وظيفه مي

 نقد اات.

 

 ها يليروتژه

  مديريت نهاد مجلس، اداره   مقننه،مي، رئيس روهالمجلس شورا  اا رئيس

 . ويژهجلسات، صالحيت نظارتي 

 

 مقرمه

نمايد. ها  مقامات عمومي به تحليل جايگاه آنها مساعدت ميبازشنااي صالحيت

كنند. در چهارچوب   ايااي مقامات گوناگوني ايفا  وظايف مي  جامعهدر عرصه

ها  به انجام كارويژه 3گانه به صورت كاركرد روا  اه،هر يک از ٢اصل تفکيک روا

ها  حقوري   مجريه در اكثريت نظامورزند. اَعمال روهخود مبادرت ميمختص به

  عنوان رئيس روهجمهور به و با محوريت رئيس عنوان نهاد  ااختارياطتههكنوني ب

    رضائيه( عمدهروه   مقننه،گردد. در خصوص روا  ديگر )روهمجريه اِعمال مي

جهت در هميحگردند. بهصورت كاركرد  اِعمال ميبيني شده بهها  پيشكارويژه

  رضائيه   مقننه و روهها  حقوري رايج در دنيا  كنوني، اِعمال روهغالب نظام

   پيششود. البته نکتهبدون توجه به ااختاربخشي ريااتي در ايح روا اِعمال مي

عنا نيست كه ارتباط السله مراتبي در درون ايح روا وجود ندارد و يا گفته بديح م

جهت شده نيست؛ بلکه مقصود آن اات كه در ايح روا، به  امور مديريتآنکه اداره

صورت كاركرد  ها بههخورد، اِعمال كارويژچشم مي  اجرايي بهتفاوتي كه با روه

                                                                                                     
٢ The Principle of the Separation of Powers 
3 Functional 
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عنوان رياات بر   وجود مقامي بهگردد. بديح رو  اات كه ضرورتي برامحقق مي

  رضائيه چنيح رويکرد    مقننه بيش از روهخورد. در خصوص روهچشم نميروه به

جز معدود  از آنها، در رأس نهاد پارلمان ها  حقوري بهوجود دارد. در اكثريت نظام

كنندگان جلسات اند و رؤاا  مجلس به عنوان ادارهرؤاا  مجلس ررار گرطته

مراتبي در جهت تمشيت امور پارلمان و حفاظت از انتظام ان، صالحيت السلهپارلم

 پارلمان را بر عهده دارند.

عنوان مقامي عمومي در نظام حقوري ايران رئيس مجلس شورا  ااالمي به

ها  ايح مقام در درون عهده دارد. تنوع صالحيتها  متعدد و گوناگوني برصالحيت

اازد كه يرون از ايح نهاد، ما را به ايح مسئله رهنمون مينهاد پارلمان و همچنيح ب

وارع جايگاه رئيس مجلس شورا  ااالمي در نظام حقوري ايران چگونه جايگاهي به

ها  رئيس مجلس شورا  اات. پراش اصلي ايح پژوهش ايح اات: صالحيت

 هاييعنوان رئيس روه مقننه چگونه صالحيتااالمي در نظام حقوري ايران به

-عبارت رااتر، چه مؤيداتي بر جايگاه رئيس مجلس شورا  ااالمي، بههستند؟ به

   مقننه وجود دارند؟عنوان رئيس روه

آيا با  -1ها  طرعي كه در ايح موضوع مطرح هستند بديح شرح هستند: پراش

ها  حقوري، جايگاه رئيس ها  رؤاا  مجلس در ديگر نظام  صالحيتمقايسه

ها  حقوري ديگر نيز مشابه و همانند  دارد؟ آيا برا  مي در نظاممجلس شورا  ااال

  ها  پارلمان، رياات بر مجلس امر  كاطي اات يا رياات بر روهانجام كارويژه

   مقننه اات؟بخش اصلي اِعمال روهمقننه تجلي

ها  حقوري در خصوص جايگاه رئيس   تحليلهدف از انجام ايح پژوهش ارائه

ها  ايح مقام ها  رئيس مجلس و تنوع كارويژهمجلس اات. پراكندگي صالحيت

كند. تا كنون در خصوص موضوع ياد شده ضرورت انجام ايح پژوهش را توجيه مي

ورا  ااالمي را با رويکرد مقاله يا كتابي نگاشته نشده اات كه جايگاه رئيس مجلس ش

ها    مقننه مورد تحليل و نقد ررار دهد؛ گزارشرياات بر مجلس و رياات بر روه

  شورا  نگهبان در ها  مجلس شورا  ااالمي و پژوهشکدهپژوهشي مركز پژوهش

ها  ايح مقام عمومي در نظام حقوري نيز توصيف صالحيت "رئيس مجلس"خصوص 
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وااليي نيز دارند. در ايح پژوهش با روش توصيفي و تحليلي ايران هستند كه اهميت 

ا  در صدد پااخگويي به   گردآور  ايالعات به صورت كتابخانهو با شيوه

ها  يادشده خواهيم بود و با ادبيات پژوهشي و انتقاد  به موضوع يادشده پراش

 پردازيم.مي

يخي تحول جايگاه رئيس مطالب ايح پژوهش به صورت ااختارياطته و با تحليلِ تار

شود و به مجلس آغاز و اپس به جايگاه رئيس مجلس در نهاد پارلمان پرداخته مي

شود. اپس صالحيت نظارتي ا  مياهميت جايگاه مديريتي رئيس مجلس اشاره

ا  بودن عنوان مؤيد اصلي طراروه  رئيس مجلس نسبت به مصوبات دولتي بهويژه

گردد و عالوه بر آن جايگاه رئيس المي ارائه ميجايگاه رئيس مجلس شورا  اا

مجلس در نهاد شورا  نگهبان و ااير نهادها  خاص حاكميتي نيز مورد توجه و 

 گيرد.تحليل ررار مي

 

 سيم رح   راريخي جايگاه رئيس مجلس ش رتو تسالمي  -1

ها  مقامات عمومي، توجه به اير تاريخي منظور تحليل و آشنايي با صالحيتبه

ها  ايح مقامات امر  ضرور  و بنياديح اات. توجه به جايگاه يک مقام حيتصال

بدون شک  ها  و  توجهي شده باشد،آنکه در گذر تاريخ به صالحيتعمومي بي

تواند پژوهشي جامع و مانع تلقي گردد. در ايح نوشتار به صورت اجمالي با اير نمي

در نظام رانونگذار  ايران به  "رئيس مجلس شورا  ااالمي"تحول تاريخي جايگاه 

ا ( آشنا نامهمعنا  اعم آن )مشتمل بر رانون ااااي و روانيح عاد  و مقررات آييح

صورت مصداري، در اثنا  مباحث خواهيم شد و با نگاهي اجمالي به ايح تحوالت به

 به تحليل و نقد تحوالت ايجاد شده اشاره خواهيم نمود.

(ترتيب انتخاب 66پيش از بازنگر  به موجب اصل ) در نظام رانون ااااي ايران،

  داخلي مجلس تعييح خواهد نامه  آييحوايله  مجلس بهرئيس و هيأت رئيسه

وپيش از بازنگر  در رانون  135٨( رانون ااااي 131( و )13٠عالوه اصول )شد. به

 "شورا  مورت رياات جمهور "رئيس مجلس شورا  ااالمي را عضو  4ااااي نيز

                                                                                                     
  شورا نام به ييشورا جمهور، سيرئ  ماريب اي بتيغ هنگام در»: اابق( 13٠) اميا و کصدي اصل 4
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ها  رياات جمهور  را تحت شرايطي بر عهده دارند، صورت مورت مسئوليتكه به

  مقننه پس از بازنگر  در رانون ااااي تحول دانسته بود. جايگاه رئيس روه

ها  رئيس مجلس شورا  ااالمي بر اااس تحوالت گير  ياطت و صالحيتچشم

ها  تصويب نامههم در آييحايجاد شده، هم در رانون ااااي و هم در رانون عاد  و 

  مؤثر  دچار تحول گرديد و جايگاه رئيس مجلس را از مقامي به شده، به گونه

ارتقا بخشيد. در «   مقننهرياات روه»به مقامي به عنوان « رياات مجلس»عنوان 

شود و در ذيل مباحث ا  ميايح بخش به صورت اجمالي، به تحوالت ايجاد شده اشاره

 آمده پرداخته خواهد شد:والت پيشبه تحليل تح

ها  صالحيت 136٨موجب رانون ااااي بازنگر  شده در اال نخست اينکه به

( ٨5رئيس مجلس شورا  ااالمي در امور ذيل دچار تحول و گسترش گرديد: اصول )

( از رانون ااااي در باب رانونگذار  تفويضي و نظارت بر مصوبات دولتي، 13٨و )

ها  رئيس مجلس را در ايح خصوص گسترش دادند. در مورد اصول الحاري صالحيت

( رانون ااااي رئيس مجلس شورا  ااالمي 1٧٧( و )1٧6نيز اصولي مانند اصول )

عنوان عضو  از اعضا  شورا  عالي امنيت ملي و شورا  بازنگر  در رانون را به

عنوان مجمع تشخيص د  به( رانون ااااي نها11٢ااااي برشمردند و در اصل )

ااز  شد كه تاكنون گير ، اااايمصلحت نظام پس از گذشت دو اال از شکل

 رئيس مجلس يکي از اعضا  ثابت آن بوده اات.

شده تواط مجلس شورا  ااالمي و موجب روانيح عاد  تصويبدوم اينکه به

باز  136٨صورت عمده به تحوالت بازنگر  اال ها  تصويبي كه بهنامهآييح

تر  در انواع اختيارات خويش پيدا ها  گستردهگشتند، رئيس مجلس صالحيتمي

                                                                                                     
 كشور يعال وانيد سيرئ و يمل  شورا مجلس سيرئ ر،يوز نخست از مركب  جمهور ااتير مورت

 در زين و ابدين ادامه ماه دو از شيب جمهور سيرئ عذر كه حيا بر مشننروط دهد،يم انجام را او فيوظا

 جمهور سيرئ و اطتهي انيپا اننابق  جمهور ااننتير مدت كه  موارد در اي جمهور سيرئ عزل مورد

 «.اات شورا حيا عهده بر  جمهور ااتير فيوظا ،نشده انتخاب هنوز يموانع اثر بر ديجد

 عزل و ماه دو از شيب  ماريب اي  ريگكناره ،طوت صورت در»: اابق( 131) کمي و يا و کصدي اصل

 يبيترت ااننت موظف  جمهور ااننتير مورت  شننورا ،گونهحيا از  گريد موجبات اي جمهور، سيرئ

 اراتياخت و فيوظا مدت حيا در و شود انتخاب ديجد جمهور سيرئ روز پنجاه ظرف حداكثر كه دهد

 «.دارد عهده بر يپرا همه امر در جز را  جمهور ااتير
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( رانون ااااي 13٨( و )٨5  اجرا  اصول )توان به رانون نحوهكرد. از آن جمله مي

ها  رئيس نامه اجرايي آن اشاره نمود كه صالحيتجمهور  ااالمي ايران و آييح

ها  مختلف دند. روانيح ديگر  نيز در االمجلس را در امور متعدد  گسترش دا

رانون  نظارتي رئيس مجلس را به نهادها  ديگر  گسترش دادند از جمله: صالحيت

كه  13٨6( رانون ااااي مصوب 44ها  كلي اصل چهل و چهارم )اجرا  اياات

ها  كلي اياات  شورا  عالي اجراصالحيت نظارتي رئيس مجلس را به مصوبات 

نيز گسترش داد و  ايران ( رانون ااااي جمهور  ااالمي44هارم )اصل چهل و چ

رانون اصالح اليحه رانوني حفظ و گسترش طضا   (1)ماده  (٢)تبصره اپس مطابق با 

، صالحيت رئيس مجلس شورا  ااالمي نسبت 13٨٧5بز در شهرها مصوب اال ا

  6ها تسر  پيدا كرد.به مصوبات شورا  عالي ااتان

( رانون 5٧به موجب اصل )-موجب احکام حکومتي مقام رهبر  اينکه بهاوم 

ها  نيز جايگاه رئيس مجلس به لحاظ صالحيت -عنوان ناظر بر رواااااي و به

نهاد  ارتقا بخشيده شده اات. عضويت رئيس مجلس شورا  ااالمي در نهاد برون

وان مقامي اثرگذار، عنشورا  عالي انقالب طرهنگي و شورا  عالي طضا  مجاز  به

  نامهموجب آييحبخشد. عالوه بر ايح، رئيس مجلس بها  به ايح مقام ميجايگاه ويژه

داخلي شورا  نگهبان نيز صالحيت درخواات تفسير رانون ااااي را بر عهده دارد 

 شود.اختيار  مهمي تلقي مي كه صالحيت

صورت اجمالي تي كه بهدر مطالب آتي در نوشتار حاضر، به تحليل و نقد تحوال

شود و جايگاه رئيس مجلس شورا  ااالمي در ايح تاريخچه بيان گرديد، پرداخته مي

 گيرد.عنوان رئيس روه مقننه اثبات و در موارد  مورد نقد ررار ميبه

                                                                                                     
 و کصدي اصل تيرعا و حيروان با قيتطب جهت هاااتان يعال  شورا مصوباتن ٢تبصره»...  -1 ماده 5

شتم و يا ا رانون( 13٨) ه اا االم  جمهور يا االم  شورا مجلس سيرئ ايالع به رانيا يا  يا

ا خواهد صالح و نظر ديتجد  برا ليدل ذكر با بود، حيروان برخالف كه يصورت در تا دير   شورا به ا

 «.گردد اراال هاااتان يعال
ضا،  ژه،يو  6 شورا سيرئ ينظارت تيصالح يابيارز»محمدر االم  مجلس  صوبات دولت يا  ،«يبر م

، ص 1393(، بهار و تابستان 39 ياپياول )پ  ، اال پانزدهم، شمارهي ق ق تسالم وپژوهشنامه

٢٢٢. 
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و جلسات يا مريميت جايگاه رئيس مجلس ير نهاي پارلمان؛ تيتره -2

 نهاي مجلس؟

  جلسات   جلسات مجلس اات. ادارهاداره  اصلي رئيس مجلس، كارويژه

-ها  حقوري گوناگون بهرؤاا  مجلس در نظام تريح كارويژهعنوان اصليمجلس به

ها  حقوري، اداره جلسات مجلس و حفظ انتظام آيد. در عموم و غالب نظامحساب مي

رئيس "  مقامي اات كه به عنوان و امنيت جلسات پارلمان بر عهده

 شود.ه ميشناخت٧"مجلس

  داخلي مجلس شورا  ااالمي اشاره شده اات كه: حفظ نامه( آييح6در ماده )

  و در غياب او بر عهده "رئيس مجلس"    مجلس به عهدهانتظام و امنيت محويه

ا  بدون اجازه رئيس مجلس حق مداخله در محويه نواب رئيس اات. هيچ مقام و روه

  داخلي مجلس به وظايف نامه( آييح٢٢همچنيح در ماده )و امور مجلس را ندارد. 

دارد: و اختيارات رئيس مجلس اشاره شده اات؛ ايح ماده در ايح خصوص مقرر مي

واد اداره جلسات مجلس به شرح م -1وظايف و اختيارات رئيس مجلس عبارتند از: »

 -3  كليه امور ادار ، مالي، ااتخدامي و اازماني مجلس اداره -٢نامه ايح آييح

  ااتخدامي كاركنان مجلس و نامه  احکام ااتخدامي بر اااس آييحامضا  كليه

ها  مربوط به امور رانونگذار  و   نامهامضا  كليه -4ااير روانيح و مقررات 

 -6رانوني كه رئيس مجلس عضو آنها اات.  حضور در نهادها  -5پارلماني مجلس 

ارائه گزارش كامل از تصميمات و اردامات هيأت رئيسه در رابطه با مسائل مختلف 

ااير موارد  -٧بار به نمايندگان مربوط به مجلس و واحدها  تابعه آن هر اه ماه يک

ام عنوان مقبنابرايح رئيس مجلس به« مذكور در رانون ااااي و ديگر مقررات.

آيد. ماده شمار ميتريح حاطظ نظم و امنيت در مجلس به  پارلمان، اصليكنندهاداره

بريتانيا به ايح موضوع اشاره دارد كه اخنگو  مجلس    مجلس عوامنامه( آييح43)

زنند به نمايندگاني كه نظم مجلس را بر هم مي عوام مسئوليت حفظ نظم و دادن تذكر

كند كه: نامه داخلي مجلس ملي طرانسه اشاره مي( آييح13) را بر عهده دارد. ماده

                                                                                                     
ها  حقوري كنوني، رئيس مجلس را با ارتباس از نظام بريتانيايي، انننخنگو   نظامدر عمده البته ٧

(Speaker )گويندمي. 



 1396پاييز و زمستان  /چهاردهمدوطصلنامه حقوق ااااي/ اال 
 

 

               5٠ 

 

عهده بگيرد. بديح رئيس مجلس بايستي مسئوليت امنيت دروني و بيروني مجلس را بر

تواند نيرو  مسلح مورد نياز خود را جهت رعايت نظم و امنيت منظور رئيس مي

هميح منوال اات همجلس در اختيار داشته باشد. در غالب كشورها  ديگر نيز وضع ب

  جلسات مجلس و حفظ نظم و امنيت اات. البته در دار ادارهو رئيس مجلس عهده

  داخلي مجلس نامهموجب اصالح آييحنظام حقوري ايران رئيس مجلس شورا  به

تر  نسبت به همتايان خويش پيدا كرد كه از جهات صالحيت گسترده 13٨٧در اال 

در ايح خصوص مقرر  13٨٧( اصالحي مصوب ٧3) متعدد محل انتقاد اات. ماده

 ،يمال ،يالتيمجلس اعم از تشک ييامور اجرا  هيكل اريو اخت تيلئومس»كند: مي

 ،يالمللحيو ب يارتبايات داخل ،يبانيپشت ،يطن ،يحقور ،يااتخدام ، ادار ،يمعامالت

 اات. يااالم  مجلس شورا سيرئ  عهدهآن به ريحفاظت، حراات و نظا

 حيخود را به معاون اراتيو اخت فياز وظا يبخش توانديمجلس م سيرئ -1 تبصره
 «.)...(دينما تيتفو ربط ذ حسئوليم اي يينظارت و اجرا ح،يروان
  ارتدارات رئيس مجلس در اصالح شده و بر دايره 13٨٧  مزبور در اال ماده 

  امور ياد شده بر عهده مسئوليت كليهمديريت مجلس اطزوده اات. در متح پيشيح 
رئيسه( در  بيني جايگاه مديريتي برا  هيأتهيأت رئيسه بود؛ ايح رويه )يعني پيش

ها نظام حقوري طرانسه و تا حد  بريتانيا نيز وجود دارد و جايگاه مديريتي در ايح نظام
 .٨بيني نشده ااتصورت انفراد  لحاظ و پيشبرا  رئيس مجلس به

 ،يمال ،يالتيتشک  امور مجلس اعم از مجلس شورا  ااالمي در كليه رئيس
 ،يالمللحيو ب يارتبايات داخل ،يبانيپشت ،يطن ،يحقور ،يااتخدام ، ادار ،يمعامالت

نوعي در جايگاه خاصي ، مديريت دارد و از ايح جهت بهآن ريحفاظت، حراات و نظا
( نشان از تمثيلي بودن عبارات طراوان ٧3)در ماده « نظاير آن»ررار دارد. عبارت 

  مقننه   به روه  امور مربويهيادشده در ايح ماده دارد. رئيس مجلس در كليه
دارا  جايگاه مديريتي اات و مسئوليت آنها را برعهده دارد. چنانچه مالحظه نموديم، 

ضا  ( نيز به امضا  احکام ااتخدامي كاركنان مجلس و همچنيح ام٢٢در ماده )
 ها  مربوط به امور رانونگذار  و پارلماني تواط رئيس مجلس اشاره شده اات.نامه

  داخلي مجلس در نامهرئيس مجلس شورا  ااالمي بر اااس اصالحات آييح

دارا  اختيارات تام و كمال در ايح خصوص شده اات. بنابرايح اوليح  13٨٧اال 

  مقننه بدانيم آن اات رئيس روهمؤيد برا  آنکه رئيس مجلس شورا  ااالمي را 

                                                                                                     
 .ايتانيبر و طرانسه در سهيرئ ئتيه تواط مجلس تيريمد به مربوط مواد ٨



 تحليلي برگستره حقوق و آزاد  ها  طکر  درپرتو اصل حاكميت رانون در رانون ااااي 

 

 

51 

 

  جلسات مجلس، مديريت نهاد پارلمان كه ايح مقام در نهاد پارلمان عالوه بر اداره

اعم از امور ادار  و ااتخدامي و تشکيالتي و ... را بر عهده دارد. در حالي كه در 

 ها  حقوري ديگر مانند بريتانيا و طرانسه و بسيار  از كشورها  ديگر كهنظام

دار آيند، رئيس مجلس يا اخنگو صرطاً عهدهمي ها  حقوري الگو به حسابنظام

  جلسات مجلس اات و مديريت نهاد پارلمان با هيأت رئيسه يا كميسيوني اداره

   ِكه طلسفهرااند. از آنجااات كه امور مديريتي مربوط به پارلمان را به انجام مي

صورت انتي اخنگو  ات مجلس بوده و به  جلسوجود مقام رياات مجلس اداره

عهده داشته اات، ارتقا  جايگاه يکي از هايي را برمجلس صرطاً چنيح صالحيت

ا  با گونهعنوان رئيس نهاد پارلمان و اعطا  جايگاه مديريتي به و ، بهنمايندگان به

 اصل برابر  نمايندگان نيز مغايرت دارد. 

 رم مص رات يولتي و رئيس مجلسصال يت نظارري ويژه -3

  جلسات مجلس و همچنيح رئيس مجلس شورا  ااالمي عالوه بر جايگاه اداره

نهاد  نيز دراختيار دارد. رئيس مجلس مديريت مجلس ، جايگاهي طرانهاد  و بُرون

( رانون ااااي نظارت بر مصوبات دولتي 13٨( و )٨5موجب اصل )شورا  ااالمي به

( رانون ااااي ٨5موجب اصل )عهده دارد. به( را بر)اعم از تفويضي و غيرتفويضي

نمايد كه جهت ها و مؤاسات مختلف را تهيه و تصويب مي  اازماندولت، اااانامه

موجب گردند. عالوه بر ايح بهنظارت برا  رئيس مجلس شورا  ااالمي اراال مي

ها نامهها، تصويبنامهآييح( رانون ااااي رئيس مجلس شورا  ااالمي بر 13٨اصل )

بيني چنيح صالحيتي برا  رئيس مجلس ها  دولتي نيز نظارت دارد. پيشو بخشنامه

شورا  ااالمي در نظام حقوري ايران جايگاه رئيس مجلس را به ااير روا نيز ارتقا 

  مقننه عالوه تريح مقام در روهعنوان عاليدهد. رئيس مجلس شورا  ااالمي بهمي

  مجريه نيز نظارت دارد، بر مصوبات روهعهده  مقننه برهايي كه در روهالحيتبر ص

  نظارت به نظر با اصل تفکيک روا اازگار  ندارد؛ از ااتصوابي دارد. البته ايح گونه

يعني -الخصوص در موضوعات غيرتفويضي نويسي عليمقررات ايح جهت كه صالحيت

امر  بديهي اات. بنابرايح  -نويسينامهيح  مجريه جهت آيذاتي روه صالحيت

موجب عالوه بهنظارت مقامي از نهاد مجلس بر ايح مصوبات دارا  اشکال اات. به
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رانون ااااي ديوان عدالت ادار  بر مصوبات دولتي نظارت دارد،  1٧3و  1٧٠اصول 

شيني بيني نظارت پيديوان عدالت ادار ، پيش "نظارت رضايي"بنابرايح با توجه به 

 مستند بنابر ااالمي شورا  مجلس تواند محل ايراد باشد. رئيسرئيس مجلس مي

 ايح اجرا  جهت در كه اات صالحيتي چنيح دارا  ااااي رانون در موجود رانوني

 مجلس تصويب به ااااي رانون( 13٨) و( ٨5) اصول اجرا   نحوه رانون صالحيت،

 .اات شده وارع نيز حات متعدد  اصال و بازنگر  مورد و رايده ااالمي شورا 

بيني چنيح صالحيتي عالوه بر نااازگار  با اصل تفکيک روا با منطق حقوري پيش

نيز هماهنگي و اازگار  ندارد. نظارت مضاعف رئيس مجلس شورا  ااالمي و نظارت 

رضايي ديوان عدالت ادار  كه اولي پيشيني و دومي پسيني اات از يک منظر 

اااااً چنانچه رئيس مجلس شورا   ترتواند امر  مثبت باشد، اما از نگاه صحيحمي

كند؛ بنابرايح ااالمي بر مقررات دولتي نظارت  و آنها را از جهات رانوني كنترل مي

چگونه ممکح اات ايح مصوبه با روانيح و مقررات مغاير باشد و تواط ديوان عدالت 

بيني   كشورها  الگو، چنيح نظارتي پيشادار  برراي گردد. همچنيح در رويه

كار ها  حقوري پيشرطته به  بشر  چنيح نظارتي را در نظامه اات و تجربهنشد

نگرطته اات. بنابرايح لحاظ نمودن چنيح صالحيتي پس از بازنگر  در رانون ااااي، 

  مقننه اات كه عنوان رئيس روهمؤيد  بر جايگاه رئيس مجلس شورا  ااالمي به

 ندارد.با اصول حقوري از جمله تفکيک روا اازگار  

صرور يست ر تنتشار ق تنين ير ص رت تستنكاف رئيس جمه ر تز  -4

 تمضا و ر شيح ق تنين

  امضا و توشيح روانيح موضوعي مهم از موضوعات حقوق ااااي اات. مسأله

 مصوب روانيح پارلمان، حاكميت و ارتدار ابب به بريتانيا نظير كشورها، از برخي در

ديگر از  برخي در. گرددمي اجرايي پادشاه تشريفاتي امضا  با عاد  شرايط در

 جمهور رئيس تواط روانيح امضا  برا  محدودكننده نقشي آمريکا، نظير كشورها

  محدوده كشورها حقوري نظام كه گفت توانمي كلي يوربه. اات شده بينيپيش

 را روانيح امضا  نقش و رانون به مصوبات تبديل طرآيند و رانونگذار  ها صالحيت

 روانيح تواط كشورها در روانيح امضا   مقوله چگونگي هرحالبه. كندمي مشخص
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  9.گرددمي تعييح كشورها آن

منظور برراي دريق و تحليل جايگزيني رئيس مجلس شورا  ااالمي در امضا به

  امضا و توشيح روانيح در نظام حقوري ايران و توشيح روانيح بايستي ابتدا به مسئله

وجود داشت كه با توجه  يمشرويه اصول يدر رانون ااااو برخي كشورها بپردازيم. 

پانزدهم  اصلشناخته شده بود.  تيرامپادشاه به  برا حيروان حيبه آنها حق توش

تواط شاه  حيمصوبات مجلس پس از توش :داشتيمقرر م 1٠مشرويه يرانون اااا

 زين11مشرويه يو هفتم متمم رانون اااا ستيو اصل ب شوديمورع اجرا گذارده مهب

 ررار داده بود.  دييامر را مورد تأ حيهم

ظرف اه روز از  ديبا حيروان ٨/1٢/13٠٧مصوب  يرانون مدن( 1ماده )موجب به

بر ايح اااس مجلس شورا  ملي  .شديملوكانه، منتشر م  به صحه حيتوش خيتار

روز تعييح كرده بود. پس از انقالب اند اهمهلت انتشار روانيني را كه به توشيح رايده

نويسي كه برا  رانون ااااي تهيه شده بود چند اصل به توشيح روانيح و در پيش

توشيح روانيح با »داشت: نويس مقرر مي( پيش٨3اختصاص داده شده بود. اصل )

جمهور اات ولي خوددار  او از توشيح رانون در مهلت مقرر، جز در موارد رئيس 

                                                                                                     
اتمي، ولي و همکاران،  9 سي جمه رو مطالعه رطبيقي جايگاه رئيس ر سا جمه ر ير  ق ق ت

 .4٠، ص 139٢تهران، خراند ، چاپ اول،  ،تنتسالمي تيم
صل 1٠ ا رانون پانزدهم ا اا شرويه يا سائل عموم در دارد حق ملي شورا  مجلس»: م  را آنچه م

 رعايت با كرده عنوان دراننتي و رااننتي رو  از مداره و مذاكره از پس داندمي ملت و ملک صننالح

صويب با ايمينان و امنيت كمال در آراء اكثريت اط به انا مجلس ت  عرضبه دولت اول شخص تو

 «.شود گذارده اجرا مورعبه و موشح همايوني  صحه به كه برااند
 شود:اه شعبه تجزيه مي هروا  مملکت ب»: مشرويه ياااا رانون متمماصل بيست و هفتم 11

حضرت شود از اعليوضع و تهذيب روانيح و ايح روه ناشي مي همقننه كه مخصوص اات ب  روه -اول

شاهنشاهي و مجلس شورا  ملي و مجلس انا و هريک از ايح اه منشاء حق انشاء رانون را دارد ولي 

  هصح هااتقرار آن موروف اات به عدم مخالفت با موازيح شرعيه و تصويب مجلسيح و توشيح ب

دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورا  ملي  ههمايوني لکح وضع و تصويب روانيح راجعه ب

 اات. شرح و تفسير روانيح از وظايف مختصه مجلس شورا  ملي اات. 

رضائيه و حکميه كه عبارت اات از تميز حقوق و ايح روه مخصوص اات به محاكم شرعيه   هرو -دوم

 در عرطيات. در شرعيات و به محاكم عدليه 

موريح دولت أاجراييه كه مخصوص پادشاه اات يعني روانيح و احکام به تواط وزرا و م  روه -ايم

 «كند.شود به ترتيبي كه رانون معيح ميحضرت همايوني اجرا ميبه نام نامي اعلي
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تواند اجرا  روانيح را پس از انقضا  مهلت توشيح مصرّح در رانون ااااي، نمي

بنابرايح ظاهراً حق ااتنکاف برا  رئيس جمهور « متورف اازد يا به تأخير اندازد.

 .1٢بيني شده بودپيش

( رانون ااااي ناظر بر امضا 1٢3المي ايران، اصل )در رانون ااااي جمهور  اا

 مصوبات اات جمهور موظف رئيس»دارد: و توشيح روانيح اات. ايح اصل بيان مي

امضا كند و  و  به و ابالغ رانوني مراحل از يي را پس پراي همه يا نتيجه مجلس

 «بگذارد. اجرا در اختيار مسئوالن برا 

ي ايران تنها ايح اصل در ارتباط با امضا و توشيح روانيح تصويب در نظام حقور

شده اات و لذا صالحيت رئيس جمهور در ايح موضوع صالحيتي تکليفي اات و 

 گردد.چنانچه امضا و توشيح را انجام ندهد، متخلف محسوب  مي

ردر  در نظام حقوري بريتانيا مورعيت پادشاه در ارتباط با توشيح روانيح شايد 

« ضمانت اجرا  الطنتي»عنوان پيچيده باشد. در ايح كشور از عمل توشيح روانيح به

  رانونگذار  را توأمان با مجالس عوام و اعيان گردد، يعني پادشاه وظيفهياد مي

همراه عهده دارد و بر هميح اااس اات كه در نظام حقوري ايح كشور پادشاه بهبر

ضمانت اجرا  الطنتي يادگار دوراني  13گردد.تلقي مي« پارلمان»مجلسيح مذكور 

مرور زمان نمود كه بهگذار  ميتنهايي رانوناز تاريخ انگلستان اات كه ايح مقام به

 . 14اندااالر ، نمايندگان ملت نيز در امر تقنيح اهيم شدهو با رشد طرآيندها  مردم
                                                                                                     

رانون  بيبه منااننبت دوازدهم آذر روز تصننو رانيا يااننالم  جمهور يرانون اانناانن سينوشيپ1٢

ا اا االم  جمهور يا صفحه  3شماره  -13٨٨  مجله دادنامه د ران،يا يا صول ٧٨تا  ٧٢)از  ( در ا

جمهور  سيرئ  برا ياانناانن رانون موجب به ااننتنکاف حق ياانناانن رانون سينوشياز پ  گريد

 .بود شده ينيبشيپ
 .46راتمي، ولي و همکاران، همان، ص  13
، تهران، ميزان، چاپ  ق ق تساسي و نهايهاو سياسيراضي )شريعت پناهي(، ايد ابوالفضل،  14

 .513، ص 13٨3دوازدهم، 

. كند امضا را حيروان ديبا شهيهم ملکه عرف، موجب به همواره گذشته از انگلستان، يالطنت نظام در

 به توجه با موارد حيا در. باشد مصوبه بيتصو مخالف ريوز نخست نظر كه يخاص موارد جز به البته

 يحهيال رد در  «آن» ملکه اردام البته.  دهد ااتعفا ديبا دارد مجلس نظر مخالف  نظر دولت نکهيا

 و اات گرطته صورت طوق ارياخت از ااتفاده با كه اات بوده ياردام حيآخر   ااکاتلند انينظام شبه

 . اات نگرطته ررار ااتفاده مورد 1٧٠9 اال از ارياخت حيا

 : به ديكن رجوع خصوص حيا در شتريب  مطالعه جهت
Carrol, Alex, Constitional and Administrative Law, Pitman Publishing, 
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ژرمني،  -ها  حقوري روميالگو  نظامعنوان نظام در نظام حقوري طرانسه نيز به
ا  در ارتباط با امضا و توشيح روانيح برا  رئيس جمهور طرانسه اختياراتي گونهبه
توان امضا و توشيح روانيح در ايح نظام حقوري را امر  گرطته اات كه نمينظردر

 تشريفاتي تلقي نمود.
( رانون 1٠انسه ماده )مستند رانوني توشيح و امضا  روانيح در نظام حقوري طر

 15 ظرف مجلس از تصويب پس روانيح»دارد: ااااي طرانسه اات. ايح ماده بيان مي

 تواند ظرفمي جمهور  رياات گردد.مي ابالغ دولت به جمهور  رياات روز از او 

 صورتا بهر تجديدنظر در آن و تقاضا  اعاده مجلس را به رانون مذكور مجدداً  مهلت

 ااتنکاف جمهور  رياات توانند از تقاضا نمي مجلسيح بنمايد. يا جزيي كلي

 «نمايند.

رئيس جمهور در نظام حقوري طرانسه به نوعي دارا  حق وتو  

در نظام حقوري امريکا نيز توشيح روانيح همراه با حق وتو   16باشد.مي15تعليقي

  روانيح الزم و كننده  جايگزيني امضاكننده و توشيحتعليقي اات و لذا مسأله

 ضرور  نيست.

گردد   امضا  روانيح تواط رئيس جمهور تشريفاتي تلقي نميدر طرانسه مسأله

جمهور طرانسه در ايح موضوع دارا  توان گفت رئيسو عالوه بر وتو  تعليقي حتي مي

شرح آنکه گستره اختيار وتو   17جمهور آمريکا اات.اختيارات بيشتر  از رئيس

رؤاا  جمهور طرانسه و اياالت متحده آمريکا به يک اندازه و مثل هم نيست، چرا كه 

 تواند برخي از مواد رانوني را بپذيرد و به برخي از مواد آنجمهور طرانسه ميرئيس

ايراد بگيرد؛ اما رئيس جمهور آمريکا موظف اات يا كليه مواد مصوبه را بپذيرد و 

 .1٨توشيح نمايد يا اينکه آن را كالً رد نمايد

                                                                                                     
1998, p 207. 

15 Suspended Veto       
 .43راتمي، ولي و همکاران، همان، ص  16
 .4٨راتمي، ولي و همکاران، همان، ص  1٧

 البته يقيتعل  وتو حق از کايامر جمهور سيرئ کايامر ياااا رانون( 1) ماده هفتم بخش مطابق 1٨ 

 لوايح كليه -1 شماره -٧ بخش»: كنديم انيب بخش حيا اات، برخوردار يكل مخالفت صورتبه طقط

 در لوايح ااير همانند تواندمي انا ولي شود،مي تصويب نمايندگان مجلس در درآمد تحصيل برا 

 مجلس تصويب به كه ا اليحه هر -٢. نمايد مواطقت اصالحات با يا پيشنهاد را اصالحاتي آنها مورد

 تقديم متحده اياالت جمهور رئيس به درآيد رانون صورتبه اينکه از ربل براد، انا و نمايندگان

 داليل ذكر با را آن[ جمهور رئيس] ،تأييد عدم صورت در نمايد؛ امضا و تأييد را آن كه شد خواهد

 موارد درج از پس مزبور مجلس و ارجاع اات شده تصويب آن در اليحه كه مجلسي به مخالفت
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ها  حقوري،   امضا و توشيح روانيح در ديگر نظاماما پس از توجه به مسأله

اشاره    رئيس مجلس شورا  ااالمي در نظام حقوري ايرانويژه بايستي به صالحيت

 نماييم:

( رانون مدني به بيان تکليف و جايگزيني رئيس مجلس شورا  1تبصره ماده )

جمهور از  سيااتنکاف رئ صورتدر»كند: ااالمي پرداخته اات. ايح تبصره بيان مي

 يااالم  شورا مجلس سيماده به داتور رئ حيابالغ در مدت مذكور در ا ايامضا 

 19«.دينما ااعت مصوبه را چاپ و منتشر ٧٢موظف اات ظرف مدت  يروزنامه رام

ا  به رئيس مجلس جايگاهي خاص و متفاوت گونهبنابرايح ايح جايگزيني به

بخشد. رئيس مجلس ها  حقوري و كشورها  مورد مطالعه مينسبت به ااير نظام

شورا  ااالمي مطابق رانون عاد  يعني رانون مدني مقام جايگزيح رئيس جمهور 

 .٢٠گرددامضا و توشيح روانيح محسوب ميبرا  

                                                                                                     
 با ا اليحه طوق، تجديدنظر از بعد چنانچه. كرد خواهد تجديدنظر اليحه در خود، نشريه در مخالفت

 به تا شد خواهد اراال ديگر مجلس به مخالفت موارد با همراه شود، تصويب آن اعضا  اوم دو رأ 

 نمايند تأييد را آن نيز مزبور مجلس اعضا  اوم دو كهصورتيدر و نمايد برراي را آن مشابه روش

 «نه» و «آر » صورتبه مجلس دو هر آرا  موارد ايح همه در و  آمد، درخواهد رانون صورتبه

 ثبت ترتيب به مجلسيح از يک هر نشريه در اليحه مخالفان و مواطقان ااامي و شد خواهد مشخص

( هايکشنبه احتساب بدون) روزده مدت ظرف جمهور رئيس به ارائه از پس ا اليحه اگر. شد خواهد

 اينکه مگر آمد، درخواهد رانون صورتبه و شد خواهد تلقي شده امضا اليحه نگردد، اعاده و  تواط

. آمد درنخواهد رانون صورتبه اليحه حالت، ايح در كه ورزد امتناع آن ارجاع از طترت دوره يي كنگره

 مجلس مصوبات با رابطه در يخواه دنظريتجد حق زين ايتاليا ياااا رانون( ٧4) و( ٧3) ماده در «)...(

 .اات دهيگرد لحاظ ينوعبه
صالح از پيش مدني رانون( 1) ماده19 ات بوده صورت بديح 13٧٠ و 1361 ها اال ا  -1 ماده»: ا

شيح تاريخ از روز اه ظرف در بايد روانيح شر ملوكانه  صحه به تو  متح مطابق بنابرايح «.شود منت

 حساب به تشريفاتي امر  حقوري جهت از ظاهراً روانيح امضا  و توشيح انقالب از پيش مدني، رانون

ات آمدهنمي شيح در شاه مقام بنابرايح. ا شته وتو حق ا گونه به روانيح تو ات دا  ممکح چند هر. ا

 .باشد نشده ااتفاده حق ايح از چندان عمل در اات
 اشاره( 1) ماده در يعني باشند،يم متفاوت باهم يمدن رانون( 1) ماده  تبصره و صدر ريتعاب البته ٢٠

 انيب در تبصره در كهحالييس جمهور اشاره شده اات، دررئ تواط انتشار داتور و ابالغ و امضا به

اتنکاف صورت در حکم شاره ا ات شده ا اتور به كه ا صوبات حيا مجلس سيرئ د   روزنامه در م

 قتيكه مقصود رانونگذار صرطاً داتور انتشار بوده اات كه در حق ييمنتشر خواهند شد و گو يرام

صوبات از ب يچالش و مانع رانون ات.  حيشدن م ضا مدنظر رانونگذار نبوده ا ضوع ابالغ و ام برود و مو

 نظر به موجه ندارد يياجرا گاهيجا جمهور سيمجلس بر خالف رئ سيا توجه به آنکه رئب ريتفسنن حيا

 .گردد صادر هيمجر  روه تواط يستيبا حيروان يياجرا طرمان رايز راد،يم
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نوعي مغاير با اصل تفکيک روا محسوب ايح جايگاه پس از اصالح رانون مدني به

تواند امضا   مقننه نميعنوان مقام عالي روهشود. رئيس مجلس شورا  ااالمي بهمي

( 1  روانيح باشد. البته تحليل ديگر در ايح خصوص آنکه در ماده )كنندهو توشيح

رانون مدني اشاره به توشيح و امضا  روانيح تواط رئيس مجلس نشده اات؛ بلکه 

گفته شده اات كه روانيح به داتور رئيس مجلس شورا  ااالمي چاپ و منتشر 

خواهند شد و به جهت برون رطت از چالش و معضل عدم امضا  روانيح، در اصالح 

رو  جايگاه رئيس مجلس از ايح رهرانون مدني چنيح رويکرد  اتخاذ گرديد. لذا به

ازايي در رطع مشکل عدم تواند تأثير بهشود و مينظر جايگاهي واال محسوب مي

امضا  روانيح تواط رئيس جمهور داشته باشد. چنانچه رئيس مجلس را امضا و 

عنوان امضا و حساب آوريم؛ ايح جايگزيني چنانچه به  روانيح بهكنندهتوشيح

 روانيح باشد با اصل تفکيک روا اازگار  ندارد.  كنندهتوشيح

 جايگاه رئيس مجلس ير نهاي ش رتو نگهبان -5

ا  كه در نهاد پارلمان رئيس مجلس شورا  ااالمي عالوه بر جايگاه مديريتي

  مجريه ا  كه نسبت به مصوبات روهدارد و عالوه بر صالحيت نظارتي ويژهعهدهبر

دارد، در نهادها  ديگر  مانند نهاد شورا  عهدهتفويضي براعم از تفويضي و غير

عنوان نهاد دادرس ا  برخوردار اات. شورا  نگهبان بهنگهبان نيز از جايگاه ويژه

عنوان پاادار و حاطظ اصلي رانون ااااي و ااااي در جمهور  ااالمي ايران، به

ااالمي ايران ذيل شود. شورا  نگهبان در رانون ااااي جمهور  شرع محسوب مي

راد و نظر نميگذار  صحيح به  مقننه و در طصل ششم آمده اات. ايح جا روه

توان شورا  نگهبان را مجلس دوم و ركح دوم پارلمان در نظام حقوري ايران نمي

رو  هربرشمرد. البته پردازش دريق ايح موضوع نيازمند پژوهشي مجزا اات؛ ليکح به

هبان مانند نظارت بر مصوبات مجلس شورا  ااالمي و نظارت ها  شورا  نگكارويژه

بر انتخابات و نظارت بر همه پراي و تفسير رانون ااااي مستنداتي هستند كه در 

باشند كه شورا  نگهبان در رانون ااااي جمهور  ااالمي حقيقت نشانگر آن مي

( رانون 5٨ل )ايران به نادراتي در طصل ششم گنجانده شده اات. عالوه بر ايح اص

«.   مقننه از يريق مجلس شورا  ااالمي ااتاِعمال روه»دارد: ااااي مقرر مي

  توان شورا  نگهبان را بخشي از روهبنابر منطوق و مفهوم صريح ايح اصل، نمي
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.بر ايح اااس و با توجه به ايح نظر كه شورا  نگهبان را جزيي از ٢1مقننه لحاظ نمود

ئيس مجلس شورا  ااالمي در ارتباط با نهاد شورا  نگهبان،   مقننه ندانيم، رروه

 22گونه صالحيت ريااتي بر عهده ندارد.هيچ

صورت عمده دو گونه رئيس مجلس شورا  ااالمي در نهاد شورا  نگهبان به

صالحيت دارد. نخست صالحيتي اختيار  كه صالحيت درخواات نظر تفسير  از 

داخلي ايح نهاد اات و دوم صالحيت تکليفي   نامهموجب آييحشورا  نگهبان به

موجب رانون اراال مصوبات مجلس شورا  ااالمي به مجلس شورا  ااالمي به

  داخلي مجلس شورا  ااالمي كه انجام امور ادار  مجلس نامهااااي و مفاد آييح

،شورا  نگهبان ٢3داند. مطابق اصل نود و هشتم رانون ااااي  رئيس ميرا بر عهده

  تفسير رانون ااااي را عنوان مقام ناظر و رائم مقام مجلس مؤاسان وظيفهبه

  خطير  اات. اما تفسير رانون ااااي بايستي با يک حق وظيفهدارد كه بهعهدهبر

مقدمه و مبنا صورت پذيرد. به بيان رااتر بايستي به جهتي از جهات اشخاص و 

رانون ااااي مطالبه نمايند تا ايح نهاد اصول مقاماتي تفسير رانون ااااي را از مفسر 

 مورد درخواات را تفسير نمايد.

در رانون ااااي در خصوص تفسير رانون ااااي و مباني و مقاماتي كه حق 

گير  در ا  نشده اات؛ اما ايح موضوع و تصميمدرخواات تفسير را دارند، اشاره

                                                                                                     
 ياااا رانون در آن  برا جداگانه يطصل كه داشت را آن  ارتضا نگهبان  شورا گوناگون فيوظا ٢1

 ميبدان يقگيال كج ينوع يستيبا را مقننه يروه طصل در نهاد حيا  گذار جا اما شود، داده اختصاص

 هيتوج در البته گردد، وارع اصالح مورد ياااا رانون در ياحتمال  بازنگر و اصالح در اات  ضرور كه

  روه با ارتباط حيشتريب در را نگهبان  شورا ياااا رانونگذار چون كه نمود اذعان توانيم امر حيا

 و انتخابات بر نظارت مانند نهاد حيا فيوظا رياا نمودن لحاظ بدون لذا اات؛ كرده سيتأا مقننه

 ديكن رجوع خصوص حيا در شتريب  مطالعه جهت. اات داده ررار مقننه  روه ليذ را آن يپراهمه

 ،(ياايا  نهادها و تيحاكم) دوم جلد ران،يا يااالم  جمهور ياااا حقوق دمحمد،يا ،يهاشم: به

 .٢٢٢ص ،13٨٧ زمستان ستم،يب چاپ زان،يم نشر تهران،

جايگاه مجلس ش رتو تسالمي ير نظام  ق قي جمه رو تسالمي درويش متولي، ميثم،  ٢٢

، دطتر مطالعات ااختارها و نهادها  ااااي، تهران، مركز تحقيقات شورا  نگهبان، شماره تيمتن

 .٢1-٢3، صص ٢٨/1٠/139٢، تاريخ انتشار 139٢٠٠93مسلسل 
صل ٢3 س»: هشتم و نود ا ا رانون ريتف اا ات نگهبان  شورا عهده به يا صو با كه ا  چهارم اه بيت

 «.شوديم انجام آنان
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عنوان داخلي شورا  نگهبان به  نامهرابطه با درخواات نظريات تفسير  در آييح

-( آييح1٨  رانون ااااي مشخص و معيح گرديده اات. ماده )نهاد تفسير كننده

تفسير اصول رانون »دارد:   داخلي شورا  نگهبان در ايح خصوص مقرر مينامه

رئيس مجلس ااااي با ارجاع مقام معظم رهبر  و يا با درخواات رئيس جمهور، 

  رضائيه و يا يکي از اعضا  شورا  نگهبان صورت س روهو رئي ش رتو تسالمي

بنابرايح ايح ماده در مقام بيان مقاماتي اات كه حق درخواات تفسير  24«گيرد.مي

غير از ايح مقامات، رانون ااااي )نظريات تفسير ( را از شورا  نگهبان دارند و به

 شد.بامقام ديگر  برا  درخواات تفسير رانون ااااي  صالح نمي

درخواات تفسير رانون ااااي، حقي بنياديح و مهم برا  رئيس مجلس شورا  

بيني شده اات. ااالمي اات كه در كنار ااير مقامات حقوري حقوق عمومي پيش

تواند به صالحديد خود از شورا  مقننه، مي  عنوان رئيس روهرئيس مجلس به

ا  كه در ايح رابطه بايستي به تهنگهبان درخواات تفسير رانون ااااي را بنمايد. نک

آن اشاره كنيم آن اات كه حق تفسير برا  شخص رئيس مجلس شورا  ااالمي و 

 بيني شده اات.نه برا  هيئت رئيسه و نمايندگان مجلس شورا  ااالمي پيش

رئيس مجلس با توجه به شخصيت حقوري ايح مقام مورد توجه جهت تفسير بوده 

توانند رئيس عنوان نهاد مجلس نميس شورا  ااالمي بهاات؛ يعني نمايندگان مجل

مجلس را از نظر حقوري ملزم به درخواات تفسير رانون ااااي از شورا  نگهبان 

كنند و هميح نکته در رابطه با هيأت رئيسه و در ارتباط با رئيس مجلس شورا  

مکان وجود ايح ا ٢5ها  اااايكند. البته از نظر ايااي و عرفااالمي نيز صدق مي

  درخواات نمايندگان مجلس ا  ااالمي در نتيجهدارد كه رئيس مجلس شور

شورا  ااالمي يا هيأت رئيسه مبني بر تقاضا  تفسير رانون ااااي، دات به ايح 

عنوان مقام صالح در ايح رابطه، تقاضا  تفسير نمايد. اردام بزند و از شورا  نگهبان به

تنهايي توجه به جايگاه مقام رئيس مجلس بوده اات كه بهاما آنچه كه اهميت دارد 

                                                                                                     
مجم عه ق تنين و مقمرتت ش رتو كش، پور اردكاني، ايد مجتبي و محمد اميح ابريشمحسيني ٢4

 .1394نگهبان، چاپ اول، ، تهران، پژوهشکده شورا  نگهبان

 
٢5 Constitional Conventions 
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 حق درخواات تفسير رانون ااااي را دارد؛ ليکح جمعي از نمايندگان و يا هيأت

 رئيسه مجلس چنيح اختيار  ندارند.

با توجه به اهميت تفسير از نگاه جايگاه حقوري، بايستي ايح صالحيت اختيار  

ت كه درخواات تفسير رانون ااااي تواط جمعي را محل اشکال دانست؛ به ايح جه

توانست بسيار كاراازتر و مفيدتر از ايح   مجلس ميرئيسه از نمايندگان و يا هيأت

 باشد كه شخص رئيس مجلس صالحيت چنيح درخوااتي را دارا باشد.

عالوه بر صالحيت اختيار  رئيس مجلس، ايح مقام بنابر تکاليف مقرر در رانون 

  نامه داخلي مجلس شورا  ااالمي موظف به اراال كليهانون آييحااااي و ر

عنوان نهاد واضع رانون مجلس شورا  ااالمي بهمصوبات به شورا  نگهبان اات. 

( رانون ااااي بر 9٨موجب اصل )موظف به تقنيح اات. نظارت بر روانيح عاد  به

در مجلس بايستي باشد. مصوبات مجلس پس از تصويب   شورا  نگهبان ميعهده

به امضا  رئيس مجلس شورا  ااالمي براند و اپس برا  شورا  نگهبان جهت 

نظارت بر آنها از جهت عدم مغايرت با شرع و رانون ااااي اراال گردند. ايح اصل 

  شورا به ديبا يااالم  شورا مجلس مصوبات هيكل»دارد: در ايح خصوص مقرر مي

 خيروز از تار ده را حداكثر ظرف آن اات موظف نگهبان  وراشود. ش طراتاده نگهبان

 چنانچه ررار دهد و يمورد بررا ياااا و رانون ااالم حيبر مواز از نظر انطباق وصول

 رابل مصوبه صورت حيا ريبازگرداند. در غ مجلس نظر بهديتجد  برا نديبب ريرا مغا آن

  داخلي مجلس شورا  ااالمي نامه( آييح٧3موجب ماده )همچنيح به« .اجرا اات

  امور اجرايي مجلس اعم از تشکيالتي، مالي، معامالتي، مسئوليت و اختيار كليه»

المللي، حفاظت، ادار ، ااتخدامي، حقوري، طني، پشتيباني، ارتبايات داخلي و بيح

راد نظر ميبه«   رئيس مجلس شورا  ااالمي اات.عهده حراات و نظاير آن به

ا  ادار  برا  رئيس مجلس شورا  امضا و اراال روانيح برا  شورا  نگهبان وظيفه

ااالمي باشد كه بايستي در جهت انجام وظايف مجلس شورا  ااالمي انجام گردد و 

ه بايستي بيان عنوان نتيج  رئيس مجلس گذاشته شده اات. بهايح تکليف بر عهده

بيني صالحيت اختيار  جهت درخواات تفسير رانون ااااي جايگاه نمود كه پيش

 نمايد.  مقننه تقويت ميعنوان رئيس روهرئيس مجلس شورا  ااالمي را به
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 عض يت رئيس مجلس ير نهايهاو متعري خاص -6

مجريه   نهاد  و جايگاهي كه در روهها  درونرئيس مجلس عالوه بر كارويژه

و شورا  نگهبان دارد، در نهادها  خاص متعدد  نيز عضويت دارد. نهادها  خاص 

موجب متح صريح رانون ها  متعدد بهجمهور  ااالمي ايران با اهداف و كارويژه

اند. عضويت رئيس مجلس موجب حکم حکومتي رهبر  ايجاد شدهااااي و گاهي به

جلس شورا  ااالمي را طراتر از رئيس مجلس ا  جايگاه رئيس مگونهدر ايح نهادها به

دهد. رئيس مجلس شورا  ااالمي در نهاد مجمع تشخيص مصلحت صِرف ررار مي

( رانون ااااي تشکيل شده اات، عضويت دارد. همچنيح 11٢موجب )نظام كه به

( رانون ااااي رئيس مجلس شورا  در شورا  مورت رياات 131موجب اصل )به

دارد. در نظام حقوري طرانسه نيز مطابق ذيل اصل هفتم رانون جمهور  نيز عضويت 

دار منصب رياات جمهور  يور مورت عهدهااااي طرانسه، رئيس مجلس انا  به

 هر علتيبه جمهور  رياات مقام تصد  چنانچه»...كند: شود. ايح اصل بيان ميمي

وجود مانع   درباره رانون ااااي  شورا به دولت از اعالم پذير نگردد و يا پس امکان

موارد   ااتثنا شورا، )به  اعضا مطلق امر تواط اكثريت ييد ايحأو ت تصد  در اعمال

تمم  يتر تينسنا عهره مجلس يسئر م قتاًرانون(  ايح 1٢و  11 مذكور در اصول

باشد،  عذر داشته وظايف ايح  اجرا برا  انا هم مجلس يسئر  و چنانچه گمييمي

جمهور بنابرايح جانشيح و كفيل رئيس  «خواهد شد. محول دولت عهده به وظايف

 در نظام حقوري طرانسه، رئيس مجلس انا اات.

، ، عزلطوت در صورت»دارد كه: ( رانون ااااي ايران مقرر مي131اما اصل )

 ااتير مدت كه  در مورد ايجمهور و  سيرئ ماه دو از شيب  ماريب اي بتيااتعفا، غ

امور  ايو  نشده هنوز انتخاب يبر اثر موانع ديجمهور جد سيرئ و اطتهي انيپا  جمهور

و  اراتياخت  رهبر مواطقت ابجمهور  سيرئ اول معاون ،ليرب حياز ا  گريد

 سيو رئ مجلس سياز رئ متشکل ييو شورا رديگيمعهدهبر را  و  هاتيولؤمس

 حداكثر ظرف دهد كه يبيترت اات جمهور موظفسيرئ اول و معاون هيرضائ  روه

امور  ايو  اول معاون طوت شود. در صورت انتخاب ديجد جمهور سيروز رئپنجاه مدت

 اول جمهور معاون سيرئ كهيصورتدر زيگردد و ن  و فيوظا انجام مانع كه  گريد

 «كند.يم او منصوب  جارا به  گريطرد د  رهبر مقام باشد نداشته
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جمهور  اات و در جمهور، معاون اول رئيسبنابرايح جانشيح و كفيل رئيس 

رضائيه و معاون اول   ايح مدت شورايي متشکل از رئيس مجلس و رئيس روه

 حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور موظف اات ترتيبي دهد كهرئيس

جمهور جديد انتخاب شود. در نظام حقوري جمهور  ااالمي ايران عالوه بر تعييح 

بيني شده اات كه موظف اات جمهور، شورايي پيشكفيل برا  معاون اول رئيس 

جمهور جديد انتخاب گردد. حداكثر ظرف مدت پنجاه روز ترتيبي بدهد تا رئيس

تواند   ااالمي در ايح شورا عضويت دارد و در موارع بحراني ميرئيس مجلس شورا

در جهت بهبود اوضاع و عاد  شدن شرايط بسيار تأثيرگذار باشد. در نظام حقوري 

عنوان كفيل رئيس جمهور عمل ها  ديگر رئيس مجلس بهطرانسه و بسيار   نظام

ون اول رئيس جمهور كند، ليکح در نظام حقوري ايران، كفيل رياات جمهور  معامي

شود و رئيس مجلس شورا    مجريه محسوب مياات كه مقامي از مقامات روه

  .٢6  مقننه در ايح خصوص صالحيتي نداردااالمي به عنوان رئيس روه

( رانون ااااي در نهاد شورا  عالي 1٧6موجب اصل )همچنيح رئيس مجلس به

ها  ناظر بر موضوعات امنيتي تأثير  گير تصميمامنيت ملي نيز عضويت دارد و در 

شگرف دارد. همچنيح رئيس مجلس شورا  ااالمي در شورا  بازنگر  رانون ااااي 

 بيني شده اات، عضويت دارد. ( رانون ااااي پيش1٧٧موجب اصل )كه به

موجب روانيح عاد  و احکام حکومتي جايگاه رئيس مجلس در نهادهايي كه به

  جلسات مجلس هاند نيز مقام رئيس مجلس را در جايگاهي طراتر از ادارايجاد شده 

حساب دهد. مثالً رئيس مجلس يکي از اعضا  شورا  عالي انقالب طرهنگي بهررار مي

  امور طرهنگي كشور نيز آيد. بنابرايح رئيس مجلس شورا  ااالمي در حيطهمي

  و شورا  عالي تنقيح روانيح تأثيرگذار  دارد. همچنيح شورا  عالي طضا  مجاز

  مقننه عنوان رئيس روهو برخي نهادها  ديگر مبيح جايگاه رئيس مجلس به

 باشند.مي

                                                                                                     
 طرانسه و رانيا يحقور نظام دو در  جمهور سيرئ كفالت  تصد خصوص در شتريب مطالعه  برا ٢6

 حقوق به ينگاه با رانيا حقوق در  جمهور ااتير كفالت  تصد» جواد، زاده،يتق: به ديكن رجوع

 .13٨-111 صص ،6٧ شماره ،13٨٧ وريشهر ،ريمف نامه ،«طرانسه
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 گيمونتيجه

تريح رهياطت ايح پژوهش آن اات كه رئيس مجلس شورا  نخستيح و مهم -1

  مقننه ايفا  نقش و صالحيت عنوان رئيس روهااالمي در نظام حقوري ايران، به

تر از رئيس مجلس اات. رئيس مجلس   مقننه مفهومي وايعد. رئيس روهكنمي

شود صرطًا دارا  اختيارات و ها  حقوري دومجلسي مشاهده ميچنانچه در نظام

ها  حقوري دو مجلسي، بيح دو وظايفي در مجلس اات و ايح امر كه در اكثر نظام

ه نشده اات. همچنيح   مقننه برگزيدعنوان رئيس روهمجلس و دو رئيس يکي به

  جلسات مجلس اات ها  رئيس مجلس در نهاد مجلس نيز به جهت ادارهكارويژه

رئيسه اات كه نهاد  جمعي در پارلمان به    هيئتو مديريت پارلمان بر عهده

 .٢٧آيدحساب مي

  جلسات مجلس   اصلي ادارهرئيس مجلس/ اخنگو  مجلس كارويژه -٢

ها گونه كه تبييح گرديد، در ايح نظامالگو بر عهده دارد و همانها  حقوري را در نظام

  نهاد  گروهي و نه طرد ، يعني هيأت رئيسه اات. مديريت نهاد پارلمان بر عهده

ها  حقوري مورد مطالعه، مؤيد  بر عدم تعييح يکي از رؤاا  مجلسيح در نظام

بر نقش رؤاا  مجلسيح   مقننه يا رئيس پارلمان و تأكيد  عدم وجود رئيس روه

ها  حقوري الگو عنوان رئيس مجلس اات. بنابرايح عرف حقوق ااااي در نظامبه

                                                                                                     
 حيا  هيكل در م،ينمود يبررا را آنها ياااا حيروان ييااتقرا صورت به كه ييكشورها انيم در ٢٧

 ييگو قتيحق در و اندنشده داده حيترج  گريد بر كدامچيه مجلس، سيرئ دو انيم از كشورها

احساس  گردديم احساس جمهور سيرئ مورد در كه چنانآن مقننه  روه سيرئ وجود  برا يضرورت

موضوع اشاره شده اات و اصل  حيبه ا يكشور كرواا يدر رانون اااا يينشده اات. به صورت ااتثنا

عنوان مجلس حزبي و ( رانون ااااي كروااي پارلمان ايح كشور را متشکل از دو مجلس يکي به٧٠)

كند: ( رانون ااااي خود بيان مي٧٨نمايد و اپس در اصل )ديگر  به عنوان مجلس ايالتي تقسيم مي

چگونگي انجام كارها  داخلي مجلس تواط روانيني اات كه از يريق رأ  گير  در مجلس به »

 اند.تصويب رايده

 باشند.هر دو مجلس دارا  يک رئيس و يک يا چند معاون مي -

 كند.ها  رئيس مجلس و معاون او را رانون تعييح ميوظايف و مسئوليت -

 كند.عمل مي رئيس پارلمانرئيس مجلس حزبي به عنوان  -

 كروااي مورد در مجلسي دو كشورها  باب در ما طرضيه برخالف كه كندمي جلب را ما توجه امر ايح

 گرديده مشخص ااااي رانون در امر ايح و گرددمي محسوب پارلمان رئيس مجلس رؤاا  از يکي

 «.اات
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  مقننه عنوان رياات بر روهمانند طرانسه و بريتانيا داللت بر عدم وجود مقامي به

 دارد.

عالوه بر جايگاه مديريتي رئيس مجلس شورا  ااالمي كه پس از اصالح  -3

  نظارتي ويژه محقق گرديد، صالحيت 13٨٧جلس در اال   داخلي منامهآييح

( رانون ااااي جايگاه 13٨( و )٨5موجب اصول )رئيس مجلس شورا  ااالمي به

دهد. صالحيت نظارتي رئيس مجلس   مقننه ارتقا ميايح مقام را به رياات بر روه

 نظر با اصل تفکيک روا همخواني و اازگار  ندارد.شورا  ااالمي به

-منظور درخواات تفسير رانون ااااي بهبيني صالحيت اختيار  بهپيش -4

عنوان   داخلي شورا  نگهبان نيز مؤيد  بر جايگاه رئيس مجلس بهنامهموجب آييح

نظر با اصل برابر  نمايندگان مجلس شورا  گردد و به  مقننه محسوب ميرئيس روه

تقنيني در نظام حقوري ايران مبني بر   ااالمي نااازگار  دارد و چنانچه رويه

  مقننه اتخاذ عنوان رئيس روهارتقا  جايگاه رئيس مجلس شورا  ااالمي به

بيني ايح حق انحصاراً برا  رئيس مجلس در مقابل ااير گرديد، وجهي برا  پيشنمي

 نمايندگان وجود نداشت.

پارلمان و رئيس مجلس شورا  ااالمي عالوه بر جايگاه مديريتي در نهاد  -5

  مجريه و صالحيت درخواات تفسير رانون ااااي، در جايگاه نظارتي ويژه در روه

نهادها  خاص جمهور  ااالمي ايران نيز عضويت دارد. هرچند در برخي نهادها 

مانند شورا  بازنگر  رانون ااااي عضويت نمايندگان مجلس شورا  ااالمي نيز 

عنوان ن رئيس مجلس شورا  ااالمي بهبيني شده اات؛ ليکح عضويت همزماپيش

رئيس روه و ده نفر از نمايندگان مجلس شورا  ااالمي مؤيد  بر اطتراق جايگاه 

موجب رانون ااااي   مقننه اات. البته بهرئيس مجلس شورا  ااالمي با رئيس روه

عضويت رئيس مجلس شورا  ااالمي، در نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورا  

ار  انتخابات رياات جمهور ، نهاد شورا  عالي امنيت ملي و شورا  مورت برگز

ا  هستند كه رئيس مجلس ها  گستردهبازنگر  رانون ااااي نيز از صالحيت

نمايد. به اعتقاد نگارنده پس از بازنگر  در ا  ميشورا  ااالمي را دارا  ردرت ويژه

  مقننه روت پيدا كرد روه عنوان رئيسرانون ااااي تغيير جايگاه رئيس مجلس به

( رانون 1٧٧( و )1٧6گانه در اصول )و مؤيد آن نيز كاربرد عبارت رؤاا  روا  اه

ا  نداشته اابقه 136٨ بازنگر   در غير از اصول الحاق شدهااااي اات كه به

 اات.

عضويت رئيس مجلس شورا  ااالمي در نهادها  خاص، محدود به  -6
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گردد و عضويت رئيس مجلس در نهاد انون ااااي نميبيني شده در رنهادها  پيش

موجب حکم حکومتي شورا  عالي انقالب طرهنگي و شورا  عالي طضا  مجاز  كه به

ا  و طرانهاد  رئيس مجلس دارد و مؤيد  بر اند، نشان از جايگاه طراروهايجاد شده

 دارد.  مقننه اطتراق جايگاهي رئيس مجلس شورا  ااالمي با رياات بر روه

-عنوان نتيجه بيان نمود كه جايگاه رئيس مجلس بهدر نهايت بايستي به -٧

  مجريه نظارتي بر روه   مقننه در موارد متعدد  مانند صالحيتعنوان رئيس روه

مديريتي بر نهاد پارلمان، محل انتقاد و اشکال اات و با توجه به آنچه در  و صالحيت

  جلسات پارلمان اات كه جايگاه اصلي رئيس مجلس ادارهايح نوشتار بيان نموديم، 

ها  رئيس مجلس شورا  ااالمي در نظام حقوري ايران، با گستردگي صالحيت

 گردد.تر تلقي مي  جلسات پارلمان برا  رئيس مجلس نوعي صالحيت طرعياداره
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Abstract 

In the study of the issues of Constitutional Law, the 

analysis of the position of public officials in the light of their 

competencies is the most important approach to assessing their 

authority in the political arena. When an official becomes a 

powerful figure amongst his other counterparts, the 

importance of studying the status of this position is of double 

importance. The speaker of the Islamic Consultative Assembly 

has a wide-ranging and private jurisdiction in Iran's legal 

system in a comparative look to his other counterparts. 

Considering the dimensions of the competence of the 

Speaker of the Parliament, given the internal and external work 

of this public official with a comparative view of other legal 

systems, leads us to the fact that the speaker of the Islamic 

Consultative Assembly has a special place in the legal system 

of Iran. 

In this paper, in a descriptive and analytical way, we 

question the position of the speaker of the parliament as the 

head of the legislature, and in the wider sense of the reasons 

and reasons for the presidency of the legislature, what are the 

credentials and qualifications. Meanwhile, we have explained 

the extensive authority of this position, which is confirmed by 

the speaker of the Islamic Consultative Assembly to prove the 

chairmanship of the legislature, and we have achieved such an 

achievement that the speaker of the Islamic Consultative 

Assembly serves as the head of the legislative branch of the 
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Iranian legal system. In some cases, this position is criticized 

also in legal principles in Legal Systems. 

 

Key Words: Speaker of the Islamic Consultative Assembly, 

Head of the Legislature, Management of the Parliamentary 

Assembly, Management of the Meetings, Special Supervisory 

Authority.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


