Public Law Studies Quarterly, Vol. 51, No 4, Winter 2022
DOI: 10.22059/jplsq.2020.241626.1582

The Implication of the Term Government as One
of the Three Powers in the Constitution
(Type of Paper: Research Article)
Kheirollah Parvin 1, Mahdi Nouraei 2*

Abstract
In logic, the actual polysemy of a term is referred to as homonym, as opposed to
heteronym. Some keywords in the Constitution have multiple meanings in terms of
homonymity and word meaning. Understanding the precise meaning of the words is
critical in preventing the diffusion of responsibility, the overlap of tasks and
functions, and parallel work in institutions so that capital is not wasted and legal
challenges are avoided. In this regard, this study examined the term "government" in
the Constitution, and one of four categories of the meanings of "government" was
selected for the study. Executive power in a general sense and executive power in a
specific sense can be seen in the selected category. This study used an analytical
method to answer the research question regarding the concept of government in the
Constitution. The study hypothesis in the lexicology of the term "government" in the
Constitution was that the term "government" implies executive power in 8
principles. However, it does not include all of the executive power's sub-institutions
in a general sense. According to research, the term "government" has a general
meaning in principles 29, 43, 44, 147, 151, and 170, and a specific meaning in
principles 52 and 80.
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چكيده
تعدد معانی حقیقی یک لفظ را در علم منطق اوق م مرق لف لفگقی د ینقد قق در مقا ق
مر لف معن ی از آن یاد میش د .در قان ن اساسی لخی لید اژدان از حیث لفظ مرق لفاند
از حیث معنا مفه م ،معانی م عددی را در لمیدیلنقد .ههقم معنقا مفهق م دقیق اژدقان
مذ ر لای جل دیلی از ل ث مسئ لیتها ممانعت از تداخ ظایف ار لدها م ازی اری
نهادها قنح ی ق ق اتالف سلمایقها ایجاد چالشهای حق قی منجقل شق د ،مهقم رقل ری
است .ل این اساس در این مقالق مفه م دانر اژه د لت در ققان ن اساسقی لرسقی از مجمق
چهار دس ق معانی د لت در این قان ن ق لرسی یک دس ق از معنای آن ا فا شده است .در این
دس ق از معانی د لت مفاهیم ق ة مجلیق خاص قق ة مجلیقع عقام قا ق مرقاهده اسقت .ر
ق ارره ق در این مقالق لای پاسخ ق پلسش اولی این پقو هش در خوق ص مفهق م د لقت در
قان ن اساسی قو رت تحلیلی است .در مفه مشناسی اژة د لت در قان ن اساسی ،هلریع ایقن
پو هش آن است ق دانر اژة «د لت» در  8او ق معنای ق ة مجلیق ق ار ره قق اسقت .ل قن
تمام نهادهای زیلمجم عع ق ة مجلیق ق معنای اعقم را در لنمیدیقلد .مطالعقات وق رتدله ق
نران میدهد د لت در او م  170 151 ،147 ،44 ،43 ،29ق معنقای عقام در اوق م ،52
 80ق معنای خاص است.
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مقدمه
د لت معانی مخ لفی دارد ق در اعوار قدیم تاریخ رقلی در ج امقم مخ لقف اسق عمام میشقده
است .در ایلان اس ان قخو ص در د ران ح مت اسالم نرانقهای هلا انی از این مسئلق جق د
دارد .در اعوار جدید ظه ر ل ز آن را در سلزمینهای ار پایی دانس ق ق عد از نهضت رنسانس
ارتباط دادهاند .از میان معانی م عدد د لت رایجتلین آن در اعوار مخ لف مفه م ر ر ده اسقت.
در اعوار جدید «د لت» ق مفه م ر ر ،از ا داعات د رة ن زایی (رنسانس) دانس ق شده است ق ا
پلجمعیقت ،جقای
رهایی مل ار پا از زیل ی غ نگام هئ دالی ق ظه ر پی ست د لتهای قرر
د لتشهلها را دله ند .جامعقشناسان از لحاظ ماهیت ین د لتشهلهای د رة اس ان د لتهای
امل زی ،هلقی قائ نیس ند .ق عقیدة آنان هلق میان د لتشهل د لتهقای امقل زی ،هقلق میقان
ر دخانق دریاست ،یعنی هلق ین آنها در سع ران است نق ماهیت (طباطبقائی مق تمنی:1386 ،
 .)26اژة «د لت» ق معنی عام ن نی در ج امم ار پایی از ا ای سدة شانردهم در لخی ابهای
سیاسی مانند شهلیار اثل مره ر ما یا لی ( 1515م) شش اب جمه ری اثل ژان دن هلانس ی
(1576م) معم م رایج شد (طباطبائی م تمنی .)24 :1386 ،اوطالح د لقت ملقی نیقر اوقطالح
سیار رایجی در مباحث سیاسی سدة یس م است ق ر رهای سیاری در جهان خ د را قق ایقن
نام خ اندهاند ( ینسنت .)51 :1391 ،در خو ص ریرع تاریخی معقانی دیگقل د لقت میتق ان قق
اوطالح ح مت اشاره لد ق خ د از معم متلین مفاهیم است ق قوق رت هممعنقا قا مفهق م
د لت ق ار ره ق است .در اقم لمع ح مت خ د سیار قدیمیتل از اوقطالح د لقت یقا دسق گاه
اداری است .این اوطالح معم الً در سدههای میانق ق معنای هلمان راندن راننده ،مر شده د.
در خو ص این لفظ در ار پا اید دفت قنگل میرسد ق لفظ ح مت از طلی ز ان هلانسع قدیم
( )gouvernementدر ا ای سدة شانردهم ارد ز ان انگلیسی شده اشد ( ینسنت.)55-56 :1391،
مفه م ح مت نیر در اد ار تاریخ ر رهای مخ لف قق چنقد معنقا اتخقا میشق د .در انگلسق ان
مفاهیم ح مت م لادف ده است ا مفاهیم ح ام یا سانی ق در د رة خاوی عم ح ملانی را
انجام میدادند سانی ق قان ن را اعالم میداش ند (اسق عمام ایقن اژه در خوق ص پادشقاه یقا
پارلمان) ،داهی نیر ق مفه م ق ة مجلیق در مقا ق ة مقننق ،یا مفه م سیاس گذارانی ق قق انین را
تو یب اجلا می نند (پارلمان یا نماینددان) ،داهی ق مفه م ا ینق یا تنهقا نخسقت زیل ق ده
است .در هلانسق آلمان مفه م ح مت محد دتل مرخصتل از لمع ح مت در ز ان انگلیسقی
ده است .در هلانسق موداق لمع ح مت ر یهمره ق محد د ق ق ة اجلاییق ده است ،چنان قق
در ح مت ریاست جمه ری پنجم مراهده میش د .در آلمان لمع  regierungدر قدیم ق شخص
حا م اشاره داشت ،ل ن عدها معم الً ق معنای جرئی از قدرت اجلایی یعنی همان دسق گاه اداری
ق ار ره ق است ( ینسنت .)55-56 :1391 ،مفه م دیگلی ق لای د لت ق ار لده شقده اسقت،
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مفه م حا میت است .در خو ص این ق این مفه م در معنای ام آن پیش از سدههای پانردهم
شانردهم در ج امم ار پایی شناخ ق شده د ،اید تلدید لد .این مفه م در اندیرع ی نانی ،ر می
قل ن سطایی نیر ج د نداشت ( ینسنت .)59 :1391 ،ژان دن م ف ل هلانس ی نخس ین سقی
د ق لمع حا میت را در غلب قو رت آداهانق منگم ق ار لد .همچنین قنگل میرسقد ی
این مفه م را ق مفه م د لت ملتبط ساخ ق اشد ( ینسنت .)60-61 :1391 ،دیگقل معقانی د لقت
عدها ت سط حق قدانان اساسی طی سلسلق نگلیات علمی ارد اد یات حق قی شد .مفه م د لت در
آثار م ب سیاسی در م اردی ق معنی رم حالت ر ر ام ر عم می ق ار ره ق است (عمید
زنجانی م سیزاده .)47 :1389 ،د لت ق معنای ح مت یا تمقامی قق ا قق اع بارشقده ت سقط
ن یسنددان حق قی جامعقشناسان سیاسی است ،اوطالحاتی است ق ل قامقت ار قان ققدرت
ح مت پ شانده شده است .در اقم این اوطالحات لای ساخ ارهایی رقم شقده اع بقار شقده
است ق پیر ل حا م دهاند.
در زمینع حق ق عم می سیاست سق معنی مهم زیل ل «د لت» ار شده است:
 .1لیت م مایر مرخص ق ا ح مت دیگل نهادهای قدرت اهقلاد آن اشق باه نمیشق د
( .)Stateمانند ق ی ق دف ق میش د «د لت ایلان ا د لت ر سقیق ققلارداد تجقاری امضقا
لد» یا این ق «د لت ایاالت م حده عض سازمان نات است» ،د لت ق این معنا قط ر لی
دارای سق ر ن است ق عبارتاند از :قلمل  ،جمعیت حا میت (علی ا ایی.)287 :1384 ،
 .2زمانی اژة «د لت» ا مفه می منطب است ق نهادهای ققدرت جبهقع هلمانل ایقان را در
لا ل هلمانبلان (شهل ندان) نران میدهقد .در عبقارت «در زمقان انققالب اسقالمی مقلدم
مسلمان ایلان ا د لت قت ق مبارزه پلداخ ند» ،منگ ر از یک س ح متشق نددان از
س ی دیگل سازمانهای قدرت نهادهای سیاسی قط ر لی است .لای یان ایقن مفهق م
از د لت–ح مت ر ر–ح مت ( )Etat – gouvernementنیر اس فاده میش د قق در
اقم تجسد خارجی د لت را تو یل می ند (قاری شلیعتپناهی.)233 :1388 ،
 .3داهی نیر مفه م د لت ،الیع سیاسی ق ة مجلیق یا ردههای ه قانی سیاسی نگیل نخست زیل
هیأت زیلان است ق حسب قان ن در زمینع ظقایف اجلایقی ،ایقد پاسقخگ ی اعمقام
خ د در لا ل نماینددان ملدم اشقند .عبقارات «د لقت در لا قل مجلقس شق رای اسقالمی
مسئ لیت سیاسی دارد» یا «د لت لای اهرایش منقا م درآمقد خق د سقطل ت لیقد را قاال
می لد» ،این مفه م از د لت را تلسیم می نند (قاری شلیعتپناهی.)55 :1388 ،
اهر ن ل مفاهیم سقدانع اال ق در قان ن اساسقی جمهق ری اسقالمی نیقر قق ار ره قق ،ققان ن
اساسی از اژة د لت لای یان لخی مفاهیم دیگل مانند « ا ینق یا هیأت زیلان» نیقر هقله قلده
است .دینتلتیب در قان ن اساسی جمه ری اسالمی ایلان ،اژة «د لت» لای یقان چهقار مفهق م
مجرا ق ار ره ق است .هل دام از این مفاهیم ،د لت را در رعیت جایگقاه خقاص حقق قی ققلار
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میدهد ،ق لای شناسایی حق ق ت الیف د لت ملدم در قان ن اساسی اید قق مفهق م خقاص
د لت در هل او ت جق لد .ادل د لت را در هقل قدام از اوق م ققان ن اساسقی ققجای مفقاهیم
دیگلی تفسیل نیم ،این ام ان ج د دارد ق او م ردنگل خالی از مح ا ش د یا ا اهداف ققان ن
اساسی ناسازدار دلدد .نا لاین مفه م د لت در هل او را اید ا ت جقق قق اوق م لقی شق اهد
ناظل ل آن اس ن اج مرخص لد ق در هل او د لت ق دام مفه م ق ار ره ق است.
اژة د لت در  41او از او م قان ن اساسی در مجم  58ملتبق ق ار ره ق است.
لخی واحبنگلان علوع حق ق د ن تدقی جدی در این اره چنین نگاشق قاند در مق اردی
ق در قان ن اساسی از د لت سخن ق میان آمده ،ملاد مقنن ،قق ة مجلیقق ق ده اسقت (ا الحمقد،
 .)119 :1369درحالی ق قائ شدن ق مفه می ی سقان قلای دانرق اژة د لقت در اوق م م عقدد
قان ن اساسی ا تدقی یر ل در م ن او م مراهدة مرقل ح مقذا لات مجلقس لرسقی نهقایی
قان ن اساسی ش رای ازنگلی آرای ش رای نگهبان قهیچ جق قا دها نیست.
در این پو هش د لت ق مفه م ق ة مجلیق در د دس ع عام ق شام تمام مجم عققهقای تحقت
نگل ق ة مجلیق خاص ق در آن لخی نهادهای زیلمجم عع این ق ه مانند رهبلی ،نیل های مسلل
لخی دیگل مس ثنا میش ند ،م رد ت بم پلداز قلار میدیلند .ل این اساس قسمت نخست مقالقق
ق لرسی او م ملتبط ا مفه م عام ق ة مجلیق (اوق م  )170 151 ،147 ،44 ،43 ،29قسقمت
د م آن ق لرسی او م ملتبط ا مفه م خاص ق ة مجلیق (او م  )80 52اخ واص مییا د .ر شی
ق در لرسی او م قان ن اساسی لای پاسخ ق پلسش اولی این پو هش مبنی قل مفهق م شناسقی
اژة د لت در قان ن اساسی اس فاده خ اهد شد ،ر شی تحلیلی است هلرقیع حاوقلق آن اسقت قق
د لت در  8او ق معنای ق ة مجلیق ق ار ره ق است ق از این میان او م 151 ،147 ،44 ،43 ،29
 170در لدیلندة مفه م عام ق ة مجلیق او م  80 ،52در لدیلندة مفهق م خقاص آن هسق ند .قا
ت جق ق این ق تقا ن ن تحقیققی مبسق ط در مفه مشناسقی د لقت در ققان ن اساسقی قا تف یقک
دس ق ندی ارائقشده و رت نگله ق است ،این پو هش از این منگل دیم شایان ت جق است.

دولت در مفهوم قوة مجريه به معناي عام
در لخی م ارد د لت ق مفه م ق ة مجلیق ق ار ره ق است تمقام نهادهقای زیلمجم عقع قق ة
مجلیق ح ی نهادهایی چ ن رهبلی ،نیل های نگامی از این قبی م ارد را نیقر در لمیدیقلد.
ق ة مجلیق در این حالت ا این سعت دامنق را ق ة مجلیق ق معنقای عقام تعبیقل مقی نیم.
د لت در لخی او م قان ن اساسی دارای ار معنایی ق ة مجلیق ق معنای عام است .در ادامق ق
لرسی این او م پلداخ ق میش د.

واژۀ دولت به مفهوم يكی از قواي سهگانه در قانون اساسی 1491

 .1اصل 29
ارزیا ی این او نمایانگل ار یوهای اجلایی است .در این او ا الً حمایتهای مقالی مق ردنگل،
جملگی در حیطع اقدامات دس گاه اجلایی ر ر قلار دارند؛ ثانیاً در م ن این اوق مققلر شقده
است ق د لت این حمایتها را لاساس ق انین اید انجام دهد .م مایر لدن د لت از تقنین در
این او ا این قید ر شن شده است .ازاینر نمیت ان د لقت را در اینجقا قق معنقای ح مقت
دانست .اما در خو ص این ق مفه م د لت در این او ق ة مجلیق است یا هیأت زیقلان ،اتفقاق
نگلی ج د ندارد .ی ی از مع قدان ق مفه م ق ة مجلیق قلای اژة د لقت در ایقن اوق  ،یقان
میدارد« :این ق دف ق شده است «د لت» در این او همان هیأت زیلان اسقت ،محق اشق ام
است؛ چلا ق تأمین خدمات حمایتهای مالی تأمین اج مقاعی ت سقط مجم عقع قق ة مجلیقق
و رت میدیلد همچنان ق دف ق شد ،هیأت زیلان ار اجلایی مس قیم در خدماترسانی قق
ملدم را انجام نمیدهد؛ لذا نباید د لت را ق مفه م هیأت زیلان تفسیل قلد» (اس ارسقنگلی،
 .)68 :1388این دیدداه ق هیأت زیلان در خدماترسانی ق ملدم قار اجلایقی مسق قیمی را
انجام نمیدهد ،نا لاین نمیت اند ملاد قان نگذار اساسی از اژة د لت در او  29هیأت زیقلان
اشد ،ت جیق مناسبی است .چق آن ق؛ ادلچق این هیأت است ق تومیمدیلیهای اساسی د لت
را انجام میدهد ،ل ن رئیس جمه ر نیر در پیرنهاد تومیمات دادن رأی در هیأت مقدیلیت
آن نقری ان ارناپذیل دارد .ازاینر نمیت ان رئیسجمه ر نهادهای اجلایی دسق گاه اجقلا را از
مفه م اژة د لت در این او من فی دانست ق معنقای محقد د هیقأت زیقلان سقنده قلد
( نعانی .)175 :1387 ،از آن حیث ق لخی نهادهای حا می ی غیلد ل ی مانند سازمان تأمین
اج ماعی 1ر ری سازمان تأمین اج ماعی نیل های مسلل 2،اهقداف ظقایف مقذ ر در ایقن
 .1ق م جب مادة  1قان ن تأمین اج ماعی مو ب  1358/4/28ش رای انقالب اسقالمی ،سقازمان تقأمین اج مقاعی
سازمانی مس ق ا س ق ق زارت رهاه تأمین اج ماعی است .این سازمان دارای شخویت حق قی اسق قالم
مالی اداری است ام ر آن منحولاً طب اساسنامقای ق ق تو یب هیقأت زیقلان میرسقد اداره میشق د.
همچنین ق م جب ماده احقدة ققان ن ههلسقت نهادهقا مسسسقات عمق می غیلد ل قی موق ب 1373/4/19
مجلس ش رای اسالمی سازمان تأمین اج ماعی از موادی مسسسقات نهادهقای عمق می غیلد ل قی م رق
مادة  5قان ن محاسبات عم می مو ب سام  1366مجلس ش رای اسالمی محس ب دلدیده است.
 .2ا ت جق ق تف یک تأمین اج ماعی ر ری از لر لی من ط شدن ارائع خدمات مذ ر ق لرق لی قق تأییقد
مساعدت رهبلی چنان ق در مادة  117قان ن مدیلیت خدمات ر ری نیر ل شده است ،لقذا تعمقیم مفهق م
د لت در این او ق ق ة مجلیق عام قا دهقا تل خ اهقد ق د .مقادة  « - 117لیقع دسق گاههای اجلایقی قق
اس ثناء نهادها ،مسسسات تر یالت سازمانهایی ق زیل نگل مس قیم مقام معگقم رهبقلی اداره میشق ند،
زارت اطالعات ،نهادهای عم می غیلد ل ی ق ا تعلیف مذ ر در مادة ( )3تطبی دارند ،اعضای هیأت علمی
قضات ،دی ان محاسبات ،ش رای نگهبان ،مجمم ترخیص مولحت نگام مجلس خبلدقان رهبقلی مرقم م
مقلرات این قان ن میش ند در خو ص نیل های نگامی ان گامی مطقا نگقل مققام معگقم رهبقلی عمق
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ا و را ل عهده دارند ،الزم است لای معنقای د لقت در ایقن اوق مفهق می توق ر شق د قق
نهادهای مذ ر را نیر در لدیلد .ازاینر پذیل مفه م ق ة مجلیقق قق معنقای عقام قلای اژة
د لت در این او مناسبتل است.

 .2اصل 43
در خو ص مفه م د لقت در ایقن اوق دیقدداههای م فقا تی جق د دارد .یقک دیقدداه مقلاد
قان نگذار اساسی از ار لد این اژه را همان طبقع حا م قط ر ق دانسق ق چنقین اسق دالم
می ند ق جملع « نق د لت را قو رت یک ارهلمای رر مطل در آ رد »...ق د لقت جقق
لی ان راعی می خرد در اقم تمامی ساخ ار اداری ر ر را در لمیدیلد .این مجم عق در
عم شام ساخ ار اداری هل سق قق ه اسقت (لم ق ن .)233 :1379 ،لخقی دیگقل قق اسق ناد
قلائنی مانند قلار دله ن او  43در هو چهارم قان ن اساسی ق ناظل ل تبیین ر ا ط اق واد
جمه ری اسالمی ایلان است ،ناظل دن ند  2او  43ل هعالیتهای د ل ی در ام ر اق وقادی
در نهایت تولیل ق شأن ارهلمایی لای د لت در این او ماهیت اجلایی شأن ارهلمقایی
لای اشخاص ،قائ ق مفه م ق ة مجلیق لای اژة د لت در این اوق شقدهاند (اس ارسقنگلی،
 .)70 :1380ا ت جق ق این ق اساس هعالیتهای اق وادی در ید ق ة مجلیق ق معنای عام اسقت
طلف مقا ِ خش خو وی در رقا تهای اق وادی ،د لت ق معنای عقام قق ة مجلیقق اسقت،
همچنین ا ت جق ق سیاستهای لی اوق  44ققان ن اجقلای آن میتق ان دفقت ،منگق ر از
د لت در این او ق ة مجلیق ق معنای عام است« .جمه ری اسالمی ایقلان» نیقر قق در وقدر
ل شده نمایانگل حا میت سیاسی است ،از راه د لت ق معنا مفهق م قق ة مجلیقق
او
ر ا ط م ج د در لخی ندها خاوق ند  2او  43را دنبام می ند

 .3اصل 44
لخی ق اس ناد ق اردیلی اوطالح «مال یت عم می» در این او مع قدند ،قان نگذار اساسقی
از اژة د لت ،همان معنای عام را اخ یار لده است؛ چق آن ق مال یت عم می عال ه ل ام ام ق ة
مجلیق ،ام ام م عل ق ق ای دیگل را نیر در لمیدیلد (لم ق ن .)234 :1379 ،لخقی دیگقل از
حق قدانان قائ ق مفه م « ر ر» لای اژة د لت لاساس مفه م دس لدة مال یت عمق می در
میش د .... .تبولة  -3در و رت م اهقت هلمانقدهی ق قق ا قلای لخق رداری ار نقان نیل هقای مسقلل از
مقلرات هو دهم سیردهم این قان ن ،حداق حدا ثل دریاه ی آنان ا رعایت مققلرات مقادة ( )136ققان ن
آجا ،ام یازات م علقق ق شغ شاغ ا ت جق ق یفیت خاص خقدم ی در نیل هقای مسقلل قا رقلیب()1/2
محاسبق پلداخت میدلدد».
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این او شدهاند ( نعانی .)175 :1387 ،نگلهای دیگلی نیر ج د دارد ق قائق قق مفهق می
هلاتل از ق ة مجلیق لای اژة د لت در این او هسق ند قق شقام « ق مجم عقع ح مقت»
می ش د .این دیدداه نیر ق اس ناد تولیل ق مال یقت عمق می در ایقن اوق ا قلاز شقده اسقت
لیایی .)34 :1392 ،لخی نیر اس دالم لدهاند ،ادلچق در د امل پارهای از امق ام
(قاسمی
مانند ام ام شهلداریها یا نهادهایی ق جنبع د ل ی ندارند خارج از تقسیم ندی اوق  44ققلار
می دیلند ،ا ت جق ق آن ق در نگام حق قی ایلان ق مسئلع الیت هقیق لخی اخ یارات ایرقان
در ام ر مل ط ق اق واد ام ام ت جق شده ام ام خارج از حیطع اخ یارات د لقت قق معنقای
ق ای سقدانق تحت اخ یار ایران قلار داده شده است ،ازایقنر قلای ت جیقق تفسقیل م رق
د ل ی در این او  ،الزم است لمع د لت در او  44را ق معنای اعم یعنی «ح مقت» تلققی
نیم (نجفی اسفاد محسنی .)420 :1386 ،هل سقق دیقدداه اخیقل از مفهق م عبقارت «ثقل ت
عم می» در او  45در نار مال یت عم می در او  44لای لداشت مفهق م عقام مق ردنگل
خ د از اژة د لت در این او هله لدهانقد ( نعقانی175 :1387 ،؛ قاسقمی ،لیقایی:1392 ،
34؛ نجفی اسفاد محسقنی .)419 :1386 ،دیقدداهها ادلقع مقذ ر قق قل مبنقای اوقطالح
مال یت عم می ایلاد شده ،م رد اش ام اققم شقده اسقت .مخالفقان دیقدداههای مقذ ر یقان
میدارند ،حلف «ی» اراهقشده ق اژة «د لت» در ایقن اوق یان ننقدة «نسقبت» اسقت نقق
«وفت» .نا لاین منگ ر از د ل ی در این او آن خش از اق واد است ق ق د لت اخ وقاص
دارد ق آن نسبت داده میش د .همچنین ام ر مذ ر در این او جملگقی جقرء هعالیتهقای
اق وادی ام ر اجلایی ده ق در اخ یار ق ة مجلیقاند .ازاینر مفه م اژههای د لقت در ایقن
او همان «ق ة مجلیق» است .مع قدان ق این دیدداه همچنین یان داش قاند ،ادلچقق مفهق م
م ال یت عم می مخ ص ق ق ة مجلیق نیست ،اما قید مال یت عم می در این او مفهق م آن را
مبنایی لای تفسیل او قلار نمیدهد ،چلا ق اوطالح مذ ر ا ادامع جملق قیقد «در اخ یقار
د لت» تخویص خ رده است .همچنین تأ ید ل هعالیتهای اق وادی خش خو وی قعن ان
م م خش د ل قی تعقا نی نرقان از آن دارد قق مبنقای تقسقیم ندی سقق خقش اق وقاد
جمه ری اسالمی ،هعالیت یا هع اق وادی است مال یت آن چندان م رق عیت نقدارد .قلای
مثام در این او ازردانی خارجی یا یمق پست تلگلاف تلفن در خش د ل ی اق واد قلار
دارد ،لی ن مال یت مبنای اولی تقسیم ندی نیست ،ل ق هعالیت در این ح زهها مبنقای اوقلی
است .ق همین سبب پقذیل د لقت در مفهق م «قق ة مجلیقق» وقحیلتل مسق دمتل اسقت
(اس ارسنگلی .)70-71 :1388 ،لرسی مباحثات مجلس لرسی نهایی قان ن اساسی ی او
 44نران از آن دارد ق اعضای مجلس مذ ر از ار لد اژة د لت در هل سق ملتبق در این او

 1494فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

معنا مفهق م «قق ة مجلیقق» را در نگقل داشق قاند ،هلچنقد تعلیفقی خقاص از ایقن اژه ارائقق
ن لدهاند 1.قنگل می رسد ا ت جقق قق این قق قق ای قان نگقذاری قضقاییق از قار یوة اق وقادی
ی هله ده اقدامات اق وادی این ق ا تر یالت زیلمجم عع آنها قوق رت عقادی ،خقارج از
حدی است ق اند در تبدی د لت ق ارهلمای قرر مطلق مقسثل اه قد ،ازایقنر پقذیل
مفه م ح مت لای اژههای د لت در این او مناسب نیسقت .از طلهقی قا ت جقق قق این قق
نهادهای م عددی تحت عن ان مسسسات نهادهقای عمق می غیلد ل قی قق هعالیقت اق وقادی
میپلدازند ق داخ در مفه م عام د لت ده ،قنح ی قق زیقل نگقل مققام رهبقلی یقا لخقی
نهادهای دیگل مانند شهلداریها ق هعالیت میپلدازند خل ج آنها از دایلة مخاطبقان اوق 44
میت اند زمینع ایجاد د لت قو رت ارهلمقای قرر مطلق را هقلاهم سقازد ،ازایقنر ققنگل
میرسد ا آن ق معنای عبارت «مال یت عم می» سایل ق ا را در لمیدیلد ،مفهق م «د لقت» در
این او ا «ق ة مجلیق ق معنای عام» آن منطب تل است.

 .4اصل 147
لخی اژة د لت در او مذ ر را ق معنقای عقام آن یعنقی تمقام ح مقت نگقام اداری آن
دانس قاند (لم ن .)246 :1379 ،لخی دیگل نیر ق اس ناد قلینقهای م جق د در مق ن اوق از
جملق ق اردیلی اهلاد تجهیرات ارتش در ارهای امدادی از این قبی قق مل ق ط قق قق ة
مجلیق هس ند ،قائ ق این نگلند ق اژة د لقت در ایقن اوق قق معنقای قق ة مجلیقق اسقت
(اس ارسنگلی .)73 :1388 ،قنگل می رسد ا ت جق ق قلینع م ج د در م ن ،در خو ص نحق ة
ق اردیلی ارتش اس فاده از اهلاد تجهیرات آن ،ان مفه م ق ة مجلیقق در معنقای عقام را
لای این اژه پذیلهت2.
 .1از جمالتی ق مثبت م ر ه ق است میت ان ققعن ان نم نقق قل قلد شقام «هعالیتهقای رقا رزی
دامداری ...نباید د ل ی اشد ،چ ن در این و رت همان اق واد را رزی م مل ر در ر سیق میش د ....تجقارت
شام اردات وادرات میشق د ازردقانی اعقم اسقت در اینجقا ایقد ازردقانی د ل قی یایقد قق شقام
سلمایقدذاری در رق رهای خقارج یقا احیانقاً سقلمایقدذاری دیگقلان در داخق اشقد( »...وق رت مرقل ح
مذا لات مجلس لرسی نهائی قان ن اساسی جمه ری اسالمی ایلان ،تهقلان :ناشقل اداره ق امق ر هلهنگقی
ر ا ط عم می مجلس ش رای اسالمی ،1364 ،ج )1536 :3یا در جای دیگلی آمده اسقت« :ی قی هقم مسقئلع
ازردانی خارجی است ق قخاطل مسائ ارزی قخاطل تنگیم سیاسقت د لقت ایقد ح مقاً در دسقت د لقت
اشد ...او الً مقلرات ازردانی خارجی اید ا نگارت د لت اشد( »...و رت مرل ح مقذا لات مجلقس لرسقی
نهایی قان ن اساسی جمه ری اسالمی ایلان ،ج .)1537 :3ر شن است ق ار مقلراتدذاری ا د لت ق معنقای
ق ة مجلیق است نق ق ة مقننق .دینسبب نمیت ان معنای عام د لت را از اژة د لت در او  44لداشت لد.
 .2شایان ل است ،ند «د» از مادة  7قان ن ارتش جمه ری اسالمی ایلان مو ب  1366/7/15مجلس ایقن امقل را
من ط ق درخ است د لت رعایت م ازین عدم اسالمی نا ق ترخیص ش رای عالی دها لده اسقت ،مطقا
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 .5اصل 151
ا ت جق ق این ق ام ر نگامی تحت نگل قق ة مجلیقق اسقت از طلهقی تهیقع لنامقق ام انقات
آم ز نگامی در حیطع ت الیف ق ة قضاییق نیست ،نمیت ان معنای ح مت قط ر عام را لای
اژة د لت در این او تو ر لد .الب ق اید ت جق داشت ،مقلاد از قق ة مجلیقق معنقای عقام آن
است .چق آن ق ظایف اخ یارات نگامی در جمه ری اسقالمی ایقلان مطقا اوق م110 60
قان ن اساسی ق عهدة مقام رهبلی نهاده شده است .ملاجعق ق قق انین عقادی نیقر مفهق م قق ة
مجلیق از د لت را تداعی می ند ،چنان ق در مقادة  59ققان ن ارتقش جمهق ری اسقالمی ایقلان
مو ب  1366مجلس ش رای اسالمی آمده اسقت ...« :سق اد مرق لف م ظقف اسقت در جهقت
هلهدیلی هلچق ه ل از ار نان پیمانی ظیفع لنامع آم زشی هلیک از د رههای مر ر را قا
هم اری نیل ها تهیق ق تو یب ش رای عالی دها لساند».

 .6اصل 170
ملاد قان نگذار اساسی از اژة د لت در این او ق ة مجلیق ق معنای عام است ،چلا ق در این
او آمده است« :تو یبنامقها آییننامقهای د ل ی ق ....خقارج از حقد د اخ یقارات قق ة
مجلیق است .»...یان این قید در م ن او م جب می ش د تا اژة د لت را ن ان ق دیگل قق ا
تعمیم داد .مطا تبولة مقادة  12ققان ن ترق یالت آیقین دادرسقی دیق ان عقدالت اداری
مو ب  1،1392/3/25دی ان نمی ت اند نسبت ق توقمیمات ،آییننامققها ،خرقنامقها سقایل
م ارد مذ ر در این تبوله رسیددی نماید .ق همین جهقت محقد دیت های مقذ ر در ایقن
تبوله محد دیت مفه می اژه د لت در او  170را نمایان می سازد .لاساس نگل تفسقیلی
ش رای نگهبان2نیر اژة د لت در او  170قان ن اساسی محد د ق ق ة مجلیق است؛ ش رای
نگهبان در تاریخ  1390/3/4مو ق ا لیق مجلس در خو ص والحیت هیأت عمق می دیق ان
عدالت اداری ،در رسیددی قق شق ایات مسسسقات نهاد هقای عمق می غیلد ل قی تمقامی
مسسسات ا س ق ق آنها سایل دس گاه هایی ق شم م قان ن ل آنها مس لرم ل یقا توقلیل
نام است همچنین تم امی مو ات اداری قق ة قضقاییق مجلقس موق ات شق رای عقالی
ظقایف اخ یقارات رهبقلی تعلیقف

ند  3او  110قان ن اساسی مو ب  ،58ش رای عالی دهقا نیقر یق
میشد تر ی آن مطا قان ن اساسی ل عهدة مقام رهبلی د.
 .1تبولة مادة  12قان ن تر یالت آیین دادرسی دیق ان عقدالت اداری موق ب  1392/3/25در خوق ص حقد د
والحیت ظایف هیأت عم می دی ان آمده است« :تبوله  -رسیددی ق تومیمات قضایی ق ة قضاییق وقلهاً
آییننامقها ،خرنامق ها تومیمات رئیس ق ة قضاییق مو ات تومیمات ش رای نگهبان ،مجمقم ترقخیص
مولحت نگام ،مجلس خبلدان ش رای عالی امنیت ملی از شم م این ماده خارج است».
 .2نگل تفسیلی شمارة  83/30/9387م رخ  1383/10/21ش رای نگهبان.
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انقالب هلهنگی را خالف او لی از قان ن اساسی دانس ق د1.شایان ل است ان قادهقایی قق
این نگل تفسیلی و رت پذیله ق است ،اما این ان قادها ا ت جق ق دسق لة وقالحیت دیق ان
مطا او  173م جق قنگل نمی رسقد (محمق دی .)387-405 :1384 ،مم قن اسقت ایقن
اش ام مطلح ش د ق ادل قان نگذار اساسی قودی ل تعمیم والحیت دی ان عدالت اداری ق
سایل ق ا ار ان ح مت داش ق است ،پس دلیلی ل پذیل مفه م د لقت در اوق  170قق
مفه م ق ة مجلیق اقی نمی ماند ،در پاسخ ق این اش ام اید دفت قدر م یقنِ مفهق م د لقت
در او  170قان ن اساسی چنان ق ش رای نگهبان نیر در نگلیع تفسیلی خق د یقان داشق ق
است ،ق ة مجلیق است ادل قان نگذار اساسی مفه م د لقت در ایقن اوق را قق قق ة مجلیقق
محد د لده ،نق از جهت آن است ق وقالحیت دیق ان عقدالت اداری در ا طقام موق ات را
محد د ق مو ات ق ة مجلیق ند ،ل ق دین دلی است قق قضقات دادداههقای عمق می از
اجلای تو یبنامقها آییننامق های این ق ه ق خارج از والحیت ق ة مجلیق است ،خ دداری
نند ،درحالی ق در خو ص مو ات دیگل نهاد های خقارج از قق ة مجلیقق قضقات دادداههقا
نمی ت انند ق اس ن اد خارج از حد د ظایف دن آن مو ات از اجلای آنها خق دداری ننقد،
مگل آن ق مو ات مذ ر ا دائاً ت سط هیأت عم می دی ان عدالت اداری ا طام شده اشند .ا
این ت ویف اید دفت قان نگذار اساسی والحیت ترخیص داخ در حقد د وقالحیت ق دن
مو ات ق ة مجلیق را ق قضات دادداه های عم می داده است ،اما در خوق ص دیگقل نهادهقا
چنین والحی ی را لای قضات دادداه های عم می قائ نرده است .رقمن آن قق اوق عقدم
والحیت در حق ق عم می نیر می ت اند ق عن ان مسیدی جهت این لداشت اشد2.

دولت در مفهوم قوة مجريه به معناي خاص
در لخی م ارد د لت ق مفه م ق ة مجلیق ق ار ره ق است ،ل ن تمام نهادهای زیلمجم عع قق ة
مجلیق ق معنای اعم مانند نهاد رهبلی ،نیل های نگامی از این قبی مق ارد را در لنمیدیقلد،
ق ة مجلیق در این حالت ا این سعت دامنق را ق ة مجلیق ق معنای خاص تعبیقل مقی نیم.
د لت در لخی او م قان ن اساسی دارای ار معنایی ق ة مجلیق ق معنای خاص است .در ادامق
ق لرسی این او م پلداخ ق میش د.

 .1ر.ف :قان ن تر یالت آیین دادرسی دی ان عقدالت اداری موق ب  1392در پلتق نگقلات شق رای نگهبقان قق
انضمام مبانی نگلات ش رای نگهبان پیلامق ن ایقن ققان ن77 18 :1393 ،؛ نامقع شقمارة  1/23749مق رخ 30
شهلی ر 1392ده ل مقام معگم رهبلی ق رئیس مجمم ترخیص مولحت نگام.
 .2دلجی ه حی.212 :1391 ،
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 .1اصل 52
مطا او  52قان ن اساسی د لت مسئ م تهیع دجق ساالنق است .اال ق دن ت انقایی هنقی
محاسباتی ق ة مجلیق در پیش ینی منا م موارف ج ه ،قلار دله ن دس گاههای اجلایقی قق ة
مجلیق قعن ان مل ر منا م دریاهتهای د لت ،ققلار دقله ن اغلقب دسق گاههای اجلایقی قق ة
مجلیق قعن ان ملا ر هرینق ج ه ،تسهی امل جممآ ری اطالعات دجقای در ملحلقع تهیقق
تنگیم ا ت جق ق م قعیت ام انات ق ة مجلیق این ق مجلی دجع مو ب ق ة مجلیق است
لخی دالی دیگل م جب شده است تا در سایل ر رها ق ة مجلیقق را مسقئ م تهیقق تنگقیم
دجق قلار دهند (عباسی .)85-86 :1391 ،ا مطالعع نگام هعلی دجقریری جمه ری اسقالمی
ایلان نیر ر شن میش د ق مسئ م تهیع دجق خارج از ق ة مجلیق نیسقت1.امقا این قق در قق ة
مجلیق چق نهادی مسئ لیت تهیع دجق را ل عهده دارد ،چند نگل ج د دارد .در یقک دیقدداه
مسئ لیت تهیع دجق چنان ق او  52نیر یان داش ق ،د لت است ق در اینجا ق معنای هیأت
زیلان است .دلیلی ق ل این مطلب ارائق میش د ،او  74قان ن اساسی2است ق اساساً لق ایل
قان نی را لای ارائع ق مجلس من ط ق تو یب هیأت زیلان لده است .ازاینر دف ق میشق د
ق اید د لت را در این او م لادف ا هیقأت زیلان دانسقت (اس ارسقنگلی .)75 :1388 ،در
یک دیدداه دیگل میت ان دفت ملاد از د لت در او  52رئیسجمه ر است ق ق اس ناد اوق
 126قان ن اساسی3مسئ لیت مس قیم ام ر لنامق دجق را ل عهده دارد میت انقد آنهقا را از
طلی دیگلان ق انجام رساند .ق همین منگ ر رؤسقای جمهق ر معا نقانی را قلای ایقن منگق ر
 .1طب تبولة  35قان ن لنامع  5سالع ا م ،د لت م ظف شده د از سام  1369الیحع دجع هل سقام را منطبق
ا مفاد آن قان ن حدا ثل تا  15آ رمقاه تققدیم مجلقس نمایقد (ققان ن لنامقع ا م ت سقعع اق وقادی ،اج مقاعی،
هلهنگی جمه ری اسالمی ایلان  1368/11/11مجلس ش رای اسالمی) .در مادة  182آییننامقع داخلقی مجلقس
ش رای اسالمی نیر ق این م ر پلداخ ق شده است« :مادة -182د لت م ظف است الیحع دجقع سقاالنع ق
ر ر را حدا ثل تا پانردهم آ رماه هل سام ق مجلس تسلیم نماید .»...همچنین طبق مقادة  37ققان ن لنامقق
دجق ،دجق ق سیلع سازمان مدیلیت لنامقریری ر ر ا هم اری زارت اق واد دارایقی انقک مل قری
تهیق ق هیأت د لت ارائق میش د (قان ن لنامق دجع ر ر  1351/12/10مجلس ش را) مطقا مقادة 18
 4قان ن لنامق دجق مو ب اسفند  1351سازمان مدیلیت لنامقریری ر ر پس از انجقام رسقیددیهای
الزم تلفی ق هماهنققو نم ق دن پیرققنهادهای دس ق گاههای اجلایققی در م ق رد اع بققارات هرینقققای تملققک
ر ر را ا رعایت مادة  26قان ن محاسبات عم می تنگقیم خ اهقد قلد.
داراییهای سلمایقای الیحق دجع
(قان ن لنامق دجق ر ر  1351/12/10مجلس ش را).
 .2او  74قان ن اساسی« :ل ایل قان نی پس از تو یب هیأت زیلان ق مجلس تقدیم میش د طلحهقای ققان نی
ق پیرنهاد حداق پانرده نفل از نماینددان ،در مجلس ش رای اسالمی قا طلح است».
 .3او  126قان ن اساسی« :رئیسجمهق ر مسقئ لیت امق ر لنامقق دجقق امق ر اداری اسق خدامی رق ر را
مس قیما ل عهده دارد میت اند ادارة آنها را ق عهدة دیگلی گذارد».

 1498فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

لمیدرینند مسئ لیت تهیع سند دجق را ل عهدة آنها میدذارند .اش الی ق مم ن است قق
این دیدداه ارد ش د ،آن است ق هارغ از ر یع عملی ن نی ق سند دجقع پقیش از ارائقق قق
مجلس ق تو یب هیأت زیلان میرسد ،تهیع دجق ت سط رئیسجمه ر معا نان ی ادل قق
معنای آن اشد ق د ن تو یب هیأت زیلان در اخ یار مجلس قلار دیلد ،قا اوق  74ققان ن
اساسی ق یان میدارد ل ایل قان نی پس از تو یب هیأت زیلان قق مجلقس تققدیم میشق د،
مغایلت مییا د .در پاسخ ق این اش ام میت ان دفت ا الً ماهیت ل ایل قان نی از سند دجق ق
مفاد آن پیش ینی درآمدها مخارج د لت است ،م فا ت است لذا لر می ق رعایت مفاد او
 74در خو ص سند پیرنهادی دجق نیست؛ 1ثانیاً درو رتی ق ماهیت سند دجق نیر الیحقع
قان نی دانس ق ش د ،او  126قان ن اساسی ق خاص مسخل است ،میت اند قعن ان تخویوقی
ل او  74ق عام مقدم است ،در نگل دله ق ش د.
از میان ر ی لدهای م فا ت ه ق آنچق ق نگل وحیل است آن است ق قا ت جقق قق این قق
سند پیرنهادی دجق یان نندة منا م درآمدی هرینق لدی دسق گاههایی اسقت قق خقش
اعگم آنها در زارتخانقهای مخ لف زیل نگل آنها قلار دارد ا ت جقق قق ایقن مهقم قق اوق
هماهنگی در ادارة ر ر ق اجلائیات آن را ق ة مجلیق ل عهقده دارد ،م جقب ترق ی نهقادی
ق عن ان هیأت زیلان یا ا ینق ا مسئ لیت تضامنی آنها ق م جقب اوق  137ققان ن اساسقی2
 .1از حیث قان نی مادة  1قان ن محاسبات عم می موق ب  1شقهلی ر  1366در تعلیقف دجقع ق رق ر اشقعار
ر ر ،لنامع مالی د لت است ق لای یک سام مالی تهیق حا ی پیش ینی درآمدها
میدارد « :دجع
سایل منا م تأمین اع بار لآ رد هرینقها لای انجام عملیاتی ق منجل ق نی سیاستها هقدفهای ققان نی
میش د ،ده .»...لخی حق قدانان مع قدند ا اس قلا در قان ن اساسی میت ان ق این ن یجق رسقید قق مققنن
اساسی قان ن را اجد عنول اتی تو یب ت سط مجلس میداند ق در و رت نداش ن این عنول نمیت ان نقام
قان ن را ل آن نهاد .لای نم نق در او م  139 83 ،82 ،80 ،79 ،78 ،77قان ن اساسی ،در خوق ص دقله ن
دادن ام یا مکهای د ن ع ض داخلی خارجی ،اس خدام ارشناسقان خقارجی ان ققام ناهقا امق ام
د ل ی از اوطالح "قان ن" اس فاده نرده ،ل ق از عبارت "تو یب مجلس" اس فاده شده است؛ یعنی این ق این
ام ر از حیث والحیت نگارتی مجلس هس ند نق از حیث والحیت تقنینی؛ قق یقان دیگقل مجلقس در ایقن
ام ر تنها ح رد یا تأیید دارد نق ح اوالح .لذا قنگل میرسد ا این مالف ده است ق در او  52ققان ن
اساسی ،از دجق تعبیل ق قان ن نرده اشد؛ زیلا ق دجع یودی تو یب ت سط مجلس را ندارد ل قق مجلقس
تنها والحیت تأیید یا رد دجق را دارد (الهام ،1390 ،د خبل .)83773 :ا اس فاده از مبنایی ق در این نگقل
یان شده تعمیم آن ق مفه م الیحع قان نی مذ ر در او  74قان ن اساسی میت ان دفت الیحع قان نی قق
اید ق تو یب هیأت زیلان لسد ،الزم است لخ ردار از مفاد قان ن اشد از جنس لنامق نباشد ،قق همقین
سبب سند دجق را نمیت ان همچ ن دیگل مو ات هیأت زیلان الیحع قان نی لشملد ،ل قق وقلهاً از جهقت
جنبع نگارتی این هیأت ل لنامع ارائقشده ایجاد هماهنگی میان تمقامی خشهقای د لقت ق سقیلع نگقارت
ت سط هیأت زیلان است ق سند دجق الزم است قب از ارائق ق مجلس ق تو یب هیأت زیلان لسد.
 .2او  137قان ن اساسی« :هلیک از زیلان مسئ م ظایف خاص خ یش در لا ل رئیسجمه ر مجلس اسقت
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شده است  ،ازاینر عدم الرام رئیس جمه ر ق تو یب سند پیرنهادی دجق در هیأت زیقلان
مغایل منط ح ملانی وحیل است .از طلف دیگل ،قط ر قطم زمینع ل ث مسئ لیتها را هقلاهم
میسازد .ق همین سبب نمیت ان مفه م د لت در او  52را هیأت زیقلان ندانسقت ،ل قن در
این خو ص نقش رئیسجمه ر نیر ق اس ناد او  126قان ن اساسی شقایان مالحگقق اسقت
چق سا ان دفت لخالف دیگل ل ایل ق مالف اع بار الیحع پیرنهادی د لت قق مجلقس رأی
ا ثلیت اعضای هیأت زیلان است ،هلچند رئیسجمهق ر رأی مخقالف داده اشقد ،در خوق ص
دجع الیحع پیرنهادی د لت ق مجلس ح ماً می ایسقت رقمن سقب رأی ا ثلیقت اعضقای
هیأت زیلان ا م اهقت قطعی رئیسجمه ر نیر ق او  126مسئ لیت مس قیم امق ر لنامقق
دجق را ل عهدة ی دذاش ق است ،هملاه اشد1.از زا یقع دیگقلی نیقر میتق ان قق وقالحیت
رئیسجمه ر ق اس ناد او  126قان ن اساسی نگاه لد آن این ق تنها سندی ققعن ان سقند
پیرنهادی دجق میت اند در هیأت زیلان م رد رسیددی تو یب قلار دیلد قعن ان الیحع
د لت ق مجلس تقدیم ش د ق ت سط رئیسجمه ر یا سانی قق رئیسجمهق ر امق ر لنامقق
دجق را ق آنها ادذار اسقت ،قق هیقأت زیقلان ارائقق شقده اشقد .قق یقان دیگقل ،ققغیل از
رئیس جمه ر یا اشخاص مأم ر از جانب ی سی والحیت تهیق ارائع سند پیرنهادی دجقق
را ق هیأت زیلان قمنگ ر رسیددی در آن هیأت ندارد .لاساس این دیدداه میت ان دفت ملاد
از د لت در او  52رئیسجمه ر ،اهلاد مأم ر از طلف رئیسجمه ر در خو ص تهیق تنگقیم
دجق (معا نقان مل طقق) هیقأت زیقلان اسقت .در تأییقد ایقن مطلقب ایقد دفقت ی قی از
حق قدانانی ق معنای د لت در این او را م لادف ا هیأت زیلان دانس ق اسقت ،خق د نیقر در
یان نگل ق تف یک میان د لت هیأت زیلان پلداخ ق یان داش ق اسقت« :د لقت در اینجقا
م لادف هیأت زیلان است چ ن طب قان ن دجقای ق د لقت تهیقق قلده ت سقط هیقأت
زیلان تو یب شده است ق مجلس تقدیم میدلدد» (اس ارسنگلی.)75 :1388 ،
ا این حام آیا میش د ق م جب قان ن عادی ،مسئ لیت تهیع دجق ق اشقخاص دیگقلی نیقر
سپلده ش د س ق ق آن اشخاص حق قی ،دس لة مفه می اژة د لت در او مذ ر را تغییل داد
معنا مفه می دس لدهتل لای آن قائ شد؟ در پاسخ اید دفقت قا ت جقق قق این قق قان نگقذار
اساسی مسئ لیت تو یب الیحع پیرنهادی دجق ق مجلس را قل عهقدة د لقت (رئیسجمهق ر
در ام ری ق ق تو یب هیأت زیلان میرسد مسئ م اعمام دیگلان نیر هست».
 .1در خو ص مبانی او  126در ش رای ازنگلی قان ن اساسی دف ق میشق د :زارت لنامقق دجقق قق لحقاظ
اهت ساخت داخلیا هم اره مق وقدانق عمق می نقد تنهقا جنبققهای اق وقادی را در نگقل میدیقلد،
درحالی ق رئیس د لت تنها ریاست خش اق وادی نیست ،دقاهی در لنامققریریها تخوقیص دجقق ایقد
موالل سیاسی امنی ی ر ر ،در نگل دله ق شق د ایقن موقالل را رئقیس د لقت میت انقد در نگقل گیقلد.
(و رت مرل ح مذا لات ش رای ازنگلی قان ن اساسی ،ج .)1076-1077 :2
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معا نان ی هیأت زیلان) دذارده است ،این مسئلق ق این دلی ده اسقت قق توق یب دجقع
پیرنهادی م لی معینی ق اند مسئ لیت آن را ل عهده دیلد ،داش ق اشد ،در غیل این وق رت
قان نگذار اساسی میت انست عن ان ند ق دجع ساالنق ت سط نهادی ق مجلس یا ققان ن عقادی
مرخص می ند ،تهیق ش د .از طلف دیگل ،ادذاری تو یب سند دجع پیرنهادی ق مجلقس قق
مجم عقای غیل از هیأت زیلان ا ت جق ق مقدمات پیشدف قق در ت رقیل مفهق م د لقت در ایقن
او منطقی قنگل نمیرسد ،ازاینر قط ر قطم نمیت ان از مفه م د لت در این اوق  ،ح قی قق
م جب قان ن عادی رئیسجمه ر هیأت زیلان را خارج لد .اما در خو ص این ق آیقا قان نگقذار
عادی میت اند عال ه ل رئیسجمه ر هیأت زیلان چنین مسئ لی ی را ل عهقدة لخقی اشقخاص
حق قی دیگل قلار دهد یا خیل ،اید دفت ادل قود قان نگذار اساسی ادذاری چنقین وقالحی ی قق
ق ة مقننق د ،مناسبتل آن د ق از عبارت "دلدآ ری تهیق" یقا "تنگقیم تهیقق" در تقد ین
او  52اس فاده می لد تا دین سیلق نهادهای دیگل انند دجع پیرنهادی خق د را قق هیقأت
زیلان اعالم نند آن هیأت نیر ملرم ق درج دجع درخ اس ی نهادهقا در سقند سقاالنع دجقق
د ن هیچد نق تغییل چرمگیلی در ارقام آنها اشد.
ادلچق امل ز مباحثی در خو ص لر م ویانت از اسق قالم نهادهقای مخ لقف خاوقق قق ای
سق دانق ش رای نگهبان در ن یجق اهمیت تأمین دجع آنها اس قالم دجقای این نهادها
ام ان الرام هیأت زیلان ق درج ی م است دجق درخ اس ی آنهقا در سقند دجقع سقاالنق
مطلح میش د 1،ل ن ایند نق نگلها قسبب مغایلت ا م ن او  52ققان ن اساسقی قا م اهققت
ش رای نگهبان م اجق نرده این شق را القرام د لقت قق درج عقین دجقع درخ اسق ی قق ا
ر ر خالف قان ن اساسی عن ان داش ق است2.
نهادهای مخ لف را در دجع
 .1ر ی لد لفظدلایانق مانم پذیل الرام د لت ق درج عین دجع درخ اس ی نهادها در سند سقاالنق دجقق اسقت،
ل ن در شلایطی ق رعیت اق وادی جامعق در حدی ارتقا یا د ق درآمد د لت ت اه ی تقأمین دجقع مق رد
درخ است نهاد ها را داش ق اشد الب ق ا رعایت تمام موالل ادارة ر ر ام ان عب ر از تفسیل لفگی ق تفسقیل
قوددلایانق غایتدلایانق قان ن اساسی ج د دارد.
 .2در مادة  2طلح پیرنهادی مجلس ا عن ان «طلح آیقیننامقع مقالی ،محاسقباتی معقامالتی دیق ان محاسقبات
ر ر» آمده د« :مادة 2ق دجع دی ان محاسبات ر ر ق تف یک لنامقها ت سقط رئقیس دیق ان محاسقبات
پیرنهاد ق تأیید میسی ن دی ان محاسبات ،دجق ام ر مالی مجلس ش رای اسالمی مقیرسقد قق عینقاً
ر ر منگ ر اع بقارات آن پقس از توق یب مجلقس شق رای اسقالمی
قو رت یک قلم در الیحع دجع
تخویص یاه ق تلقی میدلدد» .ش رای نگهبان در نگل شمارة  4963خ د مق رخ  1372/5/2در خوق ص ایقن
طلح یان میدارد« :الف ق مادة  2ق اس گهار این ق دجق دی ان محاسبات د ن اظهقارنگل د لقت ،عینقاً در
ر ر منگ ر میش د خالف او پنجقاه د م ققان ن اساسقی شقناخ ق شقد( ».ر.ف :سقامانع جقامم
دجع
نگلات ش رای نگهبان ق آدرس این لن ی  .)yon.ir/u4uybهمچنین در مقادة  2الیحقع پیرقنهادی د لقت قق
مجلس ا عن ان «الیحع شم م مادة  66قان ن محاسبات عم مى ر ر ق مجمقم ترقخیص موقلحت نگقام
مقلرات مالى آن» آمده د« :مادة  -2دجع مجمم ق تف یک لنامق م اد هرینق سقیلع امق ر مقالى مجمقم

واژۀ دولت به مفهوم يكی از قواي سهگانه در قانون اساسی 1501

در تأیید یر ل این نگل اید دفت ش رای نگهبان ح ی دخ تولف مجلس در رسقیددی
ق دجق را نیر محد د ق رعایت ارقام دجق دانس ق اسقت ،ققنح ی قق رسقیددی توق یب
مجلس نمیت اند م جبی لای تغییل قا ت جق ارقام سند دجق قق از سق ی د لقت پیرقنهاد
شده است ،ر د 1.ا این حام قا تأم آن ق این ش را در خو ص تعیین مقلرات مالی شق رای
نگهبان ،مو ع مجلس در خو ص الرام د لت ق درج دجع پیرنهادی ش رای نگهبان در سند
ساالنع دجق را د ن اش ام دانس ق ا تو یب آن م اهقت می ند2.
تهیق پس از تأیید مجمم ق سازمان لنامق دجق پیرنهاد مىدلدد تا عینقاً در الیحقع دجقع ق رق ر
منگ ر دلدد مولف آن تا م مقلرات این قان ن مى اشد .تبوله  -هلد نق تغییل در لنامقها یا مق اد هرینقق
در قالب اع بارات مو ب ا تو یب مجمم مقد ر مى اشد ملاتب ق اطال سقازمان لنامقق دجقق زارت
ام ر اق وادى دارایى خ اهد رسید .».ش رای نگهبان در نگل شقمارة  76/21/2109خق د مق رخ 1376/10/3
در خو ص این الیحق یان میدارد« :نگل ق این ق طب مادة  2دجق مجمم پس از تأیید مجمم قق سقازمان
ر ر منگ ر دلدد نگل ق این ق این امل سقالب
لنامق دجق پیرنهاد مىدلدد تا عیناً در الیحع دجع
اخ یار د لت مقلر در او  52مى اشد ،مادة مذ ر خالف او  52قان ن اساسى ترخیص داده شقد( ».ر.ف:
سامانع جامم نگلات ش رای نگهبان ق آدرس این لن ی  .)yon.ir/KynB8جالب آن ق ش رای نگهبان در حقالی
ایلاد او  52را ق این الیحق ارد میسازد ق الیحق اساساً پیرنهاد د لت (هیأت زیلان) است طب ققان ن
اساسی نیر د لت یا همان هیأت زیلان مسئ م تهیع الیحع دجق است ،ازاینر در نگقاه ا م ایقن مطلقب قق
هن خط ر می ند ق د ل ی ق خ د والحیت تنگیم دجق را دارد ،درخ است لده است تا دجقع لخقی
نهادها عیناً در الیحع دجق ل ش د این نباید ا اش الی از حیث قان ن اساسی م اجقق شق د .قا ایقن حقام
ش رای نگهبان قدرس ی ح م ق الرام د لت در خو ص درج عین دجع درخ اس ی نهادها در الیحقع دجقق
ح ی ادل ق م جب قان ن عادی از طلی ارائع الیحق ت سط د لت اشد را نیر خالف اوق  52ققان ن اساسقی
میداند علت آن این است ق د لت نمیت انقد وقالحی ی را قق ققان ن اساسقی قلای ی قوق رت مطلق
شناخ ق است ،از طلی قان ن عادی محد د تقیید ند ،خاوق آن ق مسئ لیت ق ة مجلیق هقل چهقار سقام قا
ان خا ات ق دل ه دیگلی نیر ادذار میش د د لت سا نمیت اند وقالحیت مطلق د لقت الحق را در امقل
دجقن یسی ق از طلی قان ن اساسی قدست آ رده است ،از طلی قان ن عادی مقید ند.
 .1نگل تفسیلی شمارة  5146/21/78م رخ  1378/5/24ش رای نگهبان« :نگل ق این ق عبارت« هلد نق اوقالحات
در قان ن دجق» لی است ،اید موادی آن مرخص دقلدد تقا پاسقخ ر شقن داده شق د .1 .تغییقل در ارققام
دجق تأثیل گذارد ،ق سیلع طلح قان نی ا ت جق قق اوق پنجقاه د م ( )52ققان ن
دجق قنح ی ق در
اساسی ام انپذیل نیست .2 .تو یب م مم چند د ازدهم دجق از طلیق طقلح ققان نی قا ت جقق قق اوق
پنجاه د م ( )52قان ن اساسی جایر نمی اشد .3 .در خو ص تغییقل در ارققام دجقق ق سقیلع طقلح ققان نی
ر ر تأثیل نگذارد رأی تفسیلی نیا رده است .4 .الحاق حذف نیر هماننقد تغییقل
درو رتی ق در دجع
در ارقام دجق است».
 .2مادة  1قان ن مقلرات مالی ش رای نگهبان مو ب  1362/7/10مجلس ش رای اسالمی یان مقیدارد« :مقادة - 1
دجع ش رای نگهبان ق تف یک لنامق م اد هرینق سیلق ام ر مالی ش رای مذ ر تهیق پس از تأیید شق را
ر ر منگ ر دلدد موقلف آن تقا م
ق سازمان لنامق دجق پیرنهاد میدلدد تا عیناً در الیحع دجع
مقلرات این قان ن می اشد .تبوله  -هلد نق تغییل در لنامقها یا م اد هرینقق در قالقب اع بقارات موق ب قا
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 .2اصل 80
ا ت جق ق مسئ لیت ق ة مجلیق در لنامقریری مالی ر ر تهیق تنگیم دجع عمق می قق
تلسیم نندة نقرع راه نگام لای دس یا ی ق سیاستهای الن ر ر اسقت ،م جقق اسقت قق
قط ر عادی نهادی قجر قق ة مجلیقق در دقله ن دادن ام اققدام ن نقد .هلچنقد نققش قق ة
قان نگذاری در این زمینق قمنگ ر تو یب ل ایل مخو ص ق اوق  80ر شقن اسقت .از سق ی
دیگققل ،دققله ن دادن ام عملققی اجلایققی اسققت ققق ققا ت جققق ققق ققار یوة قق ة مجلیققق یق
والحیتهای اتی این ق ه تعلیف میش د1.ازاینر میتق ان ن یجقق دلهقت قق د لقت در ایقن
او در م رد «دله ن دادن ام» ق مفه م ق ة مجلیقق قلمقداد شقده اسقت (اس ارسقنگلی،
 .)61 :1388لخی دیگل لای اژة د لت در این او مع ققد قق د مفهق م «هیقأت زیقلان»
ر ر نسبت ق
قسبب آن ق عم اخذ ام را انجام میدهد «مجم عع نگام» ق علت آن ق
آن تعهد پیدا می ند ،می اشند (لم ن .)231 :1379 ،در رد این دیدداه یان میش د ا ت جق
ق این ق هیأت زیلان دارای وند ق مالی یوة خ د نیست ،نا لاین رأساً اقدام قق پلداخقت یقا
دله ن ام نمی ند ،ل ق تو یب می ند ق از محق چقق اع بقاری ت سقط چقق ملجعقی ام
پلداخت ش د .از طلف دیگل ،ا اس ناد ق این قق دادن دقله ن ام یقک عمق اجلایقی اسقت،
نا لاین مفه م د لت در این او را اید ق ة مجلیق دانست (اس ارسنگلی .)61 :1388 ،ا ایقن
حام قنگل میرسد مفه م د لت در او  80قان ن اساسقی در خوق ص دادن دقله ن ام قا
ت جق ق تف ی ی ق در این او میان د لت مجلس شده است قا ت جقق قق ماهیقت عمق
مذ ر ق ق ة مجلیق اخ واص داش ق اشد.
در خو ص ایلادات ش رای در ارة مو ات مجلس شق رای اسقالمی قق اسق ناد اوق 80
قان ن اساسی مالحگق میش د ق طلحها ل ایل مذ ر یا قط ر خاص معط ف ق عمل لد ق ة
مجلیق است یا قط ر عام مجم عع ح مت را شام میش د ،ل ن در آنجا ق مجم عع ح مت
را تحت عن ان د لت جمه ری اسالمی ایلان شام میشق د نیقر قق ة مجلیقق قق نماینقددی از
ح مت اقدام لده یا می ند2.
تو یب ش رای نگهبان مقد ر می اشد ملاتب ق اطقال سقازمان لنامقق دجقق زارت امق ر اق وقادی
دارایی خ اهد رسید ».شایان ل است عدم مخالفت ش رای نگهبان ا این موق ب نرقاندهندة آن اسقت قق
ر ی لد تفسیلی ش رای نگهبان در این خو ص قسبب نقش مهقم اساسقی ایقن نهقاد در وقیانت از ققان ن
اساسی شلیعت مقدس ر ی لدی هلاتل از ت جق ق الفاظ قان ن اساسی م مای ق غایتدلایانق ده است.
 .1مادة  183آییننامع داخلی مجلس نیر د لت را م ظف دانس ق است م ن تفویلى در خو ص م رق اوق 80
را هملاه ا الیحع قان نى تقدیم مجلس ند لای مجلقس یقا دیگقل نهادهقا مق ردی را در خوق ص ایقن اوق
پیش ینی ن لده است.
 .2الف ق نگلات در خو ص مو ات مجلس ش رای اسالمی:
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نتيجهگيري
امل زه قان ن اساسی قعن ان مهمتلین سند راهبلدی میثقاق ملقی اسقت قق اح قلام قق آن
تضمین نندة حق ق مناهم د لت ملت است .اح لام ق قان ن اساسی عم قق آن نیازمنقد
ههم دقی او م رف معانی مفاهیم دانر اژههای ق ارره ق در آن اسقت .دانرق اژة د لقت
ی ی از این اژههایی است ق در م ارد م عدد ا معانی مخ لف اس عمام شده اسقت؛ چقق آن قق
د لت ،داهی ق معنای «د لت -ر ر» ،داهی ق معنای «ح مت قط ر عام» داهی ق معنای
«ی ی از ق ا» داهی ق معنای « ا ینق یا هیأت زیلان» اس عمام شده است .شقناخت مفهق م
دقی اژة د لت در م ارد مخ لف در ویانت از حقق ق مقلدم منقاهم ح مقت نقرقی مهقم
ان ارناشدنی دارد .مطالعع او م قان ن اساسی مذا لات مجلس لرسی نهایی نمایقان میسقازد
ق د لت در  8او (او م  )170 151 ،147 ،80 ،52،44 ،43،29ق معنای «ی قی از قق ای
سقدانق» است ق در تمام این او م ق معنای «ق ة مجلیق» ق ار ره ق است ،ادلچق در اوق م
 170 151 ،147 ،44 ،43 ،29ق معنای ق ة مجلیقق در مفهق م عقام در اوق م  80 ،52قق
معنای ق ة مجلیق در مفه م خاص اس عمام شده است.

 .1نگلیع شمارة  7233م رخ  1361/10/28ش رای نگهبان در خو ص طلح احیا ادذاری ارارقی مرر عقی
مو ب جلسع علنی ر ز سقشنبق م رخ  61/10/7مجلس ش رای اسالمی :مادة  11ق لحقاظ این قق مق ارد
اعطای زمینی قط ر مجانی معل م نرده است ا او  80قان ن اساسی مغایلت دارد.
 .2نگلیق شماره  87/30/29456م رخ  87/9/11ش رای نگهبان در خو ص الیحقع عضق یت د لقت جمهق ری
اسالمی ایلان در نیاد ار پایی مدیلیت یفیت مو ب  1387/8/8مجلس ش رای اسالمی :نگقل قق این قق
طب او  80قان ن اساسی پلداخت مک در هل م رد اید ق تو یب مجلس ش رای اسالمی لسقد لقذا
م ن ماده احده از این جهت مغایل او مر ر شناخ ق شد.
 .3نگلیع شمارة  87/30/29444م رخ  87/9/11ش رای نگهبان در خو ص الیحع عضق یت د لقت جمهق ری
اسالمی ایلان در هدراسی ن ینالمللی آم ز ا لیا مو ب  1387/8/7مجلقس شق رای اسقالمی :نگقل قق
این ق طب او  80قان ن اساسی پلداخت مک در هل م رد ایقد قق توق یب مجلقس شق رای اسقالمی
لسد لذا م ن ماده احده از این جهت مغایل او مر ر شناخ ق شد.
 .4نگلیع شمارة  87/30/29442م رخ  87/9/11ش رای نگهبان در خو ص الیحع عضق یت د لقت جمهق ری
اسالمی ایلان در انجمن هلهنگس انهای عل م آسیا مو ب  1387/8/7مجلس شق رای اسقالمی :نگقل قق
این ق طب او  80قان ن اساسی پلداخت مک در هل م رد ایقد قق توق یب مجلقس شق رای اسقالمی
لسد لذا م ن ماده احده از این جهت مغایل او مر ر شناخ ق شد .ر.ف :سقامانع جقامم نگقلات شق رای
نگهبان ق آدرس این لن ی http://nazarat.shora-rc.ir
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منابع
 .1فارسي
الف) کتابها
 .1و رت مرل ح مذا لات ش رای ازنگلی ققان ن اساسقی جمهق ری اسقالمی ایقلان (،)1369
تهلان :ادارة
ش رای اسالمی.

ام ر هلهنگی ر ا ط عم می ،ادارة تبلیغات ان رقارات ،چاپخانقع مجلقس

 .2و رت مرل ح مذا لات مجلس لرسی نهایی قان ن اساسی جمه ری اسالمی ایلان (،)1364
ج  ،1-4تهلان :ادارة ام ر هلهنگی ر ا ط عم می مجلس ش رای اسالمی.
 .3طباطبائی م تمنی ،من چهل ( ،)1386حق ق اساسی ،چ د ازدهم ،تهلان :میران.
 .4عباسی ،ا لاهیم ( ،)1391دجقریری ن ین در ایقلان (اوق م ،ملاحق ر هقا) ،چ سق م،
تهلان :سمت.
 .5علی ا ایی ،غالملرا ( ،)1384هلهنو سیاسی ،چ د م ،تهلان :آشیان.
 .6عمید زنجانی ،عباسعلی؛ م سقیزاده ،ا قلاهیم ( ،)1389دانرقنامع هققق سیاسقی ،چ ا م ،ج،2
تهلان :دانرگاه تهلان.
 .7قاسمی ،دا د؛ لیایی ،را یق ( ،)1392خلید هل ام ام د ل ی عم می ،تهلان :میران.
 .8قاری (شلیعتپناهی) ،سید ا الفض ( ،)1388ایسق قهای حقق ق اساسقی ،چ سی شرقم،
تهلان :میران.
 .9قان ن تر یالت آیین دادرسی دی ان عدالت اداری مو ب  1392در پلتق نگقلات شق رای
نگهبان ق انضمام مبانی نگلات ش رای نگهبان پیلام ن این قان ن.1393 ،
 .10نعانی ،محمدطاهل ( ،)1387تملک ام ام عم می مباحات ،تهلان :میران.
 .11لم ن .آن .ی .اس ( ،)1379نگلیق د لت در ایلان ،دلدآ ری ،تلجمق پی ستها ،چنگیقر
پهل ان ،تهلان :دی .
حق ق شهل ندی ( ،)1391هلهنو حق قی (هارسی -انگلیسی)
 .12معا نت تحقیقات ،آم ز
(انگلیسی -هارسی) ،چ س م ،تهلان :معا نت تد ین ،تنقیل ان رار ق انین مقلرات.
 .13نجفی اسفاد ،ملتضی؛ محسنی ،هلید ( ،)1386حق ق اساسی جمهق ری اسقالمی ایقلان ،چ
چهارم ،تهلان :هلداهل.
 .14ینسنت ،اندر ( ،)1391نگلیقهای د لت ،تلجمع ریلیق ،حسین ،چ هر م ،تهلان :غرام.
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ب) مقاالت
 .15ا الحمد ،عبدالحمید (« ،)1369پیلام ن رأی حدت ر یع هیأت عم می دی ان عالی ر ر
شخویت حق قی د لت» ،مجلع ان ن ال ،150-151 ،وص .130-100
 .16اس ارسنگلی ،ر (« ،)1388مفه م د لت در قان ن اساسی جمه ری اسالمی ایقلان»،
نرلیع حق ق اساسی ،تهلان :جنگ  ،11 ،سام شرم ،وص .86-49
 .17دلجی ،علیا بل؛ ه حی ،ی نس (« ،)1391مطالعع تطبیقی نگارت ل اعمقام وقالحیتهای
درینری» ،مجلع حق قی داددس لی ، ،وص .246-211
 .18محم دی ،ج اد (« ،)1384تأملی ل نگلیق تفسیلی ش رای نگهبقان در قارة وقالحیتهای
دی ان عدالت اداری» ،هولنامع حق ق اساسی ، ،وص .405-387

ج) تارنما
 .19الهام ،غالمحسین ،پایگاه خبلی تحلیلی رجقانی ز ،نگقل حقق قی رئقیس دقل ه حقق ق جقرا
دانرگاه تهلان در م رد نح ة تهیقق توق یب دجقق؛ "غفلقت از توق یب "ققان ن تنگقیم
دجق" ریرق مناقرقات /چقلا همیرقق م لق د " دجقق" در مجلقس تغییقل جنسقیت داده
میش د؟" 18 ،هل ردینماه  ،1390شناسق خبل ،67459 :ق آدرس این لن ی:
 .20سامانع جامم نگلات ش رای نگهبان

http://www.rajanews.com/news/67459
http://nazarat.shora-rc.ir
ق آدرس این لن ی

 .2عربي
 .1نخلع ،م ریس؛ البعلب ی ،ر حقی؛ مطقل ،وقالح ( ،)2002الققام س الققان نی الثالثقی عل قی-
هلنسی-ان لیری ،لبنان :یل ت :منر رات الحلبی الحق قیق
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