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 اسالم و دموکراسی در ایران*

 سعید امیر ارجمند

 

 ۱۳۸۷سال بیست و چهارم، « ایران نامه» 

 

 . در اوائل قرنگذردیماندکی بیشتر از یک سده از سالگرد نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن 

 به حاکمیت بودکه« مشروطیت» باره  بلکه در « دموکراسی» باره  بیستم در ایران سخن رایج نه در 

قانون اساسی از راه غرب و امپراطوری  یده  اانجامید. گوی مردم میقانون و حکومت برگزیده و پاسخ

اش با اسالم هم تأئید شد. در عثمانی در قرن نوزدهم وارد ایران شد و از همان بدو ورود سازگاری

مستشارالدوله استدالل  خانبه چاپ رسید، یوسف 1781که در سال « یک کلمه»ای با عنوان رساله

 هائیملت با روح اسالم سازگار است. نظیر چنین استدالل ینده  نماکه حکومت مشروطه و دولت  کرد

شد. به عنوان مثال، ادعای برخی دیگر این بود که کّرات در دوران انقالب مشروطه مطرح میبه

ز برگشت به اروپا از حضرت محمد اولین حکومت مشروطه را تأسیس کرده بود و صلیبیون پس ا

ومت حک یه  اولسالطین خود خواستار استقرار چنان نظامی شدند، یا این که حکومت مشروطه نوع ناب و 

 مشروطه  مسلمانان آن را به تدریج به دست فراموشی سپردند. )آجودانی،  اّمادر اسالم بوده است، 

 (.881-87و  868-867ایرانی، صص 

 

های گمراه کننده انگاری وکلّی بافیرواجی گسترده داشت اغلب به سادهچنین دعاوی که در این دوره 

 مشروطه  های جالب اینگونه دعاوی را در کتاب اخیر ماشاأهلل آجودانی، انجامید. نمونهو دوپهلو می

سازگاری مشروطه با احکام اسالمی هنگامی به شدّت  باره  توان دید. اّما، انتظار اولیه در ایرانی، می

گزاری ( قانون اساسی مشروطه و قانونsecularمحوِر ) -تردید قرار گرفت که پیامدهای عرف مورد

 مشکالت و مسائلی درباره  پا به بحث روز مّره  تازهپارلمانی روشن شد. در این مقطع بود که نشریات 

تطابق  یده  اخاست. مدرن بر می مشروطه  پرداختند که از پیوند موازین و احکام اسالمی با یک نظام 

اّلّل ها و تردیدهائی از اذهان زدوده نشد، با پیشنهاد شیخ فضلکامل اسالم و مشروطه نه تنها با چنین بحث

جانی تازه گرفت. گرچه این پیشنهاد بسیاری از مسائل طرح شده « مشروعه مشروطه  » درباره  نوری 

مشروعه را  مشروطه   یده  اابعاد  ها را حل ناشده برجای گذاشت، اّما توانست ماهیت ودر این بحث

 1098روشن کند و واضعان قانون اساسی را قانع سازد که آن را در اصل دّوم متمم قانون اساسی 

های مندرج در قانون اساسی بود زیرا شورائی را جای دهند. این اصل محدود کننده حقوق و آزادی

د که هر قانونی را که از تصویب مجلس کرمجاز می« علما و مجتهدین متدیّن»مرکب از پنج تن از 

مشروعه،  مشروطه  گذشت و با موازین شرع سازگار نبود رد کند. به این ترتیب، قانون اساسی می

 کرد:محور حقوق و اختیارات پارلمان را به شدّت محدود می -برخالف قوانین اساسی عرف

 

با قواعد مقدسه  یه آن مخالفتیانوناز اعصار مواد ق یچ عصرید در هی... بایمل یمجلس مقدس شورا

ه ن است کیه و آله و َسلم نداشته باشد و معیهللا علیراالنام صلین موضوعه حضرت خیاسالم و قوان
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اعالم ادام هللا برکات وجودهم بوده  یه بر عهده علماین موضوعه با قواعد اسالمیص مخالفت قوانیتشخ

ن یکه کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهد یاتیاز اعصار ه یمقرر است در هر عصر رسما  و هست. لهذا 

 شود به دقتیرا که در مجلس عنوان م یات زمان هم باشند... موادین که مطلع از مقتضینیمتد یو فقها

ک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشنه باشد طرح و یمذاکره و غور نموده هر

ن ین باب مطاع و متبع خواهد بود و ایات علماء در این هیا یدا نکند. رأیت پیونند که عنوان قانیرد نما

 ر نخواهد بود.یرپذییماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل هللا فرجه تغ

 

تالش  1011از نکات مهم تاریخ مشروطیت ایران که به آن عنایت کافی نشده این است که در سال 

به سبب تشتت میان علما و مجتهدان شیعی به شکست « ی ناظرهیات فقها»برای تعیین پنج عضو 

به بعد شماری از حقوقداناِن عاِلم به مباحث فقهی دست به  ش 1891انجامید. با این حال، از سال 

نگارش و تدوین احکام حقوقی شیعه اثناعشری زدند. اینان از زمره شرکت کنندگان در انقالب مشروطه 

دانستند، از جمله سادات اخوی، محسن صدر )صدراالشراف(، آن سهیم می بودند و خود را در موفقیت

ای به محمد فاطمی قمی و شیخ محمد عبده. حاصل مهم کار آنان قانون مدنی ایران بود که در کمیته

گذار نظام قضائی مدرن ایران و وزیر دادگستری وقت، و شماری از ریاست علی اکبر داور، بنیان

فقهای عضو کمیته قرار داشت گنجاندن احکام  عهده  ای که به ویژه بر دوین شد. وظیفهعالمان فقه شیعه ت

 و موازین فقهی، به ویژه احکام مربوط به ارث و احوال شخصیه، در قالب قانون مدنی فرانسه بود.

ترین منبع حقوق مدنی ایران شد که دو بخش آن به ترتیب در به این ترتیب فقه جعفری اسالمی مهم

به تصویب مجلس شورای ملّی رسید. گرچه این قانون کامال  با اصل  ش 1811و  ش 1898های لسا

دانانی که در تدوین آن دست داشتند از مفاد احکام دّوم متمم قانون اساسی سازگار نبود اّما در دید حقوق

ه اسالم و فقه جایگا مسئله  اسالمی بهره برده بود. در واقع وضع این قانون گامی عقالئی برای حل 

رسید. به جای آن که این قانون را مجلس رأسا  تدوین مدرن به نظر می مشروطه  اسالمی در یک نظام 

کند و سپس در معرض رد یا تصویب پنج مجتهد قرار دهد، نخست به دست فقها نگاشته شد و آنگاه از 

به قدرت تنها به اصالح تصویب مجلس گذشت. این که رهبران معمم جمهوری اسالمی پس از دستیابی 

دست زدند  ش 1811سال  موضوعه  یا حذف شمار اندکی از مواد قانون مدنی و برخی دیگر از قوانین 

ند. برای تلفیق این قوانین و احکام فقه شیعه به کار برده بود کنندگانای است که تدوینخود تأئید بر شیوه

( رهبران انقالب تنها قانون 1) در واقع قانون مدنی با اصالحات اندکی پس از انقالب نیز معتبر ماند.

 قوانین پیشین افزودند. مجموعه  قصاص اسالمی را که هیچگاه در تاریخ ایران اجرا نشده بود به 

 

توان به این پرسش پاسخ داد که آیا اسالم و دموکراسی بایکدیگر تاریخی، می ینه  زمدر قالب این پس 

ایران در دوران مشروطه، پاسخ قطعا  مثبت است مشروط بر آن که اسالم  تجربه  سازگارند. با توجه به 

 ررا تنها عنصری در قالب یک نظام دموکراتیک به حساب آوریم و نه به عنوان منبع و پایگاه ]منحص

( در واقع اعتقاد به امکان تلفیق اسالم و دموکراسی، تا جنگ جهانی 7) به فرد[ قانون اساسی نظام.

جوامع خاورمیانه داشت، به ویژه  خواهانه  یآزادهای غیرایدئولوژیک جنبش مرحله  دوم، نقشی عمده در 

آمد. در این مرحله، می هرگاه شریعت به عنوان عاملی برای تحدید اختیارات پارلمان و حکومت به میان

های عمومی باشد، هرگز نه برای گزاری و حقوق و آزادیتواند تنها منبع قانوناین فرض که اسالم می

های نوری متصّور بود و نه برای همتایانش. تنها پس از پیدایش و رونق مکتب هللا  فضلشیخ 
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اکستان و مصر، بود که این ایده جان انحصارگرای ایدئولوژیک، از جمله ایدئولوژی اسالم سیاسی در پ

ای بود. واقعیت آن است که در ایران تبلور دیگر چنین ایده 1080گرفت و مطرح شد. انقالب اسالمی 

با دگرگونی نقش اسالم از عاملی محدودکننده به منبع منحصر به فرد قانون اساسی، اسالم و دموکراسی 

 الجمع دانست.را باید مانعه

 

ر پاکستان در پایان جنگ جهانی دّوم، که به عنوان سرزمینی مستقل اکثریت مسلمانان با ایجاد کشو

 دموکراسی در دنیای اسالم شکل یده  اهندوستان را به خود جلب کرد، رهیافت و واکنشی نوین نسبت به 

ولوژی ئای از احکام قرآن و حدیث بود در قالب یک ایداین نظام سیاسی اسالمی جدیدآمیزه شالوده  گرفت. 

ن دیگری من به تعریف و تشریح قانو نوشته  فراگیر و سازمان یافته، همانند ایدئولوژی مارکسیسم. در 

ها ام. از جمله این سردرگمیهای ناشی از چنین قوانینی پرداختهزده و سردرگمیاساسی ایدئولوژی

مذهبی و سنّتی حاکمیت  یده  ابه  -ترین اصل یک قانون اساسی مدرنمهم -حاکمیت مردم یده  اپیوستن 

شود. اصل حاکمیت قانون الهی است که در نهایت امر به معنای حاکمیت خدا بر ملت تأویل می یه  عال

سالمی نخستین جمهوری ا یننده  آفرچنین التقاطی تدوین شده بود  یه  پاپاکستان که بر  1016اساسی سال 

حکومت »که مبلّغ و ُمّصر به برقراری  اش« جماعت اسالمی»در تاریخ شد. گرچه ابوالعال مودودی و 

بر ملت بودند تأثیر چندانی بر سایر اصول قانون اساسی پاکستان نداشتند، اّما ایدئولوژی نوین « خدا

و تدوین قانون اساسِی منبعث از « اسالمی»که هدفش استقرار حکومتی  نیرومندی را شکل بخشیدند

 متون مقدس اسالمی بود.

 

مذهبی انقالب اسالمی ایران نیز جز این نبود. این هدف با تدوین و تصویب قانون هدف اصلی رهبران 

( 16، الف 1007به تحقّق رسید. )ارجمند، 1817جمهوری اسالمی ایران در سال « مکتبی»اساسی 

این قانون آمده، به مثابه یک ایدئولوژی، منبع اصلی آن شد و از یک  مقدمه  شریعت اسالم، چنان که در 

ای بر جای نگذاشت. طبق اصل چهارم قانون اساسی اش جز پوستهسیاسی مدرن و قانون اساسینظام 

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، »جمهوری اسالمی نه تنها قانون اساسی بلکه 

 باره  داوری در « باید بر اساس موازین اسالمی باشد... هاینااداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر 

 -حراست از بنیان مکتبی نظام جمهوری اسالمی یفه  وظو در واقع  -انطباق قوانین با موازین اسالمی

 (8) گذاشته شده است.« شورای نگهبان»شش تن فقهای  عهده  به 

 

 آیت هللا خمینیمیراث 

مهم  را نیز باید عاملی در دوران والیتش آیت هللا خمینینه تنها اصول قانون اساسی بلکه رفتار و آراء 

که  رهبر بالمنازع انقالب -آیت هللا خمینیدر شکل بخشیدن و تثبیت ابعاد مکتبی این قانون شمرد. 

ن این دوران را، به عنوا یه  اولبسیاری از فتاوای  -اش، تحریرالوسیله، را قانون سرزمین نامیدندرساله

رو با  یارؤبه تدوین قانون اساسی نداشت اّما ( وی هیچگاه تمایلی 1) نائب امام غایب، صادر کرد.

اصرار برخی از یارانش به تدوین چنین قانونی تن در داد. گنجاندن مقام والیت فقیه در قانون اساسی 

به دو تن از مشاوران نزدیک و مورد اعتمادش، محمد بهشتی و حسینعلی منتظری  آیت هللا خمینیرا 

های گوناگون روبرو شده ها و شکستامی که حکومت با بحران( در سال پایانی عمرش، هنگ1) سپرد.
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والیت »مقام والیت فقیه را به  -شدهای قانون اساسی جمهوری اسالمی ناشی میکه بیشتر از کاستی -بود

ای خطاب به رئیس جمهور وقت، ، در نامه1077 یه  ژانو 1868تبدیل کرد و، در دی ماه « فقیه مطلقه  

 ینترمهماز « فقیه مطلقه  والیت »حکومت در شکل خدادادی »، نوشت: ایامنهآیت هللا خسید علی 

های الهی است و بر دیگر فرامین و احکامش مقدّم، حتّی بر فرائضی چون نماز و روزه و حج... فرمان

در حکمی  آیت هللا خمینی(. در پی این حکم، 110-69نور، ج یازدهم، صص  یفه  صح، آیت هللا خمینی)

برای تکمیل ارکان جمهوری اسالمی و « مجمع تشخیص مصلحت نظام»ای را به نام اد تازهدیگر نه

( و یکی از رهبران رژیم 161، ج یازدهم، ص آیت هللا خمینیتضمین بقای آن ضروری اعالم کرد )

اندکی پیش از مرگش نیز  آیت هللا خمینی، 1867( در سال 6شمرد )دستاورد انقالب  ینترمهمآن را 

ن اصالح قانون اساسی در هفت اصل را صادر کرد، از جمله انتخاب رهبری و تشکیل مجمع فرما

 (8) تشخیص مصلحت.

 

روی داد از آن رو مهم است که پی بردن  آیت هللا خمینی دوره  عنایت به آخرین تحوالت حقوقی که در 

 حوه  ندر قانون اساسی و  ینیآیت هللا خمکند که در دوران پس از تر میهائی را آسانبه دالئل دگرگونی

اجرای آن رخ داد. تنها یک روز پس از مرگ وی، مجلس خبرگان رهبری رئیس جمهور وقت، سید 

 «امامت»را به جانشینی رهبر جمهوری اسالمی برگزید و به استثنای عنوان  ایآیت هللا خامنهعلی 

تنش رد. شاید بتوان این انتقال آرام و بیرا به جانشین او اعطا ک آیت هللا خمینیالقاب و اختیارات  همه  

های جهان به شمار ترین موارد تعیین جانشین و انتقال قدرت در تاریخ انقالبقدرت را یکی از آرام

درنگ، اّما بر خالف قانون اساسی جمهوری اسالمی بود زیرا بر اساس آورد. این گزینش آرام و بی

یده ای نرسبه چنین مرتبه ایآیت هللا خامنهمرجعیت باشد و  مرتبه  بایست دارای آن رهبر می 198اصل 

 بود.

 

توان حکومت مذهبی شورائی نامید که دارای یک رهبر و سه رکن اساسی است. رهبر ایران را می

و دارای اختیارات و قدرتی  کندیماین نظام در واقع یک سلطان مذهبی است که به نام خدا فرمانروایی 

است بسیار بیشتر از اختیارات و قدرت پادشاهان یا حتّی رؤسای برگزیده از سوی مردم. ورای 

های داخلی و هم در مورد سیاست ای که قانون اساسی برای رهبر، هم در زمینهاختیارات گسترده

امحدود والیت فقیه احکام حکومتی تواند با اتّکا به اختیارات نخارجی کشور معین کرده است، وی می

در موارد حّساس از این اختیارات استفاده کرد. بنابر این، چنین نظام  آیت هللا خمینینیز صادر کند. 

حکومتی را مشکل بتوان نظامی دموکراتیک نامید. این استدالل که رهبر منتخب مردم است زیرا با 

بخشد؛ چه اعضای معّمم شروعیتی به نظام نمیرسد، مرأی اعضای خبرگان رهبری به این مقام می

 ه  رداند و نه اکثریت آن. شورای نگهبان، و در مجلس خبرگان در واقع بخش بسیار کوچکی از مردم

بعد مجمع مصلحت و مجلس خبرگان رهبری را همچنان باید سه نهاد مهم جمهوری اسالمی شمرد. قّوه 

 اند.هتر قدرت قرار گرفتهای پائینپاسخگوی رهبراند در رده روحانیت نیز که یژه  وهای قضائیه و دادگاه

 

حق نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را به شورای نگهبان محول  1817قانون اساسی 

آیت هللا ( این حق، ملهم از الگوی قانون اساسی فرانسه، این شورا را پس از مرگ 7) کرده است.

ای نیز شور آیت هللا خمینیجانشینان او مبدل کرده است. در دوران  به ابزار نیرومند سیاسیِ  خمینی
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( و از ابتدای کار نیز حق 0نگهبان اهرمی مؤثر برای تضمین و تثبیت نظام جمهوری اسالمی بود )

که در قانون اساسی  -صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس باره  نظارت خود را شامل رسیدگی در 

از سوی این شورا  یتشانصالحدانست. اما تعداد نامزدهای نمایندگی که می -ای به آن نشده بوداشاره

کرد. این تعداد در دوران پس از درصد تجاوز نمی 11رد شده بود از حدود  آیت هللا خمینیدر دوران 

، این شورا، بر اساس اصل 1889(. در سال 1000درصد رسید )ملک احمدی،  71به  آیت هللا خمینی

گذاشته بود، اعالم کرد که نظارت قید شده در  اشعهدهاسی که تفسیر این قانون را بر قانون اس 07

مراحل انتخابات، از جمله رد یا تأیید صالحیت نامزدها  همه  نظارتی استصوابی است و شامل  00اصل 

(. با اصرار خاتمی و سایر 7ص  1000و علینقی،  190، ص 1001(؛ )مدنی، 19شود )نیز می

تعداد نامزدهائی را که فاقد صالحیت شناخته بود  ش 1887بان این شورا در انتخابات سال طلاصالح

صالحیت قریب به یک سّوم نامزدهای انتخابات، از جمله  ش 1877کاهش داد، اّما در انتخابات سال 

(، شورای نگهبان ش 1876تن از نمایندگان وقت مجلس، را رد کرد. در انتخابات اخیر ) 77صالحیت 

طلب جای داشتند فاقد نامزدهای انتخابات را، که بیشترشان در جناح اصالح 8799نفر از  7999حدود 

خودسرانه و آشکار شورای نگهبان از حق نظارت، نامزدی  سوءاستفاده  ( با 11) صالحیت شناخت.

زی، اکند )شیراست که دولت به شهروندان عطا می« حق بلکه امتیازی»برای شرکت در انتخابات نه 

توان چنین دخالتی در انتخابات را سازگار با ملزومات دموکراسی (. با هیچ تعریف عقالئی نمی70ص 

 شمرد.

 

ای ، به اعضای معمم شورای نگهبان حق تازهش 1867قانون اساسی در اصالحات  00با اصالح اصل 

از حق تازه، شورای  جوئی( با بهره17) برای نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری تفویض شد.

ش و  1860درصد از نامزدان نمایندگی را به ترتیب در انتخابات  19درصد و  88نگهبان حدود 

فاقد صالحیت اعالم کرد. افزون بر این، شورای نگهبان از ارائه هرگونه دلیل برای رد  1888

کرده و برای رد های انتخابی دولتی از جمله، ریاست جمهوری، خودداری صالحیت نامزدهای مقام

قوانین مجلس نیز خود را موّظف به ارائه دالئل قانونی ندانسته است. در نتیجه، این شورا به جای انجام 

باشد بیشتر مشغول به دخالت در امور « پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی»اش که اساسی یفه  وظ

ورا نیز که تفسیر قانون اساسی و سیاسی است که در مجموع به مختل کردن اجرای وظیفه دیگر ش

( در این میان، تعمیم حق داوری شورا، در مورد احراز انطباق 18) موازین اسالمی باشد، منجر شده.

دولت نیز تعمیم یافته است. )ارجمند،  ساالنه   بودجه  قوانین با موازین اسالم، به مصّوباتی چون لوایح 

7991) 

 

است که روحانیان بر آن تسلط دارند. این مجمع نیز در مجمع تشخیص مصلحت رکن دیگر حکومت 

تعیین شده بود، افزوده  آیت هللا خمینیاش، که بر اساس نظر اختیارات و وظائف اصلی حوزه  عمل بر 

. این «نباید به یک قّوه مستقل درکنار قوای سه گانه تبدیل شود»نهاد تازه  آیت هللا خمینیاست. به نظر 

تعیین شده بود فراتر  1867ز اختیارات مشّخصی که در اصالحات قانون اساسی مجمع، با فرارفتن ا

رفته و خود را به یک مجمع قانونگزاری قابل مالحظه تبدیل کرده است. برخالف شورای نگهبان، 

مورد اختالفی را که به آن ارجاع شده رأسا  و بدون موافقت  یحه  التواند مجمع تشخیص مصلحت می

تغییر دهد. افزون براین، مجمع از همان آغاز کار، با تغییر دادن برخی از مواد و  هیچ نهاد دیگری
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زاری گاند، به کار قانونبندهای قوانینی، که حتی مورد اختالف بین مجلس و شورای نگهبان هم نبوده

هیچ : »1887تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، در سال  یه  پا( با این همه، بر 11است )پرداخته 

( 11) ؛«تواند قوانین وضع شده توسط مجمع تشخیص مصلحت را مسترد یا ملغی کندای نمیمقننه قوه  

 (.610، ص 7)هاشمی 

 

طلب اصالح روزنامه  ، مجمع تشخیص مصلحت در توضیحی خطاب به 1871در اردیبهشت ماه سال 

مجمع را مغایر قانون اساسی دانسته بود، تأئید کرد که مجمع، با  گزارینوروز، که مواردی از قانون

موافقت مقام رهبری، حق دارد که رأسا  به اصالح یا تغییر قوانینی بپردازد که مورد اختالف بین مجلس 

اصل  7گزاری تلویحا  در بند و شورای نگهبان هم نباشد. در این توضیح آمده است که این حق قانون

به حل مشکالتی بپردازد »قانون اساسی آمده زیرا طبق این اصل مجمع مسئول است  119 شده  اصالح 

( این 16) «.های عادی و متعارف در نظام جمهوری اسالمی حل شدنی نیستندکه با توسل به شیوه

ب را طلرسید، تردید روز افزون برخی از سیاست پیشگان اصالحاستدالل، گرچه به نظر منطقی می

را به این نتیجه رساند که تحقق دموکراسی در چهارچوب قانون اساسی فعلی  هاآنو  تقویت کرد

 پذیر نیست.جمهوری اسالمی امکان

 

 رکن اساسی دیگر قدرت روحانیان، مجلس خبرگان رهبری است با اختیارات محدود قانونگزاری.

 آیت هللابه عنوان جانشین  ایآیت هللا خامنهدرنگ ( نقش حّساس این مجلس در دوران برگزیدن بی18)

 8تحقیق  یته  کم( یک 1و  10 1، مواد 1867داخلی مجلس خبرگان ) نظامنامه  آشکار شد. در  خمینی

مقام رهبری را احراز کند. چندی بعد، « شرایط و صفات» ادامه  بینی شده که بتواند مستمرا  نفره پیش

فقت رهبر، نیز به این کمیته محول شد. با موا« نظارت بر سازمان اداری دفتر رهبری،»مسئولیت 

ای همانند حق های تازه( مجهز به مسئولیت00-111، صص 7و مدنی،  10-69، صص 7)هاشمی 

تحقیق، مجلس خبرگان رهبری به رکنی متنفّذ در حکومت شورائی  یته  کمعزل رهبر و با تشکیل 

 روحانیان مبدل شد.

 

ی مجلس خبرگان به رهبر پیشنهاد کرد تا، همراه با نظارت بر رهبر یژه  و، کمیسون 1886در سال 

ریاست  دوره  تغییراتی در ترکیب اعضای مجمع مصلحت، هاشمی رفسنجانی را، که به پایان 

 119اش نزدیک شده بود به ریاست مجمع برگزیند. هدف از این پیشنهاد تسریع اجرای اصل جمهوری

 ارائه  ق این اصل یکی از وظائف مجمع تشخیص قانون اساسی جمهوری اسالمی بود. طب شده  اصالح 

( با مرگ اولین رئیس این 871ص ، 7991های اصلی رژیم است. )ارجمند، رایزنی در مورد سیاست

 (17) مجمع، مجلس هاشمی رفسنجانی را به ریاست آن برگزید.

 

رژیم بود.  ه  یضائق قوه  انگیزترین تغییر در قانون اساسی تغییرات ناظر بر ساختار و اختیارات پرسش

دانست.  1070متمرکز ساختن قدرت و اختیارات این قوه را باید یکی از اهداف بازنگری قانون اساسی 

 قضائیه، که رهبر برای یک قّوه  عالی قضایی جایش را به رئیس معمم در این تغییرات بود که شورای

بازسازی تسریع اجرای وظائف  ( هدف این118 شده  گزیند، سپرد. )اصل اصالح ساله برمی 1 دوره  
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باید «. نظارت بر اجرای صحیح قوانین»اصالح شده بود از جمله  117قّوه قضائیه مصّرح در اصل 

د و ریاست محم آیت هللا خمینیتوجه داشت که تالش اصلی برای اسالمی کردن قوه قضائیه در دوران 

ذف نظام دادستانی و حق استیناف بر ترین اقدام در این دوره حیزدی بر این قوه صورت گرفت. مهم

 ّوه  قناپذیر در های گسترده و کتمانهای عمومی و انقالب بود. این اقدام به آشفتگیاساس قانون دادگاه

قضائیه انجامید، آن گونه که رئیس بعدی )و کنونی( این قوه، سید محمود هاشمی شاهرودی، نظام 

تر از دیگر نهادهای جمهوری ماندهسال عقب 89و آن را ای تشبیه کرد دادگستری کشور را به ویرانه

( و خواستار حمایت 1887/7/0( )اطالعات، 10شمرد )اسالمی دانست، خود را متعهد به اصالح آن 

( از جمله کارهای شاهرودی احیای ساختار 1880/1/1اطالعات،) مجمع مصلحت در این کار شد.

به کیفری، خانواده، مدنی و تجاری، و تمیز بین دادگاه و  هادادرسی پیش از انقالب با تفکیک دادگاه

های بدوی ( قانون جدید تشکیل دادگاه8: 17دادستانی و احیای دادگاه ویژه استیناف بود. )نشر و توسعه 

 (1871/6/7به تصویب مجلس رسید. )اطالعات،  ش 1871و تجدید نظر در بهار سال 

 

طلب محمد باقر صدر است، در دوران د مجتهد اصالحهاشمی شاهرودی، که متولد عراق و شاگر

اند و او به عنوان ریاست قوه قضائیه در نظارت کرد که هر سه قّوه معتقد به اصالحاتخاتمی ادعا می

فسیری ت یه  پابر حسن اجرای قانون و تبعیت از قانون اساسی حقی کمتر از حق رئیس جمهور ندارد. بر 

نشر و )قضائیه است.  قّوه  « توسعه  »گسترش اختیارات و  برنامه  از قانون اساسی، وی معتقد به  موّسع

اساسی است، یکی اجرای عدالت و دیگری حق  یفه  وظ( به نظر او این قوه دارای دو 7: 77توسعه، 

شر و نتفسیر قانون اساسی و تضمین سازگاری قوانین عادی و مقررات اداری با قانون اساسی است. )

( چنین ادعائی در مورد حدود نظارت قضایی در نظام حقوقی مدون ایران 11-16، صص 7توسعه، 

( تأسیس یک دادگاه عالی قانون اساسی با حق استیضاح رئیس جمهور نیز به 79) سابقه بوده است.بی

 تلویح جزئی از هدف هاشمی شاهرودی است.

 

سترش اختیارات قوه قضائیه ادعا کرده که به عنوان گ درباره  افزون بر این، شاهرودی در سخنانش 

گوی رهبر است و نه مجلس یا رئیس جمهور. بنابراین استدالل، مجلس نیز قضائیه تنها پاسخ قّوه  رئیس 

( َطرفه این جاست که 7: 81حق استیضاح او را یا قضات و مقامات دادگستری ندارد. )نشر و توسعه 

مومی های عطلبان در مجلس و رسانهز قوه قضائیه برای ستیز با اصالحهمین تفسیر، ا یه  پارهبر، بر 

گران را بر کرسی قضاوت نشانده و دادگاه ویژه بهره برده، مأموران امنیتی و بازجویان و شکنجه

گیری های مذهبی کرده که جسارت خردهروحانیت را موّظف به تنبیه و مجازات آن گروه از شخصیت

ر خاتمی، و محسن کدیو ینه  کابند. محاکمه و زندانی کردن عبداله نوری، وزیر کشور ارا از رژیم یافته

مسلکان آنان از مصادیق محرومیت قّوه قضائیه از استقالل و تبدیل تدریجی و هزاران تن دیگر از هم

 (71) آن به یک اهرم سیاسی و اجرائی است.

 

 از میان رفتن کامل آیت هللا خمینیس از مرگ از پیامدهای مستقیم و مسلم رشد نظام مذهبی شورائی پ

های فراقانونی شورای نگهبان از سوئی، و تهدیدها و رفتار استقالل مجلس شورای اسالمی بود. دخالت

غیرقانونی قّوه قضائیه، از سوی دیگر، به ضعف روزافزون مجلس انجامید. در مواقع نادری که 

 رهبر آنان را به تمکین آمرانه  رمنتظره رسند، مخالفت توانستند به تصمیمی غینمایندگان مجلس می
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ساخت. ضعف و ناتوانی مجلسیان هنگامی بارزتر از همیشه آشکار شد که رئیس مجلس ششم، ناچار می

، با اعالم دستور رهبر به عنوان حکم حکومتی، نمایندگان مجلس 1880در آغاز کار مجلس در سال 

 اصالح قانون مطبوعات بازداشت. یحه  ال باره  بحث در  ادامه  را از 

 

 قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری خاتمی

شاید بتوان تالش محمد خاتمی برای اصالح نظام جمهوری اسالمی از درون را به تالش گورباچف 

هائی نه چندان برای اصالح اتحاد جماهیر شوروی تشبیه کرد. خاتمی هم گرچه در آغاز به موفقیت

ها و هرسان گسترده  نهایت با شکست کامل روبرو شد. او که با مخالفتش با سانسور اساسی رسید در 

خواهانه شهرت یافته های آزادیاستعفایش از مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به داشتن گرایش

ها را های حاکم بر رسانهبسیاری از محدویت 1886بود، در پی پیروزی چشمگیرش در انتخابات 

 باٍره  های نسبی تازه به بحث در جوئی از آزادی. دیری نگذشت که مطبوعات با بهرهبرطرف کرد

برد، از آن جمله های خویش به کار میها و مفاهیمی پرداختند که خاتمی در برخی سخنرانیواژه

های دیگری نیز به میان آمد پرداختند. به تدریج واژه« شهروندان»و « حقوق مدنی»، «مدنی جامعه  »

و سرانجام اعتقاد به تنوع در « انحصارگرایی»و « چند صدایی»، «تکثرگرایی»، «مندیقانون»ن چو

قرآن و در تفسیر و تأویل احکام اسالم. اّما دیری نپائید که با دستور یا موافقت رهبر تعطیل « قرائت»

دوران  و اکنون، در گیر از سر گرفته شدنویسان خردههای بالنسبه انتقادی و دستگیری روزنامهروزنامه

نژاد، به اوجی تازه رسیده است. در واقع، با انتصاب برخی از متهمان به ارتکاب ریاست جمهور احمدی

های کشور و اطالعات اندک فرصتی های حساس وزارتخانهای به مقامهای زنجیرهیا مباشرت در قتل

و مفاهیم فراهم آمده بود از میان  هاژهوااین  باره  هم که با بازگشایی نسبی فضا برای بحث و جدل در 

 رفت.

 

آمد. به های خاتمی به میان میها و وعدهبود که مکرر در سخنرانی ییهاواژهاز « مشارکت» واژه  

بهترین راه برای تأمین مشارکت هرچه بیشتر شهروندان برگزاری انتخابات شوراها اعم »استدالل وی 

 1881ن تشکیل و انتخاب اعضای شوراها سرانجام در سال بود. قانو« از روستا و شهر و استان

اجرا رسید. در نخستین سالگرد انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری،  مرحله  تصویب شد و سه سال بعد به 

از سیاسی و نی توسعه  وی خطاب به جمعی بزرگ از نمایندگان منتخب این شوراها بار دیگر بر اهمیت 

بر  او تکیه گفته  اصرار ورزید. به « ساالریمردم»و « کراسی اسالمیدمو»برای تالش در راه تلفیق 

به گروه واحدی منحصر « رهبری»و « اسالم»، «آزادی»، «انقالب»چون  ی« مقدس»های واژه

شهردار را برگزیدند و به تدریج به تعیین نقش  817نیست. در سال نخست پس از انتخابات، شوراها 

 (7991های دولت مرکزی پرداختند. )ارجمند، قوق و مسئولیتو وظائف خود در ارتباط با ح

 

 ینه  زمدستاورد خاتمی در  ینترمهمتشکیل شوراها را باید تنها و « اصالحات»در مروری بر دوران 

تأمین مشارکت عمومی دستکم در سطح امور محلی به شمار آورد. ناگفته نباید گذاشت که آزادی نسبی 

انتخابات شوراها ناشی از آن است که دولت مرکزی نه سودی در این انتخابات برای خود متصور 

ثنا استبیند و، در نتیجه، نه ضرورتی برای از صافی گذراندن نامزدهای عضویت در این شوراها. می
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های قومی اقلیت هاآنهای مرزی، از جمله خوزستان است که در بر این فرض برخی از استان

آیند. به هر تقدیر، شوراها به سیاست محلی طلب تهدیدی برای قدرت دولت مرکزی به شمار میاستقالل

ها و داد مرکز رقابتاند به انرژی بخشیدند و با پیوندهایی که با نمایندگان مجلس و وزارت کشور یافته

اند. در واقع، شاید بتوان گفت که این شوراها با حضور غیرمستقیم و ستدهای سیاسی محل تبدیل شده

( و گرایش به 77خود در مجلس شورای اسالمی بر امکانات طرح و ترویج منافع محلی خود افزوده )

اردبیل، استان بزرگ خراسان نیز اند. در پی ایجاد استان خودمختاری اداری و محلی را تقویت کرده

ر های مرزی نیز دبه سه استان تجزیه شد و بجنورد، پایتخت خراسان شمالی، و برخی دیگر از استان

 ترویج این گرایش نقشی مهم ایفا کردند.

 

طلب تبدیل شد. گران جاهآموزش و آزمایش سیاست عرصه  در این میان، شورای شهر تهران نیز به 

همین شورا  1880د حجاریان و پیروزی چشمگیرش در انتخابات مجلس ششم در سال بستر شهرت سعی

، اّما، نمایشگر بارز شکست خاتمی و سایر اصالح طلبان در 1877بود. انتخابات دوم شوراها در سال 

کار تهران بود که سیاسی و معّرف نومیدی مردم از اصالحات بود. شورای تازه و محافظه عرصه  

را به عنوان شهردار تهران برگزید. در انتخابات شوراهای برخی از شهرهای بزرگ نژاد احمدی

طلبان به شوراها راه یافتند. ایران، اّما، در انتخابات برخی از شهرهای کوچک شمار اندکی از اصالح

گرچه میزان شرکت رأی دهندگان در انتخابات شوراهای شهرهای بزرگ به شدّت کاهش یافت، در 

تر در خارج از شهرهای بزرگ افت چندانی نداشت. به هر تقدیر، در شورای شهرهای کوچکبرخی از 

رسد که ( به نظر می78) کار سپردند.شهر تهران هواداران خاتمی جای خود را به نمایندگان محافظه

ت یکشور شوراهای محلی را تقو یهااستانشهر تهران به  بودجه  نژاد با انتقال بخش بزرگی از احمدی

 کرده باشد.

 

نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی، خاتمی به کمترین موفقیتی دست نیافت. کمیسیونی  ینه  زمدر 

نداشت.  برای نظارت بر اجرای این اصول تشکیل داد در عمل دستاوردی 118که وی بر اساس اصل 

که بر الگوی قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تنظیم شده بود، مسئولیت اجرای قانون  118اصل 

 قّوه  رئیس جمهور گذاشته بود. اّما کمیسیون از رویاروئی با شورای نگهبان و  عهده  اساسی را بر 

 سیر قانون اساسیکرد، به ویژه از آن رو که شاهرودی برای دستیابی به حق تفقضائیه خودداری می

افزایش  یحه  الخاتمی  7997سپتامبر سال  1871وارد میدان شده بود. سرانجام، در اواخر تابستان سال 

که در آغاز دوره دوم ریاست جمهوی  -قدرت رئیس جمهور را به قصد نظارت در اجرای قانون اساسی

گونه که انتظار ب شد اما، همانخویش عنوان کرده بود، به مجلس ارائه داد. این الیحه در مجلس تصوی

تر از آن تدوین شده بود رفت، به سرعت از سوی شورای نگهبان رد شد. به هر حال، الیحه مالیممی

که بتواند منشاء اثری شود. به این ترتیب، خاتمی نتوانست با استفاده از فرصت حق رئیس جمهور را 

حه در قالب حقوقی و نه اداری و نه حقوقی ارائه به نظارت بر اجرای قوانین تأمین کند. اگر این الی

نظارت رئیس جمهور تنها برای  یته  کم( به هر حال، 71شد. )پذیر میشده بود شاید این هدف تحقق

بررسی اقدامات مباین با قانون اساسی بود و اختیاری برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر نداشت. 

ای برای قربانیان نقض حقوق بشر در نظر ه شده بود که بودجهبه رئیس جمهور تنها این اختیار داد

 گیرد.
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 دموکراسی دینی به جای حکومت اسالمی

طلبانه از سوی شورای نگهبان و آشکار شدن شکست طرح اصالحات های اصالحبا رد پیاپی الیحه

کنونی قانون خاتمی، این ظّن در اذهان ریشه گرفت که امکان تحقّق یک نظام دموکراتیک در قالب 

رواج  مدار نیزکنار گذاشتن قانون اساسی دین یشه  انداساسی جمهوری اسالمی ممکن نیست و در نتیجه، 

هللا سحابی و چند تن دیگری از نخستین هواداران جمهوری یافت. اکبر گنجی، هاشم آقاجری، عزت

ون نگهبان، نهاد مسئول تفسیر قاناسالمی علنا  به ترویج این اندیشه پرداختند. در همان هنگام که شورای 

ها و اساسی، به تالش برای کنترل نیروهای سیاسی منتقد پرداخته بود، برخی از روحانیون در نوشته

علی کردند. پیشنهاد حسینهای خویش بر ناسازگاری نظام دین محور با الزامات دموکراسی تأئید میگفته

برای تبدیل والیت فقیه به نظارت، از نظر سیاسی  -از معماران اصلی نهاد والیت فقیه  -منتظری

این انتقادات بود. محسن کدیور، از شاگردان جوان منتظری، به تبعیت از استادش، شرحی  ینترمهم

مبسوط در انتقاد از نهاد والیت فقیه در قانون اساسی منتشر کرد. این انتقاد در دو مرحله ارائه شد، 

ت. در حکوم درباٍره  مکاتب مشهور شیعی  باره  بحثی تطبیقی در  نخست به صورت تلویحی و در قالب

ر د آیت هللا خمینیبعدی، وی در کتاب حکومت والئی، به روشنی و صراحت به انتقاد از نظر  مرحله  

مدار مطرح بود رد کرد. )کدیور، های حقوقی را که در تأئید حکومت دینوالیت پرداخت و استدالل باره  

یه کدیور در این زمینه منحصرا  در چارچوب فقه شیعه تنظیم شده و فقه سنّتی ( نظر18، ص 1888

 (71) تاریخی مورد تردید قرار نداده است. یده  پدشیعه را به عنوان یک 

 

مجتهد  یهانوشتهدر سخنان و  آیت هللا خمینیمدار نظر دین درباره  اّما، نقدهای معرفت شناختی تندتر را 

ها، وی فرض اصلی حکومت ه در دو مجلد انتشار یافته است. در این نوشتهتوان دید کشبستری می

مذهبی و قراردادن اسالم را به عنوان مبنای اصلی قانون اساسی به صراحت مردود شمرده. )مجتهد 

( به ادعای وی هیچ رژیم سیاسی درگذشته بر اساس و مبنای فقه 1881، 16-66صص  10شبستری، 

در آینده هم نباید بنا شود. افزون بر این، وی معتقد است که محمد از فقه تنها  اسالمی بنا نشده است و

گوی مشکالت تواند پاسخجست و امروز نیز فقه تنها میبرای حل مشکالت حقوقی زمان بهره می

 (76) شوند.نظام سیاسی پدیدار می شده  خاصی باشد که در چارچوب نهادینه 

 

والیت فقیه بر جنبش اصالحات دوران خاتمی تأثیری به سزا داشت.  اره  بهای مجتهد شبستری در اندیشه

« یدموکراسی دین» یده  ادر واقع، خاتمی و عبدالکریم سروش هردو کمابیش همزمان به تشریح و ترویج 

اسالم به عنوان ایدئولوژی، استدالل کرد که اسالم  یه  نظر، سروش پس از ردّ 1889 دهه  پرداختند. در 

سکوالر است و بنابر این سازگار با نوع دموکراتیک حکومت که خود به طریق اولی نظامی در اصل 

حکومت اکثریت قرار دارد و از آنجا  یه  برپاسکوالر است. با این همه، آن جا که یک نظام دموکراتیک 

ن یرارسند که دموکراسی در ااند، سروش و خاتمی به این نتیجه میکه اکثر مردم ایران نیز مسلمان

( سروش، با کنار هم گذاشتن 779و  711، صص 1880بالتبع از نوع دین آن خواهد بود. )سروش، 

از اسالم، حاکمان کنونی ایران را حامالن « قرائت فاشیستی فقهای حاکم»مبهم دموکراسی مذهبی و  یده  ا

ا سنّت و ایدئولوژی نسل جوان امروز ایران گوهر دین را ب»کند که شمرد و ادعا میاستبداد می تحفه  

 یا« شیوه»و سرانجام، با فاصله گرفتن از نظر پیشین خود که دموکراسی تنها « پندارد.یکی نمی
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( سروش تعریفی کمابیش متداول 886-88، صص 1880جامعه است، )سروش،  اداره  عقالئی برای 

وضع ثّر و حقوق بشر. مسه اصل قرار گرفته است: عقالنیت، تک یه  پاکند که بر از دموکراسی ارائه می

 -و نه غیرمذهبی یا ضدمذهبی -« سکوالر»اخیر سروش، اّما، در نهایت او را ناچار به پذیرفتن ماهیت 

کند. کدیور نیز به تدریج پذیرفته است که دموکراسی نه اسالمی است و دموکراسی و قانون اساسی می

 نه غیراسالمی.

 

توان منتظری را مبلّغ دموکراسی اسالم پناه دانست ران، میبه سخن دیگر، در روند پسامکتبی امروز ای

یعنی نوعی از حکومت غیرمشروط اکثریت. « ساالری دینیمردم»و سروش و خاتمی را معتقد به 

جهانی به نظر  عرصه  ای روزافزون ناسازگار با دموکراسی امروزی در اعتقاد اخیر، اّما، به گونه

های حقوق بشری که در فرهنگ سیاسی مدرن قّوت گرفته و لودهرسد؛ دموکراسی بنا شده بر شامی

 (ب 7998کند. )ارجمند، حکومت اکثریت را مشروط و محدود می

 

 سخن: فشرده  

دموکراسی در اصل یک مفهوم سیاسی یونانی است که مردمان مسیحی، هندو، یهودی و مسلمان اسالمی 

اند. تاریخ معاصر ایران اگون و متغییر داشتهدر دورهای متفاوت تاریخ خود به آن سویکردهای گون

های گوناگون قوانین اساسی اسالمی و بین اسالم و دموکراسی، همانند شکل رابطه  دال بر آن است که 

های مختلف تاریخ، همواره در تغییر و تحول بوده است. در این نوشته از معنای دموکراسی در دوره

ام. در نوع نخست، اسالم به کراسی وجود داشته است سخن گفتهسه نوع ارتباطی که بین اسالم و دمو

 سرچشمه  شود و نه منبع و گزاری شمرده میرفتار حکومت و کار قانون کننده  عنوان عامل محدود 

اصلی قانون اساسی. در نوع دّوم اسالم به عنوان منبع قانون اساسی و ساختار و رفتار حکومت دولت 

هائی برای سازگاری اسالم و توان به راهها. در نوع نخست میآن مطرح است و نه تحدیدی بر

رود، چنان دموکراسی دست یافت در حالی که در نوع دّوم امکان سازگاری این دو یکسره از میان می

این که در دوران ایدئولوژیک تاریخ خاورمیانه مشهود بود و در قانون اساسی جمهوری اسالمی

ملی و نظری الینحلی شده است. اّما در چرخشی دیگر، جهان کمابیش از ناسازگاری منشاء مشکل ع

مکتب و ایدئولوژی پا فراتر نهاده و به قلمرو حکومت قانون راه برده است. به ویژه در جوامع  عرصه  

توان پسامکتبِی دموکراسی می مرحله  الوقوع های بسیار از پیدایش و گسترش قریباسالمی جهان نشانه

 دید.

 

وز آشکارا در این جوامع گرایش به حکومت محدود و مقید به قانون اساسی رونقی روزافزون یافته امر

قوانین اسالم بلکه با احترام به موازین آن تدوین شده باشد. تعاریفی که  یه  پااست؛ قانونی که نه بر 

 نشأت گرفته اند چه بسا از چنین گرایشیکدیور، سروش و خاتمی از دموکراسی دینی به دست داده

شت هائی از دموکراسی باز نوتوان قانون اساسی ایران را نیز بر اساس چنین تعریفباشد. این که آیا می

دور دل بست. در آن آینده، اّما، به گفته جان  ینده  آآینده پاسخ خواهد داد. شاید بتوان به چنین تحولی در 

 ایم.دهمینارد کینز، اقتصاددان نامی قرن بیستم، ما همگی مر
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 ----------------------------------------------------------- 

 

* این نوشته برگرفته از سخنرانی دکتر امیرارجمند، استاد دانشگاه ایالتی نیویورک در استونی بروک 

شناسی ایران رشته  های نوروزی استادان ممتاز سخنرانی برنامه  در  7997نیویورک، است که در مارس 

د، شوهر سال از سوی دانشگاه جورج واشنگتن و بنیاد مطالعات ایران در این دانشگاه برگزار می که

 پور برعهده داشته است.نوشته را مهرنوش آریان ترجمه  به زبان انگلیسی ایراد شد. 

----------------------------------------------------------------------- 
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 ها:پانوشت

های نخستین برای اسالمی کردن نظام قضایی کشور، حذف دادستانی و واگذاری وظائف . تالش1

دادستان، بازجو و قاضی به یک فرد متوقف شد، دادسراها احیاء شدند و قانون و آئین دادرسی مدون 

مجلس بار دیگر به عنوان منبع اصلی احکام قضات بر فقه اولویت یافتند. هرچند به شورای نگهبان 

قانون  168داده شده است، اصل « قانونگزاری منفی»د قوانین مصوب مجلس، و به تعبیری حق حق ر

 شمرد.جعفری را تنها در صورت نبود مادّه مربوط در قانون مدّون منبع قابل استناد می یعه  شاساسی فقه 

شده وین ن. هیچ قانون اساسی دموکراتیکی بر اساس احکام مسیحیت در غرب یا هندوئیسم در هند تد7

احکام اسالم تدوین شود ناشی از  یه  پااست. این دعوی که قانون اساسی کشورهای اسالمی باید بر 

 آمیختن مقوالت نامتجانس است.

. این اصل اقتباسی از شورای قانون اساسی جمهوری سّوم فرانسه بود که مسئولیت نگاهبانی از قانون 8

 اساسی را برعهده داشت.

شود که در غیبت امام نائب امام، والیت االمر و ولی فقیه در اشاره به شخصی داده می. القابی چون 1

« سلطنت مذهبی»گیرد. من آن را به زمان، و به نیابت از او، سرپرستی اّمت مسلمان را برعهده می

 ام.تعبیر کرده

سبی مؤمنان بوده امور ح باره  گیری در . در اصل، والیت فقیه به معنای نظارت و دخالت و تصمیم1

 آن را به معنای حکومت جانشین امام غائب گرفت. آیت هللا خمینیاست. 

هللا عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی مصدر چنین داوری بود. )شیرازی، . آیت6

 (.786ص 

ماهه برای انجام وظیفه داشت. این وظیفه  7. شورای بازنگری قانون اساسی در بدو تشکیل مهلتی 8

 ،1ج ، 1867بود. )صورت جلسات شورا،  آیت هللا خمینیمحدود به بازنگری همان اصول مورد نظر 

 .161ص 

 فرانسه 1017. وظائف این شورا ترکیبی از وظائف پنج مجتهد طراز اّول و شورای قانون اساسی 7

 بود.

. در اولین انتخابات ریاست جمهوری که درست یک ماه بعد تصویب قانون اساسی برگزار شد، هنوز 0

قواعد خاصی در مورد نظارت برانتخابات تصویب نشده بود. از همین رو شورای نگهبان رأسا  

های چپی داشتند شتن را که اغلبشان گرای 17تن از نامزدها را تأیید و تنها صالحیت  196صالحیت 

اش گیری خود پشیمان شده باشند زیرا نتیجهبایست بعدها از این سهلرد کرد. فقهای شورای نگهبان می

صدر به مقام اولین رئیس جمهور ایران بود. در انتخابات بعدی ریاست جمهوری انتخاب ابوالحسن بنی

الحیت نامزدها، به ویژه تری را در احراز صشورای نگهبان ضوابط سخت 1869در تابستان 

قانون اساسی مندرح شده،  111و دیگر صفاتی که در اصل « اعتقادشان به اصول جمهوری اسالمی»

در نظر گرفت. از آن پس در انتخابات ریاست جمهوری صالحیت شمار اندکی از نامزدها مورد تأئید 

نفر  799نفر از بیش از  19، 7991، در 787نفر از  1، 1886شورا قرار گرفته است: در انتخابات 

 نفر. 8919نفر از  8تنها  1871و در 
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 (811، ص 7تأئید شد. )هاشمی، ج  1881. اختیارات تازه با اصالح قانون انتخابات در سال 19

 . این رقم رقمی تقریبی است.11

 . قانونی که متعاقب اصالحیه وضع شد مسئولیت احراز سطح اجتهاد نامزدهای مجلس خبرگان را17

 (18-11، صص 7شورای نگهبان گذاشت. )هاشمی، ج  برعهده  

نهادسازی حقوقی و قضائی در جمهوری  ینه  زمتوان ادعا کرد که شورای نگهبان در . به یقین می18

های قانون اساسی در بسیاری از کشورها، اسالمی نقشی ایفاء نکرده است زیرا، برخالف معمول دادگاه

 ای نگذاشته.تفسیرهای مدونی از خود برج

. در حدود یک سّوم موارد قانونگزاری این مجمع در چهار سال نخست عمر آن از این موارد 11

 .اندبوده

ترین قوانینی که در مجمع تشخیص مصلحت تدوین شده عبارت است از: قانون تشکیل . عمده11

 1881ن در پائیز ، قانون نفقه و قانون انتصاب قضات ز1889های انضباطی قضات در بهار دادگاه

و قانون مجازات قاچاق و  1888های نظامی در تابستان ، قانون دادگاه1881بهار آن در  یه  اصالحو 

 (168-617-10صص ، 7ج معامالت غیرقانونی ارزی. )هاشمی، 

فقیه مجتهد عضو شورای نگهبان است. به  6. باید به یاد داشت که مجمع تشخیص مصلحت شامل 16

 یفه  ظویکی از این فقها آنان دو  گفته  ختیارات این گروه از فقها افزوده شده است. به این ترتیب بر ا

گیری بر اساس احکام شریعت )در شورای نگهبان( و دیگری کنند، یکی تصمیماساسی را ایفاء می

 (7991-8مصلحت و منفعت نظام )در مجمع مصلحت(. )ارجمند، صص  باره  داوری در 

نگونه که جوادی آملی به درستی اشاره کرده است، مجلس خبرگان، بر خالف . با این حال، هما18

 (17، ص 1888تواند مستقل از خواست رهبر تصمیم گیرد. )مجمع تشخیص مصلحت، می

 درگذشت. 1876مرداد  7. علی مشکینی در 17

ا ر بیشتر قوه قضائیه« اسالمی کردن». مشکل مزمن کمبود قضاتی که تحصیالت فقهی دارند، 10

شغل قضاوت وجود داشت و  19999قاضی برای  1999، تنها 1887دشوار کرده است. در سال 

(. افزون بر این، 1000/17/7فارغ التحصیل داشتند. )اطالعات،  699تنها های حقوق ساالنه دانشکده

 اند.اجتهاد داشته درجه  علمیه توان کسب  حوزه  تنها تعداد معدودی از طالب 

قانون اساسی ناظر بر  189و  168، 161، 116بتی بر تفسیری موّسع از اصول . این ادعا م79

که به ترتیب ناظر بر ایجاد  188و  181مشروعیت ضوابط اسالمی و رویه قضایی واحد و نیز اصول 

 بازرسی کشور زیر نظر قوه قضائیه است. اداره  دادگاه عالی اداری و 

که توسط مرکز روحانیون مخالف رژیم در متون ارائه شده، دال بر آن است  ای. ارقام تأیید نشده71

 (07، ص Buchta) بردند.روحانی در زندان به سر می 8999، 1007که در سال 

. این روند را باید یکی از پیامدهای نقائص نظام پارلمانی جمهوری اسالمی، از جمله نبود احزاب 77

 سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، دانست. سیاسی و تحدید اختیارات مجلس از
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ابقه س. در تهران کمتر از یک سّوم کل واجدین شرایط، که در انتخابات پیشین جمهوری اسالمی بی78

 توان داشتیک تهرانی: "از شوراهای محلی چه توقعی می گفته  بود، به پای صندوق آراء رفتند. به 

 (7، ص 7998بخش، )تاج« انجام وظیفه کند. گذارند رئیس جمهور هموقتی که نمی

. نگارنده در تماس با دفتر رئیس جمهور )خاتمی(، معاون او ابطحی و تنی چند از نمایندگان 71

 طلب همین پیشنهاد را ارائه کردم.اصالح

توانست برای روحانیت، آگاه از خطری که کدیور و آراءاش می یژه  و، دادگاه 1000. در بهار سال 71

 ماه زندان محکوم کرد. 17ومت والیت فقیه بیافریند، او را به حک

( به صراحت تفسیر روحانیون حکومتی از اسالم 17، ص 7999. افزون بر این، مجتهد شبستری )76

را رد کرده بود از جمله این که فقه اسالم شامل احکام قابل اجرای سیاسی، اقتصادی و حقوقی و مناسب 

اعصار است. و دیگر این فرض که نقش دولت در جوامع مسلمان اجرای  ه  همجوامع در  همه  برای 

 همین احکام باید باشد.


