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چکیده
از هنگام پیروزی انقالب اس�لامی در 22بهمن 1357تا برگزاری همهپرس��ی و تأیید
نهای��ی متن قان��ون اساس��ی در 12آذر 1358ح��دود  9م��اه و  20روز فاصله افتاد.
دراینمیان چهار جریان بزرگ سیاس��ی (اسالمگرایان ،گروههاي چپ و سوسیالیست،
ملیگرایان لیبرال؛ و احزاب و تش��كلهاي التقاطی) بهانحاءمختلف کوشیدند ،در روند
تدوین و تصویب قانون اساسی نقش ایفا کنند و خواستها و انتظارات سیاسی-فکری
خود را در متن و محتوای قانون اساس��ی بگنجانند .در مقالۀ حاضر تالش شدهاس��ت
به روش «بررس��ی تاریخی» و بهرهگیری از الگوی «ردیابی فرایند» مهمترین دغدغۀ
جریانهای سیاس��ی در روند طرح تا تصویب نهایی قانون اساس��ی بررس��ی و ارزیابی
شود .یافتههای پژوهش نشان میدهد ،مهمترین دغدغۀ جریانهای سیاسی سهامدار
انقالب در فرایند تصویب قانون اساس��ی نسبت میان اسالمیت و جمهوریت نظام بود.
قانون اساس��ی مصوب س��ال  1358توازنی ظریف میان اس�لامیت و جمهوریت نظام
جمهوری اسالمی برقرار کرد و درمجموع ،اسالمیت نظام را در محتوا و جمهوریت آن
را در روش تضمین نمود.
کلیدواژه ه�ا :قان��ون اساس��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران؛ جمهوریت؛ اس�لامیت؛
اسالمگرایان؛ جریان چپ؛ جریان التقاطی؛ ملیگرایان لیبرال.

 .1مقدمه /بیان مسئله
از ماهها قبل از پیروزی انقالب اس�لامی ،نوع و ماهیت نظام سیاس��ی مدنظر انقالبیون چندان
آش��کار و دقیق نبود .مهمترین دالیل این موضوع ناهمگونی و تعارضات ایدئولوژیکی و فکری
جریانهای سیاسی فعال و تأثیرگذار در روند تحوالت انقالبی و نیز وجود ابهام در مفهوم شعار
رهبری انقالب مبنیبر جایگزینی نظام سیاسی وقت با حکومت جمهوری اسالمی بود .اگرچه
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سرنگونی و ازمیانبرداشتن نظام شاهنشاهی پهلوی هدف مشترک و توافقشدۀ انقالبیون ،در
می��ان تمامی احزاب و جریانهای سیاس��ی مختلف بود؛ ولی تح��والت و رخدادهای متعاقب
پیروزی انقالب نش��ان داد ،درب��ارۀ نوع و ماهیت نظام انقالبی ،می��ان انقالبیون در جناحهای
مختلف ،اختالفاتی جدی وجود دارد .در فرایند چندماههای که طرح تا تدوین و تصویب نهایی و
برگزاری همهپرسی قانون اساسی در آذر  1358طی کرد ،محتوا و ماهیت اصول قانون اساسی،
 مهمترین و تعیینکنندهترین سندی که مقرر بود رابطۀ حقوقی -قانونی ملت و حاکمیت راتنظیم و تبیین کند -بهطور مکرر ،ازسوی نخبگان ،فعاالن سیاسی ،صاحبان رأی و اندیشه و
مراجع دینی ،در میان جریانهای گوناگون ،آسیبشناسی و تحلیل و ارزیابی شد و پیشنهادها
و راهکارهایی برای ارتقاء محتوای نهایی قانون اساسی عرضه شد.
با عنایت به این امر ،در مقالۀ حاضر تالش میشود به پرسش زیر پاسخ داده شود:
پرس�ش :در فرایند تصویب و تأیید نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مهمترین
دغدغ ه جریانهای سیاسی گوناگون ،در موضو ِع ماهیت و محتوای قانون اساسی چه بود؟
فرضیه :پاسخ به پرسش پژوهش ،در چارچوب فرضیات زیر دنبال خواهد شد:
 .1در فرایند طرح تا تصویب نهایی قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی در س��ال ،1358
مهمترین دغدغ ه جریانهای سیاسی مختلف ،نسبت میان «جمهوریت» و «اسالمیت»
نظام بود.
 .2قانون اساسی جمهوری اسالمی ،درمجموع ،اسالمیت نظام را در محتوا و جمهوریت آن
را در روش تضمین کرد.
نوع پژوهش توصیفی–تحلیلی است .روش تحقیق تلفیقی از بررسی تاریخی و تبیین نظری ،با

 .2چارچوب مفهومی؛ پیشینه
 .1.2چارچوب مفهومی
معموالً جمهوری با دموکراسی مالزم بودهاست (فرهیخته ،1377 ،صص .)369‑368دموکراسی
«برابری فرصتها برای افراد یک جامعه برای شرکت آزادانه در گرفتن تصمیمات مهم سیاسی
و اجتماعی اس��ت» (آش��وری ،1347 ،ص .)87در پژوهش حاضر مقصود از دموکراسی عبارت
است از« :برابری اتباع کشور در مقابل قانون ،مسئولیت دولت دربرابر اکثریت ،اجبار به اطاعت از
قوانین ناشی از ارادۀ اکثریت ،حق رأی آزادانۀ مخفی عمومی ،انتخابات آزاد ،وجود احزاب ،آزادی
گفتار و مطبوعات و مذهب و سایر آزادیها» (آشوری ،1347 ،ص.)88
همچنین جامعۀ اسالمی به موقعیتی اشاره دارد که« :در آن ارزشها و احکام و قوانین اسالم
بر همۀ روابط اجتماعی حاکم باشد ».بنیادگرایی اسالمی هم گرایشی است که« :به ارزشهای
اولیۀ اسالمی معتقد است و پیروزی و بهروزی کشورهای اسالمی را در بازگشت به آن ارزشها
میداند ».همچنین حکومت اس�لامی ،موقعیتی را تبیین میکند که در آن« :ادارۀ امور کشور
و رس��یدگی به مسائل جامعه مطابق دستورات و قوانین اسالم است» (آقابخشی و افشاریراد،
 ،1375ص .)199انقالب اسالمی نیز« :انقالب به مفهوم مکتبی ،یعنی تغییر حاکمیت طاغوت

برای حاکمیت اهلل» معنی شدهاست؛ ولی همۀ این مفاهیم تعاریفی عام ،کلی و تفسیرپذیر دارند.
همچنین است ،عبارت جمهوری اسالمی که «حکومت جمهوری با محتوای اسالمی» تعریف
شدهاست (آقابخشی و افشاریراد ،1375 ،ص.)200
مجلس مؤسسان «مجمعی از نمایندگان ملت» است که «با انتخابات عمومی تشکیل و مأمور
تهیۀ قانون اساسی و یا تغییر بعضی از اصول آن میشود ».قانون اساسی هم «اصول و مقرراتی است

 . 1ردیابی فرایند (« :)process tracingروش یا تکنیکی است که در آن ،تحلیلگر تالش میکند ،مکانیسمهای
علّیای را مشخص کند که متغیر تبیین را به یک پیامد پیوند میدهد» (طالبان ،محمدرضا« .)1387( .تأملی بر
تکنیک ردیابی فرایند در مطالعات انقالب اسالمی ایران» .پژوهشنامۀ متین ،ش ،40صص.)116-91
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اتکای به الگوی ردیابی فرایند 1خواهد بود .پژوهش حاضر تالش میکند ،گفتمان تاریخی-نظری
ش��کلگیری ،پیروزی انقالب و استقرار ،تثبیت و تداوم حیات نظام جمهوری اسالمی ایران را
ارتقا دهد.

31

|تاريخ نامۀ انقالب | شمارۀ  |1بهـــار و تابستان | 1396

32

که نظام حکومتی و اساس قوای ادارهکنندۀ کشور را تعیین میکند و چگونگی حکومت و حدود
اختیارات آن و حقوق و وظایف افراد را معین میسازد» (آقابخشی و افشاریراد ،1375 ،ص.)76
در مقالۀ حاضر مقصود از چپ و سوسیالیست «گروهها و افرادی» هستند «که بهنحوی معتقد
به تقدم جامعه بر فرد» بودند و «نظارت عمومی را در امر تولید و توزیع ضروری» میدانستند
(جاسمی ،1358 ،صص )250–244و بهتبع آن «سوسیالیسم نظامی سیاسی-اقتصادی است
که در آن دولت از راه برنامهریزی یا بهشکلی مستقیمتر ابزارهای اساسی تولید را کنترل میکند»
(رابرتسون ،1375 ،صص .)184–183همچنین عبارت لیبرال و لیبرالیسم «به مجموعۀ روشها
و تفکراتی» اشاره دارد «که هدفشان فراهمآوردن آزادی هرچهبیشتر برای فرد» است و جریان
لیبرال عموماً از اصول :آزادی بیان ،تفکیک قوا ،توسعۀ جامعۀ مدنی ،نظارت و کنترل همیشگی
م��ردم بر حکومت ،تمایز حوزههای عمومی و خصوصی و حق مالکیت خصوصی دفاع میکند
(لیپس��ت ،1383 ،ج ،3صص .)1165-1163مقصود از مکتب یا جریان التقاطی هم اش��اره به
تعریف زیر است« :مجموعهای از نظریات که از گرایشهای متفاوت و گاه متناقض گرفته شده
و در کنار هم گرد آمدهاند و بنیانها و زیرساختهای این گرایشها و نظریات ،ناهمگون و یا در
مقابل هماند برای نمونه ،برخی برخاسته از مکاتب انسانمحور یا اومانیسم هستند و برخی دیگر
برخاسته از مکاتب «خدامحور» ،برخی برگرفته از گرایش مبتنیبر اصالت فرد و برخی برگرفته
از گرایشهای مبتنیبر اصالت جمع ،پارهای برآمده از لیبرالیسم و سکوالریسم ،و پارهای دیگر
مبتنیبر «دینمحوری» هستند» («دانشنامه رشد» ،به نشانی.)daneshnameh.roshd.ir :
 .2.2پیشینۀ تحقیق
دربارۀ موضوع قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و روندی که از تدوین پیشنویس اولیه ،آغاز
و پس از تهیۀ پیشنویس دوم به تشکیل مجلس خبرگان و درنهایت تصویب متن نهایی قانون
اساسی و تأیید آن در رفراندوم عمومی 12آذر 1358انجامید ،مطالب زیادی منتشر شدهاست؛
ولی تاکنون این موضوع در چهارچوب مس��ئله و فرضیات ارائهشده در پژوهش حاضر ،طرح و
بررسی و ارزیابی نشدهاست .رویکرد بیشتر آثار موجود دربارۀ موضوع قانون اساسی و فرایند طرح
تا تصویب نهایی آن -که به هدف دفاع یا انتقاد از مواضع و اقدامات جریانهای سیاس��ی فعال
حب و بغضهای رقابتآمیز
در عرصۀ سیاسی و اجتماعی نوشته شدهاست -جانبدارانه و پر از ّ

 .3شرکا و سهامداران انقالب1358–1356 :
در طول دوران انقالب و پسازآن -بهویژه در یکیدوس��الۀ نخست بعد از پیروزی انقالب -دهها
و بلکه صدها حزب ،گروه ،انجمن و تشکل سیاسی با نامها ،گرایشها و ایدئولوژیهای گوناگون
در عرصۀ سیاسی و اجتماعی ایران ظاهر شدند؛ ولی بهطورکلی ،شرکا و سهامداران انقالب را
میتوان به چهار دستۀ بزرگ تقسیم کرد:
 .1اسالمگرایان؛
 .2ملیگرایان لیبرال؛
 .3جریان چپ و مارکسیستها؛
 .4جریانهای التقاطی.
 . 1برای نمونه بنگرید به :اسناد و اعالمیههای حزب تودۀ ایران (از شهریور  1357تا پایان اسفند  .)1359( .)1358تهران:
حزب تودۀ ایران؛ تحلیلی مختصر از قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی «قیمنامه برای مردم ایران» .)1358( .تهران :اتحاد
کارگران و دهقانان؛ خواس��ت ملت از قانون اساسی :جمعبندی نظرات ارائهشده در سمینار .)1358( .تهران :خواست ملت
از قانون اساس��ی؛ خلیلیان ،خلیل .)1358( .نگرش��ی بر قانون اساس��ی جمهوری اسالمی .تهران :برهان؛ مواضع نهضت در
کنگرههای س��وم -چهارم -پنجم .)1362( .تهران :نهضت آزادی ایران؛ دیدگاههای مجاهدین خلق دربارۀ قانون اساس��ی.
( .)1358تهران :سازمان مجاهدین خلق ایران؛ طبقۀ کارگر :قانون اساسی و مجلس مؤسسان .)1358( .تهران :رزمندگان
آزادی طبقۀ کارگر؛ بهرامی ،قدرتاهلل .)1391( .س��ازمان مجاهدین خلق (منافقین) .تهران :زمزم هدایت؛ حقبین ،مهدی.
( .)1392از مجاهدین تا منافقین .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی؛ حیدری ،اصغر .)1387( .حزب خلق مسلمان .تهران:
کیهان؛ علیبابایی ،داود .)1394( .معماهای سیاسی در ایران دوران انقالب و بعد از انقالب اسالمی .ج .2تهران :امید فردا؛
دفتر تحقیقات وزارت ارش��اد اس�لامی( .بیتا) .بررسی مستندی از مواضع گروهها در طول سه سال پس از پیروزی انقالب
اس�لامی .قم :دفتر تحقیقات وزارت ارشاد اسالمی؛ ذخیرههای امپریالیس��م .)1360( .تهران :دفتر سیاسی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی؛ سلطانی ،مجتبی .)1367( .خط سازش .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی؛ سعیدی ،مهدی .)1354( .سازمان
مجاهدین انقالب اسالمی .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی؛ دربارۀ جنبش مسلمانان مبارز .)1360( .تهران :دفتر سیاسی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
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اس��ت 1.بههمیندلیل منابع دستاول تاریخی -که در همان برهه در نشریات و روزنامههای با
شمارگان باال در کشور یا در نشریات رسمی یا غیررسمی احزاب و جریانهای سیاسی گوناگون
منعکس شدهاست و یا در مجموعههایی از اسناد و مدارک خام گردآوری و منتشر شدهاست-
بهمراتب اطالعات دقیقتری در اختیار محققان قرار میدهد.
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در پژوهش حاضر ،نمایندگان شاخص هریک از جریانهای سیاسی-ایدئولوژیک چهارگانه ،به
شرح زیر صورتبندی شدهاست:
 .1اسالمگرایان شامل تشکلها و جریانهایی میشوند که باوجو ِد برخی تفاوتهای سیاسی
ـ فکری ،درمجموع ،از اندیشههای سیاسی و آراء فقهی ـ مذهبی آیتاهلل خمینی رهبر
ِ
تبعیت میکردند .جامعۀ روحانیت مبارز ،حزب جمهوری اسالمی،
انقالب بدون شائبه
جمعیتهای مؤتلفۀ اس�لامی ،سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ،انجمنهای اسالمی
دانشجویان و دانشگاهیان را میتوان شاخصترین و تأثیرگذارترین جریانهای اسالمگرا
ارزیابی کرد.
 .2مهمترین و تأثیرگذارترین احزاب و تشکلهای ملیگرای لیبرال ،که در آستانۀ پیروزی
انقالب شاکلۀ جبهۀ ملی چهارم را تشکیل میدادند ،شامل :حزب ایران (به رهبری کریم
سنجابی) و حزب ملت ایران (به رهبری داریوش فروهر ،که در خرداد  1358از جبهۀ
ملی جدا شد) میشد .جبهۀ دموکراتیک ملی (به رهبری هدایتاهلل متیندفتری) هم
باوجود عالیق و سالیق متفاوت در درون آن ،درمجموع در ردیف تشکلهای ملیگرای
لیبرال جای داش��ت؛ بااینحال ،حزب ایران ش��اخصترین نماین��دۀ جریان ملیگرای
لیبرال بود .جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر -که عبدالکریم الهیجی یکی از
گردانندگان آن بود -باوجو ِد عضویت برخی اعضای برجستۀ نهضت آزادی ایران در آن،
درمجموع گرایشهای لیبرالیستی داشت.
 .3حزب تودۀ ایران و س��ازمان چریکهای فدایی خلق در آستانۀ پیروزی انقالب مهمترین
تش��کلهای سیاسی چپ و مارکسیستی محسوب میشدند .سازمان پیکار در راه طبقۀ
کارگر (جناح مارکسیستش��دۀ سازمان مجاهدین خلق) ،حزب دموکرات کردستان (به
رهبری عبدالرحمن قاسملو) ،حزب کومله و سازمان فداییان خلق اقلیت (که در خرداد
مارکسیستی مهمتر آن
 1359از اکثریت جدا ش��د) ،دیگر جریانهای سیاس��ی چپ و
ِ
روزگار بودند.
 .4جریانه��ای التقاطی ،که عالیق و گرایشهای سیاس��ی-ایدئولوژیکی آنها تلفیقی از
جریانهای س��هگانۀ قبلی بود ،در قبال تحوالت و رخدادهای متعاقب پیروزی انقالب
مواض��ع پیچیدهتر و درعینحال محتاطانهتری گرفتن��د .پرآوازهترین و تأثیرگذارترین

مس��تقل و ملیگرایی بود .گرایشهای سوسیالیس��تی جامعۀ سوسیالیستها
تاحدزی��ادی تحتالش��عاع گرایشهای ملیگرایانه آن قرار داش��ت .درمجموع
دیدگاههای سیاسی این گروه به جبهۀ ملی نزدیک بود.
 .6جنب��ش برای آزادی (جنبش) :نام این تش��کل از ارگان رس��می آن هفتهنامۀ
جنبش گرفته ش��ده ب��ود و میتوان گف��ت علیاصغر حاجس��یدجوادی تنها
سخنگو و اشاعهدهندۀ افکار آن محسوب میشد .حاجسیدجوادی گرایشهای
سوسیالدموکراتیک داشت.
 .7حزب جمهوری اسالمی خلق مسلمان :گرایشهای آن تلفیقی از اسالمگرایی و
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جریانهای التقاطی در آستانۀ پیروزی انقالب عبارت بودند از:
 .1نهضت آزادی ایران :نهضت آزادی ایران در سال  1340از جبهۀ ملی جدا شده
بود .نهضت آزادی در درجۀ اول تشکلی اسالمگرا محسوب میشد ،ولی تمایالت
ملیگرایانه داش��ت و همین ویژگی اخیر ،نهضت آزادی را با احزاب و گروههای
تشکیلدهندۀ جبهۀ ملی چهارم مرتبط میساخت.
 .2سازمان مجاهدین خلق :بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق سابقۀ همکاری
با نهضت آزادی داش��تند ،ولی ایدئولوژی و روش مبارزۀ این سازمان تلفیقی از
اسالم (بهمثابۀ ایدئولوژی) و مارکسیسم (بهمثابۀ روش و علم مبارزه) بود.
 .3جاما (جنبش انقالبی مردم مس��لمان ایران /جنبش آزادیبخش مردم ایران):
جاما را کاظم سامی رهبری میکرد و در سال  1342از حزب مردم ایران جدا
ش��ده بود .جاما از تشکلهای اسالمگرا محسوب میشد و بهدلیل گرایشهای
عدالتخواهانه به سوسیالیسم نزدیک شده بود.
 .4جنبش مسلمانان مبارز :جنبش مس��لمانان مبارز را حبیباهلل پیمان رهبری
میکرد و در س��ال  1355تأسیس ش��ده بود .جنبش مسلمانان مبارز تشکلی
اس�لامگرا با گرایشهای سوسیالیس��تی محس��وب میشد (ش��ادلو،1385،
صص.)585–581
 .5جامع��ۀ سوسیالیس��تهای نهضت ملی ایران :این تش��کل میراث سیاس��ی-
ایدئولوژیکی خلیل ملکی محسوب میشد و ایدئولوژی آن تلفیقی از سوسیالیسم
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 .4دغدغۀ جمهوریت و اسالمیت نظام تا برگزاری رفراندوم «جمهوری اسالمی»
 .1.4جمهوریت و اسالمیت نظام در آراء امامخمینی؛ جریان اسالمگرا
امامخمینی رهبر انقالب ،که آراء سیاس��ی-دینی او در درجۀ اول جریان اسالمگرای انقالبی را
نمایندگی میکرد ،اولینبار در 10آبان 1357بود که «خواهان استقرار یک جمهوری اسالمی»
در ایران شد و آن را «حکومتی متکی به آرای عمومی» دانست که «شکل نهایی آن با توجه به
شرایط و مقتضیات جامعۀ ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد ».فردای آن روز هم «هدف»
انقالبیون تحت رهبری خود را «برقراری جمهوری اس�لامی» اعالم کرد (امامخمینی،1385 ،
ج ،4صص 263 ،248و  .)266ایش��ان این مهم را طی ماههای آتی بارها تکرار و تش��ریح نمود
(امامخمینی ،1385،ج ،4صص 418–417 ،412 ،349 ،334و .)479
امام در 10دی 1357به کلود شایه و ژاک روبر دو تن از مقامات سیاسی فرانسه ،تقاضا کردند
اسالمی» موردنظر خودشان معنا نماید ،گفت:
دو عبارت جمهوری و اس�لامی را در «جمهوری
ِ
«اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست ،که آرای عمومی مردم آن را تعیین
میکند .اس�لامی میگوییم ،چراکه قانون اساسی ما براس��اس آن است .جمهوری است ،یعنی
دموکراتیک؛ و اسالمی است ،یعنی قانون آن اسالمی است» (امامخمینی ،1385 ،ج ،5ص.)311
امامخمینی بعد از بازگشت به ایران ،در 14بهمن 1357طی سخنانی در مدرسۀ علوی ،اظهار

امیدواری کرد ،بهزودی «یک حکومت اسالمی ،یک حکومت عدل ،یک حکومت ملی اسالمی،
یک جمهوری که متکی بر رأی خود مردم باش��د ،مردم آزادانه رأی بدهند» در ایران تش��کیل
شود (امامخمینی ،1385 ،ج ،6ص .)51امامخمینی تا آستانۀ برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام
در 11فروردین 1358بارها قاطعانه از تشکیل نظامی با نام و محتوای «جمهوری اسالمی» دفاع
کرد (امامخمینی ،1385 ،ج ،6صص.)432–431
از مجموعۀ بیانات امامخمینی طی آبان -بهمن سال  1357چنین برمیآید که ،در منظومۀ
فکری -نظری ایش��ان« ،جمهوری اس�لامی» الگوی نوینی از حکومت محس��وب میشد که
ِ
ِ
«اسالمیت» آن در «ماهیت و محتوا» تعریف و تبیین میشد.
«جمهوریت» آن در «روش» و

از ایران خارج ش��د ،امیدواریها دربارۀ پیروزی انقالب در آیندهای قابلپیشبینی بیش��تر شد.
بههمیندلیل ،گاهی ،شخصیتها و جریانهای سیاسی فعال در عرصۀ انقالب دیدگاهها و عالیق
خود را دربارۀ ماهیت و س��اختار نظام انقالبی در روزنامهها و نش��ریات وقت مطرح میکردند و
پیشنهادهایی هم میدادند (کیهان ،ش26 ،10614دی ،1357صص 3و .)8
این نگرانیها و دغدغهها چندان هم بیدلیل نبود (کیهان ،ش28 ،10616دی ،1357ص.)3
در همان برهه برخی از رهبران اس�لامگرای انقالب در داخل کش��ور در اظهارات خود دربارۀ
ماهیت و سمتوس��وی انقالب ایران ،سهمی در حد هیچ برای دیگر جریانهای سیاسی فعال
در انق�لاب قائل میش��دند (کیه��ان ،ش28 ،10616دی ،1357ص)3؛ بنابراین طی ماههای
پایان��ی عمر حکومت پهلوی «جمهوریت» و «اس�لامیت» نظام انقالبی به مهمترین دغدغ ه و
نگرانیهای جریانها و ش��خصیتهای سیاسی -انقالبی در جناحهای مختلف تبدیل شده بود
(کیه��ان ،ش28 ،10616دی .)1357از اوای��ل بهمن  1357که روند س��قوط حکومت پهلوی
شتاب بیشتری گرفت ،مباحث و تحلیلها دربارۀ نوع و ماهیت نظام انقالبی بیشازپیش در میان
جریانهای سیاسی فعال در عرصۀ انقالب رونق گرفت (کیهان ،ش1 ،10618بهمن.)1357
مهدی بازرگان تفسیری دموکراتیک و آزاد از جامعۀ اسالمی فردای پیروزی انقالب برای مخاطبان
خود ترسیم میکرد (کیهان ،ش11 ،10626بهمن .)1357آیتاهلل سید کاظم شریعتمداری عقیده
داشت« :جمهوری اسالمی مانند هر جمهوری دیگری است» (کیهان ،ش12 ،10627بهمن.)1357
مسعود رجوی در سخنانی که نشانگر نگرانی او از آیندۀ سیاسی سازمان مجاهدین خلق بود ،گفت:
«سقوط دیکتاتوری قدمی از راه طوالنی انقالبی ماست .حداکثر حقوق دموکراتیک همۀ نیروهای
مردمی باید رعایت شود» (کیهان ،ش19 ،10632بهمن  ،1357ص .)6
فقط بعد از پیروزی انقالب بود که در صفبندی ش��رکا و س��هامداران انقالب صورتبندی
دقیقتر و انسجامیافتهتری پدیدار شد و بهتبع آن گسترۀ خواستها و عالیق سیاسی و اجتماعی
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 .2.4دغدغۀ سایر جریانهای سیاسی
از اوایل زمستان سال  1357به بعد ،که بهتدریج آشکارتر میشد حکومت پهلوی با بحران سیاسی
سراسری گسترشیابندهای مواجه شدهاست و بهتبع آن احتمال پیروزی انقالب فزونی مییابد،
سیاسی مخالف حکومت ،با تأمل بیشتری دربارۀ نوع و ماهیت نظام انقالبیای که
جریانهای
ِ
جایگزین حکومت وقت خواهد ش��د ،اندیشه میکردند .بهویژه زمانی که شاه در 26دی1357
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هریک از آنان بهگونهای ش��فافتر و دقیقتر بیان شد و درمعرض داوری مخاطبان قرار گرفت
و بهتدریج ولی مداوم ،تضادها و اختالفات سیاس��ی و ایدئولوژیکی ش��رکای انقالب سر بازکرد
ایران پس��اانقالبی نمودی عینیتر پیدا کرد .در جریان طرح
و در فضای سیاس��ی و اجتماعی ِ
و برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام ،جریان اس�لامگرای تحت رهبری امامخمینی ،که حزب
جمهوری اسالمی و جامعۀ روحانیت مبارز تهران مهمترین تشکلهای آن محسوب میشدند،
قاطعانه به «جمهوری اسالمی» رأی مثبت داد .دیگر جریانهای سیاسی به فراخور دغدغهها و
مصلحتاندیشیهایی که داشتند ،واکنشهای متفاوتی به رفراندوم نشان دادند .جریان چپ و
سوسیالیست دربرابر رفراندوم تعیین نوع نظام دو واکنش متفاوت نشان داد .طیفی از جریان چپ
که حزب توده و سازمان چریکهای فدایی خلق مهمترین تشکلهای آن محسوب میشدند ،با
تحلیل شرایط سیاسی و ارزیابی خاصی که از آیندۀ تحوالت کشور داشت ،از جریان اسالمگرای
تحت رهبری امامخمینی حمایت کرد و به رفراندوم تعیین نوع نظام رأی «آری» داد (اس��ناد
و اعالمیهها ،1359 ،...ص)81؛ ولی طیف دوم جریان چپ که تش��کلهایی مانند پیکار در راه
آزادی طبقۀ کارگر ،حزب کومله و برخی انش��عابیون سازمان چریکهای فدایی خلق در رأس
آن قرار داش��تند ،انقالب ایران را پدیدهای ناتمام و حاصل اتحاد ارتجاع و حامیان امپریالیس��م
ارزیابی کرد و با تحریم رفراندوم 11فروردین 1358خواستار ادامۀ مبارزه تا پیروزی نهایی انقالب
ضدامپریالیستی و خلقی شدند (مواضع گروهها ،بیتا ،ص.)9
در میان تشکلهای ملیگرای لیبرال ،جبهۀ ملی با هدایت حزب ایران ،باوجودآنکه در درجۀ
اول ،دغدغۀ جمهوریت داشت و خواستار تشکیل حکومت «جمهوری» بدون هیچگونه پسوند
یا پیش��وندی بود ،ولی بهدلیل مصلحتاندیشیهای سیاسی درنهایت به «جمهوری اسالمی»
رأی «آری» داد (کیهان ،ش27 ،10664اس��فند1357؛ باوریان ،1392 ،ص)233؛ ولی جبهۀ
دموکراتیک ملی ایران که ازسوی هدایتاهلل متیندفتری رهبری میشد و گرایشهای «لیبرال
دموکراتیک» داش��ت ،ضمن سرزنش جبهۀ ملی ،رفراندوم «جمهوری اسالمی» را تحریم کرد
(کیهان ،ش29 ،10661اسفند.)1357
در درون جریان التقاطی ،نهضت آزادی ایران که در درجۀ اول دغدغۀ جمهوریت داش��ت و
اسالمیت نظام را در ذیل آن تبیین میکرد ،پیشنهاد داد برای نظام انقالبی عنوان «جمهوری
دموکراتیک اس�لامی» انتخاب ش��ود؛ ولی وقتی با مخالفت صریح امامخمینی مواجه ش��د ،از

همچنان در صف انقالب و نظام نوپای جمهوری اسالمی باقی بودند.

 .5دغدغههای جریانهای سیاسی در فرایند تصویب قانون اساسی
 .1.5از مجلس مؤسسان تا مجلس خبرگان
رفراندوم 11فروردین 1358ترکیبی نمادین از اسالمیت و جمهوریت نظام آتی کشور را تأیید
کرده بود؛ ولی هنوز جریانهای سیاس��ی چهارگانه امیدوار بودند ،با ایفای نقش��ی مؤثرتر در
فرایند طرح و تصویب متن نهایی قانون اساس��ی (که مقرر بود ماهیت و محتوا ،س��اختار کلی
نظام و س��ازوکار اجرایی نهادهای برآمده از جمهوری اسالمی را تعیین و تبیین کند و صورت
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عنوان «جمهوری اسالمی» حمایت کرد .در آن میان سازمان مجاهدین خلق که گرایشهای
سیاس��ی آن تلفیقی از اسالم و سوسیالیسم بود ،باوجود تعارضی که میان آراء سیاسی خود با
اس�لامگرایان تحت رهبری امامخمینی داش��ت ،مصلحتاندیشانه از تعیین عنوان «جمهوری
اس�لامی» برای نظام انقالبی حمایت کرد (اطالعات ،ش27 ،15811اس��فند1357؛ کوشکی،
 ،1387صص .)163‑161جنبش مسلمانان مبارز به رهبری حبیباهلل پیمان و جنبش جاما به
رهبری کاظم سامی که گرایشهای سیاسی آنها تلفیقی از اسالم ،سوسیالیسم و دموکراسی
هدایتشده بود ،در رفراندوم تعیین نوع نظام به «جمهوری اسالمی» رأی مثبت دادند (مواضع
گروهها ،بیتا ،صص11و 25-16؛ ش��ادلو ،1385 ،صص .)555-554حزب جمهوری اس�لامی
خلق مس��لمان که گرایشهای اسالمگرایانۀ آن تحتالشعاع تمایالت ملیگرایانه و لیبرالی آن
قرار داشت و نیز آیتاهلل محمدکاظم شریعتمداری که خواستار ترکیبی متوازن در جمهوریت
و اسالمیت نظام بود ،به رفراندوم «جمهوری اسالمی» رأی «آری» دادند (کیهان ،ش،10658
20اسفند.)1357
بدینترتیب هنگامیکه رفراندوم 11فروردین 1358قاطعانه خواست امامخمینی را مبنیبر
تشکیل حکومت «جمهوری اسالمی» -که طبق تفسیر و تبیین خود ایشان «اسالمیت» نظام
نوپ��ای انقالبی را در «محتوا» و «جمهوری��ت» آن را در «روش» تضمین میکرد -تأیید کرد،
بهجز چند تش��کل سیاس��ی چپ و مارکسیس��ت و لیبرال -که صراحتاً رفراندوم را تحریم و
بهصف معارضان نظام جمهوری اس�لامی پیوس��تند -هنوز مهمترین تشکلهای چهار جریان
عمدۀ سیاسی (اسالمگرایان؛ چپ و سوسیالیستها؛ ملیگرایان لیبرال؛ و تشكلهاي التقاطی)
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قانونی بخشد) ،در حیات سیاسی-اجتماعی آتی کشور سهم و جایگاهی درخور به دست آورند.
موضوع برگزاری مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید ایران در آستانۀ
پی��روزی انق�لاب -و بهویژه بعد از برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام -به مطالبهای عمومی در
میان تشکلها و جریانهای سیاسی تبدیل شده بود .خود امامخمینی هم درمجموع از تشکیل
مجلس مؤسس��ان پش��تیبانی میکرد .باوجو ِد مخالفت برخی احزاب و جریانهای سیاسی ،با
دستاویز به اینکه سازوکار انتخابات و تشکیل نهایی مجلس مؤسسان زمان زیادی را تلف و در
شرایط بحرانی حاکم بر کشور ،موقعیت نظام انقالبی را آسیبپذیر خواهد کرد؛ درنهایت تصمیم
گرفته شد بهجای مجلس گستردۀ مؤسسان ،مجلس محدودتری با عنوان خبرگان قانون اساسی
متشکل از حداکثر  75نماینده تشکیل شود (فوزی تویسرکانی ،1384 ،ج ،1صص.)247-246
امامخمین��ی در 4خرداد 1358در فرمانی از دولت موقت خواس��ت تا متن نهایی پیشنویس
اخیر قانون اساسی را برای اطالع و اظهارنظر ملت ایران در نشریات و روزنامهها منتشر کند تا
نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساس��ی با اطالع از پیشنهادها و دیدگاههای دریافتشده از
مردم ایران ،متن پیشنویس قانون اساسی را بررسی و تنظیم کنند (امامخمینی ،1385 ،ج،7
صص.)483-482
برخالف جریان اس�لامگرا بس��یاری دیگر از تشکلهای سیاسی با تشکیل مجلس خبرگان
مخالفت کردند ،چون نگران بودند رقابت در چارچوب مجلس محدودتر خبرگان شانس حضور
مؤثرتر کاندیداهای آنها را در بررسی و تصویب قانون اساسی بهشدت کاهش خواهد داد.
در میان تش��کلهای جریان چپ و سوسیالیس��ت ،حزب تودۀ ایران با عرضۀ چند پیشنهاد

برای تکمیل و اصالح پیشنویس قانون اساسی ،از طرح تشکیل مجلس خبرگان حمایت کرد
و اعالم کرد در انتخابات مجلس خبرگان شرکت میکند .حزب توده دغدغهاي دربارۀ اسالميت
نظ��ام و ني��ز «جمهوریت» نظام در معنای غربی آن نداش��ت و امیدوار ب��ود متن نهایی قانون
اساس��ی «درجهت انقالبی ،خلقی و ضدامپریالیستی بهبود یابد» (اسناد و اعالمیهها،1359 ،...
صص.)151-136
سازمان چریکهای فدایی خلق مخالف تشکیل مجلس خبرگان بود چون معتقد بود مجلس
خبرگان برخالف مجلس مؤسس��ان «منافع خلق قهرمان» را تأمین نخواهد کرد و «درجهت
تصوی��ب قانونی بهمراتب ضدخلقیتر از همین پیشنوی��س حرکت خواهد کرد» (کار ،ش،21

موفقیت قابلاعتنایی کسب نخواهد کرد ،در 11مرداد از ادامۀ رقابتها کنارهگیری و انتخابات
مجلس خبرگان را تحریم کرد (اطالعات ،ش11 ،15920مرداد1358؛ باوریان ،1392 ،ص.)240
جبه��ۀ دموکراتیک مل��ی ایران دیگر تش��کل ملیگرای لیبرال که دغدغ��های جز تضمین
«جمهوری��ت» نظام نداش��ت ،در 3م��رداد 1358روند حاکم بر انتخاب��ات مجلس خبرگان را
غیردموکراتیک و ناقض حقوق اساسی مردم ایران ارزیابی و حضور در انتخابات مجلس خبرگان
را تحریم کرد (آیندگان ،ش4 ،3410مرداد.)1358
در میان تشکلهای التقاطی ،نهضت آزادی ایران -که اکثر رهبران آن در رأس دولت موقت و
عضو شورای انقالب بودند -با تشکیل مجلس خبرگان موافقت کرد و در جریان برگزاری انتخابات
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1م��رداد)1358؛ ولی با این توجیه «که تودهها هنوز انتظاراتی دارند» ،درنهایت تصمیم گرفت
برای حضور در رقابت انتخابات مجلس خبرگان کاندیداهایی معرفی کند (سه سخنرانی،1358 ،
صص 16-7و  .)25-19گروه مارکسیستی راه کارگر در زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان
از کاندیداهای س��ازمان چریکهای فدایی خلق حمایت کرد (راه کارگ��ر ،ش9 ،1آذر.)1358
سازمان مارکسیست-لنینیست پیکار باوجو ِد تحریم رفراندوم 11فروردین 1358تصمیم گرفت
به هدف «افش��ای ماهیت رژیم» در انتخابات مجلس خبرگان ش��رکت کند (احمدی روحانی،
 ،1384صص210-209؛ پیکار ،ش8 ،14مرداد .)1358حزب دموکرات کردس��تان به رهبری
عبدالرحمن قاسملو باوجو ِد انتقاد از تشکیلنشدن مجلس مؤسسان ،انتخابات مجلس خبرگان را
تحریم نکرد؛ ولی حزب کومله و گروه اشرف دهقانی که از سازمان چریکهای فدایی خلق جدا
شده بودند ،انتخابات مجلس خبرگان را تحریم کردند (بهروز ،1380 ،صص 126و 189-187؛
آیندگان ،ش8 ،3414مرداد.)1358
برای جریان ملیگرای لیبرال ـ که جبهۀ ملی نماد ش��اخص آن بود -تضمین «جمهوریت»
نظام در متن قانون اساس��ی مهمترین دغدغه محسوب میشد .جبهۀ ملی از متن پیشنویس
قانون اساس��ی حمایت کرد؛ ولی با طرح تش��کیل مجلس خبرگان مخالفت کرد و آن را نوعی
ارتجاع و انحصارطلبی دانس��ت (آیندگان ،ش10 ،3364خرداد .)1358جبهه ملی باوجو ِد این
احوال با عرضۀ برخی پیش��نهادهای اصالحی  -که آش��کارا دغدغههای جمهوریخواهانۀ آن
را منعک��س میکرد  -اعالم ک��رد در انتخابات مجلس خبرگان حضور خواهد یافت (اطالعات،
ش10 ،15919م��رداد )1358؛ ولی بعدازاین که پیشبینی کرد در انتخابات مجلس خبرگان
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خبرگان حضوری فعال داشت (صفحاتی از تاریخ معاصر ایران ،1362 ،ج ،11صص.)175-172
سازمان مجاهدین خلق ،جنبش مسلمانان مبارز ،جاما ،جنبش برای آزادی و سازمان اسالمی
شورا ،باوجو ِد مخالفتهایی که با جایگزینی مجلس محدودتر خبرگان با مجلس مؤسسان ابراز
کردند ،درنهایت تصمیم گرفتند ،با عرضۀ فهرستی ائتالفی در انتخابات مجلس خبرگان شرکت
کنن��د (ديدگاههاي مجاهدين خلق در باره قانون اساس��ي ،1358:...صص 36-9و 164-147؛
مواضع گروهها ،بیتا ،صص25-11؛ امت17 ،مرداد.)1358
حزب جمهوری اس�لامی خلق مس��لمان باوجو ِد انتقاد ش��دید از تشکیلنش��دن مجلس
مؤسس��ان ،درنهایت تصمیم گرفت در انتخابات مجلس خبرگان ش��رکت کند؛ اگرچه گفته
ش��د در برخی حوزههای انتخابیه کاندیداهای این حزب انتخابات را تحریم کردهاند (کیهان،
 11و  12مرداد .)1358آیتاهلل س��ید کاظم ش��ریعتمداری اگرچه از حامیان تشکیل مجلس
مؤسس��ان بود ،ولی درنهایت از تشکیل مجلس خبرگان حمایت کرد (آیندگان ،ش ،3271
20خرداد ،1358ص )1
 .2.5موقعیت جریانهای سیاسی در آستانۀ تشکیل مجلس خبرگان؛ ترکیب منتخبان
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برای گزینش  73نمایندۀ ،در 12مرداد 1358در سراسر
کشور برگزار شد .در آستانۀ برگزاری انتخابات ،تشکلهای تندروتر جریان چپ و سوسیالیست و
نیز بخش اعظم جریان ملیگرای لیبرال با تحریم مجلس خبرگان ،از عرصۀ رقابتهای انتخابات
مجلس خبرگان کنارهگیری کرده بودند .کاندیداهای حزب توده و س��ازمان چریکهای فدایی

خلق در انتخابات موفقیتی کس��ب نکردند و از حضور در مجلس خبرگان بازماندند (اس��ناد و
اعالمیهها ،1359 ،صص.)176-173
عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان تنها کاندیدای جریان چپ بود که آراء
الزم را برای حضور در مجلس خبرگان کسب کرد ،ولی از حضور در مجلس خودداری کرد .در
میان جریان التقاطی کاندیداهای ائتالفی سازمان مجاهدین خلق ،جاما ،جنبش مسلمانان مبارز،
جنبش برای آزادی و سازمان اسالمی شورا رأی الزم را برای حضور در مجلس خبرگان به دست
نیاوردن��د (ديدگاههاي مجاهدين خلق در باره قانون اساس��ي ،1358 ،...صص 15-12و 164-
163؛ مواضع گروهها ،بیتا ،ص16؛ شادلو ،1385 ،صص .)555-554رحمتاهلل مقدم مراغهای

 ،1368ج ،1صص.)409-344

 .3.5در صحن مجلس خبرگان
مجلس خبرگان در 28مرداد 1358فعالیت خود را آغاز کرد .برای بررسی پیشنهادهای رسیده
و تنظیم اصول قانون اساس��ی نمایندگان به ش��رح زیر در  7گروه تخصصی عضو شدند :گروه
یکم :اصول کلی ،اهداف قانون اساسی ( 10عضو)؛ گروه دوم :دین ،تاریخ ،زبان ،خط ،پرچم ،حق
 .1الزم بهيادآوري است كه رقم منتخبين مجلس خبرگان قانون اساسي  73نفر بود اما دكتر عبدالرحمن قاسملو از حضور
در مجلس خودداري كرد.
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تنها کاندیدای حزب جمهوری خلق مسلمان بود که توانست از حوزۀ انتخابیۀ آذربایجان شرقی
به مجلس خبرگان راه پیدا کند (هفتهنامۀ خلق مسلمان ،ش20 ،1مرداد.)1358
با اعالم نتایج نهایی انتخابات مجلس خبرگان آش��کار ش��د ،جریان چپ که از همان آغاز نه
دغدغۀ اسالمیت نظام را داشت و نه دغدغۀ جمهوریت نظام را (در مفهوم غربی آن) ،بهطورکامل
از عرصۀ تأثیرگذاری مس��تقیم در فرایند تدوین و تصویب قانون اساس��ی حذف شدهاس��ت.
همچنین جریان ملیگرای لیبرال ،که جمهوریت نظام تنها دغدغۀ آن محسوب میشد ،بهدلیل
تحریم انتخابات خبرگان پیشاپیش از عرصۀ رقابتها کنارهگیری کرده بود .در میان تشکلهای
جریان التقاطی نهضت آزادی ایران ،که گرایشهای سیاسی آن تلفیقی از اسالمگرایی میانهرو
و ملیگرایی لیبرال بود ،تنها گروهی محس��وب میش��د که تعدادی از کاندیداهای آن بهدلیل
ائتالف با جریان اس�لامگرا موفق ش��دند به مجلس خبرگان راه یابند .از نمایندگان اقلیتهای
دینی که بگذریم ،جریان اسالمگرای تحت هدایت حزب جمهوری اسالمی -که نفوذ و حضوری
سراسرگس��ترشیابنده در بیش��تر مناطق ایران پیدا کرده بود -در جریان انتخابات به پیروزی
قاطعی دست یافت و بیشترین نمایندگان را راهی مجلس خبرگان کرد .از  72نمایندۀ منتخب
مجلس خبرگان 58 1تن از آنان روحاني بودند .از میان این  58نفر  41نفر درجۀ اجتهاد داشتند؛
 12نفر به مرحلۀ خارج فقه و اصول رسیده بودند؛  3نفر تا سطح و  2نفر هم مقدمات خوانده
بودن��د .بهلحاظ تحصیالت جدید 44 ،عضو مجلس خبرگان زیر دیپلم بودند؛  3نفر دیپلم و 1
نفر فوقدیپلم داشتند؛  7نفر لیسانس و  6نفر فوقلیسانس بودند؛  10تن دکتری داشتند و 1
نفر هم فاقد مدرک تحصیلی بود (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی،
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حاکمیت ملی ،شوراهای منطقهای ،شوراهای دیگر ( 11عضو)؛ گروه سوم :حقوق ملت ،نظارت
عموم��ی (امربهمع��روف و نهی از منکر) ( 14عضو)؛ گروه چه��ارم :قوۀ مقننه ( 10عضو)؛ گروه
پنجم :قوۀ مجریه ( 10عضو)؛ گروه ششم :قوۀ قضائیه ( 9عضو)؛ گروه هفتم :مسائل اقتصادی
و امور مالی ( 8عضو) .گروهی هم با نام ش��ورای هماهنگی تش��کیل شد که  3عضو اصلی و دو
عضو علیالبدل داشت .در طول دوران مذاکرات مجلس خبرگان ،گروههای هفتگانه درمجموع
حدود  560س��اعت و ش��ورای هماهنگی هم حدود  280س��اعت تشکیل جلسه دادند .اصول
مصوب گروههای هفتگانه نهایتاً در جلسات علنی مجلس طرح و تصمیم نهایی دربارۀ آن اتخاذ
میشد .مجلس خبرگان قانون اساسی درمجموع  67جلسۀ علنی در یکصدونه ساعت و پانزده
دقیقه تشکیل داد و طی آن  175اصل قانون اساسی ج .ا .ایران را تصویب کرد .آخرین جلسۀ
مجلس خبرگان 24آبان 1358برگزار شد .اصول مصوب مجلس خبرگان نهایتاً در روزهای  11و
12آذر 1358به همهپرسی گذاشته شد .از مجموع  15میلیون و  785هزار و  956رأی مأخوذه
صحيح  15میلیون و  680هزار و  339نفر به قانون اساسی رأی مثبت داده بودند 78 .هزار و
 516نفر هم به قانون اساسی رأی منفی داده بودند 1.بدینترتیب حدود  99.5%شرکتکنندگان
در رفراندوم به قانون اساس��ی مصوب مجلس خبرگان رأی مثبت داده بودند (صورت مش��روح
مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ،1368 ،ج ،1ص.)307
 .4.5نسبت اسالمیت و جمهوریت در متن قانون اساسی

قانون اساس��ی ج .ا .ایران ( )1358در یک مقدمۀ مبس��وط و  12فصل و درمجموع  175اصل
تنظیم و تصویب ش��ده ب��ود .در پژوهش حاضر به هدف تبیین نس��بت میان «جمهوریت» و
«اس�لامیت» نظام ،عالوهبر مقدمه 73 ،اصل از مجموع  175اصل قانون اساسی ،به شرح زیر،
بررسی و تحلیل محتوایی شدهاست:
مقدمه( :مقدمه -طلیعۀ نهضت -حکومت اسالمی -خشم ملت -بهائی که ملت پرداخت -شیوۀ

 . 1بیشتر بهدلیل تحریم انتخابات قانون اساسی ازسوی مخالفان سیاسی ،تعداد کل شرکتکنندگان در همهپرسی قانون
اساس��ی نس��بت به رفراندوم تعیین نوع نظام در فروردین سال  1358کاهش زیادی نشان میدهد .در رفراندوم تعیین نوع
نظام بیش از  20میلیون و  400هزار نفر شرکت کرده بودند.

 فص��ل نهم :قوۀ مجری��ه ( 39اصل)151-113 :؛ (اصول بررسیش��ده-114 -113 :.)134 -124 -122 -118 -115
 فصل دهم :سیاست خارجی ( 4اصل)155-152 :؛ (اصول بررسیشده.)0 : فصل یازدهم :قوۀ قضائیه ( 19اصل)174-156 :؛ (اصول بررسیش��ده-162 -156 :.)170 -168
 فصل دوازدهم :رسانههای گروهی ( 1اصل)175 :؛ (اصول بررسیشده.)175 :مقدمۀ قانون اساس��ی بهصراحت و بهطور مکرر ماهیت و محتوای انقالب و نظام جمهوری
ِ
«اسالمیت» نظام
اسالمی را «اسالمی» دانستهاست و بیشتر بندهای آن دغدغۀ ضرورتِ تقویت
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حکومت در اسالم -والیتفقیه عادل -اقتصاد وسیله است نه هدف -زن در قانون اساسی -ارتش
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45

|تاريخ نامۀ انقالب | شمارۀ  |1بهـــار و تابستان | 1396

46

ِ
«اسالمیت»
را منعکس میکند .در آن میان ،جایگاه جمهوریت نظام تاحدزیادی تحتالشعاع
ِ
«جمهوریت» نظام را فقط در «روش» و در
حکومت قرار گرفتهاست .یعنی مقدمۀ قانون اساسی
ِ
«اسالمیت» حکومت به رسمیت شناختهاست.
راستای نیل به اهداف
در فصل اول قانون اساسی (اصول  )14-1نسبت میان اسالمیت و جمهوریت نظام به شرح
زیر تبیین و صورتبندی شدهاست:
اصل یکم قانون اساسی اگرچه ترکیبی از اسالمیت و جمهوریت نظام را منعکس میکند؛
ولی جمهوریت را مانند پشتوانهای برای تبیین و تصریح محتوا و ماهیت «اسالمی» آن ارزیابی
میکند.
تقریباً سراسر اصل دوم قانون اساسی بر محتوا و ماهیت اسالمی و دینی حکومت «جمهوری
اسالمی» تأکید و تصریح میکند.
در اصل س�وم قانون اساس��ی -که دولت جمهوری اس�لامی موظف شدهاست برای تأمین
اهداف اصل دوم همۀ امکانات خود را بسیج کند« -جمهوریت» نظام ،عمدتاً در روش تضمین
شدهاست.
اصل چهارم قانون اساس��ی با تأکید بر اینکه« :کلیۀ قوانین و مقررات مدنی ،جزائی ،مالی،
اقتصادی ،اداری ،نظامی ،سیاس��ی و غیر اینها باید براس��اس موازین اسالمی باشد .این اصل بر
اطالق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهدۀ
فقهای شورای نگهبان است» ،برای نظام جمهوری اسالمی محتوا و ماهیتی سراسر «اسالمی»
قائل شدهاست.
اصل پنجم قانون اساسی با تأکید بر اینکه ...« :در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت
امت برعهدۀ فقیه عادل و باتقوا ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را
به رهبری شناخته و پذیرفته باشند ،»...ترکیبی از «اسالمیت» نظام در محتوا و «جمهوریت»
نظام را در روش تضمین میکند.
اصل ششم قانون اساسی با اشاره به اینکه« :در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به
ِ
«جمهوریت» حکومت جمهوری
اتکای آراء عمومی اداره ش��ود» ،بیهیچ قیدی تضمینکنندۀ
اسالمی است.
اگرچه اصل هفتم قانون اساس��ی نقش ش��وراها را با اش��اره به آیۀ ش��ریفۀ «و امرهم شورا

اصل نهم قانون اساس��ی با موضوع «آزادی و اس��تقالل و وحدت و تمامیت ارضی کش��ور»
ِ
«جمهوریت» نظام را هم در محتوا و هم در روش تأیید و بر آن تأکید کردهاست.
درمجموع
اصل دهم قانون اساسی درجهت تقویت «اسالمیت» نظام ،خانواده را «واحد بنیادی جامعۀ
اس�لامی» دانس��ته و خواس��تار «اس��تواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخالق اسالمی»
شدهاست.
اصل یازدهم قانون اساسی درجهت تبیین رسالت فراملی جمهوری اسالمی ،در درجۀ اول
ِ
«اسالمیت» نظام تأکید کردهاست.
بر
در اصل دوازدهم قانون اساس��ی با موضوع دین رس��می کش��ور ترکیبی از «اسالمیت» و
ِ
«جمهوریت» نظام در چارچوب مصالح عمومی مذاهب بزرگ دین اسالم به رسمیت شناخته
شدهاست.
اصل س�یزدهم قانون اساس��ی ،موضوع «جمهوریت» و آزادي فعاليتهاي سياسي را براي
اقلیتهای دینی زرتشتی ،کلیمی و مسیحی مبهم گذاشته است.
اصل چهاردهم قانون اساس��ی ه��م ،دامنۀ فعالیت سیاس��ی و اجتماعی اقلیتهای دینی
غیراسالمی را مبهم گذاشته است.
در فصل دوم قانون اساسی (اصول  )18–15نسبت میان جمهوریت و اسالمیت نظام بهترتیب
زیر برقرار شدهاست:
اصل پانزدهم قانون اساس��ی با بهرسمیتشناختن «استفاده از زبانهای محلی و قومی در
مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس» در راستای تقویت جمهوریت
نظام گام برداشتهاست.
ِ
«اسالمیت» نظام به شرح زیر تنظیم شدهاست:
اصل شانزدهم قانون اساسی درجهت تقویت
«ازآنجاکه زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیات فارسی کام ً
ال با آن آمیختهاست
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بینه��م» در ادارۀ امور کش��ور مهم ارزیابی کردهاس��ت و بهتبع آن ترکیب��ی از «جمهوریت» و
ِ
«اسالمیت» نظام را منعکس میکند؛ ولی درمجموع اسالمیت نظام تحتالشعاع جمهوریت آن
قرار گرفتهاست.
ِ
ِ
«اسالمیت» آن
«جمهوریت» نظام را مانند یک موضوع منبعث از
اصل هشتم قانون اساسی
تأیید و تضمین میکند.
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این زبان باید پس از دورۀ ابتدائی تا پایان دورۀ متوس��طه در همۀ کالسها و در همۀ رش��تهها
تدریس شود».
در اصل هفدهم قانون اساس��ی هم بهگونهای نمادین «اسالمیت» نظام با مبدأ قرارگرفتن
«هجرت پیامبر اسالم (ص)» بهعنوان «تاریخ رسمی کشور» تأیید شدهاست.
ِ
«اسالمیت» نظام را بهصورت یک نماد
اصل هجدهم قانون اساسی هم به شرح زیر دغدغۀ
در پرچم رسمی کشور منعکس کردهاست« :پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ
با عالمت مخصوص جمهوری اسالمی و شعار «اهللاکبر» است».
در  8اصل از اصول مربوط به فصل سوم قانون اساسی ،موضوع جمهوریت و اسالمیت نظام
بهترتیب زیر از تصویب نمایندگان مجلس خبرگان گذشتهاست:
اصل نوزدهم قانون اساس��ی با این عبارت که« :مردم ایران از هر قوم و قبیله که باش��ند از
ِ
«جمهوریت» نظام را تضمین کردهاست.
حقوق مساوی برخوردارند» ،بیهیچ شرطی،
اصل بیس�تم قانون اساسی هم با تأکید بر اینکه« :همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان
در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با
ِ
«جمهوریت» نظام
رعایت موازین اسالم برخوردارند» ،ترکیبی متوازن از دغدغۀ «اسالمیت» و
را منعکس میکند.
اصل بیس�ت و یکم با این عبارت که« :دولت موظف اس��ت حقوق زن را در تمام جهات با
رعایت موازین اسالمی تضمین نماید»« ،جمهوریت» نظام در موضوع حقوق زنان را در هالهای
از ابهام قرار دادهاست.

در اصل بیست و سوم قانون اساسی با ممنوعدانستن تفتیش عقاید و مجازشمردن آزادی
عقیده« ،جمهوریت» نظام جمهوری اسالمی بیهیچ قید و شرطی ،تضمین شدهاست.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی با این عبارت که« :نشریات و مطبوعات در بیان مطالب
آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد؛ تفصیل آن را قانون معین میکند»،
کمابیش نسبتی متوازن از دغدغۀ اسالمگرایی و جمهوریخواهی نمایندگان مجلس خبرگان
را منعکس کردهاست.
اصل بیس�ت و شش�م قانون اساس��ی با این تصریح که« :احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای
سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند ،مشروط به اینکه

«اسالمیت» نظام را در محتوا و «جمهوریت» آن را در روش تضمین میکند.
اصل پنجاهوهش�ت قانون اساس��ی با اش��اره به نقش و جایگاه تعیینکنن��دۀ نمایندگان
ِ
«جمهوریت» نظام گام
منتخب ملت ایران در تشکیل قوۀ مقننه ،در راستای تضمین و تقویت
برداشتهاست.
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی هم با پیشبینی «اَعمال قوۀ مقننه» در «مسائل بسیار مهم
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی» با تصویب حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای
ملی و ازطریق برگزاری «همهپرس��ی و مراجعۀ مستقیم به آراء مردم» ،گام دیگری در تقویت
ِ
«جمهوریت» نظام برداشتهاست.
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اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند»،
ترکیبی متوازن از دغدغۀ جمهوریت و اسالمیت نظام جمهوری اسالمی را منعکس میکند.
همچنین است اصل بیس�ت و هفتم قانون اساسی که« :تشکیل اجتماعات و راهپیمایی،
بدون حمل سالح» را «بهشرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد ،آزاد» دانستهاست.
بااینحال آنچه میتواند «توازن» میان جمهوریت و اسالمیت اصول بیست و چهارم ،بیست
و شش��م و بیس��ت و هفتم و دیگر اصول مشابه را خدش��هدار کند و جمهوریت را تحتالشعاع
اسالمیت نظام قرار دهد ،تفسیرپذیری عبارات« :موازین اسالم» و «مبانی اسالم» است.
اصل س�ی و دوم قانون اساس��ی هم به ش��رح زیر «جمهوریت» نظام را تأیید کردهاس��ت:
«هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر بهحکم و ترتیبی که قانون معین میکند».
در  6اصل از اصول فصل پنجم قانون اساسی هم به موضوع جمهوریت و اسالمیت نظام چنین
پرداخته شدهاست:
اصل پنجاه و ششم قانون اساسی با این عبارت که« :حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن
خداست و هم او ،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساختهاست .هیچکس نمیتواند
این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» ،اگرچه
ِ
«اسالمیت» نظام جمهوری
ترکیبی متوازن ،ولی مشروط و تاحدی مبهم را از «جمهوریت» و
اسالمی تضمین کردهاست.
اگرچه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی «جمهوریت نظام» تحتالشعاع «اسالمیت» آن
قرار گرفتهاست؛ ولی با توجه به انتخاب غیرمستقیم ولیفقیه توسط مردم ،درمجموع این اصل،

49

اصل شصتم قانون اساسی به شرح زیر «جمهوریت» نظام را تضمین ،ولی مشروط کردهاست:
«اعمال قوۀ مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهدۀ رهبری گذارده شده ،ازطریق
رئیسجمهور و نخستوزیر و وزراء است».
اصل شصت و یکم با اشاره به تشکیل و فعالیت قوۀ قضاییه «طبق موازین اسالمی» دغدغۀ
«اسالمیت» تنظیمکنندگان قانون اساسی را منعکس میکند.
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اصول متعدد فصل ششم قانون اساسی رأی نهایی نمایندگان مجلس خبرگان را در موضوع
جمهوریت و اسالمیت نظام به شرح زیر صورتبندی کردهاست:
اصل ش�صت و دوم قانون اساس��ی «جمهوریت» نظام را بهترتیب زیر تضمین کردهاست:
«مجلس ش��ورای ملی از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند
تشکیل میگردد.»...
در همین راستا اصل شصت و سوم متذکر شدهاست« :انتخابات هر دوره باید پیش از پایان
دورۀ قبل برگزار شود بهطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد».
اصل هفتادوششم قانون اساسی با تأکید بر این موضوع که« :مجلس شورای ملی حق تحقیق
ِ
«جمهوریت» نظام برداشتهاست.
و تفحص در تمام امور کشور را دارد» گام مهمی در تأیید
اصل هفتادوهفتم بازهم در راس��تای فربهساختن «جمهوریت» نظام تأیید کردهاست که:
«عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای
ملی برسد».
اصل هفتادونهم مجلس شورای ملی را تنها مرجعی ذکر کردهاست که در شرایط اضطراری
میتواند بهطور موقت حکومتنظامی برقرار کند.
ِ
«جمهوریت» نظام صراحت نشان دادهاست:
اصل هش�تادوچهارم به شرح زیر در ضمانت
«هر نماینده دربرابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همۀ مسائل داخلی و خارجی کشور
اظهارنظر نماید».
اصل نودویکم قانون اساسی در راستای تضمین «اسالمیت» نظام و «بهمنظور پاسداری از
احکام اس�لام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها» رأی به
تشکیل «شورای نگهبان» دادهاست.
در همین جهت ،اصل نودوسوم قانون اساسی تصریح کردهاست« :مجلس شورای ملی بدون

شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را «مردم» همان محل انتخاب میکنند».
اصل یکصدوپنجم ،میان جمهوریت مندرج در اصل یکصدم با اسالمیت آن توازن برقرار
کردهاست« :تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد».
اصول مندرج در فصل هش��تم قانون اساس��ی به موضوع جمهوریت و اسالمیت نظام چنین
پرداختهاست:
اصل یکصدوهفتم ،که یکی از مهمترین اصول قانون اساسی محسوب میشد ،با برقراری
ِ
ِ
جمهوریت نظام در روش ،فرایند انتخاب
اسالمیت نظام در محتوا و
تعادل و توازنی ظریف میان
رهبر یا شورای رهبری نظام جمهوری اسالمی را برعهدۀ خبرگان منتخب مردم قرار دادهاست.
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وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد».
اصل نودوچهارم قانون اساس��ی تأکید دارد« :کلیۀ مصوبات مجلس ش��ورای ملی باید به
شورای نگهبان فرستاده شود .شورای نگهبان موظف است آن را ...ازنظر انطباق بر موازین اسالم
و قانون اساس��ی موردبررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس
بازگرداند.»...
ول��ی یکی از چالشبرانگیزترین مصوبات مجلس خبرگان که «جمهوریت» نظام را س��خت
آسیبپذیر کرده و تبعات آن ،همچنان ادامه داشتهاست ،اصل نودوهشتم قانون اساسی است
که مقرر میدارد« :تفسیر قانون اساسی به عهدۀ شورای نگهبان است که با تصویب سهچهارم
آنان انجام میشود».
همچنین اس��ت اصل نودونهم قانون اساس��ی ،که بازهم جمهوریت نظام را تحتالش��عاع
اسالمیت آن قرار داده است« :شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیسجمهور ،انتخابات مجلس
شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را برعهده دارد».
در اصول مربوط به فصل هفتم قانون اساسی جمهوریت و اسالمیت نظام به شرح زیر تبیین
شدهاست:
اصل یکصدم قانون اساس��ی در راستای تقویت «جمهوریت» نظام تنظیم و به شرح زیر
تصویب شدهاس��ت« :برای پیشبرد س��ریع برنامههای اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی،
فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفاهی ازطریق همکاری «مردم» با توجه به مقتضیات محلی ادارۀ
امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ،بخش ،شهر،
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اصل یکصدویازدهم قانون اساس��ی به شرح زیر میان جمهوریت و اسالمیت نظام نوعی
توازن برقرار کردهاس��ت« :هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی
رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصدونهم گردد از مقام خود برکنار
خواهد شد .تشخیص این امر به عهدۀ خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم است».
اصل یکصدودوازدهم در راستای تقویت «جمهوریت» نظام تصویب شدهاست« :رهبر یا
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اعضای شورای رهبری دربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند».
نسبت میان جمهوریت و اسالمیت نظام در اصول مندرج در فصل نهم قانون اساسی بهترتیب
زیر صورتبندی شدهاست:
اصل یکصدوس�یزدهم میان جمهوریت و اس�لامیت نظام نوعی توازن برقرار کردهاست:
«پس از مقام رهبری ،رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون
اساس��ی و تنظیم روابط قوای س��هگانه و ریاس��ت قوۀ مجریه را جز در موردی که مستقیماً به
رهبری مربوط میشود ،برعهده دارد».
اص�ل یکصدوچهاردهم قانون اساس��ی در راس��تای تقویت «جمهوری��ت» نظام مقرر
داشتهاس��ت« :رئیسجمهور برای مدت چهار س��ال با رأی مس��تقیم مردم انتخاب میشود و
انتخاب مجدد او بهصورت متوالی تنها برای یک دوره بالمانع است».
اصل یکصدوپانزدهم تاحدی ابهامآمیز به شرح زیر «جمهوریت» نظام را تحتالشعاع اسالمیت
آن قرار داده است« :رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی ...انتخاب گردد .»...
اصل یکصدوبیستودوم با تأکید بر اینکه« :رئیسجمهور در حدود اختیارات و وظایف
خویش دربرابر ملت مسئول است» ،گامی درجهت تقویت جمهوریت نظام برداشتهاست.
در فصل یازدهم قانون اساس��ی هم اصل یکصدوشصتودوم به شرح زیر توازنی ظریف
میان «اسالمیت» و «جمهوریت» نظام ایجاد کردهاست« :رئیس دیوان عالی کشور و دادستان
کل کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی
کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند».

در رفراندوم قانون اساسی شرکت خواهد کرد و به آن رأی مثبت خواهد داد (اسناد و اعالمیهها،
 ،1359صص .)272-269جبهۀ ملی که در جریان مذاکرات مجلس خبرگان ،از پررنگش��دن
اسالمیت نظام و فاصلهگرفتن آن از معیارهای جمهوریت در معنای غربی آن بهصراحت انتقاد
میکرد ،ش��رکت در همهپرس��ی قانون اساس��ی را هم تحریم کرد (اطالعات11 ،مرداد،1358
ش15920؛ باوری��ان ،1392 ،ص .)240در میان جریان موس��وم ب��ه التقاطی ،نهضت آزادی
ایران که نمایندگانی را هم راهی مجلس خبرگان کرده بود ،باوجودِآنکه کاس��تیهایی در متن
مصوب میدید ،ولی به رفراندوم قانون اساسی رأی مثبت داد (صفحاتی از تاریخ معاصر ایران،
 ،1362ج ،11صص .)220-218سازمان مجاهدین خلق که در طول دوران مذاکرات نمایندگان
مجلس خبرگان به برخی از اصول مصوب انتقاداتی وارد کرده بود ،هنگامیکه به پیشنهادهای
التیماتومگونۀ آن س��ازمان مبنیبر اصالح اصول مرب��وط به «والیتفقیه»« ،مالکیت» و «حق
تعیین سرنوش��ت» اعتنا نشد ،همهپرسی قانون اساسی را تحریم کرد (جنبش ملی مجاهدین
و ارتجاع ،1359 ،صص .)32-30جنبش مس��لمانان مبارز باوجو ِد انتقاداتی که به متن مصوب
مجلس خبرگان داشت ،با استناد به اظهارات امامخمینی مبنیبر احتمال اصالح بعدی قانون
اساسی ،بهصورت مشروط در رفراندوم قانون اساسی شرکت کرد و به آن رأی مثبت داد (مواضع
گروهها ،بیتا ،ص24؛ امت14 ،آذر .)1358جاما هم اگرچه قانون اساسی مصوب را با جمهوریت
نظام در تعارض میدید ،ولی نظیر جنبش مسلمانان مبارز بهگونهای مشروط در رفراندوم شرکت
ک��رد و به آن رأی آری داد (ش��ادلو ،1385 ،ص566؛ مردم ایران4 ،بهمن .)1358در آن میان
حزب جمهوری اسالمی خلق مسلمان که متن مصوب مجلس خبرگان را در تضاد با جمهوریت
نظ��ام ارزیابی میکرد ،وقتی به پیش��نهادهای اصالحیاش توجه نش��د ،از حضور در رفراندوم
خودداری کرد (کیهان5 ،آذر .)1358آیتاهلل شریعتمداری هم که اصول مربوط به والیتفقیه و
حوزۀ اختیارات آن را با اصول متضمن جمهوریت نظام در تعارض میدید ،در اوایل آذر 1358
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 .6تصویب قانون اساسی و مواضع جریانهای سیاسی
جریان اس�لامگرا که در روند تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان نقش تعیینکنندهای
ایفا کرده بود ،به تبعیت از امامخمینی رهبر انقالب و نظام نوپای جمهوری اسالمی ،قاطعانه به
همهپرسی قانون اساسی رأی مثبت داد .در میان تشکلهای سیاسی جریان چپ حزب تودۀ ایران
تنها گروهی بود که باوجو ِد برخی انتقادات از اصول مصوب قانون اساسی ،بهصراحت اعالم کرد
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خواستار رفع تناقض مذکور شد (خلق مسلمان3 ،آذر .)1358منابع دربارۀ حضور یا عدم حضور
ایشان در رفراندوم قانون اساسی اطالعی نمیدهند.
بنابر آنچه آمد ،تحلیل محتوایی متن قانون اساسی نشان میدهد ،درمجموع ،قانون اساسی
سال  1358توازنی ظریف میان «اسالمیت» و «جمهوریت» نظام ایجاد کردهاست و بهویژه عاری
از هرگونه «تبعیض جنسیتی» صریح بوده 1و در راستای احراز مسئولیتهای کالن حاکمیتی و
سیاسی تمایزی میان مردان و زنان قائل نشدهاست .با عنایت به فضای کلی سیاسی ـ اجتماعی
متعاقب پیروزی انقالب و نیز تبارشناسی فکری ـ سیاسی  72نمایندۀ مجلس خبرگان در فرایند
مذاکرات ،ما را به این نتیجه میرساند که درمجموع قانون اساسی مصوب ،معدلی از خواستها
و عالیق سیاس��ی ـ فکری و اجتماعی بیشتر الیههای معتدلتر جریانهای چهارگانۀ سهامدار
انقالب را منعکس میکردهاس��ت .محتوا و روح قانون اساسی عالوهبراینکه تعادلی نسبی میان
اسالمیت و جمهوریت نظام برقرار میکرد؛ عنایتی بسنده به موضوع عدالت اجتماعی و اقتصادی
نش��ان میداد؛ و بهتبع آن ،میشود گفت خواس��تها و انتظارات الیههای تندروتر جریانهای
سیاس��ی ،انعکاس تعیینکنندهای در متن و محتوای قانون اساسی پیدا نکرد .ضمن اینکه دو
اقلیت کوچک جمهوریخواه و اس�لامگرای تندر ِو راهیافته به مجلس خبرگان هم قادر نشدند
خواستهای خود را بر اکثریت اعتدالگرای مجلس تحمیل کنند .به عبارتی آنچه در مجلس
خبرگان قانون اساس��ی در س��ال  1358تصویب شد درمجموع حاصل ائتالف فکری-سیاسی
جریان مدافع حکومت «جمهوری اسالمی» با جریان عالقهمند بهنظام «جمهوری دموکراتیک
اسالمی» بود (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی ،1368 ،ج.)4-1
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 .7نتیجهگیری
 .1در آس��تانۀ س��قوط حکومت پهلوی ،چه��ار جریان بزرگ اس�لامگرا ،ملیگ��رای لیبرال،
مارکسیس��تها و جریان التقاطی (اس�لامگرایان سوسیالیس��ت؛ اس�لامگرایان لیبرال؛ و
سوس��یالدموکراتها) دربارۀ محتوای نظام برآم��ده از انقالبِ درحال پیروزی ،دغدغههای
سیاسی-فکری متفاوت و گاه کام ً
ال متعارضی داشتند.
 . 1همین پرهیز از تبعیض جنسیتی گام مهمی در راستای تقویت جمهوریت نظام محسوب میشدهاست.

.2

.4

.5

 .6بررسی و تحلیل محتوایی صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال 1358
م��ا را به این نتیجه میرس��اند که در موضوع جمهوریت و اس�لامیت نظام ،هفتادودو
عضو مجلس خبرگان ،درمجموع س��ه گرایش عمدۀ فکری-سیاسی زیر را نمایندگی
میکردند:
ِ
«جمهوریت»
یک -اقلیتی از نمایندگان مجلس خبرگان کسانی بودند که تضمین
نظام مهمترین دغدغۀ آنها بود؛
دو -اقلیت دیگری از نمایندگان مجلس خبرگان گروهی بودند که میش��ود گفت
ِ
ِ
«اسالمیت» نظام ،محسوب میشد؛
وکاست
تضمین بیکم
تنها دغدغۀ آنها
ِ
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در ای��ن برهه دامنۀ خواس��تها از تعیین نظامی با عناوین «جمه��وری»« ،جمهوری
دموکراتی��ک»« ،جمهوری دموکراتیک اس�لامی»« ،جمهوری دموکراتیک متعهد» تا
«جمهوری اسالمی» و «حکومت اسالمی» در نوسان بود.
ب��ا برگزاری رفراندوم و انتخاب عنوان «جمهوری اس�لامی» برای نظام انقالبی ،اگرچه
برخی از جریانهای تندروتر مارکسیست و لیبرال آشکارا بهصف معارضان نظام انقالبی
وارد شدند؛ ولی هنوز بیشتر جریانهای سیاسی امیدوار بودند در روند تشکیل مجلس
مؤسس��ان و تنظیم و تصویب قانون اساسی س��هم و جایگاهی مناسب در ارکان نظام
انقالبی بهدست بیاورند.
عدول نظام انقالبی از تشکیل مجلس مؤسسان و جایگزینکردن آن با مجلس محدودتر
خبرگان گس��ترۀ حضور رقابتآمیز جریانهای سیاسی را در عرصۀ انتخابات و مبارزه
برای ورود به مجلس خبرگان قانون اساسی کاهش داد.
نتیجۀ نهایی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان نشانگر آن بود که:
ال��ف -اقلیتی از منتخبان را کس��انی تش��کیل میدادند که هدف تأس��یس نظام
«جمهوری دموکراتیک اسالمی» را دنبال میکردند؛
ب -اقلیت دیگری از برگزیدگان کس��انی بودند که به تشکیل «حکومت اسالمی»
گرایش داشتند؛
ج -بیش��تر منتخبان مجلس خبرگان از حامیان شکلگیری حکومت «جمهوری
اسالمی» بودند.
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ِ
اکثریت بزرگ اعضای مجلس خبرگان از میان کسانی انتخاب شده بودند که
سه-
باوجو ِد اولویتدادن به مبانی اس�لامی نظام ،خواستار برقراری توازنی مطلوب
ِ
«جمهوریت» نظام در چارچوب قانون اساسی بودند.
میان «اسالمیت» و
ِ
ِ
«جمهوریت» آن را
«اسالمیت» نظام را در محتوا و
 .7درمجموع ،قانون اساسی ج .ا .ایران
در روش تضمین کردهاست.
سیاسی تعیینکنندهت ِر
 .8متن و محتوای قانون اساسی سال  1358برآیند نگرش فکری-
ِ
ِ
اکثریت بزرگتر نمایندگانی بود که با توجه به مجموعۀ ش��رایط سیاس��ی و اجتماعی
حاکم بر کش��ور و نظام بینالملل ،خواستار برقراری توازنی متناسب میان اسالمیت و
جمهوریت نظام بودند.
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	•حقبین ،مهدی .)1392( .از مجاهدین تا منافقین .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
	•خلیلیان ،خلیل .)1358( .نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .تهران :برهان.
	•خمینی ،روحاهلل .)1385( .صحیفۀ امام :مجموعۀ آثار امامخمینی (س) (بیانات ،پیامها،
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مصاحبهها ،احکام ،اجازات شرعی و نامهها)( .ج  12 ،7 ،6 ،1و ( .)22چ .)4تهران :مؤسسۀ
تنظیم و نشر آثار امامخمینی (س).
• دربارۀ جنبش مسلمانان مبارز .)1360( .تهران :دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
•دیدگاههای مجاهدین خلق دربارۀ قانون اساسی :حکومت علی علیهالسالم و قانون
اساس�ی دولت اسلام «پرتوی از سورۀ قدر» (س�خنرانیهای برادر مجاهد مسعود
رجوی) .)1358( .تهران :سازمان مجاهدین خلق ایران.
•ذخیرههای امپریالیس�م «بنیصدر و منافقین» مجموعهای از مقاالت منتشرنشده.
( .)1360تهران :دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
	•رابرتس��ون ،دیوید .)1375( .فرهنگ سیاسی معاصر :کلید آش�نایی با ایدئولوژیها و
اصطالحات پیچیده سیاسی( .عزیز کیاوند ،مترجم) .تهران :البرز.
	•س��عیدی ،مهدی .)1385( .س�ازمان مجاهدین انقالب اسلامی از تاس�یس تا انحالل
 .۱۳۵۸-۱۳۶۵تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
	•سلطانی ،مجتبی .)1367( .خط سازش :تحلیل و بررسی تحقیقی و مس تندی پیرامون
تاریخچه مواضع و عملکرد «نهضت آزادی ایران» .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
	• سه سخنرانی از :نمایندگان سازمان چریک های فدایی خلق ایران در قبال پیشنویس
قانون اساسی اول مرداد  .)1358( .1358تهران :سازمان دانشجویان پیشگام.
	•شادلو ،عباس .)1385( .اطالعاتی دربارۀ احزاب و جناحهای سیاسی ایران امروز .تهران:
مؤلف (عباس شادلو).
•طبقۀ کارگر :قانون اساس�ی و مجلس مؤسسان (مخصوص کارگران) .)1358( .تهران:
رزمندگان آزادی طبقۀ کارگر.
	•علیبابای��ی ،داود .)1394( .معماهای سیاس�ی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقالب
اسالمی (ج :)2از تدوین قانون اساسی تا تشکیل گروه فرقان( .چ .)1تهران :امید فردا.
	•فرهیخت��ه ،ش��مسالدین .)1377( .فرهنگ فرهیخته :واژهها و اصطالحات سیاس�ی و
حقوقی .تهران :زرین.
	•فوزی تویسرکانی ،یحیی .)1384( .تحوالت سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در
ایران (( .)1357-1380ج1و .)2تهران :عروج.
	•کوش��کی ،محمدصادق .)1387( .تبار ترور (مروری بر تاریخچه و کارنامۀ تروریس�تی
سازمان مجاهدین خلق) .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

ب .مقاالت و نشریات

	•طالبان ،محمدرضا« .)1387( .تأملی بر تکنیک ردیابی فرایند در مطالعات انقالب اس�لامی».
پژوهشنامۀ متین .ش.40
•اطالعات( :ش27 ،15811اس��فند)1357؛ (ش6 ،15840اردیبهش��ت)1358؛ (ش،15919
10مرداد)1358؛ (ش11 ،15920مرداد.)1358
•امت17( :مرداد)1358؛ (14آذر.)1358
•آین�دگان( :ش10 ،3364خ��رداد)1358؛ (ش 20 ،3271خ��رداد)1358؛ (ش،3410
4مرداد)1358؛ (ش8 ،3414مرداد.)1358
•پیکار( ،ش8 ،14مرداد.)1358
•جمهوری اسالمی30( ،خرداد.)1358
•خلق مسلمان( :دورۀ ،1س ،1ش3 ،3اردیبهشت)1358؛ (ش20 ،1مرداد)1358؛ (3آذر.)1358
•راه کارگر( ،ش9 ،1آذر.)1358
•کار( ،ش1 ،21مرداد.)1358
•کیهان( :ش26 ،10614دی)1357؛ (ش28 ،10616دی)1357؛ (ش1 ،10618بهمن)1357؛
(ش5 ،10622بهمن)1357؛ (ش11 ،10626بهم��ن)1357؛ (ش12 ،10627بهمن)1357؛
(ش19 ،10632بهمن)1357؛ (ش20 ،10658اسفند)1357؛ (ش27 ،10664اسفند)1357؛
(ش29 ،10666اسفند)1357؛ (ش30 ،10762تیر)1358؛ (ش2 ،10765مرداد)1358؛ (11
و  12مرداد )1358؛ (5آذر.)1358
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	•لیپست ،سیمون مارتین .)1383( .دایرهالمعارف دموکراسی( .ج( .)3کامران فانی و نوراهلل
مرادی ،مترجمان) .تهران :وزارت امور خارجه.
	•مجلس شورای اسالمی .)1368( .صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون
اساس�ی جمهوری اسلامی ایران ( .ج .)4تهران :ادارهکل ام��ور فرهنگی و روابطعمومی
مجلس شورای اسالمی.
	•نهضت آزادی ایران .)1362( .صفحاتی از تاریخ معاصر ایران :اسناد نهضت آزادی ایران.
(ج .)11تهران :نهضت آزادی ایران.
	•نهضت آزادی ایران .)1362( .مواضع نهضت در کنگرههای سوم -چهارم -پنجم .تهران:
نهضت آزادی ایران.
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•مردم ایران4( ،بهمن.)1358

ج .منابع اینترنتی
	•«دانشنامه رشد» به نشانیdaneshnameh.roshd.ir :؛ 1395 /10 /25
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