قانوناساسیجمهوریاسالمیایران؛پیشینهوسیرتدوین
61

سهراب مقدمی شهیدانی
محمدجواد فرجنژاد ابرقویی

دوره سوم سال چهاردهم شماره  52تابستان 96

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پیشینه و سیر تدوین

چکیده
تدوین قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ای��ران به عن��وان یکی از دس��تاوردهای
سیاسی بنیادین انقالب اسالمی است .اطالع از پیش��ینه ،انگیزههای اولیه و نخستین
پیشنویسهای قانون اساس��ی ،از مدعای خالف واقع برخی اعضای نهضت آزادی در
مصادره این دس��تاورد پیش��گیری خواهد کرد .این نوش��تار در پی تبیین سیر تدوین
پیشنویس قانون اساسی در قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی است و در ضمن آن،
به تبیین عملکردها و مواضع جریانها ،س��ازمانها ،احزاب و شخصیتهای سیاسی-
مذهبی در قبال تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران میپردازد.
کلیدواژهها :امام خمینی ،پیشنویس قانون اساسی ،قانون اساسی جمهوری اسالمی،
نهضت آزادی ،جریانهای سیاسی -مذهبی ایران
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مقدمه
یکی از مهمترین دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی ،سقوط نظام سلطنتی و تأسیس
نظام جمهوری اسالمی بوده است .از جمله لوازم تغییر نظام سیاسی کشور ،تدوین قانون
اساسی جدید است که در آن ،ضمن تعیین نوع نظام حاکمیتی ،حقوق اساسی مردم و
تعیین وظایف و اختیارات قوای حاکمیتی در آن متجلی میگردد .تصمیم تاریخی امام
خمینی(ره) مبنی بر لزوم کنار گذاردن قانون اساسی مشروطیت و تدوین قانون اساسی
جدید ،در حالی اتخاذ ش��د که برخی جریانهای داخلی آخرین تالشها را در آخرین
روزهای منتهی به پیروزی انقالب اسالمی برای حفظ نظام شاهنشاهی و قانون اساسی
مشروطیت به کار بستند.
در میان طرفداران حفظ قانون اساسی مشروطیت ،نام برخی از سران نهضت آزادی به
چشم میخورد 1.به عنوان نمونه مهندس مهدی بازرگان ،از اعضای باسابقه جبهه ملی
و از مؤسس��ان نهضت آزادی ،در اوایل ش��هریور  57طی نامهای خطاب به امام 2،ضمن
تشریح سیاست «مبارزه گام به گام» ،بر ضرورت حفظ قانون اساسی مشروطیت تأکید
میکند .در بخشی از این نامه تاریخی چنین آمده است:
 ...هدف نهایی البته سرنگونی رژیم است .اما در مرحله اول رفتن شاه،
در مرحله دوم نظارت و محدودیت جانشینان او ،در چهارچوب قوانین
موجود و آزادیها ،س��وم کار ک��ردن روی افکار و تش��کیل و تربیت و
تجهیزات و در مرحله چهارم تبدیل به جمهوری اسالمی.
 ...حکومت اسالمی یگانه هدف و منظور نهایی هر مسلمان باید باشد.
ال به جا بوده است اما
عنوان کردن آن در جواب سؤال خبرنگار لوموند کام ً
هنوز مشخص و شناخته نشده و تعریف واحدی پیدا نکرده ،روی کیفیت
حکومت اس�لامی از جهات عدی��ده ایدئولوژیک اقتصادی -سیاس��ی،
اداری و غیره به قدر کافی و مقبول کار نشده است لذا نمیتواند در حال
حاضر به عنوان جانش��ین قانون اساسی و مش��روطیت عرضه شود .در
افکار روشنفکران ،حتی متدینین مبارز با سابقه و در محافل بینالمللی
 .1برای اطالع تفصیلی از عملکرد «نهضت آزادی» در تدوین قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی رک :سهراب
مقدمی شهیدانی و میثم عبداللهی چیرانی ،نقدی بر مدخل «خمینی روحاهلل» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی،
تهران ،بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی ،1395 ،ص.80-83
 .2مهندس بازرگان در آذرماه سال  60طی یادداشتی به ابراهیم یزدی ،مضمون این نامه را «ماحصل بحثها و
مشورتهایی در تهران» برمیشمارد! رک :شصت سال صبوری و ش��کوری (یکصد و هجده روز در نوفللوشاتو)،
خاطرات دکتر ابراهیم یزدی ،ج 3نسخه اینترنتی) ،ص.490

عکسالعمل مطلوب ندارد...
آنگونه که میبینید ،گرچه وی خود را مستقیماً در تقابل با هدف غایی انقالب اسالمی
(یعنی تشکیل حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی) قرار نمیدهد ،اما از امام میخواهد
که «در چهارچوب قوانی��ن موجود» حرکت کند و حتی تا ش��هریور  57هم بر این باور
است که:
حکومت اس�لامی نمیتواند در حال حاضر به عنوان جانش��ین قانون
اساسی و مشروطیت عرضه شود .در افکار روشنفکران ،حتی متدینین
2
مبارز باسابقه و در محافل بینالمللی عکسالعمل مطلوب ندارد...
چه بسا او نیز به اصل حکومت دینی اعتقاد داش��ته اما با توجه به بنمایههای فکری،
توانمندیهای علمی و احاطه دانشی ،قدرت درک ماهیت چنین حکومتی را نداشته و
الجرم ،به جای تالش در جهت تحقق یک نظام دینی ،پیش��نهاد حفظ وضع موجود را
ارایه کرده است.
ن گونه که پیداست ،الگوی مطلوب مهندس بازرگان ،مبارزه گامب ه گام در چهارچوب
آ
قانون اساسی مش��روطیت اس��ت که الزمه آن عدم براندازی رژیم سلطنت بوده است.
به روایت ابراهیم یزدی ،پس از س��فر بازرگان به پاریس ،محتوای همین نامه بیجواب
بازرگان به امام ،دوباره از طرف بازرگان مطرح شده است که واکنش منفی امام را در پی
3
داشت.
مهندس بازرگان در مالقات با امام خمینی ،نظرهای خود را بیان کرد ،ولی با اقبال امام
ال قاطع نظریات ایشان را رد کردند و او هم بدون وصول
روبهرو نشد و امام به صورت کام ً
به نتیجه مطلوب به ایران بازگشت.
روایت دیدار بازرگان با امام و حواش��ی مربوط به آن ،در کتاب خاطرات دکتر فاطمه
طباطبایی -همسر مرحوم سید احمد خمینی -نیز انعکاس یافته و از این اختالفهای
1
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 .1همان ،ص.491-492
 .2دکتر ابراهیم یزدی مدعی است که موضوع گفتوگوی بازرگان با امام در سفر به پاریس نیز همین نامه بوده
است! و این نشان میدهد که تا واپسین روزهای سقوط پهلوی ،بازرگان همچنان بر حفظ قانون اساسی مشروطیت
پایفشاری داشته است .البته او بعد از عدم توفیق در جلب نظر امام با حالت قهر به ایران بازگشت!
 .3ابوالفضل توکلی بینا -از کسانی که مانند بسیاری از انقالبیون مدت کوتاهی در پاریس حضور یافته است -در
خاطراتش چنین نقل کرده است:
«مهندس بازرگان وقتی از ایران به پاریس آمد ،در اولین مالقات با حضرت امام میگوید که راه بنبس��ت است.
مردم خسته ش��دهاند ...مهندس بازرگان هم اظهار کرده بود که میخواهم با دوس��تانم مشورت کنم ...مهندس
بازرگان هم آمد ایران و پس از مشورت اعالمیه کمرنگی دادند ».رک :فرامرز شعاعحسینی (به کوشش) ،دیدار در
نوفللوشاتو :خاطرات سیاسی -اجتماعی ابوالفضل توکلی بینا ،تهران ،عروج ،1389 ،ص.229-230
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بنیادین بین امام و اعض��ای نهضت آزادی حکایت دارد 1.خان��م طباطبایی ضمن بیان
تفصیلی اختالف دو گفتمان موجود ،به اظهار نظر مرحوم س��ید احمد خمینی(ره) در
مکالمه با خود ،اینگونه اشاره کرده است:
تلفنی با احمد صحبت کردم و تحلیلهایی را که شنیده بودم برایش
گفت��م .او گفت امام همچن��ان بر این باورند که ش��اه باید ب��رود .رژیم
شاهنشاهی باید ساقط شود و به جای رژیم سلطنتی ،جمهوری اسالمی
محقق شود و متذکر شدهاند این مطالب باید به طور مکرر و پیدرپی ،به
مردم گفته شود تا نهضت مردم منحرف نشود و به سردی نگراید .احمد
گفت :البته آقای بازرگان بر موضع خود اصرار و امام هم به موضع خود
2
اعتقاد دارد.
طرفداران بقای قانون اساسی مشروطیت (که الزمهاش حفظ سلطنت پهلوی بود) ،به
شعارهایی مانند «شاه بماند ،سلطنت کند و نه حکومت» و «مبارزه در چهارچوب قانون
اساسی» متمسک شده بودند اما با تدبیر قاطعانه و تصمیم هوشمندانه امام خمینی(ره)
همه این تالشها بیفرجام ماند و «سقوط س��لطنت» و «تدوین قانون اساسی جدید»
از سوی امام به عنوان دو راهبرد انقالبی خللناپذیر و قطعی اعالم شد .امام خمینی(ره)
نیز عالوه ب��ر مخالفت با سیاس��تهای ناصحیح نهضت آزادی در جلس��ات خصوصی،
خطر انحراف انقالب اسالمی از جانب ایش��ان را بارها در جلس��ات عمومی -و البته به
دلیل مالحظات مبارزاتی ،بدون ذکر نام -مط��رح کردهاند که بازخوانی نمونهای از این
اظهار نظرها که در پاسخ به طرح بازرگان ایراد شده است ،راهگشاست .امام در سخنرانی
خود در تاریخ 29آبان  -57تنها چند روز پس از مالقات بازرگان با ایش��ان -خطاب به
دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج ،چنین میفرمایند:
من به ...بعضى از اين آقايان كه آمده بودند و مىگفتند كه «سياس��ت
قد م بهقدم» ،خوب حاال يك قدم برداريم و بعدش صبر كنيم يك مدتى
بگذرد بعد قدم دوم را برداريم ،گفتم آقا اگر شما اين قدم را سست كنيد،
[در] قدم دوم قدمهاى شما را مىش��كنند! اين طور نيست كه يك قدر
صبر كنند كه ش��ما حاال قدم اول را برداشتيد حاال ايشان سلطنت كند
نه حكومت! ...بعد از اين هم��ه جنايات حاال ديگر بيايند آقا س��لطنت
 .1فاطمه طباطبایی ،اقلیم خاطرات ،تهران ،عروج ،1391 ،ص.446-447
 .2همان ،ص.446
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 .1صحيفه امام ،ج ،5ص.58-59
 .2همان ،ج ،4ص.245
 .3به نقل از :سید حمید روحانی ،شریعتمداری در دادگاه تاریخ ،قم ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1361 ،ص.176
 .4رک :همان ،ص .164-178این نامه با امضای «روحانیون مبارز-گروه 15خرداد» نشر یافته است.
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كنند نه حكومت! اين اگر پايش مس��تقر بش��ود ،دنبال اين هستند كه
اين نهضت را بخوابانند با هر طور كه مىتوانند .اينها دنبال اين هستند.
و اگر اين نهضت بخوابد ،اين آتش��ى كه در دل مردم روشن شده است
و خدا روشنترش كند اگر اين بخوابد و اين آتش خاموش بشود ،ديگر
امكان ندارد كه اين نهضت پيدا بشود ،يا شبيه آن پيدا بشود ...ايرانىها
بيدار باشند ،ملتفت باش��ند كه در چه مقام حساسى واقع شدهاند ،االن
چه موقعيتى از براى ايران االن هست .مثل سابق نيست كه خوب حاال
امروز نشد فردا؛ خير ديگر امكان ندارد .بين موت و حياتيد شماها! بين
1
زندگى و موت هستيد.
امام از نخس��تین روزهای ورود به پاریس ،صراحتاً مخالفت خود را با حفظ ش��اه و نظام
سلطنتی (ولو به شرط کم شدن اختیارات پادشاه و عمل به مفاد قانون اساسی مشروطیت)
اعالم میکند .به عنوان مثال در تاریخ 10آبان  57صراحتاً اعالم میدارند که:
با توجه به تجارب تلخ گذشته ملت ما از اين خاندان ،هيچ گونه راه حلى
در چهارچوب شاه س��لطنت كند و نه حكومت ،قابل قبول نخواهد بود.
2
علىاالصول ما با رژيم سلطنتى مخالف هستيم.
طرفدارای از حفظ قانون اساسی عصر پهلوی ،فقط منحصر در چهرههای ملی -مذهبی
و خصوصاً اعضای نهضت آزادی نبوده ،بلکه یکی از مراج��ع تقلید قم هم در طرفداری
از تز بقای سلطنت مشروطیت ،شناخته میشود .آیتاهلل ش��ریعتمداری ،در پاییز 57
در مصاحبه با خبرگزاری فرانس��ه و خبرگزاری پارس« ،عمل به قانون اساسی وقت» را
مکفی میداند .وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری پارس ،که میپرسد« :آیا قانون
ال مورد اجراست مورد تأیید جنابعالی است؟» چنین پاسخ میدهد« :نص
اساسی که فع ً
3
همین قانون عمل بشود مورد تأیید ماست ».این نحوه موضعگیری انتقادات فراوان و
واکنشهای شدیدی را در میان انقالبیون برانگیخت .انتش��ار نامهای سرگشاده به نام
«آژیر قرمز» خطاب به «آیات عظام و علمای اعالم ایران» ،یکی از مهمترین واکنشهای
اعتراضی بود که در 14آبانماه  57در لبنان منتشر شد و در سطح وسیعی در ایران انتشار
یافت 4و بعدا ً مورد توجه رسانهها قرار گرفت و برخی رسانهها ماجرا را از شخص آیتاهلل

شریعتمداری پیگیر شدند.
نظر به مدعاهای برخی چهرههای ملی -مذهبی ،با هدف مصادره ابتکار امام در جهت
«تدوین قانون اساسی» 2،بازخوانی سیر تدوین قانون اساسی امری ضروری است .این
نوشتار بر آن اس��ت که ضمن بازخوانی س��یر تاریخی «تدوین قانون اساسی جمهوری
اسالمی» ،عملکردها و مواضع جریانها و شخصیتهای سیاسی-مذهبی مختلف را در
قبال این ماجرا روشن سازد.
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1

یک تجرب ه ناشناخته
روشن اس��ت که هیچ انقالبی بدون برخورداری از راهکارهای مترقی و برنامه روشن
ب��رای دوران پس از پیروزی ،امکان رس��یدن به ثب��ات پس از پیروزی و اس��تقرار یک
حاکمیت ماندگار در جامعه پساانقالبی نخواهد داشت .توجه به تجارب تلخ انقالبها و
نهضتهای گذشته ،این موضوع را در ذهن انقالبیون ایران به یک دغدغه جدی مبدل
کرده بود که ناگزیر میبایس��ت برای دوران پس از پیروزی ،برنامه عملی ایجابی داشته
باشند .تشکیل گروه والیت در آغاز دهه چهل ،و بعد هم آغاز دروس والیت فقیه امام در
سالهای پایانی دهه چهل (سال  ،)1348در پیگیری چنین دغدغهای اهمیت تاریخی
داشت و در کانونهای نخبگانی (و حتی در میان عموم مبارزان) بازتاب نسبتاً گسترده
یافت .این تکاپوها در ابتدای دهه پنجاه شمسی (سال  ،)1354منجر به تدوین نخستین
پیشنویس «قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» گردید .سندی بسیار مهم که تقریباً
در تمام مقاالت و کتابهای مربوط به بررسی تاریخ حقوق عمومی و اساسی در ایران ،از
آن سخنی به میان نیامده است .این سند بسیار مهم ،که البته از موضوع این مقاله خارج
اس��ت ،نش��ان میدهد که کانونهای انقالبی در ایران ،به موازات تالش برای براندازی
رژیم س��لطنتی ،در پی ایجاد یک حکومت دینی مردمس��االر بودهاند .بعید نیست که
« .1ایرانپست» ،جمعه  27آذر  ،1357ص.7
 .2برخالف مستندات تاریخی ،برخی از ملی -مذهبیها تالش میکنند التفات به لزوم قانون اساسی را به خود
نسبت دهند .به عنوان نمونه دکتر ابراهیم یزدی در کتاب خاطرات خود ادعا دارد لزوم نوشتن پیشنویس را او به
امام پیشنهاد داده است« :موضوع دیگری که در این گفتوگوهای صبحگاهی مطرح کردم این بود که آقا حاال دنیا
خوب میداند که ملت ایران و ش��ما چه نمیخواهید ،ولی نمیداند چه میخواهید .اینکه بگوییم شاه برود کافی
نیست .شاه باید برود ،اما چگونه؟ و به عالوه با رفتن او کشور با خأل روبهرو میشود ،ما چه برنامهای برای بعد از رفتن
او داریم؟» (ابراهیم یزدی ،شصت سال صبوری و ش��کوری ،ج ،3ص127و « ،)128بنابراین تنها راه حل عملی و
کم ضرر ،تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید است .هر نظامی با قانون اساسی آن تعریف میشود .برای تسریع
امور میتوانیم این پیشنویس را تدوین کنیم و س��پس یک مجلس مؤسسان منتخب مردم آن را بررسی و نهایی
کند( ».همان ،ص)151

تصمیم تاریخی امام خمینی(ره)
مبنی بر لزوم کنار گذاردن قانون
اساسی مشروطیت و تدوین
قانون اساسی جدید ،در حالی
اتخاذ شد که برخی جریانهای
داخلی آخرین تال شها را
در آخرین روزهای منتهی به
پیروزی انقالب اسالمی برای
حفظ نظام شاهنشاهی و قانون
اساسی مشروطیت به کار بستند
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 .1برای اطالع تفصیلی از مفاد این پیشنویس و نیز مشاهده اسناد مرتبط با آن رک :سهراب مقدمی شهیدانی
(به کوشش) ،نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اس�لامی ایران ،تهران ،بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه
انقالب اسالمی.1396 ،
 .2برای اطالع تفصیلی در مورد سیر تکوین حکومت اسالمی و دعوت امام از نخبگان دانشگاهی و حوزوی برای
تأمل پیرامون ابعاد حکومت اسالمی رک :حس��ن مقدمی شهیدانی و علی رس��تمی« ،پیشینهشناسی مفهومی
جمهوری اسالمی»15 ،خرداد ،دوره سوم ،س ،13تابستان  ،1395ص.93-132

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پیشینه و سیر تدوین

سیر تدوین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسالمی
در شرایطی که حتی برخی شخصیتهای سیاسی و مذهبی مشهور بر حفظ قانون اساسی
سلطنت تأکید داشتند امام خمینی(ره) مسئله تدوین قانون اساسی جدید را مستقیماً پی
گرفت .ایشان در گذشته نیز پس از انتشار جزوات دروس «والیت فقیه» در سال  ،48در
ضمن دعوت عمومی از همه طالب و دانشجویان ،بر مطالعه پیرامون کیفیت اجرای حکومت
اس�لامی تأکید ورزیده بود 2،و در لبیک به این درخواست عمومی ،حرکتهای فراگیری
ن یافته بود که انتشار نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسالمی در سال 54
ساما 
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تدوینکنندگان این پیشنویس (که البته تاکنون
ناش��ناخته ماندهان��د) ،نیمنگاهی ب��ه نمونههای
تحققیافته حکومت «جمهوری اسالمی» در برخی
کشورهای اسالمی و نیز تولیدات برخی متفکران
مسلمان در جای جای س��رزمین اسالمی داشته
باش��ند و از ایشان الهام گرفته باش��ند ،اما پیش از
بررس��ی مفاد این پیشنویس و انگیزه و آبش��خور
فکری نگارندگان آن ،اصل چنین اقدامی ،بس��یار
پر اهمیت و قابل تقدیر اس��ت و طبع��اً مدعاهای
واهی برخی افراد که خود را مبتکر ایده «جمهوری
اسالمی» معرفی میکنند را باطل میکند 1.پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسالمی
در سال  1354به دلیل ضبط آن توسط ساواک (در اداره پست) ،در محافل انقالبی امکان
نشو و نما و بحث و بررسی نیافت و لذا تلقی عمومی آن است که نخستینبار در سال 57
نسبت به نگارش پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسالمی ،اقدام شده است! در این
نوشتار بدون مدخلیت دادن به پیشنویس سال  ،1354سیر تدوین پیشنویس نهایی
قانون اساسی جمهوری اسالمی را مورد بررسی قرار میدهیم.
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یکی از آنهاست 1.اما با نزدیک شدن به موسم سقوط نظام شاهنشاهی و پایفشاری امام بر
تأسیس نظام اسالمی ،ایشان اینبار دستور تهیه پیشنویس قانون اساسی را در ایام حضور
در نوفللوشاتو به دکتر حسن حبیبی واگذار کرد .وی دوشنبه دوم بهمن  57پیشنویس
اولیه خود را به امام داد و قرار بود که به تهران آورده ش��ود تا دیگران هم نظر دهند 2.اما به
دلیل بسته بودن فرودگاهها ،امام پیشنویس را به وی پس دادند تا در رفت و آمدها از بین
نرود .به گفته وی دو گروه نیز در تهران اقدام به تهیه پیشنویس کرده بودند که این مطلب
3
را بعد از سفر به ایران فهمیدند.
 .1حجتاالسالم والمسلمین سید حمید روحانی در جلد  4کتاب نهضت امام خمینی(ره) ،از سلسله پژوهشهایی
حول حکومت اسالمی س��خن میگوید .از جمله آن تحقیقات نوشتن قانون اساس��ی برای جمهوری اسالمی در
سال  54میباشد .وی بیان میکند که «بیتردید این طرح و اندیش��ه و متن قانون اساسی جمهوری اسالمی در
سال1354در نجف از نظر امام گذشت و با او مطرح شد .نمیتوان باور کرد آنهایی که متن قانون اساسی جمهوری
اس�لامی را برای عناصر و چهرههای گوناگون ایران حتی مقامات ژاندارمری و س��اواک پست کردهاند ،این طرح
را با امام در میان نگذاش��ته و از نظر او نگذراندهاند .افزون بر این ،آنچه در ایران میگذش��ت ،اعالمیهها ،نامهها و
شبنامههایی که پخش میشد ،حتی شعاری در گوشهای نوشته میشد ،کسانی در ایران ،بیدرنگ آن را برای امام
گزارش میکردند و امام را در جریان میگذاشتند ».رک :سید حمید روحانی ،نهضت امام خمینی ،ج ،4ص.129
 .2دکتر حبیبی« :من از همان اوائل در مورد حقوق اساسی اسالم و شیعه تحقیقات کرده بودم و جزوهای هم به
عنوان امامت در حقوق شیعه نوشته بودم و بر این اس��اس مفاهیم والیت فقیه و امامت را با موازین حقوق اساسی
غرب بیان و قالببندی کرده ،اشاره کرده بودم که حقوق عمومی و حقوق خصوصی در اسالم مجزا نیست و این یک
پایه جامعهشناختی دارد ...با توجه به کوششهایی که در مورد تطبیق امامت با حقوق اساسی جدید کرده بودم،
اقدام به تهیه یادداشتهایی کردم که در آن زمان ما میگفتیم یادداشت و حال میگویند پیشنویس و البته فرصت
بزرگی که پیش آمده بود ،امکان دسترسی به امام و کسب فتاوای حقوقی ایشان بود .به این ترتیب مسائلی که برای
من مبهم بود و یا الزم بود که نظر امام اخذ شود از ایشان سؤال میکردم ...باألخره این یادداشتها در آخر بهمنماه
آماده شد[ .ظاهرا ً اشتباهی در گفتار ایشان هست ،زیرا در ادامه از ابتدای بهمن سخن میگوید ].بعد از اینکه این
یادداشتها حاضر شد ،با یکی از آقایان اهل علم که آنجا بودند دو شب نشستیم و این قانون را از نظر شرعی و فقهی
ال نظرات امام را در مورد شورای نگهبان کسب
مورد بررسی قرار دادیم .به خصوص قسمت شورای نگهبان را که قب ً
کردیم ...به هر صورت در روز دوشنبه دوم بهمنماه این پیشنویس را تقدیم امام کردم و این بدین علت بود که در
روز پنجشنبه همان هفته قرار بود به تهران بیاییم و قرار بود که قبل از ما هیئتی روز سهشنبه به تهران بیاید .نظر امام
این بود که متن پیشنویس را این گروه به تهران ببرد تا در آنجا مورد بررسی عدهای از فقها قرار بگیرد( ».مصاحبه
اختصاصی کیهان با دکتر حبیبی ،58/6/11 ،شماره .10797رک :سند شماره)117
 .3در مصاحبه دکتر حبیبی ،تنها به نام برخی افراد اش��اره شده است و به طور مش��خص نام گروه خاصی برده
نمیشود .البته دکتر کاتوزیان به دعوت ش��دن عدهای به منزل آقای صدر حاج سیدجوادی اشاره میکند؛ دکتر
کاتوزیان« :نهضت آزادی به اروپا رفته بودند و آنجا قرارهایی گذاشته بودند .شورای انقالب تشکیل شده بود .در این
زمان از عدهای که حدود  ۴۰یا  ۵۰نفر میشدند دعوت کردند که در منزل آقای صدر حاج سیدجوادی که بعدها
وزیر دادگستری دولت موقت بازرگان شد گردهم آیند .صدر حاج س��ید جوادی در آن جلسه گفت« :به هر حال
امام روزی به ایران خواهد آمد و ما باید آمادگی داشته باشیم .دست روی دست گذاشتن درست نیست .باید قانون
داشته باشیم ».آن گردهمایی تا چند جلسه دیگر هم ادامه یافت ولی اختالف نظرها در آن گروه بسیار زیاد بود و از
همان ابتدا معلوم بود که به نتیجهای نخواهند رسید .به همین جهت دکتر حسن حبیبی به عنوان نماینده امام از
اروپا به تهران آمد و گفت امام گفتهاند یک عده محدودی که هم مسلمان باشند و هم آگاه به مسائل روز و انقالبی
باشند انتخاب کنید و از آنان برای نوشتن پیشنویس قانون اساسی استفاده شود .خود دکتر حبیبی نیز ترجمهای
از قانون اساسی فرانسه تهیه کرده و به امام نشان داده بودکه امام گفته بودند به ایران بروید و دکتر حبیبی نیز آن
را در کمیسیونی حقوقی مطرح کرد ».ناصر کاتوزیان« ،گذری بر تدوین اولین پیشنویس قانون اساسی» ،حقوق
اساسی ،س ،1ش ،1پاییز  ،82ص .)124از طرفی آقای میناچی نیز میزبان برخی افراد (ظاهرا ً همان افراد نام برده
در متن دکتر حبیبی) بوده است .لذا به نظر میآید اشاره دکتر حبیبی ،به جلسات صدر حاج سید جوادی و جلسات
آقای میناچی میباشد ،که ایشان با اعضای جلسات آقای میناچی کار را ادامه میدهد.

69
دوره سوم سال چهاردهم شماره  52تابستان 96

 .1صحيفه امام ،ج ،6ص.55

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پیشینه و سیر تدوین

با ورود امام به ایران ،ایش��ان در حکم نخس��توزیری بازرگان به تاریخ 15بهمن ،57
زمینهس��ازی برای تغییر نظام سیاسی و تدوین قانون اساس��ی را یکی از وظایف اصلی
دولت موقت برشمردند تا همچنان بحبوحه حوادث انقالب ،مانع از تدوین قانون اساسی
جدید نگردد .در حکم بازرگان چنین آمده است:
جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان :بنا به پيش��نهاد شوراى انقالب،
بر حسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به
اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در
سراسر ايران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است ...جنابعالى را بدون
در نظر گرفتن روابط حزبى و بس��تگى به گروهى خاص ،مأمور تشكيل
دولت موق��ت مىنمايم تا ترتي��ب اداره امور مملك��ت و خصوصاً انجام
رفراندوم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور
به جمهورى اسالمى و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت
تصويب قانون اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر
1
طبق قانون اساسى جديد را بدهيد.
جالب آنکه همزمان با حکم نخس��توزیری دولت موقت ،دقیقاً در همین روز ،نامهای
تاریخی از ش��هید صدر وجود دارد که در آن پیشنویسی برای قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ارایه داده است .شهید صدر این متن را در پاسخ به سؤال تعدادی از علمای
لبنان و در مقام تبیین دیدگاه فقهی خود پیرامون «قانون اساس��ی جمهوری اسالمی
ایران» نگاشته است .ایش��ان پس از ذکر ویژگیهای انقالب اسالمی ،به نقش بیبدیل
رهبری نهضت تحت عنوان «مرجعیت رش��یده» تأکید میورزد و در ادامه اندیشههای
بنیادین در پیشنویس قانون اساسی را توضیح میدهد .ایشان آنگاه به بیان روشهای
اعمال حاکمیت از سوی مردم و همچنین شرایط و ویژگیهای شخصی که مسئولیت
مرجعیت را قبول میکند ،میپردازد .در بخش پایانی نامه نیز ش��هید صدر تعدادی از
اهداف جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور را برمیشمارد و نظریه کوتاه فقهی خود
در این نامه را ،تنها به عنوان پیشنهادی که قابل بررسی و اجراست معرفی مینماید .نامه
مورد بحث به تاریخ  6ربیعاالول  1399برابر با  15بـهـمـن  1357شمس��ی (پیش از
رفراندوم تعیین نظام سیاسی و قبل از انتشار رسمی پیشنویس قانون اساسی جمهوری
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اسالمی ایران) نگاشته شده است 1.این نامه اکنون به زبان فارسی ترجمه شده و در اختیار
2
همه محققین فارسیزبان قرار دارد.
به گفته دکتر حبیبی ،وی به همراه آقایان صدر حاج س��ید جوادی 3،ناصر کاتوزیان،
محمدجعفر لنگرودی ،عبدالکریم الهیجی 4و ناصر میناچی 5پیشنویس قانون اساسی
را در  160اصل تکمیل و اصالح نمودند 6.دکت��ر کاتوزیان نام آقای فتحاهلل بنیصدر 7را
نیز به این جمع اضافه میکند 8.پیشنویس در تاریخ 7اس��فند  57به امام تحویل داده
 .1به تازگی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر اعالم کرده که در آستانه پیروزی انقالب اسالمی و بعد از ورود امام
خمینی به ایران ،ش��هید صدر تألیف مجموعهای با نام «االسالم یقود الحیاه؛ اس�لام راهبر زندگی» را آغاز نموده
است .به نوشته این مرکز ،نگارش اولین مقاله از این مجموعه در تاریخ  15بهمن 6( 1357ربیعاالول 1399ق) به
پایان رسیده و «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه االسالمیه فی ایران؛ نگاهی فقهی و مقدماتی
به پیشنویس قانون جمهوری اسالمی ایران» نام گرفته است .به گفته این مرکز پژوهشی ،به دلیل شرایط امنیتی
عراق ،این پیشنویس به شکل پاسخ به استفتاء نگاشته شده و در تاریخ  6اسفند 57به ایران فرستاده شده است.
از قول شهید صدر چنین آمده است« :رهبران بزرگوار انقالب در ایران مشغول به کارها و مشکالت پرشمار مربوط
به برقراری امنیت و تحکیم پایههای انقالب هستند و بیشک در این زمان این فرصت برای آنها مهیا نمیشود که
به تأمین جنبههای فکری نهضت بپردازند و ما باید در این زمینه ،ولو با همین تالش ساده ،به ایشان کمک کنیم».
گفتنی است مقاالت مربوطه در سال  58برای نخستینبار ترجمه شده است .اکنون مجموعه مقاالت شهید صدر در
موضوع پیشگفته با نام «اسالم راهبر زندگی» توسط پژوهشگاه تخصصی شهید صدر نشر یافته است .برای اطالع
بیشتر در این باب رک :پایگاه رسمی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر www.imam-sadr.com
 .2رک :محمدباقر صدر« ،نگرشی فقهی و مقدماتی به پیشنویش قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» ،ترجمه
امینرضا عابدینژاد داورانی ،اندیشه صادق ،ش ،10بهار  ،1382ص.8-18
 .3وی از اعضای اولیه و بنیانگ��ذار نهضت آزادی ایران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی ،دادس��تان تهران،
عضو شورای انقالب ،وزیر دادگستری ،وزیر کشور ،نماینده مردم قزوین در اولین دوره مجلس شورا ،پیش و پس از
انقالب بوده و به مدت  ۳۰سال سرپرستی دائرهالمعارف تشیع را عهدهدار بوده است.
 .4حقوقدان و از مؤسسین جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر.
 .5وی از مؤسسان حسینیه ارشاد به شمار میرفت و تا پایان عمر نیز عهدهدار سمت مدیریت این مرکز بود .نیز
ارتباط نزدیکی با اعضای نهضت آزادی داشت و در دولت موقت ،عهدهدار وزارت ارشاد بود.
 .6دکتر کاتوزیان تعداد اصول آن پیشنویس را 150 ،اصل بیان میکند.
 .7او از اعضای اصلی نهضت مقاومت ملی و عضو کمیته اجرایی و کمیته انتشارات و تبلیغات بود.
 .8دکتر کاتوزیان« :بنابراین میتوان گفت اولین پیشنوس قانون اساسی در هیئتی تصویب شد که اعضای آن
عبارت بودند از دکتر حبیبی ،دکتر جعفری لنگرودی ،مرحوم فتحاهلل بنیصدر که بعدها دادستان کل کشور شدند،
آقای الهیجی ،آقای میناچی و خود من .آقای میناچی به دلیل مشغله زیاد ،کمتر در جلسات کمیسیون شرکت
میکرد ولی از لحاظ تهیه مکان و غذا پیوسته ما را یاری میکرد و محور تشکیل کمیسیون بود .بنیصدر نیز از نیمه
راه از ما جدا شد و گفت انقالب در جای دیگر به من نیاز دارد و در حکومت موقت با سمت دادستان کل کشور شروع
به فعالیت کرد .از آن جمع چهار نفری بنده مسئول نوشتن اصول پیشنویس شدم .یعنی مذاکرات را میشنیدم
و خود نیز پیشنهاداتی میدادم .با توجه به نیازهایی که انقالب داشت ،میخواستیم جلوی ضرباتی که از حکومت
سابق خورده بودیم ،گرفته شود .لذا پس از مذاکرات و تجزیه و تحلیل فراوان ،مذاکرات را به صورت اصل مینوشتم.
بس��یاری از اصول را هم در منزل تهیه میکردم و در جمع مطرح میکردم که اگر مورد موافقت قرار میگرفت به
عنوان اصل قانون اساسی نوشته میشد .در طول دو یا سه ماه توانستیم کار را تمام کنیم .به طوری که گاهی در روز
 15ساعت کار میکردیم و باألخره  150اصل قانون اساسی را نوشتیم».
رک :ناصر کاتوزیان« ،گذری بر تدوین اولین پیشنویس قانون اساسی» ،حقوق اساسی ،س ،1ش ،1پاییز ،82
ص 124و .125

میش��ود 1و در تاریخ 10اس��فند به توصیه امام برای علما در قم فرس��تاده ش��د 2و در
24اس��فند متن نهایی حاصل از تلفیق نظریات علما توس��ط همان جمع فوقالذکر ،را
به امام دادند 3.همچنین در تاریخ 27اس��فند از طریق آقای صدر حاج سید جوادی به
هیات دولت تحویل داده ش��د .در هیئت دولت نیز در شورای طرحهای انقالبی زیر نظر
دکتر یداهلل سحابی 4پیشنویس مورد بررس��ی قرار گرفت 5.عزتاهلل سحابی فرزند وی
میگوید« :در این مرحله دکتر سنجابی از طرف حزب ملت ایران ،دکتر صحت از طرف
حزب مردم ایران و یکی و دو نفر حقوقدان دیگر روی آن کار کردند .من هم حضور داشتم.
طرح اولیه کمی تعدیل شد 6».پیشنویس بعد از دولت موقت به شورای انقالب رفت و
تقریباً با سرعت تصویب شد 7.پیشنویس تصویبش��ده در دولت موقت یک مرتبه در
تاریخ  8و  9اردیبهش��ت  58در  160اصل منتشر ش��د 8و پارهای از نظریات امام در آن

 .1مصاحبه اختصاصی کیهان با دکتر حبیبی ،58/6/11 ،شماره  ،10797ص .10ناصر کاتوزیان ،گامی به سوی
عدالت ،ج ،1ص.535
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ناصر میناچی وزیر اطالعات دولت موقت در تاریخ  8اس��فند  57اعالم کرد که «طرح قانون اساس��ی در دست
امام خمینی است( ».کیهان ،57/12/9 ،ش ،10649ص )3البته دکتر کاتوزیان این تاریخ را  19بهمن (روز دیدار
کارکنان نیروی هوایی با امام) بیان میکند اما ظاهرا ً اشتباه میگوید زیرا در ابتدای خاطرات خود (ص ،118نشریه
حقوق اساس��ی) میگوید« :به خاطر میآورم که روز  22بهمن زمانی که پادگانها سقوط کردند به همراه دکتر
حسن حبیبی که او نیز از نویسندگان پیشنویس بود از حس��ینیه ارشاد [محل برگزاری کمیسیون پیشنویس]
برمیگشتیم »..که نشان میدهد تاریخ  19بهمن اشتباه است و همان تاریخ  9اسفند که دکتر حبیبی میگوید،
درست میباشد.
 .2ناصر کاتوزیان« ،گذری بر تدوین قانون اساس��ی» ،همان ،ص125؛ نیز مصاحب��ه اختصاصی کیهان با دکتر
حبیبی ،58/6/11 ،شماره ،10797ص.10
 .3مصاحبه اختصاصی کیهان با دکت��ر حبیبی ،همان .دکتر کاتوزیان بیان میکند که در این جلس��ات آقایان
میناچی و بنیصدر حضور نداشتند .رک :کاتوزیان ،گامی به سوی عدالت ،ج ،1ص.537
 .4از اعضای مؤسس نهضت آزادی ایران بود.
 .5مصاحبه اختصاصی کیهان با دکتر حبیبی ،همان.
 .6ماهنامه چشمانداز ایران« ،شریعتی الگوی آرمانی توسعه» ،ش ،26ص .70عزتاهلل سحابی میگوید« :طرح
اولیه کمی تعدیل شد .حبیبی اختیارات رئیسجمهور را خیلی باال برده بود و در مقابل نخستوزیر را خیلی ضعیف
کرده بود ،در کمیسیون هیئت دولت که پدر بنده ریاست آن را بر عهده داش��ت ،اختیارات نخستوزیر را باالتر و
اختیارات ریاستجمهوری را پایین آوردند تا تعادلی برقرار شود».
 .7در روزهای  6،8،10،11،12،13،17،24خرداد  58بخش��ی از جلسات ش��ورای انقالب به این امر اختصاص
یافت .شهید محمدجواد باهنر« :شورای انقالب نگاهی فوری و گذرا به پیشنویس کرده و چون باید نظرات عموم
مردم لحاظ شود ،الزم بود مجلسی از صاحبنظران تشکیل شود ...شورای انقالب در مورد این طرح و پیشنویس
نظر مساعد و موافق خودش را اعالم نمیکند بلکه منتظر است نظرها جمع شود و در مجلس خبرگان دقیقاً به کار
تنظیم و تکمیل و اصالح این قانون اساسی رسیدگی شود و حتی شورای انقالب آماده است که بپذیرد و دگرگونی
اساسی و مبنایی در بسیاری از موارد این قانون را( ».جمهوری اسالمی ،به تاریخ )58/5/13
 .8کیهان 8 ،و  9اردیبهشت  ،58شمارههای  10694و 10695؛ نیز رک :سند شماره.46

اعمال شده بود 1و به عنوان پیشنویس مقدماتی خوانده شد.
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2

نظریات مختلف پیرامون ضرورت و کیفیت تأسیس مجلس مؤسسان
بعد از انتشار رسمی پیشنویس مصوب دولت موقت و شورای انقالب (در  151اصل)
در تاریخ  358/3/24بحثهای داغی پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت تش��کیل مجلس
مؤسسان قانون اساسی شکل گرفت .در مورد تشکیل مجلس مؤسسان یا خبرگان یا به
رأی گذاشتن همان پیشنویس سه نظریه کلی وجود داشت:
 .1تشکیل مجلس مؤسسان و تصویب قانون اساسی توسط آن :نظر آقایان مهدویکنی،
یداهلل سحابی ،مهدی بازرگان ،ابوالحسن بنیصدر ،داریوش فروهر.
 .2برگزاری رفراندوم :نظر آقایان سید علی خامنهای ،اکب ر هاشمی رفسنجانی ،عزتاهلل
سحابی ،قطبزاده.
 .3تشکیل مجلس کوچکتر (خبرگان قانون اساس��ی) :نظر آقایان بهشتی ،موسوی
4
اردبیلی ،طالقانی.
البته در این زمینه نظری��ات دیگری نیز مطرح بود که کمت��ر در کانون توجهات قرار
داشت .در اینجا به چهار مورد از مهمترین آنها اشاره میشود:
 .1نظر آیتاهلل سید کاظم ش��ریعتمداری :معتبر بودن قانون اساسی مشروطه همراه
ال
با حذف اصول مربوط به سلطنت و عدم نیاز به مجلس خبرگان 5.البته این نظریه عم ً
پذیرفته نشد .امام در س��خنرانی خود اعالم نمود که چون رژیم سلطنتی غیر قانونی و
6
نامشروع است ،قانون اساسی این نظام هم از اعتبار ساقط است.
 .2برگزاری همزمان رفراندوم جمهوری اس�لامی و قانون اساسی تا مردم هنگام رأی
به جمهوری اسالمی بدانند که به چه نظام و قانونی رأی میدهند .این پیشنهاد نیز در
7
شورای انقالب رد شد.
 .1سید جواد ورعی ،مبانی و مستندات قانون اساسی ،ص.61
 .2یداهلل سحابی ،کیهان ،58/2/22 ،ش10704؛ حسن حبیبی آن را متن دستکاری شده پیشنویسی شمرد
که با استفاده از متن اولیه تهیه شده بود .رک :کیهان  ،58/10/25ش10906؛ نیز ناصر کاتوزیان ،حقوق اساسی،
«گذری بر تدوین قانون اساسی» ،همان.
 .3کیهان  ،58/3/24ش10732؛ نیز رک :اسناد شماره  4و .8
 .4صورت مذاکرات شورای انقالب ،جلسه مورخ  58/2/25به نقل از :سید جواد ورعی ،مبانی و مستندات قانون
اساسی به روایت قانونگذار ،ص.39
 .5کیهان ،58/7/15 ،ش ،10824ص.3
 .6صحیفه امام ،ج ،5ص.304
 .7صورت مذاکرات شورای انقالب ،ج ،1ص.21

 .3تدوین قانون اساسی توسط آقایان و معتقدان به
اصول انقالب؛ این افراد که مورد اعتماد رهبر و مردم
هستند به وس��یله یک ش��ورای محدود سه نفری به
1
انتخاب امام و ریاست آقای طالقانی انتخاب شوند.
 .4عدم نی��از به برگزاری انتخاب��ات به دلیل حجت
بودن نظ��ر اکثریت اعض��ای مجلس تدوی��ن قانون
2
اساسی.
بررسی دالیل هرکدام از نظریات ،نیازمند تفصیل در
3
جای دیگر میباشد.

آیت اهلل گلپایگانی :از بعضی
از مواد این پیشنویس(اول)
معلوم میشود که به واسطه
فاصلهای که در دوران پنجاه
و چهار ساله اخیر میان مردم
و فرهنگ اسالم ایجاد شده،
تحت تأثیر یکی از دو فرهنگ
شرق و غرب ناخودآگاه
برآناند که آنچه در مملکت
به عنوان نظام مقرر شود باید
یا تقلید از نظامات غربی یا
نظام شرقی باشد
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 .1امت ،ش ،1358/3/30 ،10ص.2
 .2صورت مذاکرات شورای انقالب ،ج ،2ص.69
 .3رک :سید جواد ورعی ،همان ،ص.36-45

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پیشینه و سیر تدوین

روزشمار تدوین پیشنویس قانون اساسی
در این بخش ،به منظور ارایه تصویری روشن از سیر تحوالت ،تاریخچه وقایع مرتبط با
تدوین قانون اساسی ،به اختصار مرور میشود.
پاریس (قبل از بهمن  :)57پیشنهاد شدن به دکتر حبیبی برای نوشتن
پیشنویس
2بهمن  :57دادن پیشنویس توس��ط دکتر حبیبی به امام در پاریس
(که چند روز بعد به او بازگردانده شد).
15بهمن  :57تأکی��د امام خمینی بر تدوین قانون اساس��ی جدید در
حکم نخس��توزیری دولت موقت ،همچنین نگارش پیشنویس قانون
اساسی جمهوری اسالمی توسط شهید صدر
19بهمن  :57اولین جلس��ه مش��ترک دکت��ر حبیبی با کمیس��یون
مشخصشده برای تدوین پیشنویس
7اسفند  :57دادن پیشنویس در  160اصل به امام
10اسفند  :57فرستادن آن برای علمای قم
24اسفند  :57دادن متن نهایی حاصل از تجمیع نظریات علما به امام
27اسفند  :57دادن پیشنویس به دست آمده توسط آقای صدر حاج
سید جوادی به هیئت دولت
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 8و 9اردیبهشت  :58انتشار پیشنویس بررسیشده در دولت موقت به
عنوان پیشنویس مقدماتی برای اعالم نظرها در  160اصل
 6تا  24خرداد :58بررسی در شورای انقالب
24خرداد  :58انتش��ار پیشنویس رس��می مصوب دولت و ش��ورای
انقالب.
12مرداد  :58انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی
 28مرداد  :58شروع به کار مجلس خبرگان قانون اساسی
24آبان  :58اتم��ام کار تدوین قانون اساس��ی در  175اصل توس��ط
خبرگان قانون اساسی
12آذر  :58تصویب نهایی توسط ملت ایران در انتخابات
ارسال پیشنویس قانون اساسی به علما
پیشنویس اولیه در تاریخ 10اسفند  57بنابر فرمایش امام 1برای علما و مراجع وقت
4
یعنی آقایان گلپایگانی 2،سید کاظم شریعتمداری 3،سید شهابالدین مرعشی نجفی،
سید محمدصادق روحانی ،عبدالرحیم ربانی شیرازی 5و برخی از علمای تهران ارسال
شد 6.امام نیز در حواش��ی متنی که در اختیارش��ان بود ،نکاتی را متذکر شدند و برای
بررسی به جامعه مدرسین فرستادند .آیتاهلل محمد یزدی بیان میکند:
پیشنویس��ی که در اختیار حضرت امام قرار گرفت��ه و به نظر مبارک
ایشان رس��یده بود و یادداش��تهایی در کنار صفحاتش مرقوم فرموده
بودند ،عین آن نسخه را برای جامعه مدرسین قم ارسال کردند که آقایان
 .1دکتر کاتوزیان« :طرح را خدمت امام دادیم ...امام در آن جلسه گفتند طرح شما یک مدتی پیش من بماند تا
مطالعه کنم .ایشان اصرار داشتند تا طرح را به قم بفرستیم تا جمعی از علمای قم نیز آن را بخوانند تا از نظر شرعی
اشکالی نداشته باشد تا من نیز آن را امضا کنم تا به رفراندوم گذاشته شود( ».ناصر کاتوزیان ،همان ،ص.)125
 .2رک :اسناد شماره .80 ،78 ،72 ،64 ،52 ،12
 .3آیتاهلل شریعتمداری در مصاحبه با خبرنگاران «:پیشنویس قانون اساس��ی را سه ،چهار ماه پیش به اینجا
آوردند و مطالعه کردیم و ش��ش ،هفت ماده آن را حاش��یه زدیم ،گفتیم باید اصالح ش��ود( ».جمهوری اسالمی،
 ،58/3/21ص.)8
 .4رک :اسناد شماره 32و 58و .76
 .5آقای ربانی شیرازی در  58/3/24اظهار داش��ت« :از مدتی قبل پیشنویس قانون اساسی نوشته شده ،وقتی
که در قم بودم ،آوردند و دیدم اشکاالتی که به نظر رسید ،توضیح دادم(».جمهوری اسالمی ،58/3/24،ص)3
 .6س��ید جواد ورعی ،همان ،ص54؛ (همچنین آقای احمد معرفت از مؤسس��ه امام صادق(ع) تهران در تاریخ
 58/4/8به پیشنویس منتشره در مطبوعات اعتراض کرد که غیر از پیشنویسی است که برای علما ارسال شده
بود ).رک :همان.

آن را مالحظه کنند و اظهار نظر نمایند .ب��رای این منظور به مدت یک
ماه صبحها جلساتی با حضور اعضای جامعه مدرسین تشکیل میشد.
این جلسه به ریاست آیتاهلل مشکینی تشکیل میشد .این نسخه محور
بحث و تبادل نظر بود .یک صفحه خوانده میش��د ،نظر امام مطرح و به
1
بحث گذاشته میشد و اگر نکاتی به نظر میرسید ،یادداشت میشد.
مهمترین نقدهای وارد بر پیشنویس رسمی منتشره در 24خرداد58
پس از انتش��ار پیشنویس قانون اساس��ی جمهوری اسالمی در رس��انههای رسمی،
انتقاداتی بر آن وارد شد که در ادامه مهمترین این انتقادها را از نظر میگذرانید.
الف .اعمال نکردن نظریات علما و امام
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 .1مصاحبه آیتاهلل یزدی پیرامون تدوین قانون اساس��ی ،دبیرخانه مجلس خبرگان .83/3/25 ،رک :پیوست،
حاشیههای امام ،سند شماره.104
 .2سید جواد ورعی ،همان ،ص 61-63و ص.66
 .3جمهوری اسالمی ،58/4/14 ،ص.8
 .4همان.58/4/16 ،

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پیشینه و سیر تدوین

جالب توجه است که در پیشنویس منتشره در تاریخ  8اردیبهشت پارهای از نظریات
2
امام و علما اعمال شده بود و در پیشنویس منتشره رسمی مورد توجه قرار نگرفته بود!
این در حالی اس��ت که برخی ادعا دارند پیشنویسهای منتشره بهجز در چند مورد با
تأیید امام همراه بود .بنیصدر در یک مصاحبه اظهار میدارد:
این قانون اساسی به نظر امام رسیده ،امام با دستخط خود در  9مورد
در آن اصالحاتی کردهاند ،پیشنویس قانون اساس��ی اولیه یک دست
نبود و مالحظات امام و آیتاهلل شریعتمداری در مرحله دوم مورد توجه
قرار گرفت .تمام موارد قانون اساسی جز یکی ،دو مورد که برای مجلس
3
خبرگان گذاشته شده ،مورد تأیید امام میباشد.
آقای حس��ن آیت در یک س��خنرانی این س��ؤال را مطرح میکند که «اگ��ر امام این
پیشنویس را دیدهاند ،چرا اینقدر اشکال دارد؟ دیدن غیر از تأیید کردن است ،دیدهاند
ولی تأیید نکردهاند 4».بیانات ام��ام از  58/3/26تا  58/5/29یعن��ی فاصله زمانی بین
انتشار پیشنویس رسمی تا تشکیل مجلس خبرگان نیز حاوی دهها بار تأکید بر انتخاب
اسالمشناسان متعهد و ضرورت تدوین قانون اساسی اسالمی میباشد .ایشان در تاریخ
 58/5/3بیان میدارد:
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 ...بعد از اينكه رسيديم به اينجا ،ما بياييم يك قانون امريكايى درست
كنيم ،يك قانون اروپايى درست كنيم ،يك قانون اساسى غربى درست
كنيم ،خون جوانهامان را هدر بدهيم! اين االن دست خودتان است .اين
قانون پیشنویس است ،پیشنویس هيچ چيز نيست .بايد رأى بدهيد.
بايد نظر بكنيد و مهم اين است كه خبرگان بايد اسالمى ،امين ،مسلمان،
متوجه ،غرب و ش��رق و تحت تأثير غربى و تحت تأثير ش��رقى نباشند،
تحت تأثير مكتبهاى انحرافى نباش��ند .اينهايى ك��ه مىخواهيد قرار
ال يا امثال اينها
بدهيد اين طور نباشد كه تحت تأثير مكتب ماركس مث ً
باشند ،اينها [نبايد] باش��ند .مجلس خبرگان را كه مىخواهيد درست
بكنيد ،بايد افراد خبير به احكام اسالم و اش��خاصى كه امين هستند و
اش��خاصى كه تحت تأثير مكتبهاى انحرافى نيس��تند و اشخاصى كه
دلسوز به اين ملت هستند و اشخاصى كه دلسوز به اسالم هستند ،يك
همچو اشخاصى را البته اشخاص خبير مطلع و مطلع بر اوضاع روز ،اينها
را بايد تعيين بكنيد تا بررسى بكنند و يك قانونى كه مطابق با ميل همه
ملت اس��ت ،كه آن عبارت از قانون غير مخالف با اس�لام [است] و هيچ
چيزش مخالف با اسالم نباشد ،انشاءاهلل درست بشود .و آن وقت به نظر
همه مردم گذاش��ته بش��ود؛ مردم رأى به آن بدهند ،و آن قانون ،قانون
1
تصويب شده باشد.
نیز هشدار آیتاهلل گلپایگانی در تاریخ  58/3/29و پس از عدم توجه به موارد اصالحی
مدنظر ایشان مورد توجه میباشد:
اینجانب از االن ابالغ میکنم اگر قانون اساس��ی ب��ه طور کامل طبق
قوانین شرع تدوین نشود و مسئله اتکا حکومت به نظام امامت و والیت
فقیه در آن روشن نشود ،حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد
2
بود...
 ...از بعضی از مواد این پیشنویس معلوم میشود که به واسطه فاصلهای
که در دوران پنجاه و چهار ساله اخیر میان مردم و فرهنگ اسالم ایجاد
شده ،تحت تأثیر یکی از دو فرهنگ شرق و غرب ناخودآگاه برآناند که
 .1صحیفه امام ،ج ،9ص58/5/3 ،246؛ نیز رک :همان ،ص ،58/5/29 ،308پیام امام به مناسبت افتتاح مجلس
خبرگان قانون اساسی.
 .2جمهوری اسالمی.58/3/29 ،

آنچه در مملکت به عنوان نظام مقرر شود باید یا تقلید از نظامات غربی
1
یا نظام شرقی باشد.
نیز یک��ی از کاندیداهای نهضت آزادی ب��ه طور ضمنی به این مطلب اش��اره میکند.
عزتاهلل سحابی در جلسه خبرگان قانون اساسی با اشاره به اختالفات صدر مشروطه بین
مشروطهخواهان و مشروعهخواهان ،نظریه نایینی را در خصوص حکومت در عصر غیبت
و جایگزینی قوای س��هگانه تحت نظارت ملت به جای حکومت معصوم تشریح کرده و
میگوید« :این پیشنویس قانون اساسی بر این اساس است 2».حال آنکه انتظار میرفت
3
پیشنویس بر اساس دیدگاههای رهبران نهضت و در رأس آنها امام خمینی تهیه گردد.
نکته مهم دیگر فقدان مسئله رهبری و نبودن اصل والیت فقیه در پیشنویس است.
بررسی نظریات موافقین و مخالفین و چرایی این بحث ،نیازمند تفصیل در جایی دیگر
میباشد.
ب .سکوالریستی و غیر اسالمی بودن پیشنویس
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 .1همان.
 .2مشروح مذاکرات مجلس بررس��ی نهایی قانون اساس��ی ،اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای
اسالمی ،1364 ،ج ،1ص.91-88
 .3رک :سید جواد ورعی ،همان ،ص.66-67
 .4کریم سنجابی ،خاطرات سیاسی ،لندن ،جبهه ملیون ،1368 ،ص.332
 .5محمدحسین رفیعی« ،شریعتی الگوی آرمانی توسعه و تجلی آن در قانون اساسی  ،»1358چشمانداز ایران،
ش ،1383 ،26ص.65-78
 .6حسین بشیریه ،دیباچهای بر جامعهشناسی سیاسی ایران ،تهران ،نگاه معاصر ،1387 ،ص.37
 .7اطالعات ،58/1/7 ،ش.15815

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پیشینه و سیر تدوین

عدم توجه به مبانی دینی در تدوین پیشنویس مذکور ،انتقادات زیادی را برانگیخت.
این موضوع آنچنان واضح بود که اعضای دولت موق��ت و چهرههای ملیگرا نیز بر آن
ال دموکراتیک
اذعان داشتند .به عنوان نمونه کریم سنجابی میگوید« :پیشنویس کام ً
بود 4».همچنین عزتاهلل سحابی نیز تصریح دارد که:
در مجموع روح لیبرال دموکراس��ی بر پیشنویس حاک��م بود .اما در
5
شورای انقالب به تعبیر بنده ،آن را سوسیالدموکراسی کردند.
حسین بشیریه نیز میگوید« :پیشنویس خصلتی سکوالر داشت 6».در ادامه نظریات
برخی دیگر از شخصیتهای سیاسی و مذهبی را از نظر میگذرانید:
صادق طباطبایی« :در این پیشنویس ،رئیسجمهوری برای  5سال انتخاب میشود و
فقط مجلس شورای ملی وجود دارد .والیت فقیه در این پیشنویس نیست و نظام ،یک
7
نظام دموکراتیک شبهغربی خواهد بود».
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صرف نظر از این که آیا دولت

غالمحس��ین س��اعدی« :پیشنویس جدید بر
حق دخالت در این کار را
داشت یا نه ،طرح انحالل مجلس پیشنویس قبلی یک برت��ری ظاهری دارد و آن
1
قانون اساسی به خاطر این بود الئیک بودن آن است».
جاللالدی��ن فارس��ی ...« :التقاط��ی از قانون
که فهمیده بودند که مجلس
خبرگان ،به دنبال تصویب اصل جمهوری پنجم فرانسه و احکام و اصول اسالمی
2
والیت فقیه و تغییر برخی اصول بود».
پیشنویس است
سید محمد خاتمی« :متأسفانه در پیشنویس
چیزی که نیست ،اس�لام است و بهتر است آن را
قانون اساسی جمهوری یا جمهوری دموکراتیک بنامیم .این همان قانون اساسی است
3
که بختیار میخواست آن را عملی کند».
حزب جمهوری اسالمی« :متن پیشنهادی قانون اساسی برخالف آنچه انتظار میرفت
و فکر میشد ،متأسفانه به گونهای تدوین و تنظیم ش��ده است که تاراجدهنده منافع و
منابع نسل حاضر و نسلهای آینده کشور است .این متن پیشنهادی از نوآوری و خالقیت
4
اسالمی عاری است ...این قانون اساسی یک رونویسی است از قانون اساسی گذشته»...
در کنگره منتقدان مسلمان در سخنان برخی اشاره شد که «پیشنویس ،پیشنویس
5
حکومت جمهوری است نه جمهوری اسالمی»
آیتاهلل گلپایگانی با توجه به برخی موارد پیشنویس ،آن را تحت تأثیر فرهنگ شرق
و غرب دانست که در صفحات گذشته بدان اشاره شد.
عبدالرحیم ربانی شیرازی ،علت تغییرات اساسی در پیشنویس را متناسب بودن آن
با حکومت دموکراتیک بیان میکند در حالی که خبرگان انتخاب شدند تا قانون اساسی
6
جمهوری اسالمی را تدوین کنند.
آیتاهلل محمدصادق روحانی« :این پیشنویس غربی است و نباید مبنای کار مجلس
7
خبرگان قرار گیرد .بدتر از قانون اساسی قبلی است ،به درد نمیخورد».
آیتاهلل یحیی ن��وری« :پیشنویس نه اس�لامی اس��ت ن��ه انقالبی! از منتس��کیو و
 .1همان ،58/4/12 ،ش.15895
 .2جاللالدین فارسی ،چهار انقالب و دو گرایش مکتبی و دنیا دولتی ،تهران ،سوره مهر ،1376 ،ص.407
 .3اطالعات ،58/4/21 ،ص ،9ش.15902
 .4جمهوری اسالمی.58/5/1 ،
 .5کیهان ،58/4/20 ،ش.10754
 .6اطالعات ،58/7/29 ،ص.4
 .7کیهان ،58/4/25 ،ش.10758

سوسیالیسم غیر عملی بیشتر الهام گرفته تا از قرآن و اسالم و بسیار ضعیفتر از قانون
1
اساسی مشروطه».
دهها تن از فضالی حوزه قم ،قانون اساسی مشروطه به جز اصول مربوط به سلطنت را
2
بسیار متقنتر ارزیابی نمودند.
برای بررسی بیش��تر این موضوع به بیانیهها ،نامهها و نقدهای واردشده در بخش بعد
توجه فرمایید.
نکته مهم این است که در موضوع پیشنویس قانون اساسی ظاهرا ً آقای ابراهیم یزدی
اظهارنظری اثباتاً و نفیاً ندارد .لذا محتمل است که با آن موافق بوده و نیز محتمل است
که موافق نبوده! شاید هم به این علت که میخواس��تند کار سریع پیش برود مخالفتی
نکردند تا در مجلس خبرگان بررسیهای الزم انجام شود .همان گونه که دیگر اعضای
شورای انقالب نیز خیلی اظهار نظر ندارند.
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 .1جمهوری اسالمی ،58/5/6 ،ص.4
 .2همان.58/4/21،
 .3رک :مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،همان ،1364 ،ج ،1مقدمه و ج ،4ص.3
 .4الزم به تذکر است که اس��ناد مربوط به این بخش با همکاری دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و با استفاده
از آرش��یو روزنامههای مختلف به دست آمده است .با توجه به حجم انبوه این اس��ناد و عدم امکان ذکر تمامی آن
موارد ،فقط مهمترین موارد بیان میگردد .الزم است در صورت نیاز بیشتر ،به مجموعه  20جلدی اسناد و مدارک
قانون اساسی موجود در دبیرخانه مجلس خبرگان ،مراجعه شود .نیز فهرست تفصیلی این مجموعه در دفتر بنیاد
تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی واحد قم موجود است.

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پیشینه و سیر تدوین

بیانیهها ،پیشنویسهای پیشنهادی و نقدها
در مورد پیشنویس منتشرشده گروهها و افراد زیادی به صورت پیام ،بیانیه ،سخنرانی،
اطالعیه و طرح پیش��نهادی مس��تقل اظهار نظر نمودند .بنابر مقدمه کتاب مش��روح
مذاکرات قانون اساسی ،بیش از چهار هزار پیشنهاد و نیز بیش از  60طرح پیشنهادی به
4
مجلس خبرگان قانون اساسی رسید 3.مهمترین موارد آن عبارتاند از:
حواشی امام خمینی بر پیشنویس مقدماتی
بیانیهها و پیشنهادهای اصالحی آیتاهلل گلپایگانی
بیانات آیتاهلل شریعتمداری در مورد مجلس خبرگان و پیشنویس
پیشنهادات آیتاهلل مرعشی نجفی
نامه شهید صدر در پاسخ به پرسشها پیرامون قانون اساسی با عنوان
نگرش فقهی و مقدماتی بر پیشنویس
پیام آیتاهلل سید عبداهلل شیرازی
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پیشنهادهای آیتاهلل سید محمد صادق روحانی
پیشنویس آیتاهلل سید محمد حسینی شیرازی« ،آییننامه جمهوری
اسالمی» و «به سوی حکومت هزار میلیون مسلمان»
نظریات آیتاهلل مکارم شیرازی در مورد قانون اساسی
مصاحبهها و بیانیهها و پیشنویس پیشنهادی آیتاهلل منتظری
نامه آیتاهلل محمدحسین حس��ینی طهرانی به امام در نقد و بررسی
پیشنویس
اطالعیه آیتاهلل دستغیب
نامه آیتاهلل وحید خراسانی به امام ( )58/3/26و نامه با همان محتوا
به رئیس خبرگان
سخنان آیتاهلل محمدباقر خوانساری از علمای تهران
سخنان آیتاهلل اسماعیل حسینی مرعشی از علمای اهواز
سخنان آیتاهلل محالتی
پیشنویس آیتاهلل لطفاهلل صافی گلپایگانی« ،قانون اساسی اسالم»،
در  198اصل
پیامها و پیشنهادهای آیتاهلل حسن س��عید از علمای تهران« ،قانون
اساسی در حکومت مهدی(عج)» و «حکومت از دیدگاه قرآن و عترت»
پیشنهادهای آیتاهلل رضا استادی
نامه آیتاهلل امینی به مراجع
پیام عالمه مفتیزاده رهبر مسلمانان کرد
اعتراض و پیشنهادهای سید ابوالفضل برقعی بر پیشنویس
بیانات و اطالعیه آیتاهلل عالمه یحیی نوری
پیشنویس آیتاهلل سید محمد خامنهای در  200اصل« ،طرح قانون
اساسی جمهوری اسالمی»
بیانیه آیتاهلل معزی مالیری از علمای قم
پیشنویس پیش��نهادی مش��ترک آقای��ان منتظری ،س��ید محمد
خامنهای ،حس��ن آیت ،ف��ؤاد کریم��ی در  88اصل ،با عن��وان «طرح
پیشنهادی در قانون اساسی»
پیشنهادهای آیتاهلل سید حسن مرتضوی از قضات وقت دیوان عالی

خانم دكتر طباطبايي :تلفنی
با احمد صحبت کردم...
گفت :امام همچنان بر این
باورند که شاه باید برود.
رژیم شاهنشاهی باید ساقط
شود و به جای رژیم سلطنتی،
جمهوری اسالمی محقق
شود و متذکر شدهاند این
مطالب باید به طور مکرر و
پیدرپی ،به مردم گفته شود
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کشور« ،آنچه هرم مس��لمانی باید درباره
قانون اساسی بداند»
بیانیه آقای علی تهرانی از علمای مشهد
نامه آقای طبس��ی حائری ب��ه علما در
بررسی پیشنویس
نظر حجج اسالم یوسف صباغی ،محمد
رضایی ،محمدرضا علوی سرشکی
نام��ه آق��ای رضا بهج��ت ب��ه آیتاهلل
گلپایگانی
پیشنهادهای مجمع علمی پژوهشهای
اسالمی« ،نقد پیشنویس قانون اساسی»
بیانیه دهها تن از فضالی حوزه علمیه قم
نامه علمای اصفهان ،جمهوری اسالمی
نامه نمایندگان گروههای اسالمی کردستان به امام
نظریات جامعه وعاظ قم پیرامون پیشنویس قانون اساسی
بیانیه جامعه روحانیت تهران
مقدمه مؤسسه در راه حق قم بر قانون اساسی
پیشنویس پیشنهادی انجمن حجتیه
پیش��نهادات و نظریات انجمن زرتش��تیان ایران بر پیشنویس قانون
اساسی
مقاله دکتر حسن آیت
نظریات دکتر سنجابی ،دکتر بهشتی و سازمان مجاهدین خلق
حبیباهلل بصیری« ،مطالبی درباره قانون اساسی جمهوری اسالمی»
محمد آلاسحاق« ،زمینه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»
مقاله سید محمد خاتمی در مورد قانون اساسی
ح .کریمی ،نقد بر پیشنویس قانون اساسی
مصاحبههای بنیصدر در مورد قانون اساسی
نقدهای ن .ف .لواسانی بر پیشنویس
نقدهای خسرو علویزاده بر پیشنویس
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نظر دکتر فاروق در مورد قانون اساسی
نظر آقای مکفی در مورد قانون اساسی
نقدهای دکتر کاتوزیان بر قانون اساسی
صحبتهای صدر حاج سید جوادی در مورد پیشنویس
نظریات جامعه قضات در مورد پیشنویس
جمعیت حقوقدانان ایران ،برگزاری س��مینار هشت روزه «خواست
ملت از قانون اساس��ی» از  58/3/26تا  58/4/6با س��خنرانی فاطمی،
بابکی ،سمیعیان ،بهبهانی ،معتمدنژاد ،محفوظ ،رحیمی ،ضیاءالدین،
خواجه نوری ،بقایی یزدی ،ابوالمحمد ،منتظر حقیقی ،متین دفتری.
کنگره مس��لمانان منتقد با س��خنرانیهای عراق��ی ،طالقانی ،ملکی،
صادقی ،کریمی ،سید علی خامنهای و ...در نقد و بررسی پیشنویس.
سازمان مجاهدین انقالب اس�لامی ،پیشنویس پیشنهادی در 166
اصل
سازمان مجاهدین خلق ایران
س��ازمان انقالبی ،پیشنویس پیش��نهادی در  6فص��ل و  97بیانیه و
پیشنهادهای حزب توده
جبهه ملی ایران« ،درباره پیشنویس قانون اساسی»
نظریات اصالحی حزب اتحادالمسلمین
بیانیه جامعه بهائیان ایران و «پیش��نهاد مقدمه و متن اصالحی برای
پیشنویس»
اتحاد دموکراتیک مردم ایران ،چاپ سرمقاله در نشریه خود
پیش��نهادات ح��زب زحمتکش��ان ای��ران« ،نقطهنظ��رات در مورد
پیشنویس قانون اساسی»
بررسیهای گروه سوسیالیستهای مبارز از پیشنویس قانون اساسی
پیشنهادهای جاما (جنبش انقالبی مردم ایران)
اتحادیه کارگران و دهقانان ،جزوه «قانون اساسی جمهوری اسالمی
یا قیمنامه؟»
نشریه راه کارگر ،هفتهنامه اتحاد چپ.
دانشجویان هوادار س��ازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر« ،والیت

فقیه گشادترین کالهی که بر سر مردم میرود»
انتقادات جمعیت دفاع از آزادی
انتقادات جمعیت ملی زنان به پیشنویس قانون اساسی
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 .1اسناد النه جاسوسی امریکا ،بخش اول ،دانشجویان پیرو خط امام ،تهران ،1363 ،ص7؛ اسناد نهضت آزادی،
بیجا ،1361 ،ج ،1ص.16
 .2اطالعات.58/5/29 ،
 .3سعید برزین ،زندگی نامه سیاسی بازرگان ،تهران ،مرکز ،1395 ،ص.295

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پیشینه و سیر تدوین

موضع نهضت آزادی در مورد قانون اساسی و بحث انحالل مجلس خبرگان
مهندس مهدی بازرگان ،دبیرکل نهض��ت آزادی قبل از انقالب موضع حزب را چنین
بیان میکند:
نهضت آزادی به قانون اساسی معتقد است .اگر شاه حاضر باشد تمام
1
مواد قانون اساسی را به اجرا درآورد ،ما آمادهایم تا سلطنت را بپذیریم.
مهندس مهدی بازرگان هن��گام تقدیم طرح پیشنویس به مجل��س خبرگان قانون
اساسی بیان میکند:
در طرح تقدیمی ،آنچه از اصول آزادی ،حق انتقاد ،حاکمیت ملی و رأی
اکثریت آمده اس��ت ،نه ارمغان مغربزمین و تقلید و تحمیل بیگانگان
است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع بلکه در تعبیرهای اختیار امر
به معروف و نهی از منکر و دستور مشورت ،محتوی اصولی است منطبق
2
با قرآن و منبعث از مشیت ازلی رحمانی.
سخنان فوق نشان از موافقت نهضت آزادی با پیشنویس میباشد .دالیل موافقت با این
پیشنویس این بود که آنها همانطور که گفته شد ،قانون اساسی دلخواه خود را در دولت
موقت به تصویب رساندند و اصولی چون والیت فقیه در آن دیده نمیشد .نیز با ادعای
تأیید امام ،به دنبال عدم تغییر در آن بودند .ش��اید دلیل دیگ��ر موافقت نهضت آزادی
با قانون اساس��ی ،این بود که آنها احتمال نمیدادند در انتخاب��ات مجلس ،رأی زیادی
نخواهند داشت؛ به طوری که  69درصد افراد حائز آرا از میان فقها و روحانیون انتخاب
شوند .کریم سنجابی از بازرگان نقل قول کرده که بزرگترین اشتباهش ،اصرار بر مجلس
مؤسس��ان قانون اساس��ی بوده زیرا این مجلس اصل والیت فقیه را تصویب کرد و نفوذ
روحانیون را تحکیم بخشید 3.مهندس بازرگان در جاهایی دیگر نیز پیشنویس مصوب
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امام خمینی(ره) :با توجه به

تجارب تلخ گذشته ملت ما از دولت موقت را بهتر از قانون تصویب شده در مجلس
1
اين خاندان ،هيچ گونه راه حلى خبرگان میدانست.
نهض��ت آزادی پ��س از تصویب نی��ز در بیانیهای،
در چهارچوب شاه سلطن ت
كند و نه حكومت ،قابل قبول موافقت خود را با اجرای آن قانون اساسی اعالم نمود:
نخواهد بود .علىاالصول ما با
با آنکه قانون اساس��ی را از نقص و عیب و بینیاز از
رژيم سلطنتى مخالف هستيم
اصالح و تکمیل از طریق قانونی نمیدانیم ،ولی چون
با آرای عمومی ،قوت قانونی پیدا کرده و نعم البدلی
نداش��ته ،تضعیف و تردید در آن واژگونکننده اساس نظاممان خواهد
شد .طرفدار ،وفادار ،مدافع و پاسدار آن هستیم و آن را دستاورد انقالب
2
و سرمایه ملی خود میدانیم.
البته نهضت آزادی بعدا ً بیان میکرد که اعتقاد به این قانون الزم نیست و صرف التزام
کافی است« :در رابطه با اصول قانون اساس��ی و هر قانون دیگری ،باید اصل التزام مورد
نظر باشد نه اعتقاد 3».بررسی التزام عملی آنها به قانون اساسی نیازمند تفصیل در جای
دیگری میباشد.
لا موافق بوده زیرا
بنابراین نهضت آزادی در جریان پیشنویس قانون اساس��ی ،کام� ً
خودشان آن را نوشتند اما در مجلس خبرگان قانون اساسی پیشنویس تغییرات فراوانی
یافت؛ 4به طوری که در همان زمان و هنوز نیز کسی مثل ابراهیم یزدی در صحبتهایش
از این موضوع گلهمند است .اما موضع بیانیههای نهضت در آن مقطع ،قبول کردن قانون
 .1رک :آن س��وی اتهام؛ محاکمات و دفاعیات امیرانتظام ،تهران ،نی ،1381 ،ص26؛ رک :خاطرات و مبارزات
شهید محالتی ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اس�لامی ،1376 ،ص .125به گفته شهید محالتی ،مهندس بازرگان
روزی در دانشگاه تهران ،پیش از خطبههای نماز جمعه در برخورد با آقای منتظری به انتقاد و پرخاش پرداخت که
چرا قانون اساسی را عوض کردید؟ چرا آییننامه مجدد نوشتید؟ نیز مرحوم منتظری که آن زمان ریاست مجلس
خبرگان قانون اساسی را بر عهده داش��ت میگوید ...« :متن این پیشنویس را دولت موقت چاپ کرد و به ما داد و
اصرار هم داشت که همان متن را بنشینیم تصویب کنیم و حتی ما میگفتیم کلماتی از آن را عوض کنیم ،میگفتند
نه عیناً همین متن را تصویب کنید! ما گفتیم اینکه نمیش��ود ما باید نظر خودمان را مطرح کنیم(».حس��ینعلی
منتظری ،خاطرات ،منتشرشده در سایت اینترنتی وی ،ج ،1ص).458
 .2نهضت آزادی ایران ،کتاب 7اسفند ،ص.96
 .3بیانیه 1621نهضت آزادی.68/9/8 ،
 .4مرحوم منتظری از تصمی��م نهضت آزادی چنین می گوی��د « :در همان روز اول آق��ای صباغیان آمد پیش
من و گفت ما فکرش را کردهایم ک��ه آقای طالقانی را به عن��وان رئیس قرار بدهیم و آقای بن��ی صدر را به عنوان
معاون و جلس��ات را ایش��ان اداره کنند .من چیزی به او نگفتم ولی بعدا ً هنگامی که هیئت رئیسه سنی مشخص
ش��د ،برای تعیین رئیس دائم رأیگیری به عمل آمد و مرا به نواب رئیس معین کردند و مرحوم آقای بهشتی را به
عنوان نائب رئیس .آقای صباغیان چون از گروه نهضت آزادی بود ،دوست داش��ت مجلس را آقای بنیصدر اداره
کند(».حسینعلی منتظری ،همان ،ج ،1ص).451

است .نیز در همان زمان بحث انحالل مجلس خبرگان از طرف دولت موقت طرح شد.
در تاریخ  ،58/7/18به پیش��نهاد عباس امیر انتظام 1،معاون نخستوزیر و سخنگوی
دولت موقت ،جلسهای در منزل تقی انواری و با حضور آقایان امیرانتظام ،مقدم مراغهای،
عباس سمیعی ،فتحاهلل بنیصدر ،عباس رادنیا و احمد صدر حاج سید جوادی برقرار شد
و طرح انحالل مجلس خبرگان ریخته شد 2.دالیل آنها این بود که مدتزمان بررسی و
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 .1بنیصدر در خاطرات خود ادعا دارد که این طرح توسط برادر وی ،فتحاهلل بنیصدر تهیه شد .رک :بنیصدر،
درس تجربه ،ص.200
 .2امیر انتظام ،در دادگاه چنین میگوید« :نظر من بر اين بود كه مشكالت ما ناشي از فقدان قانون است و چون
در اين رابطه مجلس خبرگان كه ماهيتي بدعتآميز داش��ت تخلف كرده بود ،طرح انحالل آن را پيشنهاد كردم.
مردم ايران به نمايندگان خود اين وظيفه را محول نموده بودند كه پيشنويس قانون اساسي تهيهشده توسط دولت
موقت را مورد بررسي قرار دهند .در زمان تشكيل مجلس خبرگان سه تخلف نسبت به رفراندم  12فروردين 1358
انجام شده بود.1 :پيشنويس قانون اساسي تهيهشده توسط دولت موقت بايستي مورد بررسي قرار ميگرفت ،در
حالي كه اين پيشنويس دور انداخته شده بود و يك پيشنويس قانون اساسي مذهبي مورد بررسي و مداقه قرار
گرفته بود  .2قرار بود پيشنويس قانون اساسي دولت موقت در مجلس مؤسسان مورد بررسي قرار گيرد .در حالي
كه مجلس خبرگان با نمايندگاني كه اكثرا ً روحاني بودند و با تعداد  75نفر تشكيل شده بود .3 .مدت زمان رسيدگي
يك ماه تعيين شده بود در حالي كه مجلس بيش از  3ماه ادامه داشت.
بنابراين طرح انحالل مجلس خبرگان ،پاس��خي بود به خواس��ت مردم كه منتظر يك قانون اساس��ي جديد و
دموكراتيك در مقابل قوانين رژيم س��لطنتي بودند و به اين ترتيب بر مبناي پيشبيني من ،از تدوين يك قانون
اساسي كه قدرت را در انحصار روحانیون قرار ميداد ،جلوگيري به عمل ميآمد .پس از تأييد پيشنهاد من ،از افراد
حاضر در جلسه كه عدهاي حقوقدان در بين آنها بود تقاضا كردم كه متن حقوقي طرح را تهيه نمايند .متن اين طرح
توسط آقايان احمد صدر حاج سيدجوادي (وزير دادگستري) و فتحاهلل بنيصدر (دادستان كل) تهيه و انشا و اصالح
نهايي آن به عهده فتحاهلل بنيصدر گذاشته ش��د .صبح روز بعد به منزل فتحاهلل بنيصدر رفتم و طرح تهيهشده را
گرفتم ،ولي طرح مزبور بدون اطالع مهندس بازرگان تهيه شده بود و من مخصوصاً ايشان را در جريان جلسه طرح
قرار نداده بودم تا نتيجه كار را به اطالع ايشان برسانم .لذا طرح را به نخستوزيري بردم و از آقاي بازرگان خواهش
كردم دستور دهد در اتاق ايشان را قفل كنند تا من بتوانم جريان مذاكرات ديشب را به اطالعشان برسانم .ايشان
دستور داد در اتاقشان را قفل كردند و من نخستوزير را در جريان مذاكرات و تصميمات و نتايج جلسه شب قبل
قرار دادم .آقاي بازرگان پس از مطالعه طرح ،سرش را روي دستهاي خود روی ميز قرار داده و مدتي فكر كرد پس
از نزديك به بيست دقيقه سرش را بلند كرد و گفت :من هم با اين طرح موافقم ،بعد اضافه كرد :برو خودت متن را در
روي كاغذ بلندي ماشين كن و آن را به امضاي وزرا برسان .من متن ماشينشده را به وزارتخانههاي مختلف بردم
و  14نفر از وزرا آن را امضا كردند .آقاياني كه مخالف طرح بودند و آن را امضا نكردند عبارت بودند از :دكتر ابراهيم
يزدي (وزير امور خارجه) ،مهندس هاشم صباغيان (وزير كش��ور) ،مهندس علياكبر معينفر(وزير نفت) و دكتر
ناصر ميناچي (وزير ارشاد).
در آن زمان به دليل ب��روز اختالفاتي بين دولت و ش��وراي انقالب چند نفر از اعضاي دولت در ش��وراي انقالب
شركت ميكردند و چند نفر از اعضاي شوراي انقالب بدون داش��تن حق رأی در هيئت دولت شركت مينمودند
و من ميدانستم در صورتي كه طرح تصويبش��ده در هيئت وزيران ،براي اطالع مردم ايران اعالم نشود و موكول
به تصويب آيتاهلل خميني گردد آن طرح اجرا نخواهد ش��د .به همين دليل قبل از اينكه نخس��توزير از اتاق به
محل تشكيل كابينه برود به ايشان پيش��نهاد كردم خبرنگاران راديو و تلويزيون و روزنامهها را دعوت كنيم تا در
نخستوزيري حضور پيدا كنند و آقاي بازرگان بالفاصله پس از خروج از هيئت دولت ،طرح تصويبشده را به اطالع
خبرنگاران برسانند .نخستوزير پيشنهادم را پذيرفت و من از رئيس دفتر ايشان خواستم تا از خبرنگاران دعوت
كند و خودم در اتاق رئيس دفتر ايشان منتظر ماندم .جلسه هيئت دولت پنج ساعت طول كشيد .اولين كسي كه
از جلسه خارج شد و به طبقه باال آمد شخص نخس��توزير بود من باالي پلهها انتظار ايشان را ميكشيدم .ايشان
فوقالعاده عصبي و هيجانزده بود .وقتي به من رسيد مرا به كناري كشيد و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش
كنم و دوم اينكه بالفاصله به سوئد بازگردم از ايشان جريان را پرس��يدم :گفت بعدا ً برايت خواهم گفت ».رک :آن
سوي اتهام؛ خاطرات عباس امیرانتظام ،ج ،1ص.48-50
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تنظیم قانون اساسی به پایان رسیده و چون از لحاظ شرعی و حقوقی وکالت و نمایندگی
به زمان در نظر گرفته شده محدود است و بعد از انقضای آن نمایندگان نمیتوانند زمان
وکالت خود را یکطرفه تمدید نمایند ،بنابراین باید مجلس منحل شود 1.این طرح در
هیئت دولت به امضای  17نفر از اعضای دولت رسید و تنها  4نفر آن را امضا نکردند 2.در
شب تصویب نیز دولت روزنامهها را آماده نگه داشت تا خبر مصوبه را به صورت فوقالعاده
منتشر کنند و رادیو -تلویزیون هم آن را بالفاصله اعالم کنند .در این میان بازرگان آن را
منوط به تأیید امام کرد و البته امام نیز قاطعانه با آن مخالفت کردند:
مگر ش��ما مىتوانيد كه مجلس خبرگانى كه ملت با آن آراء زياد اين
مجلس را درس��ت كرده با يك كلمهاى كه ش��ما بگوييد «ما مىگوييم
كه منحل باش��د» مگر با اين حرفها شما مىتوانيد ،مگر شما قابل آدم
هستيد! اگر چنانچه واليت فقيه بشود ،ديگر همه قدرتها دست فقيه
مىآيد! پس بنابر اين ع��زا بايد بگيريد! اينها اگر همه قدرتها دس��ت
لا كذايى بيايد ،هي��چ حرفى ندارن��د ،همه قدرتها
رئيسجمهور مث� ً
ال
دست رئيسجمهور باشد ،اگر همه قدرتها دست يك نخستوزير مث ً
منحرفى بيايد ،آن هم حرفى ب��ه آن ندارند .اما اگر قدرت ،نه آن قدرتى
كه قدرت شيطانى اس��ت ،آنى كه نظارت بر امور مملكت است كه نبادا
معوج بشود ...باز هم با رأى ملت .باز هم رأى ملت است كه آن اشخاص
ال مىخواهند درس��ت بكنند ،با رأى ملت
را يا آن هيئتهايى را كه مث ً
درست مىشود ،با اكثريت .شماها در اقليت هستيد .نشستهايد آنجا با
3
قلم مىخواهيد حكومت كنيد بر اكثريت!
صرف نظر از این که آیا دولت حق دخالت در این کار را داشت یا نه ،این طرح به خاطر
این بود که فهمیده بودند که مجلس خبرگان ،به دنبال تصویب اصل والیت فقیه و تغییر
 .1جمهوری اسالمی ،59/4/9 ،ش ،311مصاحبه شهید قدوسی دادستان کل کشور.
 .2حاج س��يدجوادي ،از اعضاي دولت موقت تهيه طرح انحالل مجلس خبرگان قانون اساسي را اينگونه شرح
ميدهد« :حضرت امام از سخنان توطئهآميز آنان سخت برآشفته ميشود .امير انتظام طرحي كه امضاي  18وزير
كابينه را در ذيل خود داشت ،به بازرگان داد و اگرچه رئيس دولت موقت امضاي تمامي وزيران را ميپسنديد و از
عدم امضاي معينفر ،صباغيان ،يزدي و ميناچي ،كه به داليل ناكافي ب��ودن داليل از امضاي آن خودداري كرده
بودند ،راضي نبودند ».آن سوی اتهام؛ خاطرات امیرعباس انتظام ،ج ،1ص.48
 .3صحیفه امام ،ج ،10ص309؛ نیز رک :همان ،ج ،14ص« :437قضيه طرح آنكه مجلس خبرگان منحل بشود
كه در زمان دولت موقت اين طرح شد و بعد هم معلوم شد كه اساسش از اميرانتظا م بوده و آن مسائل .آن وقت آمدند
ن و رفقايش گفتند :ما خيال داريم اين مجلس را منحلش كنيم .من
آقايان پيش ما؛ همه اين آقايانى كه آقاى بازرگا 
گفتم :شما چه كاره هستيد اصلش كه مىخواهيد اين كار را بكنيد! شما چه سمتى داريد كه بتوانيد مجلس منحل
كنيد؟ پا شويد برويد سراغ كارتان .وقتى ديدند محكم است مسئله ،كنار رفتند».

آغاز دروس والیت فقیه امام
در سالهای پایانی دهه چهل،
در کانونهای نخبگانی و عموم
مبارزان بازتاب نسبت ًا گسترده
یافت .این تکاپوها در ابتدای
دهه پنجاه شمسی ،منجر به
تدوین نخستین پی شنویس
«قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران» گردید
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 .1شهید بهشتی« :ملت ما و تحصیلکردههای ما نگران چه هستند؟ برای من و برای دوستانمان خیلی بیشتر
اظهار نگرانی آقای مهندس بازرگان نخس��توزیر مورد عالقهمان در س��خنرانی دیروزشان مورد توجه بود زیرا از
سخنان ایش��ان هم نگرانی از کار مجلس خبرگان استش��مام میشد .ایش��ان از چه چیز نگران هستند؟ از اینکه
نمایندگان به راستی میلیونها مسلمان انقالبی ایران ،اینجا گردهم آمدهاند تا قانون اساسی را بر پایه اصالتهای
اسالم بررسی و تصویب کنند ،نگرانند؟» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،ج ،1ص).370
 .2مشروح مذاکرات مجلس بررس��ی نهایی قانون اساس��ی ،ج ،2ص1168؛ جالب توجه است که در همان ایام
رادیوهای بیگانه مثل بیبیس��ی از امام خمینی به عنوان «یک مقام غیر رس��می» ی��اد میکردند .رک :کیهان،
 ،58/6/27ش ،10809ص.7

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پیشینه و سیر تدوین

برخی اصول پیشنویس اس��ت .مهندس بازرگان در
یک سخنرانی به مناسبت رحلت آیتاهلل طالقانی از
مصوبات مجلس خبرگان اظه��ار نگرانی میکند .در
پاسخ او ،نایب رئیس مجلس خبرگان اظهار شگفتی
میکند و وجود هر گونه نگرانی را رد میکند 1.شهید
سید عبدالکریمهاشمینژاد نیز در سخنرانی خود به
وی جواب میدهد:
موقعی نگ��ران میش��ویم که این
انقالب را بدهیم به دست کسانی که
در این مدت هشت ماه تجربه نش��ان داد که آنگونه که باید نمیتوانند
عمل کنند .مسئله والیت فقیه این اس��ت که اگر امروز این را در قانون
اساس��ی ننویس��یم ،فردا امام خمینی هم اگر بخواهد در یک موضوعی
اظهار نظر کند ،میگویند تو مقام غیر مسئولی و حق نداری اظهار نظر
بکنی .ما میخواهیم پای والیت فقیه را به دولت و حکومت بکشانیم تا
فردا به فقیه نگویند که تو آدم غیر مسئول هستی و نمیتوانی اعتراض
2
کنی.
امیر انتظام بعدها از بازرگان به خاطر نداشتن شجاعت در اعالم انحالل مجلس خبرگان
و در میان گذاشتن طرح با امام گالیه نمود و گفت:
متأسفانه مهندس بازرگان با همه خصوصیات عالی و قدرت فوقالعاده
در قبول شرایط سنگین زمان ،فاقد جسارت کافی است .فردا بازرگان و
عدهای از افراد هیئت دولت به دیدن امام رفتند و طرح را مطرح کردند.
ال اعالم شده
پرواضح بود که امام آن را رد خواهد کرد ،در حالی که اگر قب ً
بود ،ش��انس رد کردن آن ده درصد بود ولی در عوض  36میلیون مردم
که به دلیل وضع خاص زمان فکر میکردند به جای پیاده کردن قانون

اسالم ،آخوندیسم بر مملکت حکومت خواهد کرد ،بپا خاستند و تحت
1
رهبری امام بازگشت بازرگان را از ایشان خواستند.
بازرگان ،بعدها عملکرد مجلس خبرگان در تصویب اصل والیت فقیه را یکی از معضالت
2
دانست و از سرایت آن به تمام ارکان حکومتی انتقاد کرد.
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مراجعه به آرای عمومی؛ آخرین گام در تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی
پس از استعفای دولت بازرگان در اعتراض به تسخیر النه جاسوسی امریکا( ،برخالف
ال پروسه تدوین قانون اساسی ناتمام ماند
آنچه در برخی منابع رسمی آمده است) 3عم ً
و دولت موقت نتوانست «کار تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان» را به سرانجام
برس��اند؛ همچنان که موفق نشد «همهپرس��ی قانون اساس��ی» را برگزار کند .لذا امام
خمینی در حکم مربوط به «قبول استعفاى نخس��توزير و بيان مأموريتهاى شوراى
انقالب» ،یکی از مس��ئولیتهای ش��ورای انقالب را «تهيه مقدمات همهپرسى قانون
4
اساسى» برمیشمارند.
قانون اساسی جمهوری اس�لامی ابتدا به صورت پیشنویسهای متعددی در جامعه
فکری -رسانهای ایران مطرح گشت و در ادامه ،در مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث
گذاشته شد و به دست اعضای همین مجلس تصویب شد .تصویب قانون اساسی (در 175
 .1آن سوی اتهام؛ خاطرات امیرعباس انتظام ،محاکمات و دفاعیات امیر انتظام ،تهران ،نی ،1381 ،ج ،2ص.16
 .2رک :بازرگان ،انقالب ایران در دو حرکت ،بیجا،1363 ،ص.183
 .3به عنوان نمونه در مدخل «خمینی ،روحاهلل» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی چنین آمده است« :دولت موقت
با رهبری و رهنمودهای آیتاهلل خمینی ،برگ��زاری انتخابات مجلس خبرگان ،تدوین قانون اساس��ی ،برگزاری
همهپرسی قانون اساسی ،و در نهایت تثبیت نظام جمهوری اسالمیبرای کشور ایران ،در 12فروردین  ،1358را
صورت داد»( .مدخل خمینی،ص )679اساساً برگزاری همهپرسی قانون اساسی مربوط به دوره دولت موقت نیست.
چه اینکه پس از استعفای دولت موقت در حکم شورای انقالب بر انجام آن تأکید شده است!
 .4در حکم ایشان چنین آمده است:
«بسم اهلل الرحمن الرحيم
شوراى انقالب جمهورى اسالمى
چون جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان ،با ذكر داليلى براى معذور بودن از ادامه خدمت ،در تاريخ 58/8/14
از مقام نخستوزيرى استعفا نمودند ،ضمن قدردانى از زحمات و خدمات طاقتفرساى ايشان در دوره انتقال ،و با
اعتماد به ديانت و امانت و حسن نيت مشارٌاليه ،استعفا را قبول نمودم .شوراى انقالب را مأمور نمودم براى رسيدگى
و اداره امور كشور در حال انتقال .و نيز شورا در اجراى امور زير بدون مجال ،مأموريت دارد:
 .1تهيه مقدمات همهپرسى قانون اساسى؛
 .2تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراى ملى؛
 .3تهيه مقدمات تعيين رئيسجمهور.
الزم به ذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيمالشأن ،بايد امور محوله را ،خصوصاً
آنچه مربوط است به پاكسازى دستگاههاى ادارى و رفاه حال طبقات مستضعف بىخانمان ،به طور انقالبى و قاطع
عمل نمايند -58/8/15 .روحاهلل الموسوي الخمينى» .رک :صحيفه امام ،ج ،10ص.501

اصل) در تاریخ  24آبان  58به اتمام رس��ید و متن مصوب ،در آذر  1358با همهپرسی
مردمی ،به تصویب عمومی رسید.
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جمعبندی
بررسی س��یر تدوین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اس�لامی در سالهای  57و
 ،58نش��ان میدهد جریان حاکم در دولت موقت به دنبال آن ب��ود که مبانی و موازین
شریعت به صورت حداقلی در مفاد قانون اساس��ی بازتاب یابد و از همین حیث ،چه در
تعیین نوع نظام سیاسی و چه در س��ایر اصول تعیینکننده (مانند والیت فقیه) ،نوعی
گرایش به قانوننگاری س��کوالر یا قانون با پیوند حداقلی با دیانت ،در عملکرد حضرات
متبلور است .این ماجرا نشان میدهد که آقایان خواس��ته یا ناخواسته ،به دنبال تکرار
تجربه تلخ مشروطه در تبدیل مجلس شورای اسالمی به مجلس شورای ملی بودند که
با تدبیر داهیانه امام خمینی(ره) در وارد کردن مراج��ع ،علما و مردم به ماجرای قانون
اساسی ،پروژه آنها با شکس��ت مواجه گردید و همین شکست تاریخی ،زمینهساز ایجاد
یک حکومت «مردمساالر دینی» و تصویب قانون اساسی آن در پاییز ( 1358در دوران
استعفا و کنارهگیری جریان دولت موقت) گردید.
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