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پیشگفتار
دو انقالب و دو قانون
سرنوشت ما کار قضا و قدر نیست ،سررشتۀ آن که سیاست است،
در دسترس خود ماست.
کشور ما ،در قرن بیستم ،دو انقالب عظیم مردمی به خود دیده است
که هر کدام به نگارش یک قانون اساسی انجامیده که از قضای
روزگار ،هیچکدام هم توسط مجلس مؤسسان نوشته نشده است .قوانینی
که بیان خواستهای پیروزمندان انقالب بوده و قرار بوده نگارششان
سرنوشت سیاسی ملت ایران را مطابق میلش سامان بدهد ،ولی
هیچکدام موفق بدین کار نگشته است .این عدم موفقیت فقط زاییدۀ
توطئۀ طرفدران استبداد نبوده است ،خود این دو قانون حاوی تناقضاتی
است که تفسیرشان را ال زم میاورد و به هر صورت اجرای کامل آنها
را مانع میگردد.
قانون اول در کشمکش بین لیبرالها و دربار و مذهبیان نوشته شد و
رادیکالهایی که از همان زمان چشم به سوسیال دمکراسی انقالبی
روسی داشتند ـ به همین دلیل ،یکدست از آب درنیامد .در آن قانون ،هم
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روحانیان از قدرت سهم بردند و هم اختیارات قابل توجهی به پادشاه
تفویض شد.
متروک کردن اصل شورای پنج مجتهد که در دورۀ دوم تقنینیه
انجام گرفت ،رنگ مذهبی قانون را بسیار رقیق کرد و الاقل دست
روحانیان را از دخالت مستقیم در اجرای آن ،برید .ولی اختیارات
مفوض به پادشاه که بسیار وسیع بود ،هیچگاه به صورت قاطع و
روشن متروک نگردید و تشریفاتی شمردن آنها مشروط به این بود که
لیبرالها در میدان سیاست دست باال را داشته باشند ـ امری که جز در
دورانها کوتاه واقع نشد .طی دوران دیکتاتوری پهلوی ،خواستاری
اجرای قانون اساسی ،مترادف رجوع به تفسیر لیبرالش بود که پشت به
انقالب مشروطیت داشت ،نه تفسیری غیر از این ،یا «اجرای کامل»
این قانون.
قانون دوم ،با وجود ماهیت ضدلیبرال و فاشیستی و رهبر محورش،
به اقتضای سابقۀ تاریخی آزادیخواهی ایرانیان و موقعیت متزلزل
اسالمگرایان در زمان نگارش آن ،عناصر دمکراتیک و لیبرال را در
خود جا داد که در دلش تناقضهایی ایجاد نمود توهم ساز و
مشکل تراش.
اشکال اصلی قانون اساسی اسالمی همنشینی اصل حاکمیت الهی با
تدابیر ابراز حاکمیت ملی است .این امر ،از ابتدا برای پیروزمندان
انقالب مایۀ دردسر شد و آنها را واداشت تا با عمل کردن مطابق گزینۀ
سیاسی خویش ،بدون اعتنای به خواست مردم ،به همان ترتیبی که
میخواهند حکومت کنند .در اینجا ،خواستاری سنگین کردن وزنۀ ملت
از سوی مردم ،هیچ تکیه گاهی ندارد و تشبثاتی هم که در این جهت
انجام گردیده ،بی عاقبت مانده است.
به اجرا گذاشتن کامل این دو قانون و عمل به تمامی اصولشان،
نمیتوانسته جز به فلج کردن قدرت سیاسی منجر گردد و از آنجا که
ادارۀ کشور ،اولویت مطلق است و کاری نیست که به هیچ نوع ،تعطیل
یا حتی وقفه بردارد ،تناقضها باید رفع میشده تا ادارۀ مملکت ،ممکن
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گردد .متأسفانه ،در هر دو مورد ،کار به نفع استبداد یکسره شده ،نه در
نظر که در عمل و با زورآوری و نه بحث.
اما در هیچکدام این دو مورد ،لغو کردن قانون اساسی و حکومت
کردن بدون ارجاع به آن ممکن نبود و نشد ،چون اصو ً
ال هیچ کشوری
را نمیتوان مطلقا ً بدون حساب و کتاب اداره کرد .پس هر کس قدرت را
در دست گرفت ،به صورت گزینشی و مطابق احتیاجات خود ،به قانون
عمل کرد .آنچه در هر دو مورد بر قرار ماند ،آن استخوانبندی
حکومتی بود که قانون تجویز میکرد ،ولی ترتیب کار نهاد های دولتی،
تابع نظام سیاسی جدیدی شد که عمالً مستقر شده بود .در نهایت دست
ملت از قدرت کوتاه ماند و ما ماندیم و دو استبداد تکساالر.
ما ،بنا به عادت ،تمایل داریم اجرای گزینشی یا ناقص قانون اساسی
را عدم اجرا بخوانیم .این سخن دقیق نیست .اختالف بر سر اجرای
قانون اساسی ،اختالفی دائمیست و بسیار پیش میاید که گروه های
سیاسی ،یکدیگر را به تخطی از این قانون ،متهم سازند .این اختالفات
معموالً با تفسیر متن حل میگردد .از این گذشته ،حتی ممکن است
برخی اصول قانون اساسی ،با موافقت گروه های سیاسی موجود ،در
طول زمان متروک گردد .عدم اجرا به معنای اخص ،زمانی صورت
میپذیرد که نظام سیاسی مملکت در عمل تغییر بکند و چیزی بشود غیر
از آن که قانون اساسی تجویز کرده است .دعوا بر سر قانون اساسی
جمهوری اسالمی از نوع اول است ،یعنی دعوا بر سر جزئیات .دعوا
بر سر قانون اساسی مشروطیت از نوع دوم بود ،بر سر نظام.
از اینها گذشته ،نباید تصور کرد که حتی عدم اجرای قانون اساسی
به معنای اخص ،تأثیر آنرا بر حیات و سرنوشت سیاسی مملکت،
متوقف میسازد .این تأثیر مداوم است.
اول با رواج این تصور که اجرای درست یا کامل قانون میتواند
راهگشا باشد و معیار تقسیم و اعمال قدرت سیاسی ،به ترتیبی هماهنگ
با خواست ملت ،قرار بگیرد .این تصور در مورد قانون اساسی
مشروطیت میتوانست ـ در صورت برتری عملی تفسیر لیبرال که تنها
تفسیر مجاز بود ـ تا حدی درست بنماید ،ولی اساسا ً نادرست بود .زیرا
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آن قانون ارتباط سه قوا را درست سامان نداده بود ـ عدم تعادل بین
مقننه و مجریه عیب بنیادی آن قانون بود .در مورد قانون اساسی
جمهوری اسالمی ،امید بستن به تفسیر قانون ،از بن نادرست است.
چون این قانون ،از روز اول ،بر یک اساس منطقی تفسیر شده که حفظ
ماهیت فاشیستی نظام اسالمی است .تفسیر رقیبی در کار نیست.
دوم به این ترتیب که در هر دوران ،قانون اساسی موجود ،به دلیل
اهمیت مقامش ،چارچوب بحث و نظر دهی و طرح اندازی سیاسی
باقی میماند .مردم عادت به اندیشیدن در قالب آن میکنند و فرض
تغییرش ،به حاشیۀ بحثهای سیاسی رانده میگردد.
خوشبختانه ،امروزه این فکر که قانون اساسی موجود ،به هیچوجه
جوابگوی خواستهای ملت ایران نیست ،کم کم در همه جا ریشه دوانده
و این اندیشه که مردم ایران برای راه گشودن به سوی سعادت ،باید
نظام فعلی سیاسی ایران را تغییر بدهند و قانون اساسی جدیدی بنویسند،
جای خود را باز کرده است.
نگارش قانون اساسی مهمترین گام در راه سامان دادن حیات سیاسی
یک ملت است .این قانون تأسیس نهاد های دولتی ،رابطۀ آنها با
یکدیگر و رابطۀ شهروندان با دولت را سامان میدهد ،ولی کارکردش
بنیادیش تعریف و تحقق عدالت سیاسی است .عدالت سیاسی ،عدالت
مادر است و تحقق مصادیق مختلف عدالت در جامعه ،تابع تعریف آن
است .این عدالت با قانون وضع نمیشود ،مفهومش ورای قانون قرار
دارد ،در تعریف نظام سیاسی درج است ،توسط قانون اساسی بیان
میگردد و ترتیبات اجرایش روشن میشود .انتخاب نظام سیاسی درست،
مبنای نگارش قانون اساسی مناسب است.
نگارش قانون اساسی جدید ایران ،امریست به نهایت درجه مهم و
در عین حال به همان اندازه فوری و بعد از مرگ نظام اسالمی ،باید با
سرعت به انجام برسد .حساسیت و فوری ب ودن کار ،تنشی ایجاد میکند
که باید بر آن فائق آمد .راه چاره ،شروع هر چه زودتر بحث و کنکاش
در این مورد است .نباید برای شروع بحث منتظر سقوط نظام فعلی
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ماند .مشکالت هر چه زودتر طرح و شکافته و حالجی بشود ،زودتر و
بهتر حل خواهد شد.
درگرفتن بحث ،موجب خواهد شد تا نظرات همگان ،از همین حاال
شروع به پالوده و منظم شدن بکند تا باالخره ـ وقتی که فرصت فراهم
شد ـ ملت ایران بتواند ،بدون لکنت زبان ،ارادۀ خود را بیان نماید و
اینبار قانون اساسی یکدست و روشن و خالی از تناقضی ،تدوین کند که
هم خواستهایش را درست بیان نماید و هم منطبق با خصایص و
توانایی های جامعۀ ایران باشد.
قانون اساسی متنی است اساسا ً سیاسی ،نه صرفا ً حقوقی و هنگام
نگارش آن باید به سه نکته توجه بشود :اول بیان درست و روشن و
پالودۀ نظام سیاسی که قرار است برپا نماید ،دیگر اتخاذ تدابیر منطقی و
واقعبینانه برای عمل کردن قدرت سیاسی ،سپس هماهنگی با وضعیت
اجتماعی و سابقۀ تاریخی کشوری که قرار است با آن اداره شود.
سستی در توجه به هر یک از این سه ،کار را از راه تعادل منحرف
میسازد و میتواند بسیار گران تمام شود .ما قب ً
ال با هر سۀ این مشکالت
درگیر بوده ایم و بهای سنگینی هم برای آنها پرداخته ایم.
برقرار ماندن یک نظام سیاسی ،تابع سختگیری های درج شده در
قانون اساسی نیست ،محتاج استحکام و تعادل ساختار آن و هماهنگی آن
با ساختار اجتماعی کشور و نیز توانایی های سیاسی و البته ارادۀ
مردمان تابع آن است .در نهایت ،اعتبار قانون ،مشروط به خرسندی
مر دم است از درست عمل کردنش .قانونی که خواندنش مایۀ رضایت
باشد ،ولی نتواند کار کشور را سامان بدهد ،در بهترین حالت نقشی
خواهد بود بر دیوار که فقط میتوان با تماشایش ،بر فرصت از دست
رفته افسوس خورد.
تا امروز ،لیبرال ها ،در عین اینکه پرچمداران انقالب مشروطیت و
پ یشگامان نگارش اولین قانون اساسی ایران بوده اند و کشور ما را به
راه تجدد سیاسی انداخته اند ،در دور های بعدی بازی بین چهار
خانوادۀ سیاسی ایران ،بازنده بوده اند و دستشان از قدرت کوتاه مانده
است .این بار نوبت آنهاست که بعد از بیش از یک قرن ،ابتکار عمل
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را برای نگارش قانون اساسی جدید را در دست بگیرند .لیبرال ها،
امروز ،از نظر ایدئولوژیک ،تقریبا ً بی رقیبند و گرفتار محذوراتی که
در ابتدای قرن بیستم با آنها درگیر بودند ،نیستند .ولی از بابت تبلیغاتی
و سازمانی ،کار بسیار در پیش دارند .رفع این مشکالت در برنامه
است و فشا ر خواستهای مردمی در این جهت عمل میکند .آزادیخواهان
باید پاسخگوی توقعات مشروع و عاجل مردم ایران باشند و بدون شک
توان این کار را دارند.
***
کتاب حاضر سه بخش دارد .اولی مربوط است به قانون اساسی
مشروطیت ،دومی به قانون اساسی جمهوری اسالمی و بخش آخر چند
نکته س نجی در بارۀ قانون اساسی آینده را در بر میگیرد .هدف از
انتشار آنها صرفا ً تحقیق تاریخی یا حقوقی نیست ،یادآوری اهمیت
قانون اساسی است در تعیین سرنوشت ملت و نیز جلب توجه خوانندگان
به نکاتی که باید هنگام نوشتن قانون اساسی آینده ،مورد توجه قرار
بگیرد .با نگارش ای ن قانون ،سرنوشت سیاسی خویش را برای چند یا
چندین دهه رقم خواهیم زد .کار نه فقط جدی که حیاتی است .از همین
امروز به آن توجه کنیم.
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انقالب مشروطیت هنوز پایان نیافته است
 ۷اوت ۴۰۰۲
 ۷۷مرداد ۷۱۳۱

از انقالب اسالمی به بعد ،همۀ ما بارها این عبارت را شنیده و
خوانده ایم « :مشروطیت شكست خورد» .این سخن مكرر و مالل آور،
از طرف اشخاص مختلف ،با زمینه های فكری متفاوت و با انگیزه ها
و مقاصد گوناگون عنوان شده است .باید برای روشن شدن موضوع،
ابتدا بین تعابیری كه از «شكست مشروطیت» رواج دارد ،مختصر نظم
و ترتیبی برقرار كرد.
شكست مشروطیت یعنی چه؟
برخی نظام پادشاهی را مترادف مشروطیت میگیرند و ساقط شدن
آنرا در سال  ۷۱۳۷به حساب شكست مشروطیت میگذارند .بعضی
شكست دولت بختیار را شكست مشروطیت به حساب میاورند چون او
نتوانست جلوی قدرتگیری خمینی را بگیرد و در ایران حكومتی
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دمكراتیك برپا كند .گروهی هم اصو ً
ال بر این عقیده اند كه وقتی در
كشوری انقالب جدیدی واقع شد انقالب قبلی از اعتبار ساقط میشود .این
سه سخن با هم بی ارتباط نیست .باید به ترتیب سنجیدشان.
مشروطه ،مصداق ایرانی دمكراسی لیبرال است كه در كشور ما به
دالیل گذرای تاریخی ،به شكل سلطنتی به دنیا آمد .وگرنه این نظام
سیاسی هیچ ارتباط الزمی با سلطنت ندارد و با جمهوری نیز سازگار
است .سلطنت پهلوی هم به هیچ اعتبار «مشروطه» نبود تا با رفتنش
«مشروطیت» شكست بخورد .برقراری این سلسله با تعطیل مشروطیت
ممكن گشت و تداومش هم بعد از  1332به همان ترتیب تضمین شد.
در تمام عمر این سلسله ،مشكل اساسی مردم ایران جمع آوردن
پادشاهی پهلوی با مشروطیت بود تا بلكه بتوانند به آزادی نفسی بكشند،
كاری كه تا به آخر ممكن نگشت.
ساقط شدن دولت لیبرال بختیار را میتوان شكست حكومت مشروطه
به حساب آورد .مساعی بختیار ،طی دوران كوتاه زمامداریش و در
شرایطی كه محمدرضا شاه از میدان خارج شده بود ،صرف این گردید
كه كشور را به راه دمكراسی بیاندازد .ولی كوششهای وی در برابر
انقالبیانی كه زیر پرچم خمینی گرد آمده بودند بی ثمر ماند .متأسفانه
این اول باری نبود كه آزادیخواهان ایران از مخالفان دمكراسی شكست
میخوردند .اول بار محمدعلی شاه بر آنها فائق آمد ،بار دوم رضا خان،
بار سوم محمدرضا شاه و بار آخر هم خمینی .البته مورد اول دوام و
قوام چندانی نداشت ولی باید به حسابش آورد كه فهرست ناقص نماند و
ارتباط منطقی امور روشن شود .اینرا هم باید اضافه كرد كه هیچ دلیلی
ندارد شكست آخر را قاطع تر یا نهایی تر از باقی بشماریم تا آنرا
مترادف شكست مطلق مشروطیت بگیریم.
حال برویم سر شق سوم قضیه كه مهمتر از دو دیگر است .انقالبیان
پیروزمند ،همیشه مدعیند كه تاریخ با پیروزی آنها وارد مرحلۀ نوینی
شده و كوششهای آن ان گردونۀ تاریخ را بر جادۀ جدیدی انداخته است و
انقالبهای پیشین را بی اعتبار كرده .اسالمگرایان از این اصل مستثنا
نیستند .از روز اول چنین الف زده اند كه از انقالب مشروطیت فراتر
رفته اند و پیشگام تحول بیسابقه ای در تاریخ ایران و جهان گشته اند.
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خود خمینی ،انقال بی را كه رهبری كرد واكنشی نسبت به انقالب
مشروطیت میشمرد .حق هم داشت كه چنین كند .ادامه دهندۀ راه
اسالمگرایان صدر مشروطیت بود و یقین داشت كه موفق شده تا انتقام
شكست هفتاد سال قبل و خفت و خواری سالهای بعد از آن را از
حریفان بستاند و دفتر انقالب مشروطیت را ببندد .ولی این خیال باطل
بود .ببینیم چرا.
انقالب مشروطیت شكست نخورده است
انقالب مشروطیت ایران را به جادۀ سیاست مدرن انداخت .سیاست
مدرن را در معنای اخصش میتوان مترادف دمكراسی لیبرال گرفت
چون این نظام در آن نقش محوری دارد ،ولی نمیتوان آنرا محدود به
این شیوۀ حكومت شمرد .نمیتوان ،زیرا در عصر جدید انتخابهای
سیاسی به یكی محدود نیست كه دمكراسی لیبرال باشد .همه به تجربه
میدانند كه راه تجدد فقط به دمكراسی ختم نمیشود .سیاست مدرن
چارچوبی است كه چهار گزیدار سیاسی به مردم عرضه میكند و
فضایی برای بالیدن چهار خانوادۀ سیاسی پدید میاورد كه هر كدام
نمایندۀ یكی از این گزیدارهاست .هدف هر یك از این خانواده ها
برقراری نظام سیاسی معینی است كه با آن سه دیگر تفاوت بنیادی
دارد .ممكن است كه این هر چهار ،برای برنامه شان توجیه سنتی
بتراشند و مدعی شوند كه «ما باید چنین كنیم زیرا اجدادمان چنین
میكردند» .ولی این قبیل سنتگرایی ها دلیل سنتی بودن هیچكدام آنها
نمیشود .همۀ آنها در جهان سیاست مدرن به دنیا آمده اند و زندگی
میكنند و در این چارچوب است كه حیات و اعمالشان معنی پیدا میكند.
مشروطیت ،ترجمان تجدد سیاسی بود در صحنۀ تاریخ ایران.
چارچوبی كه انقالب مشروطیت در ایران برپا كرده است هنوز
برجاست و انقالب اسالمی هم قادر به عوض كردن آن نبوده و نیست.
به این دلیل روشن كه انقالب اسالمی حاصل پیروزی یكی از چهار
خانواده ایست كه با انقالب مشروطیت در ایران زاده شده اند ،پیروزی
شاخۀ اسالمی خانوادۀ مرتجع .این پیروزی نه قادر به حذف دیگر
انتخابهای سیاسی مدرن ،یعنی انتخابهای لیبرال و اتوریتر و رادیكال
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است و نه قادر به نابود ساختن آن سه خانوادۀ سیاسی كه این گزیدارها
را مد نظر داشته و دارند .البته اسالمگرایان ،هم خیال و هم ادعا و هم
قصد این كارها را داشته اند ولی در آنها موفق نبوده و نیستند و
نخواهند هم بود .شكستن چارچوب مدرنی كه مشروطیت در ایران
مستقر كرد مستلزم فراتر رفتن از مدرنیته است ،یعنی پیدایش واقعه ای
تاریخی با همان ابعاد و همان اهمیت اتفاقی كه طی قرون هفده و هجده
در اروپا واقع شد و اول این قاره و سپس جهان را به راه تجدد انداخت.
كسی تا به حال از عهدۀ این كار بر نیامده است ،اسالمگرایان هم حتم ا ً
قابل ترین حریفان تجدد نیستند.
اگر برخی روشنفكران غربی از قبیل میشل فوكو كه سودای فراتر
رفتن از مدرنیته را داشتند تا به قول خودشان به «پست مدرنیسم»
برسند ،این اندازه به انقالب اسالمی دل بستند ،به این دلیل بود كه
تصور میكردند انقالب مزبور قادر به شكستن قالب تجدد خواهد شد.
روشنفكران نسل قبل از آنان هم در زمان خود به دلیل مترادف شمردن
تجدد و دمكراسی لیبرال ،وقوع انقالب اكتبر یا قدرتگیری فاشیستها را
نشانۀ پشت سر گذاشتن مدرنی ته شمرده بودند .خیال همۀ آنها به یك
اندازه خام بود ،نه لنین دفتر این حكایت را بست و نه هیتلر و نه
خمینی .هر سه این خیال را در سر خود و دیگران پختند ولی هیچكدام
نتوانستند این قالب را بشكنند .چیرگی اولی در حكم پیروزی خانوادۀ
رادیكال بود و فائق آمدن دو دیگر در حكم پیروزی خانوادۀ ارتجاعی،
همین و بس .تحوالت بعدی تاریخ شوروی و سرانجام فاشیستهای
اروپایی این ناتوانی را ثابت كرد و تحوالت آیندۀ ایران و ساقط شدن
فاشیستهای اسالمی از نو اثباتش خواهد نمود.
در اروپا آن انقالبی كه مرجع عمدۀ زایش سیاست مدرن به حساب
میامد ،ا نقالب فرانسه بود و سردمداران انقالبهای كمونیستی و فاشیستی
اروپایی ،هر كدام به نوبۀ خود مدعی درنوردیدن طومار این انقالب
بودند ،یا با ادعای پشت سر گذاشتنش و یا با قصد پاك كردن نشانش
برای رجوع به گذشته .نه سخن آنان اعتباری داشت و نه سخن
خویشاوند جهان سومی شان كه اسالمگرایان ایرانی باشند اعتباری
- 16 -

یک ملت و دو قانون

دارد .تفاوت امكانات مادی و معنوی آنها تأثیری در ناتوانی بنیادیشان
برای شكستن قالب مدرنیته نداشته است.
انقالب اسالمی بر دمكراسی فائق آمد كه بختیار نماینده اش بود نه
بر انقالب مشروطیت .انقالب  ،۷۰۰۱ایران را قاطعا ً به جهانی وارد
كرد كه هنوز در آن زندگی میكند .اگر در این كار موفق نشده بود و ما
هنوز از نظام سیاسی تصویری جز پادشاهی مطلقه نداشتیم و تحت هیچ
نظامی جز این نظام زندگی نكرده بودیم ،در یك كالم اگر اندیشه و
تجربۀ زندگانی سیاسی ما از حد این سلطنت سنتی فراتر نرفته بود،
ا نقالب مشروطیت هم شكست خورده بود؛ اگر هم ما مقوالت جدیدی را
برای تعریف حیات سیاسی خویش به كار گرفته بودیم و میراث فكری
مشروطیت را به دست فراموشی سپرده بودیم ،میشد گفت كه دور
مشروطیت سر آمده است؛ ولی نه آن شده و نه این .ما از آن انقالب به
این طرف ،هم موقعیت سیاسی خویش را بر اساس نوینی تعریف میكنیم
و هم تجربیاتی در صحنۀ تاریخ كسب كرده ایم كه اساسا ً با تجربیات
دیگر كشورهای مدرن نظیر آلمان یا فرانسه یا… تفاوتی ندارد.
طی سالها ،سه نوع حكومت در كشورمان دیده ایم .دمكراتیك،
اتوریتر و توتالیتر كه میتوان برای آنها نمونه های مشابهی در تاریخ
اروپا جست .ما تاریخ مغرب زمین را با اتكای به همین تجربیات درك
میكنیم و مردم این خطه نیز به همین ترتیب قادر به درك تجربیات
تاریخی ما هستند .فقط فراموش نكنیم كه درك تجربه ،در حكم همدردی
نیست .دلیل ندارد هر كه فهمید چه اندازه برای رسیدن به دمكراسی
مصیبت كشیده ایم ،دلش هم برای ما بسوزد و برای دستیابی به هدف
یاریمان دهد.
انقالب مشروطیت هنوز پایان نیافته است
انقالب مشروطیت قاطعا ً پیروز شده ،چون بر عمر سیاست سنتی ما
نقطۀ پایان گذاشته ولی خودش پایان نیافته و هنوز در افق تاریخ نشانی
از پایان آن نیست .با زایش گزیدار لیبرال كه انتخاب مشروطه خواهان
ما بود ،دیگر گزیدارهای دوران جدید نیز كه مخالف آن است ،در
مملكت ما شكل گرفته و وارد عمل شده است .تاریخ معاصر ما حكایت
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نبرد بی پایان این چهار هماورد است .وقتی هم كه لیبرالها در این نبرد
برنده شوند و در ایران دمكراسی برقرار سازند ،باز پیروزیشان در
حكم نابودی دیگر گزینه ها نخواهد بود .حفاظت از دمكراسی همانقدر
مهم است كه بر پا كردنش و از آن جهت الزم است كه دمكراسی
بی دشمن نیست ـ اگر بود ،البته میشد به امان خدا رهایش كرد.
امروزه با دور شدن از هیاهوی انقالب ا سالمی و اقبال دوبارۀ مردم
ایران به دمكراسی لیبرال كه انقالب مشروطیت به حق نماد اصلی آن
شناخته میشود ،صحبت از شكست مشروطیت ،قدری از رواج افتاده و
آنهایی هم كه سالها با این انقالب و دستاورد اصلی آن یعنی قانون
اساسی دشمنی ورزیده اند ،به فكر افتاده اند تا از ا ین نمد برای خود
كالهی ببرند.
اسالمگرایان از زبان رئیس جمهورشان كه دیگر آفتاب ریاستش به
لب بام رسیده ،مدح و ثنای مشروطه را میگویند .اگر تا دیروز مدعی
بودند كه انقالب مشروطیت را باطل كرده اند ،امروز مدعی كامل
كردن آن شده اند .این وراث شیخ فضل هللا نوری ،نام سلف بدنام
خویش را موقتا ً به دست فراموشی سپرده اند تا بلكه با دست زدن به
دامان یكی دو مالی مشروطه خواه برای روشنفكری دینی كه
بزرگترین دستاورد فكریش اوهام ملی مذهبی ها و بزرگترن دستاورد
سیاسیش حكومت بازرگان است ،سابقه ای دست و پا كنند .در این
میان ،نبرد مشرو طه و مشروعه را هم كه مكمل نبرد مجلس با دربار
بود ،الپوشانی میكنند .به این امید كه تناقض سخنانشان هویدا نشود و
مردم بپذیرند كه چیزی به نام «دمكراسی اسالمی» از زمرۀ ممكنات
است .حاصل این پیوند خیالی همان «مشروطۀ مشروعه» است كه در
آن زمان طرفداران شریعت طالبش بودند باالخره پس از سالها به
وصالش رسیدند .در همان دوران ،مالیی كه از عقل بهره ای داشت،
خطاب به شیخ نوری پیغام داده بود كه «ای گاو مجسم ،مشروطه
مشروعه نمیشود» .امروز هم باید همین سخن را در باب مردمساالری
دینی ،حوالۀ وراث این «شیخ شهید» كرد.
مداحان حكومت اتوریتر نیز در این بلبشوی سیاست نام «مشروطه
خواه» بر خود نهاده اند تا بلكه به قرینۀ آن سلطنت را به مردم بقبوالنند
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و اگر شد بساط گذشته را تجدید كنند .مدعی آشتی دادن لیبرالیسم و
شیوۀ حكومت پهلوی هستند .از اولی شعار را گرفته اند و از دومی
سابقۀ تاریخیش را .میكو شند تا تناقض این دو را هم به كمك شعار
«مدرنیته» كه مدتیست باب روز شده ،بپوشانند .تحت این عنوان كه
رضا شاه آرمانهای مشروطیت را تحقق بخشید .اینكه آرمانهای مزبور
چگونه با حذف مهمترین آنها كه آزادی بود و به قیمت زیرپا گذاشتن
ضامن اصلی آن كه قانون اساسی بود ،تحقق یافت ،چیزی است كه
میتوان با مراجعه به ترازنامۀ حكومت دو پادشاه پهلوی دریافت .اگر
این افراد گوشۀ چشمی به انقالب مشروطیت نشان میدهند ،به این
خاطر است كه علیه استبداد قاجار صورت گرفت ،وگرنه كسانی را كه
به اتكای قانون اساسی مشروطیت ،با استبداد پهلوی مبارزه كرده اند
هیچگاه نمیبخشند .دقت ندارند كه خود چه اندازه وارث همان استبداد
قاجارند .در كشمكشهای صدر مشروطیت محمدعلی شاه كه با مجلس
سر ناسازگاری داشت به یكی از خیرخواهانی كه به قصد نصیحت
پیشش رفته بود گفت كه «بسیار خوب ،مجلس باشد ولی وكال در
سیاست دخالت نكنند»  .البته خودش قادر به اجرای این طرح درخشان
نشد ولی همه دیدیم كه پادشاهان پهلوی چگونه جبران مافات كردند.
قربانی این گزیدارهای ضد و نقیض سیاسی كه به ضرب تبلیغات به
خورد همه میدهند ،مثل همیشه همان آزادی است كه برقراریش هدف
اصلی انقالب مشروطیت بود .آزادی هدف است نه وسیله .نه پسوند
اسالمی و بورژوآیی و ...برمیدارد و نه میتوان با چیز عزیزتری
معاوضه اش كرد .به قول توكویل اندیشمند بزرگ فرانسوی «كسی كه
آزادی را وسیله میشمارد برای بندگی خلق شده» .پایان نیافتن انقالب
مشروطیت ،یعنی ادامه داشتن نبردی كه از یك قرن پیش بر سر آزادی
در ایران درگرفته و هنوز به نتیجه ای كه مطلوب آزادیخواهان است
نرسیده است .این سرنوشت سازترین نبردی است كه درعصر جدید در
صحنۀ تاریخ هر مملكت جریان مییابد .چه در آن شركت كنیم و چه
نكنیم از قبول نتیجه اش ناگزیر خواهیم بود .حكم تاریخ كسی را از
اطاعت معا ف نمیكند ،بهتر است این حکم را خودمان انشأ کنیم.
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انقالب مشروطیت و عدالت
سمینار سدۀ مشروطیت ،گروه لیبرال دمكرات های ایران (ایران
لیبرال) استكهلم
سپتامبر 2116
 ۷۰شهریور ۷۱۳۳

در اهمیت عدالت به عنوان یكی از مفاهیم اساسی تمدن ساز،
تردید نمیتوان كرد .هنگام ترتیب و ارزیابی نظام اجتماعی مطلوب،
عدالت همیشه در صف اول ارزش ها قرار داشته است و حتی برآمدن
و اهمیت یافتن مفهوم آزادی هم كه بنیاد دمكراسی لیبرال بر آن قرار
گرفته است ،نتوانسته از قدر آن بكاهد.
انقالب مشروطیت با عدالتخواهی شروع شد و با زیر و رو كردن
معنای عدالت در ایران ،به انجام رسید .از درخواست عدالتخانه آغاز
گشت و شعار «عدل مظفر» بیانگر پیروزیش شد .تحول معنای
عدالتخواهی در این انقالب اتفاقی نبود .بیانگر پیوند عمیقی بود كه بین
عدالت قضایی و عدالت سیاسی وجود دارد ،زیرا هر داوری در
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چارچوب نظام حقوقی معینی معنا دارد و برپایی هر نظام حقوقی
موكول به امكاناتی است كه نظام سیاسی پدید میاورد .انقالب
مشروطیت ،مصداق بارز این پیوستگی است ودستاورد اصلی آن
عدالت سیاسی است.
كار این انقالب از چوب خوردن تجار قند شروع شد ( ۷۷دسامبر
 .) ۷۰۰۳در ممالك محروسه ،تنبیه تجار و كسبه محض پایین نگه
داشتن قیمت ارزاق ،نه بیسابقه بود و نه به قاعده و عرف نظام قدیم
ایران ،بی حساب .در كشوری كه طی قرنها ،شهرهایش كانون تمركز
قدرت سیاسی بود ومسلط بودن بر آنها مترادف داشتن اختیار مملكت
بود ،حفظ آرامش شهرها و باالخص پایتخت ،در صدر دلمشغولی های
حكومت جا داشت .پایین نگه داشتن بهای ارزاق ،از لوازم حفظ نظم و
جلوگیری از به خروش آمدن عوامی به حساب میامد كه حركت
جمعی شان میتوانست برای دولت بسیار گران تمام شود .این كار به دو
وسیله انجام میشد :یكی پرداخت یارانه كه هرچند كلمه اش امروزیست
قدمتش ت اریخی است و دیگر نظارت بر قیمتها و در صورت لزوم پایین
نگه داشتن آنها با استفاده از خشونت .داستانهایی كه از این روش دوم
حكایت میكنند به گوش همه رسیده است.
با اینهمه ،تنبیه تجار قند ،در نظر مردمی كه از قرن نوزدهم به
این طرف ،كم كم با مفهوم آزادی و با برداشت جدیدی از عدالت آشنا
شده بودند ،قابل تحمل نمی نمود .شورشی كه از این حكایت شروع شد
و در نهایت بر عمر نظام كشورداری قدیم ایران نقطۀ پایان نهاد ،در
درجۀ اول دعوایی قضایی بود و راه حل های متفاوتی هم كه در
نخستین مرحله برای حل آن در میان نهاده شد از همین دیدگاه عرضه
شده بود .نارسایی همین چاره ها بود كه كار را به سطح سیاسی ارتقا
داد و از شورش ،انقالب ساخت.
سه عنصر داوری
ً
تصویری كه ما معموال از اجرای عدالت در خاطر مجسم میكنیم،
مبتنی بر مفهوم داوری است ،قضاوتی عادالنه كه حق هر كس را معین
كند و به او بسپارد .این تصویر بسیار رایج است و برای بخش بزرگی
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از مردم ،تصور اینكه عدالت بتواند به ترتیبی غیر از این برقرار شود،
بعید و گاه ناممكن است .میبینیم كه امروزه بسیاری ،توسعۀ این روش
را مترادف بسط عدالت میشمرند و حل عادالنۀ هر اختالفی را موكول
به رأی دادگاه میدانند .باید ابت دا ساختار داوری و مقصود از این مفهوم
را روشن كرد تا هم تفاوت چاره هایی كه برای حل اختالف تجار با
حكومت در میان نهاده شد روشن شود و هم دلیل گذار از عدالت
قضایی به سیاسی.
هر داوری از سه عنصر تشكیل میشود كه نمیتوان هیچكدام را به
كلی حذف كرد و تضعیف هر یك باالجبار سهم آن دو دیگر را تقویت
میكند و در نهایت به برقراری عدالت خدشه وارد میاورد .این سه
عنصر عبارت است از داور ،قانون و روش دادرسی .هر یک از سه
طرف دعوایی كه با چوب خوردن تجار شروع شد ،بر یكی از این سه
عنصر تأكید میكرد.
شیوۀ سنتی
در برداشت سنتی مردم ایران از داوری ،معمو ً
ال نقش داور بر آن
دو دیگر میچربید و برقراری عدالت در درجۀ اول از «شخص» معینی
انتظار میرفت .به عبارت ساده ،عدالت آن بود كه داور عادل بگوید ،از
او برمیخاست و در نهایت خصیصۀ او بود .برقراری عدالت ،مانند
امنیت ،از وظایف شخص پادشاه به حساب میامد كه قدرت سیاسی را
در اختیار داشت .هر كس متون كالسیك ادبی و تاریخی فارسی را حتی
تورق هم كرده باشد ،به پیوستگی دو مفهوم سلطنت و عدالت در
فرهنگ قدیم ایران آگاه است .در این فرهنگ ،صفت اصلی و مهمترین
خصیصۀ پادشاه ،عدالت اوست .جالب اینجاست كه فكر برتری اهمیت
دا ور به نسبت دو عامل دیگر را حتی میتوان در برداشت رایج از
عدالت مذهبی هم كه قرار است در درجۀ اول متكی به قانون شرع،
یعنی قانون الهی باشد ،سراغ كرد .یادآوری این امر خالی از فایده
نیست كه تا وقتی اكثریت مردم ایران سنی بودند« ،عدل عمر» برایشان
مثل عالی عدالت بود و از وقتی تشیع مذهب مسلط شد« ،عدل علی»
جای آنرا گرفت .حتی در زمان انقالب اسالمی هم اعتنای مردم به
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عدالت اسالمی ،بیشتر از اعتقاد به این افسانه های مذهبی آب میخورد
تا اطالع از قانون شرع .همانطور كه اشاره شد ،اهمیت بیش از اندازه
دادن به نقش داور ،باعث خلط شدن عدالت به عنوان «فضیلت
شخصی» و عدالت به عنوان «حاصل داوری عادالنه» میشود كه ردش
را از دوران قدیم تا به امروز میبینیم و موجد این توهم است كه اگر
داور عادلی پیدا شد ،میتوان با آسودگی اجرای عدالت را به او واگزار
كرد و از خیال فراهم آوردن باقی اسباب داوری فارغ نشست.
در هر صورت ،شوریدن مردم به چوب خوردن تجار قند،
شوریدن به همین عدالت سنتی بود كه از اعتبار افتاده بود .پادشاه دیگر
نه از عهدۀ ایجاد امنیت برمیامد و نه عدالتش برای كسی مقبول بود.
امكان اولی را فشار دو همسایۀ قدرتمند خارجی از وی سلب كرده
بودند و دومی هم با نضج گرفتن آزادیخواهی و نیز آشنایی با روشهای
دادرسی غربی ،از سكه افتاده بود .عدالت شاهی كه توسط حكام
منصوب شاه به اجرا گزارده میشد ،عمالً عبارت بود از به كار گرفتن
نامنظم قوانین عرف یا شرع ،آنهم بیشتر به انتخاب حاكم و به اقتضای
شرایط روز .روش دادرسی هم به اعلی درجه ابتدایی بود و از حد
شنیدن سخن دو طرف دعوا و در نهایت امكان بازبینی دادرسی از
طرف پادشاه فراتر نمیرفت .یكی از نمونه هایش ،همین رفتار با تجار
قند بود كه به جای حفظ آرامش اسباب اغتشاش شده بود.
این از راه سنتی كه تأكیدش بر داور بود .دو گروهی كه بیان
مخالفت با این عدالت سنتی بر عهده گرفتند هر كدام بر یكی دیگر از
اجزای داوری تأكید مینمودند و این تفاوتشان از همان تحصن در
شاهزاده عبدالعظیم ( ۷۲دسامبر  )۷۰۰۳روشن بود.
تأكید بر قانون
تأكید اصحاب شریعت بر قانون بود ،البته قانون شرع .آنها چارۀ
همۀ دردها را در اجرای این قانون میجستند و طبعا ً بر اجرایش كه
موجب افزایش قدرت و نفوذ خودشان هم میشد ،اصرار میورزیدند.
دلیل اتخاذ این موضع از سوی آنان ،روشن بود .تمامی تعلیم و تربیت
ذهنی آنها بر این فرض اساسی استوار بود كه قانون شرع بهترین و
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كاملترین قوانین است ،چون منشأ الهی دارد و هیچ قانون بشری
نمیتواند همطراز آن شمرده شود .برای آنها ،عدالت آن بود كه قانون
بگوید ،قانون شرع .از دیدگاه شرعی ،اصو ً
ال مقام قانون چنان باال بود
كه هر دو عامل دیگر(داور و روش دادرسی) به كلی تحت الشعاع آن
قرار میگرفت .عالوه بر اینها ،باید توجه داشت كه شریعتمداران اص ً
ال
داوری نداشتند كه حكمش قاطع باشد و بتواند بر صدور احكام ناسخ و
منسوخ نقطۀ پایان بنهد .این حق ،اساسا ً از آن امام بود و امام هم غایب.
در غیبت وی و در نبود سازمانی كه بتواند به داوری های پرشمار و
متضاد انتظام ببخشد ،اصالً نمیشد بر نقش داور تأكید كرد زیرا چنین
كاری صدور حكم قاطع را معطل میگذاشت .آخر از همه ،شیوۀ
دادرسی آنها از عدالت شاهی هم ابتدایی تر بود چون حتی تجدید نظر
در حكم صادر شده را برنمی تابید.
تأكید بر روش دادرسی
راه حل سوم كه از طرف آزادیخواهان عرضه شد و در تاریخ هم
ثبت گردید ،تأسیس عدالتخانه بود .در این درخواست تأکید بر شیوۀ
دادرسی بود .عدالت آن بود كه از به كار بستن روش معینی به دست
بیاید .دلیل این انتخاب هم روشن بود .گروه اخیر ،خیال قانون نویسی
در سر داشت ،ولی در عمل هنوز قانونی نداشت تا بخواهد اجرای
عدالت را با استنا د به آن خواستار شود و اگر هم میداشت و چنین
میكرد ،از همان گام اول در مقابل اصحاب مذهب قرار میگرفت و
آماج دشمنی آنها میشد .نه فقط از همراهیشان كه در نهایت چندان هم
ارزان تمام نشد ،محروم میگردید ،بلكه به سوی همكاری و سنگربندی
با دربار نیز سوقشان میداد .یعنی همان اتحادی را كه در نهایت بین
شیخ نوری و محمدعلیشاه برقرار شد ،از ابتدا برپا میساخت .از طرف
دیگر ،آزادیخواهان در موقعیتی نبودند كه بتوانند تكیه را بر نقش داور
بگذارند .اگر داورشان همان داور سنتی میبود كه كاری به این ترتیب
پیش نمیرفت ،اگر هم قرار میشد از ابتدا حرف از داور نوینی در میان
بیاید كه شخص پادشاه در معرض حملۀ مستقیم قرار میگرفت .البته آنها
فكر محدود كردن اختیارات شاه را هم داشتند ،ولی در آن زمان قادر به
- 25 -

رامین کامران

عرضه اش نبودند .كمااینكه دیدیم تا زمان برپایی مجلس ،سخنی در این
باب نگفتند ،صبر كردند تا مركز قدرتی در مقابل پادشاه تأسیس شود.
حملۀ بی موقع به پادشاه ،فقط میتوانست تنش بی دلیل ایجاد كند و
پیشرفت كار را به تأخیر بیاندازد .به هر حال ،تاریخ نشان داد كه در
مورد مظفرالدین شاه ،حساب كردن روی نرمخویی پادشاه ،بی منطق
نبود و بی ثمر هم نماند.
از عدالتی به عدا لت دیگر
خالصه كنم ،در آن موقعیت نمیشد برای داوری در باب دعوایی
كه با چوب خوردن تجار قند شروع شده بود ،راه حل یگانه و یكدستی
در میان نهاد كه در آن هر سه وجه داوری ملحوظ شده باشد و با
یكدیگر هماهنگی داشته باشد .در جمع ،سه راه در میان بود و هر سه
ناقص .هركدام عم ً
ال بر یك ضلع داوری تكیه میكرد .امكان به هم پیوند
زدنشان هم نبود تا به این ترتیب یكدیگر را تكمیل نمایند .به هم بستن
عدالتخانۀ مدرن و حكمیت شاه و اجرای قانون شرع ،ممكن نبود ،چون
هركدام از جهان بینی مجزایی برمیخاست و در نهایت مستلزم
برقراری نظام سیاسی خا صی بود .اگر در این كار اصرار میشد ،فقط
مجموعۀ شتر گاو پلنگی پدید میامد كه برای تماشا و تفریح خوب بود،
نه حل اختالفات مردم .داستان اختالف میباید از این حد اولیه فراتر
میرفت .چون مستلزم تعویض نظام حقوقی ایران آنروز بود .به همین
دلیل این دعوا راه حل حقوقی ندا شت ،زیرا نمیتوان تأسیس یك نظام
حقوقی یا تغییر بنیادی آنرا در چارچوب حقوقی انجام داد .ورای اینها،
نظام سیاسی نیز باید عوض میشد تا بتواند تغییرات حقوقی الزم را در
دل خود بپذیرد .خالصه اینكه دعوا میبایست به بنیادی ترین شكل
سیاسی میشد و راه حل سیاسی هم پیدا می كرد ،كما اینكه شد و پیدا كرد.
احتشام السلطنه ،بهتر از هر كس این منطق را دریافته بود و از همان
جلسه ای كه در حضور صدراعظم برای رایزنی تشكیل شد (۱۰
آوریل  ) ۷۰۰۱به صراحت گفت كه ایجاد عدالتخانه با حفظ نظام
استبداد سازگاری ندارد.
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داستان در هر حال داستان عدالت بود ،ولی این عدالتی كه
اجرایش الزم بود ،عدالت قضایی نبود كه تصویر داوری بیانگر آن
است ،عدالت سیاسی بود كه به طریقی دیگر اجرا میشود .نكتۀ اصلی
در اینجاست كه محور مشروطیت عدالت سیاسی است و این عدالت به
حكم قانون برقرار نمیشود و برعكس خود موجد قانون است .اگر ا ین
گذار از عدالت قضایی به سیاسی صورت نگرفته بود ،جنبش
اعتراضی مردم ایران از حد یك رشته اصالحات قضایی فراتر
نمیرفت .به هر حال كار اصالً تناسبی با انقالبی كه واقع شد پیدا
نمیكرد.
عدالت سیاسی
حال مقصود از عدالت سیاسی را روشن كنیم .هر نظام سیاسی
مترادف روش مع ینی برای تقسیم و اعمال قدرت سیاسی است و این
روش را بنا بر تعریف به عنوان روش عادالنۀ این كار عرضه میكند.
مقصود این نیست كه تمامی این نظامها و تمامی روش ها هم ارز است
و نمیتوان در بینشان تفاوتی قائل گشت و خوب و بد را از هم جدا كرد.
این است كه هیچ نظام سیاسی نمیتواند تعریفی غیر از آنچه كه خود
دارد ،به عنوان عدالت سیاسی قبول كند و طبعا ً نمیتواند هر نظام
حقوقی را هم در دل خود بپذیرد .این را نیز باید در نظر داشت كه
عدالت سیاسی ربطی به حكم قانون و رأی قاضی ندارد .چون نظام
سیاسی خود پایۀ قانون است و نظام حقوقی معینی را تجویز میكند.
قضاوت و انتخاب بین تعاریف مختلف عدالت سیاسی ،به حكم عقل
ممكن است ولی در رقابت عملی بین آنها ،قدرت است كه داوری
میكند ،نه قاضی .طبعا ً امروز اكثر مردم دمكراسی را معادل عدالت
سیاسی میشناسند ،ولی این بدان معنا نیست كه دمكراسی تنها نظام
سیاسی ممكن است و بی رقیب است یا به این دلیل كه از باقی بهتر
است ،راحت تر بر پا میگردد و بهتر دوام میکند.
عدالت سیاسی هم مانند عدالت حقوقی ،شكل قانونی به خود
میگیرد و از ورای قانون اساسی بیان میشود .قانون اساسی ،بیان نهادی
و حقوقی یك نظام سیاسی معین است در یك جامعۀ مشخص ،واسطه ای
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است بین یك مفهوم انتزاعی و جامعه ای كه شكل تاریخی خاص خود
را دارد و باید در عین انطباق با یكی ،با دیگری هم متناسب باشد.
كاربرد عبارت «قانون اساسی»  ،بسا اوقات باعث خلط شدن مباحث
عدالت حقوقی و عدالت سیاسی میشود .عبارت قانون اساسی كه تنها
ع بارت رایج در زبان فارسی برای نامیدن متنی است كه چند و چون
تقسیم و اعمال قدرت سیاسی را معین میكند ،بر خالف زبان های
اروپایی كه عبارت ( )loi fondamentaleرا به ندرت به كار میبرند
و بیشتر از كلمۀ ( )constitutionاستفاده میكنند.
امر دیگری كه به این اشتباه كمك میكند ،وجود نهادهایی است كه
گاه شكل دادگاه دارد و به اختالف هایی كه بر سر قانون اساسی
درمیگیرد رسیدگی مینماید .هر قانون اساسی به سه دلیل موضوع
اختالف میشود .یكی اینكه از اصول كلی اش برداشتهای مختلف میتوان
كرد .دیگر اینكه باید دائم با شرایط تاریخی منطبق شود .آخر اینكه
تضادهایی كه گاه در نگارشش راه پیدا كرده است باید در عمل بر
طرف شود .ساده ترین راه چاره ،ایجاد نهادی مشخص برای رفع
اختالف است كه میبینیم در بسیاری از كشورها موجود است .باید توجه
داشت كه مرجع مزبور مجاز به تفسیر این قانون است و كاری به
اجرای آن ندا رد .به اجرا گذاشتن قانون اساسی وظیفۀ این نهاد نیست
وظیفۀ مجموع نهادهای سیاسی و اداری هر كشور است.
عالوه بر این ،در هنگام تفسیر قانون اساسی ،كلیت آن است كه
مبنا قرار میگیرد نه بخشی از آن .وحدت و تركیب این كلیت هم در
اصل برخاسته از آن نظام سیاسی است كه این قانون تجویز میكند ،نه
از هماهنگی مطلق اجزای آن .چون قوانین اساسی ،بخصوص اگر مثل
قانون برآمده از مشروطیت ،بر پایۀ توافق گروه های ناهماهنگ نوشته
شده باشد ،یكدست نیست .رفع ابهام ها با تفسیر ممكن میشود و مأخذ
نهایی تفسیر هم نظام سیاسی است .ایراد گرفتن به یك قان ون اساسی به
دلیل تضاد بین برخی از اصول آن ،كار ساده ای است و همین سهولت
گاه به برخی فرصت داده تا قانون اساسی مشروطیت را هدف
ایرادهای سست بكنند .باید به آنها یادآوری كرد پراعتبارترین قانون
اساسی مكتوب دوران ما كه قانون اساسی آمریكا است نیز در هنگام
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نگارش خالی از تضاد نبوده و یكدستی اش حاصل عمل و تفسیر منتظم
است.
عجالتا ً این را هم اضافه كنم كه اگر كسی از قانون اساسی تخلف
كرد كه بارزترین و حادترین شكل آن كوشش در راه تغییر نظام سیاسی
است و از طرف هیچ نظامی چه دمكراتیك و چه غیر از آن پذیرفته
نیست ،رسیدگی به تخلف و مجازات او از طرف مرجعی خاص انجام
میگیرد كه به صورت دادگاه عمل میكند و با نهاد مفسر یا محافظ قانون
اساسی متفاوت است.
و باالخره به تمام دالیلی كه آمد ،وفاداری به قانون اساسی،
وفاداری به نص آن نیست ،وفاداری به آن نظام سیاسی است كه این
قانون تجویز میكند .یك حقوقدان بزرگ آلمانی به این نكته اشاره كرده
كه اگر این وفاداری به نص قانون بود راه هیچ تغییری در آن باقی
نمیماند و در مورد آن قوانین اساسی كه ترتیبات تغییر یافتن آنها در
خودشان پیش بینی شده است ،سوگند وفاداری از اصل بی معنی میشد.
تعریف نظام جدید
دیدیم كه در بحران شروع جنبش مشروطیت ،هر كدام از
راه حلهای قضایی اختالف ،متكی به نظام حقوقی مجزا از آن دو
دیگربود و به همین دلیل در نهایت به نظامی سیاسی راه میبرد ،متفاوت
با آن دو دیگر .گذشتن بحران از حد دعوای حقوقی و سیاسی شدنش،
محتاج پیدایش راه حل سیاسی بود ،یعنی عرضۀ یك نظام سیاسی جدید.
نكته در اینجاست كه فقط مشروطه خواهان یا به عبارت امروزی تر
لیبرال ها ،طرحی از نظام جدید داشتند.
طرف اصلی دعوا پادشاه بود كه همان نظام از كار افتادۀ موجود
را طالب بود .نه غیر از آن میخواست و نه جز آن حرفی برای زدن
داشت .این نظام سنتی ،قانون اساسی به معنای حقوقی و مكتوب نداشت
اما تركیب كلی آن در نظر همگان و از جمله شخص پادشاه روشن بود
و به عبارتی حاجت به عرضۀ آن به صورت مكتوب و مدون نبود .این
نظام هم چنانكه گفتم ،در رویارویی با تجدد ،به كلی وامانده بود ـ نه
كارآیی داشت و نه اعتبار .به همین دلیل بود كه نارضایی مردم از آن،
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روز به روز باال گرفته بود .به عالوه ،این نظام سیاسی قادر به عرضۀ
عدالتی جز آنچه كه نصیب تجار قند شد نبود .دستگاه سلطنت قرنها
مملكت را به همین ترتیب گردانده بود و حال كه دیگر مردم از حاصل
كارش راضی نبودند ،در تنگنا افتاده بود و راه حلی نداشت كه عرضه
كند .یا باید به همان ترتیب سابق برقرار میماند و یا از بن عوض میشد.
به طرف مخالفان كه نگاه كنیم میبینیم كه اصحاب مذهب نیز قادر
نبودند به مسئلۀ عدالت سیاسی بپردازند و مستقالً متعرض مفاهیم نظام
سیاسی و قانون اساسی بشوند .افق ذهن آنها از محدودۀ حقوقی و آنهم
حقوق خصوصی ،فراتر نمیرفت .آنها تربیت حقوقی و به عبارت
دقیقتر فقهی داشتند و همین باعث شده است كه عده ای آنها را به
نادرست و بر خالف همۀ شواهد تاریخی ،برای درك و به اجرا گذاشتن
مشروطیت قابل بشمارند كه نبودند ،زیرا از خود ،نظام سیاسی معین و
مشخصی نداشتند كه عرضه كنند .غیر از پادشاهی سنتی ،نظامی به
عمرشان ندیده بودند از مشروطه هم حرفی شنیده بودند .توانشان متوجه
به این بود كه نظام حقوقی شرع را با هزار و یك كمبودش ،به یكی از
دو نظام سیاسی كه با هم مصاف میدادند ،پیوند بزنند تا نصیبی ببرند و
دیدیم كه در نزدیكی به هر دو كوشیدند و در نهایت در هر دو راه
ناموفق بودند ،چون هیچكدام این دو نظام ،با آن دستگاه حقوقی كه اهل
شرع مبلغش بودند ،تناسب نداشت.
خالصه اینكه قانون شریعت كه اكملش میشمردند ،حداكثر اسباب
برقراری نوعی عدالت حقوقی میتوانست باشد كه تازه همان زمان هم
در چشم مردم ایران اعتبار چندانی نداشت وگرنه هنگام شكایت از
عدالت شاهی ،در عوضش عدالت مذهبی میخواستند كه دیدیم به آن
راضی نشدند و دنبال حرف آخوندهایی هم كه طالبش بودند نرفتند .به
هر حال ،نه فقط این قانون قادر نبود به سطح قانون اساسی ترقی كند،
بلكه اصالً مناسبتی با ادارۀ دولت ،حتی دولت نظام قدیم ایران نداشت،
چه رسد به دولت مدرنی كه الزمۀ زمان بود.
دو تصور است كه در بارۀ قانون شرع رواج دارد و هر دو
بی پایه است .یكی اینكه كه در زمانهای دور ،خشونت احكام شرعی از
دید مردم قابل قبول بوده است ،و لی حاال دیگر نیست كه نادرست است.
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به عنوان مثال شاه عباس كبیر كه دستور داد تا كتاب قانونی تحت نام
«جامع عباسی» گرد بیاورند ،با وجود بستگی كامل سلسلۀ صفویه به
تشیع و نقش مذهب در مشروعیت آن ،اجازه نداد تا مجازات بریدن
دست دزد(كه حكم قرآنی است)در این كتاب ثبت شود و صورت قانون
رسمی دولت را بگیرد ،چون آنرا زیاده از حد خشن میدانست .در نظام
قدیم ،تهدید به اجرای قوانین جزایی شرع از طرف حكام ،در حقیقت
تهدید به اجرای شدیدترین احكام بود نه عادالنه ترین آنها.
دیگر اینكه قانون مزبور ،در گذشته های دور ،برای ادارۀ مملكت
كف ایت میكرده و امروز نمیكند ،در صورتی كه هیچگاه نمیكرده .به
عنوان مثال ،به اجرا گذاشتن قوانین شرعی در سطح دولت ،در وهلۀ
اول مالیات گیری را مختل میكرد چنانكه تا آن زمان چند بار كرده بود.
باید به این نكته توجه داشت كه هزینۀ دولت ایران ،حتی در نظام قدیم
هم به هیچوجه نمیتوانست فقط با گرفتن مالیات از درآمدهایی كه شرع ا ً
مجاز بود ،تأمین گردد .احتیاجات دولت ،در همه حال بیش از این بود
و منابع درآمدش متنوع تر .معروف ترین مورد این مسئله ،حكایت
«طمغا» است .این مالیات شهری بر بسیاری چیزها ،از جمله درآمد
حاصل از فروش مشروب ات الكلی و نیز فاحشه خانه ها ،تعلق میگرفت.
بیت معروف حافظ « مرا كه از زر طمغاست راه و رسم معاش ـ چرا
مالمت رند شرابخواره كنم» ،كنایه ایست به روحانیان ریاكار
همعصرش .در قرن بیستم ،زنده یاد مینوی هم این بیت را با نهایت
ظرافت ،خطاب به مالیان متعصبی كه از صندوق دولت مستمری
دریافت میكردند و برای بهائیان مزاحمت فراهم میكردند به كار برد.
در صدر مشروطیت ،لیبرال های ایران ،تنها گروهی بودند كه
قادر به درك اهمیت عدالت سیاسی و مفهوم قانون اساسی و تفاوت آن با
دیگر قوانین بودند .نه به این دلیل كه خود در تنهایی به چنین كشف
بزرگی نائل آمده بودند ،بل از این جهت كه پیام آور تجدد مغرب زمین
بودند .از دید آنها ،عدالت سیاسی ،مترادف بود با رعایت حقوق طبیعی
شهروندان و به اجرا گذاشتنش ،برابر با تثبیت و تحدید آزادیهای فردی،
یعنی برقراری دمكراسی لیبرال .این عجب نیست كه اولین قانون
اساسی ایران را لیبرال ها نوشتند .در آن زمان ،جز آنها كسی قادر به
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این كار نبود .دیگران فقط میتوانستند انگل وار بر تكه ای از این قانون
چنگ بیاندازند و صاحبش شوند ،همانطور كه شریعتمداران و دربار
چنین كردند و هر كدام ردی از این طمع خود در قانون اساسی گذاشتند.
قانو ن اساسی مشروطیت ،در جمع تجویز كنندۀ دمكراسی لیبرال
بود ،وحدتش از اینجا برمیخاست ،تفسیرش به این اعتبار موجه بود و
وفاداری بدان ،وفاداری به این نظام بود ،نه وفاداری به این اصل و آن
اصلش .این امر چنان بر همه روشن بود كه كسی از عبارت «اجرای
قانون اساسی» ،مفهومی غیر از رعایت دمكراسی برداشت نمیكرد و
برای همین هم بود كه بیان این درخواست در دوران استبداد پهلوی
میتوانست اسباب دردسر گوینده شود.
پایۀ نظام حقوقی مدرن ایران نیز توسط مشروطه خواهان ریخته
شد .وقتی حكومت پهلوی كه از خود طرحی برای نظام حقوقی نداشت،
دنبالۀ كا ر آنها را گرفت ،در حقیقت دستگاهی درست كرد كه دائم با
نظام اتوریتر در تضاد بود ،تضادی ساختاری و اساسی ،نه گذرا و
اتفاقی .مشكل اصلی حكومت اتوریتر ،بعد از مجلس ،با دادگستری بود.
حكومت توتالیتر اسالمی كه سالها بعد روی كار آمد ،همان نظام حقوقی
را به ارث برد .اب تدا خیال جایگزین كردن آنرا با نظام حقوقی شریعت
داشت ،ولی با کوششهایش ،برای چندمین بار سستی و ناكارآیی این
نظام را در معرض معاینۀ همگان قرار داد .در نتیجه ،همانطور كه
منطق حكم میكرد ،نظام سنتی شریعت را تغییر داد و به عبارتی
«مدرن» كرد ،منتها محض انطباق با طبیعت توتالیتر خودش .كارآیی
حقوقی روحانیان ،پس از سالها در اینجا خود را نشان داد .وقتی اینقدر
با تفكر جدید آشنا شدند كه توانستند از خود طرحی برای نظام سیاسی
بریزند ،دیدند كه نظام قدیم شریعت را هم باید به اقتضای آن تغییر داد،
منتها در جهتی كماكان ضد دمكراتیك.
عدل مظفر
زیر و رویی معنای عدالت در ابتدای قرن بیستم كه بسیار از حد
نظام حقوقی فراتر رفت و نظام قدیم ایران را به نظام جدید تبدیل نمود،
در عبارت «عدل مظفر» بازتاب یافت و زینت بخش سردر مجلس
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شورای ملی شد« .عدل مظفر» به سه ترتیب بیانگر تحولی است كه با
انقالب مشروطیت به وقوع پیوست و این تحول را با ایجاز تمام در
خود خالصه كرده است.
اول از بابت تاریخش .عبارت آن به حساب ابجد معادل تاریخ
صدور فرمان مشروطیت است كه در سال  ۷۱۴۲قمری واقع شد .این
شعار بیانگر عدالت مظفرالدین شاه نیز بود .او آخرین پادشاهی است
كه در تاری خ ایران به خاطر عدالتش ستوده شده است .پادشاهی وی
نقطۀ ختم برداشتی از عدالت است كه نقطۀ شروعش را باید نزد
كورش و در سیاست مداراگرانۀ او سراغ كرد و انوشیروان را میتوان
پرآوازه ترین چهره اش شمرد .در حقیقت مصداق اصلی عدالت
مظفرالدین شاه ،از دست نهادن قدرت سیاسی و وانهادن مرجعیت
اعالی عدالت به نمایندگان ملت است ،یعنی تن دادن به برقراری
عدالت سیاسی جدید .این عمل تاریخی چنان این پادشاه را نزد مردم
ایران عزیز ساخت كه بر خالف وصیتش نگذاشتند جسدش برای دفن
به كربال فرستاده شود .و اما معنای سوم شعار همان معنای تحت
اللفظی آن است :عدالت پیروزمند.
این شعار با خط میرزا رضای كلهر ،بزرگترین خطاط دوران،
نگاشته شد و زینت بخش سردر مجلس گشت .مجلسی كه در آن زمان
از آن با نام «مجلس مقدس ملی» یاد میشد و اعتبارش با مقدس ترین
اماكن ایران پهلو میزد .هنگامی كه سردار اسعد بختیاری و سپهدار
تنكابنی نیروهای خویش را وارد پایتخت كردند تا در این شهر با قوای
محمدعلی شاه مصاف بدهند ،اول از همه به حرمت مجلس پیاده از
اسب ،راهی عمارت مخروبۀ بهارستان شدند و قبل از پا گذاشتن به این
بنا كه از زمان به توپ بسته شدن مجلس به حال خود رها شده بود ،با
بوسیدن آستانه اش ،به آن ادای احترام كردند.
لوحۀ «عدل مظفر» با تمام اهمیت تاریخیش دو بار از سر در
مجلس برداشته شد .یكبار با به سلطنت رسیدن رضا شاه كه
خدمتگزارانش نمی خواستند وقتی گذار این خودكامۀ نودولت ،به
عمارتی می افتد كه آشیانۀ آزادیخواهی بوده است ،از دیدن عبارتی كه
نماد پیروزی آزادیخواهان و یادگاری از سلسلۀ قبلی است ،آزرده شود.
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بار دوم با پیروزی انقالب اسالمی كه رهبر و َم َرده اش آنرا واروی
انقالب مشروطیت و فرصتی برای یك تسویۀ حساب بزرگ تاریخی
میشمردند.
چندی پیش كه عمارت بهارستان آتش گرفت و بازسازی شد این
لوحه را كه صد سال پیش به آتش آزادیخواهی مردم ایران تفته و
پرداخته شده ،به جای نخست خود بازگرداندند تا فقط زینت بنایی باشد
كه دیگر در آن هیچ تصمیم سیاسی اتخاذ نمیگردد .قرنها پیش شاعر
بزرگی در رثای عدالت كهن ایران زمین ،در حق شاخص ترین نماد
آن ،شعری سرود كه باید در اسف به پامال شدن عدالت نوین ایران و
در حق شاخص ترین نماد این دیگری تكرارش كرد.
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما
بر قصر ستمكاران تا خود چه رسد خذالن

- 34 -

یک ملت و دو قانون

چه كسی فرمان مشروطیت را صادر كرده است؟
 ۴۱نوامبر ۴۰۰۱
 ۳آذر ۷۱۳۳

احتما ً
ال پاسخ به سؤالی كه عنوان این مقاله شده است برای همۀ
خوانندگان بدیهی مینماید .ولی خوب ،یكی از سرگرمی های پژوهش
تاریخی هم گاه شك كردن در همین بدیهیات است .این قبیل وارسی ها
اگر به رد و نفی آنچه بدیهی مینموده نیانجامد كه گاه میانجامد ،به تحدید
و تدقیق معنای آن یاری میرساند كه بسیار مغتنم است .وقایع تاریخی
فقط از دور است كه خوش نقش و یكدست و بی سایه به نظر میاید .از
نزدیك ،صیقل ناخوردگی و گاه نا همسانی اجزای آنها ،خود را مینماید
و ردیابی و درك دوبارۀ منطقی كه آنها را به هم پیوند میدهد ،الزم
میاورد.
انقالب مشروطیت دروازۀ رسمی ورود ایران به تجدد است و همه چه
در بارۀ آن خوانده باشند و چه نه ،چه كم خوانده باشند و چه بسیار ،از
آن تصاویری در ذهن دارند كه بسا اوقات از كتابهای درسی بیرون
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آمده یا از گفتار رایج در بارۀ واقعه استخراج شده است .یكی از
صفحات مهم آلبوم تاریخی این انقالب بزرگ  ،تصویر مظفرالدین شاه
است حین توشیح فرمان مشروطیت.
صدور این فرمان پس از چند دهه كوشش و فداكاری آزادیخواهان و به
دنبال شروع و گسترش اعتراض به چوب خوردن تجار قند (۷۷
دسامبر  ) ۷۰۰۳بود كه انجام گرفت و اسباب تأسیس مجلس شورای
ملی شد و سرآغاز نگارش قانون اساسی.
ب رای شروع به بازبینی حكایت ،بهتر است اول نگاهی به متن « فرمان
مشروطیت» بكنیم.
جناب اشرف صدراعظم
از آنجا كه حضرت باریتعالی جل شانه سررشتۀ
ترقی و سعادت ممالك محروسه ایران را به كف
با كفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ
حقوق قاطبۀ ایران و رعایای صدیق خودمان
قرار داده لهذا در این موقع كه رأی و ارادۀ
همایون ما بدان تعلق گرفت كه برای رفاهیت و
امنیت قاطبۀ اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی
دولت اصالحات مقتضیه بمرور در دوائر دولتی
و مملكتی بموقع اجراء گذاشته شود چنان
مصمم شدیم كه مجلس شورای ملی از منتخبین
شاهزادگا ن و علماء و قاجاریه و اعیان و
اشراف و مالكین و تجار و اصناف بانتخاب
طبقات مرقومه در دارالخالفۀ تهران تشكیل و
تنظیم شود كه در مهام امور دولتی و مملكتی و
مصالح عامه مشاوره و مداقۀ الزم را به عمل
آورده و بهیئت وزرای دولتخواه ما در
اصالحاتی كه برای سعادت و خوش بختی ایران
خواهد شد اعانت و كمك الزم را بنماید و در
كمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر
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دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبۀ
اهالی مملكت بتوسط شخص اول دولت [كه صدر
اعظم باشد] بعرض برساند كه بصحۀ همایونی
موشح و بموقع اجرا گذارده شود بدیهی است
كه بم وجب این دستخط مبارك نظامنامه و
ترتیبات این مجلس [نه قانون اساسی] و اسباب
و لوازم تشكیل آن را موافق تصویب و امضای
منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود
كه بصحۀ ملوكانه رسیده و بعون هللا تعالی
مجلس شورای مرقوم كه نگهبان عدل ماست
افتتاح و باصالحات الزمۀ امور مملكت و اجراء
قوانین شرع مقدس [نه قانونگذاری] شروع
نماید و نیز مقررمیداریم كه سواد دستخط مبارك
را اعالن و منتشر نمایید تا قاطبۀ اهالی از نیات
حسنۀ ما كه تمام ا ً راجع به ترقی دولت و ملت
ایران است كماینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول
دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بی زوال
باشند.
در قصر صاحبقرانیه بتاریخ چهاردهم شهر
جمادی الثانی  4231هجری در سال یازدهم
سلطنت ما [ ۵اوت ]۶۰۹۱
چند نكته در این فرمان جلب نظر میكند كه اهم آنها غیبت عبارت
«مشروطیت» است و در عوض حضور عبارت « مجلس شورا» .تازه
باید به این مسئله توجه داشت كه عبارت «مجلس شورا» قب ً
ال هم در این
دوران مورد استفاده قرار گرفته بوده است (از جمله در مجلس شورای
دوران ناصری) و معنای مجلس شور و مشورت یا به قول فرنگی ها
 conseilمیداده نه مجلس قانونگذاری به معنایی كه ما امروز
میشناسیم؛ به عالوه ،میبینیم كه در فرمان صحبت از « اجرای قوانین
شرع» است.
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با این وجود ،ما این متن را با پیروی از مورخان و دولتمردان نامداری
كه بسیاری از آنها شخصا ً شاهد انقالب مشروطیت هم بوده اند « فرمان
مشروطیت» میخوانیم .چرا؟ برای اینكه معنای كل واقعه ای را كه در
نهایت به مرگ نظام قدیم كشورداری ایران و برقراری سلطنت
مشروطه انجامید ،به یكسان در اجزای این انقالب نیز جا میدهیم یا به
عبارت دقیقتر صفت «مشروطه» را كه از آن كل این انقالب است به
اجزای آن نیز تسری میدهیم .گویی واقعه از هنگام شروع ،سرنوشت
محتومی داشته است و منطقش از ابتدا چنین حكم میكرده كه باید به
برقراری مشروطیت بیانجامد .به طور گذرا یادآوری كنم كه با انقالب
اسالمی نیز معموالً جز این نمیكنیم.
نكتۀ اصلی در اینجاست كه انقالب مشروطیت ،مثل دیگر انقالبهای
بزرگ تاریخ ،از ابتدا سیر و عاقبت محتومی نداشته است .این معنا با
پی آمدن وقایع و قدم به قد م تعیین شده است .سیر این انقالب در عین
حال سیر تعیین معنای كلمۀ «مشروطه» نیز بوده است كه از ابتدا در
نظر همگان معنای واحدی نداشته و به تدریج معنایی را یافته كه ما
امروز از آن اراده میكنیم .این معنا نیز با بحث و گفتگوی لغوی روشن
نشده و در میدان زورآزمایی سیاسی تثبیت شده است.
محققان گفته اند كه كلمۀ مشروطه از  charteفرانسوی اقتباس شده
است .این قبیل اقتباس ها ،یعنی وام گرفتن كلمات اروپایی و وارد
كردن آنها در دستگاه اشتقاق لغات عربی كار دولتمردان و روشنفكران
عثمانی بود كه نوآوری هایشان به مذاق ادبای عربی دان سختگیر
خوش نمیامد ،ولی برای مردم كشورهایی كه زبان عربی ،به دلیل
رسوخ فرهنگی مذهب اسالم برایشان غریبه نمی نمود و مثل
عثمانی ها مترصد یافتن كلماتی بودند كه بتواند دریافت و بیان جهان
مدرن را برایشان ممكن سازد ،مغتنم بود .موج اول كلمات بیانگر تجدد
در ایران ،علیر غم داشتن ظاهر عربی ،در حقیقت ساختۀ همسایگان
ترك است و از آنها اقتباس شده است .به هر حال محققانی كه اصل و
ریشۀ كلمۀ مشروطه را ثبت و ضبط كرده اند (تا آنجا كه من دیده ام)
این نكتۀ مهم را كه تفاوت شارت  charteبا قانون اساسی
 constitutionکجاست ،متذكر نشده اند .این هر دو كلمه به متنی
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اطالق میشود كه ترتیبات اساسی تقسیم و اعمال قدرت سیاسی در یك
جامعۀ معین ،در آن ثبت و ضبط شده است .تفاوتشان در این است كه
شارت از طرف پادشاه به ملت اعطا میشود و قانون اساسی توسط و به
ابتكار خود ملت به نگارش درمیاید ،خالصه اینكه اعتبار یكی از شاه
است و اعتبار دیگری از ملت.
كاربرد كلمۀ «مشروطه» برای بیان خواستهای مردم ،در عین نظر
داشتن به «شارت»  ،در درجۀ اول بیانگر تعادل قوا بین دربار و
آزادیخواهان در ابتدای كار انقالب بود .گروه اخیر نه خود را آنچنان
قوی میدید كه بتواند آنچه را میخواهد یكسره و بی جلب نظر طرف
مقابل به دست بیاورد و نه موجبی میدید كه كار را بی دلیل به مجرای
درگیری و مقابلۀ مستقیم بیاندازد .بخصوص كه پابندی مظفرالدین شاه
به حفظ امتیازات موروثی اش ،آنچنان سخت نبود كه پیش گرفتن روش
اخیر را ایجاب نماید .راهی كه در ابتدای كار برگز یده شده بود ،راه
مدارا و نرمش وتوافق دوجانبه بود و تا بخشی از سلطنت محمدعلی
شاه هم پی گرفته شد .قانون اساسی و متمم آن هر دو با توافق با دربار
نوشته شد و پس از توشیح پادشاه به رسمیت درآمد .كل این جریان،
بی شباهت به تدوین شارت نیست و به معنای ریشه ای كلمۀ مشروطه
نزدیك است.
رواج كلمۀ «مشروطه» به دوران تحصن آزادیخواهان در سفارت
انگلستان (روزهای آخر ژوئیه و روزهای اول اوت ) ۷۰۰۱
بازمیگردد كه بعد از صدور متنی كه ما امروز «فرمان مشروطیت»
میخوانیم و محض اعتراض به برپا نشدن مجلس انجام شد .طی این
اولین میتینگ تاریخ سی اسی ایران كه چند روز طول كشید و باعث
توسعۀ مخالفت با موضع آن روز دربار و در نهایت عقب نشینی شاه
گردید ،كلمۀ «مشروطه» همه گیر شد و به شعار اصلی آزادیخواهان
بدل گردید .تا آن زمان ،چنانكه معموالً در حركتهای بزرگ سیاسی
پیش میاید ،شعارها و خواست ها یكدست نشده بود .به هر حال این را
هم اضافه كنم كه نه مسئلۀ تجدد سیاسی پدیدۀ یك رنگی است و نه حتی
دمكراسی لیبرال نظام بی تضادی است كه بتوان این دو را به راحتی با
عباراتی كه همگان بالفاصله بپذیرند ،بیان نمود .طی این تحصن،
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مشیرالدولۀ بزرگ كه صدراعظم بود (پدر مشیرالدوله و مؤتمن الملك
كه هر دو از رجال نامی مشروطیت هستند) از طرف دربار ،با
نمایندگان آزادیخواهان مذاكره میكرد و طبعا ً میكوشید تا امتیاز هر چه
كمتری به آنان واگذارد .بحث حول دادن یا ندادن «مشروطه» میگشت.
مشیرالدوله كه با سرسختی از اختیارات پادشاه دفاع میكرد در جلسه ای
به صراحت گفت كه من مشروطه نمیدهم و از حاج آقا حسین
بروجردی جواب گرفت كه ما به قوۀ ملت میگیریم .سخن بزرگی بود
فراخور آن موقعیت خطیر.
مشروطه خواهان ،مطابق این وعده مشروطه را گرفتند و در نهایت
معنای این كلمه كه طی زورآزمایی بین آنها و دربار تعیین شد ،از حد
حكومت متكی به شارت فراتر رفت .ولی آنها در حقیقت مشروطه را
در مجلس گرفتند نه با فرمان شاهی .همانطور كه دیدیم ،فرمان پادشاه
امر به تأسیس مجلس داشت نه تغییر نظام سیاسی و تازه مجلس هم
قرار نبود نقش تصمیمگیری داشته باشد ،قرار بود نظرات خویش را
توسط صدراعظم ،به عرض شاه برساند.
این را هم اضافه كنیم كه آنچه امروز قانون اساسی نامیده میشود و از
متممی كه بعد پیدا كرد مجزا میگردد ،از ابتدا چنین نامی نداشت .در
بسیاری از متون دوران از آن به عنوان «آیین نامۀ» مجلس یاد شده
است .طبق فرمان قرار بود مجلس صاحب «نظامنامه» بشود و در
حقیقت همین عنوان بود كه به مجلسیان فرصت داد تا بخش اول قانون
اساسی را تحت عنوان «آیین نامه» بنگارند و به یمن پشتیبانی یكپارچۀ
مردم ،پادشاه را وادارند تا بر همین متن كه هیچ ارتباطی به نظامنامۀ
داخلی مجلس ندارد صحه بگذارد .تركیب عجیب قانون اساسی
مشروطی ت از این مقتضیات زمانه برمیخیزد .دلیل اینكه در بخش اول
قانون اساسی فقط صحبت از حقوق مجلس است همین است و به همین
جهت است كه فی المثل مهمترین اصل قانون اساسی كه مربوط است
به بیان حق حاكمیت ملی ،در متمم قانون اساسی جا گرفته (اصل بیست
و ششم) ،نه در صدر آن .دلیل اینكه مجلسیان ابتدا «قانون اساسی» را
كه از «متمم» آن مجزاست ،به سرعت به پادشاه عرضه كردند ،این
بود كه میخواستند تا مظفرالدین شاه مریض احوال در قید حیات است،
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حقوق مجلس را ثبت و ضبط كنند و به صحۀ وی برسانند تا بعد دچار
مشكل نگردند .نگارش باقی قانون اساسی ،به تناسب این بخش ،اهمیت
كمتری نداشت ولی از فوریت كمتری برخوردار بود .همین باقی قانون
اساسی بود كه بعد نام متمم گرفت.
به هر حال عجلۀ مجلسیان بسیار بجا بود و محمدعلی شاه با نیرو و
پافشاری جدی در صدد حفظ اختیارات خویش و حتی پس گرفتن آنچه
كه پدرش داده بود برآ مد .در اولین كشمكش او با مجلس كه بر سر
مسئولیت هیئت وزیران درگرفت ،كار تعیین معنای «مشروطه» مرحلۀ
نهایی خویش را طی كرد .اینجا هم باز مشیرالدولۀ بزرگ صدراعظم
بود و نمایندۀ دربار در این دعوا .وقتی هیئت وزیرانش را به مجلس
برد ،كامران میرزا پدرزن شاه كه عمالً وزیر جنگ بود در مجلس
حاضر نشد و هنگامیكه سخن از مسئولیت وزیران در میان آمد
صدراعظم مدعی شد كه آنها فقط در برابر شاه مسئولند .اگر این حرف
از طرف مجلس پذیرفته میشد ،دیگر جایی برای محدود كردن قدرت
پادشاه جوان و قدرت طلب باقی نمیماند .در جلسه ای كه برای رفع
اخ تالف تشكیل شد ،سعدالدوله رئیس مجلس سخن از مسئولیت وزرا در
برابر این نهاد در میان آورد و صدراعظم به صراحت گفت كه ما
مملكت مشروطه نیستیم (این کلمه نه در «فرمان مشروطیت» آمده بود
و نه در قانون اساسی) و اضافه كرد كه مجلس فقط محض وضع
قوانین تأسیس شده (در اینجا دیگر نمیتوانست بگوید طبق فرمان،
مجلس قرار است قوانین شرع را به اجرا بگذارد ،چون در فاصلۀ شش
ماهۀ صدور فرمان مظفرالدین شاه و بروز بحران جدید ،قانونگذار
بودن مجلس به كرسی نشسته بود) .در این مجلس هم حاج
امین الضرب سخن بزرگی گفت كه ادامۀ جواب حاج آقا حسین
بروج ردی بود .او گفت ما خود را مشروطه میدانیم و حقوقی را كه
داریم كسی نمیتواند از ما پس بگیرد اال با خون ملت .كار تنش باال
گرفت و حتی سخن از خلع محمدعلی شاه به میان آمد و داستانهای
انقالب فرانسه و گیوتینش نقل محفل انجمنها شد .شاه هم اول كوشید تا
پشت مذهب سنگر ب گیرد و لفظ مشروعه را در برابر مشروطه علم
كند .تاكتیكی كه در حقیقت پدرش قبل از او به كار گرفته بود و رد آنرا
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میتوان در فرمان مشروطیت هم یافت .نکته قابل توجه است كه دربار
در به كار گیری این شعار بر علما تقدم داشت .به هر حال مساعی
پادشاه جوان به انجامی نرسید و در نهایت فرمانی را توشیح كرد به
قرار زیر.
جناب اشرف صدراعظم سابق هم دستخط
فرموده بودیم كه نیات مقدسۀ ما در توجه
باجراء قانون اساسی كه امضاء آنرا خودمان از
شاهنشاه مرحوم انارهللا برهانه گرقتیم بیش از
آن است كه ملت بتواند تصور كند و این بدیهی
است از همان روز كه فرمان شاهنشاه مبرور
شرف صدور یافت امر بتأسیس مجلس شورای
ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطۀ
صاحب كنستیتوسیون بشمار میاید منتهی
مالحظه كه دولت داشته این بوده است كه
قوانین الزم برای انتظام وزارتخانه ها و دوایر
حكومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی
صل هللا علیه و آله نوشته آنوقت بموقع اجرا
گذارده شود .عین این دستخط ما را برای جنابان
مستطابان حجج اسالم سلمه هللا تعالی و مجلس
ذی الحجة
شورای ملی ابالغ نمایند۷۲ .
الحرام  ۶۶[ ۶۲۷۱فوریه .]۶۰۹۲
با صدور این فرمان بود كه معنای «مشروطه» با ذكر كلمۀ فرانسۀ
(كنس تیتوسیون) تثبیت شد و سلطنت مشروطه از معنای تحت اللفظی
« سلطنت مبتنی بر شارت» فراتر رفت و شد « سلطنت مبتنی بر قانون
اساسی» یا به قول فرانسوی ها .monarchie constitutionnelle
در بسیاری از تواریخ مشروطیت آمده كه «مشیرالدوله» در گنجاندن
عبارت «مشروطه» در فرمان شا هی جهد و كوشش بسیار نمود.
متأسفانه این سخن با توضیح كافی همراه نیست .مقصود مشیرالدولۀ
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پسر است كه لقب پدر را به ارث برد و امروز مشهورتر از اوست و
منظور فرمان مظفرالدین شاه نیست فرمان محمدعلی شاه است كه
خواندید.
این را میتوان بر طنز تاریخ حمل كرد كه فرمان مش روطیت ،به معنای
فرمانی كه در آن حكومت ایران به طور رسمی مشروطه شناخته شده،
توسط محمدعلی شاه توشیح گشته است ،توسط پادشاهی كه هیچگاه
حاضر به قبول این نظام نشد و آخر تاج و تخت خود را در راه مخالفت
با آن به باد داد.
آن دستی كه از آستین محمدعلی شاه بیرون آمد و چنین فرمانی را
توشیح كرد ،دست ملت ایران بود كه نمایندگانش معنای كلمۀ نوساخته و
غریب «مشروطه» را در كشاكش قدرت با دستگاه استبداد تعیین كردند
و خودش را در كشور ایران برقرار ساختند .در مورد فرمان
مظفرالدین شاه هم جز این نبود .اگر نیكنامی اعطای مشروطیت نصیب
ای ن پادشاه شده است ،به این دلیل است كه در حفظ استبداد سرسختی
نكرد و فرمانی را صادر كرد كه در نهایت اسباب برقراری مشروطیت
را در ایران فراهم آورد .اراده ،ارادۀ ملت بود و مشروطیت حاصل این
اراده.
[توضیحا ً بگویم كه متن دو فرمان را میتوان در تاریخ مشروطیت
كسروی جس ت و شرح سؤال و جواب در سفارت انگلیس هم در تاریخ
بیداری ایرانیان ناظم االسالم كرمانی آمده .نقل و تحلیل كشمكش بر سر
مسئولیت وزیران را هم میتوان دركتاب مجلس اول و بحران آزادی
فریدون آدمیت یافت .خانم ونسا مارتین در كتاب & Islam
 Modernism, The Iranian Revolution of 1906سابقۀ كاربرد
عبارت «مجلس شورا» را كاویده است]
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یك ملت و دو قانون
فوریۀ ۴۰۰۳
بهمن ۷۱۳۱

اخیراا دوتر ان ای ایررت مررردت میهادنرری رز میدایرری ای ررا رراو ررز
رز ی ررن
تهیرۀ طرا رااق قرانون اتاترن ی رریۀ ایراان راد ،خصرو
همررت رراد انرری و طررا هرراین هر در ایررت ررای تهیررز و م هررا رراد انرری
طدیا ه وی میلوم نیست ز ایت قرانون در نهایرت رز صرز مرورتن ن ا ر ز
خواهرری رری ایررت ررار ممهررت اتررت توتررش هیا ررن ای ار اترران رروقن
انجرام یراد و تربا را رداانریم ررز مرادم ا رز رود ،یرا ای هرز مجلررا
مؤتسانن ان خای گادد تا قانون اتاتن ویسی ،یا مخلروطن ای هرا دوق
ای ها… ز ها ال ن رار طرا ا رت رز همهرارق وقریانان دارد و
ررود ،و ررن ای هر ا ررون می رروان در ررارۀ مطلررب ررز
مررا ایرری ررز دندررا
ارائۀ نظا و گف و پاداخت ترلیل دو قانون اتاتن ز تا رز رال ایراان
ز خود دیی  ،خ مهمن ای ایت رث ی ی ترای اترت ،هر دامرت ه را
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ایری

هاد ت مطلب را دااه میاورد و ه مییان م اتدن ااق اخرورد
می هایی مطلب ا ا ه و هن اتت در همیت هت
اخررن پهوههرر اان رررز قررانون اتاترررن قرریی ایرراان را صرررز ررز د یرررل
ن دق ن و صز گاایههاق اییئو وژیك ،ای دریچۀ قرانون اتاترن ییری ایرت
هررور ارترررن میه ررری ،رررز تفررراو و رررییت « ا میرررت» در ایرررت دو و
پیامرریهاق ن تو ررز نمررن نمای رری در مررورتیهز ه ر م ه ر ا میررت در دو
قانون اتاتن ایاان را هر تفراو دارد هر ریو و تاتیرب یران ایرت امرا
طدیا مسالۀ «نمای یگن» ه رز پیراو تیایرا ا میرت و تییریت ما ر ن
اتررت ،در ایررت دو قررانون ررز طرراك ررامت م فرراوتن مطررا گه ر ز اتررت
م ایسرۀ ایرت دو مرورد ،ماهیررت دو نظرامن را رز ایررت قروانیت تجروی رراد
اتت ،رو ت میه ی ،ز رد ایرت تروه یجرا رز می روان ای دل هرا قرانونن
ها صیر ق یراون هریی ،یرارق مرن رترانی ،در ریت رال دامر ن اترت
ااق ا ار ز ص ی نه ۀ دن ز ذ ا نه ا یفایی نیست و می وانری رز رار
ی ی یایی
حاكمیت و نمایندگی
ا میررت ررز می رراق ما ییررت نهرراین در تصررمی گیرراق هرراق تیاتررن
اتت و یادق تایت و مهم ایت یان ن ،تیییت نظام تیاتن رز تادصرل
تمررامن تصررمیما تیاتررن ممهررت اتررت و پای رۀ انهرراق قررانون اتاتررن در
قوانیت اتاتن میرن ،میمو امرلن رز م هر ا میرت را میلروم می مایری
در مرریر قرررانون قررراار می یررراد ،صرررون اتاترررن ترررایت امرررل ن اترررت و
رو ت میه ری رز امرت پایرۀ رل قرانون را صیسرت و مهراو ی ای جرا
سررب میهررود طدیررا ایررت رریان می ررا نیسررت ررز ا میررت ررز ه ر قررانون
اتاترن ررز مررا ب ن تفررویس رری اترت ررا هرا ،ا دررار ررل قررانون
اتاترن ای ایرت امیخیر د رز رز خواتررت مرا ب ایرت ره تریویت رری و
رو ررت اتررت ررز خررود نمی وانرری ایررت ما ر را نصررب نمایرری ررز همرریت
د یرل ،اخر ت را ترا ای هرز ره ا میرت ای ن یسرت ،ا درار رل ایرت
قررانون و نررز د ررش خهررن ای نل را م ر ل میسرراید ص رریت اخ تدررن در
صارصوی هری قرانونن رل رینن نیسرت و تقییرا قرانون را یم میراورد،
ص انهرز در ایراان تررال  1358یم ورد تییریت مررا ب ره ا میررت،
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رب ترا نمی روان ردرت و یراد تمرامن نظر تیاترن

ن طز ایست رز ای ن
ا ن اتت
مفهوم نمای یگن représentationل ه ز نو ن پیوت ز اتت رز مفهروم
ا میررت ،و ررن ررز د یررل نررو ادا ر ن ررز ای ن رای ر اتررت ،ا ررت ررز
تو ررریی یهررر اق دارد نه رررۀ امرررلن در رررای نمای ررریگن ،رو رررت رررادن
تفراو ن ررا مفهرروم و ا ررت mandatل رز می رراق میمررول لمررز اتررت در
تفهرا مریرن تیاتررن رز ررا مهراوطیت رز ایرراان مری  ،مفهرروم نمای ری ررز
ما رروط اتررت ررز رروك مررومن ،ای و یررل ررز ما رروط اتررت ررز رروك
خصومررن ،م مررای اتررت در ایررت هررا دو مررورد ،خصررن ررز نیا ررت ای
طا دی اق ،ارق را انجام مییهری رز رااق رخ اخیرا ایجراد تیهری
می مایی ،و ن تها ز دو مفهوم ز همی جا خ می رادد لرت ایرت تهرا ز رز
گا مو ی خلش دو مفهوم میهرود ،ایرت اترت رز نمای ریگن نیر مان ری دی را
مفرراهی رروك مررومن ای رروك خصومررن اخرره رری اتررت ،ررز دررار
دی ا مفهوم نمای یگن ای دل مفهوم و ا ت یاون می
تفرراو امررلن ایررت دو مفهرروم در رراین ررهار میهررود ررز باترری «ای
طا ز؟» و یل راین وارد میریان میهرود رز مو رل ای دیریگا روقن
خصریت دا ر ز ا رری ،ترربا ررا سرب اخ یررار ای او و ررز نررام او ا مررا ن
انجام مییهی نمای ری  ،خصریت روقن سرن را رز نمای ریگن می مایری ای
امررل و در رراین ررز مو ررود نیسررت ت ترریا میه رری و ررز ن مو ودیررت
میدخهی ،ارق ز ای و یل انمیایی
رراریتایت مرررورد اتررر فاد ای نمای ررریگن ،مرررورد ملرررت اترررت و ما لرررۀ
در ررث و مرل
املن در رهل گیراق ایرت مفهروم و مد را قراار گراد
تیاتن ،ا تجید واق ی اتت و ا ترویل ا میت رز مل هراق اروپراین
نچز هر رز در ایراان و طرن ان رتی مهراوطیت واقر گهر ز ،در ی رت
تهاار همیت دا ی ری اترت ملرت ای وراق مفهروم نمای ریگن اترت رز قرادر
می ادد تا ز مثا ۀ تت وا ی مل ی و ه ا میرت را نرز د رش تصرا ب
و ری و رز طرور مسر ی ،
لهز ا مال نمایی صون مل ادن ای مو
ای انررب مجمو ررز اق ررز گررا میلیونهررا انسرران را در خررود رراق مییهرری،
ممهت نیست و ایی رز واترطز انجرام یراد و واترطۀ ایرت رار نمای ری رز
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لمررز اتررت ص رریت نمای رری اق «تررام ا خ یررار» اتررت و ررز
می رراق اخ ر
اق ملت مل میه ی و طدیا هاصز ز ه ی ز پاق ملت نو ز میهود
ا د ز در مرل می روان ریت مصرادیه مخ لرا مفهروم نمای ری  ،تفاوتهراین
یادت ،تفاوتهاین ز هیچ ا در نفرا نمای ریگن رل ملرت تقییراق نمییهری،
و ررن ررویۀ اخ یرررارا نمای رری را ررر یررا ییررراد میه رری رررز رروان مثرررال،
ا اق مجا ا م ز ،نمای یگان ملت هسر ی ،و رن رو رت اترت رز ره
تخطرررن ای قرررانون اتاترررن را نیارنررری و اخ یار ررران رررز هیچو رررز در ررری
مجلا مؤتسان نیست ،همانطور ز ریت مجلرا مؤتسرانن رز در قرانون
اتاتن این اق میه ی و مجلسن ز قانون اتاترن را می رارد ،ای ا رت
اخ یررررارا تفرررراو هسررررت مفهرررروم نمای رررریگن ررررز می رررراق اخرررر و در
گس اد تایت هل خود ،وق ن مصیاك پییا میه ی ز مل رن رااق اول رار
مررا ب خصررریت ررروقن میهرررود و ای مررور ادرررااد یرررا گررراو هررراق
گوناگون و پاا ی اقروام ،امر ا  ،طد را و ل درمیایری و و ری پیریا
میه رررری ت ترررریا او رررریت مجلررررا مؤتسرررران ص رررریت مرررروردق اتررررت ،هرررر
تررام ا خ یررار ررودن ن رو ررت اتررت و ه ر ت ر ل ررودن نمای رریگان تررا
ه ررام پایرران ررار ،صررون هرری ما یررن رره انرررتل مجلررا مؤتسرران را
نیارد
تفاو دی اق ز یت نمای یگن و و ا رت هسرت ،در تاتیدرا مرا ب
اخ یار ین ایت دوتت و یرل ای طرا مو رل نصرب میهرود رز در ایرت
مور ایی و ا رت رز مراا ت رز وق مررول گرادد ،اگرا هر خصرن
خود ز سن و ا ت نیهی ،ما ذیصرت ی ن می وانری رز طرور تسرخیاق
و یلرن رراای میریت رری؛ رز هررا رال و یررل نمی وانری خررود را رز و ا ررت
دی اق تیییت نمایی در مرورد نمای ریگن ص ریت رارق ممهرت و رن امرل
اتت اول ای همز ز ایت د یل ز هی ما ثا ثن در م رام تییریت نمای ری
ااق دی اق نیست نمای ی ز می اق اخ  ،خرود رز ایرت روان راو
ز مل میه ی ،ییاا ای نجا ز می ن ا مال ا میرت اترت ،نمی وانری در
ررارۀ تاتیدررا نمای رری ررین خررود  ،ررز ه ر هرری ما ر دی رراق گررادن
ررهارد ت هررا مییررار ت ر جیین ا دررار او ،مررود ی در ا مررال ا میررت و
طدیا تدییت ملت ای اوترت مفهروم représentationل رز میرادل رایجر
در دارتررن «نمای رریگن» اتررت ،می رراق «مظهررا» و «تجلررن» ه ر مییهرری
- 48 -

یک ملت و دو قانون

گررا خرروردن ایررت مفهرروم ررا ر ق گیرراق ،پیامرری ا مررین دمهااتررن مرریرن
اتت ،و ن ایت دو اتاتا یم و مل وم ه نیسرت ایری رز ایرت نه رز تو رز
ادن دا ت ،صون در ایراان هر رز ایرت مفهروم را را مهراوطیت ر اخ ز
اتررت وق ررن مررردت ای نمای رریگن میهررود همررز ،ررا ررز رراد تررا من ررز
دمهااتررررن در همررررز ررررا رواب داد اتررررت ،تدامررررلز ررررز دهررررا ر ق و
ر ق گیرراق میاد رری و طدیررا سررن را ررز ررز طررور مررریی و ررا تاتیدررا
درترررت ،ای تررروق مل رررن رررز نمای ررریگن ان خرررای نهررری ا ررری ،نمای ررریۀ او
نمیهمانی و ن ایی ز یاد دا ت ز در نظام قریی هروردارق ایراان رز
ای ایررت ا ررت ررا نظامهرراق ت ر ن اروپررا تفرراوتن نیا ررتل ،م ررام تررلط ت،
تجلن گا و ری هرور رود و رز درار دی را «نمای ریۀ» ن رز سرای
میامی و نچز ز می فت و میهاد ز پاق مملهرت و در نهایرت ملرت نو ر ز
میهرری رو ررت اتررت ررز پاد ررا ررا ر ق ملررت اگ یرری نمیهرری اگررا ررا
مملهررت مسررلش میهرری و هم ر رواب مررن یادررت ،تررخت و مل ر ا دررار
دا ت وگانز ز هی میدی ری رز ه روی هر رز رترمیت ر اخ ز رین یرك
دو ررت در مررر ۀ هررانن ،ررز هیچو ررز تررا دمهااتیررك ررودن ن نیسررت،
اخات ز ای ایت اتت ز ا هور مسلش اتت یا نز
ای ایت گه ز ،این هر رز نمای ریگن د رش رز ان خرای ا ری ،رای هم رن
ا ررراق مجمو رررز اق رررز نمای ررری رررز نرررام ن مرررل میه ررری ،در گررر ی
ررا ت نمیه رری همررز میرریانی ررز هیچ ررا تمررامن مررا دان رره ر ق در
رررا ت نمیجوی ررری و ای ایرررت گه ررر ز ،در مرررورد ملرررت ،امرررت
ان خا رررا
هیچ را تمررامن ا راق ن رره ر ق نیارنرری ترا در ایررت رار تررهی ررونی
مایق ز در ایت ای مطل ا ه ادنن نیست ،یاقل تت اتت
اگررا ایررت مفهرروم نسررد ا پیچیررری رراق خررود را در میرران مفرراهی دلسرررفۀ
تیاتن ای اد اتت و امت ه ار گها ن نیست ،رز د یرل رار اد
ن اتررت ررز مفهرروم دی رراق نمی وانرری ررا هرری یرراد ررار اد
خررا
املن مفهوم نمای یگن ،ایجاد و ری اترت در راین رز نیسرت اول نر د
ملت ز وان ما ب ه ا میت ،یی در مجلا ز روان نمای ریۀ رل
ملت و نز د ش ادااد یا گاو هاین ز در ان خا ن ر رایق راد انری و
و مجلا ز وان نمای یۀ ل ملرت و نرز د رش مادمرن رز
خا در ها
رررز او ر ق داد انررری اگرررا ایرررت تلسرررلۀ و ررری گسررریخ ز گرررادد ملرررت ای
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خصیت وقن و امهانا ملن ز ایت خصیت ریو ا رز میریارد،
دای ن ا در مییان تیاتت مخ ل می ادد
مراوم میهود و ن
قانون اساسی مشروطیت
او یت مجلسن ز در ایاان قانون اتاترن تریویت راد ،رز می راق دقیره
لمز «مؤتسان» ندود نز ز ایت د یل ز ص یت اترمن نیا رت ،رل ای ایرت
هررت ررز در ررار اخ یررار دار مطلرره ندررود و هررا نچررز ررز نو رررت و
تصررویب رراد نررز مس ر یما ،لهررز پررا ای مواد ررت و تو رریی ررا مررور
قطین یادت ز همیت د یل اترت رز مجلرا مهراوطیت« ،دورۀ اول» رز
سررای مرری و در یمرراۀ ادوار ت ی یررز مرسرروی رری طدیررا ص رریت مجلسررن
نمی وانست ای ا یا ا م ن ز مت ز قصی ن رار قرانون اتاترن تهیرز
ررراد رررود ،ایرررت نررررام را هررری پرررا ررررار را تررررت ررروان ن ررررار
« ییت نامرز» یرا «نظام امرۀ» مجلرا رز در دامران مهراوطیت هر ر و
وظایف می ودل ،او اد نز «قانون اتاتن» میدی ری رز در م رون
دورۀ مهراوطیت گررا رااق نامیررین قرانون اتاتررن ای درار «نظام امرۀ
اتاترررن» اتررر فاد ررری اترررت رد ایرررت ا هرررام او یرررز را می ررروان رررن در
توگ ینامۀ نمای یگان مجلا ز در امل یرایده قرانون اتاترن درب ری
اتت دیی ،ایرت ادرااد موظرا ری انری ترا رز ودرادارق رز «ایرت نظام امرز»
تروگ ی خورنرری در م ا ررل در مر ت تروگ ینامۀ پاد ررا ررز در مر م قررانون
در دور اق واق ی ز موقییرت مجلرا تثدیرت
اتاتن می و ن ار
و ایران رار رو رت ری رود ،مرردت ای قسر خروردن او در ودررادارق
ز «قانون اتاتن» اتت
ا میت
رو ت ندودن موقییت مجلا ،ز غیرا ای تاتیرب خرا قطییرت یراد ت
مصو ا ن ،پیامی دی اق ه دا ت مجلا تای ت تریا در مرید رود،
تا در یت ا اای ای ایجاد وا  ،اول وك خرود را ت رمیت نمایری رز
د یررل همررریت او ویرررت ررز اخاتررر ز ای ررراایش تیاتررن روی رررود ،خررر
روقن ایراان نرام «قرانون اتاترن»
ما وط ز وك مجلا ز در ا
گاد رررز و ای خررر دوم رررز «مررر م » نامیررری ررری م مرررای می ررراددل ،رررز
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مرس ن ار  ،ز تو یی مظفاا ییت ا رتانی ی ،ترا موقییرت مجلرا
تثدیت هود و این ااق مخا فت ییق مرمری لن میرایاق و ییهری راقن
نمانری امررلن هر ررز تهلیررا ا میرت را رو ررت میه رری و مهم ررایت امررل
قانون اتاتن اتت و ای نظرا تیاترن سرا ترایت ،را خرت نچرز رز
م طه میمول ه میه ری ،در مریر ایرت قرانون را ن ادرت و رز مر م ن
وا ررز رری تررا یمررانن مطررا هررود ررز موقییررت خررود مجلررا ترهرری رری
ا ی
و رن د رش مهران ایرت امرل نیسرت رز رز نظرا غیرا رادق میایری ،ریوۀ
ن ار ن ه ای نچز ز ان ظار میاود قیرق دور اترت امرل یسرت و
ههر م ر م ص رریت می ویرری « قررواق مملهررت نا ررن ای ملررت اتررت طای رۀ
ات یمال ایت قروا را قرانون اتاترن میریت می مایری» نه رۀ ا رب تو رز ایرت
اتت ز مفهوم « ا میت» ،را همریت لمرز در قرانون اتاترن مهراوطیت
اق ن اد ز اتت ،رز دو د یرل یهرن ای هرز مفهروم souverainetéل رز ای
مفراهی یررادق تیاتررت مریرن اتررت ه رروی در ن یمران در ی رران دارتررن
میادل تثدیت ی اق نیاد ز ود ز وان مثرال در او ریت تا مرۀ ا تمیرز
وك ها ان تی داانسز ز توتش میایا لن مرمری خران اویسرن انجرام
ی و در مائ لی دوم اییئو وژق نه رت مهراوطیت دایریون دمیرت
ه می  ،دار «ات تل و مایت» ااق تا مۀ ن ز ار رد رز اترت
امرل تروم ره اتر تل و مایرت مخصرو در ملرت اترت هریچها
را نمیاتی ز یون ر اق ملت ز رتره و د ره امرور مرومن برادایدل
ررررر و
ررررا اد رررررادن « ا میرررررت» ررررز لیررررراغ ظررررراها ا ررررن نمرررررای
نو ورق هاق تجیدگاایان ثمانن اتت و ای ی ان تا رن رز دارترن وارد
ی اتت ،دیاتا واق ی اتت
د یرررل دوم ا ررراای ای رررار اد لمرررۀ « ا میرررت» و یرررا رررن یهرررن ای
میاد هرراق ن ،ررز ا مرررال سرریار ،ا یرراط مررررس انیرران یخ ت وا ررر
پاد ررا وقررت ،مرمرری لن ررا اتررت ررز امررت ررا مهرراوطز خواهرران تررا
مواد ت نیا رت و ای هرا دامر ن رااق مخا فرت را نران اتر فاد میهراد
در ررا ایرراان ن رویگررار« ،دو ررت» و «ملررت» در اا ررا هر تیایررا
میهرری و قرراار ررود ررز مجلررا یرران ا راق ملررت ا رری هومررت ررادن
ام یای دو ت ود ا ملت ،ا اایت مردت ای ا میت ادن و نراا ره
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ملت مادن ،ایت تصور را پی میاورد ز دو رت رز نفر ملرت « ره »
ی اتت و صی ق ااق دو ت نظام قیی و در ی رت رااق پاد را راقن
را هرود،
نمن گها ت رو ت ود ز ایت ار می وانسرت مو ری وا ر
ررز او دم هانررز رروین هرر ررود و ای هرری دترر اوی ق ررااق
خصررو
کج ررا ن ررا مجلررا و م وقررا ررادن ررار ن مررا نظررا نمیهرراد سررت
دررار «قررواق مملهررت» ایررت ررود ررز هررا تررز قررو را در ررا می ادررت و
ا میررت را ررامل میهرری و ررن ررز هررا مررور ا هررام و لی ررن دا ررت ررز
م ا ز د وا مییان مییاد و ایت مسالز را رز دو رت ایری ترا ملرت ا ری،
در مل ا میانیاخت
در همی جررا ایرری دامررت را غ یمررت ررماد و ا ررار اق هرر رراد ررز
خطاین ز ص ی تال اتت ز د یل ن ا ز قانون اتاترن مهراوطیت ای
روین رۀ قررانون اتاتررن اتررتمن ،رواب گاد ررز اتررت ای نجررا ررز در ایررت
خاق ا میت ز خیا وا رز ری  ،اخرن تصرور راد انری رز در قرانون
اتاتررن مهرراوطیت هر در ررا همرریت پا ر ز میچاخیرری و ررز همرریت د یررل،
تفسیا نادرتت و ز لن رن پایرز اق ای ن ا رز راد انری رز م هر
نا ر این ررا مفرراهی دلسررفۀ تیاتررن ای یررك طررا و ن راتوانن در خوانررین
م ون وقن ،ای طرا دی را اترت م ترفانز راهلن و رن ا یراطن هر
ز ایی ای رار پهوههرن دور ا ری ،م یری را لرت ری اترت و ریتا ای
ایت ها تز ،خرو رقصرن رااق هرام دیلرن ایراان نیر رز یرارق تمرامن
ای ها می اتت
رز هرا رال خطرا ای نییرین تفراو ریت « ا میرت» souverainetéل و
«تلط ت» royautéل تاصهمز گاد رز اترت و ا رث ری ترا اخرن رز
تییاد رران ه ر م تررفانز خیلررن ر نیسررتل امررل تررن و پر ج م ر م قررانون
اتاتررن را ررز می ویرری «تررلط ت ودییررز ایسررت ررز ررز موهدررت ا هررن ای
طرررا ملرررت رررز پاد رررا تفرررویس ررری اترررت» یررران و رررییت ررروقن
« ا میررررت» هررررمانی و ص رررریت ن یجررررز یانرررری ررررز در قررررانون اتاتررررن
مهرراوطیت « ،ا میررت» ای ن خرریا ررود اتررت و مررادم نرراا ررز پاد ررا
واگهار اد انی! ایت ار یی ن نییین تفاو نظام مهراوطز را نظرام قریی
ای یررك طررا و ررا نظررام اتررتمن ای طررا دی ررا و واقیررا دررایت دارد!
ریهۀ ایت خطا تا نجا ز ز نظا مرت مری ای ک درن اترت کرز رز ان لیسرن
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در ای ان تی ایاان ت یا ی اتت ،و رن ا رب ای هرز خطرا رز ی رن
تر ی ررا رریق ی رران مررانن ه ر را پیرریا رراد ررز رروان مثررال ررای
 Heinz Halmرا ز تهری و رای  Sylvia Tellenbachرا ر رز قرانون
اتاتررن اتررتمن ررز هررا دو ای پهوههررهاق در رۀ اول اتررتل و ررن ررز
نظا میایی در تر ی اتن رز رز ایرت ی ران انجرام گاد رز ،یهر ا ای ان لیسرن
رواب یاد ز اتت ا ب ای ایت ا ت ز دار یان ا م هر ا میرت در
قررانون اتاتررن مهرراوطیت قررواق مملهررت نا ررن ای ملررت اتررتل ،ررا ایررت
و ررود ررز قا رریتا ای امررل یسررت و پ ر ج قررانون اتاتررن  1831لهیررك
ررری اترررت ،رررز د یرررل تقییااترررن رررز در ن داد ررری  ،سررریار رررز
اق درررا
دارتن ز در ت ت وقن مان ااق یان ا میت ملت ز رار میراود
Die Staastsgewalt geht vom Volk ausل ن دیك گه ز
اترررت ،ررریا ایررری رررا ن گرررا رررود و
رو رررت اترررت رررز خطرررا درررا
دام ررز ا را اصیرری ایررت تو رریی وصررك ه ر یجررا نخواهرری ررود ررز لم رۀ
مانن Staatل ز اماوی ز «دو ت» تا مرز میهرود ترا میانرۀ قران یسر
ز «مملهت» تا مز میهی ز ا اما ص یان ه خطا ندرود رز روان مثرال
مج درن می روق ترا ها یری ای ن رار قرانون اتاترن ،در ررای « یادق و
یاددهرراق» ما رران ای لم رۀ «مملهررت» ررااق تا م رۀ دو ررت ررز می رراق
ه لن ن ات فاد راد اترت رز هرا رال ،مرردت ای مملهرت در قرانون
اتاتن ،ایت تصور را ایجاد نمیهاد ز ها صرز دو رت دا ر ز رز نفر ملرت
رردش رری و دررار نام رراق ررود ررااق یرران ایررت امررا ررز قررواق دو ررت
نا ن ای ملت اتت
ال ز مردت ای تلط ت و ص ون ن ودییرز نهرادن نر د پاد را در
میان می ،یاد ورق ایت هایت تاریخن ه ز مصرطفن ر یمرن در رای
« قررانون اتاتررن مهرراوطیت و امررول دمهااتررن» م رره ا گهر ز ،یمررورد
نخواهی ود دار « ز موهدت ا هن» در م ت م م رز رااق تو ریی رز
پاد ررا ا ررز رری ررود ،نیامرری ررود و مرمی لیهررا نرراا مرررس ن ررا
دا ر ت پهرر وانز اق خررارب ای ارادۀ ملررت ،ررز خررش خررود ررز م ر ت ادرر ود
نمای یگان مجلا ه ز ز ها مور گا ودنی رز ن ر امرلن در ایرت
میان ای ن ملت اتت و تمایلن ه نیا ی ز تو یی م م را ز ایرت د یرل
دصار وقفز تاینی ،ایت تقییا را پهیاد ی ایت را نی ا رادز ر رز وق رن
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مرمی لیهررا ودتررا رراد و و رریی تررا سرراط اترر دیاد را دو ررار اقرراار
ترراید ،د ررش ای مهرریا پرریران و ت ییرری ا هررن مررردت رراد و مررادم را،
ص انهرررز انامرررۀ تیاترررن ا اق ررر میهررراد ،ای میانرررز ررره نمرررود در
ررو  ،مرروقین هر ررز نیاوهرراق مهرراوطز خرروا ررا او غلدررز ادنرری ،ررا
اتر اد ررز همرران امررل تررن و پر ج «ودییررز» را پررا گاد رری و وق را ای
ترلط ت خلر نمودنری ایرت امرا رایی راریتایت نمراد ا میرت ملرت رود و
نهررانۀ ای هرررز غیررا ای قرررواق مرررادم هرری قرررواق دی رراق در مملهرررت هررر
نمیاانی ،نز خیا و نز خیای ان
نمای یگن
در مررریر مهررراوطیت ،مفهررروم «نمای ررریگن» نیررر مثرررل ا میرررت ،هررر
گاد ررررار ا هررررام ی رررررانن ررررود و هررررر مو ررررو نررررر ا تیاتررررن مفهررررروم
 représentationل در داه گ تیاتن ایاان نوپا ود و در دارترن میرادل
تثدیرررت ررری اق نیاد رررز رررود و رررااق اداق ن میمرررو ای لمرررۀ «و یرررل»
ات فاد میهی ز در وك ادن و را ن تر ن ایراان ،و رود دا رت و
ااق همز ا رود میدی ری رز امراوی روی هر درار «و یرل مجلرا»
ز اروپائیان هر رز در ایرت
سیار رای اتت ز طور گهرا یاد ورق
رری انرری ایررت
را پیهر ام ودنرری ،در یمرران خررود گاد ررار همرریت مهررهت
ت ر ل هرراین ررز در یرران و ترییرری مفرراهی نررویت تیاتررن و ا مررا ن در
مرریر مهرراوطیت میدی رری و گررا ا ررث میهررود تررا اخررن ررز ایررت هانررز
مرردت ای ر دهمررن ایاانیران ای تیاترت مرریرن ه ری ،در ما لرۀ گررهار
ی
ز تیاتت میرن ا ای ناپهیا اتت نهاین ز ایت مهرهل را خرا
و هرواق ایرراان میهرمانی ،یررا ای ایرت رریتا ان رتی اتررتمن را م ر ای ن
مییان رری ،ا ثرراا ررز د یررل ر این نیا ر ت ررا ترراری تجررید تیاتررن در خررود
اروپا ،ص یت میه ی
مهررراوطز خواهررران در مررررورد تیایرررا و تثدیررررت «نمای ررریگن» ررررا دو
ایا طا ودنی ،یهرن را و دی راق مرههدیان پیراو نرورق در مرورد
ا مسالز رو ت ود تا ن یمان پاد ا نماد و ری ایراان رود و رز نرام
ایرراان یی ررن ررز نمای رریگن ن وا رری تیاتررن ررز ایرراان نررام دا ررت ،ررا
می د و مل میهاد رو ت اتت رز م رام و م صرب پاد را ان خرا ن ندرود
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و امو سن نمای یگن را رز وق مررول نسراخ ز رود دهرا نروی ن رز را
مهاوطیت ز ایاان می ود ،ایت ود ز ره ا میرت ای ن ملرت اترت
نرز را  ،دو ررت هر مهرراو یت و قریر خروی را ای ملررت سرب میه رری
در ایررت میرران ،ملررت ایرری تهررهیل خصرریت رروقن میرریاد تررا وانرری رره
ا میت را ا مال نمایی و ایت ار میدایی رز یرارق مفهروم نمای ریگن انجرام
میبهیادت و دو ما لز دا ت اول ای هز مجلا نمای یۀ تمامن ملرت ایراان
مرسروی گرادد و دوم ای هررز هرا نمای ریۀ مجلررا هر رز ت هرراین نمای ریۀ ررل
ملت ا ی و نز د رش ن ئرن رز رز وق ر ق داد اترت ،ترا هرا مصرو ۀ
مجلا را وان ز نرام رل ملرت و در تمرامن مملهرت رز ا راا گها رت نرز
د رش در ررویۀ ان خا یرۀ و تیررن ررز رز ن ر ق مثدررت داد انری د ررواق ررا
ا ا تا ایت ود ز صز ما ین مره اتت رز نرام ایراان مرردت ری،
ا یا ملرت ایراان رقا رت ملرن ریت را رود و مجلرا رز نمای ریۀ ملرت
ود ،واترطۀ و ری یراد ت ملرت و نمراد نرویت و ری ملرن را ایرت و رود،
هرا دو طررا د رروا ،ای دیریگا تیاتررن ررز مفهروم نمای رریگن می ایسر ی
ایت ز ا «ظرل هللا» رب دا رت ،ت ری را را م رام تیاترن وق رتو
میهراد ،و ررن ای ایررت م ررام م صررب مررههدن نمیسرراخت و ررا ررز نررام ایرراان
ا می د نز خیا طدیا ملت ه رز مرا ب مملهرت ا ری و نمای ری ا
ه ز مجلا ا ی ،نز ا ت ز په وانۀ مههدن دا ر ی و نرز طا رب ص ریت
صی ق ودنی
رررا ررری
مهرررهلن رررز مهررراوطز خواهررران رررا مرررههدیان و خصرررو
د ل هللا نرورق ،در مرورد «نمای ریگن» دا ر ی ،ای قمرا دی راق رود و
د رروا ررا تررا موقییررت نمای رریگان مجلررا در ایررت دهررز مررور ررادق
گادررت ای جررا مهررهل د ررش ررا تررا تیایررا نمای رریگن و ا مررال ن ندررود،
تیایا ا میت و تصا ب ن را نیر رامل می هرت و سریار میره ترا
ای مورد د واق ا ا ود
رو انیان ،ز د یل تا یت د هن ان ز امو مریود اتت رز روك
خصومرررن و ای ررروك مرررومن در ن صیررر دنررریان یاق نیسرررت ،رررااق
درك مفهوم «نمای یگن» دصار مههل ودنی نهرا نمای ریگن را رز می راین
رز مهراوطز خواهران اراد میهادنریل صیر ق میهرمادنی ای م و رۀ و ا رت
ررها نادرت ر ن ررز اخیرراا ی ررن
ررادق ررز همرریت خرراطا ،ررا خررت
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مرس د داق ای خونیها داد انی ،گراو اخیرا نرز د رش رااق درك مفهروم
مهاوطیت ز ای یك طا را ا میرت ملرن اتر وار اترت و ای طرا
دی ررا ررا ا مررال ایررت رره ای طررا نمای رریگان ملررتل رری ای دی رراان
مادگن ذه رن نیا رت رز هری  ،امرت دصرار مهرهل ریق رود خروی رز
ن ا ه یی میدی یی ز ه وی ه هستل
در نهایررت هر مهررهل و هر مو رری یاق نهررا ،ای ایررت امررا تاصهررمز
می ادررت ررز نچررز را مهرراوطز خواهرران « ا میررت» میهررمادنی و ای ن
ملررت ررز سررا میاوردنرری و ررز اتهرراق ن قررانون اتاتررن می و ر ی ،ای
اق رریار مرررههدن ررریا نمیهادنررری و ای ن خررریا میهرررمادنی رررز همررریت د یرررل،
نمی وانسرر ی ا مرررال ایرررت اخ یرررار را در نو ررر ت قرررانون اتاترررن رررا هررریۀ
م خدیت ملت هارنی ییاا ای دیی نها ،ص یت اخ یارق مسر ل م نمای ریگن
خریا ررود رز اتررما م رصرا ررز امامران میهررمادنی و در مرل خود رران ررز
طور رقیه و ناات وار ا مال میهادنی رز همریت د یرل ،در صهر نرورق و
همااهران م خدرریت ملرت مررت رقدرراق رو انیرت ررز سرای میامینرری ررز
رتمیت اخ ت نمای یگن نها ز می اق نرویت لمرز ،رز طرور غیامسر ی
را امررل ا میررت ملررت مرررز می ها رت ررز ررااق نررورق و همفهرراان
پهیاد ن ندود
در هرمه هراق مرریر مهراوطیت ،یهرن ای ررااهیت مهمرن رز رری
د ررل هللا ررااق و یررین مجلررا و مجلسرریان و ررن ا دررار ررمادن ر و
تصمیماتهان ز ار میداد ،تؤات فاد ای لمرۀ «و یرل» و پرا دهرادن را
تفسیا ت ن ای ن ود او مصا ود م خدران را و یرل رز می راق میمرول
لمررز هررمارد و مرری ن ررود رز و ا ررت د ررش در مررواردق نادرره اتررت ررز
ما وط اتت ز وك خصومن و امرت دخلرن رز قانون رهارق نریارد و
خود ترا قوا ری را یی رن تهرخی رو انیرتل اترت و اگرا امراق
ما وط ا ی ز وك مومن او می فرت «امرور را یۀ امرز»ل امرت
مهمول و ا ت نیسرت و رز رویۀ «و یرت» امرام یمران ما روط میهرود
مررر ت رترررا ۀ « امرررت مهررراوطز» در رررای رترررائل مهررراوطیت رررز
غتمرسیت یرگاق نهاد گاد ورق اد می اتتل
در ای جررا ه ر مثررل مررورد ا میررت ،ررا خا پیرراویق ای ن مهرراوطز
خواهان ی امرل دوم قرانون اتاترن در همران ا ریاق رار رو رت راد
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ود ز «مجلا وراق ملن نمای یۀ قاطدرۀ اهرا ن مملهرت ایراان اترت رز
در امرور تیاترن و میا رن وطرت خرود مهرار ت دارنری» ایرت او ریت تر ی
ا اای خصریت روقن ملرت ایراان رود در مرر ۀ تراری و یران و ری
دررار ای هررا امررل دی ررا و ررن نیررایی ای ررا و مهم ررایت قرریم
یرراد
ررااق وارد ررادن و تثدیررت مفهرروم مرریرن نمای رریگن تیاتررن در داه ررگ
ایرراان طدرره ایررت امررل ،مجلررا د ررش نمای رریۀ نهرراین ندررود ررز در ان خررای
رررا ت سررر ز ودنرری و رررز هرررا مررور رررا در نظرررا گررراد ت
ا ررای
تا یب مییت ایاان ن رویگرار ،اقلیرت رز رمار میامینری ،لهرز نمای ریۀ
تمامن قاطدۀل مادم ایاان ود یی ن اخ یار نمای یگی رز سرانن هر رز
«و ررا ن» ررز سررن نرریاد ودنرری ،تیمرری مررن یادررت مهرراو یت مجلررا و
اخ یررار ررااق نو ر ت قررانون اتاتررن ،د ررش می وانسررت ای نمای رریگن ررل
ملررت م دیررث گررادد ،نررز ای م ر مررین دو رراه اد و تررز خونرری و صهررار
پیهز ور و ی ملرت در اا را پاد را رز ترا ن یمران ت هرا نمراد و ری
تیاتررن ایرراان ررود ،ررز ایررت طایرره امررل ررینن ررود و رری ایررت واقیررز
پررهواك ترراریخن نچررز ررود ررز در ا رریاق ان ررتی داانسررز واق ر گادیرری و
مجلرررا تررر ن و طد ررراتن رررز نمای ررریگان ترررز طد رررۀ ا مرررا ن ا ررراا ،
رو انیان و اقن مرادمل را در دل خرود را داد رود ،رز ا هرار خروی و
ز نام و ارادۀ ملت ،تقییا ماهیت داد و نمای ریۀ «ملرت» داانسرز ری و نرام
مجلا مؤتسان Constituanteل گادت
ایرت مسرالز رز ررا خا م خدریت مجلرا در نهایررت «و یرل» رز می رراق
مررریود و ت ر ن لمررز هس ر ی ،یررا نمای رریۀ ملررت ررز می رراق ییرری لمررز ،در
مر م قرانون اتاتررن رو رت ری تررا مروقین ررز ایرت ا هرام ردر نهری ررود،
ن ارنیگان قانون اتاترن ،در همرز را ای لمرۀ «م خرب» اتر فاد ادنری
تررا گاد ررار تفسرریا نا جرراق لمرۀ و ا ررت ررز ای ا رریاق ان ررتی و در طررول
گر ی نمای رریگان طد ررا مخ لرا ،ررز ررار رد رز ررود ،نهررونی در نهایررت
رد ا هام ا ار اد لمۀ نرویت «نمای ری » انجرام ن ادرت ،لهرز را تیایرا
دو ررارۀ لم رۀ «و یررل» در م ر ت قررانون ،انجررام رری رو ررت ررادن می رراق
ییری «و ا رت» رز هری ارتدرراطن رز می راق تر ن و مرریود ن نیا ررت،
در امل تن ام م م مور گادرت رز گفرت «و رتق مجلرا رورا و
مجلرا تر ا ای طررا تمررام ملررت و ا ررت دارنرری نررز د ررش ای طررا طد ررا
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و و یرا و لو راتن رز نهرا را ان خرای نمرود انری» ایرت
مادم یا ایرا
ررار دندا ررۀ م ط ررن همررران امررل دوم قررانون اتاترررن ررود ،ییرراا گسررر اۀ
نمای رریگن را ررز در ن امررل ،در مررورد ررل مجلررا انجررام رری ررود ،ررز
تك تك م خدیت مادم تیمری میریاد و موقییرت نهرا را رز لرن ای و یرل رز
می اق تر ن ن ،م مرای می مرود دی را رو رت رود رز مصرو ا مجلرا
رز رز نریر ممهرت اترت رز اتفراك ر تصرویب رود ،در تمرامن مملهرت
یم ا ااتت و نرز د رش در ن راطن رز و یلهران مصرو ز را ت ییری راد
اترت مهم رایت تمررای ریت و ا رت و نمای رریگن رز ایرت تاتیررب رود ررز در
قررانون رراق گادررت و می رراق و ا ررت مجلررا را ای دی را انرروا و ا ررت،
م مررای ترراخت در تررا هاق یرری و طررن ررای ی ن هرراق قررانون اتاتررن ،در
هررا امررلن ررز مررورد تجییرری نظررا قرراار گادررت ،لم رۀ «نمای رری » ررز ررز
ترررا ت رررا اد ررراد رررود ،رررای یت «م خرررب» رررز در دوران تادیررری و
هررمه ررز ررار رد ررز ررود و «و یررل» ررز می رراق ییرری در م ر ت خررود
قانون رو رت ری رود ،گهرت و رل قرانون اتاترن را خا ای ایرت ا رت
یهیتررت رری درراراتن ای قدیررل «مظهررا ارادۀ ملررن» یررا «تجلررن گررا ارادۀ
ملت» ز تا ها رز مجلرا روراق ملرن اطرتك می هرت و رااق همرۀ مرا
اتت ،اخات ز ای تیایا ییی و دمهااتیك نمای یگن ملت ود
قانون اساسی جمهوری اسالمی
ای دیررری خمی رررن ،قررراار رررود رررز ان رررتی اترررتمن نفرررن مهررراوطیت و
دت اوردهاق ن ا ی ص ریت امراق ممهرت ندرود و نهری در رو صیر ق
دا یسر مرههدن
ز ینن ود و ی ،نفن دمهااتن یداال ود ای مو
م ط ررن ررود ررز ررا قرراار گرراد ت او در ر قرریر تیاتررن ،دو مفهرروم
ا میررت و نمای رریگن کررز ررز ه ررام ن ررار قررانون اتاتررن مهرراوطیت
مو و همه قاار گاد رز رود ،دو رار مو رو د روا رود در ایرت
هایت می وان ط یت همه هاین را ز در ان رتی مهراوطیت را ترا
ا میررت و نمای رریگن درگادررت ،ر یی و دیرری ررز ص ونررز ررار ،درتررت در
هت ها نن پی ردت ز تا ها پی ای ن رد ز ود
ا ررب اتررت ررز ایررت دومرریت قررانون اتاتررن ایرراان هر توتررش «مجلررا
مؤتسان» نو ز نهی اگا در ان رتی مهراوطیت مجلسرن اپرا ری رود
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ز قاار رود مهرورتن ا ری و رز رار امرت ا و ا رااق قروانیت را
برراداید ،و ررن در مررل ررویۀ اخ یررارا خررود را گس ر ا داد و قررانون
اتاتن نو رت؛ در ان رتی  ،1357را ها ،مجلسرن رز ای ا ریا قراار
ود مؤتسان ا ی ،در مل تدییل رز «خداگران» گهرت و قرانونن نو رت
رز و رال گرادن ایاانیران ری ایرت را هر مررس تفرایی یراد ورق هر رز
مجلا خداگان در یست و ههت مراداد  1358اد را ری و ت هرا سرن
ررز ررا هررو و ذ رراو همیه ر ی  ،ایررت ت ررارن را ررز دررال نیررك گادررت،
مهیق ایرگان ود در ایت مورد ه امرا ت ر یر همان ریر مهرهود ری
ز در موارد دی ا ز ها ال ،خمی ن را ایرت و رود رز در هر نخسرت
وییرراق موقررت ایرگرران ،تهررهیل مجلررا مؤتسرران را ر و وظررایا او
م ظررور رراد ررود ،ررز هیچو ررز نمیخواتررت ررز مجلررا ن ررار قررانون
اتاترن ییرری ،ص رریت نررامن دا ر ز ا رری در در رۀ اول ررز د یررل ادا ررت
خامر ای ا میررت و نمای رریگن ررز دندا رۀ مو ر نررورق ررود و نیر ررز
ایررت د یررل ررز در ا رریاق پیرراویی و در ه ررامن ررز ه رروی ییررا پررای
تسررت ررود ،تصررور نمیهرراد وانرری یررك مجلررا میمررو ن را ای ل ررز ررز
گو ررران خرررود پرررا ررری و میخواترررت انررریایۀ مجلرررا ررروصه ا ا ررری ،ترررا
را ت تا وانی اخ یار را ز ا یاد و رااق ایرت «می رن مجلرا»،
ات تای یم دا ت
ا میت
ایی تو ز دا ت ز ا خرت قرانون اتاترن مهراوطیت رز ای وراق
هرمه هراق سرریار نو ر ز ری و می رراق لری ت ایدرا در هررا قریم و ررا
ن رار هرا امررل ییری تقییررا راد و ترریقیه ری اتررت ،ن رار قررانون
اتاتن مهرورق اترتمن ،خرش تریا نسرد ا مسر یمن را طرن نمرود و رز
همیت د یل ،مههت تفسیا او ن امت را دومرن قا رل م ایسرز نیسرت در
یهن تیییت نظام تیاتن مو و د وا ود و در دی راق مو رو را
و سرش ،صررون د روا یرراون ای مجلرا و ررز رای صمرراك رل رری ررود
اتت
در دو امل قانون اتاترن مهرورق اترتمن رز ا میرت ا رار ری
اتررت و ارتررن هررا یررك ای ایررت امررول رریون ر ررو ررز دی رراق نرراق
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اتررت و اترردای گمااهررن نه ررز در ایررت اتررت ررز اهمیررت ایررت دو یهسرران
نیست تا همس هان سای ی یا ی هان یهن را ز میل خرود اگر ی ی
اهمیت او ن قاطیا ا دومن میچا ری ،یهرن پایدسرت اترت و دی راق ن ر
ایوان
مهم ایت و اتاتن ترایت ا رار رز ا میرت ،ص انهرز م ط رن اترت در
همان ا یاق قانون یی ن در امل دوم مری « مهرورق اترتمن نظرامن
ا میرت و
اتت را پایرۀ ایمران رز خریاق یه را ا رز ا ال و اخ صرا
تهررای ررز او و ر وم تسررلی در اا ررا امررا او…» ای همرریت ررا تهلیررا
ا میرررت و قانون رررهارق رررااق تمرررامن مطلرررب رو رررت میهرررود و میلررروم
میهرود ررز خر ما رروط ررز ملرت نمی وانرری ر ترا ین ای اخ یررارا ا هررن
ا ی
مررورد دوم در امررل پ جررا و ه ر مرری اتررت « ا میررت مطلرره ررا
هان و انسان ای ن خیاتت و ه او ،انسان را ا تانو رت خرود را
تاخ ز اتت هیچها نمی وانی ایت ه ا هرن را ای انسران ترلب ری یرا در
خیمت م اد داد یا گاوهرن خرا قراار دهری و ملرت ایرت ره خریاداد را
ای طاقن ز در امول یی میایی ا مال میه ی» ایری تو رز دا رت رز در
رین «انسران» اترت رز مفهرومن اترت لرن و ای
ای جا مردت ای را
ن مهم ررا دررادق و غیاتیاتررن ،نررز «ملررت ایرراان» یی ررن میررن مررا ب
و رری تیاتررن ررز رره تییرریت تانو ررت خررود را دارد و ایررت ررار را ای
طایه نمای یگان خود انجرام مییهری « را رودن را تانو رت خرود» را
یا ثا می وان رز یادق انسران تیدیرا راد و رارق رز ملرت قراار اترت
ه ی ات فاد ای ایت یادق خیا داد اتت نز ا مال ه ا میت
د یل ای هز ه ا میت اتاترا و رز ت یری و در هرا دو را ،ای ن خریا
ماد ی  ،رو ت اترت رای «و یرت د یرز» خمی رن ما ر رار رود
و طدررره ن ا میرررت ای ن خیاترررت و رررا در ای جرررا ایررری نه رررز اق را
یراد ورق رراد ررز سریار مهر اتررت خمی ررن ،را خررت نررورق ،در یرران
ایررری تیاترررن – تمرررن خرررود ررریون ای هرررز ذر اق رررز روق مدرررار
یرراورد ،ای مفرراهی مرریرن تیاتررن ای ملررز ا میررت ،هررا گاد ررز و صررز
طادیاران بهیانی و صز نز ،وامیار مهراوطیت و تجریدق اترت رز ایرت
رز اگرا وق
ان تی وارد یا تیاتن ایاان اد ایت را ه ا ادز
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ص رریت نهرراد ررود و پررا ای دایرراۀ مفرراهی د هررن یرراون ن ها ر ز ررود ،قررادر
تیاتن خود را در قا رب یرك نظرام تیاترن میریت ایر د
نمی هت خیا
تا وانری رااق دمهااترن پار مرانن رز قرانون اتاترن مهراوطیت تجروی
رررراد رررررود ،رررررای یت ا ررررز ررررری ماای هرررررز تررررا ه رررررام ن رررررار
« رای ا دیر » ،ای ایررت رار درمانرری رود ررتم تیاترن خمی ررن را همرران
اتاتن ا ی ز تخ ان نورق ،و ن ی د رل هللا رز د یرل سر ز رودن
دتت و پای در ص داۀ مفراهی د هرن و نیا ر ت ر این را مفراهی تیاترن
مرریرن ،ن وانسر ز ررود ررز ایررت مرراا ت و رو ر ن یرران ترراید اگررا ه ر
وارد مطلرب
دات ان ا ودن انسان ا تانو رت خرود ،مثرل نخرود
ما ررروط رررز ا میرررت ررری  ،ایرررت اترررت رررز در هرررورق رررز ای ان رررتی
مهرراوطیت ررز یرری ،مررادم مررا ب رره ا میررت ررود انرری ،نمیهرری
یههرردز ایررت رره را ررز طررور رتررمن ای نهررا تررلب رراد ررز همرریت د یررل
ر اخ ز
«انسان» و نز ملتل «ای طا خیا» ،ا تانو رت خرود را
رونی و ترا و مریاق ییرادق ل ری
ی اتت ،تا مادم ا تیراردن د خرو
نهود
ایت نه ز در خور تو ز اتت ز تصویب ایت امول در قرانون اتاترن
مهرورق اتررتمن ،رت رریون را و رررث و رز تررانن انجرام گادررت در
ای جا دی را هرمه ریت را و نمای ریگان ملرت در رار ندرود رز ها ریام
طادریار امرلن مقررایا را دی راق ا رری ،هرا صرز ررود ریت خرود نمای رریگان
ررود و در دل مجلررا خداگرران گه ررت و سررن هر ررا خمی ررن طررا نهرری
نهاین ز ا ا ودنری و یریها ای دی راان تهمرت یدراال رودن خوردنری
یا «ملن – مههدن» ب گاد ی و ذو یاتیت نظام رینی ،امرت ا اا رن
ررز تررلب رره ا میررت ای ملررت ایرراان ن مودنرری تررا ررویی ایررت دوگرران ن
فظن ال ها قیر ه تطرنل واقیرا اخاتر ز ای رودررویرن دو گراو
مخررا ا ررود اتررت ت هررا ا اا رراتن ررز ررز وارد ررین ا هررام در مدرررث
ا میررت مررور گادررت ،ای طررا د هرراین ررود ررز ررن رردهۀ ررایك
ین اتمن انسان را در ن یجا میهرمادنی وگانرز ای امثرال رن مریر و
ترا ن و م یم مااغز اق نز میاین ل ی ی و نز خارق
ختمرز ر  ،ت رریم و تر خا ایررت دو امرل و ت یری مررایرن رز در هررا
دوق نها ا تیله ا میت ز خریا ری  ،راین رااق مرردت ای راا ت
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خرریا و انسرران و تیررادل رریت « مهررورق» و «اتررتمن» رراقن نمی ررهارد
وق ررن ا میررت ررز مررور ما ییررت نهرراین تیایررا رری ،نمی رروان ای ن
ررا ت تررهامن درتررت رراد و اگررا ه ر سررن ص رریت رراد ،نمی وانرری رره
اا را رااق دو ررایك قائرل ررود ررز دو د یرل اول ای هررز اگررا دو ررایك
هما ق ندا ی ،ارها دل خواهی ی ،پا ایری یهرن را خرا را نری؛
دوم ای هرز سررن ررز خرریا را وارد میاد رز میه رری ،نمی وانرری خررا ه و مخلرروك
را اا ا ز سای یاورد
نمای یگن
طدیررررا تیایررررا خمی ررررن و همبررررا هن هررررای ای مفهرررروم نمای رررریگن هرررر
من ایست تا تیایفهان ای ا میت من ی و همیت طور ه ی
ما ای هز گف ز رود ا میرت ای ن خیاترت ،رارق را رل نمیه ری
صون ا رز تجا رز ،امهران ای هرز خریا رز طرور مسر ی ایرت ره را ا مرال
ری و قرانون اتاتررن ویسری سرریار ر اتررت پرا ایرری دیری ررز صرز سررن
«نمای رریۀ» او خواهرری رری پیامرری امررلن وا ررز دادن ا میررت ررز خرریا در
ای جاتررت ررز میلرروم میهررود نمای رریۀ خرریا نیسررت ررز خواتررت او را یرران
نمایی و در یت یییان ایت ار ا هیۀ رو انیران اترت رز پیرام ا هرن را
ااق مؤم ان تدییت میه ی ختمز ای هز رهدرا ما رول ان رتی هر مان ری
نورق ،اگ ییگان ملت را رقداق رو انیرت میهرماد و رار نمای ریگن را
گاو اخیا مییانست
مخ
خمی ن در تههیل مجلرا ن رار قرانون اتاترن ،را دو مهرهل رو راو
ود اول ای هرز نمی وانسرت ای ا ریا ره ان خرای ا راق مجلرا خداگران
را ای مرادم یراد ،صرون ص ریت ررارق ای ا رت تیاترن ممهرت ندرود پررا
ایرری اخ یررارا مجلسررن را ررز مررادم ان خررای رراد ودنرری ،ای همرران ا رریا
مریود می مود ایت مریودیت رز دو تاتیرب ا مرال گهرت اول ای همرز را
ار ا ز رداانیمن ز در داوردیت  1358انجام ی رود و مرادم طرن
ن ررز تدررییل نظررام تررلط ن ررز مهررورق اتررتمن ،ر ق داد ودنرری در
ی رت ،خمی رن ررا ایرت رار ،تررا ت رور ان رتی دا ررود نران خرود را ررز ن
صسرردانی و ررا تؤاتر فاد ای ررور ان ت ررن ررز ه رروی ررا ررا ررود و رو ررت
ندودن مر واق « مهورق اتتمن» ز امرت درترت رهاد ز نهری رود،
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ای مررادم ایرراان تررفییمهاق گادررت ررز یرری هررا صررز خواتررت ررا ق ن
نو ررت وق ررز اتهرراق راق مررادم ،ای اول و در همرران پیررامن ررز ررااق
نمای یگان مجلا خداگان دات اد ،ا نها اتمام جرت راد رز اخ یار ران
مریود و مییت اتت ز نو ت قانون اتاترن رااق « مهرورق اترتمن»
رررز تصرررمیم قررردت ای طرررا ملرررتل گاد رررز ررری اترررت تهدرررادارق
رگ وق ایت ود ز ه تلب اخ یار ای ملت را ز ام راق خرود ملرت
رتانی ود
ور ادااد غیارو انن در مجلا خداگان رود رز ایری
مههل دوم،
ور ایت ا رخا  ،در راایطن رز
ز ال نها ه دهاق میهی صارۀ
نمیهرررری مجلررررا را د ررررش ای خونرررری پررررا رررراد ،مررررریود ررررادن ا دررررار
خریا مییانسرت،
«نمای یگن» نهرا رود خمی رن رز قانون رهارق را مخر
نمی وانست ز طور یق ن ار قانون اتاترن را رز اهر قروانیت اترت،
ز دتت ملت و نمای یگان سبارد ایرت قرانون میدایسرت مطرا ه را را
ور رو انیان رود رز ن ر نمای ریگان خریا را
میدود و امت ایت اما
ررایق ادنرری ای هررا ودنرری «خداگررانن» ررز اتمهرران را ررز مجلررا دادنرری
خمی رررن مرررایرا گفرررت رررز د رررش ن خررر ای ا ررراق مجلرررا را رررااق
ق او در ای اتتمن ودن قوانیت ما ی مییانری رز مرت یت ا هراد
دارنی او در پیام اد ا یۀ خود ،ز ماا ت سای ایرت گراو را ای راقن
نمای یگان یا اد و ره امرلن را در ن رار قرانون اتاترن ای ن نهرا
ررماد م ظرراق و هه ر ن ررا همرررارق و همااهررن تیرریادق ای داینرریان
ان تی ز ییا ان تی اخن ان را خورد و ه کراد ،گاوهرن دی را
را خورد و قن کاد و م ترفانز ی رن را رن رغدرت نهراد خرورد ،را
ا ااق نظاا خمی ن نظار ادنی
امرل رار همریت قرانونن ری ررز میرا خرا و رام اترت و ترا ررز
ال یا نظام اتتمن ،یی ن تسلش اتتم اایان را را مرادم ایراان ای
یك طا و رو انیت ییز ای طا دی ا ،ت میت اد اتت
ختم مطلب
اماوی را یادیخواهن در لرو پراق مرا سریار رو رت ترا ای ن اترت
ررز در پرری پرراق ا رریادمان ررود ،ییرراا هررورمان در ایررت یمی ررز مررا ب
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می تال تا ز و تجا رز ری اترت ای طرا دی را ،پیهری ۀ ن رار دو
قانون اتاتن ه هست رز ی ران روقن مرا را مری ل ید و مرا را رااق
ن ار قانون ییق سیار مراد راد اترت میر ان ر این م خصصران
و ن امرۀ مرادم را مفراهی تیاترن نیر رز ریق صهرم یا تاقرن راد
اتت
ن رار قررانون اتاتررن ییرریق ررز ررا پایرۀ رره ا میررت ملررت نو ر ز
ود ،وظیفۀ داداق ماتت دی ا این ااق هیچ ونرز مما را در یران
و ا مال ا میت ملت نیست و امت ندایی ا هرامن در ایرت یمی رز را پیریا
رری مرررردت ای ا میرررت ملرررت رررادن و قرررانون اتاترررن غیادمهااتیرررك
نو ر ت ،در رری هررهیان گرروین اتررت و رری ملررت در نمای رریۀ اگ یرریۀ ن
تجلن پییا میه ری نهراین رز را را نمراد و ری ملرت میهرمانی ه روی در
ال و هواق قدل ای مهاوطیت تیا میه ی نمای ریگن ای تروق خریا هر ،
اگرا ا درارق ررااق ن قائرل ا رری  ،در قرانون اتاترن ررا نریارد و ررل و
دصل ما وط اتت ز مؤم ان و اهل مههب
خا ای هز قیر وق ن و ود دارد ز ا مال رود و تصرا ب ا میرت
ررز اتررایت ررهل قرریر تیاتررن اتررت ،ررا اتر فادۀ ای ن میلرروم می ررادد
یی ن ا اانیاخ ت نظام دیلرن و رای یت رادن را نظرامن دمهااتیرك و
یداال و ئیك
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یك قانون و دو ملت
فوریه 2008
بهمن 1386

یهررن ای تصرروراتن ررز میتهاتررت نررز د ررش در رریت نارا رریان ای نظررام
اتتمن ،لهز ن در یت اخرن ای مخا فران ن ،رواب گاد رز ایرت اترت
ررز می رروان قررانون اتاتررن دیلررن ایرراان را طررورق ررز ا رراا گها ررت ررز
یرران ا ارادۀ مررادم ررود و ررا انجررام ان خا ررا یاد در پ ررا همرریت قررانون
ینرریگانن می ررو ن رراد ایررت ترروه ای و ررود دوگرران ن هرراین ررز در ایررت
قررانون هسررت ،تاصهررمز می یرراد و ررز طررور ادوارق در موتر ان خا ررا
تهرییی میهرود ری نیسرت امراوی رز ررای هر ایرت ترا و مریاها ل ری رری ،
ناا ت ن ی
دوگانگی های قانون اساسی
نهرراین ررز تصررور میه رری میهررود ررااق ختمررن ای و ر مو ررود ای
دل ایرررت قرررانون را لرررن یررراون هررریی ،رررت ص ررریت می وی ررری رررز نررریم
مهررورق و میخواه رری رره ایررت خ ر دوم
اتررتمن اتررت و نرری دی ررا
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ا رراد ررود و ررااق وارد ررادن دمهااتررن در ایررت نظررام ،مررورد ات ر اد
قاار یاد در و ود دوگران ن در قرانون اتاترن اترتمن رهن نیسرت،
و ن ایی دیی جا و ص ونز اول ای همز ایری رز ایرت امرا تو رز دا رت رز
دوگرران ن در قررانون اتاتررن ،دت ر ا تصررمیم یاق را دل ر میه رری و اگررا
نظررام دلرر نهرری ا رری ،ماای هررز میدی رری نظررام اتررتمن دلرر نهرری  ،پرررا
دوگان ن یرا در ترطی نظراق و در خرود قرانون ردر ری و راق خرود را
ز و ی داد اتت و یرا در ترطی ملرن ،یی رن در ترای و رار رویمراۀ
دتر ا هرروم ن ردر گه ر ز وق ررن ررز ایررت رو ررت رری ،ایرری دیرری ررز یررا
می وان ز تاتیدن غیا ای نچرز رز دیرت میدی ری  ،دوگران ن را ردر راد و
قانون دیلن را ا تفسیاق ز لن نویت ا ا ن ز دا ت یا نز
در م ر می رروان صهررار دوگرران ن مرری در ایررت قررانون سررت ررز ررز
نررو ن تررا هر اتررت رریت دو ا میررت ا هررن و انسررانن ،رریت هر قررانون
را و هر رهدرا ،ریت قریر تیاترن و مرههدن و خرا ای همرز ریت دو
مدی تصمیم یاق ز تاتیب ای نظا می هرانیمهان
دوگان ن ما وط ز ا میت ،لیاغ تفاتریا جیرب و غایدرن رز ای
ن ا ررز میهررود تررطرن اترررت و امررت قرروامن نررریارد تررا پیامرری قا رررل
تررو هن پیرریا رری قررانون اتررتمن در دو ررا ای ا میررت م رردت میه رری
ا میرت و تهرای اترت رز
یهن در امرل دوم رز مرردت ای اخ صرا
خیا ،دی ا در امل پ جرا و هر رز ا میرت مطلره را هران و انسران
را ای ن خریا مییانرری و می ویرری ررز او انسرران را ررا تانو ررت خررود ررا
ترراخ ز اتررت ا میررت ،در هررا دو ررا ررن ا هررام ای ن خیاتررت و نچررز
را ر ررز انسران مرری  ،تیرراردن اترت ررن مر رروا صرون ن ارنرریگان قررانون،
ارادۀ ا هن را مطل را را ارادۀ انسرانن اتراق داد انری ختمرز ای هرز ایرت
دوگان ن ظاهاق ز ی ن رز امراار مایل ری در قرانون اتاترن یا ری و
دور و درای داد ری ،در مر ت خرود قرانون ردر و تدرییل
را پایرۀ ن خیرا
ری اترت ،و ریتن مد رن را تلسرلز مااترب ،یرك ا میرت را
ز و ری
دی اق اتاق مطله دارد
دوگرران ن دوم ،ما رروط اتررت ررز ه ر ررا و ه ر رهدررا ای دیرریگا
یان هار ایت نظرام لرت و رودق و هری غراین ن ،ا رااق ا هرام را
رود میدی ری ررز ه روی هر و رود نظررام و تیاتر هاق ن ،ررز همریت تاتیررب
- 66 -

یک ملت و دو قانون

تو یررز میهررود و ررن ای رراا هر میرریانی ررز نظررام اتررتمن ای رریو تو رری ،در
ای ایت اد را دصرار مهرهل رود و ه روی هر هسرت اول رز ایرت د یرل رز
ترامایۀ روقن ا رز هیچو رز فرا ادارۀ امیرز اق مریرن را نمیریاد
اتررت و ای روی اول ناصررار رری تررا ررز رغ ر اد رراق ررام و امررل ررودن
ا هام اتتم ،ارثیۀ وقن میرن نظام پیهیت را بهیاد ،را رز ا یا را
امیرۀ امرراویق و ررا در نظررا گرراد ت م طرره رروقن نررویت ،ررا تررامایۀ
وقن خوی یاد ایری و در نهایرت هرا را رز مصرلرت دیری ،ای ا رااق
قروانیت را تررا رای نرری رای قرراق امرقا رریاایق در رارۀ قررانون
اتاتررن ایرراان ،ایررت دا ی رری را ررز رو رر ن و تفصرریل ررا داد اتررتل
پی میایی رو ت اترت در نهایرت اگرا ریت هر
تؤا ن ز در ایت و
قوانیت ا و ه رو انیت و در نهایت رهدرال ،تفراوتن رود ،ریامیك
را ایری پررهیادت؟ در ا رریاق ررار ،ررا ررز نظایرۀ خمی ررن و ررز هر قررانون
اتاتن ،اتاق ای ن ا هام ا ود ز هی نهرادق ره تخطرن ای نهرا
را نیا ت ایت ا د ز یان می ا ندود ز اتتم اایان ،در مرل د رش ا هرام
اتتم را ز ا اا می ها ی ،و ن ،در هرا مرور  ،هری قرانون مصروی
مجلا ،نمی وانست رتما خت نها ا ی وق رن تسر ن و مرریودیت ایرت
ا هررام ،در تمررا ررا واقییررت ،روی رز روی یرران تررا گهررت و دخا هرراق
مو ین رهدا ه رویاد ون ی ،ی ماق هومرت رز دهرا صرار اد ادنری
و ا دتت ادن در قانون اتاتن ،نهراد ییریق ا ریا ادنری و خهرن ای
اخ یاراتن را ز خمی ن مت ا مرال راد رود ،ترییری و تثدیرت نمودنری و
ررز مجم ر تهررخی مصررلرت مرررول ادنرری ررز هررا را یم ا رری ر ق
قرراط مررادر رری و ا ررااق ا هررام ررا را ررز مصررلرت نظررام ،میرروك
هارد یا امت تیطیل ی
ررادن تاتیررب اهمیررت رریت دو مییررار تصررمیم یاق
د یررل ایررت ررو
رو رت رود دهرار واقییرت و ا درار ا را ن را دا ر ت نظرام و رن ایرت را
ه ایی یاد ورق اد ز اتتم اایان ای رز رار گیراق ت هرا مفهرومن رز
می وانسررت ایررت دوگرران ن را مطررا ه ت ر ت ررییز اطررا ترراید و یرران
ینررریۀ قرررانون رررا را رررا مرررور مه ررروی و مرررادۀ ن ،رترررما اتررراق
دخهی ،یی ن ای ار اد مفهوم « صمت» نراتوان ودنری و رز همریت د یرل
دررار تسررت «مصررلرت» را انهرری ترراخ ی ررز په ر وانۀ نظرراق و
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تمرن مرهر هر نیا رت ،و رن خا ران را ای پرل می هرانری رز هرا ررال
رره ت رریم ررز
در نهایررت میدی رری ررز ای جررا ه ر و رری هسررت ،ررا اتررا
ی  ،اتات دتت نخورد
و
هاص ی تاتید
یرایی تررا در هر میخ ررن دو قرریر تیاتررن و مررههدن در ای جررا هر
ندایی د ش در ی دوگان ن مانری و راقن داتر ان را نیر ایری در نظرا ورد
اول ای همررز ایرری تو ررز رراد ررز ایررت مررا هسر ی ررز ای دره ر ررین «دو»
قیر تخت می ویی ااق خمی رن رز یان رهار ایرت نظرام اترت و رااق
پیاوان و وراث رز نراا ادار میه ری ،امرت مرردت ای «دو» قریر
نیست ،ای «یك» قیر اتت ز ام اتت و اخ یار ه ایری رز دترت
رو انیررت ا رری وق ررن ریاتررت تیاتررن و مررههدن یهررن رری و ررز یررك درراد
رو انن مررول گهرت ،می روان مری ن ری رز ای ا رت نظراق اتراق ای
ن قرریر مررههدن رری اتررت ررز هررا ررال م ط ررن اتررت ررز مهررورق
اتتمن ص یت اد ا ی ،ییاا تاتیدراتن رز در رارۀ ا میرت اتخراذ ری و
ررا تا ای نظررا گهرانرریی  ،ص رریت هر میه رری رهدررا نظررام ایرری رو ررانن و
مج هری ا رری و هموتررت ررز مررا ب اخ یررارا سرریار اتررت و ررن یررا در
مل ه م طه مههب را م طره تیاترت میچا ری؟ نمی روان ص ریت اد راین
را پرررهیادت ،رررز ایرررت د یرررل تررراد رررز قررریر هرررا م هرررائن دا ررر ز ا ررری
اق صرادق ،مرههدن ل وق رن خواترت هومرت ری ،ترا م طره تیاتررت
میهررود اگررا نظررامن صررز مررههدن و صررز غیررا ای نل خواهرری ای م طرره
تیاتررررت ررررز یررررا و دوام در مررررر ۀ ترررراری مهرررراوط ررررز ن اتررررت،
تا بیچی ،خواهی ماد متیان ها اد این ه ی و رن اگرا رهدا ران رز
اق یهن تز تا مامز ا ترا رهارد ،رای در در رۀ اول رهدرا تیاترن
خواهرری ررود ،صررون تصررمیمات تررا م طرره تیاتررت اتررت پررا ای جررا هر
و ی هست ،صون ت یم و ت خاق در ار اتت ،گیرای در یمی رۀ نظراق
ز یك تاتیب و در مییان مل ز تاتیب ها
دوگان ن صهارم ما وط اتت ز ما ان خای ،ز نیاویرن رز تمرامن
نظام تیاتن را ز ا ت درمیاورد رو ت اتت رز هری را دیری نهری
ررز خرریا ،ررز دررا دارا ررودن رره ا میررت ،خررود ررز طررور ررن واتررطز
امیررز اق را ادار رری رهدررا ه ر ررز در ر امررور اتررت ،اخ یرراردار
«نهررراین» اترررت و رررن ایررری پاتررریی رررز ان خرررای او یرررز توترررش صرررز سرررن
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مور می یاد و تبا ای رز یام گ ی اترت رز صراص تصرمیم یاق
تیاترن را ررز ا رت درمیرراورد در ای جرا دو ما ر ان خرای داریر یهررن
«ملرررت ایرررراان» اتررررت و دی رررراق «رو انیرررت» ملررررت قرررراار اتررررت در
ر ق گیرراق هرراق ماتررب ،نظررا خررود را ا رراای دارد و ررن ای نجررا ررز در
ان خا ا مجلا خداگان ز رهدا را میریت میه ری ،مجدرور رز گر ی ای
رریت نام دهرراق رو ررانن و مج هرری اتررت ،ررز می رراق دقیرره لمررز مررا ب
اخ یار نیست ،صون ایی اگ ییگان خرود را ای ریت سرانن ان خرای نمایری
رررز قررردت خرررود رو انیرررت نهرررا را ان خرررای ررراد اترررت ،یی رررن ای ررریت
روراق ن هدران و
مج هریان ایری تو رز دا رت رز ای جرا م صرود نظرار
ایت قدیل مسائل نیست ،امراق تراد و ا ریاین اترت رز در قرانون اتاترن
مرری و دررار اتررت ای م رصررا ررودن اخررن ای م امررب تیاتررن ررز
مج هریان ایررت دوگرران ن ،در قرانون اتاتررن را ررل نظراق نرریارد ،صررون
رریت ایررت دو ان خررای ررز یهررن ای ترروق ملررت انج رام میهررود و دی رراق ای
توق رو انیتل تلسلز مااتدن اقاار نیست و یهرن را نمی روان رن رز
مور نظاق ،ز نف دی اق ه اد و ای دوگان ن و ی تاخت
ایررت دوگرران ن خررا ررز ررایی در ترراری ن ررار قرروانیت اتاتررن ی انررز
ا رری ،مررا ی و ررریی ن ایجرراد میه رری رررز گرروین دو «ملررت» در ایررراان
هسرررت یهرررن «ملرررت ایررراان» و دی ررراق «رو انیرررت» ایرررت دو ا د رررز در
یرا امررل هررا دمیر ادق ررز مخ صرراق رل ررز تررا دا ر ز ا رریل ررز
طرور یاگانرز ما ر ان خرای واقر ری انری و در رار یهریی ا رز یررا
تیاتررن ادامررز مییه رری ررز هیچو ررز ندایرری ایررت موقییررت را ررا ان خا ررا دو
در رز اق رز در سرریارق هرورها میمررول اترت ،ا ر دا گادرت در ایررت
نررو ان خا ررا  ،ملررت گاوهررن را امی ی رری و ایررت گرراو ای رریت خررود
نمای یگان مجلا یا رئیا مهرور یرا… را ان خرای میه ری ،در ایرت و ر
و رری ای ملررت امیخی ر د ررز ت هررا مدرری ان خررای اتررت دوگرران ن مررورد
ا ررار ررز هرری نررو ت لررب ان خا رراتن ای قدیررل غا ررال ررادن نام دهررا و
دتت ادن در م یوك هاق ر ق و…ل نیر ارتدراطن نریارد ،صرون ت لرب
در ه ر تخلررا اتررت ای قررانون ت لررب را نمی رروان در قررانون ثدررت رراد و
اگا ی دی ا ت لب نیست ،تدییت ای قانون اتت
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«دو مل ز» ین قانون اتاتن دیلن ،ن یجرۀ مسر ی و م ط رن میمرارق
قریر در مهررورق اتررتمن اتررت و در نهایرت ای یهررن ررماد ررین دو
قرریر تیاتررن و مررههدن ررز تجانسررن ررا ه ر نرریارد ،نه ر می یرراد در
ررا ایرراان میامررا ررز ای دل مهرراوطیت تررا ررا ورد  ،مهرراو یت
قیر تیاتن ای ملت امیخی د و مهاو یت قیر مرههدن ای خریا ایرت
تاتیب تنن و می ول ار اتت ز ا تجید در همرۀ دنیرا گسر ا یاد رز
و ز ایاان ه رتیی و ت ایی وان گفت ز در همرز را اقرل اترمال
پهیاد ز اتت قانون نویسان اترتمن ن وانسر ز انری ایرت دوگران ن میره و
اتاترن را ررز لررن ررار هارنرری ،صررون ریهررز در واقییررت دارد و امررت
ررار گها ر ن نیسررت ررارق ررز رراد انرری صررز ررود ؟ ای یررك طررا دو
قیر تیاتن و مههدن را یهرن راد انری و ای طرا دی را ن وانسر ز انری
ای ار ا ز دو م د مهراو یت ایرت دو قریر طفرا اونری ،هر رز خریا
ا میررت داد انرری و هر ای مررادم ر ق طلدیرری انرری و صررون خرریا خررود ررز
طرور مسر ی را نمی نرری ،رو انیران را رز در تر ت رییز مرت م ررام
تررررخ وین وق را ررررز خررررود اخ صررررا داد انرررری ،ررررز رررروان گاوهررررن
مهررخ و م مررای ای ملررت ،وارد ررار رراد انرری دوگرران ن امررلن ایررت
اتت ز در خود قانون اتاترن را دارد و در دل ن ای ا رت نظراق رل
نهی اتت و ایی خارب ای ن و در مر ۀ مل ل هرود ترا نظرام وانری
ار ی و دل نهود ل قانون اتاتن اتتمن ا پایۀ ایت درا موهروم
نو ز ی ز یت ان خای مادم و ان خرای رو انیرت هری ت رادق نیسرت
و نخواهی رود و رز همریت د یرل ،ره ص ریت ت رادق ای طایره خرود ایرت
قانون میسا نیست هماه ن امل یت دو ما ان خای رز ا ریا مر مرل
نیست ،اط ار ادن ایت قانون اتاتن اتت و اگا امل نهود نظرام
دصار راان می ادد
ایجاد وحدت
ن و ری ریت دو اراد ررز قرانون اتاتررن اترتمن ررا درا گرراد
نو ر ز رری  ،در مررل توتررش اتررتم اایان و ررز طررور مص ر و ن ایجرراد
میهررود سرریارق تصررور میه رری ررز ایجرراد همرراه ن د ررش ررا مهررار ارادۀ
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مررادم انجررام می ررادد ،در مررورتیهز ررار ای ایررت پیچیرری تررا اتررت و ای
طایه مهار دوگانۀ ارادۀ ملت و رو انیت هادو ،انجام می ادد
ایی تو ز ی ز ما در ای جا را دو «دراد» تراو ار نریاری رز و رود
یررای  ،ای دو «گرراو » مررردت میه رری وق ررن
اراد را نر د نهررا دررا
مررردت ای ارادۀ ملررت میه رری مهانیس ر هرراق ررهل گیرراق و ا مررال نرراا
میه اتی تمام ایت ادهراین رز در قروانیت اتاترن را ر رز ان خا را و
رهل گیراق و یران ارادۀ
ار اد نهادهاق مخ لا ثدرت میهرود ،تاتیدرا
ملرت را میرریت میسرراید مهررار ارادۀ ملررت همرران اتررت ررز مررا رروان لررن
ت لب ان خا اتن را یان مییهی  ،یی ن مریود ادن نام دها رز سرانن رز
رتررما تیهررری طادرریارق ای نظرررام را مییه رری ،دخا رررت رروراق ن هدررران و
دتت ادن در م یوك هاق ر ق و تو ا همۀ ای هرا ،ت لرب رز ه رام
ررمار ر و ررن در مررورد رو انیررت ،مسررالز پیچیرری تررا اتررت ،صررون
نمی ررروانی رررز همررران را رررن رررز ای ارادۀ ملرررت رررا میررر نی ای ارادۀ
رو انیررت مررردت رری نچررز مررا «رو انیررت» می ررامی تیرریادق خونرری
پاا رری هسرر ی رررز ای خررود و رری و ترررایمانن نیارنرری تررا ارادۀ میرررن
دا ز ا ی قانون اتاتن اتتمن ه ا و ودق ز ای همرز اخ یرار رااق
رو انیت قائل گه ز و مت گاو اخیا را در م ام ترخ ویان خریا قراار
داد اتررت ،در ررای تررایمان دادن نرران تررا ت اتررت ا د ررز رراق یررا
اترت رز هرری قرانون ن رار ایررت ا ری رز دو قرریر تیاترن و مررههدن را
یهن ی و ان ظام یهی و ن ای و ییت ترایمانن رو انیرت ادرن ن نری
و ن یا ز ار ایی د یل تهو را یا ی
ز تصور مت ،د ی ل املن تهو ایت اتت رز ا روق ن رار قرانون
اتاترررن رررااق اترررتم اایان و در ر نهرررا خمی رررن ،قررروانیت اتاترررن
مو رود و در در رۀ اول همرران قرانون مهراوطیت ررود اترت رز دررار
دی ررررا ،تامهرررره اتررررتم اایان ررررااق اقرررراارق نظررررام خیاتررررا رق
مطلو هان ،همیت قوانیت اتاتن ود ز همرز م ما ر اترت را ترایمان
دادن قیر تیاتن و در هیچهیام مردت ای ریوۀ م ر ظ تراخ ت قریر
مرررههدن و طدیرررا رو انیرررت نیسرررت خمی رررن و ملرررۀ قرررانون ن رررار رررز
میخوات ی قیر مههدن و تیاتن را یهن ی و امهانرا ذه رن ران رز
نهررا مجررال دااتررا ردرر ت ای ا وهرراق مو ررود را نمیرریاد ،ن وانسرر ی ایررت
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صرررارصوی را هررره ی ا د رررز هیررری مرررههدن را وارد رررار ادنررری ،رررز ایرررت
مور رز امرول و ا هرام اترتم را ما ر قراار یه ری ایرت رار تراد
ود و ن ای نجاین ز رتییگن رز ایرت امرا را نمیهری را هریۀ هرا سرن
گها ت و ایی ار ز «م خصصران» ن واگرهار میهری ،در قرانون نو ر ی
رو انیان اتت ،همیت و ا
ز دتن و دتن م صب مخ
د یل دی ا ایت اتت ز رو انیرت رییز ،خرود هیچ را ن وانسر ز اترت
مررا ب تررایمانیهن مس ر لن هررود و صهررم همیهررز ررز دت ر ا دو ررت
رود تررا و رری خروی را ررا اتهرراق ریان تر میت رری ایرت گرراو در طررول
یا ص ییت قانۀ خود ،د ش دو ار توانس ز تلسرلز مااترب مرهر و ثا رت
پییا ی ،یهرن در دوران مرفویز و دی را در دورۀ اخیرا و هرا دو رار رز
طفیرررل دتررر ا دو رررت در ایرررت و ررر  ،ن ارنررریگان قرررانون نمی وانسررر ی
رو انیررت را ررا تررایمان خررود  ،وارد قررانون اتاتررن رری و غادررز اق
یه رری ،صررون امررت تررایمانن در ررار ندررود و ای طررا
رریان اخ صررا
دی ا همیت تایمانیهن دو رن را رااق رو انیرت رادن تصرور میهادنری
و امت ه و غمهان م و ز ز ص گ وردن دتر ا دو رت رود ،نرز صیر
دی ا ب مانریگن دهراق رو انیران رییز را می روان در ای جرا رز یران
دیری رز همیهرز میخواتر ی و ریتن را ررز مرههب خرود ایری تر میت رری ،ای
تیا تررت ییدنرری و همی هررز ررییت ررار مودرره ررینی ،دهررا ادنرری ررار تمررام
ی
تو ا ای هرا ،خمی رن ا مرا رز اهمیرت ترایمانیهن مرادا مرههدن
گا ندود و ای ریاتت مههدن ا وین ر ا روق پیرامدا و امامران یی رن
را ط رۀ مس ر ی رهدررا ررا خیررل مایرریانل در ذهررت نیا ررت ،تررا خواهرری ررا
اتا ن رو انیت را ترایمان یهری تمرامن رتم تیاترن وق رول ایرت
مسررالز دور میر د ررز ص ونررز ایرری ررااق رو انیررت ریاتر ن ایجرراد رراد و
تررای هیچ ررا ن وانسررت ررااق ایررت ررار را ررل درترر ن یا رری ،ریاتررت
خررود هر د ررش درۀ ملررن دا ررت و پای ررا مرهر تمررن یررا د هررن پیرریا
نهاد ز هرا مرور  ،خمی رن رااق قریرت یاق رز رو انیرت رییز اتهرا
اد ود و ااق تاخ مان نظرام و یرت د یرز هر رز پهر یدانن و همهرارق
همرریت گرراو ا یرراب دا ررت و م رریور ندررود ررز مررا ررز ایتررایق خررود
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رو انیررت د ررید ،صررون ایررت ررار وا هررهاین ایجرراد میهرراد ررز ممهررت ررود
اای سیار گاان تمام ود و امت تم امن ساط را ا ه ای د
ختمررز ای هررز نچررز ررز امرراوی ررز رروان خواتررت رو انیررت ررز مررا
ا ز می رادد ،در ی رت خواترت اترتم اایان اترت گراو اخیرا را
تسرلش یرراد ت ررا دتر ا دو ررت ،رو انیررت را هر تررامان داد و هر ترررت
اخ یار خود گاد ز اتت ز دار دی ا ،اگرا د رو ن اترتم اایان در
رررز تاتیرررب
مررورد ملرررت د رررش رررز مررران تاا ررریین در را یررران اراد ا
رررهل گیررراق ن در قرررانون اتاترررن میررریت ررری ل خررر میهرررود ،در مرررورد
رو انیررت ،ه ر ررهل دادن ررز ایررت اراد و ه ر یرران را در ررا می یرراد
و رری مص ر و ن رریت دو اراد ررز رراط یررا قررانون اتاتررن اتررتمن
اتت ،ییت تاتیب امل ی اتت
اگر انتخابات آزاد شد
ال ز مسرالۀ دو اراد و و ری نهرا را ای نظرا گهرانریی  ،دی ری رز
یادق دا ن ان خا ا  ،در ایت یمی ز صز ترو ن ایجاد خواهی اد
ایت یادق در وهلۀ اول ا یان ارادۀ ملت تر ثیا خواهری نهراد و را را
رااق ا رراای ن ررای خواهرری رراد رویۀ تر ثیا گررهارق ر ق مررادم در ایررت
نظام سیار رو ت اتت نهاین ز را ر ق ملرت ان خرای میهرونی ،ای یرك
طرا ا راق مجلررا رورا و رئریا مهررور هسر ی و ای طرا دی ررا
خداگان و رهدا تهلیا ایت خ دوم ز رو رت اترت ،صرون یرك ترا
دتت رو انیت اتت میمانی خ اول می وان ز ه ص ریت تصرور راد
رررز امرررل یادق ان خا رررا  ،قررراار گررراد ت نمای ررریگان واقیرررن ملرررت در
مجلا خواهی ود و در مس ی ریاتت مهرور ص ریت صیر ق ن طرۀ راو
راان خواهی ود ،نز دمرااتیک ین نظام
اگررا مجلررا قرروانی ن خررت ادا ررت اتررتم اایان ای ررا تصررویب
ی ،ار در در ۀ اول ز وراق ن هدان خواهی هیی رز ایرت قروانیت را
وتررو خواهرری رراد و رریا ثا ررز مجم ر تهررخی مصررلرت ررز ا ررای
م خب رهدانی اگا دو طا تاتخ ن ی ،نظرام دلر خواهری ری و ای
نجررا ررز مجلررا خداگرران اخ یررار قانون رهارق نرریارد ،هرری مجم ر ترررت
اخ یرار رو انیررت نخواهری توانسررت ،خرأ نا ررن ای مخا فرت مجلررا را پررا
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ی و مملهت یون قانون خواهی مانی رو ت اتت رز در ایرت ا رت ایری
مجلرررا و رئررریا مهرررور در یرررك طرررا و رهدرررا و مجلرررا خداگررران و
رروراق ن هدرران و مجمررر تهررخی مصرررلرت در طررا دی رررا ،ررا هررر
در یاد ری مرای ریت دو گراو طدیرا ای ن طرز صریت تمرای اق ریار تیاتررن و
مههدن خواهی گه رت و اگرا رز پیراویق گراو اول یانجامری م ط را ایری
رز تفهیررك ایرت دو قررو و رره گراو دوم ای قررانون اتاترن خر ررود در
ایت مور ه ز نظام و خواهری ری و قرانون اتاترن دیلرن یری ای
رن اثررا ررین ،ررز دور اده رری خواهرری رری پیرراویق گرراو دوم در ی ررت
تهاار همان اتفاقن خواهری رود رز در ا ریاق ان رتی واقر ری و او را
ز همیت و یی ن ز ا ن هست ای خواهی گهت
ا د رز نمی روان هرری صیر ق را ای قدرل پیهرردی ن راد و رن ایرری رز تیررادل
قررواق دو طررا ه ر تو ررز دا ررت اگررا رئرریا مهررور خواهرری ررا رهدررا
در یاد رری ،نیرراوق ررادن ررااق ایررت ررار نخواهرری دا ررت ،صررون نررز د رررش
مرریۀ مجایررز و ررل قرروۀ ق ررائیز ه ر در
ریاترت ررا تررز قرروا ،لهررز خر
دتت رهدا اتت ایت خ ه ااق ل رئیا مهرور ،میطرل ر ق
مجلرا ررورا نخواهرری ررود و خواهرری توانسررت ررا ر ق قرروۀ ق ررائیز وق را
رررار رررهارد و قرررال ق ررریز را خیلرررن ترررای ه ررری رررا اایت ،ت هرررا را
پیاویق مادم ،ور و اه یدن ساط قرانون اتاترن خواهری رود ،نرز
پیاوق ای ایت قانون ز راهن ااق نها ای نمی هارد
ندایی داامو راد رز امرت رل قرانون اتاترن دیلرن ،را ایرت قصری و
در تایۀ ایت هراا نو ر ز ری رز اگرا رویق مرادم رز سرن ر ق دادنری
ز خت نچرز «ارادۀ رو انیرت» مرسروی می رادد ،ا رت راد ،رار
ای دترت نرراود مجمو رۀ میمررارق ایرت قررانون ،ه رن لررن دارد و ن هر
ترری سرر ت اتررت در اا ررا ارادۀ مررادم تررا اگررا ایررت اراد رویق خررت
خواتررت اتررتم اایان ررود ،رروان ررا اتهررا ررز نهادهرراق قررانونن ،خ ثررای
نمود ای همز مره رارق رااق ایرت انجرام ری رز اترتم اایان ای ن یجرۀ
ر اق مررادم هرراا دا ر ی و میخوات ر ی ررز هررا تاتیررب هسررت ،خطرراا
ناا ماتف تاینی اگا ز یوۀ دیلن رار رادن ایرت قرانون ،دقیره روی ،
م و رز خررواهی رری رز ررز مررید ت لرب ان خا رراتن ،ررا رایب ایم ررن سرریار
ا ین ار میه ی و ز ایت تانن ها خطاق م رو ه نیسرت خیلرن مانری
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رری ررز ررار اد مهررانی م هرراق یررادق ایم ررن قررانون

تررا خطرراق تهییرری
اتاتن را یم یاورد
ز ها ال ،مههل املن ار در ایاان ،یاد ندودن ان خا را نیسرت،
ایررت اتررت ررز دو اراد مد رراق تصررمیما هرروم ن قرراار گاد ررز اتررت و
ررخ رهدررا ه ر ررانون ایررت دوگرران ن اتررت ،ییرراا اتررما ه ر ررز ارادۀ
رو انیررت م هررن اتررت و هر ررز ارادۀ مررادم ،هاص رری در ی ررت اگ یرریۀ
اتتم اایان اتت ز ز اق ایت هرا دو ما ر را می ن ری در ای جرا
می رروان پاترریی صرراا اتررتم اایان ملررت را امررت در قررانون و ررز طررور
رتمن ،تا رو انیت نهادنی تا ایت همز قانجرن در ار ران پیریا نهرود
و قرانون یهیتر ن دا ر ز ا ر ی رز رار رادن در میرا اخر تل قرراار
ن یاد
ااق تو یی ایت امرا ترز د یرل رز نظرا مرت میاتری او رن رز یودترا
ای همز ز ذهت میایی و اهمیرت سریار هر دارد ایرت اترت رز ص ریت رارق
ای ا ررت تیاتررن ممهررت ندررود و اگررا در قررانون اتاتررن ص رریت صی ر ق درب
یییق ای ان ب مادم ایجاد میهراد در یمران ن رار ایرت
میهی ،وا
مررر ت ،اترررتم اایان ه ررروی ص ررران رررا قررریر تررروار ندودنررری رررز ای ایرررت
یای هارق ها ه ی
د یررل دوم ایررت اتررت ررز اتررتم اایان ،هیچ ررا نررز ررا رو انیررت یهررن
رود انرری و نررز خررود را را ایررت گرراو یهررن گاد رز انرری و خررود را نمای رریۀ ن
ماد انی ،تا دها ری رز را دادن اخ یرار ترام رز گراو اخیرا ،همرز صیر
ز دتت خود ان خواهی اد اد نها همان یر ای رو انیرت م مای نری رز ای
رروگیاق میه رری ،ه ر
ملررت ایرراان ،ماای هررز مررن ی رری ای هررا دو تررو
میم ر دارنرری و ه ر غیررامیم  ،تلسررلز مااتدهرران ه ر دو یررز اق نیسررت و
پیچیی تااتت
د یرل خررا و یررادق ایررت اتررت ررز رهدررا ررا گرراد هر وردن دو قرریر
مههدن و تیاتن ،خود رانون ت راد م ریرب در قرانون اتاترن اترت و را
تمام اد اق یهن ودن ایرت دو نمی وانری د رش رز ما ر مهراو یت یهرن ای
نها ،یی ن ز ر ق مادم و یا ت ییی ا هرن تهیرز ری را تا هر گف رز ری رز
قررانون نویسرران خمی ررن ،در رریت اد رراق یهررن ررادن دو قرریر تیاتررن و
مههدن ،هیچ ا ن وانس ز انی تمای اتاتن و اری نهرا را ای ذهرت خرود و
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ای قررانونن ررز نو ر ز انرری ،پرراك ترراینی و ررز همرریت د یررل ،خررود را ناصررار
دیی انی تا ها دو را را هر رز رار یانری و رز ایرت تاتیرب در دل قرانون
اتاترن ت رادق نهررانی انری ررز در خرود ن ررل رینن نیسررت اگرا رهدررا
مهورق اتتمن ،د ش ز یهرن ای دو م در مهراو یت خرود تهیرز ری در
ی رت هر ریاین دو قریر تیاتررن و مرههدن را مرادر خواهری رراد و
نظام را ز را تفهیك ملن ایت دو و در ن یجز داوپا رن خواهری انریاخت
او تا وق ن ایت نظام اپاتت ،ایی می ن گراد وردن دو مهراو ی ن ا ری
ز در ی ت ای ها دوق نها ن ها اتت ماهیت نظرام تراخ ۀ خمی رن
ا ت اد و ا هام تا ز ی اترت و رهدرا تجلرن ایرت دوترت خروای هرا
دو ف ز اتت و ییارق ماگهان
تاتیب ار نظرام اترتمن ،دقی را ایرت اترت رز ارادۀ ملرت و رو انیرت
ها دو را مهار ری و رز نرام یهرن را دی راق و در ی رت رز ارادۀ خرود
ررا هررا دوق نهررا هومررت ه رری ایررت دغلررن دوگانررز ،ن یج رۀ م ط ررن یهررن
ررمادن دو قرریر تیاتررن و مررههدن اتررت نچررز ررز اتررتم اایان و در
نها ز خمی ن ،دامت داد ترا وان ری ای چ ریت تهدرادارق رگرن
ر
تاتیب یه ی ،در در ۀ اول ،ترایمان نیا ر ت رو انیرت رود و در در رۀ
دوم ،تیا تررول ا رت ان ت رن همی ریر رز دتر ا دو رت رز دت هران
اد راد ،توانسر ی رز ایررت رریادق ظراها قررانونن یه رری و در نچرز ررز قررانون
اتاتن می ام ی ،ثد تاینی
نتیجه گیری
ت لب ان خا اتن رز می راق دقیره لمرز ،یی رن مرادن روراق ن هدران و
دتررت ررادن در مر یوقها و… د ررش اخاتر ز ای نادرتر ن اتررتم اایان
نیسررت ،ای ترراخ ار دوگان رۀ نظررامن ررز خمی ررن ترراخ ز امیخی ر د و اگررا
ما ی تایت ا خا ه خواه ی ایت نظام را ز رار یانیاینری ،صرار اق
ا ت لب هاق میمرول،
همیت تهدثا نخواه ی دا ت تفاو ایت و
در ایت اتت ز هی ن گراد ت ای سرت و دادن رز سریت نیسرت ترا ایرت
لو یاد ی ،تاپا ن ز دا ر ت رل نظرام اترت و ممانیرت
دومن ای ایف
ای داوپا ن ن ه ت لب ،در همز ا مایرۀ هدرود نظرام تیاترن اترت،
و ن در ای جرا اتردای مراگ را درااه خواهری ورد ختمرز ای هرز ت لرب
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مطل ا مران رار رادن ایرت قرانون نیسرت ،را ها ،راط رار رادن ن
اتت اگا تاتیدن غیا ای ایت در ار میدود ،اوی رراان ا رای ناپرهیا
می هررت و ایرری دوگرران ن ما رروی در قررانون اتاتررن ررز در خررارب ای ن
رد ی اترت و نراا ملرن ن رز دا ر ز ،رز طای رن دی را رل می هرت
طدیا ا ایجاد دو ارۀ و ی  ،یی ن یا ا ه امل ن ملت یرا را ره
امل رو انیت
رال م صرود ای تمررام ایرت ادهرا قررانون اتاترن دیلرن ایرراان ،ر ررز
همرریت مررور ررز ا رراا میهررود ،قا ررل ا رراا نیسررت میهررود در اطرراقن
نهسررت و در را ررز روق خررود سررت و ای ایررت قررانون تفاترریا دمهااتیررك
ا رز رراد ،یرا ررز ایرت ر یررا دل خرو رراد رز ادیسررت ان خا ررا یاد
انجام یاد ،تا همیت قانون وانری یادق و را رت مرادم ایراان را تر میت
نمایی ،و ن همۀ ای ها اوهام اتت وق ن نو ت ز ا ااق قرانون و رز ا راا
گها ت ایت تفاتیا د دخواهن رتیی ،رو ت خواهی ی رز ایرت قرانون ر
ز همیت تاتیدن ز تا ز ال رار راد  ،نمی وانری رار ه ری خیرا بادایق
را میچی ری
تان اتت و ن دنیاق مل ،ز ترا ت رال و پرا ایرت خیرا
و تخ ن و خههن واقییت را رز همرۀ خیرا بادایان یراد ورق می مایری ایرت
ررن یادق ان خا ررا ه ر
قررانون ،دمهااتررن ررز نمی وانرری یهرری ررز هرری
نمی وانی یهی ،صون اگا ص یت ی دلر خواهری ری ،توقر نرامی ول نمیدایری
ای ن دا ت
در ایت اایش ،تهویه مادم ز ا ت در ان خا را در هر اتر خیام
تیاهن هرها رااق هومرت اترتمن اترت را ها دهرار وردن رااق
انجررام ان خا ررا یاد اریسررت ررز می وانرری می ررا دا ر ز ا رری و ررن ایرری ررا
گرراهن رز ایررت امررا انجررام ررود ررز امررل ن «امررت » نظررام اتررتمن
نخواهررری رررود ،ایجررراد راانرررن خواهررری رررود رررز می وانررری رررز «تررر وط» ن
یانجامی و هم ان را ای ا و رود خرت نمایری دل تربادن رز او رن
ررار ا ا یرران ررویۀ تیاتررت اتررت ،رد ر ت در پررن اانرریایق وظیف رۀ هررا
ایاانن یادیخوا
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كدام جمهوری؟ كدام اسالمی؟
 ۴۴ژوئیه ۴۰۰۰
 ۱۷تیر ۷۱۳۳

ضرب اجتماعی اعتراضات اخیر همگان را به سوی
موضعگیری و گاه كوشش در تفسیر واقعه كشانده است .شاید
رایج ترین مقوالتی كه در این هر دو راه به كار گرفته شده این زوج
«جمهوری» و «اسالمی» باشد كه برخی مدعی هستند با انتخابات
اخیر نصفش از دست رفته و باید اعاده گردد .تحلیل هایی را كه بر پایۀ
این دو مقوله بنا شده در همه جا میبینیم و شعارهایی را هم كه در این
زمینه داده میشود همگی میشنویم.
باید به صراحت گفت كه این حرفها بسیار سست است .البته
سستی آنها حتما ً به چشم بسیاری میاید ولی انگار همین هویدا بودن
ضعفشان ،باعث میشود تا به چیزیشان نشمرند و با بی اعتنایی از
كنارشان رد شوند .تصور میكنم انقالب  ۳۷باید به ما آموخته باشد كه
چنین رفتاری بسیار خطرناك است .حرفی كه در میدان منطق سست
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باشد الزاما ً در پهنۀ تاریخ ضعیف نیست .اسالمگرایان با همین نوع
حرفها به قدرت رسیدند و نیرویی كه باالخره پیروزشان كرد از همین
قبیل سخنانی برمیخاست كه در چشم بسیاری بی مایه و گاه مستحق
تحقیر مینمود .حرف یاوه به قربانیانش رحم نمیكند ،پس به او رحم نباید
كرد .اگر تصور میفرمایید كه اغراق میكنم ،نگاه ی به سرنوشت سی
سال اخیر خودتان و كشورتان بیاندازید.
ماركس در حق امپراتوری كهن آلمان كه به دلیل ادعای گرد هم
آوردن دو اقتدار سیاسی و مذهبی رسما ً «امپراتوری مقدس رومی»
(  ) sacrum romanum imperiumنام داشت ،به طعنه گفته بود این
امپراتوری نه مقدس بود و نه رومی ولی ادعای هر دو را داشت! این
سخن در مورد جمهوری اسالمی هم كه خمینی ساخته ،به كمال صادق
است ،چون این نظامی كه ادعای بهره وری از هر دو صفت جمهوری
و اسالمی را دارد ،نه جمهوری بودنش از روز اول معنای درستی
داشته است و نه اسالمی بودنش .اول این تخم دوزرده ای را كه خمینی
برای ما گذاشت از نزدیك وارسی كنیم تا بعد ببینیم با آن چه اُملتی
میتوان درست كرد.
كدام جمهوری؟
خمینی تا قبل از به راه افتادن انقالب اسالمی مطلقا ً عنایتی به
مفهوم جمهوری نداشت و در كتاب والیت فقیهش فقط صحبت از
«حكومت اسالمی» میكرد .در ابتدای انقالب هم شعار اصلی كه
اسالمگرایان در دهان مردم انداختند «استقالل ،آزادی ،حكومت
اسالمی» بود كه همه گیر و كارساز شد .شعاری كه رواج و اثربخشی
خود را مدیون ابهامش بود.
این ابهام در بخش اصلی شعار (حكومت اسالمی) که مربوط بود
به نظام سیاسی ،متمركز شده بود ولی همزمان از بار مثبت دو كلمۀ
اول كه آزادی و استقالل بود ،سود میبرد .از این گذشته ،ابهام عبارت
«حكومت اسالمی»  ،آنرا در مكانی در مرز اخالق و سیاست قرار داده
بود .از دید آنهایی كه تصور میكنند اخالق برتر از سیاست است و
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شرط حیات معقول و آبرومند اجتماعی ،الزاما ً برقراری نظام سیاسی
درست نیست و سجایای اخالقی حكومتگران برای این كار كفایت
میكند ،داشتن بعد اخالقی ،حسن شعار مزبور به حساب میامد .به این
ترتیب ،كمابیش چنین وانمود میشد كه حكومت اسالمی از خود نظام
سیاسی معینی نیست و در عمل (یعنی به شرطی كه حكومتگران به
اخالق اسالمی متخلق باشند) در هر نظامی قابل تحقق است و برای
بهبود وضع مردم اثربخش .اگر به فساد حكومت آریامهری توجه كنیم،
جاذبۀ شعاری كه پیروی از اخالق را در بین حكومتگران نوید میداد،
بهتر برایمان روشن خواهد شد .همین ابهام مذهبی ـ اخالقی ،دست
حكومت شاه را برای مبارزه با این شعار میبست ،زیرا نظام
آریامهری ،خودش برای كسب مشروعیت وامدار مذهب بود.
این «محاسن» را شمردیم ولی نمیباید تصور كرد كه خمینی با
احتساب پیشاپیش تمامی این فواید عملی بود كه عبارت «حكومت
اسالمی» را برگزیده بود .دلیل انتخاب این عبارت كه در بعضی
چاپ ها تیتر كتا ب بود و در چاپ بعد از انقالب به صورت « سوتیتر»
روی كتاب والیت فقیه قرار گرفت ،امری نظری بود .خمینی تا خرداد
 ۲۴از قدرت علما تصویری داشت كه در واقع به نظام قدیم كشورداری
ایران بازمیگشت :عرضۀ مشروعیت به سلطنت در عوض حرمت
دیدن ،بهره وری از قدرت و اجرای (به ناچ ار محدود ولی به هر حال
قابل توجه) قوانین شرعی .این معامله در حقیقت با انقالب مشروطیت
موضوعیت خود را از دست داده بود ،ولی نظام اتوریتر پهلوی همیشه
بدان تظاهر میكرد و به نوعی ادامه اش میداد چون به پشتیبانی
روحانیان محتاج بود .اما بعد از پوست انداختن این نظام كه با انقالب
سفید صورت گرفت ،دیگر جایی حتی برای تظاهر به ادامۀ این معامله
هم باقی نماند .از اینجا خمینی ناچار شد تكلیف خود را روشن كند .وی
در مقابل سلطنت موضع گرفت و كوشید نظام سیاسی خاصی را
تعریف و به عنوان جایگزین سلطنت عرضه كند كه علما در آن فقط از
حكومت پشتیبانی نكنند ،بلكه خود اص ً
ال و اساسا ً حكومت بكنند .این
نظام كه در برابر سلطنت تعریف میشد نمیتوانست نام جمهوری بگیرد،
چون از دید خمینی «جمهوری» همان حكومت جمهور مردم بود و به
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همان اندازه مردود به حساب میامد كه استبداد پادشاهی ،به همین دلیل
نظام آرمانی خود را همه جا «حكومت اسالمی» نامید.
عبارت «جمهوری اسالمی» در ماه های آخر انقالب جای
«حكومت اسالمی» را گرفت .این تغییر دو دلیل داشت یكی سیاسی و
دیگری لغوی .عبارت «حكومت اسالمی» وجه ضدسلطنتی حركتی را
كه خمینی ایجاد كرده بود با روشنی كافی بیان نمی نمود و در شرایطی
كه دیگر تعادل قدرت به نفع خمینی دگرگون گشته بود و مسئلۀ بیرون
راندن شاه جدی شده بود ،مطلب میبایست به روشنی بیان میگشت كه
همه دریابند .عالوه بر این در دنیای امروز حكومتها یا سلطنتی هستند
یا جمهوری ،عبارت سومی برای نامیدن شكل بیرونی یك حكومت
نداریم .پس هدف شد برقراری جمهوری اسالمی.
كاربرد كلمۀ «جمهوری» برای نامیدن نظام ساخته و پرداختۀ
خمینی در پی این فرآیند و به دالیلی كه شمردیم صورت گرفت ،نه از
عشق آزادیخواهی و نه محض بیان دمكراتیك بودن حكومت .اگر وی
به دمكراسی محبتی داشت ،پیشنهاد بازرگان را برای برقراری
جمهوری دمكراتیك اسالمی میپذیرفت .اولین خصیصۀ نظامی كه وی
میخواست بر پا كند ،ستاندن حق حاكمیت از مردم بود كه دیدیم از
همان ابتدا انجام شد و در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی هم
جا گرفت .در این نظام ،از روز اول ،نظر مردم ارزشی نداشته ،مگر
در حد مشورت ،چون اصل قدرت و مشروعیت قرار است از جای
دیگری (كه بارگاه الهی باشد) ساطع گردد .تجربۀ سی ساله گواه این
سخن است.
این از حكایت جمهوری ،برویم سر بخش اسالمی داستان.
كدام اسالمی؟
وقتی تكلیف جمهوری یكسره شد این توهم پیش میاید كه البد بخش
دوم كار كه مربوط است به م نشأ الهی قدرت محكم است و وجه اسالمی
نظام ساخته و پرداختۀ خمینی كه قرار است نقطۀ مقابل حاكمیت مردم
باشد ،از خود اسطقسی دارد ،بخصوص كه طرح و عرضه اش كار
مالیی بوده است با سابقه و آخوندها هم در آن همه كاره هستند .ولی
- 82 -

یک ملت و دو قانون

درست كه وارسی كنیم میبینیم خیر ،اص ً
ال از این خبرها نیست و ریش
و پشم و عمامه هم دردی را از بی سر و تهی كار دوا نمیكند.
در بین شیعیان ،تكیه گاه قدرت مذهبی به معنای دقیق و درست
كلمه ،غیر از عصمت نمیتواند باشد و دردسر اصلی اینجاست كه گروه
اخیر در طول تاریخ دراز خود از غیبت امام دوازدهم به این سو،
هیچگ اه نتوانسته تكلیف عصمت را روشن نماید و چند قرن است كه
سرگردان مانده.
نكته در اینجاست كه خمینی در عمل نه صحبتی از عصمت ولی
فقیه به میان آورد ،نه اصالً با در نظر گرفتن وضعیت خاص این مفهوم
در مذهب شیعه كه مدتهاست عاطل مانده و بار تقدسش به طرز
بی حسابی باال رف ته ،میتوانست اقدام به تصرف عصمت بكند .او به
جای عصمت ،صحبت از والیت كرد كه قابل استفاده تر مینمود و تازه
وقتی به والیت فقیه رسید ،با اصرار متذكر شد كه والیت فقها در حد
والیت مطلقۀ پیامبر و امامان نیست و از اجرای شریعت الهی فراتر
نمیرود و ایجاد تغییر در آنرا شامل نمیگردد.
این احتیاط خمینی چند دلیل داشت .اول اینكه البد تصور میكرد
احكام الهی جامع و كامل است و برای ادارۀ جامعۀ امروز كافی است،
پس حاجتی به تغییر آنها نیست و همان اجرا كافیست .دوم اینكه به
هیچوجه نمیخواست دیگر فقها از قدرت گرفتن او احساس نگرانی
بكن ند .چون كسی كه والیت مطلق داشته باشد ،محق خواهد بود تا هر
فقیهی را خواست عزل كند .روشن است كه باقی علمای شیعه تمایلی
نداشتند كسی از میان آنها چنین قدرتی را صاحب شود و اگر قرار بود
پشتیبانی این گروه برای به زیر كشیدن شاه جلب شود ،میبایست از این
بابت خاطرشان جمع میشد .اصرار خمینی بر محدود بودن والیت فقیه
حتما ً این احتیاط بجا را نیز شامل میشد كه نمیخواست در معرض
كالسیك ترین اتهام ارتداد در بین شیعیان كه عبارت است از ادعای
مهدویت ،قرار بگیرد .جالب اینكه در عمل هم عنوان امام گرفت و هم
از این اتهام هم جست و هم شریعتمداری را از مقام مذهبی اش خلع
كرد.
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خمینی از والیت محدود صحبت میكرد ،چون قاعدت ا ً دلیلی
نمی دید تا راهی برای تغییر احكام اسالم در نظر بگیرد و با بحث از
والیت مطلقه ،خود را به دردسر بیاندازد .ولی بستن دست و پای
حكومت با احكام شریعت ،بی سرانجام بود و این بی سرانجامی به
سرعت روشن شد .از قضای روزگار در دوران نخست وزیری همین
موسوی هم روشن شد كه امروز طرفدارانش از محدودیت والیت و
حتی انتخابی بودن آن صحبت میكنند .بحث ضبط اموال مردم و تقسیم
آنها از سوی حكومت بود كه مجلس تصویب كرده بود و دولت
میخواست اجرا كند ،ولی شورای نگهبان به اتكای احكام شرعی مانع
بود .خمینی در اولین مرحله ،اختیارات شورای نگهبان را محدود نمود
و در مرحلۀ بعد راه تغییر قانون اساسی و در نهایت تأسیس شورای
تشخیص مصلحت نظام را باز كرد كه برتر از مسئلۀ صرف انطباق
قوانین با احكام شرع (و احیانا ً با قانون اساسی) نظر بدهد و در عمل
بخشی از والیتی را كه دیگر مطلقه بود ،اعمال نماید .همین شورای
تشخیص مصلحتی كه رئیسش امروز طرفدار محدود كردن و انتخابی
كردن والیت شده است( .شرح مفصل ماوقع در كتاب قانون اساسی
نوشتۀ ایران اصغر شیرازی آمده است).
به این ترتیب بود كه والیتی كه قرار بود محدود باشد ،صورت
«مطلقه» گرفت .باید توجه داشت كه تحول مزبور الزاما ً به دلیل
حرص قدرت خمینی انجام نگرفت (حال هر قدر هم اصرار داشته
باشیم تا بر عیوب شخصی او تكیه كنیم) ،به این دلیل واقع شد كه منطق
حكومتگری جز این نیست و هر كس دیگر هم میخواست به اسم اسالم
و با اجرای قوانین اسالمی حكومت كند ،حتی اگر پارساترین فرد روی
زمین هم میبود ،چاره ای جز این نمیداشت.
اما مشكل اسالمی بودن حكومت ساختۀ خمینی فقط از نبود اسمی
عصمت و تصرف رسمی آن ،تحت عنوان والیت مطلقه برنمی خیزد.
اشكال در اینجاست كه ناظران سنتی بر امر عصمت و ك ً
ال اقتدار
مذهبی ،یعنی روحانیان ،در این میان مقهور دولت و از حقوق سنتی
خویش محروم شده اند .خمینی به ضرب چنگ انداختن به دستگاه دولت
بود كه در عمل عصمت را صاحب شد ،نه به رضایت و موافقت
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روحانیان شیعه و بنیادی نهاد تا جانشینش نیز كه قاعدتا ً توسط مجلس
خبرگان رهبری تعیین میشود ،بتواند چنین كند .میبینیم كه انتخابات
مجلس مزبور هم ،با این وجود كه نامزدی محدود به فقهاست ،مثل
انتخابات مجلس شورای اسالمی و ...با دخالت دولت و تقلب و همان
نظارت استصوابی انجام میگیرد .البته در این دوره كه مردم به دالیل
روش ن ،عنایتی به آخوندها و حفظ حقوق آنها ندارند ،كسی به این مسئله
چندان توجهی نمیكند ،ولی باید پذیرفت كه در جمهوری اسالمی حق
روحانیت نیز همانطور خورده شده كه حق عموم مردم .به عبارت
دیگر این حكومت در باب عصمت نیز همانطور تقلب میكند كه در باب
حاكمیت.
این هم از و جه اسالمی این حكومت.
جمع اضداد
اگر جمهوری و اسالمی را جدی بگیریم باید بپذیریم كه بین آنها
آشتی ممكن نیست .جمع آمدن این دو در عبارت «جمهوری اسالمی»
از ابتدا در حكم جمع اضداد بود و هنوز هم هست چون یك نیمه اش به
حاكمیت انسان راجع است و دیگری به عصمت كه الهی است.
میپرسید این آشتی به چه ترتیب است كه سی سال است در عمل
ممكن شده؟ به ترتیب تقلب .تقلب فقط از رذالت اسالمگرایان
برنمی خیزد بلكه با ذات جمهوری اسالمی عجین است چون نظام
مزبور بدون آن از كار میافتد .حكومت كردن محتاج تصمیم گرفتن
است و هر جا پای تصمیمگیری در میان باشد ،باید مرجعی نهایی
بتواند رأیی قاطع و فاصل بدهد .مرجع مزبور یا متكی است به رأی
مردم و یا به پشتیبانی الهی .اگر بخواهد به این هر دو اتكا داشته باشد،
باید هماهنگی بین این دو بی خدشه باشد .میزان كردن رأی مردم رأی
روحانیان ،محتاج دستگاهی است كه بتواند مداوما ً این دو گروه را
همرأی نماید .در این نوع حكومتهای توتالیتر تضمین همرأیی همگانی
(یا همان وحدت كلمۀ معروف) بر عهدۀ حزب واحد است .وقتی حزب
واحد جمهوری اسالمی (كه از قضا باز همین موسوی دبیركلش بود)
منحل شد ،این زحمت افتاد بر عهدۀ شورای نگهبان .نظارت
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است صوابی ،درست برای همین است كه هم رأی مردم را دستكاری كند
و هم رأی مالها را تا بین آنها اختالف نیافتد و اسالمگرایان به نام هر
دو حكومت كنند و اسم این شترمرغ سیاسی را كه نه بار میبرد و نه
پرواز میكند ،بگذارند جمهوری اسالمی .خالصه اینكه آشتی بین
جمهوری و اسالمی ،جز با تقلب ممكن نبوده و نیست و اگر بر
همنشینی این دو اصرار بورزیم ،معنای حرفمان خواستاری تعادل بین
دمكراسی و اسالم نیست كه از اصل بی معناست ،این است كه
میخواهیم همان تقلبی كه سی سال است دوام نظام را تضمین كرده احیأ
شود و ادامه بیابد .همین و بس.
نتیجۀ اخالقی
اگر در این میان برخی تصور میكنند كه با هر شعاری به هر
نتیجه ای میتوان رسید و باید فعالً از اینجا شروع كرد تا مبارزه پیش
برود ،باید به آنها هشدار داد كه كار انقالب به نیت نیست به شعار است
و به قدرت و اگر شعار مبهم بود به نفع آنكه قدرت بیشتر دارد تفسیر
خواهد شد .در انقالب اسالمی همین خیال همنشینی جمهوری و اسالمی
یعنی شعار جمهوری اسالمی بود كه ایران را به جایی كشاند كه امروز
شاهدش هستیم و برای نجات از آن به هر تخته پاره ای متوسل میشویم.
بعد از گذشت سی سال ،باز همان شعار بدعاقبت را (اینبار در قطعات
جداگانه) عرضه كردن و به خیال تعمیر جمهوری اسالمی (با لوازم
یدكی) به میدان آمدن ،حتما ً در حكم پیشرفت نیست ،بخصوص كه سی
سال تجربۀ عملی این حكومت هم پشت سر ماست .البته اگر این
اصالحگرایانی که جلو افتاده اند و در چهار گوشۀ دنیا جلسه میگذارند
و خود را نمایندۀ ملت ایر ان معرفی میکنند چنین چیزی بگویند منطقی
است ،چون نفعشان در این است و شعورشان بیش از این نیست ،ولی
اگر آزادیخواهان چنین کنند به هیچوجه از آنها پذیرفته نیست.
باید با یادی از اسکار وایلد ،به كسانی كه هنوز در حد این شعار
مانده اند ،تذكر داد یك بار انقالب اسالمی كردن امری است مایۀ
تأسف ،ولی دوبار انقالب اسالمی كردن ،دیگر حمل بر بی مباالتی
خواهد شد .بهتر است كمی به خود بیایند.
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نگهبان اصلی قانون اساسی کیست؟
 52مارس 5105
 6فروردین 0930

چندی پیش یکی از اینن خبرهنایی کنه دائنم از جمهنوری اسنالمی روی
رسانه-ها سرریز میشنود ،در همنه جنا پخنش شند کنه احمندی-ننژاد در پنی
تشکیل دوبنارۀ «هیئنت نظنارت بنر قنانون اساسنی» اسنت کنه قنبالً خناتمی
تأسیس کرده بود و همین احمدی-نژاد کنه حناال میخواهند احینایش کنند ،بنه
محض رسیدن به ریاست ،منحل ساخته بود .مطلنب آنقندر مهنم نیسنت کنه
بننه خننودش پرداختننه بشننود ،ولننی در جننای خننود نشننانه-ایسننت از اهمیننت
قنانون اساسنی در اینن رژینم و طننرحش فرصنتی اسنت بنرای پنرداختن بننه
مسئلۀ نگهبانی از آن که ظاهرا ً تکلنیفش هننوز بنرای همنه روشنن نیسنت.
برای اینکه مسنئله را درسنت حالجنی کننیم ،بایند اول پرسنپکتیو نظنری و
تاریخی آنرا از نظنر بگنذرانیم تنا بتنوانیم بنه اینن سنؤال کنه نگهبنان قنانون
اساسی جمهوری اسالمی کیست ،پاسخ بدهیم.
- 87 -

رامین کامران

چرا قانون اساسی؟
نفس این مسئله کنه نظنام اسنالمی صناحب قنانون اساسنی باشند ،مطلقنا ً
امری بدیهی نیست و چرایی وجود چنین قانونی را بایند جسنت .اگنر گفنتم
وجنود قنانون اساسنی در اینن رژینم بندیهی نیسنت بنه چنند دلینل اسننت .اول
اینکنه حننرف معمنول بسننیاری از خواسنتاران حکومننت اسنالمی ایننن بننوده
اسننت (و در بسننیاری مننوارد هنننوز هننم هسننت) کننه قننرآن قننانون اساسننی
ماست و با وجود قرآن حاجت به قنانون دیگنری ننداریم .دوم اینکنه اسنالم
حقننوق اساسننی ننندارد تننا بتننوان از آنهننا نظریننه یننا طرحننی بننرای نگننارش
قانون اسا سی استخراج کرد .سوم اینکه در اسنالم قنرار بنر اینن اسنت کنه
قوانین شریعت مستقیما ً از منشنأ الهنی صنادر شنده باشند و تغیینر نکنند ،و
از آنجننا کننه قننوانینی از جنننس قننانون اساسننی در شننریعت موجننود نیسننت،
کار نگارش آنها بر عهدۀ بشر میافتد و دیگر به این آسنانی نمیتنوان سنخن
از منشأ الهی آنها گفت .ولی قانون اساسی ،خودبخنود در مقنامی برتنر از
قننوانین منندنی و جزایننی قننرار دارد کننه سننرمایۀ حقننوقی اسننالم بننه حسنناب
میاید .به این ترتینب ،احکنام بشنری ،از بابنت سناختاری ،برتنر از احکنام
الهی قرار میگیرد.
اگر در نهایت ،جمهوری اسنالمی صناحب قنانون اساسنی شند بنه دلینل
تنأثی ر عمینق تجندد بننر اینران معاصنر بنود کننه از مشنروطیت بنه اینن سننو،
هننیچ خننانوادۀ سیاسننی از آن مصننون نبننوده اسننت .از مشننروطه بننه بعنند،
تصننور اینکننه میتننوان مملکننت را بنندون قننانون اساسننی اداره کننرد ،هننیچ
جایی در میدان سیاست ایران نداشته اسنت و عمنالً یناوه محسنوب بنوده و
اسننالمگرایان نیننز کننامالً ایننن را پذیرفتننه-اننند .در ایننران مثننل هننر کشننور
مدرن دیگری ،برقراری یک نظنام سیاسنی ،متنرادف نگنارش و بنه اجنرا
گذاشتن قانون اساسی متناسب با آن است.
اهمیت قانون اساسی اسالمی از دیدگاه کلی
بنرای تمنامی کسننانی کنه از نکبنت ایننن نظنام بنه تنننگ آمنده-انند ،قننانون
اساسننیش هننیچ فکننری ج نز اسننتبداد را تننداعی نمیکننند و روشننن اسننت کننه
تمایننل بننه کننند و کنناو در ایننن مننتن کننه ننناقض حقننوق اساسننی مننردم ایننران
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است ،بسیار کم است .تنها فکری که هسنت اینن اسنت کنه چگوننه میتنوان
از شرش خالص شد.
ایننن رویکننرد از نظننر سیاسننی قابننل درک اسننت ،ولننی خیلننی مناسننب
تحلیل نیست .قانون اساسی جمهوری اسنالمی ،صنرفنظر از آثنار منفنیش
بننر زننندگانی ایرانیننان ،از دینندگاه حقننوقی و سیاسننی پدینندۀ مهمننی اسننت.
«مهم» ننه بنه معننایی مندح آمینز ،بنل از همنان قمناش کنه ممکنن اسنت در
مننورد یننک بیمنناری تننازه -یافتننه ،بننه کننار بننرود .اهمیننت اصننلیش از ایننن
برمیخیزد که تنها قانون اساسی فاشیستی است در دنینا کنه عمنالً بنه اجنرا
گذاشننته شننده .هیچکنندام از رژیننم -هننای شنناخص فاشیسننتی ،قننانون اساسننی
نداشننت .در آلمننان هیتلننری کننه اص نالً تکلیننف کننار روشننن نبننود و قننانون
اساسی وایمار رسما ً لغو نشده بنود و خنود هیتلنر هنم اصنالً خینال برقنرار
ساختن قانون اساسی جدیدی را نداشت و میخواست مستقیم فرمنان بدهند،
کمااینکننننه داد و سننننامان دولننننت آلمننننان را بننننر هننننم ریخننننت .در ایتالیننننای
موسولینی هم که میخواست قانون جدید بیاورد ،برجا ماندن مقنام پادشناه،
دسننت دیکتنناتور را بسننت و نگذاشننت طننرحش بننه مرحلننۀ اجننرا گذاشننته
شود .خرده -پاهای فاشیسم هم که از حد طرح و گناه خینال درنگذشنتند .از
ایننن دینندگاه ،اهمیننت قننانون اساسننی جمهننوری اسننالمی جهننانی اسننت ،نننه
محلننی ولننی متأسننفانه توجننه محققننان ،در حنندی کننه باینند متوجننه آن نگشننته
است ،البد به این خیال که چون در جهان سوم واقع شده...
متأسننفانه در پژوهشننهایی هننم کننه راجننع بننه ایننن قننانون انجننام میپننذیرد،
معموالً پایه بر این گذاشته میشنود کنه اینن قنانون کمنابیش از قمناش دیگنر
قننوانین اساسننی دنیاسننت و اگننر فرقننی بننا آنهننا دارد ،در وجننود چننند اصننل
اسننت کننه کافیسننت حننذف شننود تننا تفنناوتش بننا بقیننه از بننین بننرود .چنننین
برداشنننتی نابجاسنننت و ریشنننه-اش را بایننند در پینننروی کاهالننننه از افکنننار
رایج جست.
رواج قنننوانین اساسنننی مکتنننوب  ،منننال دوران جدیننند اسنننت و برآمننندن
نظامهای دمکراتیک در اروپنا و آمریکنا .عمنالً همگنی اینن قنوانین متنأثر
اسننننت از تفکننننر لیبننننرال و بننننه همننننین دلیننننل اسننننت کننننه اطننننالق صننننفت
( )constitutionnelیا معنادلش در دیگنر زبانهنای اروپنایی ،بنه ینک نظنام
سیاسی ،عمالً متنرادف معتندل خوانندن آن اسنت و حفناظتش از آزادیهنای
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اساسننننی .در یننننک کننننالم ،تصننننویر بنیننننادی و رایننننج از مفهننننوم «قننننانون
اساسی»  ،تصویر قانونی لیبرال است و این باعنث شنده تنا قنانون اساسنی
جمهوری اسالمی هم اکثر قریب به اتفناق اوقنات ،از همنین دیندگاه منورد
توجه قرار بگینرد و ننوعی قنانون اساسنی لیبنرال نناقص بنه حسناب بیایند.
در صورتیکه اصالً اینطور نیسنت و اینن قنانون ماهیتنا ً بنا قنوانین اساسنی
معمننول ،تفنناوت دارد .شننمار پژوهشننگرانی کننه ایننن نکتننۀ اساسننی را ،بننا
آزاد کننردن ذهنننن خننود از قالبهنننای معمننول فکنننری ،-مننورد توجنننه قنننرار
داده -اند ،بسیار کم است .یادآوری کنم که این خطا در بناب ماهینت قنانون
اساسنننی جمهنننوری اسنننالمی ،در تنننرویج تنننوهم اصنننالح-پنننذیری نظنننام و
گفتارهای همسایه-اش کنه هیچکندام راه بنه جنایی نمنی-بنرد ،بسنیار منؤثر
بوده است.
یکننی دو نکتننۀ دیگننر هننم میتننوان در اهمیننت قننانون مزبننور شننمرد کننه
بیشنتر جنبننۀ تکنیکنی دارد .یکننی وجنود شننورای تشنخیص مصننلحت نظننام
که ننوآوری در خنور تنوجهی اسنت و پنایین-تنر بنه آن خنواهیم پرداخنت و
دیگر شورای بازنگری قانون اساسی کنه گروهنی را دائنم بنه نظنارت بنر
این قانون گمنارده و نشنانۀ اهمینت بسنیاری اسنت کنه اسنالمگرایان بنرای
این قانون قائلند.
حننال از جزئیننات بگننذریم و ببینننیم کننه دلبسننتگی اسننالمگرایان بننه ایننن
قانون از کجا میاید.
اهمیت قانون اساسی اسالمی برای اسالمگرایان
از دینند اسننالمگرایان و در رأسشننان خننود خمینننی ،مهمتننرین دسننتاورد
انقالب سال پنجاه و هفنت ،نظنام اسنالمی بنود .آنهنا توانسنتند بنرای اولنین
بنار در نبنردی کنه از مشنروطیت بنه ایننن سنو ،بنین خنانواده-هنای مختلننف
سیاسننی ایننران ،بننر سنننر تعیننین نظننام سیاسنننی ایننن کشننور جرینننان دارد،
موفقیننت کسننب کنننند و نظننام دلخننواه خننود را در ایننران برقننرار سننازند.
برقننراری ایننن نظننام و رسننمیت آن ،بننا قننانون اساسننی جمهننوری اسننالمی
بیان گشته و این قانون عمالً مترادف نظام است و بنه همنین دلینل غنیمتنی
اسنت گرانبهنا .بنر اینن نکتنه بایند تأکیند کنرد کنه نظنام اسنالمی ،تنهنا نظنام
فاشیستی است که پس از مرگ بنیانگذارش بر جا مانده اسنت و اینن دوام
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را منندیون قنننانون اساسنننی خننویش اسنننت ،امنننری کننه اسنننالمگرایان بننندان
واقفند ،ولی مخالفانشان همیشه به آن توجه ندارند.
طبعنا ً اینن اهمینت دادن بنه قنانون اساسنی ،دو مسنئله را مطنرح میکنند.
یکننی اجننرا ی آن و دیگننری تفسننیرش کننه البتننه از هننم جنندا نیسننت .قننانون
اساسننی ،مثننل هننر مننتن و بخصننوص هننر مننتن حقننوقی دیگننر ،تننک-معنننا
نیسنت و هنر اجنرای آن ،در حکنم بنه اجنرا گذاشنتن تفسنیری از آن اسننت.
در این حالت ،روشن است که چنرا مسنئلۀ تفسنیر اینن قنانون ،بنه یکنی از
مهمترین داوهای رقابت بین گنروه-هنای مختلنف حکنومتگر ،تبندیل گشنته
است .در حقیقت ،همۀ آنهنا پذیرفتنه-انند کنه بایند مطنابق اینن قنانون رفتنار
کنند ،ولی هرکدام میخواهد تفسیر خود را بر تفسیر رقبا برتری ببخشد.
نگهبان یا مفسر قانون اساسی؟
اصنطالح «نگهبننانی قنانون اساسننی»  ،بنا جمهننوری اسنالمی در ایننران
رایج شده ا ست و باید قبل از ادامنۀ مطلنب ،ینک رشنته توضنیح راجنع بنه
این مسئله بدهم.
اول از همه باید در نظر داشت که مرجعنی کنه مسنئول اینن کنار اسنت
(حتی اگر صورت دادگاه داشته باشد کنه در بسنیاری کشنورها دارد و در
جمهنننوری اسنننالمی خینننر)« ،تفسنننیر» قنننانون را بنننر عهنننده دارد وگرننننه
نیروینننی بنننرای بنننه اجنننرا گذاشنننتن تفسنننیر خنننویش در اختینننار نننندارد .در
نظامهننایی کننه بننر منندار قننانون میچرخنند ،آنچننه کننه مفسننر نهننایی قننانون
اساسننی رد کننند ،اعتبننار قننانونی ننندارد .ممکننن اسننت نهننادی تننوان اینننرا
داشته باشد که از این تصنمیم تخطنی نمایند ،ولنی اگنر چننین کنند ،بحراننی
در سننطح قننانون اساسننی پینندا خواهنند شنند کننه بننا دخالننت پلننیس و نیننروی
انتظنامی حنل شندنی نیسنت ،بلکننه در بهتنرین حالنت ،بنا مراجعنه بننه آرای
صننناحب حنننق حاکمینننت کنننه ملنننت اسنننت ،حنننل میشنننود و در بننندترین ،بنننا
زورآوری.
دیگر اینکه تفسیر قانون از مقولۀ قانونگذاری است و صنورت رقیقنی
از آن است ،به همین دلیل نهاد مفسر قانون ،به نوعی در مقنام قانونگنذار
قرار میگیرد و آنجا که صحبت از قانون اساسنی اسنت ،در مقنام صناحب
حننق حاکمیننت .ایننن امننر ،مفسننر را در موقعیننت قنندرتی قننرار میدهنند کننه
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بسیار حساس است و باید بنه آن توجنه داشنت .یکنی از دالینل توجنه دقینق
بننه نهنناد مجنناز بننه تفسننیر کننه در همننه جننا و از جملننه جمهننوری اسننالمی
شاهدش هستیم ،همین قدرتی است که به آن تفویض میشود.
نکتننۀ دیگننر ایننن اسننت کننه دریافننت هننیچ مننتن قننانونی و برقننرار کننردن
ارتباط آن با منوارد اطالقنش ،صنورت اسنتنتاج ریاضنی نندارد کنه بتنوان
فقننط و فقننط یننک برداشننت از آن عرضننه نمننود و هننر کسننی را کننه شننعور
متعارف و درک تخصصنی دارد ،ملنزم بنه پینروی از آن دانسنت .در هنر
تفسننیر ،جننایی بننرای نظننر و انتخنناب آزاد مفسننر هسننت کننه حننذف شنندنی
نیست و طبعا ً نهاد مفسر قانون اساسی هنم از اینن آزادی بهنره-ور اسنت.
توجننه داشننته باشننیم کننه ایننن آزادی ،در نفننس عمننل تفسننیر درج اسننت و
چیننزی نیسننت کننه در مرحلننه-ای بعنند بننر آن عننالوه شننود تننا فرض نا ً ایننن
صورت را پیدا کند که اول استنتاج بکننیم و بعند وارد تفسنیر آزاد بشنویم.
تفسیر ترکیبی است از استنتاج و انتخاب آزاد که مثل پشنت و روی سنکه
از هم جداشدنی نیست.
البته تفسیر قانون ،حق هنر کسنی اسنت کنه بنه منتن آن میپنردازد ،ولنی
آزادی تفسننیر در جننایی معنننا میدهنند و کارسنناز میگننردد کننه سننخن مفسننر
اعتبنناری عننالوه بننر تخصننص در تفسننیر ،داشننته باشنند .اعتبنناری کننه از
خارج از میندان گفتنار حاصنل میگنردد ،از مرجنع سیاسنی .اعتبنار سنخن
قاضنننی ،فقنننط از تخصنننص وی نمیایننند کنننه ممکنننن اسنننت ننننزد بسنننیاری
حقوقدانان دیگر یافت شود ،از مقامی که از سنوی مرجنع سیاسنی بنه وی
ت فویض شده ،میاید .در مورد تفسیر قانون اساسنی نینز همنین ننوع اعتبنار
الزم است.
بنننه عنننالوه ،در منننورد کننناردانی مفسننننران ،بایننند ینننادآوری کنننرد کننننه
اختصاص به حقوقدانان ندارد؛ فقط در نظامهایی کنه مرجنع تفسنیر شنکل
«محکمه» دارد ،همۀ اعضنایش حقوقداننند ،ولنی همنه جنا اینطنور نیسنت.
اول از ه منننه ،قنننانون اساسنننی ،توسنننط حقوقننندانان نوشنننته نشنننده ،توسنننط
نمایننندگان ملننت نوشننته شننده و از طننرف دیگننر خطنناب بننه حقوقنندانان هننم
نوشته نشده ،بلکه طنرف خطنابش تمنامی شنهروندان هسنتند کنه بایند قنادر
بننه درک آن باشننند و در صننورت لننزوم ،در بنناب دوام یننا تغییننر آن نظننر
بدهننند .بننه عبننارت دیگننر ،قننانون اساسننی در عننین داشننتن بیننان حقننوقی،
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اساسا ً سیاسی است و در نهایت تابع ارادۀ صاحبان حق حاکمینت .مرجنع
تفسیر سیاسی است نه حقنوقی و نمیتوانند خنود را بناالتر از حنق حاکمینت
قرار بدهد و خالف ارادۀ ملت ،تصمیمی بگیرد یا تفسیری عرضه کند.
آخننر از همننه اینکننه نگهبننانی از قننانون اساسنی در حقیقننت نگهبننانی از
آن نظننام سیاسننی اسننت کننه ایننن قننانون تجننویز میکننند ،نننه از «مننتن» یننا
«نننص» قنننانون ،چنننون ننننص قنننانون میتوانننند تغیینننر کنننند و بنننه قنننول ینننک
حقوقدان نامندار ،وقتنی ترتیبنات تغیینر قنانون اساسنی در خنود آن منظنور
شننده اسننت ،سننوگند وفنناداری بننه قننانون نمیتواننند متوجننه بننه مننتن آن باشنند.
آنچننه بننه کننل قننانون اساسننی شننکل و وحنندت میدهنند ،مفهننوم نظننام سیاسننی
است که فراتنر از آن قنرار دارد .تعرینف اینن نظنام ،مرجنع اصنلی بنرای
تفسیر قانون اساسی است و وظیفنۀ مفسنران ،ممانعنت از انحنراف از آن.
وفنناداری بننه قننانون یعنننی وفنناداری بننه نظننامی کننه تجننویز میکننند نننه بننه
کلمنناتش .خ الصننه اینکننه قننانون اساسننی قبننل از آنکننه متنننی حقننوقی باشنند
متنننی سیاسننی اسننت .تفسننیر قننانون اساسننی هننم ،مثننل نگارشننش ،کنناری
سیاسنی اسننت ،کنناری نیسنت کننه فننارغ از سیاسنت یننا خننارج از حننوزۀ آن
انجام پذیر -باشد.
قانونی برتر از قانون اساسی؟
میتنوان پرسننید کننه آیننا ممکننن اسنت کننه چیننزی برتننر از ارادۀ ملننت هننم
مأخذ تفسیر قانون اساسی قرار بگیرد؟ مورد جمهوری اسنالمی و احکنام
اسالم نمونه -ایست که برای همنۀ ایرانینان آشناسنت و میبیننیم کنه شنورای
نگهبان در نهایت با اتکنای بنه اینن احکنام عمنل میکنند .اینن نموننه از دیند
ایرانیننان مننردود اسننت .ولننی باینند توجننه داشننت کننه در مننواردی هننم کننه
«حقننوق بشننر» مأخننذ قننرار میگیننرد ،درسننت چنننین وضننعی ایجنناد میشننود
چون حقوق مزبور «طبیعی» محسوب اسنت ،بنه اینن معننا کنه ارادۀ بشنر
وضعشان نکرده است و به همین دلیل قادر به لغو آنها نیز نیست.
در اینجا مشکلی پیش میاید :کسانی که با ارجاع بنه اینن ننوع احکنام و
اصنول بننر مصنوب ات برگزینندگان مننردم مهنر رد یننا قبنول میزنننند ،اعتبننار
خننود را از کجننا کسننب میکنننند؟ در مننورد اسننالم ،جننا داشننتن در سنننلک
روحانینت کننه اصننوالً قنرار اسننت اعتبنناری تخصصنی بننه همننراه بینناورد،
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پایننۀ کننار اسننت ،هرچننند کننافی نیسننت .البتننه در مننورد حقننوق بشننر ،فقننط
کارشناسنی حقنوقی مأخنذ اسنت ،چننون ارجناعی بنه تقندس در کنار نیسننت.
ولننی اشننکال از اینجاسننت کننه صننرفنظر از مسننئلۀ تقنندس کننه ورودش بننه
میدان ،اصالً ملنت و حنق حاکمینت او را بنه کنناری میزنند ،اگنر بخنواهیم
کارشناسنی در هننر زمینننه را (چننه فقهنی و چننه حقننوقی و چننه غیننر از آن)
اصوالً برتر از حاکمیت بشماریم ،دمکراسی را از پایه ویران کنرده-اینم.
اعتبنار رأی مننردم از اطنالع فنننی نیسنت و اگننر قنرار بشننود کنه ایننن یکننی
پاینۀ کنار قننرار بگینرد ،اعتبنناری بنرای تصننمیم ملنت بنناقی نمیمانند و یننک
عده فرصت پیدا میکننند کنه تحنت عننوان کارشناسنی ،بنرای همنه تصنمیم
بگیرند .نقض حاکمیت ملت ،بنه هنر دلینل و از هنر پایگناه ،امنر سناده-ای
نیست که بتوان به راحتی پذیرفت.
مشروطیت
حنال نگناهی بنه گذشنته بیانندازیم تننا نمنای تناریخی مسنئله بهتنر روشننن
شننود .ایرانیننان اول بننار پننس از انقننالب پنجنناه و هفننت و نگننارش قننانون
اساسی اسالمی بنود کنه بنا مفهنوم « شنورای نگهبنان قنانون اساسنی» آشننا
شدند .در هنگام نگارش قانون اساسنی مشنروطیت ،هننوز تأسنیس مرجنع
تفسیر قانون اساسی در دنیا باب نشده بنود ،اینن اینده طنی سنالهای بعند از
جنگ جهانی اول مورد توجه واقع شند و جنا افتنادن و رواجنش بنه بعند از
جننگ دوم برمیگنردد .در قنانون اساسنی مشنروطیت ،وظیفنۀ «نگهبننانی»
از قنننانون اساسنننی صنننورت خاصنننی داشنننت .شنننیخ ننننوری فکنننر تشنننکیل
شورای پنج -نفرۀ مجتهدان را که با اسنتفاده از موقعینت بنه مجلنس تحمینل
نمننود ،از جننایی وام نگرفتننه بننود ،ابننداع خننودش بننود بننرای بیننان برتننری
قننانون (الهننی) بننر تصننمیمات نمایننندگان مننردم و در عننین حننال ،تحصننیل
وحدت اقتندار منذهبی بنا سنوار شندن بنر دوش مجلنس .البتنه اینن شنورا را
نمیشنند نگهبننان «قننانون اساسننی» نامینند چننون در حقیقننت شننریعت را کننه
برتر از ارادۀ ملت میشمرد ،مأخنذ میگرفنت ننه قنانون اساسنی را و قنرار
بود همۀ مصوبات مجلس را با آن بسنجد .به هنر حنال اینن شنورا هیچگناه
تشکیل نشند و در نهاینت هنم اصنل دوم منتمم کنه وجنود آننرا تجنویز کنرده
بود ،از همان مجلس دوم و با نرمش و هوشمندی اعضنای مجلنس ،عمنالً
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متننروک گردینند .ولننی وظیفننۀ تفسننیر قننانون اساسننی کننه کننار اصننلی هننر
«شننورای نگهبننان» اسننت ،متننروک نماننند .در نظننام مشننروطیت تفسننیر
قننانون اساسننی از حقننوق مجلننس بننود .مجلننس در حقیقننت بننا تفسننیر موسننع
اصل بیست و هفتم متمم که تفسیر قوانین را مختص مجلنس شنورای ملنی
میدانسنت ،حنق تفسنیر قننانون اساسنی را نینز بننه خنود اختصناص داد و بننه
اینننن ترتینننب موقعینننت خنننویش را بنننه عننننوان مرکنننز ثقنننل قننندرت سیاسنننی
مملکت ،بیش از پیش تحکیم بخشید.
جمهوری اسالمی
در هنگننام نگننارش قننانون اساسننی جمهننوری اسننالمی ،مسننئلۀ مرجننع
تفسننیر آن بننه طننور مشننخص و جنندی مطننرح گشننت ـ از دو موضننع .اول
اسالمگرایان که معتقد بودند طنی انقنالب مشنروطیت در حقشنان اجحناف
شننده و میخواسننتند شننورایی را کننه نننوری ابننداع کننرده بننود ،احیننأ کنننند ـ
بخصننوص کننه پیروزمننندان انقننالب بودننند و از موضننع قنندرت صننحبت
میکردند .دوم حقوقدانانی که متأثر از تحوالت افکنار حقنوقی جدیند بودنند
و میخواسنتند تنا از ابتنندا و در خنود قننانون اساسنی ،بننه صنراحت مرجعننی
بننرای تفسننیر ایننن قننانون معننین شننود .آنچننه کننه مننا بننه عنننوان «شننورای
نگهبان» میشناسیم ،در حقیقت حاصل پیوند این دو خواسنت اسنت کنه در
عنین داشنتن برخنی شنباهت -هنا ،از اصننل بنا هنم بیگاننه اسنت .میندانیم کننه
شور ا از شش فقیه (منصوب رهبر) و شش حقوقندان (پیشننهاد قضنائیه و
انتخاب مجلس) تشکیل شده و قرار است در باب عدم مغنایرت مصنوبات
مجلننس شننورای اسننالمی بننا احکننام اسننالم و قننانون اساسننی ،نظننر بدهنند
(مجتهننندان در بنننارۀ احکنننام اسنننالم و هنننر دوازده عضنننو در بننناب قنننانون
اساسی) .این شورا امتیازی نسبت به بیشنتر نظنایر خنود در دنینا دارد کنه
ریشه -اش به گذشته بازمیگردد :مصنوبات مجلنس شنورای اسنالمی بندون
وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (مگنر در دو منورد محندود) و
کلیه مصوبات مجلس باید به نظر اینن شنورا برسند .در بسنیاری کشنورها
اگننر بننر سننر انطبنناق مصننوبه-ای بننا قننانون اساسننی ،اخننتالف پننیش بیاینند،
موضوع به نگهبانان ارجاع میشود ولنی در اینجنا شنورا اصنالً بخشنی از
دسنتگاه قانونگننذاری اسننت و در همننه مننورد موظننف بننه نظننر دادن اسننت.
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دلیل اینن محکنم-کناری ،خناطرۀ حنذف شنورای پننج نفنرۀ ننوری اسنت کنه
در عمنننل هیچگننناه تشنننکیل نشننند و مجلنننس هنننم بنننه کنننار خنننود ادامنننه داد.
نگارننندگان قننانون اساسننی جمهننوری اسننالمی کننه میخواسننتند از ابتنندای
کار ،راه را بر هر گوننه تضنعیف اسنالم ببندنند ،اینن بنار وجنود شنورا را
شننرط اعتبننار مصننوبات مجلنننس کردننند تننا دیگنننر کسننی نتواننند از میاننننه
حذفش کند.
از ابتندا قنرار بنود شنورای نگهبنان ،مصنوبات مجلنس را بنا دو مرجننع
بسنننجد :قننانون اساسننی کننه توسننط بشننر وضننع شننده و احکننام تغییرناپننذیر
الهی .یعنی انطباق قنانون اساسنی اسنالمی بنا احکنام اسنالم ،کامنل فنرض
نشده بود وگرنه حناجتی بنه دو نقطنۀ ارجناع نبنود .اینن خنود اعترافنی بنود
به اینکه سیاسنت و دیاننت حتنی در جمهنوری اسنالمی هنم بنه طنور کامنل
در یکدیگر تحلیل نرفته است.
شورای تشخیص مصلحت نظام
مشکلی که در نهایت به تغیینر مرجنع نگهبنان قنانون انجامیند ،از تننش
بننین دو منطننق سیاسننت و مننذهب سرچشننمه گرفننت .وقتننی تصننمیم دولننت
موسنننوی در بننناب مصنننادرۀ امنننوال منننردم بنننه مخالفنننت شنننورای نگهبنننان
برخورد ،در مرحلۀ اول ،خمینی تصمیم گرفت که هر قنانونی بنا اکثرینت
دو سوم تصویب شد ،از وتنوی شنورای نگهبنان محفنوظ باشند .اینن اولنین
خدشه به مقام نگهبانی این شورا بود که از سنوی رهبنر انقنالب واقنع شند
و جننالبتر اینکننه برتننری احکننام اسننالم را هننم متزلننزل میسنناخت .ولننی در
برخننی شننرایط کننه روشننن شننده بننود پیننروی مطلننق از ایننن احکننام ،کننار
حکومنت را فلننج میکنند ،چنناره-ای هنم غیننر از اینن نبننود .در مرحلننۀ دوم،
شورایی محض تشخیص مصلحت نظام تشکیل شند تنا در صنورت بنروز
اختالف بنین مجلنس و دولنت از ینک طنرف و شنورای نگهبنان از طنرف
دیگننر ،بنننا بننه مصننلحت نظننام (نننه احکننام اسننالم و نننه قننانون اساسننی)،
تصمیم بگیرد .توجه داشته باشیم که اینجا فقنط بحنث از مصنلحت سیاسنی
بود ،نه اقتدار مذهبی و به هر صورت بیان استثنأ و اضنطرار بنود ،بینان
اینکه در شرایطی (نه همیشه و در همنه حنال) بایند منطنق عملنی سیاسنت
را برتر شمرد .این برتری یکسنره و دائنم محسنوب نمیشند و تئنوریزه هنم
- 96 -

یک ملت و دو قانون

نشده بود ،چنون نفنس مصنلحت امنر عملنی اسنت و بسنته بنه هنر موقعینت
خاص و یگانۀ تاریخی و تئوری برنمیدارد.
خمیننی در حقیقنت بنا ترتیبناتی کننه بنرای تغیینر قنانون اساسننی داد ،راه
را برای ادامۀ حیات نظام ،بعد از منرگ خنودش کنه مرجنع مطلنق اقتندار
سیاسنننی و منننذهبی بنننود ،همنننوار کنننرد .او بنننا اینننن کنننار مرجنننع ارزینننابی
مصننوبات مجلننس و دولننت را تغییننر داد .در صننورت اول ،ایننن کننار بننا
ارجاع به اصنول قنانون اساسنی و احکنام اسنالم انجنام میپنذیرفت ولنی در
صننورت جدینند« ،نظننام» و الزامننات آن ،مرجننع قننرار گرفننت .ایننن تغییننر
بسیار مهم بود چون اصنالً نظاام و دوام آننرا برتنر از قاانون (چنه انسنانی
و چننه الهننی) میشننمرد و مأخننذ قننرار میننداد .برتننری منطننق سیاسننت بننر
مذهب را نمیشد روشنتر از این به رسمیت شناخت و جار زد.
در حقیقننت ،هسننتۀ تئنننوری والیننت فقیننه خمیننننی ،برقننراری حکومنننت
قضننات بننود ،البتننه قضننات مننذهبی یننا فقهننا .او بننه خیننال خننود ،حکومننت
کنردن را در قضنناوت تحلینل بننرده بننود و سیاسنت را در حقننوق (اسننالمی
البته) .ا ما فشنار واقعینت ناچنارش کنرد تنا در اینن امنر تجدیندنظر اساسنی
بکند و بپذیرد که حکومت کردن به اجرای قنانون (منذهبی ینا غینر از آن)
ختم نمیشود و حق تقدم با نظام سیاسنی و اولوینت بنا دوام آن اسنت ،ننه بنا
قننوانین ،الهننی بننودن قننانون هننم گرهننی از کننار نمیگشنناید .منطننق سیاسننت
قاطع است و سرپیچی یعنی مرگ نظام.
بازگشت به رهبر
چند ماه پیش شاهد تغییر جدیدی در منورد تفسنیر قنانون اساسنی بنودیم
کنه از بابنت اهمینت ،تناسنبی بنا تصنمیم احمندی-ننژاد کنه در ابتندای مقالننۀ
حاضر به آن اشاره شد ،نداشت .خامنه-ای با صدور یک حکنم ،شنورایی
برای رسیدگی به اختالفات سنه قنوه تعینین نمنود کنه نقنش مشنورت دهننده
به رهبر را داشته باشند ،ننه تصنمیم-گیرننده بنرای حنل و فصنل اختالفنات
را .در توضیح این امر بیشتر صحبت از انگینزۀ تضنعیف رفسننجانی شند
که بنا کننار رفنتن از ریاسنت خبرگنان ،بخنش عمنده-ای از قندرت خنود را
از دست داده بود و با به حاشیه رانده شندن مجمنع تشنخیص مصنلحت کنه
تا به حال در صورت بروز اختالف بنین مجلنس و دولنت ،حنرف آخنر را
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در حل اختالف میزد ،از این پایگاه قدرت هنم محنروم گشنت .ولنی تغیینر
ایجاد شنده بسنیار از حند تسنویۀ حسناب فنردی فراتنر مینرود .نفنس گنرفتن
اختینار از رفسننجانی ،اهمیننت اساسنی ننندارد چنون بنه هننر صنورت قننرار
نیس ت هیچ نهادی به فرد معینی تعلق داشته باشد .آنچه مهنم اسنت ،سسنت
شدن و حتی بنی -اعتبناری نهنادی اسنت کنه او ریاسنتش را از بندو تأسنیس
بر عهده داشته است .با این حرکت خامننه-ای ،حنق تفسنیر قنانون اساسنی
بنناز دسننت بننه دسننت شنند و دوبنناره بننه رهبننر برگشننت و از ایننن گذشننته،
خودش هم متحول شد.
سیر منطقی کار کدام است؟
از دینند بسننیاری ،مایننۀ اصننلی تحننوالتی کننه شننمردیم رقابننت و حننرص
قدرت است ،ولی این انگیزه -ها ،هنر انندازه هنم کنه قنوی باشند ،در قنالبی
فرصت بینان منی-یابند کنه بنر آنهنا تقندم دارد و نتنایجی در پنی میناورد کنه
اصالً در ذهن رقیبان نمیگنجیده و ای بسا که خالف خواسنت همگنی آنهنا
باشد .تحلیل داستان را نمیتوان فقط با ارجناع بنه انگینزه-هنای فنردی خنتم
کرد.
اول ببینیم که معنای این تحول چیست و سپس ببینیم چنرا چننین شنکلی
گرفته است.
برخی تصور میکننند کنه بنا افتنادن دوبنارۀ اختینارات بنه دسنت رهبنر،
باز به دوران ابتدای انقالب برگشته-ایم ،ولی علینرغم ظنواهر ،بازگشنتی
به نقطۀ شروع در کار نیست ،چون چننین چینزی در عمنل ممکنن نیسنت.
تفاوت اصلی در این است که خمینی در مقام رهبری قنرار داشنت کنه در
پی انقالب ،قدرتی جامع و نامتمنایز را در اختینار گرفتنه بنود ،قندرتی کنه
باید در قالب نهادی ریخته میشد تا نظام اسالمی شنکل پیندا کنند ،اینن کنار
با نگارش قنانون اساسنی ممکنن شند .خامننه-ای ـ بنرعکس ـ در موقعینت
کسننی قنننرار دارد کنننه قننندرت خنننود را از همنننین قنننانون اساسنننی میگینننرد.
تغییر ،و در این منورد ،تحکنیم قندرت وی ،حالنت نهنادی دارد ننه فنردی.
در اینننن حالنننت ،موقعینننت «رهبنننر» تغیینننر کنننرده ،ننننه موقعینننت شنننخص
خامنه-ای.
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دیگنر اینکننه در هنر مرحلننه ،برتنری منطننق سیاسنت بننر منذهب بسننیار
روشننننتر و قننناطع -تنننر از قبنننل ،بینننان گشنننته اسنننت .در نهاینننت بنننه اینجنننا
رسنیده-اینم کنه دیگننر حتنی صنحبتی از «مصنلحت» نیسننت .اصنل بنر ایننن
قرار گرفته که اگر سه قوه اختالف پیدا کردند (هر اختالفنی ،چنه بنر سنر
قننانون اساسننی و چننه احکننام اسننالم) ،شننورا نظننر میدهنند و رهبننر تصننمیم
میگیرد .نشانۀ دیگر اینن برتنری ،اشناره نشندن بنه احکنام اسنالم ینا قنانون
اساسی اسنت ،نظنام مرجنع اصنلی اسنت ،ننه قواعند و قنوانینی کنه بایند از
آنها پیروی کنرد (چنه اسنالمی و چنه غینر از آن) .بنه عنالوه ،قضنائیه هنم
که از بین سه قنوه بیشنترین عینار اسنالمی را دارد ،کنامالً مشنمول تندابیر
رفع اختالف شده است ـ قبالً فقنط صنحبت از دو قنوۀ دیگنر بنود کنه عینار
اسالمی -شان پایین است؛ مجریه که اصالً وجه منذهبی نندارد و مقنننه هنم
که به دلیل وجود شورای نگهبان ،بینابین است.
یعنی در جمنع ،دو امنر را شناهدیم :یکنی سیاسنی-تنر شندن منطنق کنار
نظام اسالمی و دیگنر وسنعت گنرفتن و جنا افتنادن اینن تحنول در کنارکرد
نهادی نظام ـ دوران استثنأ رسما ً سر آمنده اسنت و هنر ننوع رودربایسنتی
با احکام اسالم هم رسما ً کنار گذاشته شده.
در اینجا سؤالی مطرح میشود :چرا وقایع چنین سیری پیدا کنرده و بنه
این سو رفته است؟
ً
طبعا ً پاسخ آسان و دم-دستی که الزاما از حقیقنت خنالی نیسنت ،امنا بنه
هیچوجننه رضننایت -بخننش هننم نیسننت ،ایننن اسننت کننه چننون نظننام فاشیسننتی
اسننت ،طبیعننی اسننت کنننه مثننل دیگننر منننوارد مثننال ،اقتنندار رهبنننر در آن
افنزایش بیابنند .ولنی باینند از ایننن حرفهنا فراتننر رفننت .بخصنوص کننه نظننام
اسالمی تفاوت عمده -ای با دیگنر نظامهنای فاشیسنتی دارد و آن دوگنانگی
مشروعیتی (انسانی و الهی) اسنت کنه از روز اول بنه خنود نسنبت داده و
نکته در این است.
به تصور من تغییراتنی را کنه امنروز شناهدیم برخاسنته از بسنط ینافتن
منطقی است که نطفنه -اش از ابتندای تأسنیس در دل نظنام اسنالمی بنوده و
با منرور زمنان فرصنت نشنو و نمنا پیندا کنرده و بهتنر در معنرض دیند منا
قرار گرفته است .مقصودم این نیست که نظنام اسنالمی جبنرا ً بایند بنه اینن
سو میرفته ،ولی تصور میکنم راه اصلی و آسنان و مختصنر شنیب-داری
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کنه در برابنرش بناز بنوده ،همنین بننوده و اگنر بنه راهنی غینر از اینن رفتننه
بود ،اسباب حیرت میبود.
معماری کل قانون اساسی جمهوری اسالمی در جمنع بنه سندی میمانند
کنه در برابننر ارادۀ مننردم کشننیده شننده باشنند .ایننن سنند در ابتنندا ،چنانکننه از
نظریۀ خمینی برمیامد ،در درجۀ اول متکنی بنود بنه قنوانین شنریعت .اینن
قنوانین میبایسننت محندود کنننندۀ اصننلی ارادۀ منردم میشنند و از «انحننراف»
نهادهننای «انتخننابی» و احیان نا ً دیگننر نهادهننای دولتننی جلننوگیری میکننرد.
تمام داستانهای مربوط به شنورای نگهبنان و ...بنرای همنین طراحنی شنده
بود .ولی همانطور که دیندیم ،مرجنع مطلنق شنمردن قنانون ممکنن نبنود و
به مرور و به درجات بنر همنه روشنن گشنت .در اینن وضنعیت کنه دیگنر
نمیشند اسننالمی بننودن نظنام و نیننز محنندود کنردن ارادۀ مننردم را صننرفا ً بننا
ارجاع بنه قنانون (شنرع) برقنرار سناخت ،تکینه-گناه دوم کنه رهبنر باشند،
اهمیت بیشتر پیندا میکنرد ،کمااینکنه کنرد .وقتنی هنم قنرار شند نظنام جنای
قانون را به عنوان معیار اصنلی اسنالمی بنودن ،بگینرد ،شنورای نگهبنان
باینند کنننار میرفننت .در قنندم اول شنننورای تشننخیص مصننلحت جننای آننننرا
گرفنننت و در قننندم بعننندی شنننورای حنننل اخنننتالف سنننه قنننوه ،یعننننی رهبنننر.
مشننورتی شنندن شننورای تننازه تأسننیس ،در حقیقننت ،بیننان بازگشننت کامننل
اختیار به رهبر است و ختم گفتار مصلحت-مدار ،برتری منطنق سیاسنت
اصل است و سه قوه را به یکسان شامل میگردد .دیگر نگهبنانی از نظنام
(ننننه قنننانون اساسنننی و احکنننام اسنننالم) صنننورت میگینننرد و منننرجعش هنننم
شورای نگهبان نیست ،شخص رهبر است.
ایننن از داسننتان نگهبننانی ،ولننی حکایننت بننه همننین سننادگی خننتم شنندنی
نیست .نگهبانی هم به اختینارات رهبنر اضنافه شنده و عصنمت او ضنامن
اعتبنننار قننندرت سیاسنننی روزافنننزون وی شنننده اسنننت .بنننر خنننالف دیگنننر
نظامهنننننای فاشیسنننننتی ،دوگنننننانگی منننننندرج در نظنننننام اسنننننالمی حرکنننننت
دوجانبه -ای در تحول آن ایجاد کرده که نظیر نندارد و تنناقض بنین قندرت
سیاسی و مشروعیت مذهبی ،بنا افنزایش هنر دوی آنهنا (از یکسنو توسنعۀ
اختیارات سیاسی رهبر و از سوی دیگر ادعای عصنمت او) شنکاف بنین
ایننننن دو بخننننش را عمیننننق-تننننر خواهنننند کننننرد و نظننننام را روز بننننه روز
ضعیف -تر خواهد نمود .نگهبنانی رهبنر هنم فقنط گنامی اسنت در اینن راه.
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بننه خینننال طرفنندارانش ،نظنننام در حننال یکدسنننت شنندن اسنننت ولننی چننننین
یکدستی ممکن نیست و عاقبت کار همان فروپاشی است.
افراد لوچ یک چینز را دو میبیننند ،اینهنا دو را یکنی میانگارنند .لنوچی
ایدئولوژیک هم بد دردی است.
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نظام سیاسی مختلط؟
 ۷۳نوامبر ۴۰۷۳
 ۴۲آبان ۷۱۰۲

موضوع ماهیت نظام اسالمی ایران از بدو پیدایشش موضوع بحث
بوده و تا سالها پس از سقوطش نیز خواهد بود .موضع من در این باب
روشن است و برداشتم از چند و چون نظامهای سیاسی مدرن نیز به
همچنین .این دومی بیشتر موضوع نگارش مطلب به فرانسه بوده است
ولی خالصه ای از آن در مقاالت فارسیم نیز هست و به هر صورت
قصد بسطش در اینجا را ندارم .نظام مختلط اصو ً
ال در این بینش جایی
ندارد ،ولی در اینجا میخواهم ،محض اندیشه پردازی ،ببینم که نظام
اسالمی را میتوان مختلط شمرد یا نه ،و در این صورت چه تصویری
میتوان از آن پرداخت .آنچه به صرافت این کارم انداخت ،خواندن
مطالب برخی از کارشناسان بود که نظام اسالمی را مخلوطی از
نظامهای توتالیتر و اتوریتر میبینند.
برای این کار اول اشارۀ کوتاهی میکنم به اینکه نظام مختلط
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چیست و بعد میایم سر این یکی که چهار دهه است اسباب زحمت همه
شده.
نظام مختلط
اندیشمندان عهد باستان که نظامهای سیاسی را اساسا ً بر پایۀ شمار
حکومتگران (یکی ،چندین ،همگان) تقسیم بندی میکردند ،هیچکدام را
پایدار نمیشمردند و عقیده داشتند که نقاط ضعف هر یک آنها در نهایت
به انحراف و فساد و سقوطشان میانجامد و باعث میشود تا به طور
ادواری ،نوبت به دیگری بسپارند .از دید آنها ،پیدایش نظامی که
مخلوطی از نظامهای پایه باشد ،کامالً ممکن بود .آنچه به متفکران عهد
باستان امکان میداد تا بتوانند نظامهای سیاسی مختلط را در اندیشه
کمی تمایز نظامهای سیاسی بود که پایۀ تعریف و وجه
بپرورند ،مبنای ّ
اشتراک آنان به حساب میامد.
آنها راه برقراری نظامی پایدار را که واحد سیاسی را از تنشهای
ادواری انقالب و زلزلۀ سیاسی در امان بدارد ،در اختالطی خاص
میجستند که محاسن هر سه نظام را در خود گرد بیاورد :تمرکز قدرت
در رأسش امکانات فرماندهی مؤثر را فراهم بیاورد ،نقش سیاسی
نخبگان در آن بارز باشد که جلوی بی مهاری قدرت فرمانروا را بگیرد
و اصل قدرت هم از عموم مردم سرچشمه بگیرد تا اعمالش از مسیر
منافع آنان منحرف نگردد .به این ترتیب ،برای هر شمار ،نقشی و
مکانی معین میکردند و نوعی تقسیم کار انجام میدادند.
برخی هنوز این مبنای تعریف را معتبر میشمارند که البته در
برخی موارد هم هست .ولی من تصور نمیکنم که اصوالً به کار
روزگار امروز ما که سه نظام اصلیش دمکراسی لیبرال و نظامهای
توتالیتر و اتوریتر هستند ،بی اید .در این حالت ،بد نیست که ببینیم نظام
اسالمی را میتوان مخلوطی از این سه نظام مدرن به حساب آورد یا نه.
از توتالیتر چه دارد؟
اولین و بنیادی ترین خصلتی که نظام اسالمی از توتالیتاریسم
دارد ،مرکز شمردن و حتی حاکم شمردن ایدئولوژی است .این خاصیت
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اساسی ،خود ما یۀ بزرگترین نکبت است .این رژیم ،مانند همتایانش ،بر
پایۀ یک ایدئولوژی بنا گشته که قرار است جامع علوم اولین و آخرین
باشد و جایی برای جهل و خطا ندارد ـ تازه بر خالف اکثر همتایانش،
آنرا مترادف مذهب و متکی به دانش الیزال الهی میشمرد.
اتکای به همین ایدئولوژی است که به نظام اسالمی این وقاحت را
میدهد تا خود را مجاز به دخالت در همۀ امور و در حق همه کس و در
هر جا و هر زمان ،بشمرد .بی برگی و تحجر همین ایدئولوژی هم
هست که باعث شده تا روزگار مردم ایران این بشود که شده و بسا
اوقات ترجیح دهند تا محض برخورداری از ابتدایی ترین آزادی ها در
زندگانی روزمره و نفس کشیدن به راحت ،جالی وطن کنند .شاهدیم که
میلیونها ایرانی با خروج از مملکت آبأ و اجدادی شان ،به این حکومت
نه گفته اند.
از اتوریتر چه دارد؟
یکی از خصایص بارز حکومتهای اتوریتر که در نظام اسالمی هم
به روشنی دیده میشود ،احساس تملک شخصی کشور از سوی صاحبان
قدرت است .یادآوری کنم که این احساس تملک در همه جا مترادف
فساد نیست ،الاقل موارد بسیار نادری هست که موجد فساد مالی
فرمانروا و اطرافیانش نیست ،ولی در حکومت اسالمی ،این فساد کام ً
ال
حکمفرماست و از این بابت گوی سبقت از رژیم شاه که سهل است ،از
بسیاری نظامهای مشابه برده است.
توجه دارم که فساد مالی در حکومتهای توتالیتر هم دیده شده و
میشود ،بخصوص در کشورهای کمونیستی و در خود اتحاد شوروی،
ولی تفاوتی هست بین سؤاستفاده از منابع دولتی که در اختیار کسی
است و به هیچ صورت نمیتواند به تملک خود درشان بیاورد و و
موردی که فردی یا گروهی کشوری را ملک طلق خود میشمرد و
درست به همان چشم به آن نگاه میکند که اموال شخصیش .برندگان
انقالب ،بخصوص روحانیان که بخش ممتاز طبقۀ حاکم هستند ،از ابتدا
به مملکت به چشم کشور فتح شده و متعلق به خودشان نگاه کرده اند.
این نگرش از اولین مصادره های انقالبی که ویالی این و ماشین آن
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بود و مستقیم به تملک شخص مصادره کننده در میامد ،هویدا بود و تا
امروز هم هست .هرچند باید پذیرفت که شکل پیچیده تری گرفته .هم از
آن حالت بدوی و خام «این مال من» در آمده و هم حوزه اش از اموال
منقول و غی رمنقولی که چشم حسرت به دالن را در نظر اول میگیرد،
بسیار فراتر رفته است.
از دمکراسی چه دارد؟
و اما دمکراسی .روشن است که آنچه که این نظام از دمکراسی
دارد نفس مردمساالری نیست ،بل تمامی فسادی است که میتواند تحت
لوا و به رنگ مردمساالری در هر دمکراسی رخنه کند و به فساد و
سقوط بکشاندش .نوع فسادی که خاص دمکراسی است و در
حکومتهای استبدادی دیده نمیشود.
اگر رأی گیری را پایۀ دمکراسی بشماریم و تقلب در انتخابات را
نفی آن ،در این رژیم ،تقلب در رأی گیری نه فقط رایج که اصل است
و اگر واقع نشود اص ً
ال نظام قادر به کار کردن نخواهد بود .زیرا،
همانطور که قب ً
ال هم نوشته ام (مقالۀ یک قانون و دو ملت) در اینجا
هدف از تقلب ،در آوردن اسم تقی به جای نقی نیست ،آشتی دادن آرای
ملت است با روحانیت که همراهی خود بخودی آنها ممکن نیست و از
آنجا که تعادل نظام به وجود این همراهی وابسته است ،از اعمال تقلبی
که اهمیت ساختاری دارد و نه موضعی ،ناگزیر است.
اگر نشانۀ فساد دمکراسی جایگزین شدن اطالع رسانی و آموزش
و راهنمایی با هوچیگری و تبلیغات و آمارگیری های قالبی باشد ،در
جمهوری اسالمی فقط همین آخری ها برقرار است .یعنی تمامی
کلک ها و دغلی هایی که در دمکراسی های معمول پیدا میشود ولی
جنبی است و استثنایی و در هر حال و در هر صورت مایۀ سرافکندگی
و بی اعتباری ،در نظام اسالمی اصل است و تا چشم کار میکند ،دیده
میشود.

- 116 -

یک ملت و دو قانون

اختالط و ثبات
نظام اسالمی ،چنانکه منطقی است ،از نظامهای توتالیتر مهمترین
خصیصۀ آنها را اخذ کرد ه است ،از نظامهای اتوریتر فساد معمولشان
را و از دمکراسی وجوه فاسد و استثناییش را .خود استبداد مترادف و
مروج فساد است ،حال چه در جزء مورد تقلید قرار بگیرد ،چه در کل.
بر عکس ،دمکراسی که قرار است بیان سالمت سیاسی باشد ،باید به
همین ترتیب مورد تقلید قرار بگیرد که جمهوری اسالمی کرده است.
یعنی هر چه نکبت دارد که مایۀ سرافکندگی است ،از میان بقیه سوا و
سرمشق شود.
همانطور که در باال آمد ،باستانیان مختلط بودن نظام را مایۀ تعادل
و تعادلش را مانع تغییر و تغییر ناکردنش را ضامن دوام آن میشمردند،
همچنان که تعادل اخالط را در بدن انسان ،تعریف سالمت و موجد
طول عمر به حساب میاوردند .تصور میکنم که اینجا هم بتوان سراغ
از نتایج مثبت تعادل گرفت.
این نظام در اصل بر ایدئولوژی استوار است و نقطۀ اتکای
اصلیش همانیست که از روز اول بوده است .تصویر ایده آلی که نظام
دائم به آن رجوع میکند و میکوشد خود را با آن میزان کند ،همان
حاکمیت صرف ایدئولوژی است .معیار اصلیش برای مصون نگاه
داشتن خویش از تغییرات نامطلوب ،رجوع به همین اصل است .نظام
اسالمی غیر از این قطب نمای ارزشی و راهنما ندارد ،یا همین است و
یا تعطیل و پس تا هست باید همین باشد که هست .این از ستون اصلی
بنا.
ولی از آنجا که اعتبار ایدئولوژی ابدی نیست و در مورد نظام
اسالمی از دیگر موارد مشابه کمتر بوده است ،باید برای جبران
بی اعتقادی به مشربی که مدعی کارآیی مطلق بوده و از عهدۀ کمتر
کاری به درستی برآمده است ،چاره ای یافت .این چاره فساد مالی است
و اعطای فرصت بهره وری از ثروت ملی ،به طبقۀ حاکمی که قرار
است اعضایش به کمک اعتقاد ایدئولوژیک ،به نظام و به یکدیگر
وفادار باشند و اعتقاد همه شان سست شده است .وقتی به وضعیت
ایران امروز نگاه میکنید ،چنین به نظر میاید که اینهایی که انقالب
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کرده اند ،برای بنز و خانۀ گرانقیمت و سهام و کارخانه و شرکت و...
انقالب کرده اند .اگر خمینی میگفت برای خربزه انقالب نکرده اند،
حرص و طمعشان را در نظر داشت ،نه بی اعتنایی شان را به مال
دنیا .به هر حال ،ثروت و قدرت امر ملموس و عینی است ،نه
اعتقادی ،مایۀ استفاده است و در بهره وران انگیزۀ قوی برای حفظ
وضع موجود را ایجاد میکند.
بازی رأی دادن و ستاندن هم به نوبۀ خود برای سرگرم کردن
مردمی که حق حاکمیتشان بیش از سی سال است که به یغما رفته ،مفید
است و موجد این توهم که میتوان در چارچوب همین نظام و قواعد و
قوانینش ،به خواستهای خود رسید .لنین زمانی به طعنه گفته بود که
بازی دو حزبی (انگلستان را در نظر داشت) بهترین حیلۀ
سرمایه داری برای فریب خلق است و دوام خود .حرفش بیش از آنکه
در باب سرمایه داری صدق کند ،در حق نظام اسالمی صدق میکند که
با بازی اصولگرا و اصالح طلب ،این همه سال سر مردم را به طاق
کوبیده است.
تالی فاسد؟
باستانیان برای هر یک از نظامهای ساده ای که قرار بود به ترتیب
جا به یکدیگر بسپارند ،تالی فاسدی نیز در نظر گرفته بودند :اینکه
سلطنت چگونه به جباریت ختم میشود ،حکومت بهترین ها
(آریستوکراسی) جا به حکومت اقلیتی انحصارگر (الیگارشی) میدهد و
دمکراسی هم با تبدیل شدن به عوامگرایی فاسد میگردد .طبعا ً نظام
مختلطی که قرار بود جامع محاسن باشد ،تالی فاسد نداشت ،زیرا چنین
فرض شده بود که تعادلش جلوی فاسد شدن آنرا میگیرد.
شاید بتوان با مختصری طنز ،نظام اسالمی را تالی فاسد و البته
مدرن نظامهای مختلط قدیم شمرد .این البته تلنگری هم خواهد بود به
بینش مبتنی بر ترقی که فرآورده های عصر جدید را اصو ً
ال برتر از
دستاوردهای جهان باستان میشمرد .ظاهرا ً عصر جدید ،نه فقط
نظامهای سیاسی استبدادی و طبعا ً فاسد خود را دارد و البته دمکراسیش
هم در معرض فساد قرار دارد ،بلک ه نظام مختلطش هم ،بر خالف سلف
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خود ،در عین داشتن تعادل ،جامع مفاسد است! چه پیشرفتی!
شاید روزی ،در تاریخ اندیشۀ سیاسی ،این نوآوری و اختراع نظام
مختلط عصر جدید را به پای اسالم یا ایران بنویسند .ولی بعید میدانم
اخالف ما که شاهد ثبت این افتخار خواهند شد ،از گذشتگانی که چنین
امتیازی برایشان کسب کرده اند ،به نیکی یاد نمایند.
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دولت فولکلوریک و مجلس فولکلوریک
 ۴۰نوامبر ۴۰۷۱
۱۰آبان ۷۱۰۳

باید از خود پرسید این کدام مملکت است که صدتا از نمایندگان
مجلسش اص ً
ال نمیدانند نمایندگی یعنی چه و چه باید خواند این سرزمین
را که سخنگوی دولتش از آنها هم نادانتر است و اگر یک یاوه بشنود،
ده تا رویش میگذارد و تحویل میدهد .از روز اولی که نشسته ایم
سیرک آخوندی را تماشا میکنیم تا به امروز همه جور عملیات
محیرالعقول دیده بودیم ،یکی از یکی چشمگیرتر ،از پانمایی رجایی در
سازمان ملل و اقتصاد توحیدی ابولی گرفته تا کوسۀ انساندوست و
تمساح نمازخوان .فکر میکردیم باالخره نبوغ تا به کجا؟ بیحد که
نمیتواند باشد .شاید ،ولی به قول رنان ،جهالت آدمی حتما ً بیحد است.
حال از درد دل اولیۀ گذشته ،ببینیم که این وسط چه چیزهایی رفته
زیر دست و پای حضرات.
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وحدت ملت
معمول است میگویند اقوام ایرانی که تازه فهرست تفصیلی شان هم
هیچوقت عرضه نمیشود و به آوردن اسم چندتایشان قناعت میشود،
تشکیل دهندۀ ایرانند و ...این حرف که البته از سر حسن نیت و محض
تأکید بر وحدت ملی زده میشود ،این تصور را ایجاد میکند که وحدت
ایرا ن حاصل جمع آمدن اجزای معینی است و از پایین تحصیل میگردد.
در صورتی که این وحدت از باال برقرار میشود ،از سوی دولتی که
شمار بسیاری از مردم را که به اقوام مختلف تعلق دارند یا اصالً تعلق
قومیشان روشن هم نیست ،در واحدی سیاسی که ایران نام دارد ،گرد
میاورد تا در کنار هم زندگی کنند.
اگر در تواریخ قدیم میخوانیم که ایرانیان یا رومیان یا ...این و آن
قوم را مطیع کردند ،به این دلیل است که این واحدها امپراتوری
بوده اند ،قدرت مرکزی امپراتوری با اقوام طرف است و حتی بعد از
انضمامشان ،به نوعی وجود آنها را به رسمیت میشناسد ،زیرا برای
ادارۀ کشور از ساختارهای قومی که ترتیب زندگانی افراد را معین
میکنند ،استفاده مینماید و به تناسب به آنها اهمیت میدهد و برایشان
اختیار قائل میگردد ،البته با تمایل ثابت به تحلیل بردن قدرتهای موجود
در دستگاه دیوانی مرکزی .دستگاه های دولت بزرگ مال عصر جدید
است ،قدیم ،دستگاه های دیوانی از بابت اندازه با آنچه امروز در
کوچکترین کشورها هم میبینیم قابل مقایسه نبودند و به همین دلیل از
ساختارهای موجود جامعۀ مدنی برای ادارۀ کشور بهره میگرفتند و با
متنفذان محلی وارد اتحاد میشدند ،از جمله با قدرتمندان قومی.
آنچه دو لت ملی خوانده میشود ،این قوم و آن قوم را گرد نمیاورد ،با
افراد رابطۀ مستقیم برقرار میکند و تعلق قومی آنها را در تشکیل و
ادارۀ این رابطه در نظر نمیگیرد .در یک کالم ،در قالب دولت ملی،
اقوام شخصیت حقوقی ندارند ،در تقسیمات اداری و کشوری هم وارد
نمیشوند ،یا به قول بعضی ها لحاظ نمیشوند .این نه به معنای نفی وجود
آنهاست و نه نادیده انگاشتن اهمیت آنها ،مقصود این است که قوم ،جزء
تشکیل دهندۀ ملت به معنای واحد صاحب حق حاکمیت ،نیست ،اجزای
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ملت افراد هستند و دولت با آنها طرف است نه با اقوام و ایالت و
خانواده های گسترده و فرقه های مذهبی و از این قبیل.
به همین دلیل وحدت قومی و ملی با هم تفاوت دارد.
وحدت قومی برخاسته است از اشتراک در شاخصهای تباری و
فرهنگی و جغرافیایی و هیچگاه مرز روشن ندارد .البته در مورد اقوام
کوچرو ،این آخری ضعیفتر است و وزنش به دو معیار دیگر واگذار
میشود .خودآگاهی قومی با ارجاع به همین شاخصها ممکن میگردد و
آینۀ وحدت قوم ،تصویری است که با این مصالح ساخته میشود .در
حالت عادی ،افراد صاحب نفوذ قوم ،یعنی آنهایی که ثروت و قدرت
دارند ،از طرف آن صحبت میکنند ،بدون اینکه از کسی به معنای
درست کلمه ،نمایندگی گرفته باش ند .تعلق به قوم با تولد در بطن آن
ممکن میگردد و پیوستن به یک قوم هم اصوالً ممکن نیست ،هویت
قومی قابل تعویض نیست و این عیبش است ،نه حسنش ،الاقل از دیدگاه
آزادی فرد.
تفاوت ملت با قوم در وجود دولت جهانشمول است ،یعنی دولتی که
بی واسطه با افراد رابطه برقرار میک ند و مرزش روشن است.
خودآگاهیش با تشکیل نهادهای نمایندگی به معنای دقیق کلمه ،کامل
میشود و ورود به آن و خروج از آن هم ممکن است .نهادهای نمایندۀ
ملت ،آینۀ وحدت آن هستند ،وحدتی که از طریق وحدت اراده جلوه گر
میشود .دمکراسی شکل کامل شدۀ این وحدت از طریق ارادۀ مشترک
است ،زیرا آنهایی که به نام ملت سخن میگویند ،به انتخاب ملت تعیین
میشوند .البته وحدت سیاسی تنها صورت وحدت ملت نیست ،تولیدات
فرهنگی و گذشتۀ مشترک و تصاویر وحدت بخش نیز در این زمینه
نقش دارد .ولی در ملت ،خواست افراد ،عامل اساسی وحدت است،
بسیار بیش از قوم و به همین دلیل ،ملت میدان آزادی است برای تعیین
سرنوشت جمعی ،در حدی که قوم به هیچ صورت قادر به تأمین آن
نیست.
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وحدت اراده
در دمکراسی مهمترین نهادی که به وحدت اراده فرصت
شکل گیری میدهد ،مجلس است که نمایندگان ملت در آن گرد میایند تا
در بارۀ آینده اش رایزنی کنند و تصمیم بگیرند .مجلس ،تجلی گاه ارادۀ
ملت است و به همین دلیل است که میتواند از سوی تمامی ملت سخن
بگوید و تصمیم بگیرد .دو تکنیک این کار را ممکن میکند :یکی قاعدۀ
اکثریت و دیگری نمایندگی.
اگر قرار بود فقط تصمیماتی از سوی نهادهای سیاسی به اجرا
گذاشته شود ک ه همه با آنها موافقند ،همۀ کارها زمین میماند ـ همرأیی
مطلق امر به نهایت نادری است .رأی اکثریت جایگزینی است که در
دمکراسی برای اجماع کل شهروندان پیدا شده و هدف از برقراری آن
تضمین وحدت است .هر نماینده ای که در حوزه ای حائز اکثریت شد،
همۀ آرأ را تصاحب میکند و حاصل رأی گیری در مجلس هم اجرای
تصمیمات اکثریت است ،نه تصویب تصمیماتی که نصف بیشترش را
اکثریت معین میکند و نصف کمترش را اقلیت .خالصه اینکه نه مجلس
شرکت سهامی است و نه تصمیماتش دنگی.
اصل نمایندگی یعنی اینکه او ً
ال خود مجلس نمایندۀ تمامی ملت است،
نه فقط آنهایی که وکال را انتخاب کرده اند .اگر غیر از این میبود،
هرکس به نمایندگان حاضر رأی نداده بود یا اصالً در انتخابات شرکت
نکرده بود ،میتوانست ادعا کند که تصمیمات مجلس به او ربطی ندارد
و ملزم به پیروی از آنها نیست .ملت ،جمع ریاضی رأی دهندگان
نیست ،جمیع مردم کشور است و وحدتش یکپارچه ،نه قطعه ای.
دوم اینکه هر نمایندۀ مجلس ،نمایندۀ کل ملت است و نه فقط حوزۀ
انتخابیۀ خود .اگر هر کس فقط نمایندۀ حوزۀ انتخابیۀ خود بود ،حق
نداشت در تصمیماتی که به بقیه مربوط است دخالت کند و میبایست فقط
برای حوزۀ خود تصمیم میگرفت .در این حالت اصالً حضورش در
نهادی به نام مجلس موضوعیت پیدا نمیکرد و میتوانست در محل بماند
و کار کند.
اگر وحدت ملت از آن نوعی بود که برخی تصور میکنند ،یعنی از
جمع ریاضی اجزایی معین شکل میگرفت و یکسره تأمین شدنی نبود،
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نه نمایندگان میتوانستند تصمیم قابل توجهی بگیرند و نه مجلس قادر
میشد مملکت را اداره کند .به عبارتی اص ً
ال ملت نمیتوانست ارادۀ خود
را بیان سازد.
نمایندگی کجاست و آزادی کجا؟
پیدایش فراکسیون قومی ،تمامی این ساختمانی را که مجلس و
نمایندگی بر آن بنا شده است ،متزلزل میکند .چون وحدت را از
صورت یکپارچه به صورت سه امی درمیاورد .اینهایی که در چنین
فراکسیونی جمع شده اند و ظاهرا ً خودشان هم نفهمیده اند چه کرده اند،
پا در این راه گذاشته اند و آنی هم که به به کرده و گفته بقیه هم بازی،
اصالً نه میداند خودش کیست و نه میداند کجا دارد حرف میزند .بحران
هویتی که سالهاست عده ای حرفش را میزنند ،این است که گریبانگیر
دولت و مجلس اسالمی است ،نه آنی که بیجا به ملت نسبت میدهند.
هیچکدام اینها متوجه نیستند که نمیتوان از کرسی نمایندگی مجلس
که حساب و کتاب دارد ،سؤ استفاده کرد و هر حرفی زد ،بخصوص
وقتی که رأی دهندگان اصالً چنین اختیاری به کسی نداده اند .تغییر
ساختار سیاسی مملکت فقط از مجلس مؤسسان برمیاید و تازه در چنین
مجلسی هم انتخابات قومی نیست ،ملی است .این حرف سبک و
بی مغز که قرار است به این ترتیب یا ترتیبات مشابه حقوق تضییع شدۀ
اقوام احقاق گردد ،اسباب ترویج هزار و یک یاوه شده ـ باید الکشان
کرد.
اول اینکه وقتی قوم شخصیت حقوقی ندارد ،کسی حق ندارد از
سوی آن صحبت کند .این گروه های کوچکی که سر و صدا بر پا
میکنند ،نمایندهُ کسی نیستند جز خودشان .ساختار های سنتی اقوام
سالیان سال است که همانند ساختار سنتی بخشهای بزرگ و مهمی از
جامعۀ ایران ،از دست رفته است و دیگر نمیتوان از رؤسای محلی قوم
که صاحبان قدرت و ثروت بودند ،سخن گفت .ریش سفیدان هم که
همگی ریشهایشان را رنگ کرده اند که بروند قاطی جوانها .اگر
انتخاباتی قومی در جایی واقع شده بود که البته به دلیل انعطاف پذیری
و ابهام مرزهای قومی اصالً معلوم نبود که چه کسی باید در آن رأی
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بدهد ،البد نمایندگانی هم پیدا میشدند که از سوی قوم حرف بزنند.
هیچکدام اینها نیست و چهار نفر نمایندۀ تقلبی که مثل باقی
همپالکی هایشان با تأیید شورای نگهبان حکومت اسالمی و نه رأی
واقعی یعنی آزاد مردم ،به مجلس راه پیدا کرده اند ،نشسته اند و هر
حرفی میزنند .حقا ً عجیب هم نیست ،در شرایطی که حتی نمایندۀ ملت
هم نیستند و ادعا دارند ،مدعی نمایندگی قوم شدن که آب خوردن
است ...نمایندگی دنیا را هم میتوان بر عهده گرفت.
باید دید که اصالً این «آزادی قوم» که حرفش را میرنند چیست و
چه معنایی دارد .این که فالن زبان تدریس شود یا هر خواست دیگری
که تحت لوای آزادی قومی و مبارزه با ستم قومی و اینها به ما عرضه
میگردد ،از دیدگاه فرد است که پذیرفته است و معنا دارد و تحت عنوان
خواست افراد قابل طرح و در چارچوب آزادی افراد قابل تحقق است،
نه آزادی قوم .اگر قرار باش د آزادی به قوم داده شود از حساب دولت
برداشته خواهد شد ،یعنی از حساب ملت ،چون اختیار مردم را بر
تعیین سرنوشت جمعیشان کم میکند ،نه زیاد .کیست که بپذیرد کسانی
که انتخاب نکرده ،صرفا ً به دلیل قدرتمندی یا حداکثر ریش سفیدی،
برایش تصمیم بگیرند .آنچه میگویند آزادی قومی ،این است .نمونۀ
روشنش کردها که مدعاهای قومی شان ـ که به نادرست ملی میخوانند ـ
تابع ساختار قبیله ایست.
آزادی قوم ،اگر معنای دقیق کلمه را در نظر داشته باشیم ،آزادی
در دل ملت ایران نیست ،آزادی به رغم ملت ایران است و به رغم آحاد
این ملت .قوم هیچگاه میدان آزادی نبوده است تا حاال بشود .هر جا قوم
باشد ،زورمندان غیر منتخب از سوی همه سخن میگویند و «نمایندۀ»
آنها میشوند ،چون نمایندگی قوم با رأی دادن حاصل شدنی نیست .اگر
هم تظاهر به رأی گیری در میان باشد ،نمایندگی قومی ،آنا ً منطقه ای
میشود تا مرز معلوم پیدا کند و زدن برچسب قومی به آن فقط
دستاویزی میگردد برای کنار گذاشتن بخشی از ساکنان منطقه از فرآیند
انتخاب .نمونه هایش در همه جا هست ،کافیست نگاه کنیم .اصل قرار
دادن قوم ،مستلزم پاکسازی قومی است ،در همه جا کار قوم بازی به
همین ترتیب پیش میرود ،با حذف .جایی که انتخاب کنندگان با
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دستکاری تعیین شوند ،نمایندگان هم جز به همین ترتیب تعیین نخواهند
شد.
این داستان قوم است .اگر دولت دمکراتیک میخواهیم باید از موضع
ملت حرف بزنیم .نمیتوان از مواضع دینی ،قومی ،زبانی یا...
دمکراسی تأسیس کرد و البته از هر موضعی هم نمیتوان خواستار
برق راریش شد .این حداقل سواد سیاسی است که در دسترس همه قرار
دارد.
دولت فولکلوریک و مجلس فولکلوریک
چندی پیش ،یکی از همین روستازادگان نه چندان دانشمندی که در
جمهوری اسالمی مصدر کارند ،در رسانه ها گفته بود که باید در ایران
«لویه جرگه» تشکیل شود! تا آنجا که من شن یدم ،کسی هم در جوابش
چیزی نگفت .اطالعش از تاریخ مملکت خودش که معلوم است ،همین
فکر کرده بود که لویه جرگه جاییست که عده ای با کاله پشمی و کپنک
روی زمین مینشینند و جلسه میکنند ،یاد زادگاهش افتاده بود ،خوشش
آمده بود ،گفته بود ما هم همین کار را بکنیم! البد این یکی ها هم فردا
با کاله نمدی و تنبان لری به مجلس خواهند رفت که احقاق حق بکنند.
این است درکشان از حقوق سیاسی و شیوۀ احقاقش .آزادیشان هم
چیزیست در همین حد.
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مجر ّّیه را دریابید
 ۴۰آوریل ۴۰۷۰
 ۰اردیبهشت ۷۱۰۳
ما در تاریخ خود دو قانون اساسی داریم ،.یکی لیبرال و دیگری اسالمی.
اولی ،از زمان نگارشش تا وقتی که به طور رسمی ملغی اعالم شد ،نماد
آزادی و آزادیخنننواهی بنننود .خواسنننت اجنننرای قنننانون اساسنننی ،بنننرای سنننالهای
متمادی و طی حکومت استبدادی دو پادشاه پهلوی و حتی تا نیمه های انقنالب
اسننالمی ،متننرادف طلننب آزادی در ایننران بننود .هننر کننس آزادی دمکراتیننک
میخواست ،مرجعش این قانون بود و با اتکای بندان خواسنتارش میگشنت و بنا
این کار ،استبداد را نه تنها نامشروع که غیر قانونی میشمرد و بر اساس ارادۀ
ملننت کننه بننرای خننود قننانون اساسننی نوشننته بننود ،خواسننتار برچینندن بسنناط آن
میگشت.
اما قانون دوم که نگارشش هیچگاه امیدهایی قابل مقایسه با قانون اساسی
مشننروطیت برنیانگیختننه بننود ،از ابتنندای تصننویب ،ابننزار اختننناق ملننت شنند.
ایرانیننان بننا رأی دادن در رفراننندم تصننویب آن ،خننود را صنناحب یننک قننانون
اساسی فاشیستی کردند که تا امروز چون طوق لعنت بر گردنشان مانده است.
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طرفداران این قانون ،مدتها کوشیدند تا اسنباب آزادی جلنوه اش بدهنند و شنعار
کهنۀ اجرای قنانون اساسنی را کنه سنالها در اینران سنابقه داشنت ،در قبنال اینن
قانون جدید نیز به کار بگیرند ،ولی از ابتدا روشن بود و به مرور روشنتر شد
که چنین کاری بی معنی و بی عاقبت است .اجرای این قانون که انصافا ً بسیار
هننم بیشننتر از قبلننی مبنننای عمننل قننرار گرفتننه اسننت ،متننرادف اعمننال اسننتبداد
فاشیستی است ،نه بیشتر.
سالهاست بر همه روشنن گشنته کنه نجنات ملنت و کشنور اینران در گنروه
تغییر نظنام سیاسنی مملکنت اسنت و روشنن اسنت کنه اینن تغیینر بایند در قالنب
نگارش یک قانون اساسی جدید بیان گنردد .بنه منرور ،ایننرا هنم بسنیار خنوب
فهمیده ایم که داشتن قانون اساسی خوب چنه انندازه سرنوشنت سناز اسنت ـ ننه
برای یک نسل و دو نسل.
مقالۀ حاضر را باید تمهیدای برای نگارش قانون اساسی جدید ،بنه شنمار
آورد .در اینجا هدفم تأکید بر یک مسئله اسنت :هنر دو قنانون اساسنی منا ـ از
قضا به دالی ل عکس هم ـ قوۀ مجرینۀ بسنیار ضنعیفی تأسنیس کنرده اسنت و از
این بابت ،محل ایراد جدیست .به نظر من ،باید هنگام نگارش قانون آینده ،بنه
رفع این نقص بزرگ ،توجه داشته باشیم .ینادآوری کننم کنه مقصنودم محتنوای
این دو قانون است ،نه نحوۀ عملی ادارۀ کشور .چون میندانیم کنه اینران در دو
استبداد پهلوی و اسالمی ،نه به طرز مطلوب مردمش ،ولی کمابیش بنا اقتندار
اداره شده .موضوع این است کنه اینن ترتینب اداره ،در هیچینک از دو منورد،
معنای اقتدار قوۀ مجریه نداشته است و نباید اینها را با هم اشتباه گرفت .قدرتی
کنه عمنال ً بنر اینن اداره نظنارت کنرده ،ینا خنارج از قنانون اساسنی عمنل کنرده
(پهلنوی) و یننا در داخنل ایننن قننانون (جمهنوری اسننالمی) ،ولنی در هننیچ حالننت
«قوۀ مجریه» نبوده است.
وقتی صحبت از قانون اساسی میشود ،ما معموال ً در وهلۀ اول به مجلنس
و قوۀ مقننه توجه میکنیم ،چون بنا به افکار رایج از ابتدای تجدد سیاسی که در
اینران بننا انقنالب مشننروطیت اسنتقرار یافتننه ،مجلنس را محننل دفناع از آزادیهننا
میشننماریم ،نننه مجریننه را .ولننی ادارۀ مملکننت در درجننۀ اول توسننط مجریننه
صننورت میپننذیرد و در دمکراسننی ،مجریننه همانقنندر نمایننندۀ ملننت و مسننئول
حفاظننت از آزادی اسننت کننه دو قننوۀ دیگننر و تزلننزل مجریننه ،بننه همننان اننندازه
میتواند به ضمانت آزادی لطمه بزند که ضعف دو قوۀ دیگنر .مجرینه را ،چنه
مسننتقیم و چنننه غینننر مسننتقیم ،منننزاحم آزادی ینننا قننوه ای خنثنننی فنننرض کنننردن
خطاست .اختیار حکومت که به نوعی در قوۀ مجریه خالصه میشد ،تا قبل از
تحننوالت دوران منندرن کننه بننا تأسننیس یننا تقویننت مجننالس نمایننندگی ،صننورت

- 121 -

یک ملت و دو قانون

گرفت ،در دست نم ایندگان مردم نبود و مجالس برای تغییر این وضع تأسنیس
گردید .ولی در دوران دمکراسی ،مجریه هم منتخب مردم است ،حال به طور
مستقیم یا غیر مستقیم .باید این تغییر بنینادی را در نظنر داشنت و نبایند هنگنام
نگننارش قننانون اساسننی ،طننوری رفتننار کننرد کننه گننویی فقننط مقننننه و قضننائیه
جانبدا ر و دادرس مردم هستند .مجرینه ،اول قنوۀ دولتنی و در دمکراسنی ،اول
خدمتگذار مردم است و در همه حال ،ادارۀ مملکنت ،مشنروط اسنت بنه اقتندار
این قوه .به هر حال ،کار هیچکدام سه قوه را نمیتوان به دیگری واگذار کرد و
هیچیک را نیز نمیتوان به ضرر آن دو دیگر ،بیش از حد تضعیف نمود.
حال بپردازیم به سوابق ضعف مجریه در ایران.
شاه و مجریه
بنرای روشنن شندن مطلنب ،بایند بنه انقنالب مشنروطیت و نگنارش قنانون
اساسی بازگشت.
نهاد محور این انقالب ،مجلس بود که بنرای اولنین بنار در اینران تشنکیل
میشد .تشکیل عدالتخانه وافی به مقصود نبود و با وجود اینکه در ابتدا شعاری
همه گیر شد ،به سرعت از میانه حذف گشت .مجلس قرار بود کنه زبنان ملنت
باشد و ثبت کننده و حافظ حقوقش در مقابل شاه که حاکم مطلق بود.
تفسیر قانون اساسی مشروطیت ،کنار بسنیار مشنکلی اسنت .اول بنه دلینل
طننوالنی بننودن و پیچینندگی نگننارش آن کننه تحننت عنننوان نگننارش «نظامنامننۀ
مجلس» شروع شد و نیز تحولش از «شارت» ( )charteکنه از سنوی پادشناه
اعطنأ میگنردد ،بنه قنانون اساسنی ( )constitutionکنه توسنط نماینندگان ملننت
نگاشته میشود .دیگر متروک شدن بعضی از اصولی کنه زینر فشنار دربنار و
روحانیان ،در قانون اساسی جنا گرفتنه بنود و بالفاصنله بعند از سنقوط اسنتبداد
صغیر و سپس در مجلس دوم ،عمال ً از اعتبار سناقط گشنت .اینن مشنکل بنا از
بین رفتن صورتجلسه هنای کمیسنیون نگنارش قنانون اساسنی (هنگنام بنه تنوپ
بسته شدن مجلس) که میتوانست مبنای اساسی برای تفسیر آن باشد ،بسیار هم
تشدید شده است.
ولی با اینهمه ،یک خط منطقی در نگارش آن روشن است :کوشش برای
محدود کردن و در نهایت تشریفاتی کردن اختیارات شاه .نکته در اینجاست که
شناه کننه صناحب اصننلی اختیننار حکومنت بننود ،در عمنل و در نظننر مجلسننیان،
چهرۀ موجود مجریه بود .در اصل بیست و هفتم متمم ،رسما ً ذکر شده بود کنه
«قوۀ مجریه مخصوص به پادشاه است» ،یعنی کم کردن اختیارات شاه ،عمال ً
با کم کنردن اختینارات مجرینه و هنر چنه تنابع کنردنش نسنبت بنه مجلنس یکنی
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فرض میشد .در قانون اساسی مشروطیت ،نه فقط تشنریفاتی کنردن اختینارات
شاه ،که تضعیف مجریه ،به سود مجلس انجام گرفت.
خالصه کنم .قانون اساسی مشروطیت متن بسنیار مهمنی اسنت و چنانکنه
باره ا تکرار شده ،خونبهای شهدای مشروطیت و سند آزادیخواهی ملت اینران
است .ولی با تمنام اینن احنوال ،از بابنت عملنی ،قنانون خنوبی نیسنت ،ینا الاقنل
میتنوان گفنت کنه اسنتفادۀ درسنت و مطنابق روح اینن قنانون کنه آزادیخنواهی و
تجویز دمکراسی است ،مشکل است و در نهایت مشکل زا .نقص اصلیش کنه
ضعف ساختاری مجرینه اسنت ،در دوران مصندق کنه بنا مجلنس اخنتالف پیندا
کرد و برای حل دمکراتیک این اخنتالف ،متوسنل بنه رفرانندم و تصنمیم ملنت
شد ،به بنارزترین شنکل هویندا گشنت .کودتنا هنم کنه اصنال ً صنورت مسنئله را
تغییر داد و اشکاالت قانون اساسی ،با خودش به دست فراموشی سپرده شد.
مسئ له اینجاست که قدرت پادشاه نظنام قندیم اینران ،بنه هیچوجنه متنرادف
قندرت قننوۀ مجریننه نبنود و یکننی نمننودن اینهنا در عمننل و کوشننش در تضننعیف
قدرت شاه که باید در حقیقت به هیچ میرسید ،به نفع مجلس ،بر تعریف درست
قوۀ مجریه و اقتدارش تأثیر منفی میگذاشت که گذاشنت .مثالهنایش را از نظنر
بگذرانیم.
یکننی از نشننانه هننای ایننن سننردرگمی ،تعریننف نشنندن مقننام نخسننت وزیننر
(صنندراعظم) و اختینناراتش در قننانون اساسننی بننود .صنندراعظم را شنناه معننین
کرده بود و همو بود که از سوی دربار بنا مجلنس طنرف منذاکره بنود .در اینن
شرایط نمیشد تعیین وی را به مجلس محول کرد ،چون دیگر کسی نمیتوانست
نقش نماینندۀ دربنار را ایفنا نمایند .بنه همنین دلینل ،در قنانون مشنروطیت ،فقنط
صننحبت از وزراسننت .داسننتان رأی تمایننل و اینهننا ،همننه جننزو سنننن پارلمننانی
است ،نه نص قانون اساسی .در جمنع میتنوان گفنت از آنجنا کنه تعنویض نظنام
سیاسی ،باید به طور مشترک ،توسط نهاد های موجود و نهاد های نوپنا انجنام
میگرفت ،شاید این نوع مشکالت اجتناب ناپذیر بود.
مهمتنرین امتیناز مجلننس ،پیچیندگی روش انحنالل آن بننود .انحنالل ناپننذیر
بنودن مجلننس اول کننه مؤسسننان بننود ،در دسنتخط جداگانننه از شنناه اخننذ گردینند،
طبیعی هم بود که اخذ شود ،چون مجلس مؤسسان اصوال ً قابل انحنالل نیسنت.
در قا نون اساسی مشروطیت ،مجلس شورا فقنط در صنورت تقاضنای دو سنوم
از نمایندگان سنا همزمان با درخواست هیئت وزرا قابل انحالل بود .ولی اینن
روش پیچیده هم ،به دلیل تشکیل نشدن مجلس سنا ،قابل استفاده نبود.
از سوی دیگر ،حق تفسیر قانون اساسی با مجلس بنود .در قنانون اساسنی
آمده ب ود که حق تفسیر قنوانین بنا مجلنس اسنت و مجلنس ،خنود اینن حنق را بنه
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قانون اساسی نیز تعمیم داد.
پارلمان ایران تک مجلسی بود .مجلس سنا که تأسیسش به عننوان امتیناز
به محمدعلیشاه داده شده بود تا نیمی از اعضایش را پادشاه تعیین نماید ،بعد از
سقوط استبداد صغیر ،هیچگاه بر پا نشد و آنهنم مانند تنا بعندها کنه محمدرضناه
شاه ،این ارث را طلب کند.
در نهایت ،قنانون اساسنی مشنروطیت ،مجلسنی بنه نهاینت درجنه قدرتمنند
تأسیس کرد که البته خودش هم به دلیل کوتاهی دورۀ مقننه (دو سال) موقعیت
چنندان مسننتحکمی نداشننت .طننی سننالهای اخینر ،ایننن امننر مننورد توجننه و تأکینند
پژوهشگران قرار گرفته ست.
در دوره ای که محمدرضاه شاه ،قدرت اینرا نداشت که قانون اساسنی را
یکسره زیر پا بگذارد ،کوشید تا میراث محمدعلیشاه را زنده کند و سهم وی را
از قنندرت حکننومتی و در حقیقننت مجریننه ،غصننب نماینند کننه روی کننار آمنندن
مصدق این امکان را از او سلب کرد .بعد از مصدق هم که دیگر احتیاجی بنه
این تدابیر نبود.
رهبر و مجریه
قنانون اساسنی مشننروطیت ،در کنل سننامانه ای بنود کننه حاکمینت ملننت در
مرکز آن قرار داشت ولی برخی اصول که در کشاکش نگارش قنانون اساسنی
به صورت امتیاز به شاه و روحانیت واگذار شده بود ،به صورت منوانعی در
برابر ارادۀ ملت قرار گرفته بود .با این وجود ،اصل مطلب روشن بود و آنچه
در تفسنیر قنانون اساسنی مند نظنر قنرار میگرفنت ،دمکراتینک و لیبنرال بنودن
نظامی بود که این قانون تجویز مینمود .برای همین بود که تا انقالب اسالمی،
درخواسننت اجننرای قننانون اساسننی ،در کشننور مننا متننرادف خواسننت برقننراری
آزاد یها بود ،نه چیز دیگر.
از ایننن دینندگاه ،سنناختار قننانون اساسننی جمهننوری اسننالمی درسننت قرینننۀ
عکس قانون اساسی مشروطیت اسنت .در اینجنا تمنامی هّنم نگارنندگان متوجنه
کشیدن حصاری بوده است به دور ارادۀ ملت که ترتیب دمکراتیک ابراز آن،
قابل نفی نبود ،حتی توسط پیروزمندان انقالب اسالمی .این حصار از هر سه
قوه میگذرد و البته پشتوانه اش مقام رهبری است که ورای هر سنه قنوه قنرار
دارد و جنامع قنندرت دولتننی اسننت ـ در حندی بسننیار بنناالتر از پادشنناهان نظننام
قدیم ،یا دو پادشاه نظام پهلوی.
اسالمگرایان ،در وهلۀ اول ،به تجربۀ مشروطیت نظنر داشنتند و متوجنه
به جلو گیری از تکرار آن تجربه و اتخاذ تندابیری بودنند کنه صنورت دفناع از
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اختیارات رهبر و روحانیت را داشت .دیرتر و بعد از تحکیم قندرت و راحنت
شدن خیالشان بود کنه بنه فکنر ننوآوری هنای ابتکناری ،ماننند تأسنیس شنورای
تشخیص مصلحت و شورای بازنگری قانون اساسی افتادند که هر دو در جای
خود ،قابل توجه است.
در استراتژی محدود کردن دخالت ملت در کشور داری ،مهمترین بخنش
مساعی متوجه مجلنس بنود .یناد مجلنس اول و متنروک شندن اصنل مربنوط بنه
حضور پنج مجتهد که در مجلس دوم عمال ً لغو شد ،اسالمگرایان را به تأسیس
شورای نگهبانی سوق داد که به هیچوجه نتنوان از رونند قانونگنذاری کننارش
گذاشت .در مجلس اسالمی ،عموم قوانین مصوب باید برای کسنب اعتبنار ،از
تأیید این شورا برخوردار گردد .تأسنیس شنورای تشنخیص مصنلحت نظنام کنه
بعدا ً واقع شد و قدرت شورای نگهبنان را محندود سناخت ،چنانکنه از عننوانش
هم پیداست ،به هیچوجه در جهت دخالت دادن مردم ،صورت نگرفت .مقصود
ساختن راهی مشخص بود ،برای کنار گذاشنتن احکنام اسنالم ،در منواردی کنه
مصلحت نظام چنین اقتضأ میکرد.
فراموش نکنیم که نظامی توسط این قانون تجویز میشود و معینار اصنلی
تفسیر آن است ،فاشیسم اسالمی است .ولی ایننرا نینز از یناد نبنریم کنه فاشیسنم
اسالمی ،بر خالف نمونه های اروپایی ان که نظام سربازان از جنگ برگشته
بود و به همین دلیل ،نوعی خصلت شبه نظامی داشت ،فاشیسم حقوقدانان یا به
عبننارت دقیقتننر فقهاسننت .ایننن نظننام قانونگراسننت و طننرز کننارش بننا اسننالف
اروپایی خود ،تفاوتهایی در خور توجه دارد .اینها مصرند که هر چه میکنند،
تا حد امکان صورت مدون و قانونی بگیرد .ننه اینکنه در آن احکنام حکنومتی
وجننود ننندارد ،دارد و مثننل همننه جننا ،دارد ،ولننی اصننل نیسننت .اصننل تنندابیر
تثبیت شدۀ حقوقی است .دلبستگی شان به قانون اساسی شان ،به مقدار زیاد از
اینجا سرچشمه میگیرد.
قضائیه که در ایران توسط منردم انتخناب نمیشند ،ولنی مرجنع دادخنواهی
آنهننا بننود ،حصننار دیگننری شنند .اسننالمی کننردنش و دادن اختیننار آن بننه دسننت
روحانینت اسننالمگرا ،ایننن مرجنع تظلننم را کننه ممکنن بننود در شننرایط بحرانننی
بتواند به نفع ملت وارد عمل شود و احیانا ً سیاسی عمل کند ،از دسترس منردم
دور ساخت.
ولی اصل داستان مقام رهبری بود و این مقام بود که اختیارات مجریه را
از آن خود کرد و جز قلیلی از آنها را در دست قوۀ مجریه ،باقی نگذاشت.
اینجا دیگر صحبت از شاهی نبود که قدرت را در دست دارد و بایند اینن
قدرت را از او گرفت و محدودش ساخت .خمینی رهبر بالمننازع انقنالب بنود
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و با سقوط نظام قبلی ،در نقطۀ اوج قدرت خنود قنرار داشنت .قندرتی کنه هنیچ
نهاد و هیچ تدبیر حقوقی یا سنتی محدودش نمیسناخت و بنا منورد پادشناه نظنام
قنندیم یننا پهلننوی ،قابننل مقایسننه نبننود .بننه عننالوه ،وی دو نقننش را همزمننان ایفننا
میکرد ،هم رهبر مذهبی و مرجع تقلید بود و هم رهبر انقالب .این دو در عمل
با هم آمی خته بود و از دید اسالمگرایان ،وجه مذهبی اقتدار او بود که پایه بود
و قرار بود تکیه گناه مقنام انقالبنیش باشند و نقطنۀ شنروع اسنالمی کنردن همنه
چیز .از آنجا که قصد ،مرکز قرار دادن اسالم در قانون اساسی بود و موقعیت
رهبننر نیننز میبایسننت صننورت نهننادی میگرفننت و از شننخص خمینننی فراتننر
میرفت ،همین رهبنر محنور قنانون اساسنی (ینا بنه عبنارت راینج ،عمنود خیمنۀ
نظام) شد و مانع اصلی دخالت ملت در تعیین سرنوشت خود .یعنی چیزی مثل
پادشاه مستبد نظام قدیم که از قنانون اساسنی قبلنی بینرون بنود ،اینن بنار در دل
قانون اساسی ،اختراع شد .این شاید مطمئن ترین راه بود بنرای محندود کنردن
اختیارات ملت ،به هر صورت ،حتما ً دم دست ترین راه بود .ایننرا هنم اضنافه
کنم که ترتیبات جانشینی که در نسخۀ اول قانون اساسی اسالمی ،مدل انقالبی
اقبال گستردۀ مردمی (نوعی بیعت ،یا به قول فرنگیها  )acclamationرا هم
در نظر داشت و ممکن بود در آینده خطنر آفنرین شنود ،هنگنام بنازبینی حنذف
شد تا هیچ راهی برای دخالت مستقیم مردم در تعیین رهبر باز نماند.
تنها مقامی که به هر صورت اساسا ً انتخابی مانده بود ،چون نمیشد رسما ً
دست مردم را از گزینشش کوتاه کرد ،رئیس جمهور بود ،کسی که قاعندتا ً در
مقنام ریاسنت قنوۀ مجرینه قنرار میگ ینرد .بنه همنین دلینل ،محندود کنردن قندرت
مجریننه ،در دسننتور کننار قننرار گرفننت و صننورتی را پینندا کننرد کننه در قننانون
اساسی میبینیم .اصل شصتم ،به صراحت میگوید که اعمنال قنوۀ مجرینه ،جنز
در مواردی که به عهندۀ رهبنر اسنت ،از طنرف رئنیس جمهنور و وزرأ انجنام
میگردد .اختیاراتی که از رئیس جمهور گرفته شده ،بنه حسناب شنخص رهبنر
واریز گردیده است .از فرماندهی کل قوا گرفته تا تعیین بسیاری مقامنات مهنم
و...
عالوه بر تمامی اینها ،رهبر از امتیاز بسیار مهم دیگری هنم برخنوردار
است که رسما ً به این عننوان در قنانون اساسنی ضنبط نگشنته و مهمتنرین آنهنا
شراکت است در نگهبانی از قانون اساسی از طریق حل اختالفات سه قوه کنه
با در نظر گرفتن نقش وی در تعیین اعضای فقیه شورای نگهبنان ،وی را بنه
نگهبان اصلی این قانون و بنه عبنارت دقیقتنر نگهبنان نظنام سیاسنی کنه هسنتۀ
اصلی و هویت قانون اساسی است ،تبدیل کرده است.
گذرا بگویم که در این قانون ،اصال ً راهی برای انحالل مجلس در مینان
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نهاده نشد ،حتی توسنط رهبنر .ولنی اینن اختینار نینز در درجنۀ اول ،از رئنیس
جمهور که با مجلس طرف است ،سلب گشته ،نه از رهبر.
مقایسه
خالصه اینکه در دو قانون اساسی که کشور منا بنه خنود دینده اسنت ،قنوۀ
مجریه ،به دو دلیل عکس هنم ،از ابتندای کنار نگنارش قنانون ،تضنعیف گشنته
است و این امر وضعیتی پیش آورده که اجرای تمام و کمال قانون ،صنرفنظر
از مینندانی کننه بننه انعکنناس خواسننتهای ملننت میدهنند ،هیچگنناه نتوانسننته اسننت
صورت متعادلی از کارکرد سه قوه و کال ً ادارۀ مملکت را تضمین نمایند .بنار
اول ،از حنوزۀ قنانون بینرون رفتنیم ،اینن بنار ،مقنام رهبنر پیندا شند کنه وحندت
قدرت دولتی را ،نه از طریق همکاری سه قنوه و ادارۀ تعنادل و تفکینک قنوا،
که با فراتر رفتن از هر سۀ آنهنا ،تحقنق ببخشند و بنه عمنل بگنذارد .بنار اول،
مجریه ،تضعیف شد چون استبدادی تصور میشد ،بار دوم تضعیف شند ،چنون
دمکراتیک بود .دالیل ،قرین ۀ هم بود ،ولی نتیجه ،در هنر دو منورد ،مشنابه و
بسیار منفی بود.
امروز دیگر بحث مجریۀ استبدادی در میان نیست .اگر این قنوه ضنعیف
باشند ،آزادی بیشنتر نمیشنود ،دولنت ضننعیف میشنود و کنار بنه دسنت مراجعننی
میافتد که صنالحیت قنانونی بنرای احنراز آن ندارنند (ننوعی اسنتبداد پنهنان در
پشت ق انون) یا اینکه بحرانی ایجاد میگردد کنه قنانون اساسنی را فلنج میکنند و
میتوانند بننه برقنراری اسننتبداد بیانجامنند ،اسنتبدادی کننه بننی حجناب قننانون عمننل
خواهد کرد.
روشن است که تدابیر الزم برای نگارش قانون اساسنی آیننده را نمیتنوان
به این نکته ،محدود ساخت .ولی اهمیتش را که در درجۀ اول قرار دارد ،باید
همیشه مد نظر داشت .ایران آینده ،به دالیل گوناگون و از جمله پیشبرد قناطع
بازسننازی مملکننت ،محتنناج دولننت قننوی اسننت و در بننین قننوای دولننت ،مجریننه
بازیگر اصلی این بازسازی خواهد بود.
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آزادی حقیقی یا حقوقی؟
 ۷۱مارس ۴۰۷۳
 ۴۷اسفند ۷۱۰۱

ی کی از عباراتی که ظرف سالهای اخیر در بین ایرانیان رواجی
بیش از پیش گرفته است ،زوج حقیقی /حقوقی است .طبعا ً از آن همه
جور استفاده میشود ،ولی استفادۀ اصلی در زمینۀ سیاست است .برخی
از آن برای تمایز بین وضعیت حقوقی که حکومت اسالمی کوشیده به
ایرانیان تحمیل نماید و تمایالت و یا حیات واقعی جامعه استفاده میکنند،
حیات دور از دیدرس حکومت و گاه ،اگر فرصت مناسب باشد و تعادل
قدرت ،موافق ،در معرض دید آن .مورد مثال قدیمیتر استفاده از این
زوج ،تمایز بین آزادیهای حقوقی و حقیقی است که میتوان کمابیش
خاص گفتار چپگرا و مارکسیست شمردش .همین یکی است که بیشتر
مرا به نگاشتن مقالۀ حاضر واداشته .به هر صورت این از دعواهای
قدیمی بین لیبرالها و مارکسیستهاست.
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تصور میکنم نگاهی به سابقۀ این عبارت دوقلو ،برای باز کردن راه
بحث مفید خواهد بود.
سابقه
این عبارت ،از زبان فرانسه وارد فارسی و احتماالً بسیاری
زبانهای دیگر ،شده است .در فرانسه دو صفت حقوقی و واقعی است
که در برابر هم قرار میگیرد .ظاهرا ً در فارسی ،جذابیت هماهنگی و
قافیۀ مشابه ،حقیقی را به جای واقعی نشانده است.
سابقۀ کار به انقالب کبیر و در حقیقت ،مخالفت با آن افکار سیاسی
بازمیگردد که به انقالب  ۷۷۳۰شکل داد و بعد از پیروزیش ،از ورای
پست و بلندهای شدید تاریخ قرن نوزدهم فرانسه و بخصوص پس از
تأسیس جمهوری سوم ،در این کشور صورت دگمهای رسمی سامان
سیاسی را پیدا کرد.
ایراد اصلی که مخالفان انقالب ،از همان ابتدا بر این تحوالت
داشتند ،این بود که تصو یری انتزاعی و تئوریک از انسان و جامعه را
مبنای عمل قرار میدهد و به صورت واقعی و ملموس حیات مردم
بی اعتناست .میگفتند رابطۀ شهروندان برابر ،با دولتی که قرار است
برگزیدۀ آنها باشد ،از هر نشانۀ حیات خالی است و نمیتوان برایش ما
به ازایی در حیات تاریخی مردم فران سه (یا هر کشور دیگر) جست.
مخالفان معتقد بودند که فاصله گرفتن از حیات واقعی جامعه ،راه به
تضعیف و انحطاط و مرگ آن میبرد و فرآیندی که با انقالب شروع
شده است ،در نهایت به فروپاشی جامعه خواهد انجامید .ساختار سنتی
جامعه که از دید آنها «طبیعی» محسوب میگشت و میباید حفظ و در
صورت لزوم احیأ میشد ،سلطنت و کلیسای کاتولیک و سازمانهای
صنفی و انواع تشکلهای سنتی محلی را شامل میگشت که قرنها سابقه
داشت .آنها وجود چنین واسطه هایی را ،در فاصلۀ بین افراد و رأس
قدرت سیاسی ،مطلوب و طبیعی میشمردند .آنها فرانسه ای را معیار و
مرجع میشمردند که سراسر تنوع بود ،انواع سلسله مراتب در دل خود
داشت و در آن از آزادی به معنای مطلق و یکسان ،حرفی در میان
نبود ،بل از آزادیهای معین و مشخص ،در ابعاد متفاوت و در
- 128 -

یک ملت و دو قانون

حوزه های متنوع سخن میرفت .تفاوتهای اینها بود که در برابر
دستاورد های انقالب ،از قبیل یکدستی حقوقی تعریف شهروند،
تقسیمات جدید کشوری و سازمانهای خاص دمکراسی ،بخصوص
احزاب و سندیکا ها قرار میگرفت.
این رگۀ فکری ،از انقالب کبیر به این سو ،در تاریخ سیاسی فرانسه
مشاهده میشود ،گاه در قالب گفتاری منسجم و مفصل و بسا اوقات به
صورت مضامینی که که گویی باد تاریخ در اینجا و آنجا پراکنده است.
گفتار محافظه کار و ضد لیبرال ،کشتگاه اصلی آنهاست ،ولی گاه تک
و توک در نقاط دیگر هم میتوانشان یافت.
استفادۀ مارکسیستی
میراثهای سیاسی ،بر خالف انتظار ،همیشه در دل یک خانوادۀ
واحد دست به دست نمیشود و موردی هم که در اینجا بدان پرداخته ایم،
از این موارد است.
ضد انقالبیان فرانسه ،از ابتدای بروز افکار لیبرال با آنها مخالفت
ورزیدند و در طی تحوالتی که در سالهای بعد واقع شد ،از این مخالفت
دست نشستند .مارکسیستها به تناسب دیرتر به این کارزار وارد گشتند،
حدود یک قرن بعد .البته این به هیچوجه معنای همراهیشان با
ضد انقالبیان را نداشت ،ولی به هر صورت ،خیلی غیر منطقی نبود
که از اینها هم وامهایی بگیرند و در دستگاه فکری خود تحلیل ببرند،
طبعا ً با تغییر معنا.
نقطۀ شروع اصلی کار که باید در فرصت دیگری به خودش
پرداخت ،مسئلۀ دولت بود ،بخصوص دولت دمکرات و لیبرال .از دید
مارکسیستها ،آزادی هایی که نظامهای دمکراتیک مدعی برقراریش
بودند ،آزادیهای صوری بود و به عبارتی حقوقی که هیچگاه از این
مرحله فراتر نمیرفت و هیچوقت حقیقی نمیشد تا اعتباری در خور
توجه پیدا کند.
سخن اصلی این بود که دمکراسی و آزادیهایش ،همگی پرده ای
است که محض حفظ ظاهر و فریب ،بر واقعیت بهره کشی یک طبقه
از طبقه ای دیگر افکنده شده .باید پرده را برافکند و بر بهره کشی نقطۀ
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پایان نهاد .وسیلۀ اصلی کار هم انقالب پرولتری بود که باید این طبقه
را که قرار نیست از هیچکس بهره ای بکشد ،بر سریر قدرت بنشاند.
برنامۀ مارکسیستها عبارت از نابود ساختن نظام بورژوآیی یا
سرمایه داری یا ...بود با تمام آزادیهای حقوقیش .مرحلۀ آخر کار که
برقراری آزادیهای حقیقی و راستین بود ،البته در جایی رؤیت نشد .در
این میانه ،انواع و اقسام وضعیتهایی که هیچکدام به آزادی کوچکترین
شبا هتی نداشت ،در اطراف و اکناف دنیا ،جا به هم سپرد و البته
میلیونها هم زیر دست و پا رفتند.
آزادی حقیقی یا حقوقی؟
حال بازگردیم به مطلب اصلی.
اول از همه باید گفت که این زوج نوعی قرینۀ مصنوعی و نادرست
به ما عرضه میدارد .به این دلیل که اساسا ً ساختارش جدلی است و قلب
کنندۀ حقیقت .معنای مخالف حقیقی ،کاذب است و ،با قرار دادن کلمۀ
حقوقی ،در برابر حقیقت ،توهم کاذب بودن آزادی های حقوقی به
مخاطب القأ میشود .شگردی خطابی که جز گمراهی ثمری ندارد.
بر خالف ادعای مستتر در این عبارت ،آزادی حقوقی هم کام الً
حقیقی است ،چون موجودیت دارد و بر آن اثراتی مترتب است که در
وجودشان جای تردید نیست و اگر اینهمه طالب دارد ،برای این است
که این اثرات مطلوب است .اینکه شما رسما ً صاحب حقوقی باشید،
اینکه کسی نتواند به اتکای خویشاوندی یا مقام یا ...شما را از حقوقتان
محروم سازد ،اینکه حکومت نتواند با شما هر رفتاری که میخواهد
بکند ،اینکه کسی نتواند بدون رضایت صریح و رسمی شما ،برای
حیات سیاسی و اجتماعی تان تصمیم بگیرد ،اینکه اگر ظلمی دیدید،
فریادرسی هم هست و امکان پیگیری و مجازات ظالم ،جدی است،
حتی اگر ردخور داشته باشد و ...همه و همه برای آدمیزاد ،حال در هر
نقطۀ جهان که باشد ،مطلوب است .حقوق ،چارچوب رسمی حیات
اجتماعی ماست و نمیتوان امری را صرفا ً به این دلیل که حقوقی است،
پوچ و فاقد ارزش خواند .اگر این چارچوب کاذب بود ،سنگی روی
سنگ بند نمیشد و اصالً امکان سامان دادن روابط اجتماعی موجود
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نمی گشت .در امر حقو قی به تحقیر نظر کردن ،از اصل بی معناو
خطاست.
ولی از قسمت حقوقی گذشته ،تازه بخش حقیقی داستان هم اشکاالت
اساسی دارد .بزرگترین اشکالش این است که آن آزادی که مارکسیستها
وعده میدهند ،اصالً آزادی نیست و در حقیقت اسم مستعار
برابری است .دو عامل است که آزادی ما را محدود میکند و همزمان
به آن شکل میدهد :حق و میزان توانایی ما برای استفاده از پهنه ای که
حقوق ما در برابرمان گشوده است.
وقتی آزادی حقوقی به یکسان شامل همه گردد ،تمایز از توان عملی
آنها برای استفاده از امکانات این آزادی ،برمیخیزد .توانی که فقط هم
مادی یا احیانا ً اقتصادی نیست ،توانایی برخاسته از جسم و ذهن و
فرصتهایی را که گاه بر حسب تصادف ،در زندگی نصیب هر کس
میشود ،باید در نظر داشت .جایی نیست که تمامی این امکانات ،نزد
همۀ اعضای جامعه برابر باشد .اگر بگوییم تا این نشد ،آزادی هم
نیست ،تفاوت بارز بین اتحاد شوروی و انگلستان و جمهوری اسالمی
و ایتالیا را نفی کرده ایم .اگر هم بر یکسان کردنشان اصرار بورزیم،
از همان جایی سر در خواهیم آورد که نظامهای کمونیستی در آورده
بودند ،برابری اکثریت قریب به اتفاق مردم ،در اطاعت از مرجعی
سیاسی که خود برنگزیده اند.
وقتی با عنایت به آنچه گفته شد ،عبارت را دوباره از نظر
بگذرانیم ،به این نتیجه میرسیم که معنایش این است :هر جا برابری
نبود ،آزادی نیست .حرف به کلی یاوه است.
آزادی لیبرال
لیبرالیسم به شما از این وعده های بی معنی نمیدهد .آنچه لیبرالیسم
به شما وعده میدهد و از عهده اش هم برمیاید ،دقیقا ً همان آزادی حقوقی
است .البته کوشش در راه کم کردن آن تفاوتهای اجتماعی که میشود
توسط مرجع سیاسی تصحیحشان کرد ،میتواند در این برنامه جا بگیرد،
بخصوص که برابری بیشتر ،به تحکیم پایه های دمکراسی که در
حقیقت نظام طبقۀ متوسط و متکی به این طبقه است ،مدد میرساند .ولی
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در این چارچوب ،جایی برای برابری مطلق پیشبینی نشده که خود عین
واقعبینی است و برخاسته از آگاهی به ناممکن بودن تحققش و
بد سرانجامی کوششهایی که در این راه انجام میگیرد .قربانی اصلی
رفتن به راه برابری مطلق ،آزادی است که اص ً
ال داستان حقوقی و
حقیقی را از بن بی معنا میکند.
نتیجه ای بگیرم :آزادی واقعی و حقیقی همینی است که میتوانید از
نزدیک ببینید و امتحان کنید ،نه چیزی که در افسانه ها به شما وعده
میدهند .اگر میخواهید به دستش بیاورید ،باید خودش را بخواهید.
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