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 م و رغب با اتکید رب اندیشه شهید بهشتی گیری اقنون اساسی رد حقوق اسال اهی حقوقی رب شکلتأثیر اندیشه   
 1علي مشهدي

2مراد اله جليلي آي 
 

 

 چکيده 
قانو  اساسی بم عدوا  سدد مهم سیاسی و حقاوقی هار جامعام، متناان تعیاین      

-اندیشام . مادام حاکایت و  الحیت زمامدارا  و نیز تایین حقوق اساسی ملت اسات 

در ایان نوشاتار   . یی دارناد خیرم چدین سدد مهای نقش بام سازا   هام حقوقی در شکل
خیارم قاوانین    هام حقوقی بر شاکل تالش شده است تا با رویکردم تطایقی اثر اندیشم

بار ایان اساار در ابتادا بام      . اساسی در حقوق اسالم و غری مورد مطالعم قرار خیرد
در ایان سادت آرام   . واکاوم موموع در سدت اروپایی و غربای مااادر  شاده اسات    

ساس   . اند مدتسکیو، ژا  ژاک روسو و جا  الک بررسی شده اشخا ی نظیر ارسطو،
اهلل  هام سدت اسالمی مدعک  در آثار فقهایی نظیار عالمام نااییدی، شایخ فنال     اندیشم

در نهایات بام   . نورم و شهید  در پیرامو  نظام حقاوق اساسای تولیال شاده اسات     
اساسی جاهاورم  ها و آرام شهید بهشتی و تسثیر آ  بر تدوین قانو  ارزیابی اندیشم

خیارم و   فر  اساسی مقالم بر ماداام تاسثر مساتقیم شاکل    . ایماسالمی ایرا  پرداختم
 .باشد دارم می ا ال  قوانین اساسی از اندیشم هام حکومت
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 مقدمه

نخستين ادوار تاريخي ذهن بشر همواره درگيرِ انديشديدن پيرامدون حکومد  و يدافتن     از 

در اين عرصه حکماي يونان مانند افالحدون و ارسدطو   . داري بوده اس  بهترين نوع حکوم 

و ميدراث ارزشدمندي    اندد  در حر  و تحليل مباحث مربوط به حکوم  تالش فراواني داشدته 

ميراثي که متفکرين اروپدايي   (Barker, 2012: 57). اند تهبراي بشري  امروز بر جاي گذاش

در قرون هجده و نوزده در صدد تحق  بخشيدن به آن برآمدند و تدالش کردندد تدا الگدوي     

 .اي براي جوام، بشري به ارمغان آورندحکومتي شايسته

ها اثر مستقيمي بر سداخ  و محتدواي قدوانين اساسدي     در مطالعات حقوق عمومي انديشه

گيدري قدوانين اساسدي     هدا اثدر بيشدتري بدر شدکل     ايدن انديشده   (Horwitz, 1987: 57).نددار

پدس از پيدروزي انقدالب شدکوهمند اسدالمي در      . اند کشورها در سن  شرقي و غربي داشته

ريدزي نظدام حقدوقي جمهدوري اسدالمي       کشور ما، شهيد بهشتي از کساني بودند که در پايده 

تدوان ايشدان را از    اي کده مدي   گونده  اندد، بده  راواني داشدته ايران و تکوين قانون اساسي نقش ف 

 .معماران بزرگ تجديدنظر بناي تفکر انقالبي و تشکيالت انقدالب اسدالمي بده شدمار آورد    

داري ايشان در جريدان تددوين قدانون اساسدي و هدداي  مجلدس        حکوم  ي بازتاب انديشه

هداي مشدروعي  نظدام و     پايده خبرگان قانون اساسي حکاي  از سهم متثر ايشان در معماري 

اين اثر به حدي اسد  کده بسدياري از اصدول     . گيري مفاهيم بنيادين قانون اساسي دارد شکل

 .هاي ايشان اس قانون اساسي متأثر از انديشه

اي مقدارن تدأثير    توصديفي و بده شديوه    -ايم تا با رويکردي تحليلي در اين نوشتار کوشيده

سن  اسدالمي مانندد شدهيد بهشدتي را بدر تکدوين قدانون        آراي متفکران غربي و انديشمندان 

 . هاي زمان خود تبيين نماييم اساسي حکوم 
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 (اروپايی -يونانی)ي متفکرانِ سنت غربی تأثيرِ انديشه .1

تدوان تدأثير    در سن  غربي از عهد يونان باستان تا عصدر روشدنگري و دوران مددرن مدي    

حدون، ماکيداولي، منتسدکيو، جدان الک و     داري کساني چون ارسطو، افال ي حکوم  انديشه

. گيري الگوهاي حقدوق اساسدي در آن جوامد، را مدورد مطالعده قدرار داد       روسو را در شکل

) برخي اين امر را ذيدل عندوان تداريخ حقدوق اساسدي تطبيقدي مدورد مطالعده قدرار داده اندد           

 .نماييم ، که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي(21: 1312هريسي نژاد، 

 ارسطو .1-1

نظريده   ي گذاران اوليه پردازان سن  غربي و از پايه ترين نظريه ي شاخص ارسطو در زمره

وي در ايدن   (Engle, 2008: 1-18).آيدد  کشدور بده شدمار مدي     –ي دول   پردازي در زمينه

هداي اسدتادش افالحدون الهدام گرفتده اسد  و بدا دقتدي خداص بده موضدوع             عرصه از انديشه

اي که دنياي انديشه بشري را تح  تأثير قدرار داده اسد     پردازد به گونه سياسي مي ي جامعه

هاي فکري معاصر نيز از انديشه و مباني فکري ايشدان مسدتغني    تا جايي که بسياري از مکتب

هدداي حقدوق اساسدي را در زيددر   برخدي سدن    (131:1333قاضدي شدريع  پندداهي،   ). نيسدتند 

 (Van Caenegem,1995: 4). نمايند ي تفکر ارسطويي تحليل مي مجموعه

هاي فردي اسد  کده توسد      ي غاي  کشور ارسطويي، انتظام فطري مجموعه –دول  »

را ( جمهدوري )سداالري   لدذا مدردم  . به دسد  آوردندي اسد    ( اکثري )بيشترين تعداد افراد 

تواند حصول به ايدن مقصدود را    ها مي داند، زيرا بهتر از ساير رژيم بهترين شکل حکوم  مي

. «هاي فردي نيز اصل برابدري وجدود داشدته باشدد     سازد، البته مشروط به آنکه در غاي  ميسر

 (131:1333قاضي شريع  پناهي، )

وي معتقد بود هر کجا انسدان  . کشور اس  –ترين ابتکارات ارسطو مفهوم دول   از مهم

فدوذ  نظدران از ن  ذهنيتي که هنوز هدم در ميدان صداحب   . کشور نيز وجود دارد –باشد، دول  

پرداز سياسي ايدن دوران اسد  و تدا     ترين نظريهارسطو برجسته. اي برخوردار اس  العاده فوق

ي شداخص   توان نظريده ي نظريه تفکيک قوا در حقوق اساسي، نمي عصر منتسکيو، پردازنده

 .ديگري را ياف 
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 منتسکيو .1-2

قدوانين اساسدي   ي تفکيک قوا از تأثيرگدذارترين انديشدمندان بدر     منتسکيو با حر  نظريه

او در ابتدا تالش کرد که از حبيع  اشيا، و احوال،  (Amiel, 2013: 47-63).کشورها اس 

گيرند را تبيين کند و بر اسداس   پديده دول  و کشور را که از سرش  واقعي امور نشأت مي

وي آزادي، امني ، استقالل، عدال  و صلح را به عندوان  . تجربه و تعقل، آن را نقادي نمايد

از اين رو در نگدرش  . دانس  اهداف اساسي حکوم  را صرفاً از حري  قانون قابل تحق  مي

وي بهترين حکوم ، حکوم  قانون، و بدترين آن، حکوم  بدون قانون اسد  کده همدان    

ها را بدر اصدول قدوانين اساسدي تفکيدک و تحليدل        او حکوم . ياشد حکوم  استبدادي مي

 (131-121: 1332عميدزنجاني، ). نمود

در حقوق اساسي غرب شهرت فراواني دارد و مبنايي براي  1ي تفکيک قوا امروزه نظريه

بدر اسداس نظدر     (22: 1333ابوالفضدل قاضدي،  ). هداي حقدوق اساسدي اسد      مشروعي  نظدام 

 ي هدر يدک از قدوا وظيفده    . منتسکيو سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه در هر کشور وجدود دارد 

وض، آن، ديگري اجرا و سومي قضداوت بدر    ي يکي وظيفه مشخصي در مقابل قانون دارند 

 (233: 1331علوي و صادقيان، . )دار اس  اساس قانون را عهده

هداي بعددي    نظرات او بر نهض . بيشتر آراي منتسکيو بر توازن و تعادل قوا اس  ي تکيه

و  1232تفکيدک قدوا در قدانون اساسدي آمريکدا در سدال        ي تأثير انديشه. اثر فراواني داشتند

شروع شدده و سدپس در سراسدر قداره      1211نخستين قانون اساسي در انقالب فرانسه به سال 

منصدور  ). ها اثر خود را بدر جداي گذاشد     اروپا گسترش يافته و بر تدوين قوانين اساسي آن

تأثير نظرات او بده عندوان راهنمداي کنفدرانس فيالدلفيدا در ايداالت متحدده        ( 32: 1332نژاد،

ار گرفته شد و برداش  اعضاي کنفرانس از سخنان ايشان معين بود کده بهتدرين   آمريکا به ک

: 1333پنداهي،   شدريع   قاضدي ). دانسدتند  ناپذير قوا مدي   حکوم  را تفکيک انعطاف ي شيوه

313-312) 

                                 
1. Séparation des pouvoirs 
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 ژان ژاك روسو .1-3

يدک از افدراد بده     از آنجا که هي . دانس  ي همگان مي روسو حاکمي  را متعل  به اراده

دانسد  کده    حبيعي، ح  حاکمي  بر ديگران را ندارندد، وي حکدومتي را مشدروع مدي    حور 

 .مورد رضاي  و تواف  افراد آن جامعه باشد

ي تفکيک قواي ايشان بر خالف آراي منتسکيو بده صدورت عمدودي بده اسدتقالل       نظريه

ر ذهدن  همچنين د. دانس  ي حاکم مي انديشد زيرا آن را عامل قوه قواي مجريه از مقننه نمي

  توانند بدر عملکدرد قدوه    با وجود اين مردم مي. مقننه همان تجسم حاکمي  مردم بود  وي قوه

وي قوه قضاييه را جددا  . مجريه نظارت کنند و در صورت لزوم متصدي آن را برکنار سازند

رديدف سداير    داند ولي قضات را از نظر مرتبه و جايگداه اجتمداعي هدم    ي ديگر مي از دو قوه

ي مواند، و مشدکالت،    دانس  که با وجود همه روسو مي. دهد ن حاکمي  قرار ميکارگزارا

قوه مجريه نوعًا بده جهد  برخدورداري از ابزارهدا و وسدايل مختلدف و گسدترش عملکدرد،         

روسدوبه همدين   ( 313: 1333پنداهي،   شريع  قاضي). شود هميشه خطري بزرگ محسوب مي

ميان حاکمان تقسيم شود و هر کدام بخشدي   کرد که بايد امور حکومتي مناسب  پيشنهاد مي

بده ايدن ترتيدب قددرت اجرايدي      . از وظايف اجرايي را در دس  گرفته و مستقل عمل نمايند

نگاهي که بعداً در قوانين اساسي بيشدتر کشدورهاي   . شود هاي حاکم سرشکن مي بين دستگاه

ن کشدورها  قدوا در ايد  . اروپايي و به خصوص در کنفدراسديون سدوييس اعمدال شدده اسد      

مستقل از همدديگر و بدر يکدديگر نظدارت دارندد تدا از هدرج و مدرج و اسدتبداد در کشدور           

روسو در کتاب قدرارداد اجتمداعي حد      (312: 1333پناهي،  شريع  قاضي). جلوگيري شود

ملد  را جدايگزين آن     حاکمي  را از سلطان به مردم منتقل نموده اس  و خواس  عمدومي 

 (21: 1333شعباني،). کند مي

 جان الك .1-4

گيري قانون اساسي را بايد  ي يک فرد بر شکل ترين تأثير انديشه در سن  غربي شاخص 

اعضاي جامعده   ي از نظرگاه الک همه (Hugues, 2003: 6). ي جان الک جس  در انديشه

ي  بايد آزادي و حقوق مسداوي داشدته باشدند و دولد  متکدي بدر آراي جامعده، داراي قدوه        

برداش  وي اين بود که در يک حکوم  دموکراسي همه بايدد  . اجرايي باشدقانونگذري و 
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اين در حالي اس  که بده زعدم ايشدان چنانچده     . اقدامات دول  را قبول داشته و تأييد نمايند

تواند سدرپا باشدد و قطعداً دچدار      حکوم  بخواهد رضاي  همه را تحصيل نمايد، هرگز نمي

الک تأکيدد  ( 133:1332عميدد زنجداني،  . )هدد شدد  ثبداتي و هدرج و مدرج خوا    نظمي، بدي  بي

اند تدا جدايي کده بدر آن بدود کده آزادي افدراد فدرع بدر           فراواني بر آزادي افراد جامعه داشته

الک در جه  تفکيدک   ي دول  ليبرال نشأت گرفته از انديشه. احاع  آنان از قوانين اس 

 (132:1333پناهي، شريع  قاضي. )قوا و حماي  از آزادي و حقوق افراد بوده اس 

ي سياسي جان الک تحوالت عمي  سياسدي در فرانسده بده وجدود آورد و باعدث       انديشه

بدارزترين ديددگاه   (Firode,2001: 57-72) .ي سياسدي در آنجدا شدد    تجديد حيدات فلسدفه  

داري بود  ي جنبش روشنفکري قرار گرف ، اصول و تحليل حکوم  سياسي وي که شالوده

م  براي حفد و تقوي  آزادي، امني ، تملدک امدوال و سداير    که بر اساس آن وجود حکو

در اين جه  حکوم  بايد شرايطي را به وجود آورد کده  . گش  مناف، فردي الزم تلقي مي

ي کليددهاي اصدلي قددرت و ثدروت نقدش       نيروي افراد و شايستگي آنها در جامعه به منزلده 

 (131:1333پناهي، شريع  قاضي). اصلي را به عهده داشته باشند

 

 متفکران سنت اسالمی .2

دهدي   داري و فقه حکومتي تأثير بسزايي در شدکل  هاي حکوم در سن  اسالمي انديشه

صدلي اهلل عليده   )بازتاب وحي الهي و نگرش نبوي . اند به قوانين اساسي نوشته و نانوشته داشته

گذشد ، برابدري،    هايي مانند ي آموزه بر تدوين قانون اساسي مدينه با مالحظه( و آله و سلم

تدرين سدخنان و    اساسدي . برادري، امر به معروف، نهي از منکر و عدال  کامالً مشهود اسد  

صدلي اهلل عليده و آلده و    )هاي خداوند متعال در قرآن کريم از حري  پيامبر اعظم دستورالعمل

هداي خدود کده     هدا، سدخنان و نامده    آن حضرت بدا انديشده  . شد مردم ابالغ مي ي به همه( سلم

تضددمن قددوانين الهددي بودنددد، بددر پادشدداهان بددزرگ عهددد خددود کدده کشددورهاي بددزرگ و  م

جوام،  ي نظيري براي همه اي داشتند، تأثير دو چنداني گذاشته و حاوي الگوهاي بي گسترده

 ( 1-2: 1333ديباجي، ). اند بوده اسالمي 
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مدديري   ي  هداي برخدي از متفکدرين اسدالمي در حدوزه      در ادامه به بررسي تأثير انديشه

 .پردازيمجامعه مي

 ابونصر فارابی. 2-1

ي خدود   باشد که در تأليفات زيداد و ارزندده   مي ابونصر فارابي از حکماي بزرگ اسالمي 

 ي ايشدان از شدارحان فالسدفه   . به فلسفه سياس  به صورت گسترده و مستقل پرداختده اسد   

از . علم ثاني لقدب دهندد  بزرگ يونان، افالحون و ارسطو، اس  که سبب شده اس  تا او را م

آميدز، همکداري و    زيسدتي مسدالم    حلب اس  و به دنبال هم نظر او انسان فطرتاً و ذاتاً کمال

فارابي به زندگي اجتماعي اعتقاد دارد زيدرا بده زعدم وي زنددگي     . باشد تسالم با ديگران مي

ي انسان از قبيدل   تواند انسان را به کمال مطلوب برساند چرا که نيازهاي روزمره اجتماعي مي

نيازهاي مادي، امني  و رفاه اجتماعي، ارتباط متقابدل و همکداري در زنددگي جمعدي قابدل      

فدارابي ،  ). گيدرد  باشد وشخصي  انساني در پرتو رواب  متقابل اجتماعي شکل مدي  تحق  مي

 را حقيقدي  سدعادت  و داندد  مدي  سدعادت  به رسيدن را فاضله مدينه غاي  فارابي (21: 1323

 نفدس  انتقدال  و صديرورت  آن و اسد   کمدال  بده  نيدل  سدعادت »: کندد  نه تعريف مدي گو اين

نباشدد تدا از جملده     مداده  بده  محتداج  خدود  قدوام  در کده  مرتبتدي  بددان  درکمال وجود خدود 

 (111-111: 1112فارابي، . )«موجودات مفارق و مبراي از ماده گردد

ات کامدل و اجتماعدات   اجتماعد : شدوند  به نظر فارابي اجتماعات به دو دسته تقسديم مدي  »

که از ام  بسيار به : اجتماعات عظمي.1: باشند ناکامل، اجتماعات کامل انساني سه گونه مي

کده از يدک امد     : اجتماعدات وسدطي  . 2سدکني دارندد    « معمدوره ار  »وجود آمده و در 

 .شود که به مردم شهرها احالق مي: اجتماعات صغري. 3تشکيل شده اس   

جتماعات کامل انساني فارابي با جوام، امروزي، شايد اجتماعدات  در مقام نسب  سنجي ا

المللي و نزديک مفهوم سدازمان ملدل متحدد دانسد ، و اجتمداع       را بتوان با جامعه بين  عظمي

اجتمداع صدغراي مدورد نظدر     . کشدور امدروزي دانسد     –وسطي را نزديک به مفهوم دول  

تدرين   ي اجتماع صغري يدا مدينده را کامدل   فاراب. ي يونان اس  فارابي مقتبس از آراي فالسفه

تواند به بهتدرين گونده بده سدعادت      داند و معتقد اس  انسان در اين اجتماع مي نوع جامعه مي

ي فاضدله   آورد، مدينده  اي که سعادت وکمال را براي انسان به ارمغان مي مدينه. واقعي برسد
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باشد کده بده    ، يعني کسي مياس  و رييس آن بايد کسي باشد که به مقام نبوت رسيده باشد

رسد فدارابي تقسديم اجتماعدات     به نظر مي. همه فرمانروايي کند و از هي  کس فرمان نپذيرد

. داند جمعي مي ي جهاني را متأثر از ارتباط متقابل با همديگر و زندگي دسته بزرگ و جامعه

ا تکيده بدر   اسد  کده در زمدان بحدران خالفد  بد       اسالمي  ي وي از نخستين انديشمندن دوره

آراي اهدل  »فلسدفي يونداني، بده ويدژه بدا نوشدتن کتداب ارزشدمند          ي آوردهاي انديشه دس 

و نظدام  ( صلي اهلل عليه و آلده و سدلم  )وارد بحث عقلي جانشين پيامبر اسالم  ، «فاضله ي مدينه

 (11: 1331حباحبايي، . )اسالمي شد ي حکومتي دوره

 عالمه نايينی . 2-2

هداي مشدروحي     نفکران و نويسندگان با شر  و توضيح نوشتهدر دوران مشروحي  روش

هدا و افکدار    ، زمينه را براي انتقدال، انديشده  ها انگلستان و جمهوري فرانسه در کتب و روزنامه

از منظدر   (31: 1332هاشدمي،   ). خواهي در بين مردم تح  ستم ايران فراهم نمودندد  مشروحه

حه، صرفاً حکومد  شدرعي مصدداق حکومد      عالمه ناييني از علماي مطر  در عصر مشرو

 .باشد ح  بوده و حکوم  خالف شرع، حکوم  غصب مي

ايشان مبتني بر حکوم  ح  و حکوم  جمعي مي باشد و در عصدر   ي نگرش و انديشه 

حکدومتي  . داندد  حکوم  جمعي را بهترين نوع حکوم  مي( السالم عليه)غيب  امام معصوم 

از نظدر  . باشدد ردم، و مبتني بر مصالح ندوعيِ اجتمداع مدي   که بنابر رأي اکثري  و مشارک  م

وي بهترين حکوم ، حکومتي اس  که معصوم در آن حکومد  نمايدد تدا امکدان لغدزش،      

او معتقدد بدود مسدلمانان بايدد بده نظدامي       . خطا و انحطاط، ظلم و فساد واستبداد از بين بدرود 

ه تدا حدد امکدان در برابدر     متصل شوند کده داراي قواعدد، مقدررات و دسدتورهايي باشدد کد       

. زورگددويي فرمانروايددان حددد و مددرزي گذاشددته شددود و مندداف، و مصددالح عامدده تددأمين شددود

 (112و 33-32: 1323ناييني،)

ايشددان در در مقدمدده رسدداله خددود در توجيدده مشددروحي  بدده تشددريح حقيقدد  اسددتبداد،   

کده در زمدان   پردازد و عقيده داشد    مي مشروحي ، قانون اساسي و مجلس شوراي اسالمي 

نخس  حکومد  اسدتبدادي کده هدم     : غيب  امام، حکوم  به اعتبار کيفي  بر دو نوع اس 

که در اين نظدام وي فرمدانروا را حداکم مطلد  و     . باشد معني با الفاظ تمليکه و خودسرانه مي
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، «مشددروحه»، «عادلدده« »مقيددده»نددوع دوم حکومدد ، . دانددد مالددک الرقدداب وفعددال اشدديا، مددي

 (31:1332هاشمي،  ) .توريه اس و دس« مستوله»

 ي اصل اين شدجره »گويد داند و مي عالمه ناييني جهل و ناداني مردم را عامل استبداد مي

استبداد، فق  همان بي علمي مل  اس  به وظايف سلطن  و حقوق مشترک نوعيده   ي خيبثه

. «و قددوام آن در عدددم مسددتولي  بدده ارتکدداب و محاسددبه و مراقبدده در مياندده بددودن اسدد      

 (11-11: 1323ناييني،)

تدرين   ايشان در باب سياس  براي موضوعات، شوروي ، آزادي و مساوات کده از مهدم  »

قائل شدده اسد ، و بدا بيدان احاديدث و       ي اسالمي  روند، ريشه اصول دموکراسي به شمار مي

روايات اصول مذکور را پذيرف ، و معتقد بود که حکوم  در اصل اسالم شدوروي  بدوده   

اسدد   ندداگزير تغييددر حکومدد  « امامدد  و واليدد »بداديه، و نيددز حکمرانددي از نددوع ندده اسددت

: 1323نداييني، ) . «باشدد  خودسرانه به مشروحي  از ضروريات دين اسالم و سداير شدراي، مدي   

31) 

که به تأييد آخوند خراسداني نيدز رسديده    « تنبيه االمه و تنزيه المله»ي  وي با تدوين رساله

کلي  اصول مشروحي  پرداخ  و مشروعي  نظام حکوم  قدانون را   بود، به دفاع نظري از

در رد اسدتبداد و تأکيدد بدر     ،مشدروحه  ي هي ايشدان در دور  تدأثير اصدلي انديشده   . تثبي  کرد

هدداي  دياندد  و آزادي بددود  کدده ايددن تأکيددد بددر دياندد  و آزادي در کددانون همدده رسدداله    

 (332-333: 1333حباحبايي، ). خواه قرار گرف  مداران مشروحه شريع 

 اهلل نوري شيخ فضل. 2-3

اهلل نوري در قدانون اساسدي مشدروحي  و مدتمم آن بده وضدو         شيخ فضل ي تأثير انديشه

هاي موضوع اصل دوم متمم قانون اساسي مشروحه يادگار انديشه« اصل حراز». مشهود اس 

اشدمي،  ه). يِ مشدروعه تأکيدد داشد    شيخ در نگرش سياسي خود بدر مشدروحه  . ايشان اس 

داند کده بده    ها مي فرقه و جديده و حبيعي مشرب ي ايشان منشأ مشروحي  را فتنه» (32:1332

چنانچده خدود او در ايدن راه    . صورت بسيار خوش اظهار شده و افراد را فريفته ساخته اسد  

ها نموده اس   و اولين گام انحراف را در انتخداب وکدال و مبعدوثين و اعتمداد بدر       مساعدت

نويسدي را   نامه و قانون نمايد اما بناي نظام ها اغما  مي بيند و نسب  به آن ادي مياکثري  آز
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کند، زيرا بده نظدر وي اگدر مطالدب      داند و آن را رد مي جعل و بدعتي و احداث ضاللتي مي

امور عرضه اس  اين ترتيبات و نتيجه الزم نيس  و اگر مقصد امور شرعيه و عامه اس  ايدن  

عجدل اهلل تعدالي   )اس  نه وکال ، و واليد  در زمدان غيبد  امدام زمدان      امر راج، به والي 

با فقها و مجتهدين اس  نه فالن بقال و بزاز و اعتبار اکثريد  آرا بده مدذهب    ( فرجه الشريف

) . «نويسي چه معني دارد و قدانون مدا مسدلمانان همدان اسدالم اسد        اماميه غل  اس  و قانون

 (32:1332هاشمي، 

اصول اول و دوم مدتمم  . زيادي بر تدوين قانون اساسي مشروحه داش  شهيد نوري تأثير

قانون اساسي مشروحه مبني بر رسمي  آيين تشي، و نظارت علمداي حدراز اول بدر مصدوبات     

ضدرورت  . هاي فکري شيخ شهيد بدود  ها و تالش مجلس معروف به اصل تراز حاصل انديشه

ايشدان بدود کده مدورد تصدويب قدرار        مصوبات مجلس با شرع از پيشدنهادهاي  ي انطباق همه

اصل دوم قانون اساسي مشروحه که ايشان در تدوين آن نقش اساسي را ايفدا نمدود،   . گرف 

. در تصويب اصل شوراي نگهبدان قدانون اساسدي گرديدد     بخش رهبران انقالب اسالمي  الهام

 (21: 1333ابوالحسني منذر، )

با تددوين قدانون اساسدي حددود و     بعد از صدور فرمان مشروحي  مجلسي تشکيل شد تا 

اهلل  شديخ فضدل  . اختيارات و وظايف شاه، دول  و مردم را نسب  به يکديگر مشخص نمايدد 

خواهددان بددرده بددود، پددس از شددروع بدده کددار مجلددس و  اهددداف مشددروحه نددوري کدده پددي بدده 

ظدام  ريدزي ن  اظهارنظرهاي نمايندگان به اين نتيجه رسيد که برخي از نمايندگان به دنبال پايده 

باشند و بدا توجده بده اينکده رو  و اسداس       سياسي همانند نظام سياسي کشورهاي اروپايي مي

قوانين عرفي و موضدوعي شدکل گرفتده بدود، در بيشدتر مدوارد تعدار          ي ها بر پايه اين نظام

داش ، از اين رو، وي تالش کرد تا با حضدور مدنظم خدود در     بسيار جدي با قوانين اسالمي 

بندا   قانون اساسي را بدر اسداس شدريع  اسدالمي      ي تدوين، رو  و شالودهجلسات کميسيون 

هداي   مخالفد  . خواهدان بده مخالفد  بدا وي برخاسدتند      کند تا جايي که بسياري از مشدروحه 

در . خواهان به عنوان حرفداري از استبداد و ديکتاتوري قلمداد شدد  اصولي ايشان با مشروحه

نون اساسي مشروحه، شيخ شهيد ازجملده روحدانيوني   ، به همگام تصويب متمم قا1112اکتبر 
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خواهدان عرفدي را نخورندد و معتقدد بودندکده       بود که مردم را آگاه نمود تا فريدب مشدروحه  

 .حاکمي  از آن خداوند، و نه مردم و شاه اس 

کدس پوشديده    تأثير انديشه و مباني فکري ايشان بر تدوين قانون اساسي مشروحه بر هي  

خدواه، اصدالحات و    مخالفدانِ مشدروحه   ي هاي سرسدختانه  ا توجه به مخالف نيس ، چرا که ب

 ي تصميمات متثر زيادي در تدوين قانون اساسي در مجلس داشدتند، از جملده آن کده همده    

قوانين بايد مطاب  با شرع باشدند و مجتهددين در هدر دوره بدراي تميدز آراي هيدأت مجتمعده        

پورمدتذن،  . )مجلدس مدورد تصدويب قدرار گرفد      نظارت داشته باشند که به اکراه از سدوي  

1332 :13-11) 

 شهيد صدر. 2-4

اهلل سيد محمدباقر صدر از جمله انديشمندان مسلماني بدود کده تدأثير مواضد،      شهيد آي 

ايدران از جهد  مطابقد  آن بدا      اش بر تدوين قانون اساسدي جمهدوري اسدالمي     فکرِ سياسي

ر ميان آثار و تأليفاتش در جه  تدوين قدانون  اين تالش د. موازين شرعي انکارناپذير اس 

. شدريع  اسدالم بسديار قابدل توجده اسد        ي بدر پايده   اساسي براي ايجاد يک نظدام اسدالمي   

 (123: 1321معموري، )

ايران بود کده   از اثرات مهم شهيد صدر حر  پيشنهادي قانون اساسي جمهوري اسالمي »

بود بده محضدر ايشدان    ( ره)و امام خمينيشاهرودي که راب  وي   هاشمي  توس  سيد محمود

ترين اسباب به شهادت رسداندن ايشدان شدد و از     اين حر  در نهاي  يکي از مهم. تقديم شد

: 1332جعفري، ). «شاگردان شهيد صدر گرفته تا محققان خارجي بر اين مطلب اذعان دارند

تددوين شدده در   ندويس   رسد اهمي  حر  شهيد صدر باعث ناکام ماندن پيش به نظر مي (11

نويس ارائده شدده از سدوي شدهيد      در نهاي  پيش (111: 1321معموري، ). دول  موق  شد

بهشتي و ديگر ياران حضرت امام راحل بدا تکيده بدر ايدن حدر  در مجلدس خبرگدان قدانون         

 .اساسي تصويب شد

ي ايشان با توجه به شناخ  و فهدم درسدتي کده از قدانون اساسدي جمهدوري        تأثير انديشه

معمدوري،  ). شدود  مي ايران داشتند در اصول راج، به ح  حاکمي  به وضو  ديده مدي اسال

1321 :111) 
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حر  شهيد صدر درباره حاکمي  اس  کده مطداب  آن حاکميد  مطلد  از آن     ( 1)ماده 

در . خداوند اس  به اين معني که انسان آزاد اس  و هي  فرد و گروهي بر او برتدري نددارد  

باشد هرگونه سلطه بدر انسدان    نون اساسي کنوني برگرفته از آن ميقا( 23)اين حر  که اصل 

حاکميد  مطلد  از آن   »( 23)مطاب  اصدل   (11: 1332جعفري، . )شود براي هميشه نابود مي

کددس  خداوندد اسدد  و هدم او انسددان را بدر سرنوشدد  خدويش حدداکم سداخته اسدد  و هدي       

منداف، فدرد و يدا گروهدي خداص      تواند اين ح  الهي را از انسان سلب کند يا در خدم   نمي

 .«قرار دهد

گدذاري در جمهدوري اسدالمي     اساس قانون»فرمايد  حرحش مي( 2)شهيد صدر در ماده 

جعفدري،  ). «شدود  ها در پرتدو شدريع  اسدالمي وضد، مدي      ي برنامه احکام اسالم اس  و همه

ي  کليده »باشدد کده حبد  آن     بخش اصل چهارم قانون اساسي ما مي اين ماده الهام (12: 1332

قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگدي، نظدامي، سياسدي و غيدره     

ي اصول قانون اساسدي و   اين اصل بر احالق و عموم همه. بايد براساس موازين اسالمي باشد

 .«قوانين و مقررات ديگر حاکم اس 

آنجدا کده رهبدري هدم     از . باشدد  اهلل صدر در مورد رهبري مدي  حر  شهيد آي ( 3)ماده 

شددرع و  ي مشدروعي  خدود را از ناحيده   . باشددد داراي مشدروعي  و هدم داراي مقبوليد  مدي    

ايشان بر اين باور بودند رهبدري  . آورد انتخاب مردم به دس  مي ي مقبولي  خود را از ناحيه

وظيفه دارد نظارت مستمر بر راه و روش و حرکد   ( السالم عليه)در زمان غيب  امام معصوم

ايشدان معتقدد بدود    . م  اسالمي در جه  تحق  خالف  عمومي انسان در زمين داشته باشدا

هايي نظير علم، عدال ، آگداهي سياسدي، تددبير و شايسدتگي      مرج، ناظر بايد داراي ويژگي

اسالمي بايد مجتهد مطلد  باشدد، کده     ي وي همچنين بر اين عقيده بود که رهبر جامعه. باشد

قدانون اساسدي جمهدوري اسدالمي ايدران مصدوب شدد و باعدث          ندويس  پيش( 111)در اصل 

تحکيم جايگاه مرجعي  در قانون اساسي شده اس ، اما در بازنگري قانون اساسدي در سدال   

، شوراي بازنگري در مورد مرجعي  ترديد داش  که سرانجام ايدن ترديدد بده حدذف     1333

 (12-13: 1332جعفري، ). انجاميد( 111)بند اول اصل 
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اي تحد  تدأثير    بندي کلي بايد گف  اغلب اصول قانون اساسدي بده گونده    جم،باري در 

بده عندوان نمونده    . ها دخال  داشته اس  شهيد صدر بوده اس  و وي در تدوين آن ي انديشه

گانده موضدوع اصدول     هدا، قدواي سده    در اصول مربوط به شوراها، حقوق مل ، حقوق اقليد  

ي  که جه  احتراز از احاله( 133)و ( 132)، (133)، (122)، (11)، (31)، (33)، (32)، (21)

 .نماييم سخن آنها را بررسي نمي

 

 شهيد بهشتی بر تکوين قانون اساسی  ي موردپژوهی تأثير انديشه. 3

اهلل شهيد سيدمحمد حسيني بهشتي از انديشمندان بزرگ انقالب اسالمي بودند کده   آي 

بهشتي کده امدام و مدردم بده     ». ام دادندخدمات زيادي در جه  پيروزي انقالب اسالمي انج

ح  به او لقب شهيد مظلوم را دادند از ارکدان مدديري  و اقتددار انقدالب اسدالمي ايدران در       

برخي معتقدند او بي جايگزين بود که به علد  قددرت مدديري  و وسدع      . بود 1322سال 

د سرش  فرهند   نظير، قادر بو احالعاتش در جهان معاصر و در عين حال اعتماد به نفس بي

 (31: 1331رضوي،). «و مناسبات و شراي  انقالب را دگرگون کند

: 1312جليلدي،  )نويس قانون اساسي نقش بده سدزايي داشدته اسد       ايشان در تدوين پيش

تدوين قانون اساسي حاصل کار بسيار مفيدد و ارزشدمند و مدديري  توانداي ايشدان بده       »( 23

بدا توجده بده حضدور مجتهددين و       (33:1331اني، ميرخد ). «عنوان اولين مجلس خبرگان بدود 

اي کده در آن مجلدس حضدور داشدتند،      مراج، بزرگ امروزي و مقامدات علمدي و بلندپايده   

جلسات بدا   ي انتخاب ايشان به عنوان نايب رييسي مجلس، هر چند در اصل مديري  و اداره

مل ايشان بر تمدامي  ايشان بود، از توان علمي و فکر روشن، تفکر قوي، نظم ويژه و تسل  کا

 .گرف  علوم حوزه و دانشگاه نشأت مي

 تأثير انديشه شهيد بهشتی بر شکل حکومت و نظام سياسی. 3-1

شهيد بهشتي معتقد بود سرآغاز اصول قانون اساسدي جمهدوري اسدالمي ايدران بايدد بدا        

شود تدا بده ايدن وسديله روش حکدومتي مدورد نظدر قانونگدذار         موضوع مهم حکوم  شروع 

ص شود تا از اين حري  چرايي ابتناي روش حکوم  در ايدران بدر جمهدوري اسدالمي     مشخ

از  (113: 1333صورت مشرو  مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسدي ،  . )تبيين شود
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 ي آن ايدن اسد  کده ايدن نظدام ثمدره       ي دليل التزام اين مجلس و کارهاي آينده»ديد ايشان 

ها و عقايد مل  ما ريشه دارد، اين دليدل اول آن   در آرمانباشد و  انقالب خونين مردم ما مي

ها و  رنج ي بهاي شهيدان فراوان و عزيز و آسيب ديدگان فراوان و ثمره همچنين خون. اس 

ديددده و محددروم و زيددر فشددار اسدد  کدده مبددارزه و     هدداي مددداوم يددک ملدد  سددتم   تددالش

هداي اخيدر از پدانزده     در سدال  اش ي نهايي اي بس ديرينه دارد و مرحله هايش سابقه فداکاري

هزار و سيصد و چهل و دو تاکنون شکل و اسلوب ويژه برجسدته خدودش را    خرداد ماه يک

صدورت  . )«ي دو سدال اخيدر بدوده اسد      اش در حال  انقالبي گسدترده  داشته و تجلي نهايي

وي معتقدد بدود    (113-112: 1333مشرو  مذاکرات مجلس بررسي نهايي قدانون اساسدي ،   

پرسدي   باشد و دوم اينکده آراي ملد  مدا در همده     ند اصال  نظام جمهوري اسالمي مياين س

هزار و سيصد و پنجاه و هشد  تجلدي آمداري اصدال       دهم و يازدهم فروردين ماه سال يک

صدورت مشدرو  مدذاکرات مجلدس بررسدي نهدايي       ). باشد نظام جمهوري اسالمي ايران مي

ايدران   ومد  در نظدام جمهدوري اسدالمي     وي در خصدوص حک  (112: 1333قانون اساسي ، 

مواظدب    بايدد چهارچشدمي   عزيزان من، از همين ابتداي جمهوري اسدالمي  : فرمايد چنين مي

باشيم که دچار انحراف نشويم  در اسالم حکوم  در خ  اشباع و ارضداي ميدل بده قددرت     

و هدر   حرام اس ، معصي  اس  و حکوم  يعني شراي  و امکانات بيشتر در اختيار گدرفتن 

. تدر اسد    اش سدنگين  کسي شراي  و امکانات بيشتر خددم  در اختيدارش بگذارندد وظيفده    

 (233-232: 1331انتشارات واحد فرهنگي بنياد شهيد، )

تدوان گفد  شدکل حکومد  مدورد نظدر وي جمهدوري        با توجه به آنچه گفتده شدد مدي   

را کده ايشدان   بود، جمهوري از آن جه  که حکوم  متکي به آراي مردم اس ، چ اسالمي 

  سدداالري معتقددد بددود و حکومدد  جمهددوري را حکومدد  مددردم و حکومدد  ملدد  بدده مددردم

مکتب اسدالم   ي اش بر پايه بودن حکوم  هم از آن جه  که جمهوري اسالمي . دانس  مي

 .اس 

ايشان معتقد بود اسالم، نظام سياسي خاصدي بدراي دوران غيبد  دارد کده بدا هدي  نظدام        

نيدا،   هدداي  ). ، که از آن به نظام ام  و امامد  تعبيدر کدرده اسد     سياسي قابل تطبي  نيس 

ايشان در جلسه شص  و ششم بررسي نهايي تدوين قانون اساسدي در خصدوص    (23: 1311
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مدا بدراي نظدام آيندده بهتدرين ندامي کده        »کشور اين چنين اظهار نمدود   ي نظام سياسي آينده

سد ، نظدام امامد  و امد  و امدامتي کده       توانيم انتخاب بکنيم، همان نام اصيل اسدالمي ا  مي

همين حور از نظر واژه و ريشه با هم يک ريشده دارندد و از يدک مصددر هسدتند و در مقدام       

صورت مشرو  مدذاکرات مجلدس   . )«عيني  هم يکي هستند، و اين اس  آرزوي بزرگ ما

 (1333: 1333بررسي نهايي قانون اساسي، 

ل متعددي از جمله بندهاي پنجم، پدانزدهم  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصو

. متضمن نظام امد  و امامد  اسد    ( 132)و ( 22)، (11)، (2)و اصول ( 3)و شانزدهم اصل 

ترين شکل نظام در زمان کندوني کده الگدوي نظدام      گويا مناسب» (111: 1331آراسته، جوان)

آراسدته،   جدوان ) . «باشدد  تواند قابل انطباق بر آن باشد، شکل جمهوري مدي  ام  و امام  مي

1332 :113) 

شهيد بهشتي نظام سياسي را که از فرهن  ديگري اخذ شده باشدد بدراي مکتدب اسدالم     

رو مبناي فکري ايشان مبناي نظام ام  و امام  در دوران غيبد    دانس   از اين کارآمد نمي

و متدأثر از   اي بود  چرا که اين نظدام همانندد نظدام مشدروحه، عاريده     ( السالم عليه)امام معصوم

بدا آن قابدل مقايسده     فرهن  غرب نبود بلکه مربوط به فرهن  اسدالم اسد  و هدي  نظدامي     

هداي آن محسدوب    تدرين ويژگدي   که مکتبدي بدودن و تحميلدي نبدودن از مهدم      نظامي . نيس 

نظامي که در رأس آن اصول کلي و عمل اسالم بر اسداس کتداب و سدن  اسد  و     . شود مي

فکر و همراه مدردم   گيرد بايد همانند پيامبران هم مطلوب قرار مي کسي که در رأس اين نظام

 .مردم نباشد ي اي ميان وي و عامه اي که هي  فاصله باشد به گونه

به دليل اينکه در هنگام انقالب، عنوان نظام ام  و امام  هنوز براي اغلب مردم روشدن  

فهم و درک بود و بعد از آن نبود، به عنوان شعار اول حکوم  اسالمي انتخاب شد که قابل 

خواهدد، آن زمدان گفتده     هم هنگامي که مشدخص شدد نظدام حکدومتي ريديس جمهدور مدي       

. ولي نام اصلي، حقيقدي و کامدل ايدن نظدام، نظدام امد  و امامد  اسد         . جمهوري اسالمي

 (31: 1311حسيني بهشتي، )

يد قدانون اساسدي از ديگدر اصدولي اسد  کده توسد  شده        ( 2)والي  فقيه موضوع اصل 

صورت مشرو  مذاکرات مجلس بررسدي نهدايي   ). بهشتي متن آن تنظيم و نوشته شده اس 
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شهيد بهشتي والي  فقيه را به عنوان مرجعي  سياسي و رهبدري   (323: 1333قانون اساسي ، 

و فقهدي دارد زيدرا مرجعيد  علمدي      اي با مرجعي  علمي  داند که تفاوت عمده اجتماعي مي

باشد، ولي مرجعي  سياسي و  ف فردي و رواب  افراد با يکديگر ميتکالي ي مربوط به حوزه 

مبندي بددر   ي از منظدر وي شددبهه . باشددد مدي  اجتمداعي و عمددومي   ي رهبدري مربددوط بده حددوزه  

 ي ناسازگاري والي  فقيه بدا جمهوريد  از اسداس اشدتباه اسد  زيدرا حاکميد  در جامعده        

تواندد حکومد     م باشد وکسي ميدر زمان غيب  از آن فقيهي اس  که منتخب مرد اسالمي 

شدناس، آگداه و عدادل، شدجاع و منتخدب       باشد که فقيه دين کند و زمامدار مملک  اسالمي 

 .مردم باشد

 شهيد بهشتی بر حقوق ملت و ساختارهاي اساسی ي تأثير انديشه. 3-2

تدوان از منظدر حقدوق ملد  و      هداي شدهيد بهشدتي در قدانون اساسدي را مدي       تأثير انديشده 

 .اي اساسي مطالعه نمودساختاره

 حقوق ملت. 3-2-1

موضدوع فصدل سدوم قدانون       هداي عمدومي   شهيد بهشتي در مورد حقدوق ملد  و آزادي  

گري متفاوت اس  و ديدن اسدالم در    گري و ال ابالي اساسي اعتقاد داش  که آزادي با اباحه

و بدراي  داشدتن فضداي گفتگد    وي بدا بداز نگده   . کندد  تر رشد مي فضاي آزاد و باز خيلي سري،

کنندده، منطقدي و    مخالفين و منتقدين سياسي و عقيدتي اگر همراه با دفاعيات و داليدل قدان،  

 .خواهد شد پسند باشد مواف  بود، چون باعث رشد تعالي جامعه اسالمي  محکمه

ايشان ضمن تأکيد بر ضرورت برخدورد بدا مجرمدان و متجداوزين بده حدريم شخصدي و        

اسدالمي   ي با کساني که افکارشان با مکتدب اسدالم وجامعده    آزادي افراد، اعتقاد داش  بايد

و  علمدي   ي بده مثدل، مقابلده    ي کنند، بده جداي مقابلده    فکري مي ي باشد و مبارزه سازگار نمي 

 .دهد عکس مي ي وغير فرهنگي نتيجه فرهنگي صورت گيرد زيرا برخوردهاي غير علمي 

يده داش  که هي  استثنايي نبايد ايشان با شکنجه و اعمال آن به شدت مخالف بود و عق

 (222: 1311حسيني بهشتي، ). در اين مورد وجود داشته باشد

افراد ملد  حد  دارندد     ي شهيد بهشتي ضمن مخالف  با تحصيل اجباري، معتقد بود همه

 .تحصيالت داشته باشند و از تحصيالت رايگان برخوردار باشند
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 قوه مقننه. 3-2-2

ايران در فصل پنجم در بيان حاکمي  ملد  اعمدال قدوه     ي قانون اساسي جمهوري اسالم

 :مقننه را به دو صورت مقرر داشته اس 

اعمال قدوه مقننده از حريد  مجلدس     »قانون اساسي مقرر شده اس  ( 23)نخس  در اصل 

شود و مصدوبات آن پدس از    اس  که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي شوراي اسالمي 

 .«گردد جرا به قوه مجريه و قضاييه ابالغ ميحي مراحل قانوني براي ا

در مسائل بسيار مهم اقتصدادي سياسدي،   »قانون اساسي نيز آمده اس  ( 21)دوم در اصل 

پرسي و مراجعه مستقيم به آراي  اجتماعي و فرهنگي ممکن اس  اعمال قوه مقننه از راه همه

ويب دو سدوم مجمدوع   بايد بده تصد   درخواس  مراجعه به آراي عمومي . مردم صورت گيرد

به اين ترتيب قوه مقننه با همکاري مشترک مجلس وملد  اعمدال   . «نمايندگان مجلس برسد

البتدده بددا وجددود نهدداد هميشددگي قددوه مقنندده، حدد  مجلددس بددراي وضدد، قددوانين در  . شددود مددي

. نيدداز چنددداني بدده اعمددال مسددتقيم قددوه مقنندده ندددارد     ( 21)مسددايل مطدداب  اصددل    تمددامي

 (33: 1333هاشمي، )

جايگاه قوه مقننه در کشور ما مثل جايگاه فکر در مکانيزم بدن انسان در زندگي اوس  »

و جايگاه تدبير اس ، و بدون آن کشور نه تنها دچار رکدود بلکده در معدر  ندابودي قدرار      

 (331: 1332عميدزنجاني، ) .«گيرد مي

گداه   هدي   کنندده دارد ولدي   پرسي هر چند نقشدي کنتدرل   قانون اساسي همه( 21)در اصل 

پرسي نيز مدا را   مقننه به همه ي تواند جاي دستگاه قانونگذاري را بگيرد وحتي تعميم قوه نمي

دار مسدتولي   که متشدکل از منتخبدين ملد  بدوده و عهدده      از وجود مجلس شوراي اسالمي 

. کندد  نيداز نمدي   اخذ تصميم در برابر حوادث و رويدادهاي اجتمداعي و فرهنگدي باشدد، بدي    

 (331: 1332ني، عميدزنجا)

وي در . نمدداييم در ادامدده ديدددگاه شددهيد بهشددتي را در ايددن مددورد بررسددي و تبيددين مددي  

در اينجا در حقيق  سه ستال مطدر   »گويد  قانون اساسي اين چنين مي( 23)خصوص اصل 

گوييدد، مجلدس قانونگدذار اسد ، بده چده        اس ، يکي اينکه آيا مجلس شوراي ملي که مدي 

و تا چه حد قانونگذار اس ؟ توضيح آقاي شيباني اين بدود کده ايدن    معني قانونگذاري اس  
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کندد، از ايدن    کندد کده او تصدرف در امدور شدرعي نمدي       را بعداً وظايف قوه مقننه روشن مي

گذشته وقتي شما شوراي نگهبان گذاشدتيد،خود بده خدود تدأمين اسد ، دوم اينکده شدوراي        

دانديم از   يدزي آن عدام اسد ؟ همده مدي     کند، يا ح  مم نگهبان تنها از لحاظ شرع مميزي مي

آيد يعني منظور اين اس  که کدار شدوراي نگهبدان     لحاظ شرع اس ، منتها وظايفش بعد مي

وقتدي  . انطباق قوانين با قانون اساسي و شرع اس  نه از نظر اينکه اين قانون خوب اس  يا بد

جمهور مميدزي   عدم مخالفتش روشن شد، آن ديگر دخالتي ندارد سوم اينکه امضاي رييس

اس  يا تشريفاتي؟ من هم از حرف آقاي سبحاني اين حور فهميدم که اگدر ريديس جمهدور    

خدوب ايدن يدک پيشدنهاد اسد       . تواند به مجلس برگرداند فهميد قانون قابل اجرا نيس  مي

صدورت مشدرو  مدذاکرات    ). «هدا مخدالف باشدند    ولي ممکن اس  با اين پيشدنهادها خيلدي  

 (231: 1، ج 1333نون اساسي ، مجلس بررسي نهايي قا

گفته آن اس  که شهيد بهشتي معتقدد بدود مجلدس شدورا کده از       مستنب  از مطالب پيش

شود، مجلس قانونگدذاري اسد  وکدارش وضد، قدوانين       نمايندگان منتخب مل  تشکيل مي

قدوانين مصدوب مجلدس بايدد     . شدود  تري بيان مدي  باشد که در اصول بعد به نحو مشخص مي

شدوراي نگهبدان   . ق با قانون اساسي و شرع بده شدوراي نگهبدان فرسدتاده شدوند     ازجه  انطبا

پردازد وح  دخال  در کار مجلس را ندارد و در هر جايي کده از   صرفاً به انطباق قوانين مي

نظر انطباق با قانون اساسي مشکلي پيش بيايدد مرجد، آن شدوراي نگهبدان اسد ، و در ايدن       

 .ديگران مالک و معيار نيس  رابطه برداش  ونظر رييس جمهور و

در فصدل پدنجم قدانون اساسدي بده      ( 21)و ( 23)جايگاه اين قوه در نهاي  مطاب  اصدول  

شهيد بهشتي به خوبي تأثيرگذار بود، چدرا کده بعدد از    ( 23)در اصل . خوبي تبيين شده اس 

ر هاي زياد ميان نمايندگان مجلس خبرگان ايشان متن کنوني اصل مدورد نظد   بحث و بررسي

رأي ممتن، به  2رأي مخالف و  3رأي مواف ،  21گيري نمود که سرانجام با  را قرائ  و رأي 

: 1، ج 1333صورت مشرو  مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسدي ،  )تصويب رسيد

 .اظهارنظر خاصي نداشتند( 21)اما درمورد اصل   (221
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 جايگاه قوه مجريه. 3-2-3

مجريه با ترتيدب خداص، قائدل بده       ، براي رييس قوه1323قانون اساسي سال ( 31)اصل  

بود، اما بايد گف  که وجدود دو نهداد   « رهبري، رياس  جمهوري و دول » ي گانه ارکان سه

کده از همدان ابتددا بده صدورت مجدزا بودندد از همدان آغداز          « دولد  »و « رياس  جمهوري»

خصدوص عددم تناسدب     اشدکاالت عملدي متندوع در   . ما را با مشکل مواجه سداخ   ي جامعه

هددا،  جمهددور بددا اختيدارات وي در نصددب و عددزل وزيدران، در سياسدد    موقعيد  مهددم ريديس  

تصميمات و به حور کلي عدم هماهنگي در اين قوه کامالً واضدح بدود، بده ترتيبدي کده تنهدا       

رسيد اصال  اصول براي ايجاد يدک مدديري  منسدجم و هماهند       راهکاري که به نظر مي

پس  نخس  وزيري براي هميشه حذف شد و  1333قانون اساسي سال  بود که در بازنگري

. قانون اساسي بده صدورت کندوني اصدال  گرديدد     ( 31)اين مشکل حل شده اس   و اصل 

 (233: 1333هاشمي، )

اعمال قدوه مجريده جدز در    »قانون اساسي ( 31)از اين رو جايگاه اين قوه به موجب اصل 

رهبري گذارده شده، از حريد  ريديس جمهدور و     ي رعهدهاموري که در اين قانون مستقيماً ب

 .، به خوبي مشخص شده اس «وزرا اس 

شهيد بهشتي در خصوص اين اصل نظر خاصدي نداشدتند بلکده تنهدا يدک ايدراد شدکلي        

اضدافه و آن را بعدد از قدوه مجريده     « جدز »ي  نسب  به اصل وارد کردند کده حتمداً بايدد واژه   

. باشدد  قانون اساسي مدي ( 113)اصل در تضاد کامل با اصل  بياوريم  در غير اين صورت اين

دليدل   (1313: 3، ج 1333صورت مشرو  مذاکرات مجلس بررسي نهايي قدانون اساسدي ،   )

مستولي  اجراي قانون اساسي و رياسد  قدوه مجريده    ( 113)اين امر آن اس  که حب  اصل 

از ايدن  » .يديس جمهدور اسد    شود، برعهده ر جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي

. قانون اساسي مستقيماً بر عهده رهبدر اسد   ( 31)رو بخشي از وظايف قوه مجريه حب  اصل 

در عين حال تنفيذ و امضاي حکم رياس  جمهوري و نيز عزل وي پس از رأي مجلس و يدا  

تفهيم ديوان عالي کشور معين بر عدم صالحي  رييس جمهور، نظارت جام، رهبدري را بدر   

بايدد افدزود کده ايشدان در پاسدخ حضدرت        (132: 1333عليخداني،  ). «دهدد  قوه نشان مي اين

منظور از قوه مجريه يعني هر نيرويي کده در  »اهلل مکارم شيرازي چنين اظهار داشتند که  آي 
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اجرا هس ، يکي از نيروهايي که در اجرا هس  ارتش اس ، بنابراين، اين نيروي ارتش کده  

هاي ديگر هدم احيانداً      به دس  رييس جمهور و وزرا نيس ، دس داخل در قوه مجريه اس

: 1، ج 1333صورت مشرو  مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ). «دخال  دارند

232) 

ها و نهادهدايي هسدتند کده     مستفاد از اين مطلب آن اس  که از منظر شهيد بهشتي ارگان

ها نظارتي ندارد بلکده تحد  نظدارت     بر آن  هباشند ولي اين قو قوه مجريه مي ي زير مجموعه

 33رأي ممتند، در مقابدل    3رأي مخدالف و   3در نهاي  ايدن اصدل بدا    . باشند نهاد رهبري مي

صدورت مشدرو  مدذاکرات مجلدس بررسدي نهدايي قدانون        ). رأي مواف  به تصدويب رسديد  

 (1312: 1، ج 1333اساسي، 

 جايگاه قوه قضاييه. 3-2-4

قانون اساسي جايگاه قدوه قضداييه را بده خدوبي ترسديم نمدوده        در فصل پنجم( 31)اصل 

هداي دادگسدتري اسد  کده      دادگاه ي اعمال قوه قضاييه به وسيله»به موجب اين اصل . اس 

و  تشکيل شود و به حدل و فصدل دعداوي و حفدد حقدوق عمدومي       بايد حب  موازين اسالمي 

 .«حدود الهي بپردازد ي گسترش و اجراي عدال  و اقامه

يد بهشتي در پاسخ به ستال حاهري گرگاني در مجلس خبرگان بررسي نهايي قدانون  شه

اساسي مبني بر اين که آيا غير از شوراهاي دادگستري، دادگداه ديگدري ندداريم؟ فرمودندد     

دادگداه شدرع، دادگداه انقدالب و غيدره داخدل قضدايي        . همه بايد داخدل دادگسدتري بشدود   »

صدورت مشدرو  مدذاکرات مجلدس بررسدي      ). «اسد   آيد، چون دادگستري ما اسدالمي   مي

 (223: 1، ج 1333نهايي قانون اساسي، 

هداي دادگسدتري وجدود نددارد، و      از منظر شهيد بهشتي هدي  دادگداهي بده جدز دادگداه     

مشکالت و دعاوي مردم بايد  ي شود و همه ها را شامل مي دادگاه ي دادگستري اسالمي همه

امور مربدوط بده قدوه قضداييه      ي اي که همه به گونه حل و فصل شود، در دادگستري اسالمي 

در نهايد  ايدن اصدل    . پذيردهاي اسالمي مطاب  با موازين اسالمي صورت مي توس  دادگاه

صددورت ). رأي موافدد  بدده تصددويب رسدديد 31رأي ممتندد، در مقابددل  2رأي مخددالف و  2بددا 

 (223: 1، ج 1333مشرو  مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 
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قانون اساسي، شهيد بهشتي مخالف با تفکيدک  ( 22)در مورد تفکيک قوا موضوع اصل  

گانده   قوا به سبک مدرن و جوامد، غربدي بدود زيدرا واليد  و رهبدري را در رأس قدواي سده        

 .داند به حوري که بايد زير نظر والي  امر و امام  ام  باشند مي

سياسدي امد  و امامد  ميدان دولد ،      گانه معتقد بودند در نظام  ايشان در مورد قواي سه

شود و هدر يدک از ايدن     و شوراي عالي قضايي اختالفي مشاهده نمي مجلس شوراي اسالمي 

سه نهاد با رعاي  حدود و وظايف و اختياراتشدان بدراي خددم  بيشدتر بده مدردم و انقدالب        

ر  کنند  و کوشش آنان از هماهنگي مطلوبي برخوردار اس  و اگر تعدا  تالش مي اسالمي 

هاي روشني دارد و وظايف و اختيارات هر سده   حل و اختالفي پيش آيد در قانون اساسي راه

قوه مشخص اس   و هر جا توضيح و تفصديلي الزم باشدد قدوانين مصدوب مجلدس شدوراي       

کنندد  و هدر جدا کده از نظدر انطبداق بدا قدانون اساسدي           نقاط مجمل آن را روشن مي اسالمي 

در ايدن رابطده، برداشد  و نظدر ريديس      . شوراي نگهبان اسد  مشکلي پيش بيايد، مرج، آن 

 .جمهور و ديگران مالک نيس 

 

 گيري نتيجه

گيري و تکوين قوانين اساسي در جوام،  هاي حقوقي بر شکل در اين نوشتار تأثير انديشه

 .به حور مختصر ارائه شد

غيدر قابدل    هاي اجتمداعي و سياسدي تدأثير   در هر دو سن  اسالمي و غربي آرا، و انديشه

گيدري   در ايدن ميدان در شدکل   . گيري، اصال  و تحول قوانين اساسي دارند اجتنابي بر شکل

هداي حضدرت امدام     تدوان بده وضدو  تدأثير انديشده      قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي

بندابراين در راسدتاي پرسدش و    . ، شهيد صددر و شدهيد بهشدتي را مالحظده نمدود     (ره)خميني

 ي هاي حقدوق عمدومي و نحدوه    مستقيمي ميان انديشه ي گف  که رابطهاصلي بايد  ي فرضيه

 .گيري و تکوين قوانين اساسي وجود دارد شکل

اصول ناظر بدر ندوع حکومد ، واليد  فقيده، شدوراها، حقدوق ملد ، حاکميد  ملدي و           

هاي گانه به حور مسقيم و غير مسقيم متأثر از تفکرات و انديشه وظايف و اختيارات قواي سه

 .گرفته از فقه اسالمي منعکس در آراي شهيد بهشتي بودندنشأت 
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شکل حکوم  مورد نظر شهيد بهشتي جمهوري اسدالمي بدود  جمهدوري از آن جهد      

نظدام سياسدي مطلدوب وي در دوران غيبد  امدام      . که حکوم  بر آراي مردم متکدي اسد   

يداري بدودن از   نظامي که مکتبدي بدودن و اخت  . ، نظام ام  و امام  اس (السالم عليه)معصوم

 .گيرد الشراي  قرار مي شود و در رأس آن فقيه جام، هاي آن محسوب مي ترين ويژگي مهم

رأي قداح،   ي شهيد بهشتي در مورد قانون اساسي بر اين باور بود که ايدن قدانون بدر پايده    

مردم که نوع حکوم  ايران، جمهوري اسالمي اسد  تهيده و تنظديم شدده اسد  و بايدد در       

ها را تدأمين   اقشار و گروه ي حاد مل  اسالمي به کار گرفته شود و مناف، همهجه  مصالح آ

 .نمايد

 

 منابع
 ،ورز و دادخدواه  مصلح ديدن : اهلل نوري شيخ فضل ش،1333 ،علي ،ابوالحسني منذر. 1

 .23ش ،فصلنامه مطالعات تاريخي

 ش،1333 ،اداره کددل امددور فرهنگددي و روابدد  عمددومي مجلددس شددوراي اسددالمي. 2
مشددرو  مددذاکرات مجلددس بررسددي نهددايي قددانون اساسددي جمهددوري    صددورت

 .3و  2و  1چا، ج يب ،مجلس شوراي اسالمي ،تهران ،اسالمي ايران

فصدلنامه   ،زدگدي  اولين شهيد انتقاد از غدرب و غدرب   ش،1332 ،منصور ،پورمتذن. 3
 .13ش ،پانزده خرداد

ي جمهددوري تددأثير افکدار شددهيد صددر بدر قددانون اساسد     ش،1332 ،علدي  ،جعفدري . 3
 .122ش ،ماهنامه معرف  ،اسالمي ايران

داري  نامده بررسدي تدأثير انديشده حکومد       پايدان  ش، 1312 ،الده  آيد   ،مراد جليلي. 2
کارشناسدي   ،گيري قانون اساسي جمهدوري اسدالمي ايدران    شهيد بهشتي بر شکل

 .ارشد حقوق عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز

جمهوريدد  و اسدددالمي  در قددانون اساسدددي    ش،1332 ،حسدددين ،آراسددته  جددوان . 3
 .113ش ،فصلنامه حکوم  اسالمي ،جمهوري اسالمي ايران

 .2چ ،بوستان کتاب ،قم ،مباني حکوم  اسالمي ش، 1331 دددددددددددددددددددد ،. 2
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 ،نشر بقعده  ،تهران ،مباني نظري قانون اساسي ش،1311 ،سيدمحمد ،حسيني بهشتي. 3
 .3چ

دفتدر مطالعدات    ،تهدران  ،قدانون اساسدي مدينده    ش،1333 ،دمحمدعليسدي  ،ديباجي. 1
 .چا بي ،فرهنگي گروه مطالعات بنيادين حکومتي

 ،ايددران حقددوق اساسددي و سدداختار جمهددوري اسددالمي  ش،1333 ،قاسددم ،شددعباني. 11
 .23چ ، احالعات ،تهران

نشددريه اقتصدداد،   ،ي سياسددي فددارابي  انديشدده ش،1331 ،سدديدجواد ،حباحبددايي. 11
 .32ش ،اقتصادي –حالعات سياسي ا

 ،ي ايران و نظريه حکوم  قانون در ايدران  تأملي درباره ش،1333 دددددددددددددددددددد ،. 12
 .2چا، ج بي ،انتشارات ستوده ،تبريز

فصددلنامه  ،در جمهددوري اسددالمي ايددران نظددارت ش،1333 ،اکبددر علددي ،عليخدداني.13
 .23ش ،السالم پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه

 :هاي فکري اصل تفکيک قدوا  ريشه ش،1331 ،پرويز و صادقيان، نادعلي ،علوي. 13
فصدلنامه مطالعدات    ،ي تفکيک قدوا  هاي سياسي بر پايه بندي نظام اهمي  و دسته
 .2ش ،حقوق خصوصي

مبدداني حقددوق اساسددي   : 1حقددوق اساسددي  ش،1332 ،عباسددعلي ،عميدددزنجاني. 12
 .چا بي د،نشر مج ، تهران ،جمهوري اسالمي ايران

ترجمده سديد جعفدر     ،هداي اهدل مدينده فاضدله     انديشده  ش،1323 ،ابونصر ،فارابي. 13
 .چا بي ،تهران، نشر حهوري، سجادي

تحقيدد  بددوعلي  ،آرا، اهددل المديندده الفاضددله و مضددادتها ،م1112 دددددددددددددددددددددد ،. 12
 .چا بي ،بيروت، دارالمکتبه الهالل، ملهم

 ،حقدوق اساسدي و نهادهداي سياسدي     ش،1322 ،بوالفضدل ا ،پنداهي  شريع  قاضي. 13
 .3چا، ج بي ،تهران، نشر دانشگاه تهران

 ،تهدران، نشدر ميدزان    ،حقوق اساسي و نهادهداي سياسدي   ش،1333 دددددددددددددددددددد ،. 11
 .12چ

قدم، انتشدارات    ،نظريه سياسي شدهيد محمددباقر صددر    ش،1321 ،علي ،معموري. 21
 .چا بي ،اشراق
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 ،تفکيک قوا، واليد  مطلقده فقيده و اسدتقالل قدوا      ش،1332 ،رنژاد، محمدمنصو. 21

 .11ش ،فصلنامه حکوم  اسالمي

فصدلنامه شدوراي    ،سيري در سيره شدهيد بهشدتي   ،تا بي ،السادات ميرخاني، عزت. 22
 .فرهنگي اجتماعي زنان

تددر انتشددارات دف قددم، ،الملدده االمدده و تنزيدده تنبيدده ،ق1323 ،ندداييني، ميددرزا محمددد. 23
 .1چ ،تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

تهدران،   ،ايدران  حقوق اساسي جمهدوري اسدالمي    ش،1332 ،هاشمي، سيدمحمد. 23
 2و  1، ج 2چ ،نشر ميزان

تهدران،   ،هداي حقدوقي شدهيد بهشدتي     انديشه ش،1332 ،اهلل نياگنجي، فرج هداي . 22
 .چا بي ،ي معاصر نشر متسسه فرهنگي دانش و انديشه

انتشدارات  جدا،   بدي  ،حقدوق اساسدي تطبيقدي    ش،1312 ،الددين  نژاد، کمدال  هريسي. 23
 .3چ ، آيدين
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