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مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی
سید محمدمهدی غمامی ،1سید حسن

حسینی*2

چکیده
قانون اساسی نتیجۀ ارادۀ قدرت برتری به نام قوۀ مؤسس است که در رأس سلسلهمراتب قووانی قورار
دارد .ازای رو ،الزم است عالوهبر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانی عوادی،
در زمینۀ مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد .برخی قوانی اساسی پارهای از موضووعات را
از شمول بازنگری ممنوع و استثنا میکنند که نگارندگان بوازنگری ایو مووارد را «بوازنگری بنیوادی
قانون اساسی» تعبیر میکنند .بازنگری بنیادی قانون اساسوی عبوارت اسوت از بوازنگری و تیییور در
اصول و مفادی که شاکله و مبانی یک نظام حقوق اساسی را تشکیل میدهند .بازنگری بنیادی نوارر
بر تیییر در یکسری از ارزشها و مبانی بنیادی و اصول فرادستوری در قانون اساسی است .در مقالوۀ
حاضر در پاسخ به ای پرسش که مبانی بازنگری بنیادی قانون اساسوی بوا تیکیود بور قوانون اساسوی
جمهوری اسالمی ایران چیست؟ نگارندگان با بهرهمندی از شیوۀ توصویفی – تحلیلوی ،بوه بررسوی و
تحلیل موضوع پرداختهاند و از منظر ایشان ،استثنا کردن موضوعاتی از قلمرو بازنگری قوانون اساسوی
قابل انتقاد و خدشه است .به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسی ایران ،در توسوعۀ اصوول فرادسوتوری
بهویژه پایههای ایمانی ،اهداف جمهوری اسالمی ،جمهوری بودن حکومت و برخوی دیگور از قیوود بوا
پذیرش اینکه اصل نظام حقوقی -سیاسی مبنیبر مردمساالری دینی باید مورد احترام و صیانت مقوام
بازنگریکننده باشد ،افراط کرده است .دربارۀ مبانی نظری بوازنگری بنیوادی قوانون اساسوی دو نظور
(احترام به حق تعیی سرنوشت و عدم درج محودودیت و دیگوری ،در نظور گورفت محودودیتهوای
بازنگری با توجه به محتوای هر نظام حقوقی -سیاسی) قابول رورا اسوت .فرضویۀ نگارنودگان مقالوۀ
حاضر آن است که قانونگذار قانون اساسی بدون افراط در ایجاد چارچوبهای ساختاری ،حوق تعیوی
سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول کلی مدنظر خویش را ارائه دهند .از جملوه امتیازهوای ایو
مقاله ،تحلیل قیود غیرقابل بازنگری براساس شاخصهای نظری است.
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مقدمه
قانون اساسی نتیجۀ ارادۀ قدرت برتری است که ورای تمام قوای حاکم بر جامعوه اسوت و از آن
به «قوۀ مؤسس» تعبیر می شود .مطابق نظر قوۀ مؤسوس ،نهادهوا و قووای گونواگونی بوهمنظوور
اعمال حاکمیت تیسیس می شوند .بر همی اسواس نیوز قوانون اساسوی در رأس سلسولهمراتوب
قوانی و باالتر از قوانی عادی قرار می گیرد و هر گونه دخل و تصرف در آن ،مسوتلزم اعموال از
سوی قوۀ مؤسس است .بهعبارت دیگر ،آنچه به یک قانون وصو «اساسوی» اعطوا مویکنود ،از
حیث شکلی مقام واضع آن و از نظر ماهوی مفاد با وص اساسی مندرج در قانون اساسی اسوت.
از آنجا که قوۀ مؤسس ،قانون اساسی را وضع میکند و ای قانون به تیسیس نهادهای حکوومتی،
سازمانها و نظایر اینها میپردازد ،باالتر از قانون عادی قرار میگیرد .بدی ترتیوب قووۀ مؤسوس،
قوه ای برتر است که از رریق قانون اساسی به تعیی چارچوبها و صالحیتهای قوا و نهادهوای
دیگر می پردازد .در خصوص صالحیت قوۀ مؤسس ،فرانسوا لورنت 1یکی از قانوننویسوان شوهیر
حاضر در فرایند قانون مدنی ناپلئون ،در ضم اثر «در خصوص مشکالت بوازنگری قوانون» 0در
 1696توضیح میدهد که قوای معمول از جمله قوۀ قانونگذار ،بر مبنای قوانون اساسوی مسوتقر
میشود و باید تابع اصل تفوق قانون اساسی باشد و نمیتواند آنجا بازنگری یا نسخ کند و ایو از
زمرۀ اختیارات قوۀ مؤسس است که ممک است بتواند قانون اساسوی را بوازنگری را نسوخ کنود
( .)Roznai, 2014: 110به بیان دیگر ،همانرورکه قوای تیسیسشوده (قووای مقننوه ،مجریوه و
قضاییه) نمیتوانن د به تصویب قانون اساسی اقودام کننود ،حوق تیییور و بوازنگری در آن را نیوز
ندارند .بنابرای تنها قوۀ مؤسس میتواند تجدیدنظر و بازنگری قانون اساسی را انجام دهد ،البتوه
بدون آنکه به تمامیت قانون اساسی خدشهای وارد کند.
برای جلووگیری از بوی ثبواتی قوانون اساسوی و اجتنواب از بوازنگری سولیقهای در آن بایود
تجدیدنظر و اصالا با تشریفات پیچیده و دشوواری هموراه باشود توا قوانون اساسوی بوهصوورت
خودسرانه و بی ضابطه دچار دگرگونی نشود .به عبارت دیگر ،مطلوب آن است که قانون اساسوی،
انعطاف ناپذیر (سخت) بوده و برای تدوی و تیییر آن ،آیی و روش خاصی وجود داشته باشد توا
بازنگری قانون اساسی پس از تیمل و تفکر امکانپذیر باشد و بودی سوان نیوز از انعطواف و عودم
انعطاف افراری آن جلوگیری شود .برخی از قوانی اساسی مواردی را بنوابر اهمیوت و اینکوه در
آن نظام حقوق اساسی پایه و اساس محسوب میشوند ،غیرقابل بازنگری اعالم مویدارنود .بورای
مثال ذیل اصل  100قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (ق.ا.ج.ا.ا ).مواردی مانند جمهوریوت،
ادارۀ امور کشور با اتکای به آرای عمومی ،اسالمی بودن نظام و ...و در نظام حقوق اساسی ایاالت
)1. François Laurent (8 July 1810 – 11 February 1887
2. on problems of legal reform
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متحدۀ آمریکا مواردی از جمله جمهوریت ،تفکیک قوا ،فدرالیسم و ...را تیییرناپذیر قلمداد کرده
است .نگارندگان از بازنگری در ای موارد تحت عنوان «بوازنگری بنیوادی قوانون اساسوی» یواد
کرده و با پذیرش امکان بازنگری در چارچوبهای اصلی قانون اساسوی درصودد پاسوخ بوه ایو
پرسش برآمدهاند که مبانی بازنگری بنیادی در قانون اساسی بهویژه با تیکید بور قوانون اساسوی
جمهوری اسالمی ایران چیست؟ .از منظر نگارندگان« ،اقتضائات مردمساالری دینی»« ،روزامدی
(انطباق قانون اساسی با اقتضائات روز)» و «کارامدی» بهعنوان مبوانی بوازنگری بنیوادی قوانون
اساسی قابل ررا و استناد هستند که در مقالۀ حاضر با بهرهمندی از شیوۀ پژوهش توصویفی -
تحلیلی به مطالعه و بررسی ای موارد پرداختهاند.
مرور پیشینۀ ادبیات موضوع :در زمینۀ بازنگری قانون اساسی تحقیوقهوای بسویاری در
خصوص مفهوم ،مبانی و انواع آن صورت گرفته ،اموا در موورد مقولوۀ بوازنگری بنیوادی قوانون
اساسی ،پژوهشهای کمتری انجام شده است .مقالۀ حاضر همان رورکه از عنوانش پیداست ،بوه
مطالعه و بررسی مبانی نظری بازنگری بنیادی قانون اساسی بوهویوژه در نظوام حقووق اساسوی
جمهوری اسالمی ایران پرداخته است .در ای قسمت نگارندگان درصدد بیان سایر پژوهشهوای
انجامگرفته در ای زمینه و تفاوت آن با رویکرد مقالۀ حاضرند.
« .1تحلیل محدودیت های بازنگری قوانون اساسوی بوا تیکیود بور نظوام حقووقی ایوران»
(تقییاری)1966 ،؛ ای پایاننامه از نظر مبانی تحلیل و سؤال اصلی بوا مقالوۀ حاضور
تفاوت دارد .در ای پایاننامه محدودیتهای بوی المللوی ماننود نظوارت و مسوئولیت
بی المللی بیان شدهاند ،درحالی که مقالۀ حاضر امکان بازنگری بنیادی قانون اساسوی
و مبانی نظری آن را بررسی میکند.
« .0اصول غیرقابل بازنگری قانون اساسی در ایران و آمریکا» (نوادریجگرلووئی)1969 ،؛
ای پایان نامه در مورد حق تعیی سرنوشت سخ گفته و نتیجهگیری ایشان با مقالوۀ
حاضر متفاوت است .بهعبارت دقیق تر ،مقالۀ حاضر در خصوص مبانی نظری بوازنگری
بنیادی قانون اساسی مبتنی بر محدودیت های بنیادی بازنگری قانون اساسوی سوخ
گفته است ،ولی در پایاننامۀ موذکور مووارد غیرقابول بوازنگری بوهخصووص در نظوام
حقوقی آمریکا مبنی بر آرای دیوان عالی فدرال تشریح شده است.
« .9ایجاد قانون اساسی و اصول تیییرناپذیر» (بروکه)055-061 :1960 ،؛ شوایان توجوه
است ای مقاله مبتنیبر رویکرد لیبرالدموکراسی و ترجمۀ صرف است و اشوارهای بوه
بازنگری بنیادی  ،مبانی آن و اصول تیییرناپذیر قانون اساسوی از جملوه نظوام حقووق
اساسی ایران نکرده است.
با عنایت به موارد مذکور مقالۀ حاضر با توجه به رویکرد نگارندگان ،قابلیوت و ارزش مطالعوه
و تحقیق دارد و پژوهشهای صورتگرفته خللی به انجام ای پژوهش وارد نمیسازند .همچنوی
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با توجه به اهمیت موضوع و تفاوت نظریههای افراد در زمینۀ ای مهم ،فرصت تحقیق و مطالعوۀ
بسیاری برای پژوهشگران وجود دارد.
چارچوب نظری :همان رورکه گفتیم بازنگری بنیادی نارر بر تیییر در یکسوری از ارزش
ها و مبانی بنیادی و اصول فرادستوری در قانون اساسی است .در مقالۀ حاضر در پاسخ بوه ایو
پرسش که مبانی بازنگری بنیادی قانون اساسی بهویژه بوا تیکیود بور قوانون اساسوی جمهووری
اسالمی ایران چیست؟ ،بررسی میشود .برای پاسخ میتوان از دو نظور شوایع کموک گرفوت.1 :
احترام به حق تعیی سرنوشوت و عودم درج محودودیت و  .0در نظور گورفت محودودیتهوای
بازنگری با توجه به محتوای هر نظام سیاسی .نگارندگان در مقالۀ حاضر شاخصهایی را در نظور
گرفته اند که بدون افراط در ایجاد چارچوب هوای کلوی ،حوق تعیوی سرنوشوت را نیوز محتورم
بشمارند و رعایت کنند .امتیازات ایو مقالوه عبوارت اسوت از تحلیول قیوود غیرقابول بوازنگری
براساس شاخصهای نظری.
ساماندهی پژوهش :نگارندگان برای پاسخگویی به پرسش پژوهش ،پس از ارائۀ تعریو و
مفاهیم ،مطالعه و تحلیل خود را در سه مبحث اقتضائات مردمساالری دینی ،روزامودی (انطبواق
قانون اساسی با اقتضائات روز) و کارامدی قانون اساسی سامان دادهاند.

تعاریف و مفاهیم
نخست به اختصار محدودیتهای بازنگری بنیادی قانون اساسی ایران بیان میشود و شایان ذکر
است که در خالل مقاله تبیی کامل تری در مورد ای موارد ارائه خواهد شد .مطابق ذیول اصول
 100قانون اساسی ایران ،مواردی غیرقابول بوازنگری قلموداد شودهانود کوه از نظور نگارنودگان،
قانونگذار اساسی در ای زمینه دچار افراط شده است .1 .اسوالمی بوودن نظوام :اولوی موورد از
محدودیتها ی بنیادی بوازنگری ،اصوول مربووط بوه اسوالمی بوودن نظوام اسوت .البتوه برخوی
حقوقدانان ای اصول را اصولی میدانند که بهرور شوکلی ،از نظوام کشوور بوهعنووان جمهووری
اسالمی ،دولت اسالمی یا حکومت اسوالمی نظیور اصوول ،111 ،01 ،90 ،15 ،09 ،11 ،9 ،0 ،1
 105 ،151 ،111 ،101و  100قانون اساسی ،یاد کردهاند (عمیود زنجوانی.)610-616 :1965 ،
به نظر نگارندگان ماهیت نظام و انقالب اسالمی ایران در کلمۀ اسالم خالصه میشود .بهعبوارت
دیگر ،ماهیت انقالب اسالمی ایران و خواستههای مردم ،در راستای رسیدن به حکومت اسوالمی
بوده است؛  .0ابتنای کلیۀ قوانی و مقررات براساس مووازی اسوالمی :مطوابق ذیول اصول 100
قانون اساسی ایران ،ابتنای کلیۀ قوانی و مقررات بر موازی اسالمی بهعنوان دومی محودودیت
بنیادی قلمداد میشود .نگارندگان بر آناند که ای موضوع ،از مصادیق محدودیت قبلی اسوت و
مقولۀ جدیدی بهنظر نمیرسد .از نظر برخی حقوقدانان اساسی ،اصول مربوط به ای محودودیت
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عبارتاند از :اصوول ،90 ،91 ،15 ،11 ،06 ،00 ،09 ،01 ،01 ،01 ،19 ،11 ،10 ،11 ،11 ،5 ،1
 110 ،115 ،69 ،61 ،61تووووووا  101 ،101 ،196 ،190 ،159 ،151 ،190 ،111 ،191 ،110و
 105قانون اساسی که در ای میان اصول  1و  5با عنایت به سوازوکارهای پویشبینویشوده در
قانون اساسی ،میتوانند همۀ موارد مذکور را شامل شوند (عمید زنجوانی .)616 :1965 ،مطوابق
فقه امامیه قانون اسالم ،شرع مقدس است؛  .9پایههای ایمانی :سومی مورد از محودودیتهوای
بنیادی بازنگری قانون اساسی ایران ،پایههای ایمانی است .بوه موجوب اصول  0قوانون اساسوی،
جمهوری اسالمی ایران نظامی متکی بر شش پایه است .پایههای ایمانی جمهوری اسالمی ایران
عبارت اند از :ایمان به؛ خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر
او ،وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانی  ،معاد و نقش سازندۀ آن در سیر تکاملی انسوان
به سوی خدا ،عدل خدا در خلقت و تشریع ،امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در توداوم
انقالب اسالمی و کرامت و ارزش واالی انسوان و آزادی تووأم بوا مسوؤولیت او در برابور خودا؛ .1
اهداف جمهوری اسالمی ایران :چهارمی مورد ،اهداف جمهوری اسالمی ایوران اسوت .پرواضوح
است که تیییر و انحراف در اهداف یک نظام حقوقی و سیاسوی سوبب دگرگوونی و انحوراف آن
نظام از مسیر اصلی خود خواهد شد ،بهنحوی که برخی از اساتید حقوق ،تیییر آنها را به معنوای
عدول از اهداف اولیۀ انقالب اسالمی و انحراف از مسیر اسالمی دانستهاند (عمید زنجانی:1965 ،
 .)616به موجب اصل  0قانون اساسی ایران قسط ،عدل و استقالل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی و همبستگی ملی به عنوان اهداف نظام حقوق اساسی ایران به رسمیت شناخته شوده
اند؛  .5دی و مذهب رسمی کشور :یکی دیگر از محدودیتهای بنیادی بازنگری ،دی و موذهب
رسمی است .مطابق اصل  10قانون اساسی ایوران ،دیو رسومی ایو کشوور ،اسوالم و موذهب
جعفری اثنی عشری و به تصریح خود اصل مذکور ،ای اصل الیاالبد غیرقابل تیییور و بوازنگری
اعالم شده است؛  .9جمهوری بودن حکومت :از دیگر محدودیتهوای بنیوادی ذیول اصول 100
قانون اساسی ایران ،جمهوری بودن حکومت نظام ایران است .عدهای از حقوقدانان اصول مربوط
به جمهوری بودن حکوموت را عبوارت از اصوول  111 ،111 ،90 ،56 ،56 ،59 ،9و  100قوانون
اساسی که مجموع ای اصول ،بیانگر جمهوریت نظوام و تضومی کننودۀ مشوروعیت مردموی آن
است ،دانسوتهانود (عمیود زنجوانی)616 :1965 ،؛  .0والیوت امور و اماموت اموت :ایو موورد از
محدودیت های بازنگری نیز ذیل مورد اسوالمی بوودن نظوام قابول پوشوش اسوت .ایو موورد را
می توان در دو تفسیر شکلی و مفهومی تفسیر کرد .شکلی بدانمعنا که والیت امر بایود در رأس
نظام حکومت و حاکمیت ایران باشد و مفهومی بدان منظور کوه ارکوان ادارۀ کشوور مشوروعیت
خود را از والیت امر و امامت امت اخذ میکنند (رحاننظی )095 :1961 ،؛  .6ادارۀ امور کشور
با اتکای به آرای عمومی :ای مورد نیز در اصل  9قانون اساسی ایران آمده است .ایو مهوم نیوز
ذیل مفهوم جمهوری بودن حکومت قابل ذکر است .همانرورکه بهاختصار تعاری محدودیتها
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از نظر گذشت ،درمییابیم قانونگذار اساسی ذیل اصل  100تکرار مکررات کرده است .برای مثال
ابتنای قوانی و مقررات بر موازی اسالمی ،دی و مذهب رسمی کشور ذیل اسالمی بودن نظوام
قابل تعمیم است .به اعتقاد نگارندگان همی تکرارهای غیرموجه ،موجب ابهوام در برداشوتهوا،
افزایش غیرضروری قیدهای تفسیربردار و نقض اهداف قانونگذار در وضع «اصوول فرادسوتوری»
می شود .برای نمونه می توان افزود ،بیان ابتنا و اتکا بور آرای عموومی ،سوبب ابهوام در برداشوت
تفکیک قوای ساختاری میشود.

 .1اقتضائات مردمساالری دینی
در مورد چیستی مردم ساالری دینی سؤاالت متعددی مطرا شده ،اما در هموۀ پاسوخهوا نفوس
اینکه اسالم می تواند وارد عرصۀ جامعه و حاکمیت شوود ،موورد اجمواع اسوت .نظوام حواکم بور
جمهوری اسالمی ایران ،نمونهای از مردمساالری دینی است .امام خمینی(ره) در ای زمینه بیان
میدارد حکومت جمهوری اسالمی ایران ،از آن جهت که مبتنیبر آرای اکثریت مردم میباشود،
جمهوری است .اسالمی بودن آن نیز به دلیول حکمفرموایی قوانون اسوالم در ایو کشوور اسوت
(خمینی ،1906 ،ج  .)101 :5در نظام مردمساالری دینی ،کارویژۀ حاکمیت و حکومت مرکب از
دو رک مدیریت و هدایت اجتماعی است .بهعبارت دیگر ،اقتضای نظام مردمسواالری دینوی آن
است که هنجارها ،نهادها و حرکتهای اجتماعی باید براساس مبوانی و اصوول اسوالمی هودایت
یابند (عیوضی .)911 :1966 ،مبنای نظام مردمساالری دینی برخاسوته از حوق و تکلیو الهوی
است و صرفاً یک قرارداد اجتماعی نیست (مقوام معظوم رهبوری .)1961/9/11 ،موردمسواالری
دینی هیچگاه بدون خواست و ارادۀ مردم محقق نمیشود .تفاوت اساسی ایو نووع حکوموت بوا
دیگر حکومتها در ای است که حکومت دینی بدی معنا ،حکومت کامالً مردموی اسوت کوه بور
پایه های گرایش مردم به دی و هنجارهوای الهوی صوورت مویپوذیرد ،نوه بور پایوۀ زور و جبور
(جوادی آملی .)61-60 :1906 ،بنابرای مردم ساالری دینی اوالً ،مفهوومی دینوی اسوت و ثانیواً،
مفهومی منطبق بر عدالت و رضایت عمومی ناشی از آن است (غمامی .)011 :1961 ،تمسک به
حق بر تمشیت امور عمومی از مؤلفههای نظام مردمساالری ،جهت کارامدی و ارتقای ای نظوام
محسوب میشوند .بهعبارت دیگر ،میتوان از حوق تعیوی سرنوشوت موردم بوهعنووان اقتضوای
مردمساالری ،بهمنظور اعمال بازنگری بنیادی قانون اساسی بهره جست.
توجه به مسئلۀ «حق مردم بر تمشیت امور عمومی» امر بازنگری در قانون اساسی به رریق
عادی و بنیادی را موجه میسازد .حق تعیی سرنوشت بدی معناست که مردم میتوانند آزادانه
در خصوص وضعیت و چگونگی ادارۀ سیاسی جامعۀ خود تصمیمگیری کنند 1و بر هموی مبنوا،
1. Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, Available at:
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (last Retrieved: 27 Sep 2015).
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ضروری است که راهکارهایی بهمنظور مشارکت مردم در اعمال حاکمیت در نظور گرفتوه شوود.
رویکرد حقانگارانه به مسوئلۀ بوازنگری در اسوناد الوزامآور عوالی ،نخسوتی بوار در سوال 1009
میالدی در اعالمیوۀ اسوتقالل ایواالت متحودۀ آمریکوا درج شود .ایو اعالمیوه تصوریح داشوت:
«حکومتها قدرت خود را از رضایت مردم بهدست میآورند و هر گاه حکومتی حقهای بنیادی
را پایمال کند ،مردم حق خواهند داشت تا آن را تیییر داده و یا منحول سوازند» 1.مطوابق ایو
رویکرد ،میتوان گفت حق تیییر و بازنگری برای مردم ،مشروط است .بهعبارت دیگر ،در صورت
نقض حقوق از سوی حکومت ،مردم حق تیییر و بازنگری بنیادی را دارند .به بیوان دیگور ،حوق
مردم بر تمشیت امور عمومی ،یعنی مردم برای تعیی نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی که در
چارچوب آن زندگی میکنند ،دارای حوق و آزادی هسوتند ( .)Patrick, 2007: 2پیشوینۀ حوق
تعیی سرنوشت به شناسایی ای حق در برخی اسناد بی المللوی ،از جملوه اسوناد بوی المللوی
حقوق بشر ،اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی و منشور سازمان ملل متحد برموی گوردد 0.شوایان ذکور
است از آنجا که نظریات اندیشمندانی چون جانالک ،مبنوای تودوی نظوام حقووقی-سیاسوی و
ق.ا.ا.م.آ .است ،میتوان افزود از منظر ای اندیشمند انسان بالغ ،پایبند به عهد خویش است ،ولی
او نمیتواند کودکان و آیندگان را ملتزم به عهد و قرارداد خود کند .بوهعبوارت دیگور ،جوانالک
معتقد است بر مبنای قانون ربیعت هیچکس نمی تواند به دیگری اختیار و سلطۀ خودسرانه بور
خود را دهد ،بنابرای در قرارداد اجتماعی به حکومت نیز چنی حقی انتقوال نموییابود و نبایود
دولت را دارای قدرتی مطلق و خودکامه دانست ( .)Patterson, 1953: 361بنابرای مطوابق نظور
جانالک که یکی از پایههای ق.ا.ا.م.آ .است ،حق تعیوی سرنوشوت بورای نسولهوای گونواگون
به رسمیت شناخته شده است و حاکمیت باید در چارچوب قرارداد و پیموان اجتمواعی خوود بوا
مردم اقدام کند ،و گرنه مردم که صاحب حاکمیت هستند ،می توانند دست به تیییر حکوموت و
تعیی سرنوشت خود بزنند (الک.)165 :1960 ،
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران نیز در برخی تعبیرات خود ،حق تعیی سرنوشت موردم را
به رسمیت شناخته و بر آن تیکید کردهاند (خمینی ،1906 ،ج  9.)519 :9اهمیت ایو موضووع
1. Declaration of Independence of the United States of America of 4 July 1776, Available at:
http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html (last Retrieved: 27 Sep 2015).

 .0مادۀ  01اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،مادۀ  09اعالمیۀ اسالمی حقوق بشر مبی حق تعیی سرنوشت اصل تعیی
مادۀ  05میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی.
 .9برای نمونه« :و م خودم را ملزم میدانم ،یعنی ملزم شرعی میدانم ،عقلی میدانم ،که در یک وقتی که مردم
ایران قیام کردهاند ...و همه با یک صدا میگویند ما شاه را نمیخواهیم ،همه مسؤول میشویم برای ای ملت و
ای ملت  -هر ملتی  -حق دارد خودش تعیی کند سرنوشت خودش را .ای از حقوق بشر است که در
اعالمیه حقوق بشر هم هست .هر کسی ،هر ملتی خودش باید تعیی سرنوشت خودش را بکند ،دیگران نباید
بکنند ».ن.ک( :امام) خمینی.519 :1906 ،
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بهحدی است که در اصل  59ق.ا.ج.ا.ا .نیز بر آن تیکید شده است .مطابق اصل مذکور ،حاکمیوت
مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداوند است و هم او ،انسوان را بور سرنوشوت اجتمواعی خوویش
حاکم ساخته است .در ادامه نیز بیان داشته است هیچکس نمیتواند ای حق الهوی را از انسوان
سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد .همانرورکه مالحظه شد ،از منظر
تدوی کنندگان قانون اساسی حق تعیی سرنوشت ،حقی الهی و خداداد است .بهعبارت دقیقتر،
حق تعیی سرنوشت ،ریشه در اندیشۀ ناب دی اسالم دارد .ای مسئله  -فوار از آنکوه چگونوه
تحلیل شود و چه نتیجهای را در پی داشته باشد - 1دستکم اهمیت موضوع را از منظر اسوالم،
خبرگان تدوی قانون اساسی و امام خمینی (ره) نشان میدهد .بررسی مشروا مذاکرات مجلس
بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص اصل مربوط به سازوکار اصالا قانون اساسی نیوز مبوی
آن است که شهید بهشتی(ره) – بهعنوان نایب رئیس و یکی از تیثیرگوذارتری اعضوای مجلوس
مذکور  -بر همی اساس ،بر عدم لزوم اختصاص سازوکار رسمی برای بازنگری در قانون اساسوی
نظر داشته و ارادۀ مردم برای اعمال چنی امری را کافی تلقی کردهاند (صورت مشروا مذاکرات
مجلس بررسی نهایی ق.ا.ج.ا.ا 0.)1095 :1991 ،.هرچند ای مسوئله در مجلوس بررسوی نهوایی
قانون اساسی مخالفتهایی را بههمراه داشت ،به هر ترتیوب منتهوی بوه آن شود کوه در قوانون
اساسی مصوب سال  1956چنی سازوکاری بهصراحت پیشبینی نشود.
در عی حال ،ممک است ای سؤال پیش آید که بسیاری از قوانی اساسی ،برخوی مفواد و
موضوعات را تیییرناپذیر عنوان کردهاند و از همی رو ،صرف امکوان بوازنگری در قوانون اساسوی
نهتنها حق تعیی سرنوشت مردم را به تمام و کمال تضمی نمیکند ،بلکه ممکو اسوت میوایر
آن نیز شناخته شود ،زیرا در ای صورت ،نسلهای فعلی ملوزم خواهنود بوود کوه برخوی اصوول
اساسی و محوری مدنظر گذشتگان را بپذیرند و به آن وفادار باشند .در ای زمینه بهرور اجمالی
باید گفت که تیییر اصول اساسی و بنیادی یک نظام حقوقی نه به معنای اصالا و بوازنگری در

 .1ممک است با استناد به چنی بیاناتی ادعا شود که امام خمینی(ره) چنی مبنایی را قبول داشتهاند .همچنی
ممک است با استدالل به لزوم توجه جامع و مانع به همۀ بیانات حضرت امام  -و نه چند سخنرانی موردی و
محدود ،-و نیز احتمال تمسک ایشان بهدلیل مورد قبول رژیم حاکم یا متداول در میان نظامهای حقوقی و
موارد دیگری از ای دست ادعای یادشده پذیرفته نشود .به هر ترتیب ،بررسی ای موضوع مجال ای نوشتار
نیست و نیازمند پژوهش مستقل دیگری است.
 .0برای نمونه ،شهید بهشتی(ره) در ای خصوص تصریح میکنند که...« :اصوالً م خودم با بودنش (اصل مربوط به
بازنگری) مخال هستم  ...م فکر میکنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدیدنظر را خود ملت میدانند ...وقتی که
اآلن قانونیت قانون اساسی با رفراندوم است ،بنابرای راه همیشه باز است و احتیاج به اصل ندارد و میتواند در
آینده به راحتی خودش راه تجدیدنظر را پیدا کند ...مگر ما می توانیم برای آیندگان تکلی معی کنیم؟ هر
مکلفی خودش میداندد» .ن.ک :صورت مشروا مذاکرات مجلس بررسی نهایی ق.ا.ج.ا.ا.1095 :1991 ،.
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آن ،بلکه بهمنزلۀ «تدوی یک قانون اساسی جدید» 1یا «بازنگری بنیادی قانون اساسی» 0بووده
و نیل به ای امر بدی معناست که یک نظام سیاسوی جدیود بور مبنوای ارزشهوا و بنیوانهوای
جدیدی شکل بگیرد .ای مسئله  -جدای از آنکه به لحاظ عقلی و منطقوی درسوت یوا نادرسوت
باشد ،-بدی معناست که اصول و ارزشهای قانون اساسی سابق به هر دلیلی در نظر مردم رنو
باخته و موجب شده است تا ایشان درصدد حاکم ساخت اصول و ارزشهای نوینی برآیند .حال
چنانچه امکان اصالا و تیییر اصول و ارزشهای بنیادی در همان میثواق ملوی در نظور گرفتوه
نشده باشد ،تیییر مسالمتآمیز نظام سیاسی امکانپذیر نخواهد بود و ای امور گریوزی نخواهود
داشت جز اعتراض و نافرمانی و توسل بوه زور .رایو توری رویکورد نظوامهوای حقووقی در ایو
خص وص نیز آن است که هرچند برای مردم قدرتی نامحدود در نظر میگیرنود ،معمووالً از ارائوۀ
سازوکاری رسمی برای اعمال ای قدرت پرهیز میکننود ( .)Colon-Rios, 2010: 233در واقوع،
هیچ نظام حقوقی درصدد قانونمند ساخت ابزار و شیوۀ براندازی خود نیست و از همی رو نیوز،
ای امر نوعاً به سکوت برگزار میشود .بهعبارت دیگر ،هرچنود مویتووان بور ایو نظور بوود کوه
اقتضای کامل حق تعیی سرنوشت ،تصمیمگیری در خصووص نووع حکوموت و ارزشهوا را نیوز
شامل میشود ،اما عمده نظامهای حقوقی بهمنظور پرهیز از ارائۀ سازوکاری بورای تیییور کامول
خود اساساً متعرض چنی موضوعی نمیشوند.
همچنی باید توجه داشت که تدوی و تصویب قانون اساسی جدید یا به تعبیور نگارنودگان،
بازنگری بنیادی امری غیرعادی و خارج از روال ربیعی است که بهرور اسوتثنایی و معمووالً در
پاسخ به شرایط سیاسی  -اجتماعی غیرعادی مطمح نظر قرار میگیرد .ای در حوالی اسوت کوه
بازنگری در قانون اساسی ،امری کامالً منحصربه فرد همچون تدوی قانون اساسی جدید نیسوت،
زیرا امر بازنگری در قانون اساسی همانند دیگر قوای تیسیسی حکوموت ،ریشوه در موت قوانون
اساسی دارد و خارج از آن نیست .از همی رو نیز ،قووانی اساسوی بوهمنظوور متموایز سواخت
فرایند بازنگری در قانون اساسی نسبت به قانونگذاری و اصالا قوانی عادی به راهکارهایی ویوژه
متوسل میشوند .برای مثال نهادی را بدی منظور تیسیس میکنند که خارج از قووای تیسیسوی
موجود و برخوردار از هویتی متمایز و جدید است و بهترتیبی نیز امکان مشارکت اکثریت موردم
را در آن پدید میآورند .ازای رو ،نهاد اختصاصیافته به اصالا قانون اساسی هویتی دوگانه دارد،
یعنی نهاد مزبور از یک سو به قوۀ مؤسس وابسته است که ارادۀ عموم را نمایندگی میکنود و از
سوی دیگر ،ای نهاد هومعورض دیگور قووای مؤسوس (قووای تیسویسیافتوهای ماننود مجلوس
قانونگذاری و هییت وزیران) بوده کوه ناشوی از قوانون اساسوی و برگرفتوه از آن اسوت ( Pozas,
 .)2011: 1812بهعبارت دیگر ،میتوان گفت آیا قوۀ بازنگری که خود تیسیسی از تیسیسات قووۀ
1. Re-Constitution
2. Reconstitution in the Constitution
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مؤسس است ،قدرت و شینی مانند قوۀ مؤسس دارد یا خیر؟ نظور نگارنودگان بوهاختصوار بور آن
است که شین قوۀ بازنگری بر دو حالت امکانپذیر اسوت .1 :شوین و جایگواهی همتوراز بوا قووۀ
مؤسس و  .0شینی پایی تر از قوۀ مؤسس ،اما باالتر از سایر قوای تیسیسی .مورد اول بیانگر اصل
حاکمیت قوۀ مؤسس است که از منظر نگارندگان ای اصل ،به لوزوم تطبیوق قوانون اساسوی بوا
اقتضائات روز و اعمال حق مردم بر تمشیت امور عموومی نزدیوکتور اسوت .بنوابرای مویتووان
محدودیتها و استثنائات از بازنگری در قانون اساسی را ،مورد بازنگری بنیادی قرار داد.

 .2روزامدی (انطباق با اقتضائات روز)
از اواخر قرن هجدهم میالدی ای نظریه رواج یافت که در هر قانون اساسوی مووادی را بایود بوه
اصالا و تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داد ،زیرا هیچیک از محصوالت انسان را نمیتوان
جاودانی قلمداد کرد .قانون اساسی همانند سایر قواعد هنجاری توسط افراد و گروههوای انسوانی
خلق شده و از همی رو نمیتواند مدعی دوام و بقای ابدی باشد .اغلب مفاد قوانون اساسوی نیوز
مانند کلیۀ قاعدهگذاریهای حقوقی ،پاسخگوی نیازهای مقطعی جوامع سیاسی است .بنوابرای ،
با توجه به اینکه تمامی قوانی  ،مولود نیازها و شرایط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی یک جامعوۀ
بشری است و ای نیازها و اقتضائات بهرور پیوسته در حال تیییر و پیشرفت هستند ،قوانی و از
جمله قانون اساسی باید بهگونهای تنظیم شوند که امکان تجدیدنظر در آنها وجود داشوته باشود
(قاضی شریعتپناهی.)10 :1901 ،
در واقع ،هر نظام سیاسی در رول زمان به دالیلی مانند ال ) تیییراتی کوه در رورف زموان
مواجه میشود ،از جمله تیییراتی که در اقتصاد ،فناوری ،روابوط خوارجی و نظوایر اینهوا ناشوی
میشود؛ ب) تیییراتی که در نظام ارزشی مقبول مردم بهوجود میآید؛ ج) تیییورات نهوادی کوه
به رور ناخواسته و غیرمنتظره حاصل میشوند؛ و د) تیثیرگذاری تصمیمات قوای مقننه ،مجریوه
و قضاییه بر کیفیت اجرای مفاد قانون اساسی ،نیازمند اصالا و تجدیدنظر اسوت .حوال در یوک
نظام سیاسی که مبتنی بر قانون اساسی است و قانون مزبور ،حکومت را تحدیود مویکنود و بوه
تصمیمگیریهای موجود در آن مشروعیت میبخشد ،ضروری است اصالحات نظام سیاسوی نیوز
از رریق همی قانون اساسی صورت پذیرند و در چارچوب آن تحقق یابند .به بیان دیگر ،تیییور
چارچوب موجود که به موجب قانون اساسی نظم و نسق یافته ،باید براساس ضوابطی که هموی
چارچوب مشخص کرده است ،صورت پذیرد.
توجه به مقتضیات روز و خواستۀ مردم (روزامدی) اهمیت بسیاری دارد .ازای رو ،ممنوعیوت
امکان بازنگری قانون اساسی در پارهای موارد ،نوعی بیتوجهی بوه حقوایق اجتمواعی ،فرهنگوی،
حقوقی و سیاسی است .ثبات و مطلوبیت یک قوانون اساسوی لزومواً بوه معنوای آن نیسوت کوه
گروهی از انسانها در مقطع زمانی خاص ،قواعودی همیشوگی بورای نظوم حقووقی-سیاسوی در
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جامعه تنظیم کنند ،زیرا در غیر ای صورت وضع دائمی قواعد ،اعم از قانون اساسوی یوا عوادی،
هم از نظر تئوری و نظری و هم از حیث عمل ،افراطمآبانه بهنظر میرسد ،زیرا مویتووان شواهد
تیییرهای مکرر و متعدد مجموعۀ قوانی از جمله قوانی اساسی در سطح جهان بود که براساس
قبول رویکرد پویایی و اولویت دادن به کارایی آن قوانی صورت میگیرنود .ثبوات و احتورام بوه
قانون اساسی ناشی از خود آن سوند نیسوت ،بلکوه نشویتگرفتوه از عنصورهای خوارجی یعنوی
مالحظههای انسانی و اجتماعی در پرتوی نظم حقوقی است .وقتی ارزشها و پندارهای اکثریوت
اعضای اجتماع با صورتبندیهای حقوقی مندرج در قانون اساسی سازگار نبوده و تفاوت داشته
باشند ،ای صورتبندیهای مذکورند که باید با ارزشها و پنودارهای اجتمواع (مبنوای حقووقی
نظم حقوقی) سازگار شوند .پس هیچ دلیلی برای اصرار بر تیییرناپوذیری قوانون اساسوی وجوود
ندارد« 1.اگر برخی از واضعان قانون اساسی بهسبب مالحظات سیاسی و یا به گمان خوود بورای
تداوم بخشیدن به مصنوع خود در باب تجدیدنظر ساکت بمانند و هیچگونه پیشبینوی بوهعمول
نیاورند ،فشار مقتضیات و نیازهای نوی آنوان را وادار بوه چوارهاندیشوی خواهود کورد» (قاضوی
شریعتپناهی.)01 :1901 ،
دیدگاههای مبتنیبر نظریات مردمساالرانه محض و حاکمیوت مطلوق موردم هسوتند و چنوان
اهمیت داشتهاند که حتی در برخی کشورها از لزوم بررسی دورهای قانون اساسی بهمنظور اصالا و
تطبیق آن با مقتضیات روز سخ گفتهاند .برای مثال« ،توماس جفرسون» کوه بوهعنووان یکوی از
متفکران اصلی آمریکا و از جمله بنیانگذاران آن شناخته میشوود و در نگوارش اعالمیوۀ اسوتقالل
ایاالت متحدۀ آمریکا نقش بسیار مهمی داشته ،در ای زمینه بیوان داشوته اسوت کوه «زموی بوه
زندگان تعلق دارد و مردگان هیچ قدرت و حقی بر آن ندارند و از همی روی نیز هر قانون اساسی و
اساساً هر قانونی پس از گذشت یک دورۀ زمانی ( 16سال) از تاریخ تصویب آن باید منقضی شوود»
( .)Jefferson, 2012: 168در جمعبندی ای قسمت باید گفت ،قابلیت قانون اساسی در تطبیوق بوا
مقتضیات روز ،از شکنندگی ،خشک و متحجر بودن نظام حقوقی–سیاسی نهتنها جلوگیری میکند،
بلکه سبب ارتقا و کارامدی مناسبتر نیز مویگوردد .قوانون اساسوی ماننود هور قوانون دیگور بایود
پاسخگوی نیازها و شرایط سیاسی و اجتماعی باشد .ارتقوا و کارامودی قوانون اساسوی بوه تیییور و
تطبیق مناسب ای قانون با نیازهای تازۀ جامعه است .بهعبارت دیگر ،وقتوی ایو نیازهوا و شورایط
تیییر کنند ،لزوماً باید قانون اساسی نیز مورد بازنگری قرار گیرد (رباربایی مؤتمنی.)166 :1961 ،

 .3کارامدی
بوورای بقووای هوور حکووومتی ،کاراموودی آن حکومووت اهمیووت بسوویاری دارد .کاراموودی بووه معنووای
1. See Onwonga Nyangau Billy, Constitutional Review, www.easafricanlaw.com/CR.
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نتیجهبخش بودن قواعد (نرمها) در عمل بهعنوان کارویژۀ دولت است (.)Weinberger, 2012: 117
نظام حقوق اساسی آنگاه کارامد و کارایی خواهد داشت که بتواند ورای مورد انتظار جامعوۀ خوود
را همهجانبه انجام دهد .کارامدی در جلب رضایت مردم نقشی حیاتی ایفا میکنود ،زیورا نبوود آن
میتواند به مرور زمان موجب نابودی نظام حاکم شود .قانون اساسوی بوهعنووان میثواق ملوی بایود
عنصر کارامدی را در نظر داشته باشد .تنظیم هرچه کارامدتر قانون اساسی از بحرانسازی در نظوام
حقوقی – سیاسی خواهود کاسوت (اخووان کوارمی 06 :1960 ،و  .)61بوه دیگور سوخ  ،در هور
حکومت دو امر از اهمیت زیادی برخوردار است؛ نخست مشروعیت که بیوانگر ماهیوت و محتووای
فرمانروایی و زمینهساز عقالنیت در فرمانروایی و اقتدار حکومت است؛ مورد دوم ،کوارکرد ایو امور
در ساختار تجلی مییابد .کارامدی عبارت از تحقق عینی یا تووان سیسوتم در تحقوق کارکردهوای
یک حکومت است ،بهگونهای که اکثریت مردم و گروههای قدرتمند در درون جامعه آن را بهوضوا
لمس کنند .اصوالً کارکرد ،ماهیتی ابزاری ،اما مشروعیت ماهیتی ارزشی اسوت (الریجوانی:1909 ،
 .)09-01بنابرای تدوی کنندگان قانون اساسی باید از تعبیۀ سازوکارهایی پراصوطکاک جلووگیری
کرده و در عوض ،با تمسک به سازوکارهایی کارامد ،قانونی کارا و متناسب با مقتضیات زموان تهیوه
و تصویب کنند .بخشی از کارامدی و کارایی حکومت در زمانها و مکانهوای مختلو  ،مربووط بوه
شرایط حاکم بر آن است .بهعبارت دیگر ،هر نظریوهای در شورایط خاصوی کارامود اسوت و در هور
شرایط نظریه باید متناسب با ساختار و مقتضیات آن باشد ،زیرا کارکردها مواهیتی عصوری و پویوا
دارند که تحول و مطابقت با زمان ،از لوازم آن بهشمار میرود.
یکی از علل بازنگری در قوانی از جمله قانون اساسی ،بیشوک مقولوۀ کارامودی قووانی در
حوزۀ عمل است .شاید قانون و نظریهای در یک زمان یا یک مکان ،کارامد باشد و زمان یا مکوان
دیگری از کارامدی الزم برخوردار نباشد .همچنی ممک است تمام یا بخشی از یک قانون زمانی
کارامد باشد ،ولی به مرور زمان و پس از مشخص شدن تنشهای ناشی از آن ،نهتنها دیگر کارامد
نباشد ،بلکه زیانرساننده به حال جامعه نیز باشد .ازای رو ،بهنظر میرسد تعبیۀ فرایندی بهمنظور
بازنگری در قانون اساسی امری منطقی و معقول اسوت (یوسوفی .)101-100 :1966 ،از رورف
دیگر ،استثنا کردن مواردی از شمول بازنگری قانون اساسی ،امری خالف قاعوده و اصول باشود،
به خصوص اگر ای موارد ،برای سعادتمند شدن جامعه رریقیت داشته باشوند و نوه موضووعیت
(گرجی .)690-696 :1965 ،به اعتقاد نگارندگان امور مربوط به شکل حکومت در ای دسته قرا
میگیرند .برای مثال ،زمانی مرحوم نائینی از فقهای عصر مشروره ،رریقه و روش مناسب جهت
حکومت اسالمی را سلطنتی مشروره می دانست و معتقد بود شکل صحیح حکوموت ،سولطنتیِ
مشروط بوه وروایفی معوی اسوت (نوائینی1900 ،ق ،)11-10 :درحوالیکوه مودتی بعود ،اموام
خمینی(ره) رهبر انقالب اسالمی ،رریقوۀ جمهووری اسوالمی را روش و الگووی مناسوب جهوت
حکومت اسالمی عنوان میکند (خمینی ،1906 ،ج  .)951 :0حال اگر قانون اساسوی ،سولطنت
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مشروره یا جمهوری بودن نظام سیاسی را غیرقابل بازنگری اعالم کند ،به نظر اقدامی غیرموجه
انجام داده است .ای مسئله در بازنگری ق.ا.ج.ا.ا .در شورای بازنگری نیز مورد توجه برخوی قورار
گرفته بود .به اعتقاد برخی از آنها ،چرا باید شکل نظام ،تیییرناپذیر اعالم شود؟ اگر روزی نظام و
مردم ،به شکل بهتری دست یافتند ،چرا باید ای شکل حفظ شود؟ (صوورت مشوروا موذاکرات
شورای بازنگری ق.ا.ج.ا.ا( .هاشمی) ،1961 ،ج615 :9؛ رحاننظی .)005 :1961 ،
یکی دیگر از امور مربوط به شکل حکومت مسئلۀ تفکیک قوا یا مدلهای نظارت بی قووهای
است که در اینجا بهعنوان نمونه ای از نظریاتی که به مرور زمان ناکارامدی آن معلوم شده است،
مورد مداقه قرار میگیرد .به عقیدۀ برخی حقوقدانان مقولۀ تفکیک قوا نیز مویبایسوت در اصول
 100ق.ا.ج.ا.ا ،.از جمله موارد غیرقابل بازنگری اعوالم مویشود (هاشومی ،1961 ،ج  .)56 :1بوه
اعتقاد دیوان عالی فدرال آمریکا نیز تفکیوک قووا از اصوول بنیوادی و مبنوایی نظوام حقووقی -
سیاسووی ایوواالت متحوودۀ آمریکاسووت و بووهنوووعی آن را غیرقابوول بووازنگری اعووالم کوورده اسووت
(نوادریجگرلووئی105 :1969 ،؛ .)Principles of the US Constitutions, 10مطوابق موادۀ 19
اعالمیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه ،اهمیت تفکیک قوا به حدی است که بیان میکند ،اگور در
جامعهای تفکیک قوا حاکم نباشد ،در آنجا قانون اساسی وجوود نودارد .بوهعبوارت دیگور ،وجوود
قانون اساسی را به برقراری اصل تفکیک قوا در آن نظام حقوقی و سیاسی وابسوته کورده اسوت.
نگارندگان بر آناند مقولۀ تفکیک قوا پس از آنکه در نظامهای گوناگون استفاده شود ،نوهتنهوا از
کارامدی الزم برخوردار نبوده ،بلکه در مواردی اصطکاک خیز بوده است .در ق.ا.ج.ا.ا .مطابق اصل
 50نظریۀ تفکیک قوا تحت عنوان استقالل قوا پذیرفته شده است .قانون اساسی ایاالت متحودۀ
آمریکا (ق.ا.ا.م.آ ).تحت تیثیر اندیشههای جانالک و منتسکیو ،تفکیک قوا را در بواالتری سوطح
خود پذیرفته است .بهعبارت دیگر ،تفکیک مطلق قوا بیش از همه در نظام حقوق اساسی ایاالت
متحدۀ آمریکا بهچشم میخورد ( .)Mcdonald, 1985: 80هموانرورکوه گفتویم ،نگارنودگان در
بیان اهمیت کارامدی قانون اساسی و لزوم بازنگری بنیادی آن جهوت تویمی کارامودی بیشوتر
قانون اساسی مقولۀ تفکیک قوا را برای بررسی و مطالعه انتخاب کردهاند.
نظریۀ تفکیک قوا در چند سدۀ اخیر ،بهعنوان یکی از مشهورتری نظریات مطورا در حووزۀ
اندیشه حقوقی و سیاسی مطرا شده است .ای شهرت تا حودی اسوت کوه در کوالم و اندیشوۀ
برخی نویسندگان ،رن مقدسمآبانهای به خود گرفتوه اسوت و معیوار و مبنوایی بنیوادی بورای
نظامهای حقوقی و سیاسی قلمداد میشود .ای در حالی است که به عقیدۀ برخی دیگر ،تفکیک
قوا نهتنها از چنی جایگاه و کارامدی برخوردار نیست ،بلکه ضوع هوا و مشوکالت عمیقوی دارد
(کدخدایی و جواهری رهرانی .)66 :1961 ،در میان اندیشمندان و فقهای مسولمان نیوز رفتوار
متفاوتی با تفکیک قوا شده است؛ عده ای مانند مرحوم نائینی اصل تفکیک قوا ،تقسویم وروای
دولت میان اجزای مختل و اعمال نظارت بر آنها را از ورای الزمۀ سیاسیه دانسته و قائول بور
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امضا و تییید ای نظریه از جانب اسالماند (نائینی1900 ،ق .)105 :یکی دیگر از فقهوا ،عوالوهبور
پذیرش قوای سهگانه ،قائل به قوۀ چهارمی به نام قوۀ تبلییات و مطبوعات شده اسوت .ایو قووه
به صورت مستقل از سه قوۀ دیگر ،به تبلیغ اسالم در داخل و خارج از حکومت اسوالمی و انجوام
فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر می پردازد .دلیل ای نظریه آن است که چنی روشی بورای
حکومت داری به راعت و پیروی از فرمان خداوند نزدیوکتور ،مفیودتر بوه حوال مسولمانان و از
سیطرۀ دشمنان دورتر است (شیرازی ،بیتا .)01-09 :فقیوه دیگوری ،دلیول تفکیوک و تقسویم
سهگانۀ قوای حاکم را تدبیر امور حکومت دانسته است .بهعبارت دیگر ،تدبیر امور اموت بور ایو
سه وریفۀ اصلی ،ترسیم خطوط کلی و تعیی مقررات (قوۀ مقننه) ،اجرای مقررات مزبوور (قووۀ
مجریه) و فصل خصوومت و قضواوت در بواب دعواوی و منازعوات (قووۀ قضواییه) متوقو اسوت
(منتظری1116 ،ق ،ج  .)50 :0با وجود ای از کالم مرحوم منتظوری ضورورت اسوتقالل قووای
سهگانه از یکدیگر برداشت نمیشوود .در مقابول ،برخوی اندیشومندان تفکیوک قووا را تقسویمی
ناصواب برشمرده اند و از نظر آنان مطابق اصل مکتب اسالم ،تجزیوۀ قووا و اسوتقالل آنهوا غلوط
است .مطابق ای دیدگاه ،اصل حکم در اسالم از حاکم اسالمی سرچشمه میگیرد و ازای رو باید
پاکتری  ،عاقل تری و ...افراد امت در ای جایگواه قورار گیورد (حسوینیرهرانوی ،1909 ،ج :9
 .)001نکتۀ حائز اهمیتی که مورد توافق اندیشمندان مسلمان اسوت ،عودم ورود آیوه و روایتوی
خاص مبنیبر تفکیک قوای حاکم می باشود .ایو مهوم در سویرۀ حکوومتی پیوامبر(ص) و اموام
علی(ع) نیز مشاهده میشود( .ارسطا )06 :1961 ،بنابرای میتوان ابراز داشت تفکیک قوا دارای
ارزش ذاتی نیست و تنها میتوان از آن بهعنوان روشی جهوت اعموال حاکمیوت اسوتفاده کورد.
رریقیت داشت تفکیک قوا از سخنان منتسکیو که رراا ای نظریوه اسوت نیوز قابول برداشوت
است .به اعتقاد او تفکیک قوا راهی برای مهار کردن قدرت و جلوگیری از فساد حاکموان اسوت.
به دیگر سوخ  ،قودرت را بوهوسویلۀ قودرت متوقو مویکنود (منتسوکیو ،1901 ،ج .)961 :0
مونتسکیو نظریۀ تفکیک قوا را صرفاً راهکاری برای مهار فساد قدرت و تویمی آزادی شوهروندان
می دانست ،اما ای نظریه از دیدگاه هواداران آن جایگاهی فراتر به خود گرفته است ،تا آنجوا کوه
عدهای تفکیک قوا را تنها ضمانت اساسی و بنیادی آزادیهای عمومی میدانند (قاضوی:1961 ،
 .)06از نظر ررفداران تفکیک قوا ،اگر قودرت حکوموت میوان اجوزای سوهگانوه تقسویم شوود،
بهروری که هر کدام کارویژۀ خود را انجام دهند و در ورای سوایر قووا دخالوت نکننود ،قودرت
فسادآور نخواهد بود (.)Thomas, 1991: 123
شایان ذکر است منتسکیو ،با مشاهده و الگوبرداری از سواختار حکوموت انگلسوتان ،اندیشوۀ
تفکیک قوا را پروراند .به عقیدۀ او ،در حکومت وقوت انگلسوتان سوه رکو عموده و مسوتقل در
اعمال حاکمیت نقشآفرینی میکردهاند .سه گونۀ تقریباً متموایز از قودرت ،یعنوی قانونگوذاری،
اجرا و قضا که ای قوا از یکدیگر مستقلاند ( .)Laurence, 2005: 421-428ای در حوالی اسوت

مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی 109

که نظام حکومتی انگلستان ،نهتنها نظریۀ تفکیک قوا را بهرور نسبی اعمال نمویکنود ،بلکوه در
نقطۀ مقابل آن یعنی نظام اختالط قوا قرار دارد (فلدم  .)166-161 :1966 ،بهعبارت دیگر ،به
عقیدۀ برخی حکومت انگلستان ،حکومتی مختلط است که در آن اشتراک قوا مبنای سواماندهی
قدرت و ساختارهای سیاسی قرار گرفته است (بارنت .)06 :1969 ،همچنی با تیمول در مفهووم
استبداد ،معانی ای از جمله خودرأیی و خودکامگی بورای ایو واژه مطورا شوده اسوت (معوی ،
 ،1966ج  :0ذیل واژۀ استبداد) .با مالک قرار دادن ای معانی ،میتووان نتیجوه گرفوت اگرچوه
نمایندگان مجلس صالحیت اعمال اقتدار قضایی و اجرایی حکومت را ندارند ،چنانچوه در حووزۀ
قانونگذاری و جعل قاعدههای حقوقی ،صالحیتی تام داشته باشند و از دیگر سو ،سایر قوا امکوان
مداخله در تصمیمات نهایی مجلس را نداشته باشند ،یا کارکردهای مربوط به دو قووۀ مجریوه و
قضاییه ،خالی از وجه نخواهد بود که بتوان گفت ،بر اثر نظریۀ تفکیک قوا یک دیکتاتور مسوتبد
به سه دیکتاتور خودرأی و خودکامه تبدیل شده است .اشکاالت عمدهای اعم از فهم نادرسوت از
مفهوم قدرت و نحوۀ اعمال آن ،انحراف از مبانی صوحیح انسوان شناسوی ،اشوتباه در مدلسوازی
نظریه ،تحلیل نادرست از استبداد و راهکارهای مقابله با آن بور نظریوۀ تفکیوک قووا وارد اسوت
(کدخدایی و جواهری رهرانی .)110 :1961 ،برخالف دورههای گذشته که نظریوۀ تفکیوک قووا
امری نو و بدیع مینمود ،امروزه به نظریهای تنشزا و اصطکاکخیز تبدیل شده است .ای تونش
و اصطکاک نهتنها میان قوای سه گانه ،بلکه درون هر یک از قوا نیز قابل مشاهده است .در نظوام
جمهوری اسالمی ایران ،برجستهتری مصداق عملکرد متعارض درونقوهای ،در روابط میان مقام
ریاست جمهوری و نخست وزیری در دهۀ اول انقالب قابول مشواهده اسوت .شوایان ذکور اسوت
تعارض میان قوای مجریه و مقننه همواره شایان مالحظه بووده و تنهوا در زموانهوای مختلو ،
شدت و ضع آن متفاوت بوده است (قریشی .)919 :1966 ،در نظام حقوق اساسی آمریکا نیوز
از نظر گذشت که اصل تفکیک قوا بهصورت مطلق مورد پذیرش قرار میگیرد ،ولی در عمول بوه
سمت تعادل و منعط کردن قوا نسبت به یکدیگر سوق پیدا کردهاند و تعارضهای میان قووای
سهگانه آمریکا بیش از پیش ،اقراری بر ناکارامدی نظریۀ تفکیک قوا تلقی میگوردد ( Rebecca,
 .)1991: 139با وجود تمامی تالشهای صورتگرفته در عرصۀ نظریوهپوردازی بوهمنظوور ایجواد
توازن و تعادل در میان قوای سه گانه ،در عرصۀ عمل معموالً یکی از قووا بوا اسوتفاده از شورایط
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه ،خود را بر قوای دیگر تحمیول مویکنود کوه ایو
نشانۀ ناکارامدی نظریۀ تفکیک قواست .تفکیک قوا فقط یک روش مانند سوایر روشهوا در امور
ادارۀ حکومت است ،ازای رو تا هر زمان که ای روش کارامد باشد ،استفاده خواهد شد و پوس از
آن ،شیوهای دیگر جایگزی میشود .از ررف دیگر ،وجود روش تفکیک قوا نافی وجود و مناسب
بودن روشهای دیگر نیست .بنابرای نمیتوان تفکیک قوا را رریق و روش منحصربهفردی اعالم
داشت .ازای رو شایسته نیست که مفاهیمی همچون ای مفهووم و نظریوهای غیرقابول بوازنگری
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اعالم شود .شایان ذکر است به اعتقاد نگارندگان ،امروزه تفکیک قوا دیگر کارامدی الزم را بورای
ادارۀ جامعه و حکومت ندارد که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .نگارنودگان در
ای قسمت بر عنصر کارامدی قانون اساسی و بهتبوع آن نظوام حقووق شناسوی تکیوه ورزیدنود.
همچنان که در ابتدا مطرا شد ،به اعتقاد نگارندگان اموری مانند جمهوریت ،سولطنت ،تفکیوک
قوا و ...که در زمرۀ مفاهیم مرتبط با شکل نظام هستند و از قلمرو بازنگری قانون اساسی مستثنا
شدهاند ،قابل انتقا د و خدشه اسوت ،زیورا ایو نظریوات هور کودام کارامودی و کوارایی معوی و
مشخصی دارند .به تعبیر دیگور ،در یوک مودت زموان خواص ،کارامود و در زموانی دیگور ،فاقود
کارامدی الزم و شایسته خواهند بود .شایان ذکر است مطابق بنود «ب» اصول  0ق.ا.ج.ا.ا.؛ نظوام
جمهوری اسالمی باید از علوم ،فنون و تجارب پیشورفته بشوری اسوتفاده و از آنهوا در پیشوبرد
اهداف خود بهره برداری کند .از ای بند نیز استفاده از نظریات جدید در امر حکومتداری قابول
برداشت است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
بازنگری بنیادی قانون اساسی عبارت است از بازنگری و تیییر در اصول و مواردی کوه شواکله و
اساس یک نظام حقوق اساسی را تشکیل میدهند .بازنگری بنیادی نارر بر تیییر در یکسوری
از ارزش ها و مبانی بنیادی و اصول فرادستوری در قانون اساسی است .به دیگر سخ  ،بوازنگری
بنیادی شامل بازنگری در اصول فرادستوری میشود و چارچوبها و بهرور کلی ساختار حقوقی
 سیاسی یک دولت را متحول میسازد ،ولی در بازنگری عادی با رعایت سازوکارها ،تیییوری درماهیت یا ساختار نهادهای حاکمیتی و حقوق بنیادی شهروندان ایجاد نمیشود .بنابر اقتضوائات
مردمساالری دینی که حول محور اقتضای مردمساالری ،تمسک به حق مردم بر تمشویت اموور
عمومی ،مطالعه شد ،روزامدی و کارامدی قانون اساسی میتوان اقدام به بازنگری بنیادی قوانون
اساسی کرد .روزامدی و لزوم تطبیق قانون اساسی با اقتضائات روز اهمیت بسیاری دارد .به دیگر
سخ  ،ثبات و مطلوبیت یک قانون اساسی لزوماً به معنای آن نیست که گروهی از انسوانهوا در
بازۀ زمانی خاص ،اقدام به وضع قواعدی همیشگی بورای نظوم حقووقی-سیاسوی جامعوه کننود.
عنصر کارامدی امر متییر و نسبت به شرایط مختل متفاوت است ،زیرا کارامدی یوک نظریوه و
حکومت از دو عامل ،توانایی برای دستیابی به اهداف و جلب رضایت عمومی ،ناشی میشوود .در
هر زمان با شیوۀ خاصی میتوان به هدفها رسید؛ همانگونوهکوه رضوایت عموومی نیوز در هور
شرایط متفاوت از زمان دیگر است .ازای رو غیرقابل بوازنگری شومردن چنوی امووری ،وجیوه و
پسندیده نیست .قانونگذار اساسی ایران ،در توسعۀ اصول فرادستوری بهویوژه پایوههوای ایموانی،
اهداف جمهوری اسالمی ،دی رسمی کشور ،والیت امر و امامت امت و جمهوری بودن حکوموت
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دچار افراط شده که ازای رو قابل انتقاد است ،زیرا با توجه تصریح ذیل اصل  100قانون اساسوی
جمهوری اسالم ی ایران به عدم تیییرپذیری محتووای اصوول مورتبط بوا اسوالمی بوودن نظوام،
مصادیق اخیرالذکر را شامل می شد .همچنی جمهوریت ،و تفکیوک قووا کوه در زمورۀ مفواهیم
مرتبط با شکل نظام هستند و از قلمرو بازنگری قانون اساسی مسوتثنا شودهانود ،قابول انتقواد و
خدشه است ،چراکه ای نظریات هر کدام کارامدی و کارایی معی و مشخصی دارنود .بوه تعبیور
دیگر ،کارامدی آن در یک بازۀ زمانی است و در زمانی دیگر ،فاقد کوارایی الزم و درخوور توجوه
خواهند بود .علیهذا مردم حق دارند قانون اساسی خود را بازنگری کنند یا آن را بوهروور کلوی
تیییر دهند .همانرورکه از نظر گذشت ،نسلی نمیتواند نسلهای بعود از خوود را ملوزم و توابع
قوانی مصوب زمان خود کند و ای از اقتضائات نظام مردمساالری دینی است .از دیگر سو نباید
فراموش کرد که قانون اساسی در ارتباط بوا زنودگی موردم اسوت .از هموی رو پیشورفت زموان،
تحوالت گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی و سیاسوی و پدیوداری موضووعات جدیود ،اقتضوا
میکند ،قانون اساسی در مقارع زمانی ،متناسب با اقتضوائات روز بوهویوژه در شوکل و سواختار،
تعدیلهای مناسب پیدا کند .اگر ای گونه نشود ،ناگزیر با انقالب و کودتا ،تیییورات الزم صوورت
خواهد پذیرفت .به اعتقاد نگارندگان اینکه قانون اساسی مواردی را عالوهبر اصول موردمسواالری
دینی ،غیرقابل تیییر و بازنگری اعالم دارد ،امری خالف قاعده است که به مطالعوه و بررسوی آن
پرداخته شد .به ای ترتیب بازنگری در همۀ عرصهها آزاد است ،هرچند باید اذعوان داشوت کوه
بازنگری نمی تواند حقوق بنیادی مشروع شهروندان را تضییق و سلب کند و دستاویز نظامهوای
دیکتاتور برای گذار به دیکتاتوری و نقض ارزشهای فطری و الهی قرار گیرد.
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