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دکتر محمد عابدی اردکانی *  /محمود علی پور **  /فرزاد

آذرکمند***

چکیده
با وقوع انقالب اسالمی و تدوین متن قانون اساسی ِجمهوری اسلالمیایلاان الل  111ایلن قلانون بلا
تعایفی که از وظایف رئیس جمهور ارائه میدهد از الول مهم این متن به شمار میرود .از آنجایی کله
از زمان تدوین این متن شاهد تفاسیا متعددی از این ال هسلتیم لدهای بلا باداشلتی از الل 111
مدافع نظارت رئیس جمهور با قانون اساسی هستند و در مقاب باخی با این باداشلِ از ملتن ملاتفلِ
می کنند .با توجه به اینکه اسالم فقاهتی گفتمان مسلط زمانۀ تلدوین ایلن الل بلوده اسلِ بله نظلا
میرسد معنایی خاص در آن گنجانده شده که با گذشِ زمان این معنلای خلاص قیعیلِ خلود را بله
قاائِها ی ملتلف داده اسِ .روش شاتوده شکنی در اندیشه دریلدا در ارتالا ی تنتاتنلا بلا واسلازی
متون قاار دارد و با این قیده اسِ که معنای واحد شت گافته در یک متن در تقابل بلا دیتلای بله
وجود میآید حال تأکید مقاته حاضا با این اسِ که باای بارسی این متن (ال  )111بایلد بله زمانله
تدوین متن رجوع کاد و روند شک گیای معنلای واحلد و معناهلای جدیلد را مشلاهده نملود و تقابل
معناهای درون این ال را از ایق معنایابی بازخوانی کاد.
کلید واژهها
شاتوده شکنی ال  111انقالب اسالمی گفتمان اسالم فقاهتی معنایابی.

* ضو هیأت لمی و استادیار لوم سیاسی دانشتاه یزد
** کارشناسیارشد لوم سیاسی دانشتاه یزد
*** کارشناسیارشد لوم سیاسی دانشتاه یزد

maa1374@gmail.com
alipourma@yahoo.com
azarkamand.farzad@yahoo.com
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مقدمه
یکی از مواد قانون اساسی که در ول حیات سه دهۀ نظام جمهوری اسلالمیایلاان هملواره
معناهای متفاوتی ازآن باداشِ شده و استعداد در هم ریلتن مازهای لالحیتی را داشته ال
 111قانون اساسی بوده اسِ .اق این ال « :پس از مقام رهاای رئلیسجمهلور لاتی تلاین
مقام رسمیکشوراسِ و مسؤوتیِ اجاای قانون اساسی و ریاسِ قوه مجایه را جز در اموری که
مستقیمأ به رهاای مابوط میشود با هده دارد» (کماالن  .)76 :1111با توجه به اینکه الل
 111از الول مهم قانون اساسی اسِ و با ملکاد قوای سه گانه کشور ارتااط تنتلاتنتی دارد
این ضاورت به وجود آمد که بهدتی وجود تفاسیا ملتلف به بارسی ل و زمینلههلای شلک
گیای این باداشِها پاداخته شود .از آنجایی که هلامتن در شلاایط و موقعیلِ خلاص توتیلد
می شود و همیشه رنا خاتق خود را به همااه دارد بنابااین به متن یا گفتار باید بله شلیوه کل
معنادار نتایسِ که این معنا تزوماً در خود آن متن نیسِ و وانتهلی هلیم ملتن خنولی و بلی
افی وجود ندارد زیاا با تاثیا پذیای از بافِ یا زمینهی اجتملا ی و فاهنتلی ملتن دارای بلار
ایدئوتوژیک میشود (خلیلی  .)76-67 :1111به نظا میرسد ملتن الل  111نیلز نملیتوانلد
مستونی از این اما باشد و از زمان تصویب این ملتن در سلال  1131تلا بعلد از بلازنتای آن در
سال  1171و حتی در دوره کنونی این اما آشکار اسِ که نتاشهای اختالف باانتیزی با سا
تفسیا این متن وجود داشته اسِ و نهادهای گونلاگونی همولون قلوه مجایله قضلاییه و نهلاد
شورای نتهاان که به نوان مفسا اللی قانون اساسی کشلور ملیباشلد را درگیلا خلود کلاده
اسِ.
باهمین اساس مقاته حاضا حول دو پاسش اللی شک میگیاد؛  -1چه واملی در تلدوین
متن ال  111تاثیاگذار شد؟  -2زمینههای اجتما ی تاریلی سیاسی زمانه ی تدوین ملتن و
ایدئوتوژی سازنده آن چه بوده اسِ؟ با توجه به گفتمان مسللط آن دوره اسلالم فقلاهتی ایلن
ور تصور می شود که معنای واحدی در متن قانون اساسی گنجانده شده اسِ؛ به اارت دیتا
متنی دارای محتوای دینی -اسالمیشک میگیاد .روش شاتوده شکنی با واسازی متون و شک
گیای معناهای نهفته در آن در فاایند زمانی سلرای شلده از ملتن سلا و کلار دارد بنلابااین
می تواند در بارسی متن شک گیای آن و تاثیاپذیای آن از فضای حاکم در تحلیل و بارسلی
متن ال  111نیز کارباد داشته باشد .اما به نظا میرسد که با تفسیا و واسازی و بهاه گیای از
این روش دراین متن میتوان معناهای متعدد و نادیده انتاشته شدهای را در آن مشلاهده کلاد
11
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و همونین ارتااط آن با مقوالتی هموون تفکیلک قلوا و اختیلارات رئلیس جمهلور بله نلوان
مجای قانون اساسی و دستتاه قضا به نوان نهادهای تلاثیا پذیافتله از ایلن ملتن را مشلاهده
نمود .لادق حقیقِ به نق از پ دومان میگوید که :اگا بتوان قائل بله وجلود چیلزی چلون
سیاسِ شاتوده شکنی بود فهم ارتااط این سیاسِ با آن متون اوتیه و کامالً اسلتونایی بسلیار
کارساز خواهد بود (حقیقِ  .)316 :1116بنابااین گفتمان اسالم فقلاهتی بلا در نظلا گلافتن
باداشتی که از الوتی هموون تفکیک قوا داشته سعی در تاثیاگذاری با متنی میکنلد کله در
زمانه ی خود یک متن استونایی و دارای معنایی کام و واحد بود .در ایلن نوشلتار در بارسلی
این مساته به یافتههایی از قای  :تاثیا فضا و زمانله ی انقالبلی سلال  1136نفلو تضلارب آرا
میان جایانهای گوناگون در حین تدوین متن ناود نالا لایح و شفاف بین دو مقوتۀ اجلاا و
نظارت در ال  111و هژمونیک شدن گفتمان اسالم فقاهتی به نوان مهمتاین وامل تلأثیا
گذار باشک گیای متن دسِ یافته شده اسِ .و بله نلوان مهمتلاین راه حل هملاهنتی و
تعام الزم بین نهادهای ماتاط با ال  111و هماهنتی در لااحِ بلشی به مقلوالت اجلاا و
نظارت و تزوم اتحاد بین رهاای قوای سه گانه و نهاد شورای نتهاان باای ح این مسلأته یلک
اما ضاوری به نظا میرسد .در بلش اول این مقاته به معافی روش شاتوده شکنی و بهاه گیای
از مؤتفههای این روش پاداخته شده اسِ .در ادامه نقشِ موتفههایی چلون ایلدئوتوژی انقلالب
اسالمیو گفتمان اسالم فقاهتی در تدوین متن بارسی شده و در نهایِ با در نظا گلافتن الل
معنایابی و معناسازی معناهای نادیده انتاشته شده و به غیاب رفته در متن ال  111در زمانلۀ
کنونی شناسایی و ارزیابی شده اسِ.
گفتار اول :روش شالوده شکنی و واسازی متون
 -1شالوده شکنی در اندیشه دریدا
دریدا در اثا «کارت پستال» ( )1617خود کوشیده تا گاایشهای فلسفی غاب را با تکیه با
رهیافِ های نیوه در معاض شاتوده شکنی و بنیان فکنی قااردهد .میتلوان گفلِ وی اندیشله
نیوه را رویکادی دگاگونه در تقاب با متافیزیک حضور و ق – کالم محوری 1قلاار داده اسلِ
(ضیماان  1117اتف .)241 :دریدا هموون نیوه در پی آن اسِ تلا شلاتوده اندیشله متافیزیلک
1- Logocenterism
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غاب را زیا و رو کند و چارچوب آن را آشکار سازد از این رو روشی را میاح ملیسلازد کله بله
شاتوده شکنی و بنیان فکنی 1معاوف اسِ (هملان .)246 :شلاتوده شلکنی در راسلتای متزتلزل
سازی آزادسازی و آشناییزدایی از متون به شیوه پنهانی حاشیهای و متضاد م میکند و در
بین دوران تاریلی -متافیزیکی شک گافته و در ین حلال لیله آن مل ملیکنلد .شلاتوده
شکنی مفهوم ممتازی و باتای از نشانه را فاض ساخته و در جهِ تضعیف آن مل ملیکنلد
(پین  .)271-272 :1117از نظا دریدا شاتوده شکنی بله معنلای رو کلادن از یلک مفهلوم بله
مفهوم دیتا نالوده بلکله بله منزتله ی حفلز و از نلو لاح ریلزی یلک نظلم مفهلومیو نیلز
نظمیغیامفهومیاسِ که نظم نلسِ در آن تایین میشلود .دریلدا از ایلق شلاتوده شلکنی
دسِ به واسازی بنیادها و سنِ و نالا سازنده آن میزند .وی تفکا خود بنیلاد و تقابل هلای
دوقیای و تمایزات دوگانه در اندیشه غابی را از این منظا بارسی میکند کله مقلوالت ملذکور
بیانتاِ منظومه ای از گزینشهای لافاٌ امکانی واختیاری اند .همونین وی نشلان ملیدهلد کله
چتونه گفتمانهای استعالیی از درون آسیب پذیا و موجودیِ خود را مدیون غیایِ و تقاب بلا
دیتای هستند.
دریدا منظور خود را از شاتوده شکنی نو ی گشودن و بازکادن بیان ملیکنلد نله تلایلب و
ویاانی(حقیقِ  .)317-311 :1116واژه ساختارشکنی یا شاتوده شلکنی دارای دو بعلد اسلِ؛
یکی جناه ی سلای آن که همان ساختارزدایی و باافکندن اسِ و دیتای بعد ایجابی آن یعنی
شاتوده دارای معنایی ایهامیاسِ که هم به معنای انداختن پی افکندن و خااب کادن و هم بله
معنای گستادن پهن کادن ساختن و بنیان گذاردن .حقیقِ به نق از دریدا میگوید که صا
حاضا دوران گایز از ماکز اسِ .گایز ازآواهلا گایلز از کلالم قومیلِ و بله خصلوص خلود یلا
نفس(همان .)311 :استدالل دریدا این اسِ که به دتی ماهیِ زبلان ایلن دو تعایلا متعلارض
(یعنی باافکندن و پی افکندن) توأم و همااه و مالزم یکدیتا و در ین حلال جلدایی ناپذیانلد
زیاا به محض باافکنده شدن بنیادی بنیادی دیتا جانشین آن میشود .این روند ناگزیا اسلِ و
تنها درباره مفاهیم لادق نیسِ بلکه شام فلسفهها و نهادهای سیاسی نیز میشلود .بنلابااین
امکان تغییاات اساسی وجود دارد وتی تحوالت انجام شده بهتدریج توایِ میشود و در ماحله
بعد باید آن را واسازی کاد .سیاسِ از این ایق تحول پیدا میکند (معینی لملداری :1113
1- Deconstruction
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 .)141بی شک نوشتههای دریدا دریافِهای متعارف در مورد ملتن معنلا هویلِ و وحلدت را
دگاگون ساخِ و به ور کلی ماانی بنیادی فلسفه را با ایاادهای خالی رو به رو ساخته اسلِ
و آنوه را در حاشیه فلسفه قاار گافته و همواره مورد غفلِ بوده را در کلانون بحل هلای خلود
قاار میدهد .به ورکلی میتوان گفِ نوشتههای او نقدی اسِ باتاریخ فلسلفه غلاب .دریلدا در
تقاب با سنِ متافیزیک حضور در فلسفۀ غاب از تافند دگاسانی یا تفاوت 1سود جسلته اسلِ.
او مد ی اسِ که واقعیِ را با حسب تفاوت و دگاسانی به جای وحدت؛ و هویِ را بلا حسلب
تعویق و غیاب به جای حضور و فااپیشی مورد توجله قلاار داده اسلِ (ضلیماان اتلف :1117
.)237
گاچه دریدا سنِ فلسفی را به زیا سوال باده اسِ تیکن این تزوملاً بله معنلی دشلمنی بلا
فلسفه به ور کلی نیسِ و فقط به معنی جستجوی راههایی باای نوسازی اح فلسفی اسلِ.
به نظا دریدا یکی از نکاتی که فلسفه سنتی را به بی راهه کشانده اسِ منیق محوری بلیش از
حد آن بوده اسِ .بیش از حد با منیق این همانی و امتناع تناقض ارسیو تکیه کاده اسلِ .در
باابا اینها دریدا شاتوده شکنی را میاح می سلازد و بلا محوریلِ دیتلا باشلی و تفلاوت تاکیلد
میکند (ماتیوز  .)242 :1116از نظا دریدا واقعیِ را باید با حسلب تفلاوت و هلم بلا حسلب
تعویق همیشتی به جای حضور ابدی فهمید و محوریلِ فلسلفی بلاای وی بله معنلای دسلِ
شستن کام از ک متافیزیک اسِ (همان  .)241:از تفاوت واژههایی هموون ناباابای و تملایز
فهمیده میشود .باای موال هویِ درباابا بی هلویتی درک و معنلا ملیگلادد .بلا ایلن وجلود
همزمان تفاوت میتواند نه این باشد و نه آن .یعنی نه در معنای یک هویِ ثابِ باشلد و نله بله
معنای سلای بی هویتی .اگا چه یک تصویا نه این و نه آنی بله ملا ملیدهلد املا ایلن للافاً و
مشلصا به معنای بی تفاوتی نیسِ ( .)Edwards, 2003 :142به نظلا اسلمیِ واسلازی راهلی
باای جا بازکادن باای دیتاان و اساساً گونهای مهمان نوازی و خوشآملد گلویی اسلِ .اسلاس
واسازی دریدا را «دیتای» و مسائ آن تشکی میدهلد .واسلازی در تقابل بلا «سلنتی» قلاار
میگیاد که با تکیه با تفاوت وغیایِ دیتاسان بودن راه را بلا هاگونله خلود محلوری و قلوم
محوری که اساس سنِ متافیزیک اسِ میبندد (شاقول و ماتضوی .)117 :1116

1- Dieffrance

13

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال ششم ،شماره  ،11پاییز  1111ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتنی اسِ در فاهنا متافیزیکی غاب تفکا فلسفی هملواره در چنتلال ناللا دوقیالی
قاار داشته اسِ یعنی حقیقِ در مقاب کذب راسِ در باابا چپ شاق در بااباغلاب حضلور
در باابا غیاب و گفتار در باابا نوشتار؛ و این تقاب های دو قیالی اسلِ کله نظلم قللی بلاای
پدیده ها فااهم میسازد .شاتوده شکنی با تکیه با آموزۀ دم تعیین و دم قیعیِ 1این منیق را
متزتزل نمود .از این رو شاتوده شکنی در اندیشه دریدا به دناال کشف غیاب درمتن اسلِ و بلا
نوشتار به جای گفتار محوری تاکید میکند (ضلیماان 1117اتلف .)232-231 :در واقلع درک
شاتوده شکنی دریدا مستلزم شناخِ چتونتی رابیه بین دو سوی تقاب های میاح در اندیشله
وی اسِ .منیق تقابلی فلسفه آناتتیک که با اساس ماهیِ دوگانه شلک ملیگیلاد از منیلق
متافیزیک افال ون (جهلان فیزیلک در ت قابل بلا متافیزیلک) دوگلانتی دکلارت ایلده آتیسلم
دیاتکتیک هت و ماتایاتیسم دیاتکتیک مارکس ساچشمه میگیاد .با اسلاس ایلن منیلق هلا
وجودی از تضاد با وجودی مقاب آن تعایف میشود و رابیه بین این دو قیب اسلِ کله امل
حاکِ و تکام محسوب میشود .و در این منیق یک سو از سوی دیتا باتا به حساب میآیلد
و این سوی باتا محور سوی زیاین میشود .بنابااین حضور یک سلوی بله لور خودکلار غیلاب
سوی دیتا را در پی دارد (نجومیان )2 :1112؛ در حلاتی کله نتیجلۀ آن وحلدت هملاهنتی و
حضور (در زمان و مکان) از فالله تمایز و غیاب باتا اسلِ (احملدی  114 :1117؛ شلاقول و
ماتضوی .)66 :1116
فااگاد شاتوده شکنی به هیم روی خود را گافتار محدودیِهای دوگانه نمیسازد و در پلی
پشِ پازدن به حدی دیاپای کالم محوری اسِ .شاتوده شکنی پیش پا افتادهتاین و حاشیهای
تاین پدیدههایی را که از نظا دور مانده اسِ مورد توجله قلاار ملیدهلد ( ضلیماان 1117ب:
 .) 16-11به نظا دریدا هدف اللی شاتوده شکنی نشان دادن این اسلِ کله کلارِ قلااردادهلا و
نهادها ثاات بلشی اسِ .ثاات بلشی چیزهایی که اتل ًا بلی ثالات و بلی شلک انلد (دریلدا و
دیتاان  .)1113:162اساس شاتوده شکنی دریدا پافشاری با این نکته اسِ که چیزی بیاون از
متن وجود ندارد (استااتان .)11 :1116

1- Undecidability
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 -2تکیه بر نوشتار ،نفی آوا محوری و بی ثباتی معنای واحد در یک متن
دریدا معتقد اسِ که شاط غلاه با سنِ متافیزیکی غاب شاتوده شکنی زبلان اسلِ .زیلاا
این سنِ با نو ی زبان محوری یا تصور ساده دالنه که زبلان رسلانه ای شلفاف اسلِ اسلتوار
می باشد .به نظا وی سلسله مااتای که به ور ضمنی در زبان جا افتاده اسِ میبایسِ از بلیخ
و بن محدودیِ زدایی شود؛ زیاا چنین زبانی ما را تشویق میکند که گفتار شلفاهی را بلاالتا از
نوشتار خواننده را باالتا از نویسنده و مدتول را باالتا از دالتِ گا بدانیم (مارک  .)1112املا بله
قیده دریدا این نوشتار اسِ کله بلا آملدن خلود و کشلف معنلا بله شلاتوده شلکنی رسلمیِ
میبلشد .میتوان گفِ شاتوده شکنی یعنی آنوه که ما میتوانیم انجام دهیم بله شلاط اینکله
واقعا خواهان ساختن باشیم نله ویاانلی .بنلابااین شلاتوده شلکنی فعاتیلِ خوانشلی اسلِ کله
هماستتی خود با متون مورد پژوهش خویش را حفز ملیکنلد و متکلی بلا مقاوملِ در باابلا
هاگونه معنای قیعی یا مقار اسلِ (نلوریس  .)77 :1113شلاتوده شلکنی از ویاانلی دور و بله
تحلی متن نزدیک اسِ .او میخواهد متن را بی اثا و خنوی کند و ایلن کلار را للافاً در درون
متن و به یاری خود آن انجام میدهد (احمدی  .)111 :1117دریدا معتقد اسِ با پایان آملدن
صا متافیزیک حضور الاتِ پیامدها و نشانهها آغاز میگادد (ضلیماان 1117اتلف .)236 :در
واقع میتوان گفِ پیامد و توجه نشان دادن به معنای این اسِ که آوا محوری و کلالم محلوری
دیتا در تقاب بین حضور و غیاب در اد دیتای ناتوان اسِ و اکنون ما شاهد نفی ایلن گفتلار
محوری در صا فاامتافیزیکی حضور هستیم.
از نظا دریدا معنی ها اارت خاللی را در هامتنلی ناایلد بلا مصلداق آن یکسلان گافلِ.
بنابااین کوشش باای تعیین معنی ها اارت خاص مستلزم بارسی شمار بی نهلایتی از روابلط
آن اارت با اارتهای دیتا اسِ که این خود به این معناسِ که هاگلز نملیتلوان معنلی آن
اارت به ور کام تعیین گادد (ماتیوز  .)241 :1116حال وقتی که ساختار شلکنی را بلدین
سان به نوان راهی باای خواندن متون فلسلفی (و متلون دیتلا) تفسلیا کنلیم بایلد برلذیایم
(چنانکه دریدا میپذیاد) که از ها متن معینی بیش از یلک خلوانش روشلنتا ملیتلوان وجلود
داشته باشد .به اارتی چیزی به نوان یتانه خوانش لحیح در متن وجلود نلدارد .وحلال اگلا
ساختار شکنی یک متن را راهی باای خواندن آن به قصد بیاون کشلیدن محتلوای پنهلانی اش
بدانیم این واژه بسیار مواِ به نظا میآید چاا که آن چله شلاتوده کنلی بله فلسلفه ملیتوانلد
بیافزاید نوع جدیدی از پاسش و پاسلخهلای فلسلفی خواهلد بلود (هملان .)246-237 :از واژه
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«تفاوت» می توان یک نوع بی معنی بودن و دم معنای ثابِ را دریافِ کاد .دم معنای ثابلِ
ناود مازهای ثابِ در یک متن اسِ .یعنی آن چه اتفاق میافتد (بلازی معنلایی) در درون یلک
مکان بی ماز (متون) نامحدود اسِ ( .)Edwards,2003:142شیوۀ آگاهانه گایز از اقتدار بیان و
ضدیِ آشکار با نیِ موتف کاری دشوار اسِ که تنها شمار اندکی از اندیشلتاان پلس از جنلا
جهانی دوم بدان نزدیک میشوند :کسانی چون موریس بالنشو روالن بلارت ژیل دتلوز و ژاک
دریدا (احمدی  .) 12 :1166در واقلع دریلدا بلا سلاختار شلکنی بله جنلا توگلوس محلوری
میشتابد و حقیقِ ثابتی را که منجا به نفی دیتای (معناهای دیتا در متن) میشلود بارسلی
میکند .دریدا نشان میدهد که ها متن دوگانه اسِ همواره دو متن دریلک ملتن وجلود دارد.
متن نلسِ با تاوی کالسیک خواناسِ :بنا به اقتدار زمان حاضا نوشته شده اسِ ؛ معنلا دارد؛
منیق و حقیقِ آن را میتوان یافِ؛ همه چیز در آن بله تقابل دوگانله ی درسلِ د نادرسلِ
فاوکاسته میشود .متن دوم که متنی دیتا در ین حال همان متن اسِ؛ خوانندۀ کالسلیک را
گیج میکند؛ فاقد معناسِ .دوگانتی که در سلن متافیزیکی وجود دارد امکان گذر را میدهلد؛
و در متن نیز چنین اسِ :دوگانتی در متن سازنده ی گذر اسِ :گونه ای شفافیِ در ها ملتن
هسِ که امکان میدهد متن اللی یا خلود ملتن را بشناسلیم (احملدی  .)412 :1117توتیلد
هامتن در شاایط ویژه و با درجههای متفاوتی از انتلاب و در پیوندی خلاص بلا قلدرت للورت
میگیاد و به همین شک در دستاس خوانندگانی قاار ملیگیلاد کله شلاایط متفلاوتی دارنلد.
تحلیلتاان گفتمان با این قیده اند که باتوجه به فقدان واقعیِ اجتما ی ناب گفتملان خنولی
و بی اف وجود ندارد بلکه ما با گفتمانها و متنهای وابسته به اشللاص جنلاح ایلدئوتوژی و
فاهنا خاص مواجهیم و نااید به متن به نوان ک معنلا دار نتایسلِ (خلیللی -67 :1111
.)76
 -3شالوده شکنی و چگونگی شکل گیری معناهای جدید
در اندیشه دریدا مفهوم شاتوده شکنی به معنای فهمیدن حقیقِ و واقعیِ در متون تغییلا
و دگاگون سازی آن حقیقِ یا معناهایی اسِ که خود محور هستند و خود را به نوان معنلای
ثابِ در نظا میگیاند .این شاتوده شکنی به معنای ساختن معناهای جدید توسط دریلدا ابلداع
شده اسِ و وی با شاتوده شکنی گفتار و آوا محوری به نظایله خلود جامله مل ملیپوشلاند
( .)TheuasS.Pada, 2007: 32دریدا در نهایِ شاتوده شکنی خود را با پایۀ دیاتکتیک ممکلن و
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غیا ممکن بنا میدهد .این دیاتکتیک بی پایان ادامه خواهد داشِ .یعنی ممکن املای اثالاتی و
تحقق پذیا اسِ که باید از آن گذر کاد؛ ناممکن امای اسِ که تحقق نیافته اسِ که میتلوان
در مورد تحقق آن در آینده اندیشید( .معینی لمداری  .)144 :1113بنابااین ملیتلوان اظهلار
داشِ که شاتوده شکنی دریدا همواره درحال واسازی و به دناال آن بلش از معناهای جدیلدی
اسِ که ممکن اسِ در آینده بعد از یک دوره ثاات معنای قالی ایجاد شلوند و یلک نظلم غیلا
مفهومی را ایجاد کنند .این دیاتکتیک در اندیشه دریلدا را ملیتلوان در تفسلیا از خلود شلاتوده
شکنی یافِ .باای فهم شاتوده شکنی در اندیشه دریدا و کمک آن باای واسازی متون میتلوان
به مفهوم ستادن یا زدودن 1به نوان مفهوم کلیدی اشاره کاد .مااد از ستادن یک واژه نوشتن
آن خط زدن و سرس رها کادن با خیی که باروی آن کشیده شده اسِ .غاض از به کارگیای
این شتاد آن اسِ چون واژه ای باای میلای ناقص و نارساسِ خیی روی آن میکشلیم؛ املا
چون حذف آن بیشتا از آنکه مساته را ح کند مشک آفاین اسِ با خط روی آن آن را رهلا
میکنیم (ضیماان  1117ب  .)16 :این ماحله را که کا شد میتوان یلک قیلب از دیاتکتیلک
ممکن و غیاممکن نام باد چاا که به بارسی معنای ثابِ و تحقق یافته میپادازد.
دریدا این تافند را ازهایدگا آموخِ.هایدگا هم واژۀ هستی را ضمن کشیده شدن خیلی بلا
روی آن رها میکاد و معتقد بود هستی مقدم با دالتِ بوده و نمیتواند در تنتنای آن محاوس
گادد .هستی مدتول غایی اسِ که همۀ دالها به آن با میگادد .از نظا دریدا معنا بالواسیه در
نشانه حاضا نیسِ زیاا معنای یک واژه الارت اسلِ از اینکله آن نشلانه چله چیلزی نیسلِ
بنابااین معنای اخیا همواره در غیلاب از نشلانه حضلور دارد و معنلا در زنجیلاه ای از دالهلای
پااکنده اسِ و نمی توان بدون قید و شاط آزاد نمود و قاائِ یک متن چیزی اسِ شایه به پی
جویی آنوه در معاق غیاب قاار دارد و این را میتوان غایِ بن فکنی شماد (ضیماان 1117ب
 .)47همانیور که گفته شد اگا قید و شا ی که در آزاد سازی معنلا در یلک ملتن وجلود دارد
پاده باداری از غیاب کند این خود نیازمند شکسه شدن ثاات و به تعویق افتادن معنلا در ملتن
اسِ که اگاچه باای یک دوره زمانی ممکن اسِ ثابِ بماند اما در آینده امکلان تحقلق متلون
ملتلف و معناهای دیتا یا جدید در کنار نظم کنونی ایجاد میگلادد .بنلابااین یلک ملتن تنهلا
زمانی به حیات خلود ادامله ملی دهلد کله در آن واحلد تاجمله پلذیا و تاجمله ناپلذیا باشلد
1- Sous rapture
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(نجومیان  .)1 :1112یک متن در باهههای زمانی تحِ تاثیا گفتمانهای استعالیی ملیتوانلد
به حیات خود ادامه دهد و معنای واحد در آن دارای ثاات باشلد .املا از آنجلا کله ایلن متلون و
معنای نهفته در آن تحِ ضوابط ایدئوتوژیک زمانۀ تدوین شک گافته اند در ین حال احتمال
وجود معناهای غیا از آن (از آنجا که ما با گفتمانهای ملتلفی مواجه میشلویم) وجلود دارد و
همواره امکان تقاب حضور و غیاب و خودنمایی دیتای نیز هسِ.
گفتار دوم :کاربرد روش شالوده شکنی در تفسیر اصل 113قانون اساسی
 -1ایدئولوژی و انقالب
ایدئوتوژی اارت اسِ از نظامیاز ایدهها و قضاوتهلای روشلن و للایح و موملاً سلازمان
یافتهای که موقعیِ یک گاوه یا جامعه را توجیه تفسیا تشایح و اثاات مینماید .این نظلام بلا
اتهام و تاثیاپذیای شدید از ارزشها جهِ یابی معین و مشللص را بلاای کلنش اجتملا ی آن
گاوه و یا آن جامعه پیشلنهاد ملیدهلد (روشله  .)12 :1117بنلابااین ایلدئوتوژی مجمو له ی
منسجم از ایدهها و خط و مشلیهلا یی اسلِ کله ماهیلِ و نقلش حکوملِ را تعایلف کلاده و
هدفهای اللی را که جامعه میباید از ایق اقدامات سیاسی تعقیب نماید تجویز میکنلد .بله
نظاقوام ایدئوتوژی یک لم جدید ایده ها باای توضلیحات لام و جهانتسلتا ملیباشلد (قلوام
 .)37 :1116از سوی دیتا با در نظا گافتن ایعِ و جوها ایلدئوتوژی ملیتلوان آن را ابلزار
کنش تاریلی محسوب نمود .به اارتی دیتا ایدئوتوژی به وسیله ی بازیتاان اجتماع و کسلانی
که کوشش دارند اثااتی با جایان تاریلی جامعه خود بتذارند تهیه و اشا ه ملییابلد .بنلابااین
ایدئوتوژی به وجود آورنده پدیده ی جمعی به نام «ما» اسِ بدینتاتیب که ایدئوتوژی ملادم را
به گادهمایی در یک مجمع میخواند یعنی جایی که افااد میتوانند همدیتا را بشناسلند و بله
آنها روحیه و احساسی قوی و استوارارائه دهد .در اینجا «ما» میتواند یلک اقله ی اجتملا ی
یک حزب سیاسی یک ملِ و یا یک نهضِ اجتما ی و ...باشد(روشه .)14: 1117
با تعاریف ارائه شده ایدئوتوژی با انتلاب یک خط و مشی کم و بیش مشللص در باخلی از
مقا ع تاریلی ممکن اسِ ابزاری باای تغییا و دگاگونی در جامعه باشد و اگا ایلن ایلدئوتوژی
در بین مادم جایتاه ویژه ای پیدا کند میتواند تغییلاات میلق و ریشلهای ایجلاد کنلد .بلدین
تاتیب بین انقالب و ایدئوتوژی رابیۀ نزدیکی وجود دارد .لِ وقوع انقالبات سیاسلی آن اسلِ
که جناحهای انقالب در مورد چارچوب نهادینی که تغییا سیاسلی بایلد در درون آن تحصلی و
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ارزیابی شود اختالف نظا دارند.بدین تاتیب ناتوانی از رفع اختالفلات موجلود میلان شلیوههلای
متفاوت نتاش به جهان نهایتاً به اتغای شیوه قالی ارزیابی اهداف و مسائ اجتملاع و جلایتزین
کادن آن با دیدگاهی جدید از جهان منجا میشود (کوهن  .)16 :1111کله مهلم تلاین الل
یعنی وجود یک ایدئوتوژی جایتزین میتواند یلک وضلعیِ را تغییلا داده و وضلعیِ نلوینی را
پدید آورد .به ورکلی میتوان گفِ که همه انقالبها خصلتی سیاسی دارند .حتی با وجود آنکه
ممکن اسِ یلک انقلالب تغییلا اجتملا ی و فاهنتلی ژرفلی را بله بلار آورد املا همیشله بلا
دگاگونیها ی بنیادی زندگی سیاسی پیوند دارد .تغییلا سیاسلی کله انقلالب بله بلار ملیآورد
تغییای در ریشه و شاخه و همه جاناه اسِ(هیوود .)346 :1111
اسکاچر قیده دارد که آرمانها واملی ثانوی در تحلیل ریشلههلا و پیاملدهلای انقلالب
هستند .اما انقالب ایاان او را واداشِ تا در تحلی خود بازنتای کند و برذیاد که حداق یلک
انقالب بود که آرمانهای آن با تحایک کنشتاان انقالبی شد و تحلولهلای آرملان گلاا را از
جناههای شاخص یک انقالب اجتما ی دانسِ (فورن  .)261 :1114به این معنی که آرمانهلا
نقشی اساسی در پدید آمدن انقالب اسالمیایاان داشته اسِ .این آرمانها را میتوان در قاتلب
گفتمانی ایدئوتوژیک در نظا گافِ که بعداً در روند کنشهای افااد انقالبلی نقشلی منحصلا بله
فاد ایفا کادند.
 -2طرد وضعیت ثابت و هژمونیک شدن ایدئولوژیهای انقالبی
رفتارهای هژمونیلک در فاآینلد هلای سیاسلی رفتارهلای محلوری محسلوب ملیشلوند و
فاآیندها ی سیاسی هم به نوبه ی خود باای شک گیای کارکاد و انحالل گفتملانهلا اهمیلِ
حیاتی دارد .اگا (وزمانی که) یک پاوژه یا نیاوی سیاسی نقش تعیین کنندگی قوا د و معانی را
در یک لورت بندی خاص به دسِ آورد هژملونی حالل ملیشلود (حقیقلِ .)317 :1116
ایدئوتوژی قابلیِ این را دارد تا در قاتب یک گفتمان مشلص نقش یلک نیلاوی هژملون بلاای
یک نیاوی سیاسی را ایفا کند؛ و این خصولاً در بین ایدئوتوژیهای انقالبی مشلص تلا اسلِ.
ایدئوتوژیهای انقالبی معموالً دارای دیدگاهی دراماتیک نسلاِ بله واقعیلِ هسلتند و نیکلی و
بدی و حق و ناحق را به آسانی مشلص میکنند .در این میان ایدئوتوژی بسیج هاچقدر بیشلتا
بتواند گناه همه نارواییها را به گادن مقام یا نهاد واحدی بیندازد و همه شکوهها و ا تااضلات را
بدان سو متوجه سازد در اما بسیج کارآتا اسِ (بشلیایه  .)12-11 :1116بله نظلا ملیرسلد
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وجود چنین دیدگاهی اسِ که مادم یک جامعه را متقا د میسلازد تلا در یلک باهله از زملان
تاریخ ساز شوند .از سوی دیتا ایدئوتوژی ممکن اسِ جزئی باشد و ایدهها و باخوردهایی را در
با بتیاد که فقط به جز یا بلشی از واقعیِ و هستی مابوط میشوند (پالمناتز  .)7 :1111املا
از اف دیتا ما با ا م بودن ایدئوتوژی نیز روبه رو هستیم .ایلدئوتوژی بله معنلای ا لم تملامی
ایدهها و ا تقادهای مادم را در با ملیگیلاد و بنلابااین از اندیشله ای کله ایلدئوتوژیک نااشلد
تفکیک پذیا نیسِ (همان  .)16 :بنا با این وجود چنین فضایی میتواند به تسلط بلشلی یلک
گفتمان و اد یک گفتمان منجا شود زیاا ایدئوتوژی درلدد فااگیا کادن خود به بلشهلای
ملتلف جامعه اسِ و با وضعیِ انقالبی هم پیوند خورده اسِ.
 -3ایدئولوژی اسالمیانقالب و تسلط گفتمان اسالم فقاهتی
از اوای دوره قاجار تاکنون سنِ گاایی و تجدد گاایی در فضای سیاسلی -اجتملا ی ایلاان
همواره دو نیاوی متعارض بنیادین و پیش رانندۀ تحوالت اجتما ی بوده اند .تحوالت اجتملا ی
ایاان از سویی ریشه در سنِ تلاریلی و فاهنتلی ایلن ملاز و بلوم و از سلوی دیتلا ریشله در
تجدد لای روشنفکاان متاثا از غاب داشته اسِ (سللیانی  .)113 :1114زملانی کله در دهله
 37گفتمان پهلویسم با بحاان مشاو یِ مواجله شلد و درنهایلِ در سلال 1136سلقوط کلاد
آرایش خاده گفتمانهای حاضا در اله اجتما ی ایاان را میتوان به دو گلاوه الللی تقسلیم
کاد :خاده گفتمانهایی که ریشه در تجددگاایی داشلتند و خلاده گفتملانهلایی کله متلاثا از
سنِگاایی بودند (همان .)117:در این میان نقش رهاا و پیشاو در انقالب بسیار حلائز اهمیلِ
اسِ که بتواند در یک موقعیِ مناسب این گاوهها را به هم نزدیک کند یا بله تعایلای در یلک
گفتمان واحد شک بدهد .بنابااین به نظا میرسد کله بسلیج انقالبلی نیازمنلد رهالای اسلِ
رهااان اهداف جناشها را روشن میکنند؛ درباره شیوه باخورد با حکومِ تصمیم ملیگیانلد؛
وضع موجود را با اساس ایدئوتوژی بسیج تحلیل ملیکننلد؛ تصلویای از جامعله بهتلا تاسلیم
میکنند و هواداران خود را متقا د میسازند که جناش پیاوز خواهد شد .بدون رهاای ممکن
اسِ گاوههای گوناگون به جای آنکه با حکومِ درآویزند با یکدیتا بسلتیزند (بشلیایه :1116
 .)11اگا چنین وضعیتی در یک جامعه مذهای پیدا شود میتواند با پیونلدهای میقلی در
بین افااد آن جامعه و ملصولاً اتحاد و همدتی در بین پیاوان فاد رهالا بشلود .تلا جلایی کله
نقش محوری رهاای فاه مند یک ویژگی دائمی و بادوام جناشهای انقالبی بوده اسِ .تاکیلب
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و آمیلتتی قلماو دینی و سیاسِ در اسالم وجود رهاا فاه مند را به نوان مناع و مالغ پیلام
تجدید حیات ضاوری میسازد (دکمجیان .)11 :1111
در توضیح پدیده بزرگی هموون انقالب اسالمیمیتوان گفِ امام خمینی در ی سالهلای
قا از انقالب در سایه تفسیا جدیدی که از اسالم – اسالم سیاسی -ارائه ملیدادنلد توانسلتند
چتای را باپا کنند که در زیا آن مجمو ه ای از مفاهیم باگافته از سنِ اسالمی و تجدد را که
تا آن زمان شاید نساتی با هم نداشتند در سال  1136در قاتب گفتملان انقلالب اسلالمیگلاد
آورد .گفتمان انقالب اسالمیتوانسِ به الیالح الکالئو فضای اسلتعاری را ایجلاد کنلد کله در
سایۀ آن این مفاهیم آن چنان به هم چفِ و بسِ شوند که بسیاری از گاوههای سیاسی فعلال
در لحنه انقالب همه آمال و آرزوهای خودرا در آن فضا جستجو کنند .رأی دادن 2د 61درللد
از مادم ایاان به نظام جمهوری اسالمیایاان در  12فاوردین  1131خود نشان دهنده ی ملق
اتحاد و همدتی حال از این فضای استعاری بود (سلیانی  .)116 : 1114در واقع فاهناهای
سیاسی که در پشِ انقالب بودند بین گفتمانهای افی (سکوالر) و اسالم پلی باقاار کادنلد و
به این وسیله نیاوهای ملتلف اجتما ی را که سازنده انقالب بودند هاکدام به گونه ای متملایز
جذب کادند .اسالم ماارزه جویانه امام خمینی(ره) شاه را سلازنش ملیکلاد کله کشلور را بله
بیتانتان فاوخته و محاومان را فااموش کاده اسِ .شک دیتا این اما متلأثا از تعلاتیم تشلیع
درباره آزادی بود که از سوی لی شایعتی که فادی غیا روحانی بود ارائه شد و آن هم آمیلزه
ای از مایهها ی مارکسیسم و تأکید تشیع با رنج مادم و ماارزه در باابا بی داتتی اجتما ی بود.
خط سوم آن هم جزئی از گفتمانهای اسالمیملاتفِ آمیز از سوی مهلدی بازرگلان و نهضلِ
آزادی ارائه شد که از دهله  1677خواهلان یلک راه حل آزادی خواهانله ی مادملی(تیالاال-
دموکااسی) در چارچوب اسالمی بلاای حل مسلائ کشلور شلد .همونلین دیلدگاه بسلیاری از
روحانیون غیا سیاسی جامعه و حتی آنان که افدار شلاه بودنلد را ناایلد در هنتامله ی قیلام
باای تفسیا لفِ «اسالمی» در ملورد انقلالب از نظلا دور داشلِ (فلورن .)263 -267 :1114
آنوه در این نوشتار دناال میشود این اسِ که وجود اختالفات و باداشلِهلای گونلاگون ایلن
جایانات از اسالم و انقالب که در تقاب با یک دشمن مشتاک «گفتمان پهلویسم» قاار گافتند
به دم وجود باداشتی ثابِ و یکرارچه انجامید که بعدها حتی با چتونتی متن ال  111تأثیا
گذار بوده اسِ .گفتمان انقالب اسالمیکه به شک نظام سیاسی جمهوری اسلالمیایلاان تاللور
یافِ حال مفص بندی دو نشلانه مهلم «جمهوریلِ» و «اسلالمیِ» بلود .اسلالم خلود دال
31

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال ششم ،شماره  ،11پاییز  1111ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماکزی گاوههای اسالمیسنِ گاا بود که نشانههای روحانیِ فقه و والیلِ فقیله را بلا هلم در
یک گفتمان گاد میآورد .از سوی دیتا نشانههای مادم قانون و آزادی در گفتمان تجلددگاای
سکوالر و تیااال حول دال ماکزی جمهوریِ مفص بندی شده بودند .اسالم روحانیلِ فقله و
والیِ فقیه ریشه در سنِ گاایی دارند و جمهوری مادم قانون وآزادی ریشه در تجلددگاایی.
اگا چه این دو گاوه از نشلانههلا دارای ناسلازگاری وتضلاد اتلی بودنلد وتلی در سلایه فضلای
استعاری گفتمان انقالب اسالمی همۀ آنها با هم حول شلصیِ «امام» مفص بنلدی شلدهانلد
(سلیانی .)116 :1114
انقالب اسالمینیز مانند سایا انقالبها تاکیب ناهمتونی از گاوهها و اقات ملتلف بود کله
با شد گاوه روحانیِ به قدرت باسند .به ایلن تاتیلب کله بلا وقلوع انقلالب سلال  1136و
استقاار جمهوری اسالمی دیوانیان اتی رتاه همااه با بورژوازی وابسته از اله قدرت سیاسلی
بیاون رانده شدند و اقه متوسط سنتی با مدیایِ و هدایِ هژمونیک روحلانیون در اتحلاد بلا
اقه متوسط جدید جایتزین آنان گادیدند وتی این اتحاد دوامی نیاورد .بلا در اختیلار گلافتن
قدرت در اله مقننه مجایه و قضاییه توسط روحانیون و باخورداری از حمایلِ همله جاناله
بورژوازی تجاری-دالل و بهاه مندی انحصاری از درآمدهای نفتی اقه متوسط جدید به ویلژه
تحصی کادگان و روشنفکاان به کنتال دستتاه حکومتی درآمدند (ازغندی  .)176 :1116املا
چتونه ممکن اسِ این همه نیاوهای سیاسلی کله دارای اهلداف و الئلق بسلیار متنلوع وگلاه
متضادند ناگهان همدل و همصدا شوند و در زیا یک چتا گاد آیند؟ شاید این هملدتی ناشلی از
دو لِ مده باشد :اوتین دتی این اما ناشی از آرمانی بودن فضای استعاری اسِ .وتی الللی
تاین لِ آن حضور شلصیِ کاریزمایی امام خمینی (ره) در اله ی انقلالب اسلالمیاسلِ.
امام هموون دال ماکزی ای بود که ک دالهای انقالب اسالمی حول شلصیِ کاریزمایی او با
هم مفص بندی شدهاند (سلیانی .)141 :1114
آنوه مشلص اسِ این اسِ که گاوهها و جایلانهلای بسلیاری در درون گفتملان انقلالب
شک گافته و بهدتی اح تقاضاها و دیدگاههای خلود بلا هلم درگیلا بودنلد و در لی زملان
گاوههای ضعیفتا به حاشیه رفتند و تحِ تأثیا دو ام یعنی غیایِ سازی باای هویِ یلابی
و شاایط م فضای استعاری گفتمان انقالب اسالمی بهتدریج محدود شد و از میان گاوههای
سیاسی ملتلف فقط گفتمان سنِ گاای روحانیلِ (گفتملان اسلالم فقلاهتی) هژمونیلک شلد
(همان .)143-144 :اتاته در این نوشتار چنین به نظا میرسد که وجود چنین واملی میتواند
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تأثیاگذار با متن ال 111قانون اساسی باشد زیاا که این ال یکی از مهم تاین اللوتی بلود
که در قانون اساسی جدید تصویب شلد و نملیتوانلد بلی تلأثیا از چنلین رخلدادها و اخلتالف
نظاهای گوناگون باشد.
 -4عوامل تاثیرگذار برشکل گیری متن اصل 113قانون اساسی
 -4-1فضا و زمانۀ تدوین متن
بی شک وقتی مادم حکومِ اسالمی را به نوان نظام مکتای پذیافتنلد معنلایی جلز ایلن
نلواهد داشِ که نظارت و والیِ فقها و اسالم شناسان واجد شاایط را نیز قاول کاده انلد .اگلا
ده ای در این مورد تادید کنند یا راه انکار را پیش بتیاند در نهایِ این واقعیِ را نملیتواننلد
انکار کنند که اکوایِ مادم با قول و رأی خویش همونان استوار ایستادهاند و دموکااسلی جلز
این نمیتواند باشد ( مید زنجانی  .)61 :1116در انقالب اسالمیایلاان بلا خلالف بسلیاری از
روشنفکاان و گاوه های سیاسی که خواهان الالحات اجتما ی و تامین آزادی و دموکااسلی یلا
تضعیف تدریجی نظام سلینتی بودند جناح اسلالمیانقلالب بله لور قلا ع سلانتونی رژیلم و
استقاار جمهوری اسالمیرا شعار خود ساخته بود و ساانجام نیلز هملین خواسلتههلا و شلعارها
آرمان غاتب شد و تودۀ مادم را با خود همداستان کلاد (کاتوزیلان  .)317 :1161اتاتله فضلای
انقالبی در اوای آن دوره با سا اح مسائلی چون قانو ن اساسی و اداره کشور سااسا اختالف و
درگیای بود .لف آرایی مزبور با زمینه یک فضای انقالبی تودهای و لاح تقاضلاهای گونلاگون
اقتصادی و سیاسی و فاهنتی از سوی گاوههای ملتلف اجتما ی شک گافته بود و همله ایلن
گاوهها نیز خواهان تحقق سایع خواستههای خود و تحقق و دههایی بلوده انلد کله در جایلان
جناش انقالبی به آنها داده شده بود .دوتِ موقِ بهدتی بیلنش میانله روانله و روش محافظله
کارانه خود قادر به پاسلتویی به تقاضاهای بی شلمار و گونلاگون اقتصادی سیاسلی و فاهنتلی
این توده ها ناود (دوتِآبادی  .)174 :1116در آ ر ماه  1131به ور رسمی سلاختار سیاسلی و
حقوقی جمهوری اسالمیایاان به جای قانون مشاو یِ به نوان نظم سیاسی پیشین اسلتقاار
یافِ .مد ای اللی این ال اسِ که بدون شناخِ ظاف زمانی و مکانی پیدایش ملتن قلانون
اساسی نمیتوان ماهیِ و محتوای الول قانون اساسی جمهوری اسلالمیایلاان و الل  111را
درک کاد و به همین دتی اسِ که ما باید به سالهای تدوین این قانون بازگادیم و نقیۀ آغلاز
کار ما باشد که با بارسی این ال ضاورتهای جدید زمانه ی حاضا که ممکلن اسلِ از ملتن
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حذف شده باشد یا به حاشیه رفته باشد را بشناسیم .کاتوزیان معتقد اسِ که انقالبیان ایاان در
آغاز هدفهای مشلص و سازمان یافتهای نداشتند که باای رسیدن به آن ماارزه کنند؛ نقشهای
پیش رو ناود که با مانای آن گامهای انقالبی باداشته شلود .باناملههلا را انقلالب ملیآفایلد و
هدفها را تلقین میکاد تا جایی که در پایان کار نیز جز هدفی ماهم از باپاداشتن «جمهلوری
اسالمی» بانامۀ دیتای در وجدان انقالبی مادم ناود و آن هم ثماه ی انقالب بود و نه للِ آن.
آنوه همه جا وجود داشِ و توده مادم در ا ماق وجدان خویش احسلاس ملیکادنلد «نفلات»
بود .همین اندازه میدانستند که نظام موجود را نمیتوانند تحم کنند و آینده ملاهم و نلامعین
را ها چه باشد با آن تاجیح میدهند (کاتوزیان .)323-327 :1161
 -4-2تأثیر جریانات انقالبی بر متن
بعد از باوز اختالفات بین نلسِ وزیا تیااال و روحانیِ یک همه پاسلی در  12فلاوردین
 31باگزار شد کله 61درللد ملادم بلا ایلن همله پاسلی رأی «آری» بله تاسلیس جمهلوری
اسالمیدادند و این همه پاسی زمینه ساز انتلاب  61ضو «ماد» مجلس خااگان را فااهم کاد
که این انتلابات درماداد ماه همان سال باگزار شد .محصول نهایی این مجللس تاکیالی بلود از
نتاه والیِ فقیه بلا جمهلوری پلنجم فاانسله حقلوق اتهلی و حقلوق بشلا بلین ت وکااسلی
ودموکااسی بین لدای خداوند و لدای مادم بین اقتلدار روحلانی و حاکمیلِ ملادم .قلانون
اساسی از  163ال تشکی شد و در بازنتای سال  47 1171مورد الالحیه به آن افزوده شلد
(آبااهامیان  .)267-261 :1116بعلدها و در ملوارد گونلاگون ایلن نلاهملوانیهلا هاکلدام بله
معناهای جدیدی تادی شدند که زمینه ساز معناهای گوناگون از ال  111قانون اساسی را بله
وجود آوردند .در این میان مهمتاین اختالف نظا میان تجددگاایان و سنِ گاایلان اسلالمیبلا
سا قانو ن اساسی پیدا شد .دوتِ موقِ پیش نویس قانون اساسی مورد نظا خودرا تهیله کلاد و
خواستار آن بود که مجلس مؤسسانی باای بارسی و تصویب آن پیش نویس تشکی شلود .ایلن
پیش نویس خصلتی سکوالر داشلِ و بله قلانون اساسلی مشلاو یِ بسلیار شلایه بلود وتلی
گاوههای اسالمیبا این پیش نویس و بهویژه با واژههلای دموکااتیلک ملاتفلِ کادنلد و پلیش
نویس جداگانه ای ماتنی با والیِ فقیه تدوین کادند که در مجلس خااگانی که اکوایلِ آن را
روحانیون تشکی میدادند به تصویب رسید .در نهایِ بعد از اشغال سفارت آمایکا در  11آبلان
 1131به لِ اختالف نظا با سا شک حکوملِ و سیاسلِ خلارجی و داخللی بلا اسلتعفای
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بازرگان وکابینه اش تیااالها کال از لحنه ی رقابلِ سیاسلی حلذف شلدند(سللیانی :1114
 .)147بعدها معلوم شد که نفو تیااالها در تدوین متن ال 111با شلد تلا آنهلا از الل 3
قانون اساسی فاانسه که به اختیارات رئیس جمهور مابوط ملیشلد در تلدوین الل  111بهلاه
گیاند و به نو ی از قانون اساسی فاانسه اتتوباداری کادند .میتوان گفِ که نو ی ماارزه میلان
روحانیون و نلسِ وزیا رسمی و تیااال کشور وپشتیاانان مسلمان تیااال و غیلا روحلانی کله
خواهان تدوین یک قانون اساسی با اساس اتتوی جمهوری پنجم دوگ درفاانسه بودنلد شلاوع
شد .جمهوری مورد نظلا آنلان از تحلاس اسلمیاسلالمیو از تحلاس محتلوایی دموکااتیلک بلود
(آبااهامیان .)216 :1116
 -5شکل گیری معنای متن اصل 113قانون اساسی
 -5-1سیر شکل گیری اصل 113
تهیه قانون اساسی جدید قا از پیاوزی انقالب اسلالمیو بله خصلوص بعلد از اینکله املام
خمینی(ره) به پاریس هجات کادند میاح شده بود .امام در پاریس به حسن حایالی کله بعلداً
ضو شورای انقالب شد گفته بود پیش نویس قانون اساسی را تهیه کند این پیش نویس توسط
هیأتی ماکب از حسن حایای نالا کاتوزیان اداتکایم الهیجی فتحاته بنی للدر و ...تلدوین
یاف ِ .این پیش نویس با اساس قانون اساسی جمهوری پنجم فاانسه که ژنلاال دوگل آن را در
سال  1631به تصویب رساند منیاق بود .به این تاتیب که اختیارات تام به رئلیس جمهلور بله
نوان رئیس قوه ی مجایه ا یا شد و اختیارات نلسِ وزیا کم و بیش جناه تشایفاتی داشِ
(کاتوزیان  .)147 : 1161با این اساس پیش نویس قانون اساسلی کله از سلوی دوتلِ موقلِ
جهِ بارسی به مجلس خااگان قانون اساسی یا مجلس بارسلی نهلایی قلانون اساسلی تقلدیم
شده بود ال ( 111به شماره  )63بدین شاح بود« :رئیس جمهور باالتاین مقام رسلمیکشلور
در امور داخلی و روابط بیناتمللی و اجاای قانون اساسی اسِ و تنظیم روابط قوای سله گانله و
ریاسِ قوه مجایه را با هده دارد» .چنانکه مالحظه میشود در این پیش نویس رئیس جمهور
به ور میلق باالتاین مقام رسمیکشور بوده و تنظیم قوای سه گانه نیز با هده ی او گذاشلته
شده اسِ و اق این پیش نویس فاماندهی ک نیاوهای نظامیبا رئلیس جمهلور بلود «الل
 . »64و رئیس دیوان اتی کشور و دادستان ک کشور با حکم او منصوب میشوند «ال »147
و حتی او ضامن استقالل قوه ی قضاییه محسوب میشده و شورای اتی قضایی ملیبایسلِ در
33

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال ششم ،شماره  ،11پاییز  1111ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حفز این استقالل با رئلیس جمهلور همکلاری کنلد «الل  .»126اعلاً بلا داشلتن چنلین
اختیاراتی رئیس جمهور توان و بسط ید بیشتای در ایفای مسؤوتیِ اجاای قانون اساسی داشته
اسِ .وتی این ال با این تاتیب در مجلس خااگان قانون اساسی تصویب نشد .نهلاد رهالای و
والیِ فقیه در قانون اساسی ایجلاد شلد و تقایالا تملام اختیلارات کلیلدی در مسلای اجاایلی
مملکتی به او واگذار شد .در واقع الل  111در مجللس خااگلان قلانون اساسلی بلدین شلاح
تصویب شد« :پس از مقام رهاای رییس جمهور اتی تاین مقام رسمیکشور اسِ و مسؤوتیِ
اجاای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاسِ قلوه مجایله را جلز در املوری کله
مستقیمابه رهاای مابوط میشود بلا هلده دارد» .در الل تصلویای سلال  1131لالوه بلا
مسؤوتیِ اجاای قانون اساسی و ریاسِ قوه مجایه تنظیم روابط قوای سه گانه نیلز بلا او بلود.
ی ال  36نیز که از قوای حاکم و استقالل قوا لحاِ میکاد مقلار ملیداشلِ کله ارتالاط
میان آنها به وسیله رئیس جمهور باقاار میشود .وجود ایلن وظیفله نیلز چلون متضلمن نلو ی
شیلوخیِ باای رئیس جمهور بود اعا در ایفای مسؤوتیِ اجلاای قلانون اساسلی بله رئلیس
جمهور کمک میکاد (مهاپور  .)32-31 :1117به این معنا که در زمان تصویب متن الل 111
قانون اساسی در سال  31اختیارات رئیس جمهوری بیشتا بوده اسِ یعنی اگا چله مسلؤوتیِ
روابط قوای سه گانه با وی بلود املا اعلاً اختیلارات بیشلتای داشلِ و ملیتوانسلِ در باابلا
اختیارات خود مسؤول باشد اما با بازنتای در سال  71اختیار تنظیم روابلط قلوای سله گانله از
رئیسجمهور سلب و به مقام رهاای واگذار شد اما وی همونان به نوان مسؤول قانون اساسی
باقی مانده اسِ .حال سلن این اسِ که رئیس جمهور مسؤول اجاای قانون اساسی اسِ و ها
گونه مشک در زمینه اجاای قانون اساسی به وی مابوط میشود اما اختیارات قاللی وی (قال
از سال  )71از وی سلب شده اما همونان مسؤول اجاای قانون اساسلی اسلِ .در ایلن نوشلتار
سعی با آن اسِ تا معناها و دیدگاههای گوناگون در این زمینله شناسلایی شلوند و بله تعایلا
دریدا نادیده انتاشتهها و تفسیاهای متفاوت و گوناگون از این متن بامال شوند و ظهور معناهای
جدید و متفاوت را در کنار معنای اللی متن مشاهده کنیم.
در رابیه با این ال و تمامیالول تصویای لیانِ از قانون اساسلی از جهلِ جللوگیای از
تصویب قوانین مغایا با آن با هده ی شورای نتهاان اسِ که اق ال  61تشلکی و میلابق
ال  64این وظیفه را ا مال مینماید .وتی از جهِ اجاای الول و جللوگیای از نقلض مللی
آن اق ال  111به هده رئیس جمهلور اسلِ .بنلابااین رئلیس جمهلور بایلد اقلدامات الزم
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ومقتضی را در جهِ اجاای الول قانون اساسی اعاً در حدود اختیاراتی کله دارد انجلام دهلد.
قاار دادن این مسؤوتیِ با هده رئیس جمهور با توجه به موقعیِ باالیی کله در پلیش نلویس
قانون اساسی باای وی پیش بینی شده بود و اشاافی که باای این مقام با همه قوا مقار گادیده
بود قاب فهم بود (مهاپور  .)173 :1116اما اینکه چه باداشلِهلا و معناهلای جدیلدی شلک
گافتهاند خود درخور تأم و بارسی اسِ.
 -5-2سابقه و اقدامات رؤسای جمهوری برای اجرای اصل 113قانون اساسی
در نلستین دوره ی ریاسِ جمهوری در سال 1136رئیس جمهور وقِ نسلاِ بله نقلض
الوتی از قانون اساسی به شورای اتی قضایی تذکا و اخیار داد و شورای نتهالان هلم بلا ایلن
م لحه گذاشِ .در سومین دوره ریاسِ جمهوری در سال1177نیز رئیس جمهلور وقلِ در
لدد اجاای این وظیفه خییا خود باآمد و باای حسن اجلاای ایلن مسلؤوتیِ در نظلا داشلِ
تشکیالت رسمی به نام واحد بازرسی ویژه در دفتا خود ایجاد نماید .وتی با توجه به اینکه الق
قانون اساسی قا از الالحیه سال  1171اختیارات اجاایی رئیس جمهلور بسلیار محلدود بلود
رئیس جمهور در این زمینه از شورای نتهاان استسفار کلاد .شلورای نتهالان ضلمن تأکیلد بلا
وظیفۀ رئیس جمهور در اجاای قانون اساسی و تزوم انجلام اقلدامات الزم از سلوی وی تشلکی
واحد بازرسی ویژه را با قانون اساسی مغایا دانسِ (مهاپور  .)71-72 :1117حتی در این زمینه
نامه نتاری ها ی بسیاری میان ریاسِ جمهوری و نهاد شلورای نتهالان انجلام شلد .املا در هلا
لورت تحول سیاسی وتغییا شاایط و مقتضیات جامعه نیز غیا قابل اجتنلاب و واقعیتلی انکلار
ناپذیا اسِ .باای در نظا گافتن این تغییا و تحوالت در قانون اساسی «مکانیسلم تجدیلد نظلا
قانون اساسی» وجود دارد (زرنا  .) 11 :1114با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایاان در سال  1171مورد بازنتای قاار گافِ و در این بازنتای در متن ال  111نیز تغییااتلی
حال شد که شاید به نو ی این مساته را ح نماید املا بعلد از بلازنتای در سلال  1171و در
دوره ی ریاسِ جمهوریهاشمی رفسلنجانی واحلد بازرسلی ویلژه در دفتلا ریاسلِ جمهلوری
تشکی شد اتاته ا ال ی از فعاتیِ واحد مزبور در زمینه پیتیای و نظارت با قانون اساسلی در
دسِ نیسِ آنوه از نظا ما قاب بارسلی اسلِ تلداوم ایلن موضلوع در ادوار ملتللف ر سلای
جمهوری اسِ ساانجام پس از اینکه سید محمد خاتمیبه نوان رئیس جمهلور انتللاب شلد
یکی از اوتین مسائ مهم موردنظا خود را ایفای مسؤوتیِ اجاای قانون اساسی و ال  111قاار
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داد و تصمیم گافِ در حد مقدور این وظیفه را به نحو میلوبی ملی سازد و بدین تاتیب لی
حکمیدر تاریخ 1د6د 1167تشکی هیأت پیتیای و نظارت با اجاای قانون اساسی را ا الم کاد
(همان .)77-76 :با تشکی این شورا گاهی با سا تفسیا اختیارات رئیس جمهوری از سوی این
نهاد با نهاد شورای نتهاان اختالفاتی بوجود آمد که با نامه نتاریهای متعلددی میلان آنلان
شده بود از سوی دیتا از آنجایی که اح این مسأته و به وجلود آملدن چنلین شلورایی با ل
دم توازن
تفسیای دیتا از سوی قوه ی قضاییه شد مانی با این که کارکادهای این نهاد با
ال تفکیک قواسِ و بعضی از وظایف تعایف شلده بلاای ایلن شلورا دخاتلِ در املور قلوه ی
قضاییه محسوب میشود بنابااین زمینه ساز اختالفاتی میان این دو قوه نیز شد به وریکله در
پارهای از مواقع تحن این نامه نتاریها بسلیار تنلد و انتقلادی بلود .بلا اتملام دوره اللالحات و
هژمونی گفتمان الوتتاایی و ریاسِ جمهوری محمود احمدی نژاد این شورا منح ا الم شلد
و در چهارسال اول ریاسِ جمهوری وی این شورا دیتلا ملال وجلود نداشلِ املا در آ ر ملاه
سال 1167بود که رئیس دوتِ دهم از احیای این شورا سلن گفلِ .حلال بلا توجله بله سلابقه
چنین اقداماتی در دورههای ملتلف گذشته به نظا میرسد ملا ایلن مسلاته بله انلدازه ملا
سرای شده نظام میباشد که ضاورت نتاه جامع و دقیق باای ح این مساته از سوی نهادهای
ملتلف نظام را می لاد.
 -6معناهای طرد شده در متن اصل  113قانون اساسی ( با رهیافت معنا یابی)
 -6-1تأثیر فضای انقالبی بر روند تدوین اصل
نتاهی به فضا و زمانه تدوین متن و حضور و ظهور شلصیِهای انقالبی در اما تدوین ملتن
و تعجی و تغلب فضای احساسی که در اوای ها انقالبی مشاهده میشود ساب شد که تلدوین
دم لااحِ در قانون شود و تفسیاهای متعلدد و گونلاگونی را بله وجلود آورد.
این متن با
شاید بیان این فضا از زبان یک شلصیتی که خود در اما تدوین قلانون اساسلی دخاتلِ داشلته
اسِ گویای وضعیِ آن زمان باشد .به گفتۀ کاتوزیان:
«در روزهای تدوین پیش نویس متن قانون اساسی حاارت انقالبی و کارهای پیشین کمیسلیون
و تولیههای مکار امام (ره) موجب میشد که اح مورد نظا ظاف یک ملاه تهیله شلود .روزی
که رفتیم تا آن را به رهاا انقالب تقدیم کنیم من سلااپا غلاور و افتللار بلودم غلاور از اینکله
انقالبمان به نتیجه رسید و بنیادهای اللی آن معلوم شد و مفتلا از اینکله ملن هلم سلهمیدر
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این راه داشته ام .با خود فکا می کادم شاید بله پلاس ملای قللم زدن خداونلد چنلین مقلدر
فاموده اسِ که پیش نویس قانون اساسی آینده ایاان به قلم من ناچیزباشد .وتی حوادث بعلدی
نشان داد که چه خام مع بودم . ...به هاحال پیش نویس باای اظهارنظا به قم فاستاده شلد و
آقایان مااجع و پارهای از فقها که بعدها به نمایندگی مجللس خااگلان رسلیدند دربلاره لاح
پیشنهادهایی را ارائه دادند که دوبلاره در هملان گلاوه چهلارنفای بله احتملال زیلاد (جعفلای
تنتاودی الهیجی حسن حایای و کاتوزیان) میاح و بسیاری از نظاات آنها ر ایِ شلد وتلی
خواسِها و پیشنهادها هیم شااهتی با آنوه در مجلس خااگان بله تصلویب رسلید نداشلِ»
(کاتوزیان  .)317 :1161تدوین پیش نویسهای قانون اساسی جمهوری اسالمیاز سلوی دیتلا
نیز قاب توجه اسِ و همونین منعکس کننده ی انتارههلای هایلک از گلاوههلای سیاسلی در
انقالب 1136اسِ .قانون اساسی تدوین شده یفی از قلوانین اساسلی اتتلو بلاداری شلده از
غاب (همانیور که شااهِ ال  111با ال  3قانون اساسی فاانسه نشان خواهد داد) تلا تلدوین
قانون اساسی بااساس نظام خالفِ اسالمی اسِ .در نهایِ پیش نویسهای تدوین نشدهای کله
در هللن اسللالمتاایان از حکومللِ حقلله شللیعی بللا بنیللاد اندیشلله شللیعی شللک گافتلله بللود
(قلفی  .)171 :1114که با معناسازی متعدد و ظهور معناهای جدید در این متن شده اسِ.
 -6-2اصل  5قانون اساسی فرانسه ،الهام بخش اصل 113
ها نظامیکه به تدوین یک قانون اساسی میپادازد با رجوع به قانون اساسی دیتلا کشلورها
سعی میکند مواد یا الوتی از قانون اساسی را از جوامع دیتا یا قلانون اساسلی آن کشلورها بله
کار گیاد به ور موال در زمان مشاو یِ تالش روشنفکاان بلا ایلن بلود تلا در زمینله قلانون
اساسی از قانون اساسی بلژیک اتتو باداری کنند .چنانکله ملیدانلیم قلانون اساسلی جمهلوری
اسالمیایاان ملصولاً پیش نویس اوتیه آن تا حد زیلادی ملهلم و مقتلاس از قلانون اساسلی
فاانسه مصوب سال  1631اسِ .به گونهای که هم اکنون نیز باخی از الول قانون اساسی ینلاً
با تغییا جزئی تاجمه بعضی از الول قانون اساسی فاانسه اسِ .ملوالً الل  63قلانوناساسلی
ایاان « احهای قانونی و پیشنهادها و الالحاتی که نمایندگان در خصوص توایح قانونی نلوان
میکنند و به تقلی درآمد مومییا افزایش هزینه مومیمیانجامد در للورتی قابل لاح در
مجلس اسِ که در آن ایق جااان کاهش درآمد یا تأمین هزینۀ جدید نیز معلوم شده باشلد»
(کماالن  .)37 :1111با اندک تغییا و الالح به اارتی همان ال  47قلانون اساسلی فاانسله
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اسِ که به موجب این ال «پیشنهادها و اللالحیههلایی کله از لاف ا ضلای پارتملان ارائله
میشود چنانوه تصویب آنها ساب کاهش درآمد مومیو یا افزایش هزینههای ملومیگلادد
قاب پذیاش نمیباشد» (اکاای  .)211 :1167به ها حال ال 111قانون اساسی نیز بلصوص
اح اوتیه آن باگافته از ال  3قانون اساسی فاانسه اسِ که مقار میدارد «رئیس جمهور بلا
ر ایِ قانون اساسی نظارت دارد وی با نظارت خویش ملکاد منظم قوای ملومیو همونلین
استماار حکومِ را تضمین مینماید رئیس جمهلور ضلامن اسلتقالل مللی تمامیلِ ارضلی و
ر ایِ معاهدات بیناتمللی را با هده دارد» قانون اساسی فاانسه که ایلن وظیفله و مسلؤوتیِ
مهم را با هده رئیس جمهور گذاشته اسِ اختیارات وسیع و مهمی را نیز بله رئلیس جمهلور
داده اسِ .چنانکه گفته شد پیش نویس ال  111قانون اساسی نیز از یک چنین فضا و حال و
هوایی تهیه شد و آنوه از مجلس خااگان قانون اساسی بیاون آمد حذف بسلیاری از اختیلارات
رئیس جمهور بود (که در پیش نویس قیلد شلده بلود) و بقلای مسلؤوتیِ او در اجلاای قلانون
اساسی بود (کاتوزیان  .) 31-34 :1161اتتوی ملدیایِ قلوه مجایله بله شلکلی کله در قلانون
اساسی ج.ا.ا آمده بود تقایااً بلا هیوکلدام از اتتوهلای ریاسلتی وپارتملانی رایلج در نظلامهلای
سیاسی منیاق ناود و در م منجا به اختالفات و ناهماهنتی در اتیتاین سلیوح ملدیایِ
دستتاه اجاایی منتهی گادید .نظام مدیایِ اجاایی در قلانون اساسلی در حقیقلِ سله رده ای
بود .به این تاتیب که مقام رهاای رئیس جمهور و نلسِ وزیا هایک بلشی از لالحیِهای
قوه مجایه را ایفا میکادند .مؤتفههای مزبور که در م نیز نمود فااوانی بله للورت اخلتالف
بین نلسِ وزیا و رئیس جمهور داشِ ساب شد که تماکز در مدیایِ قوه ی مجایه یکلی از
محدودههای باز نتای در قانون اساسی قلاار بتیلاد (زرنلا  .)111 :1114املا تماکلز قلدرت
رئیس جمهور و همونین واگذاری بلشی از اختیارات رئلیس جمهلوری بله مقلام رهالای هلم
نتوانسِ چنین مسأتهای را در قانون اساسی ح کند و ایلن مشلک حتلی بعلد از بلازنتای در
قانون اساسی نمود بیشتای یافِ و زمینه ساز معناها و باداشِهای گونلاگون از آن شلد آنوله
در اینج ا میمح نظا اسِ این اسِ که حتی بعد از بازنتای در قانون اساسلی در سلال  71ایلن
مسأته نمایان تا و ایان تا شد .و در نهایِ دو دیدگاه ملتلف در زمینه باداشلِ معنلا از ایلن
متن و نظارت یا دم نظارت رئیس جمهور با قانون اساسی پیلدا شلد کله بله ایلن دو دیلدگاه
میپادازیم.
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 -7ادلۀ طرفداران نظارت رئیس جمهور بر قانون اساسی
 -7-1مسؤولیت رئیس جمهور
تماکز مدیایِ در قوه مجایه که به معنی افزایش اقتدار و اختیارات رئیسجمهور بود سلاب
شد که موضوع مسؤوتیِ رئیس جمهور نیز در پارهای ملوارد دچلار تغییااتلی شلود .الل 122
قانون اساسی قا از تجدید نظا مقار میداشِ« :رئیس جمهلور در حلدود اختیلارات ووظلایف
خویش در باابا ملِ مسؤول اسِ نحوه رسیدگی به تلللف از ایلن مسلؤوتیِ را قلانون معلین
میکند» .این ال بعد از تجدید نظا اینگونه تغییا یافِ «رئیس جمهور در حدود اختیلارات و
وظایفی که به موجب قانون اساسی ویا قوانین ادی ر هده دارد در باابا ملِ رهالا و مجللس
شورای اسالمیمسؤول اسِ» (زرنا  .)117 :1114مسؤوتیِ اجاای قانون اساسلی الق الل
 111به هده رئیس جمهور اسِ .الوه با آن میلای که در ال  121هنتام ارایله سلوگند در
مجلس رئیس جمهور ایااد میکند و آنجا هم متعهد میشود از حقوق شلناخته شلده مللِ در
قانون اساسی حمایِ بکند .در قانون ادی ما داریم که در سال  73قانونی به نام تعیلین حلدود
اختیارات و وظایف و مسؤوتیِهای رئیس جمهوری از تصویب مجلس شلورای اسلالمیو تأییلد
شورای نتهاان گذشِ که چند ماده در آن تحِ نوان فص مسؤوتیِهای رئیس جمهوری در
اجاای قانون اساسی میباشد (مهاپور  .)172-171 :1117هملانیور کله گفتله شلد آنوه کله
افداران تأسیس این نهاد به آن استناد ملیکننلد قلانون تعیلین حلدود اختیلارات وظلایف و
مسؤوتیِ های رئیس جمهور اسِ که مجلس شورای اسالمیدر 4د6د 1173به تصلویب رسلانید
که به ز م افداران نظارت رییس جمهور به ال نظارت نزدیک میشود که موارد ایلن قلانون
در (ماده  )11 14 13در سال  1173در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده بود .بی شلک
نهاد ریاسِ جمهوری باای اجاای این بند از ال یکصد و سیزده قانون اساسی احتیاج به یلک
بازوی اجاایی نیاومند دارد تا از یک سو از تماکز قدرت در ریاسلِ جمهلوری کله الزمله ایلن
مسؤوتیِ اسِ جلوگیای کند و از سوی دیتا توان نفو قانونی با سه قوه را داشته باشد ( مید
زنجانی .)127 :1116
 -7-2دفاع از حقوق مردم در برابر مجلس
نظارت با قانون اساسی در مورد حقوق مادم در مقاب قلوه مقننله اسلِ .بله الارت دیتلا
افداران وجود نظارت میگویند اگا چه ممکن اسِ این تصور ایجاد شلود کله نظلارت قلانون
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اساسی می تواند مغایا با دموکااسی و مانع تحقق اراده مادم باشد؛ اما نااید فااملوش کلاد کله
همیشه همه ی مجاتس منتلب مادم ناوده اند یلا اگلا هلم بلوده انلد همیشله میلابق بلا آن
مأموریِهایی که مادم به آنها داده اند رفتلار نکلاده انلد .خیللی از وقلِهلا ممکلن اسلِ کله
نمایندگان مجلس دچار هوی وهوس شوند یا تحِ تأثیا جایانات سیاسلی و تملایالت شلصلی
قاار گیاند و از حدود منافع مادم خارج شوند و چیزی را به تصویب باسانند که نلاقض حقلوق
بنیادین شهاوندان باشد .در این حاتِ نظارت قانون اساسی مغایا بلا حاکمیلِ مادملینیسلِ
بلکه حمایِ از حاکمیِ مادم در مقاب حاکمیِ نمایندگان مادم و نهلادی دموکااتیلک اسلِ
(مهاپور  .)167 :1114به ور کلی آنوه از دالی افداران نظلارت رئلیس جمهلور بلا قلانون
اساسی باداشِ میشود این اسِ که چون رئیس جمهور مسؤول اجاای قانون اساسلی اسلِ و
میابق قانون اساسی در این باره در باابا مادم رهاای و مجلس شورای اسلالمیمسلؤول اسلِ
بنابااین رئیس جمهور باای م در راستای وظایف خود به چنین نهادی نیاز دارد .اتاته انتظار
آن نیسِ که رئیس جمهور شلصاً این نظارت را در سااسا کشور ا مال کند تا تللفی از اجاای
قانون اساسی لورت نتیاد بلکه تکلیفی که قانون اساسلی بله هلده رئلیس جمهلور گذاشلته
ایجاب می کند کله نهلاد ریاسلِ جمهلوری سلازمانی مجهلز در ایلن خصلوص داشلته باشلد و
تصمیماتی که از ناحیه مقامات اتیه کشور مو نهاد رهاای مجلس خااگان مجللس شلورای
اسالمی و شورای نتهاان مااجع اتی قضایی مو دیوان لاتی کشلور خلالف قلانون اساسلی
اتلا میشود فوراً رئیسجمهور را در جایان گذارند .مس وتیِ اجاای قانون اساسی باای رئیس
جمهور مسؤوتیتی ام اسِ و این مسؤوتیِ حیویِ و ا تاار مقام ریاسلِ جمهلوری ایجلاب
میکند تا در استحکام قانون اساسی همانیور کله سلوگند یلاد نملوده بکوشلد (ملدنی :1117
 .) 171با اق این نوشتار ظهور این معناهلای جدیلد در ایلن ملتن از قلانون اساسلی نتیجلۀ
باداشِهای متفاوت از این متن و نادیده انتاشتههایی اسِ که در زمانۀ کنونی نمایان شدهانلد.
همونین نتیجۀ وجود سالئق گوناکون در هنتام تدوین این متن بوده اسِ که بعدها تادی بله
معنایی جدید در زمانه حاضا شدهاند و اکنون از این متن معنایی متفلاوت از هنتلام تلدوین آن
در هن دارند زیاا ها متن با انتشار آن ممکن اسِ معنلایی متفلاوت از آنوله در هلن مؤتلف
متن اسِ پیدا کند.
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 -8ادله مخالفان نظارت رئیس جمهور بر قانون اساسی
 -8-1شورای نگهبان و قوانین نظارتی
در مقاب ادتۀ افداران و مدافعان نظارت رئیس جمهوری با قانون اساسلی افلاادی وجلود
دارند که ملاتف این نهاد و اختیارات باای رئیس جمهور هستند .بلا توجله بله اینکله در قلانون
اساسی ما با اق مادۀ  11آییننامه داخلی شورای نتهاان سؤاالتی که در مورد تفسلیا اللول
قانون اساسی میشود چنانوه سؤال کننده رئیس مجلس یلا رئلیس قلوه ی قضلاییه یلا رئلیس
جمهور باشد شورای نتهاان نیز ملزم به پاسلتویی اسِ و بلدیهی اسلِ آنوله را کله شلورای
نتهاان در مقام الول تفسیا میکند در حکم قانون اساسی اسلِ و پلس از انتشلار الزم االجلاا
میگادد؛ چون در غیا این لورت ثماهای با این تفسیا متاتب نلواهد بلود (جعفلای ندوشلن
 .)117 :1111روشن اسِ که دم تصویب قانونی از جانب شورای نتهاان مانای قانونی نلواهد
داشِ .اما ملاتفان به دالی دیتای هم رجوع میکنند آنها دالیل افلداران نظلارت رئلیس
جمهور با اق قوانین مصوب سال 73را نمیپذیاند و معتقدند که این قوانین جناه حقلوقی و
قانونی آن چنانی ندارد و فقط جناۀ تالیغاتی و اخیاری دارد و زمانی معنا دار بود کله نلسلِ
وزیای وجود داشِ و اماوز میابق ال  111رئیس جمهور پس از مقام رهاای قاار دارد.
 -8-2تقلید از قانون اساسی فرانسه
از منظای دیتا مدافعان نظارت رئیس جمهور با توجه به قاابِهایی کله بلین الل  111و
ال  3قانون اساسی فاانسه وجود دارد معتقدند که اختیارات رئلیس جمهلوری در ایلاان بایلد
مانند رئیس جمهور در فاانسه باشد؛ بنابااین وی حق دارد که با قانون اساسی نظارت کنلد .املا
ملاتفان چنین قیده ای ندارند و با این باورند از آنجایی که رئیس جمهور در فاانسه از اقتلدار
و اختیارات فااوانی باخوردار اسِ میتواند به سهوتِ از توقف یا تفسیا نامناسب الول قانون
اساسی در قوۀ مجایه با استفاده از قدرت فائقۀ خود در این قوه ممانعِ کند (جعفای ندوشلن
 .)163 :1111اما رئیس جمهوری در ایاان از چنین اختیاری باخلوردار نیسلِ و ماننلد رئلیس
جمهور فاانسه شلص اول کشور نیسِ و با اق قانون پس از مقام رهالای قلاار ملیگیلاد و
اینتونه قیاس را ناشی از باداشِ نادرسِ در تفسیا قانون اساسی و باابا دانستن مقلام رئلیس
جمهور در ایاان و فاانسه میدانند .در جمعبنلدی ادتلههلای موافقلان و ملاتفلان و هملۀ ایلن
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تفسیاها در رابیه با متن ال  111میتوان گفِ اینها همان معناهای به ظاها ثابتی اسلِ کله
ممکن اسِ معناهایی جدید و متفاوت پیدا کنند و در حال واسازی باشند.
 -9زمانه ی حاضر متن و راهکارهای پیشنهادی
 -9-1نظارت :به نظا میرسد با توجه به اینکه همیشه دو مقوته اختیارات و وظلایف ارتالا ی
جداناشدنی با هم دارند و ها مقام و مسؤوتی در اجاای وظلایف خلود نیلاز بله ابزارهلای الزم را
دارد نظارت با قانون اساسی میتواند در این راستا قاب بارسی باشد .هیأت پیتیلای و نظلارت
با قانون اساسی باای این منظلور تأسلیس شلده و مانلا و ریشله اش هلم در آنجلا ملیباشلد
(مهاپور )172 :1117
 -9-2تفکیک قوا :مقوته تفکیک قوا در زمینه تأسیس نظامهلای ملدرن نقشلی اساسلی ایفلا
کاده به وری که غاتب نظامهای دموکااتیک آن را پذیافته اند .قوه مجایه در کنلار دو قلوه ی
مقننه و قضاییه در ایاان را نیز می توان بازوی تعادل بلش به این ال به حساب آورد .کله بله
نظا میرسد حفز شاکلۀ قانون اساسی و به تاع آن ال  111نیازمند تعایلف دقیلق اختیلارات
قوا میباشد.
 -9-3نظام ریاستی و مدیریت رئیس جمهور :با توجله بله اینکله در تلدوین الل  111از
قانون اساسی فاانسه اقتااس به م آمد بنابااین به نظا ملیرسلد ناایلد ایلن الل از قلانون
اساسی را در راستای قانون اساسی فاانسه تایین کاد به این دتی که شک و ساختار دو نظلام
تفاوتهای بسیاری با هم دارند.
نتیجهگیری
در بارسی و تفسیا ال  111قانون اساسی از روش شاتوده شکنی استفاده شد و نشان داده
شد که چتونه یک ایدئوتوژی در قاتب دین میتواند یک گفتمان مسلیی به نام اسالم فقاهتی را
در اله ی سیاسی جمهوری اسالمیایاان هژمون کنلد .ایلدئوتوژی اسلالم فقلاهتی باآملده از
انقالب اسالمی با اد معنای قالی که میتوان از سنِ تیااال -مذهای چپهای انقالبلی و...از
آن یاد کاد در کنار معناهای موجود خودرا به نوان یک دال ماکزی معافی کاده و این خلود
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در تفسیا متن قانون اساسی و ال  111آن مؤثا میافتد .اساساً نقش فقه و روحانیون از جمله
شلصیِ باجسته امام خمینی (ره) در این راه بسیار واضلح اسلِ .حلال ازآنجلا کله هامتنلی
نمی تواند بی تاثیا از شاایط زمانی تدوین آن باشد به خوبی این متن از این شاایط و ایلدئوتوژی
تاثیا پذیافته و به نوان معنایی واحد خود را با گذشلِ سله دهله از انقلالب اسلالمیو نظلام
جمهوری اسالمیایاان همونان به رغم وجود تعارضات گفتمانی و معنایی ملتلف با سلا الل
 111حفز کاده اسِ .حال به نظا میرسد که این فضا وجود دارد تا معناهای به وجلود آملده
در زمان حاضا منجا به استحکام معنای قالی گادند یا با گذشِ زمان توانایی بی ثالات کلادن
معنای کنونی و واسازی و درانداختن معنی جدید باآیند وبه نظا میرسد کله امکلان دوام بعیلد
باشد و واسازی نهایتاً منجا به توایِ معنای قالی و ادامه ی آن باای مدت مشلصی باشد.
در بارسی این ال با استفاده از روش شاتوده شکنی مالحظه شد که به دتی زمانله خلاص
تدوین متن نادیده انتاشته شدن باخی مؤتفهها که در صا حاضا نمایان شدند حلذف باخلی
نالا لااحِ بلش به متن اتتو باداری ناآگاهانه از قوانین اساسی دیتا کشلورها و روی کلار
آمدن جایانها و شلصیِهای گوناگون در نهادهای تأسیس شده بعد از انقالب اسالمی زمینله
ساز تفسیاهای متعدد از اف قوا و نهادهای درگیا این متن شده اسِ که با گذشلِ زملان در
ها دوره ای این مسأته کم و بیش میاح شده و مسائ خاص خود را بوجود آورده اسِ .به نظلا
میرسد قا از اینکه اختالفات با سا باداشِ از این ال به مسؤوتین قوای کشلور و نهادهلای
درگیا این متن مابوط باشد به دم شفافیِ و نارسایی و تعارضات بین دو مقوته اجاا و نظلارت
در خود متن و خارج از آن اسِ زیاا با نتلاهی کوتلاه بله سله دهله گذشلته انقلالب مشلاهده
میشود که بح دم ر ایِ توازن قوا در تمامیاین دورهها دیده ملیشلد و هاکلدام از قلوا بلا
توجه به ادتههای خود از این ال باداشِهای گوناگون و متعددی ابااز میکادند و به قوانین و
باداشِ های خالی به نفع خود تمسک میجستند .به نظا میرسد بلا توجله بله اینکله قلانون
اساسی ها کشوری حجِ با همتان ا م از مادم و مسؤوتین آن کشور میباشد و امکان سللیقه
گاایی از قانون وجود ندارد بنابااین ضاوری اسِ که اجماع بین نهادهای مهم کشور ملصوللا
رهاای قوای سه گانه و نهاد شورای نتهاان قانون اساسی که وظیفه تفسیا قانون اساسی را بلا
هده دارد لورت گیاد تا تفسلیای للایح و شلفاف از ایلن الل ارائله شلود و زمینله لاح
تفسیاهای سلیقه ای از این ال مهم از بین باود.
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