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راتفگشیپ

پــــــس از پیروزی انقالب شــــــکوهمند اســــــالمی مردم 
ایــــــران در ســــــال 1357، نیــــــاز مبرم نظام سیاســــــی 
جدیــــــد بــــــه طراحــــــی ســــــاختارها و چارچوب های 
حکمرانی بر اســــــاس مبانی و ارزش هــــــای بنیادینی 
هماننــــــد تحقــــــق احــــــکام و آموزه هــــــای اســــــالم در 
که  نظام اجتماعــــــی، عدالت، اســــــتقالل، آزادی و ... 
عموم مــــــردم  ایــــــران را به مقابله با طاغــــــوت زمان و 
ســــــرنگونی حکومت پهلوی برانگیختــــــه بود، منجر 
گردید تا با تدبیر داهیانــــــه ی امام خمینی )ره(  به آن 
کثریــــــت قاطع آن ها را  که ا گروهــــــی از منتخبان ملت 
فقها تشــــــکیل می دانند، به تدویــــــن و تصویب متن 
قانون اساسی جمهوری اســــــالمی ایران ظرف مدت 
که پس  محــــــدود چندماهه اقــــــدام نمایند. متنــــــی 
کبیــــــر انقالب اســــــالمی در فرآیند همه   از تاییــــــد رهبر 

پرســــــی به تایید قاطبــــــه ی ملت ایران رســــــید. 
که  قانون اساســــــی جمهوری اســــــالمی ایران از آن جا 
به دنبال طراحی نظامات جدیــــــد حقوقی مبتنی بر 
معیارهای شریعت اســــــالم بود و به اذعان مقدمه ی 
آن در مقــــــام تبیین نهادهای فرهنگــــــی، اجتماعی، 
سیاســــــی و اقتصادی جامعه ایران بر اســــــاس اصول 
و ضوابــــــط اســــــالمی بوده اســــــت؛ به عنــــــوان میثاق 
ملی مردم ایــــــران از یك ســــــو همانند ســــــایر قوانین 
اساســــــی مجموعه ای از ســــــاختار حکومتی در نظام 
سیاســــــی جدید، حدود صالحیت مقامات و حقوق 
و آزادی های عمومی و شــــــیوه ی تضمیــــــن آن را بیان 
نموده اســــــت و از ســــــوی دیگر بیانگر مبانی، اهداف، 
وظایف، ارزش هــــــا و هنجارهای برتر نظام سیاســــــی 
کــــــه همین  بــــــا نگاهی بــــــه آموزه های دینی اســــــت 
امــــــر فصــــــل ممیــــــزه ی قانــــــون اساســــــی جمهوری 
کشورهای  اسالمی ایران نســــــبت به قوانین اساسی 

غربــــــی به عنــــــوان  نتیجه ی نهضــــــت دین پیرایی به 
حســــــاب می آید.

گون  گونا از همین رو مطالعه  و تحلیل حقوقــــــی ابعاد 
قانون اساســــــی اعم از نقاط درخشــــــان و مترقی آن، 
کمیتی و حــــــدود اقتدارات  ســــــاختارها و نهادهای حا
آن هــــــا، ظرفیت هــــــای مغفــــــول قانــــــون اساســــــی، 
مطالعــــــه ی تطبیقی قانــــــون اساســــــی، و ابهامات و 
کمبودهــــــای احتمالی موجــــــود در قانون اساســــــی و 
مواردی از این دســــــت امری الزم و ضروری محسوب 
 می شــــــود. در این راســــــتا مرکــــــز تحقیقات شــــــورای 
نگهبان و پس از آن پژوهشــــــکده ی شــــــورای نگهبان 
به عنــــــوان رکــــــن و بــــــازوی پژوهشــــــی نهاد پاســــــدار 
قانون اساســــــی، بر اساس پیشــــــنهاد دکتر عباسعلی 
کدخدایــــــی و بــــــا همــــــت جنــــــاب آقــــــای قربانعلی 
مهری)قائــــــم مقام وقــــــت مرکز تحقیقــــــات( و جناب 
آقای دکتــــــر حجت اهلل علم الهــــــدی )قائم مقام وقت 
پژوهشکده(، طرح پژوهشــــــی بازخوانی اصول قانون 
اساسی مبتنی بر مبنایی ترین ســــــند فهم و پژوهش 
در خصوص قانون اساســــــی جمهوری اسالمی ایران 
کــــــرات مجلس بررســــــی نهایی  یعنــــــی مشــــــروح مذا
کرات شــــــورای بازنگری  قانون اساســــــی و مشروح مذا

قانــــــون اساســــــی را طراحی نمود. 
بــــــر اســــــاس ایــــــن طــــــرح جمعــــــی از فرهیختــــــگان 
گــــــون حقوقــــــی با  گونا گرایش هــــــای  دانشــــــگاهی در 
کرات هر اصــــــل در دو  مطالعه ی متــــــن مشــــــروح مذا
دوره ی زمانــــــی مختلف بــــــه مباحثه پیرامــــــون مفاد 
اصــــــل، مبانــــــی تصویــــــب آن، ســــــئواالت و ابهامات 
موجــــــود در هــــــر اصــــــل، پیشــــــنهادات اصالحــــــی در 
خصوص موضــــــوع آن اصــــــل پرداختند و پــــــس از آن 
نظــــــرات و نــــــکات خــــــود را در قالب مکتوب نیــــــز ارائه 
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نمودنــــــد. نتایج جلســــــات اعم از خروجــــــی مکتوب 
به همراه نکات بیان شــــــده در جلســــــه، به وســــــیله ی 
کارشناسان پژوهشــــــکده ی شورای نگهبان  گروهی از 
گزارش هایی ناظر بر پیشــــــینه اصل، نکات،  در قالــــــب 
پیشــــــنهادات و ابهامــــــات، ســــــئواالت و منابعی برای 
گردید. مطالعه ی بیشــــــتر پیرامون هر اصــــــل تدوین 
گزارش هــــــای تفصیلــــــی ناظر بر  در مرحلــــــه ی بعــــــد 
گروهی از  هر اصــــــل قانون اساســــــی بــــــه وســــــیله ی 
پژوهشــــــگران  پژوهشــــــکده مستندســــــازی شده و 
کنون  گرفــــــت و ا مــــــورد تحقیق و تدویــــــن علمی قرار 
کتاب »محشــــــای قانون اساســــــی« به چاپ  در قالب 

رســــــیده است.
که  کسانی  پژوهشکده ی شــــــورای نگهبان از همه ی 
در به ثمر رســــــیدن این مجموعه ی علمی ارزشــــــمند 
همــــــکاری نمودند تقدیر و تشــــــکر به عمــــــل آورده و 
گرانبها را نتیجــــــه ی تالش جمعی  این مجموعــــــه ی 
که  کشــــــور می داند  گروهی از اندیشــــــمندان حقوقی 
اولین قالــــــب خروجی آن در قالب ایــــــن مجموعه به 
چاپ رسیده اســــــت و ســــــایر نتایج علمی این طرح 
کشــــــور  پژوهشــــــی نیــــــز در آینده بــــــه جامعه علمی 

عرضه خواهد شــــــد. 
در پایــــــان به رســــــم تقدیر و در راســــــتای پاســــــداری 
که در  از حقــــــوق معنوی اســــــامی همــــــه ی افــــــرادی 
گون بیان شــــــده تــــــالش موده اند  گونا فرآیندهــــــای 

می گردد. بیــــــان 

مرحله  اول:   
بازخوانی  علمــــــی  جلســــــات  در  مشــــــارکت کنندگان 
کرات  اصول قانون اساســــــی بر مبنای مشــــــروح مذا
مجلس بررســــــی نهایی قانون اساســــــی و شــــــورای 

اساســــــی قانون  بازنگری 
دور اول جلسات بازخواني: قربانعلی مهری، محمد 
دانشـــگاه  علمـــی  هیـــأت  جهرمی)عضـــو  بهـــادری 
تربیـــت مدرس(،ابوالفضل درویشـــوند)عضو هیأت 
کوهـــی  کاظـــم  علمـــی دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس(، 
اصفهانـــی، ولـــی علیـــزاده، علـــی علیـــزاده، یحیـــی 
مزروعـــی ابیانـــه، ابراهیـــم موســـی زاده)عضو هیأت 
علمـــی دانشـــگاه تهـــران(، ســـلمان عمرانی)عضـــو 
هیأت علمی دانشـــگاه امام صادق)علیه الســـالم((، 
فهیم مصطفـــی زاده، محمد جواهری طهرانی)عضو 
محمدعلـــی  شـــیراز(،  دانشـــگاه  علمـــی  هیـــأت 
عالمـــه  دانشـــگاه  علمـــی  هیـــأت  فالح زاده)عضـــو 
هیـــأت  فاضلی)عضـــو  حبیـــب اهلل  طباطبایـــی(، 
علمی دانشـــگاه تهـــران(، جواد فتحـــی، محمدعلی 
هیـــأت  طالبکی)عضـــو  کبـــر  ا وایقـــان،  غفـــوری 
علمـــی دانشـــگاه تهـــران(، حامد ناظمی، حســـین 
جهانی، ســـید ســـجاد صاحـــب  آل فصـــول، مهدی 
رضایی بجســـتانی، محمدرضا شـــریفانی، غالمرضا 
عظیم پـــور، مهـــدی فتاحـــی، محمـــود ابراهیمـــی، 
محمد برزگر خسروی)عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
علمـــی  هیـــأت  ابرهیم پور)عضـــو  عـــادل  نیـــرو(، 
دانشـــگاه تبریز(، مجتبی همتی)عضو هیأت علمی 
دانشـــگاه علوم قضایـــی و خدمـــات اداری(، هادی 
طحان نظیف)عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه امام 
صادق)علیه الســـالم((، علی بهادری جهرمی)عضو 
هیـــأت علمـــی دانشـــکده حقـــوق دانشـــگاه تربیت 
مدرس(، سیدحســـن آقامیری، بهنـــام حبیب زاده، 
حســـین فاتحـــی زاده، محمد فتحی، ســـیدمهدی 
موســـوی، حســـین خلف رضایی)عضو هیأت علمی 

دانشـــگاه علـــوم قضایـــی و خدمـــات اداری(.
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ســـیدحجت اهلل  بازخوانـــي:  جلســـات  دوم  دور 
علم الهدی، مهدی ابراهیمی، حامد نیکونهاد)عضو 
کیانپـــور،  علیرضـــا  قـــم(،  دانشـــگاه  علمـــی  هیـــأت 
محمدامین ابریشمی راد)عضو هیأت علمی دانشگاه 
محمـــد   مرتضی حاجی علی خمســـه ای،  ســـمنان(، 
مهاجـــری، مصطفی مســـعودیان)عضو هیأت علمی 
دانشـــگاه شـــاهد(، محمد برومند، محمـــد صالحی، 
محمدعلـــی فراهانـــی، امیـــر کشـــتگر، محمدصـــادق 
امیرحســـین  زفرقنـــدي،  فتاحـــی  علـــی  فراهانـــی، 
اصل زعیـــم، محمـــد ســـلیمانی درچه، محمدهادی 
زرافشان، حســـین امینی پزوه، محسن ابوالحسنی، 
سیدمحســـن طاهری، مهدی نورایی، سیدســـلمان 
مرتضـــوی، میثم نداف، احمد تقـــی زاده، محمدرضا 
 اصغری شورستانی)عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
قضایی و خدمـــات اداری(، محمدهادی راجی)عضو 
هیأت علمی دانشـــگاه امـــام صادق)علیه الســـالم((، 
حســـین آئینه نگینی، محمدحسن باقری، مصطفی 
منصوریان)عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی 
و خدمـــات اداری(، میثـــم درویـــش متولـــی، شـــهاب 
اقبـــال، علی تقی نژاد، مهـــدی رجایی، حمید فعلی، 
علـــی علیپـــور، علـــی هـــادی زاده، ســـلیمان دهقانی، 
کدخدامرادی، اســـماعیل آجرلو، ســـید محمد  کمال 
مهـــدی غمامی)عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه امام 
صادق)علیـــه الســـالم((، محمد حســـین پیغمبری.

مرحله دوم:   
جلســـات  تدویـــن  فرآینـــد  در  مشـــارکت کنندگان 

اساســـی قانـــون  اصـــول  بازخوانـــی 

تدوین كنندگان:   
محمـــد  اشـــکبوس،  حمـــزه  احمـــدی،  داریـــوش   
برومند، ســـید مجتبی حســـینی پور، علی رحمانی،  
مهـــدی ابراهیمـــی، محمد بهادری جهرمی، ســـید 
باقـــری  محمدحســـین  علم الهـــدی،  اهلل  حجـــت 
کبـــری،  خوزانـــی، امیرحســـین ســـعادتي، یحیـــی ا
ســـجاد حکیمی، احمـــد تقی زاده، عبـــاداهلل جهان 

بیـــن، علـــی علیپور

 ناظران علمی:   
محمد بهــــــادری جهرمی، حامــــــد نیکونهاد. مهدی 
ابراهیمــــــی، احمد تقی زاده، علــــــی زمانیان جهرمی، 
محمدعلی فراهانی، ســــــید حجــــــت اهلل علم الهدی، 

علی فتاحــــــی زفرقندی

مرحله سوم:   
مشــــــارکت کنندگان در فرآیند مستندسازی و تحقیق 
و تدویــــــن علمی جلســــــات بازخوانی اصــــــول قانون 

سی سا ا

تحقیق و نگارش:   
کشــــــتگر، حســــــین  کدخدامــــــرادی، امیــــــر  کمــــــال 
احمدی، مهدی نورایی، محمدامین ابریشــــــمی راد، 
خوزانی،  باقری  محمدحسن  فراهانی،  محمدصادق 
هــــــادی زاده، زینب  علــــــی  مصطفــــــی منصوریــــــان، 

تقی نژاد علــــــی  قاســــــمی،  کره، محمدرضا  عســــــا

ناظر علمی:   
مصطفی منصوریان و ابوالفضل درویشوند
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 مقدمه   
قانـــون اساســـی جمهـــوری اســـالمی ایـــران مبیـــن 
نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
جامعـــه ایـــران بر اســـاس اصـــول و ضوابط اســـالمی 
که انعـــکاس خواســـت قلبـــی امت اســـالمی  اســـت 
می باشـــد. ماهیت انقـــالب عظیم اســـالمی ایران و 
که  رونـــد  مبـــارزه مردم مســـلمان از ابتدا تا پیـــروزی 
کوبنده همه قشـــرهای مردم  در شـــعارهای قاطع و 
تبلـــور می یافت این خواســـت اساســـی را مشـــخص 
کنـــون در طلیعه ایـــن پیروزی بـــزرگ ملت  کـــرده و ا
ما بـــا تمـــام وجود نیـــل بـــه آن را می طلبـــد. ویژگی 
بنیادی ایـــن انقالب نســـبت به دیگـــر نهضت های 
ایـــران در ســـده اخیـــر مکتبـــی و اســـالمی بـــودن آن 
گـــذر از نهضت  اســـت. ملت مســـلمان ایران پس از 
ضداســـتبدادی مشـــروطه و نهضت ضداستعماری 
گرانبار دســـت  ملـــی شـــدن نفـــت بـــه ایـــن تجربـــه 
که علت اساســـی و مشـــخص عـــدم موفقیت  یافت 
ایـــن نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده اســـت. 
گرچـــه در نهضت هـــای اخیـــر خـــط فکری اســـالمی 
و رهبـــری روحانیـــت مبـــارز ســـهم اصلی و اساســـی 

را بـــر عهـــده داشـــت، ولـــی به دلیـــل دورشـــدن این 
مبـــارزات از مواضـــع اصیـــل اســـالمی، جنبش ها به 
کشـــانده شـــد. از اینجـــا وجدان  ســـرعت بـــه رکـــورد 
بیـــدار ملـــت بـــه رهبـــری مرجـــع عالی قـــدر تقلیـــد 
حضـــرت آیـــت اهلل العظمـــی امـــام خمینـــی ضرورت 
پیگیـــری خـــط نهضـــت اصیـــل مکتبـــی و اســـالمی 
کـــه  کشـــور  را دریافـــت و ایـــن بـــار روحانیـــت مبـــارز 
همـــواره در صف مقـــدم نهضت هـــای مردمی بوده 
و نویســـندگان و روشـــنفکران متعهـــد، بـــا رهبـــری 
ایشـــان تحـــرک نوینـــی یافـــت. )آغـــاز نهضـــت اخیـــر 
ملـــت ایـــران در ســـال هزار و ســـیصد و هشـــتاد و دو 
هجـــری قمری برابر بـــا هزار و ســـیصد و چهل و یک 

می باشـــد.( شمســـی  هجری 

طلیعه نهضت   
اعتـــراض درهم کوبنـــده امـــام خمینـــی بـــه توطئـــه 
گامـــی در جهـــت  کـــه  آمریکایـــی »انقـــالب ســـفید« 
تحکیـــم  و  اســـتبداد  حکومـــت  پایه هـــای  تثبیـــت 
وابســـتگی سیاســـی، فرهنگی و اقتصـــادی ایران به 
امپریالیـــزم جهانی بود عامل حرکـــت یکپارچه ملت 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ِقْسِط«

ْ
اُس ِبال

ّ
لَن

َ
وَم ا

ُ
ِمیزاَن ِلَیق

ْ
ل

َ
ِکتاَب َو ا

ْ
ل

َ
نا َمَعُهُم ا

ْ
ْنَزل

َ
ناِت َو أ َبِیّ

ْ
نا ِبال

َ
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ْ
ْرَسل

َ
ْد أ

َ
ق

َ
»ل
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محشای قانون اساسݡی ݣݣجمهوری اسالمݡی ایران

گشـــت و متعاقب آن انقـــالب عظیـــم و خونبار امت 
که در حقیقت نقطه آغاز  اســـالمی در خردادماه 42 
گســـترده بـــود،  شـــکوفایی ایـــن قیـــام شـــکوه مند و 
مرکزیـــت امـــام را به عنوان رهبری اســـالمی تثبیت و 
مســـتحکم نمـــود و علی رغـــم تبعید ایشـــان از ایران 
کاپیتوالســـیون  در پـــی اعتـــراض بـــه قانـــون ننگین 
)مصونیت مستشـــاران آمریکایی( پیوند مستحکم 
امـــت بـــا امـــام همچنـــان اســـتمرار یافـــت و ملـــت 
مســـلمان و به ویژه روشـــنفکران متعهد و روحانیت 
مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شـــکنجه و 

اعـــدام ادامـــه دادند.
گاه و مســـئول جامعه در ســـنگر  در این میان قشـــر آ
مســـجد، حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری 
و بـــا الهـــام از مکتـــب انقالبـــی و پربـــار اســـالم تالش 
گاهی و  پیگیـــر و ثمربخشـــی را در باال بردن ســـطح آ
هوشـــیاری مبارزاتـــی و مکتبـــی ملت مســـلمان آغاز 
که ســـرکوبی نهضت اســـالمی  کـــرد. رژیـــم اســـتبداد 
را بـــا حملـــه دژخیمانه به فیضیه و دانشـــگاه و همه 
کانون هـــای پرخـــروش انقـــالب آغـــاز نموده بـــود به 
مذبوحانه تریـــن اقدامات ددمنشـــانه جهت رهایی 
از خشـــم انقالبـــی مـــردم دســـت زد و در ایـــن میان 
جوخه هـــای اعدام، شـــکنجه های قرون وســـطایی 
ملـــت  کـــه  بـــود  بهایـــی  زندان هـــای درازمـــدت،  و 
مســـلمان مـــا به نشـــانه عـــزم راســـخ خود بـــه ادامه 
مبـــارزه می پرداخـــت. خون صدهـــا زن و مرد جوان 
که ســـحرگاهان در میدان هـــای تیر فریاد  و با ایمان 
کوچـــه و بازار  کبـــر« ســـر می دادند یـــا در میان  »اهلل ا
گلوله های دشـــمن قـــرار می گرفتنـــد انقالب  هـــدف 
اســـالمی را تـــداوم بخشـــید، بیانیه هـــا و پیام هـــای 
گاهی  پی درپـــی امام به مناســـبت های مختلـــف، آ

گســـترش هـــر چـــه  و عـــزم امـــت اســـالمی را عمـــق و 
فزون تـــر داد.

      حکومت اسالمی   
که در  طرح حکومت اســـالمی بـــر پایه والیت فقیـــه 
اوج خفقـــان و اختنـــاق رژیـــم اســـتبدادی از ســـوی 
امام خمینی ارائه شـــد انگیزه مشـــخص و منسجم 
نوینی را در مردم مســـلمان ایجاد نمـــود و راه اصیل 
که تـــالش مبارزان  گشـــود  مبـــارزه مکتبی اســـالم را 
کشـــور  ج  و خـــار را در داخـــل  و متعهـــد  مســـلمان 
فشـــرده تر ســـاخت. در چنین خطی نهضـــت ادامه 
تـــا ســـرانجام نارضایی هـــا و شـــدت خشـــم  یافـــت 
مـــردم بر اثـــر فشـــار و اختنـــاق روزافـــزون در داخل و 
افشـــارگری و انعـــکاس مبـــارزه به وســـیله روحانیت 
و دانشـــجویان مبارز در ســـطح جهانی، بنیان های 
کـــرد و به ناچار  کمیـــت رژیم را به شـــدت متزلزل  حا
کاســـتن از فشار و اختناق  رژیم و اربابانش مجبور به 
کشـــور  کـــردن فضـــای سیاســـی  و بـــه اصطـــالح بـــاز 
گمـــان خویـــش دریچـــه اطمینانی به  شـــدند تا بـــه 
منظور پیشگیری از ســـقوط حتمی خود بگشایند. 
گاه و مصمم بـــه رهبری قاطع  اما ملت برآشـــفته و آ
و خلل ناپذیـــر امام، قیام پیروزمنـــد و یکپارچه خود 

گســـترده و سراســـری آغـــاز نمود. را به طرز 

خشم ملت   
مقـــدس  ســـاحت  بـــه  توهین آمیـــز  نامـــه  انتشـــار 
دی   17 در  خمینـــی  امـــام  ویـــژه  بـــه  و  روحانیـــت 
کـــم این حرکت را ســـریع تر  1356 از طـــرف رژیـــم حا
کشـــور  نمود و باعث انفجار خشـــم مردم در سراســـر 
کـــردن آتشفشـــان خشـــم  شـــد و رژیـــم بـــرای مهـــار 
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قمدقم

ک  کوشـــید این قیـــام معترضانـــه را بـــا به خا مـــردم 
کنـــد امـــا ایـــن، خـــود،  کشـــیدن خامـــوش  و خـــون 
خـــون بیشـــتری در رگ های انقالب جاری ســـاخت 
و  هفتم هـــا  در  انقـــالب  پی درپـــی  طپش هـــای  و 
و  حیـــات  انقـــالب،  شـــهدای  یادبـــود  چهلم هـــای 
گرمـــی و جوشـــش یکپارچـــه  و هرچـــه فزون تـــری به 
کشـــور بخشـــید و در ادامه و  این نهضت در سراســـر 
کشـــور  اســـتمرار حرکـــت مردم تمامی ســـازمان های 
بـــا اعتصـــاب یکپارچـــه خـــود و شـــرکت در تظاهرات 
رژیـــم اســـتبدادی مشـــارکت  خیابانـــی در ســـقوط 
گســـترده مـــردان و  فعاالنـــه جســـتند. همبســـتگی 
زنان از همه اقشـــار و جناح های مذهبی و سیاســـی 
در ایـــن مبـــارزه بـــه طـــرز چشـــمگیری تعیین کننده 
بـــود، و مخصوصـــًا زنان به شـــکل بـــارزی در تمامی 
و  فعـــال  حضـــور  بـــزرگ  جهـــاد  ایـــن  صحنه هـــای 
کـــه  گســـترده ای داشـــتند، صحنه هایـــی از آن نـــوع 
کودکـــی در آغوش، شـــتابان به ســـوی  مـــادری را بـــا 
میـــدان نبـــرد و لوله هـــای مسلســـل نشـــان می داد 
بیان گر ســـهم عمـــده و تعیین کننده این قشـــر بزرگ 

جامعـــه در مبـــارزه بود.

بهایی كه ملت پرداخت   
نهـــال انقـــالب پـــس از یـــک ســـال و انـــدی مبـــارزه 
مســـتمر و پیگیر با بـــاروری از خون بیش از شـــصت 
هـــزار شـــهید و صـــد هـــزار زخمـــی و معلـــول و بـــا بـــر 
جـــای نهـــادن میلیاردهـــا تومـــان خســـارت مالـــی 
در میـــان فریادهـــای »اســـتقالل،آزادی، حکومـــت 
اســـالمی« بـــه ثمـــر نشســـت و ایـــن نهضـــت عظیم 
که بـــا تکیه بـــر ایمان و وحـــدت و قاطعیـــت رهبری 
در مراحـــل حســـاس و هیجان آمیـــز نهضـــت و نیـــز 

کاری ملت بـــه پیروزی رســـید موفق بـــه درهم  فـــدا
کوبیـــدن تمام محاســـبات و مناســـبات و نهادهای 
کـــه در نـــوع خـــود ســـرفصل  گردیـــد  امپریالیســـتی 
گســـترده مردمـــی در جهان  جدیـــدی بـــر انقالبـــات 
شـــد. 21 و 22 بهمن ســـال یکهزار و ســـیصد و پنجاه 
و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشـــاهی شـــد 
و اســـتبداد داخلـــی و ســـلطه خارجـــی متکـــی بر آن 
را در هـــم شکســـت و با ایـــن پیروزی بـــزرگ، طلیعه 
مـــردم  دیرینـــه  خواســـت  کـــه  اســـالمی  حکومـــت 
مســـلمان بـــود نویـــد پیـــروزی نهایـــی را داد. ملـــت 
ایـــران به طـــور یکپارچـــه و با شـــرکت مراجـــع تقلید 
و علمـــای اســـالم و مقـــام رهبـــری در همه پرســـی 
جمهوری اســـالمی تصمیـــم نهایی و قاطـــع خود را 
کرد  بر ایجـــاد نظام نویـــن جمهوری اســـالمی اعالم 
کثریـــت 98/2% به نظـــام جمهوری اســـالمی  و بـــا ا
کنـــون قانـــون اساســـی جمهوری  رأی مثبـــت داد. ا
اســـالمی ایران به عنوان بیان گر نهادها و مناســـبات 
سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و اقتصـــادی جامعه 
بایـــد راه گشـــای تحکیم پایه های حکومت اســـالمی 
بـــر  حکومتـــی  نظـــام  نویـــن  طـــرح  ارائه دهنـــده  و 

گردد. ویرانه هـــای نظـــام طاغوتـــی قبلـــی 

شیوه حکومت در اسالم   
از موضـــع  از دیـــدگاه اســـالم، برخاســـته  حکومـــت 
گروهـــی نیســـت  طبقاتـــی و ســـلطه گری فـــردی یـــا 
بلکه تبلور آرمان سیاســـی ملتـــی هم کیش و هم فکر 
کـــه بـــه خـــود ســـازمان می دهـــد تـــا در روند  اســـت 
تحـــول فکـــری و عقیدتی راه خود را به ســـوی هدف 
نهایـــی )حرکت به ســـوی اهلل( بگشـــاید. ملت ما در 
جریـــان تکامل انقالبی خـــود از غبارهـــا و زنگارهای 
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طاغوتـــی زدوده شـــد و از آمیزه هـــای فکـــری بیگانه 
ک نمود و بـــه مواضع فکری و جهان بینی  خـــود را پا
که با  کنون بـــر آن اســـت  اصیـــل اســـالمی بازگشـــت ا
موازیـــن اســـالمی جامعه نمونه )اســـوه( خـــود را بنا 
کنـــد. بـــر چنیـــن پایـــه ای، رســـالت قانـــون اساســـی 
کـــه زمینه هـــای اعتقـــادی نهضـــت را  ایـــن اســـت 
که در آن  عینیت بخشد و شـــرایطی را به وجود آورد 
انســـان بـــا ارزش های واال و جهان شـــمول اســـالمی 

یابد. پـــرورش 
بـــه محتـــوای اســـالمی  بـــا توجـــه  قانـــون اساســـی 
کـــه حرکتـــی بـــرای پیـــروزی تمامـــی  انقـــالب ایـــران 
مســـتضعفین بر مســـتکبرین بود زمینه تـــداوم این 
کشـــور فراهـــم می کند؛  ج  انقـــالب را در داخـــل و خار
گســـترش روابـــط بین المللـــی، بـــا دیگر  بـــه ویـــژه در 
جنبش هـــای اســـالمی و مردمـــی می کوشـــد تـــا راه 
کند. )ان هذه  تشـــکیل امت واحد جهانی را همـــوار 
امتکـــم امـــه واحده وانا ربکـــم فاعبدون( و اســـتمرار 
مبـــارزه در نجـــات ملـــل محـــروم و تحـــت ســـتم در 
تمامـــی جهـــان قـــوام یابـــد. بـــا توجـــه بـــه ماهیـــت 
این نهضـــت بزرگ، قانـــون اساســـی تضمین گر نفی 
گونـــه اســـتبداد فکـــری و اجتماعـــی و انحصـــار  هـــر 
گسســـتن از سیستم  اقتصادی می باشـــد و در خط 
اســـتبدادی، و ســـپردن سرنوشـــت مردم به دســـت 
خودشـــان تـــالش می کنـــد. )ویضـــع عنهـــم اصرهم 
کانـــت علیهـــم( در ایجـــاد نهادها و  واالغـــالل التـــی 
که خـــود پایه تشـــکیل جامعه  بنیادهـــای سیاســـی 
اســـت بر اســـاس تلقی مکتبـــی، صالحـــان عهده دار 
االرض  )ان  می گردنـــد.  مملکـــت  اداره  و  حکومـــت 
که مبین  یرثها عبـــادی الصالحون( و قانون گـــذاری 
ضابطه هـــای مدیریـــت اجتماعـــی اســـت بـــر مـــدار 

قـــرآن و ســـنت، جریـــان می یابـــد. بنابرایـــن نظارت 
دقیـــق و جـــدی از ناحیـــه اسالم شناســـان عـــادل و 
پرهیـــزگار و متعهـــد )فقهای عـــادل( امـــری محتوم 
و ضـــروری اســـت و چـــون هـــدف از حکومت، رشـــد 
الهـــی  نظـــام  ســـوی  بـــه  حرکـــت  در  انســـان  دادن 
اســـت )والی اهلل المصیر( تـــا زمینه بروز و شـــکوفایی 
گونگی  اســـتعدادها بـــه منظـــور تجلـــی ابعـــاد خـــود 
انســـان فراهم آیـــد )تخلقـــوا باخـــالق اهلل( و این جز 
گســـترده تمامـــی عناصر  گـــرو مشـــارکت فعـــال و  در 
اجتمـــاع در روند تحول جامعه نمی  تواند باشـــد. با 
توجـــه به این جهـــت، قانون اساســـی زمینه چنین 
تمـــام مراحـــل تصمیم گیری هـــای  را در  مشـــارکتی 
سیاســـی و سرنوشت ســـاز برای همه افـــراد اجتماع 
فراهـــم می ســـازد تـــا در مســـیر تکامـــل انســـان هـــر 
فـــردی خود دســـت اندرکار و مســـئول رشـــد و ارتقاء 
کـــه ایـــن همـــان تحقـــق حکومت  گـــردد  و رهبـــری 
مســـتضعفین در زمین خواهد بـــود. )و نرید ان نمن 
علی الذیـــن اســـتضعفوا فـــی االرض و نجعلهم ائمه 

الوارثین( ونجعلهـــم 

والیت فقیه   
بـــر اســـاس والیـــت امـــر و امامـــت مســـتمر، قانـــون 
اساســـی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی 
کـــه از طـــرف مـــردم بـــه عنـــوان رهبـــر شـــناخته  را 
می شـــود )مجـــاری االمـــور بیدالعلماء بـــاهلل االمناء 
علـــی حالله و حرامـــه( آماده می کند تـــا ضامن عدم 
انحـــراف ســـازمان های مختلـــف از وظایـــف اصیـــل 

اســـالمی خود باشـــند.
      اقتصاد وسیله است نه هدف

رفـــع  اصـــل،  اقتصـــادی،  بنیادهـــای  تحکیـــم  در 
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قمدقم

نیازهای انســـان در جریان رشـــد و تکامل اوست نه 
همچون دیگـــر نظام هـــای اقتصادی تمرکـــز و تکاثر 
کـــه در مکاتـــب مـــادی،  ثـــروت و ســـودجویی، زیـــرا 
اقتصـــاد خود هدف اســـت و بدین جهت در مراحل 
رشـــد، اقتصـــاد عامـــل تخریـــب و فســـاد و تباهـــی 
می شـــود؛ ولی در اســـالم اقتصاد وســـیله اســـت و از 
کارایـــی بهتـــر در راه وصول به  وســـیله انتظـــاری جز 
هـــدف نمی تـــوان داشـــت. بـــا ایـــن دیـــدگاه برنامه 
کـــردن زمینه مناســـب  اقتصـــادی اســـالمی فراهـــم 
بـــرای بـــروز خالقیت های متفاوت انســـانی اســـت و 
بدیـــن جهت تأمین امکانات مســـاوی و متناســـب 
کار برای همه افـــراد و رفع نیازهای ضروری  و ایجـــاد 
جهت اســـتمرار حرکت تکاملـــی او بر عهده حکومت 

است. اســـالمی 

      زن در قانون اساسی   
در ایجـــاد بنیادهـــای اجتماعی اســـالمی، نیروهای 
کنون در خدمت استثمار همه جانبه  که تا انســـانی 
خارجـــی بودند هویت اصلی و حقوق انســـانی خود 
که  را بـــاز می یابنـــد و در ایـــن بازیابی طبیعی اســـت 
کنـــون از نظام  کـــه تا زنان به دلیل ســـتم بیشـــتری 
طاغوتی متحمل شـــده اند اســـتیفای حقـــوق آنان 
بیشـــتر خواهد بود. خانـــواده واحد بنیادین جامعه 
کانون اصلی رشـــد و تعالی انســـان اســـت و توافق  و 
که زمینه ساز  عقیدتی و آرمانی در تشـــکیل خانواده 
اصلی حرکت تکاملی و رشـــد یابنده انســـان اســـت، 
کـــردن امکانات جهت  اصل اساســـی بـــوده و فراهم 
نیل بـــه ایـــن مقصـــود از وظایف حکومت اســـالمی 
اســـت. زن در چنیـــن برداشـــتی از واحـــد خانـــواده، 
کار بـــودن( در  از حالـــت )شـــیء بـــودن( و یـــا )ابـــزار 

ج  خدمـــت اشـــاعه مصرف زدگـــی و اســـتثمار، خـــار
ج  شـــده و ضمـــن بازیافتـــن وظیفـــه خطیـــر و پـــر ار
مادری در پرورش انســـان های مکتبی پیش آهنگ 
خـــود همـــرزم مـــردان در میدا ن های فعـــال حیات 
می باشـــد و در نتیجه پذیرای مســـئولیتی خطیرتر و 
کرامتی واالتر  در دیدگاه اســـالمی برخوردار از ارزش و 

خواهـــد بود.

ارتش مکتبی   
کشـــور توجه  در تشـــکیل و تجهیـــز نیروهای دفاعی 
کـــه ایمـــان و مکتب، اســـاس و ضابطه  بر آن اســـت 
باشـــد، بدیـــن جهـــت ارتش جمهـــوری اســـالمی و 
ســـپاه پاســـداران انقـــالب در انطباق با هـــدف فوق 
شـــکل داده می شـــوند و نه تنهـــا حفـــظ و حراســـت 
از مرزهـــا بلکه با رســـالت مکتبی یعنی جهـــاد در راه 
کمیت قانون خدا  گســـترش حا خـــدا و مبارزه در راه 
در جهـــان را نیز عهده دار خواهند بـــود )و اعدوا لهم 
ما اســـتطعتم مـــن قوه و مـــن رباط الخیـــل ترهبون 

بـــه عـــدو اهلل و عدوکـــم و آخرین مـــن دونهم(

قضا در قانون اساسی   
مســـئله قضـــا در رابطه با پاســـداری از حقـــوق مردم 
در خـــط حرکـــت اســـالمی، بـــه منظور پیشـــگیری از 
انحرافـــات موضعـــی در درون امـــت اســـالمی امـــری 
اســـت حیاتـــی، از ایـــن رو ایجـــاد سیســـتم قضایـــی 
بـــر پایه عـــدل اســـالمی و متشـــکل از قضـــات عادل 
و آشـــنا بـــه ضوابـــط دقیق دینـــی پیش بینی شـــده 
اســـت. ایـــن نظام بـــه دلیل حساســـیت بنیـــادی و 
دقـــت در مکتبـــی بودن آن الزم اســـت بـــه دور از هر 
نوع رابطه و مناســـبات ناسالم باشد. )و اذا حکمتم 
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بیـــن  النـــاس ان تحکمـــوا بالعدل(

قوه مجریه   
کـــه در رابطه  قـــوه مجریه به دلیـــل اهمیت ویژه ای 
بـــا اجـــرای احـــکام و مقـــررات اســـالمی بـــه منظـــور 
کم بر  رســـیدن بـــه روابـــط و مناســـبات عادالنـــه حا
که این مســـئله  جامعـــه دارد و همچنیـــن ضرورتـــی 
حیاتـــی در زمینه ســـازی وصـــول بـــه هـــدف نهایی 
حیـــات خواهـــد داشـــت بایســـتی راه گشـــای ایجاد 
جامعه اسالمی باشـــد. نتیجتًا محصور شدن در هر 
کـــه وصول به این  گیر پیچیده  نوع نظام دســـت وپا
کند از دیدگاه اســـالمی  ُکند و یا خدشـــه دار  هدف را 
نفـــی خواهد شـــد. بدین جهـــت نظام بوروکراســـی 
کمیت های طاغوتی اســـت  کـــه زائیده و حاصـــل حا
بـــه شـــدت طـــرد خواهد شـــد تـــا نظـــام اجرایـــی با 
کارایی بیشـــتر و ســـرعت افزون تر در اجرای تعهدات 

اداری بـــه وجـــود آید.

      وسایل ارتباط جمعی   
وســـایل ارتباط جمعی )رادیو - تلویزیون( بایســـتی 
در جهـــت روند تکاملی انقالب اســـالمی در خدمت 
گیـــرد و در این زمینه  اشـــاعه فرهنگ اســـالمی قـــرار 
از برخورد ســـالم اندیشـــه های متفـــاوت بهره جوید 
و از اشـــاعه و ترویـــج خصلت هـــای تخریبـــی و ضـــد 
کند. پیـــروی از اصـــول چنین  اســـالمی جدًا پرهیـــز 
کرامـــت ابناء بشـــر را ســـرلوحه  کـــه آزادی و  قانونـــی 
اهـــداف خـــود دانســـته و راه رشـــد و تکامل انســـان 
را می گشـــاید بـــر عهـــده همگان اســـت و الزم اســـت 
کاردان و  کـــه امت مســـلمان با انتخـــاب مســـئولین 
کار آنان بـــه طور فعاالنه  مؤمـــن و نظارت مســـتمر بر 

در ســـاختن جامعـــه اســـالمی مشـــارکت جوینـــد به 
امید اینکه در بنای جامعه نمونه اســـالمی )اســـوه( 
کـــه بتواند الگو و شـــهیدی بـــر همگی مـــردم جهان 
کم امه وســـطًا  گـــردد. )وکذلـــک جعلنا باشـــد موفق 

لتکونوا شـــهداء علـــی الناس(

نمایندگان   
نماینـــدگان  از  متشـــکل  خبـــرگان  مجلـــس 
بـــر اســـاس  را  کار تدویـــن قانـــون اساســـی  مـــردم، 
کلیـــه  بررســـی پیش نویـــس پیشـــنهادی دولـــت و 
گروه هـــای مختلـــف مـــردم  از  کـــه  پیشـــنهادهایی 
که مشتمل بر یکصد و  رســـیده بود در دوازده فصل 
هفتـــاد و پنج اصل می باشـــد در طلیعه پانزدهمین 
کرم ؟ص؟، بنیان گـــذار مکتب  قـــرن هجرت پیغمبـــر ا
انگیزه هـــای  و  اهـــداف  بـــا  اســـالم  رهایی بخـــش 
که  مشـــروح فـــوق بـــه پایـــان رســـاند، بـــه ایـــن امید 
ایـــن قـــرن، قـــرن حکومت جهانـــی مســـتضعفین و 

گـــردد. شکســـت تمامـــی مســـتکبرین 

نکات و برداشت ها   
تبییـــن  ضمـــن  اساســـی  قانـــون  مقدمـــه   .1
و  نویـــن  سیاســـی  نظـــام  بنیادیـــن  شـــاخصه های 
گفتمانـــی نـــو از مفاهیـــم متعـــدد سیاســـی،  ارائـــه 
کلـــی نظـــام حقـــوق اساســـی  ترســـیم کننده نمـــای 
قانـــون  اصـــول  در  کـــه  اســـت  اســـالمی  جمهـــوری 
اساســـی بازتـــاب یافتـــه اســـت. از ایـــن رو مقدمـــه 
منبع شایســـته ای برای شناســـایی اهداف مد نظر 
قانون گذار اساســـی بـــوده و می تواند یاری گر مفســـر 
قانون اساســـی به منظور نیل به برداشـــت مطلوب 
گـــردد. بر همین اســـاس،  از اصـــول قانـــون اساســـی 



17

قمدقم

برخـــی حقوقدانـــان بـــا وجـــود انـــکار ارزش حقوقی 
مقدمـــه، آن را زمینه ســـاز اصـــول قانـــون اساســـی 
اساســـی صرفـــًا  قانـــون  لـــذا مقدمـــه  دانســـته اند.1 
کـــه بایـــد  ادبیـــات نیســـت و بلکـــه از اصولـــی اســـت 
کرد2 و بایســـته های تفســـیر  در تفســـیر بـــه آن توجه 
کرد.3 قانـــون اساســـی را با اســـتناد به آن اســـتنباط 
2. مقدمه قانون اساســـی جمهوری اســـالمی ایران 
در آخریـــن جلســـه مجلـــس بررســـی نهایـــی قانون 
گفتنی است  اساســـی قرائت شـــد. در این خصوص 
کـــه هرچنـــد عمـــده نماینـــدگان مجلس نســـبت به 
محتویـــات مقدمـــه نظر مثبت داشـــتند،4 اما برخی 
کـــه این متـــن از قانون اساســـی  نیـــز اصرار داشـــتند 
جدا تلقی شـــده و اعتبار قانون اساســـی را نداشـــته 
باشـــد.5 در نهایت نماینـــدگان حاضر، متـــن قانون 
کردنـــد.6  اساســـی را بـــه همـــراه مقدمـــه آن امضـــا 
کـــه متنی به عنـــوان مقدمه در  توجـــه بـــه این نکته 
گرفتـــه و در صحن  کنـــار اصول قانون اساســـی قـــرار 
علنـــی مجلس قرائت شـــده و نماینـــدگان حاضر نیز 
کـــه می توان  کرده انـــد بیان گر آن اســـت  آن را امضـــا 
از مندرجـــات آن بـــه منظـــور دســـتیابی بـــه قصـــد و 

1. هاشـــمی، ســـیدمحمد، حقوق اساســـی جمهوری اســـالمی ایـــران، تهران: 
میزان، چـــاپ نهـــم، 1388، ج 1، ص68

کم بر تفســـیر قانون اساســـی«،  کاتوزیـــان، امیرناصـــر، »اصـــول منطقـــی حا  .2
نشـــریه حقوق اساسی، ســـال دوم،  شـــماره 3، 1383، 302-308، ص307.
کعبـــی، عبـــاس، محمدرضـــا اصغـــری شورســـتانی و امیرحســـین اصـــل   .3
زعیـــم، »نقـــش مقدمـــه قانون اساســـی در تفســـیر اصـــول و شـــناخت اهداف 
و رســـالت های قانـــون اساســـی جمهـــوری اســـالمی ایـــران«، دانـــش حقوق 

عمومـــی، ســـال ســـوم، شـــماره 10، 1393، 1-20.
کرات مجلس بررســـی نهایی قانون اساسی،  4. نک: صورت مشـــروح مذا
کل امـــور فرهنگـــی و روابـــط عمومی مجلس شـــورای اســـالمی،  تهـــران: اداره 

1364، ج 3، ص1877.
5. همان، صص 1842 و 1876.

6. همان، ص1883.

مراد مقنن در راســـتای تفســـیر قانون اساســـی بهره 
کرات خبرگان  جســـت و ارزشـــی فراتر از مشـــروح مذا
بـــه  توجـــه  بـــود.  قائـــل  آن  بـــرای  اساســـی  قانـــون 
مندرجـــات مقدمه قانـــون اساســـی می تواند منجر 
بـــه نیل به تفســـیری دقیق تر و صحیح تر نســـبت به 

اصول قانون اساســـی شـــود.
3. در خصـــوص »ارزش حقوقـــی اســـتناد به مقدمه 
که مقدمه  قانون اساســـی« ممکن اســـت ادعا شود 
قابلیـــت  و  ارزش حقوقـــی  زمانـــی  قانـــون اساســـی 
کـــه در خـــود قانـــون اساســـی و  اســـتنادپذیری دارد 
اصـــول آن نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع تصریح شـــده 
کلی ارزش مقدمه  باشـــد. این ادعا به معنای انـــکار 
قانـــون اساســـی در فهـــم و تفســـیر قانون اساســـی و 
گونه اســـتناددهی بـــه آن قطعـــًا محل نقد  نفـــی هر 
کـــه راه اثبـــات اعتبـــار  و تأمـــل جـــدی اســـت. چـــرا 
مقدمه یک ســـند منحصر به تصریح بـــه این اعتبار 
در خود آن ســـند نیســـت بلکه ایـــن راه، تنها یکی از 
گاه می توان با اســـتنادات و  راه های موجود اســـت و 
ج از یک متـــن، به میزان اعتبار  اســـتدالل هایی خار
مقدمـــه و اصـــل آن ســـند پـــی بـــرد. مقدمـــه قانون 
کـــه مفـــاد آن در اصـــول مختلـــف قانـــون  اساســـی 
کـــرده اســـت را باید بـــه مثابه  اساســـی تجلـــی پیـــدا 
حســـن مطلعـــی برای فهـــم اصـــول قانون اساســـی 
بـــه حســـاب آورد؛ بـــه ویژه آنکـــه نماینـــدگان مردم، 
کرده اند  آن را بـــه همـــراه متن قانون اساســـی امضـــا 
بـــه  اساســـی  قانـــون  همه پرســـی  در  نیـــز  مـــردم  و 
 عنوان جزئی از قانون اساســـی بـــه آن رأی داده اند. 
بنابرایـــن، با عنایت به مفاد مقدمه قانون اساســـی 
می تـــوان مـــراد و مقصـــود قانون گـــذار اساســـی را در 
مواضـــع ابهـــام،  اجمال، تعـــارض یا ســـکوت قانون 
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اساســـی به دســـت آورد. 
4. توجـــه بـــه نظـــم حقـــوق بین الملـــل در تفســـیر 
معاهـــدات نیـــز می توانـــد در فهـــم جایـــگاه  مقدمه 
کنوانسیون  قانون اساســـی راه گشـــا باشـــد. ماده 31 
ویـــن در خصـــوص حقـــوق معاهـــدات بین المللـــی 
کلـــی  قاعـــده  بـــه  میـــالدی   1966 ســـال  مصـــوب 
تفســـیر پرداختـــه اســـت. این مـــاده ضمـــن تصریح 
کـــه معاهـــدات بایـــد با توجـــه به  بـــه ایـــن موضـــوع 
گـــردد، منظـــور از ســـیاق را  ســـیاق عبـــارات تفســـیر 
مقدمـــه، ضمائم معاهـــده و موارد دیگـــری از قبیل 
اســـناد مرتبـــط دانســـته اســـت. بـــر ایـــن اســـاس، 
مقدمـــه از لـــوازم اصلی تفســـیر متـــن بـــوده و یکی از 
کلیدهـــای راه یابی بـــه ذهن، غـــرض و منظور واضع 

قلمـــداد می شـــود. 
5. مقدمـــه قانون اساســـی ایران هـــم در زمینه ذکر 
وقایـــع روند پیـــروزی انقالب اســـالمی و عبرت های 
موجـــود در آن و هـــم در زمینـــه آرمان هـــا و اهـــداف 
تدویـــن قانـــون اساســـی، مســـائل را بـــا جزئیـــات و 
کـــرده اســـت. البته  تفصیـــل قابـــل توجهی مطـــرح 
ســـایر  اساســـی  قوانیـــن  در  مقدمـــه  پیش بینـــی 
کشـــورهای جهـــان نیز بـــا تفاوت هایی وجـــود دارد. 
فرانســـه مصـــوب  کشـــور  قانـــون اساســـی  مقدمـــه 
ســـال 1958 میـــالدی، پایبندی بـــه اعالمیه حقوق 
بشـــر و شـــهروند ســـال 1789 را مـــورد تصریـــح قـــرار 
کشـــور را آزادی، برابری  داده و آرمان مشـــترک ایـــن 
کـــرده اســـت. مقدمـــه قانون  و همبســـتگی عنـــوان 
اساســـی ایاالت متحـــده آمریکا مصوب ســـال 1789 
میـــالدی، اســـتقرار عدالـــت، تأمیـــن آســـایش ملی، 
تضمیـــن دفـــاع مشـــترک، ارتقـــای رفـــاه عمومـــی و 
حفظ برکات آزادی را برای نســـل حاضر و نسل های 

آینـــده بـــه عنـــوان اهـــداف تدویـــن قانون اساســـی 
کـــرده اســـت. مقدمـــه قانـــون اساســـی ترکیـــه  ذکـــر 
نیـــز با تفصیـــل بیشـــتری بـــه اهـــداف و انگیزه های 
کشـــور پرداخته اســـت.  تدوین قانون اساســـی این 
همچنیـــن، مقدمـــه قانـــون اساســـی عـــراق ضمـــن 
که مـــردم این  اشـــاره به ســـختی ها و مشـــقت هایی 
ســـرزمین در طـــول ســـالیان متمـــادی بـــا آن روبـــرو 
گرایش های نژادی و  بودند، بـــر نفی طایفه گرایـــی و 
نیـــز الهام از ارزش ها و دســـتاوردهای تمدن بشـــری 

کرده اســـت. کید  در تدویـــن قانـــون اساســـی تأ
6. مندرجـــات مقدمه قانون اساســـی ایران در یک 
کلـــی مفـــاد ناظـــر بـــه  تقســـیم بندی بـــه دو دســـته 
»مبانـــی« نظـــام حقوقی و مفـــاد ناظر بـــه »اهداف« 
نظـــام حقوقـــی قابـــل تقســـیم اســـت. از مهم تریـــن 
»گزاره هـــای ناظر به مبانی نظـــام حقوقی جمهوری 
اســـالمی ایـــران« می تـــوان بـــه مـــوارد ذیـــل اشـــاره 
کـــرد: الـــف - »بـــر اســـاس تلقـــی مکتبـــی، صالحـــان 
عهده دار حکومـــت و اداره مملکـــت می گردند.« ب 
کـــه مبیـــن ضابطه هـــای مدیریت  - »قانون گـــذاری 
اجتماعـــی اســـت، بـــر مـــدار قـــرآن و ســـنت جریـــان 
می یابـــد. بنابراین نظـــارت دقیق و جـــدی از ناحیه 
اسالم شناســـان عادل و پرهیـــزکار و متعهد )فقهای 
 - ج  اســـت.«  ضـــروری  و  محتـــوم  امـــری  عـــادل( 
گســـترده تمامـــی عناصر اجتماع  »مشـــارکت فعال و 
در رونـــد تحـــول جامعـــه« امـــری ضـــروری بـــوده و 
قانـــون اساســـی زمینـــه چنیـــن مشـــارکتی را فراهم 
می کنـــد »تـــا در مســـیر تکامـــل انســـان، هـــر فـــردی 
خود دست اندرکار و مسئول رشـــد و ارتقاء و رهبری 
گـــردد.« د - اســـاس و ضابطـــه در نیروهـــای دفاعی 
کشـــور، ایمـــان و مکتـــب بـــوده و »نه تنهـــا حفـــظ و 
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حراســـت از مرزهـــا، بلکه بار رســـالت مکتبـــی یعنی 
کمیت  گســـترش حا جهاد در راه خدا و مبارزه در راه 
قانون خدا در جهان را نیـــز عهده دار خواهند بود.« 
گرفته  ه- نظام قضایی بر پایه عدل اســـالمی شـــکل 
و متشـــکل از قضات عادل و آشـــنا به ضوابط دقیق 
دینـــی و به دور از هر نوع رابطه و مناســـبات ناســـالم 
کی و به دور از  اســـت. و - قوه مجریه بر مبنـــای چاال
بروکراســـی های اداری نظام یافته است. ز - وسایل 
ارتباط جمعـــی )رادیـــو- تلویزیـــون( در جهت روند 
تکاملی انقالب اســـالمی و اشـــاعه فرهنگ اسالمی، 
از برخـــورد اندیشـــه های متفاوت بهره می گیـــرد و از 
اشـــاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسالمی 

به شـــدت پرهیـــز می کند.
بـــه اهـــداف نظـــام  7. در مـــورد »گزاره هـــای ناظـــر 
قانـــون  مقدمـــه  اســـالمی«،  جمهـــوری  حقوقـــی 
که هـــدف نهایی  اساســـی ضمـــن بیان ایـــن نکتـــه 
جمهوری اســـالمی »حرکت به ســـوی اهلل« و »رشـــد 
دادن انســـان در حرکـــت بـــه ســـوی نظـــام الهـــی« 
کـــه ایـــن قانـــون،  کـــرده اســـت  می باشـــد، تصریـــح 
اهـــداف  را ســـرلوحه  بشـــر  ابنـــاء  کرامـــت  و  »آزادی 
خـــود« قـــرار داده و قانون اساســـی را در این راســـتا، 
زمینه ســـاز و تضمین کننـــده اهـــداف زیـــر می دانـــد: 
الـــف - »قانـــون اساســـی به عنـــوان بیان گـــر نهادها 
و  فرهنگـــی  اجتماعـــی،  سیاســـی،  مناســـبات  و 
اقتصادی جامعه باید راهگشـــای تحکیم پایه های 
حکومـــت اســـالمی و ارائه دهنده طـــرح نوین نظام 
قبلـــی  طاغوتـــی  نظـــام  ویرانه هـــای  بـــر  حکومتـــی 
گـــردد.« ب - »رســـالت قانـــون اساســـی این اســـت 
کـــه زمینه های اعتقـــادی نهضت را عینیت بخشـــد 
که در آن انســـان با  و زمینه هایـــی را بـــه وجـــود آورد 

ارزش هـــای واال و جهان شـــمول اســـالمی پـــرورش 
یابـــد.« ج - »قانـــون اساســـی با توجه بـــه محتوای 
کـــه حرکتـــی بـــرای پیروزی  اســـالمی انقـــالب ایـــران 
تمامـــی مســـتضعفین بـــر مســـتکبرین بـــود، زمینه 
کشـــور  ج  تـــداوم ایـــن انقـــالب را در داخـــل یـــا خـــار
فراهم می کند... تا راه تشـــکیل امـــت واحد جهانی 
کنـــد ... و اســـتمرار مبـــارزه در نجات ملل  را همـــوار 
محروم و تحت ســـتم در تمامی جهـــان قوام یابد.« 
گونـــه  هـــر  نفـــی  تضمین گـــر  اساســـی  »قانـــون   - د 
اســـتبداد فکـــری و اجتماعـــی و انحصـــار اقتصادی 
گسستن از سیستم استبدادی  می باشـــد و در خط 
و ســـپردن سرنوشـــت مـــردم بـــه دســـت خودشـــان 
تـــالش می کنـــد.« ه- »قانون اساســـی زمینه تحقق 
که از طـــرف مردم  رهبـــری فقیه جامع الشـــرایطی را 
به عنوان رهبر شـــناخته می شـــود ... آماده می کند 
تـــا ضامـــن عـــدم انحـــراف ســـازمان های مختلف از 
که  وظایف اصیل اســـالمی خود باشـــد.« و - از آنجا 
مبنای نظـــام اقتصادی، بر رفع نیازهای انســـان در 
جریان رشـــد و تکامل اســـتوار اســـت؛ نه مانند دیگر 
نظام هـــای اقتصـــادی بر پایـــه تمرکز و تکاثـــر ثروت و 
ســـودجویی؛ هدف نظام حقوقـــی، تأمین امکانات 
کار بـــرای همـــه افراد  مســـاوی و متناســـب و ایجـــاد 
و رفـــع نیازهـــای ضـــروری جهـــت حرکـــت تکاملـــی 
انســـان اســـت. ز - بـــا توجـــه بـــه اینکـــه »خانـــواده 
کانون اصلی رشـــد و تعالی  واحـــد بنیادین جامعه و 
کردن  انســـان اســـت« نظام حقوقی بـــه دنبال رهـــا 
زن از اســـتثمار همه جانبـــه خارجـــی و بازگردانـــدن 
نظـــام  اوســـت.  انســـانی  حقـــوق  و  اصلـــی  هویـــت 
حقوقـــی ضمن نفی دیدگاه »شـــیء بـــودن« و »ابزار 
کار بـــودن« زن در خدمـــت اشـــاعه مصرف زدگـــی و 
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اســـتثمار، به دنبـــال ایجاد زمینه ایفای مســـئولیت 
حیـــات  فعـــال  میدان هـــای  در  حضـــور  و  مـــادری 

اســـت. زن  برای 
8. انقـــالب اســـالمی موجـــد طـــرح نوینـــی از یـــک 
کـــه از منظر تحـــوالت فقهی  نظـــام حکومتی اســـت 
و حقوقـــی مقطعـــی نـــو و جدیـــد در تاریخ سیاســـی 
و اجتماعـــی اســـالمی محســـوب می شـــود. در واقـــع 
نظـــام جمهـــوری اســـالمی ایـــران موجودیـــت خود 
را مبتنـــی بـــر خصلـــت ترمیمـــی، تکمیلـــی و حتـــی 
تتمیمی نســـبت به نظام ســـلطنتی و مشروطه قرار 
نداد و هویتـــی متمایز از یک نظام سیاســـی مبتنی 
بر اســـالم را ارائه نمود.1 بر همین اســـاس نیز مقدمه 
قانـــون اساســـی بـــر ماهیـــت »مکتبـــی و اســـالمی« 
کـــرده اســـت. همچنین،  کیـــده  انقـــالب اســـالمی تأ
مقدمـــه قانون اساســـی در چندین مـــورد از عبارت 
»امـــت اســـالمی« بهره برده اســـت. اســـتفاده از این 
کـــه در اصول مختلـــف قانون اساســـی  نـــوع تعابیـــر 
)نظیر اصول 5، 11، 57 و 109( نیز مشـــاهده می شود 
بیان گر نـــگاه آرمانی و فراســـرزمینی تدوین کنندگان 

قانون اساســـی بوده اســـت. 
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