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چهل سال قانون اساسی

مقدمه
یکردها و مبانی هستی شناسی و انسان شناسی در دوره معاصر و توجه ویژه به  با تغییر رو
، در الگوهای  ک و ضابطه حجیت و اعتبار امور جایگاه تجربه به عنوان منشاء شناخت و مال
کید بر اصولی همانند آزادی، برابری و  گرفت و تا مرسوم حکمرانی نیز تحوالت جدی صورت 
عقل خودبنیاد بشری به عنوان مبانی نظام های سیاسی مدرن منجر به نفی نقش آ فرینی دین و 
شریعت در عرصه اجتماع و محدود نمودن آن به زندگی فردی و شخصی شد. در الگوی جدید 
کمان و مردم به عنوان  حکمرانی، مبتنی بر مبانی و اصول بیان شده وجود قراردادی میان حا
اقتدار  با هدف تحدید قلمرو  کمیت  سند تعیین حدود تکالیف طرفین و نحوه ی اعمال حا
و  کثریت  ا اراده ی  و  به خواست  بنا  کمیت  اعمال حا نهادهای  و  تعیین ساختارها  کمان،  حا
اساسی  قانون  همین رو  از  می رسید.  نظر  به  ی  ضرور شهروندان  آزادی های  و  حقوق  تضمین 
که همه ی هنجارها مادون آن  به عنوان میثاق ملی و برترین هنجار حقوقی در نظام سیاسی 
که  جایی  تا  درآمد  اجرا  و  تصویب  به  می داشت؛  انطباق  آن  با  باید  ضرورتا  و  می شد  تعریف 
معاصر  دوره  در  رایج  نظریه  به  قانون اساسی گرایی،  نهضت  عملِی  الگوهای  و  نظری  مبانی 

ک مشروعیت نظامات سیاسی تلقی گردید.  تبدیل شد و مال
از  برآمده ی  سیاسی  نظام  شکل گیری  در  مردم  اراده ی  و  خواست  که  بود  حالی  در  این 
و   1357 سال  در  ایران  مردم  اسالمی  انقالب  شکل گیری  به  منجر  شریعت  و  دین  آموزه های 
ی  جمهور اساسی  قانون  مقدمه  گردید.  ایران  اسالمی  ی  جمهور نظام  استقرار  آن  نتیجه ی  در 
اسالمی ایران در مقام تصریح به این موضوع بنیادین مقرر می دارد: »ویژگی بنیادی این انقالب 
، مکتبی و اسالمی بودن آن است. ملت مسلمان  نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر
ی ملی شدن نفت  ایران پس از گذر از نهضت ضداستبدادی مشروطه و نهضت ضداستعمار
که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها،  گرانبار دست یافت  به این تجربه 

مکتبی نبودن مبارزات بوده است.«
در همین راستا نظام سیاسی و حقوقی جدید ایجاد نظم نوینی را بر پایه نظریه حکمرانی 
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اسالمی اقتضا داشت که از طریق تصویب یک قانون اساسی با شاخصه هایی همانند طراحی 
و  امامت  وحی،  نقش  و  نبوت  معاد،  توحید،  جمله،  از  اسالمی  مبانی  مدار  بر  سیاسی  نظام 
ی بر اساس نظریه حکومت اسالمی و  رهبری امت و عدل؛ ساخت الگوی نهادی و ساختار
آزادی های عمومی در پرتو آموزه های شرع محقق می گردید. تهیه و  و  تبیین چارچوب حقوق 
کثریت آن ها  که ا ی اسالمی ایران توسط خبرگان منتخب ملت  تدوین قانون اساسی جمهور
کثریت  از فقها و مجتهدین علوم اسالمی بودند و تایید امام خمینی )ره( بر آن و رای مثبت ا
که حق رأی داشتند به این قانون؛ در راستای تحقق این هدف بنیادین  کسانی  کلیه   ٪98٫۲

صورت پذیرفت.
یکردها و مبانی مرسوم تدوین و تصویب قوانین اساسی  با توجه به تغییر صورت گرفته در رو
ی  با تحقق انقالب اسالمی، می توان مهم ترین و برجسته ترین ویژگی های قانون اساسی جمهور

اسالمی ایران را که فصل ممیزه آن از سایر قوانین نیز محسوب می گردد در موارد زیر برشمرد:
ی نقش فعال دین در عرصه حکمرانی اساسی ساز

ی مبانی اعتقادی و تبدیل آن به هنجارهای حقوقی 1.اساسی ساز
2.ابتنای بر نظریه امامت و امت و در نظر گرفتن نقش فعال و واقعی برای مردم در عرصه های 

گون زندگی گونا
3.تصریح و تضمین حقوق و آزادی های عمومی در چارچوب آموزه های شریعت

کمیت شریعت و ایجاد ساختارهای متناسب همانند  ی بر محور بایسته های حا 4.نهادساز
جایگاه ولی فقیه و شورای نگهبان

به واقعیات  و تعامالت بین المللی در عین توجه  5.آرمان گرایی در حوزه سیاست خارجی 
حقوق بین الملل 

6.توجه به حقوق اقلیت های دینی در عین رسمیت بخشی به مذهب شیعه اثنی عشری
این در حالی است که به نظر می رسد با وجود گذشت بیش از چهل سال از تصویب قانون 
ایران،  اسالمی  ی  جمهور اساسی  قانون  دستاوردهای  دقیق  مطالعه ی  و  بازخوانی  اساسی 
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که همچنان مغفول مانده و چشم انداز آینده قانون اساسی  ظرفیت های فراوان قانون اساسی 
ی به نظر می رسد. ی اسالمی ایران ضرور در نظام جمهور

در همین راستا پژوهشکده شورای نگهبان با اهداف:  
ی در خصوص قانون اساسی یج و تقویت نظریه پرداز 1.ترو

ی برای طرح نظریات اندیشمندان و متفکران در حوزه قانون اساسی 2.زمینه ساز
3.ارائه راهبردهای کالن در خصوص اجرایی شدن همه ظرفیت های قانون اساسی

ی اسالمی ایران 4.تبیین جایگاه قانون اساسی در نظام حقوقی جمهور
5.آسیب شناسی و بررسی چالش های قانون اساسی در طول چهار دهه گذشته

6.بررسی ظرفیت های مغفول قانون اساسی
ی و مشارکت  همایش 40 سال قانون اساسی، ظرفیت ها، دستاوردها و چشم اندازها را با همکار
ی، معاونت حقوقی قوه قضاییه،  یاست جمهور کمیتی از  جمله معاونت حقوقی ر دستگاه های حا
پژوهشی  و  دانشگاهی  کز  مرا و  ی  ادار عدالت  دیوان  و  اسالمی  شورای  مجلس  قوانین  معاونت 
برجسته کشور از جمله موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 
علوم  دانشگاه  مطهری،  شهید  دانشگاه  العالمیه،  جامعه المصطفی  قضاییه،  قوه  پژوهشگاه 
قضایی، دانشگاه شاهد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دانشگاه عالمه طباطبایی، 
و دانشگاه  اندیشه اسالمی  و  فرهنگ  پژوهشگاه  امام صادق،  تربیت مدرس، دانشگاه  دانشگاه 
یت موضوعات مرتبط با ظرفیت ها، دستاوردها و چشم اندازهای  الزهرا را طراحی نمود و با محور
کمیت، حقوق ملت، نظام مالی و اقتصادی،  قانون اساسی از جمله مبانی قانون اساسی، حق حا
جایگاه  فقیه،  ولی  صالحیت های  حدود  و  حقوقی  جایگاه  خارجی،  سیاست  بر  کم  حا اصول 
حقوقی و حدود صالحیت های قوه مقننه، جایگاه حقوقی و حدود صالحیت های قوه مجریه، 
صالحیت های  حدود  و  حقوقی  جایگاه  قضائیه،  قوه  صالحیت های  حدود  و  حقوقی  جایگاه 
و  حقوقی  جایگاه  اسالمی،  شوراهای  صالحیت های  حدود  و  حقوقی  جایگاه  نگهبان،  شورای 
حدود صالحیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر موضوعات مهم و اساسی قانون 
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اساسی فراخوان مقاالت همایش اعالم گردید.
موضوعات  همایش،  دبیرخانه  به  واصله  چکیده   210 یابی  ارز از  پس  راستا  همین  در 
گردید. در نهایت و  پیشنهادی  160 مقاله تایید و قریب به 90 مقاله نهایی به دبیرخانه ارسال 
ی مقاالت به وسیله ی داوران تخصصی در هر موضوعی 13 مقاله به  پس از انجام فرآیند داور

شرح ذیل در قالب مقاالت علمی پژوهشی در فصلنامه دانش حقوق عمومی به چاپ رسید. 

اطالعات چاپ مقالهنویسندگانعنوان مقالهردیف

تأملی بر چالش های نظام امت امامت در تالقی با اقتضائات 1
ی اسالمی دولت مدرن در نظم حقوق اساسی جمهور

روح اهلل مکارم

حامد نیکونهاد

شماره 28 )تابستان 99(

صفحات 92-71

ی 2 ی در حقوق اساسی جمهور بایسته  اصیل ساختار
اسالمی ایران

محمد برومند

محمدجواد ارسطا

شماره 25 )پاییز 1398(

صفحات 22-1

بررسی جایگاه »مقبولیت عامه« مطروحه در اصل یکصد 3
و هفتم قانون اساسی

فاطمه نظری

ی هدی غفار

شماره 36 )تابستان 1401(

صفحات 

محمد حسینیجایگاه »تبلیغ دینی« در قانون اساسی4

حسین رهنمایی

شماره 28 )تابستان 99(

صفحات 18-1

جایگاه قاعده »نبذ« در فقه روابط بین الملل و سیاست 5
خارجی حکومت اسالمی

ولی اهلل حیدرنژاد

حسینعلی سعدی

شماره 28 )تابستان 99(

صفحات 136-115

چالش ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسالمی از 6
ی سیستم ها منظر تئور

پگاه نوشیروان بابلی

سارا محمدی

الهام یعقوبی

حسین اصلی پور

شماره 24 )تابستان 98(

صفحات 64-41
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حکومت موازین اسالمی بر اطالق و عموم اصول قانون 7
یه ای به  یه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رو اساسی در رو

آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی

زهرا زندیه

حامد نیکونهاد

شماره 24 )تابستان 98(

صفحات 132-109

آسیب شناسی تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس 8
در پرتو قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات

سجاد قلیچ پور

هادی طحان نظیف

شماره 31 )بهار 1400(

صفحات 42-19

ی و مالی رئیس قوه قضائیه 9 نسبت صالحیت های ادار
با رئیس جمهور

شماره 31 )بهار 1400(حسین آئینه نگینی

صفحات 18-1

نقش نهاد رهبری در فرایند گذار به دموکراسی در ساختار قانون 10
کید بر فصل پنجم( ی اسالمی ایران  )با تأ اساسی جهمور

احمد جهانی نسب

کمال پوالدی

شماره 24 )تابستان 98(

صفحات 108-87

نقش و اثر امام خمینی )ره( در تکوین و تدوین قانون 11
ی اسالمی ایران اساسی جمهور

کمال کدخدامرادی

ی جهرمی محمد بهادر

شماره 25 )تابستان 98(

صفحات 68-45

ی اسالمی ایران 12 کم بر سیاست خارجی جمهور اصول حا
از منظر قانون اساسی

شماره 37 )پاییز 1401(محمدامین ابریشمی راد

صفحات 

جایگاه و نقش مبانی نظام حقوقی در تفسیر اصول قانون 13
ی اسالمی ایران اساسی جمهور

محمدرضا 
اصغری شورستانی

شماره 36 )تابستان 1401(

صفحات 

قرار  تایید  مورد  یجی  علمی ترو مقاالت  قالب  در  نیز  مقاله  عنوان   20 مقاالت  این  بر  عالوه 
قانون  ظرفیت های  فصل  سه  در  همایش  عنوان  با  متناسب  حاضر  مجموعه  در  که  گرفت 
ی اسالمی ایران و چشم  ی اسالمی ایران، دستاوردهای قانون اساسی جمهور اساسی جمهور

ی اسالمی ایران به چاپ رسیده است. اندازهای قانون اساسی جمهور
که مقاالت این مجموعه لزوما بیان کننده دیدگاه های شورای  ی است  ذکر این نکته ضرور
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نگهبان و پژوهشکده شورای نگهبان نیست و یافته های علمی نویسندگان آن می باشد که پس 
گرفته است. ی جهت چاپ در مجموعه مقاالت همایش مورد پذیرش قرار  از فرآیند داور

گون  ی همایش مذکور در قالب های گونا در پایان جا دارد از همه ی کسانی که در فرآیند برگزار
ی نموده اند صمیمانه تشکر نماییم. با پژوهشکده شورای نگهبان همکار

شورای  حقوقدان  )عضو  پیک  ره  دکترسیامک  همایش:  سیاست گذاری  شورای  اعضای 
نگهبان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و دبیر همایش چهل سال قانون اساسی(، 
علمی  هیئت  عضو  و  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیئت  کعبی)عضو  عباس  اهلل  آیت 
موسسه امام خمینی)ره((، دکتر عباسعلی کدخدائی)عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو 
شورای  مجلس  قوانین  )معاون  میرمحمدصادقی  دکترحسین  تهران(،   دانشگاه  علمی  هیئت 
مقدم  صادقی  دکترمحمدحسین  بهشتی(،  شهید  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  اسالمی 
اهلل  فضل  دکترسید  تهران(،  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  نگهبان  شورای  حقوقدان  )عضو 
موسوی )عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(، حجت االسالم 
دکتر محمد مصدق )معاون حقوقی قوه قضائیه(، دکتر لعیا جنیدی )معاون حقوقی رئیس 

جمهور و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(
کمیته علمی همایش، عضو  یشوند )دبیر  کمیته علمی همایش: دکترابوالفضل درو اعضای 
هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس(، دکتر الهه مرندی)عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (، 
دکترمحمدجواد ارسطا )عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران(، دکتر فیروز اصالنی 
)عضو هیئت علمی دانشگاه تهران( دکتر الهام امین زاده )ضو هیئت علمی دانشگاه تهران(، 
ی جهرمی  ی )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(، دکتر علی بهادر دکتر باقر انصار
هیئت  جهرمی)عضو  ی  بهادر محمد  دکتر  مدرس(،  تربیت  دانشگاه  علمی  هیئت  )عضو 
علمی دانشگاه تربیت مدرس(، دکترخیر اهلل پروین )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(، دکتر 
عبدالعلی توجهی )عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد(، دکتر محمد جاللی )عضو هیئت 
پژوهشگاه  علمی  هیئت  )عضو  آراسته  جوان  حسین  دکتر  بهشتی(،  شهید  دانشگاه  علمی 
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ع((،  ( صادق  امام  دانشگاه  علمی  هیئت  )عضو  زاده  حبیب  توکل  دکتر  ودانشگاه(،  حوزه 
دکتر سیداحمد حبیب نژاد )عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران(،  دکتر محمود 
محمدهادی  سید  دکتر  اسالمی(،  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  هیئت  )عضو  نیا  حکمت 
ع((، دکترقدرت اهلل رحمانی )عضو هیئت  راجی )عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )
تهران(،  دانشگاه  علمی  هیئت  )عضو  رستمی  ولی  دکتر  طباطبائی(،  عالمه  دانشگاه  علمی 
دکترمحمدجواد رضائی زاده )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(، دکتر الهام شریعتی )عضو 
عضو  و  نگهبان  شورای  )حقوقدان  نظیف  طحان  هادی  دکتر  الزهرا(  دانشگاه  علمی  هیئت 
کبر طالبکی طرقی)عضو هیئت علمی دانشگاه  ع((،دکتر ا هیئت علمی دانشگاه امام صادق )
علم  اهلل  دکترسیدحجت  تهران(،  دانشگاه  علمی  هیئت  عباسی)عضو  بیژن  دکتر  تهران(، 
ی)عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه  الهدی )رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه( دکتر هدی غفار
طباطبائی(، دکتر علی محمد فالح زاده )عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی(، دکتر 
فرید محسنی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی(، دکتر مرتضی نجابت خواه )عضو 
و  قم(  دانشگاه  علمی  هیئت  )عضو  نیکونهاد  دکترحامد  مازندران(،  دانشگاه  علمی  هیئت 

دکترمحمدرضا ویژه )عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی(
زفرقندی،  فتاحی  علی  دکتر  جهرمی،  ی  بهادر محمد  دکتر  همایش:  اجرایی  کمیته  اعضای 
آقای محسن ابوالحسنی، آقای محمدعلی محسنی، آقای طه یوسفی و آقای سید مهدی جوادی

                                                                     پژوهشکده شورای نگهبان
                                                                      زمستان 1400


