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 چکیده

درقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران روند تجديد نظر در قانون اساسي به چند مرجع عمده از جمله رهبري، 

آن است که در رسد،  در اين راستا پرسشي که قابل طرح به نظر مي ومردم واگذار گرديده است. شوراي نگهبان

مقام تفسير اصول بازنگري شده و در تالش جهت کشف اراده مقنن)تجديدنظرکننده(بايستي به کداميک از مراجع 

 مذکوربه عنوان بازنگري کننده واقعي مراجعه کرد.

مقنن  قانون اساسي  مي توان دريافت که711ي اصل  اين مقاله بر آنست که با اندکي تامل در نحوه انشا             

، در مقام 711است ولذا نظرات ساير مراجع مذکور در اصل «مردم»يا مقام بازنگري کننده در قانون اساسي همانا

اي مي باشد ومنبع اول و اساسي در اين خصوص اراده مردم «قرينه»تفسيراصول بازنگري شده،  صرفا واجدارزش 

 در زمان بازنگري است.   

    

 ، تفسير قانون اساسي، مردم، بازنگري قانون اساسي.قانون اساسي کلیدواژه ها: 
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 :مقدمه

هاي مشخص و محدودي پيش روي مفسر قانون، گزينههر مقام يا ابهام قانون عادي، قاضي يااجمال با دربرخوهنگام

 دارد:

 !بگيرد راناديده  وآنند اد بدان خوداري کنتواندازاستيم  -7

 فسير کند.را ت آن تر،عبارت دقيقيا به زند  راهكارهاي مختلف دست به رفع ابهام واجمال بااستفاده از تواندمي  -2

 

ه تنها زماني ميسر است که قانون ديگري رساتر وروشنتر راجع ب ،مبهم يااول يعني ناديده انگاشتن قانون مجملگزينه

 خ(بتوان بدان استناد نمود.وبدون هيچگونه مانع حقوقي )ازجمله ايراد نس اشدموضوع مطروحه موجود ب

توان به بهانه اجمال يا ابهام قانون از نمي  ،امّادرصورتي که چنين قانوني دردسترس مقام استناد کننده نباشد

يدگي از استنكاف از رس قضات را صراحتاً وهفتم قانون اساسياصل يكصدوشصت .داري نمودگيري خودتصميم

 ض قوانين مدونه، برحذرداشته است.راجمال يا تعا قض يابه دعوي مطروحه به بهانه سكوت يا ن

ها در امهنها و آيينکليه کارکنان ومديران تفسير عملي قانون را ازطريق بخشنامه ،هاي اجرايي در مورد دستگاه

 توسط وزير يا وزيران صورت ها وصدور بخشنامهنامهلكن درهر حال عمل تفسير درزمان تصويب آيين .يابندمي

عملي است که به راحتي به ذهن هرآشناي باموازين حقوقي ، تفسيراز  بديهي است که دراينجا منظور .پذيردمي

صالحيت  ،قانون اساسي باشد 11تفسير به معناي خاص آن و مصداق اصل اينصورت چنانچهدرغير .کندميخطور

 اسالمي است.با مقام واضع قانون خواهد بود که غالباً مجلس شوراي  صرفاًآن 

 مبهم، نادر وغالباً غيرممكن اول يعني ناديده انگاشتن قانون مجمل ياشود گزينهدرعمل ديده ميدرهرحال آنچه که

 مي باشد. تفسير آن است که در عرصه اعمال حقوقي راهگشادوم يعنيودرعمل، گزينه است

 

 تفسير قانون    :بخش اول
 :اختيار مفسر استدرمقام تفسير قانون فنون معدودي در 

ت با عنايت به ابتناي غالب قوانين برشريع :مراجعه به مباني ومنابع قانون مطروحه درنظام حقوقي جمهوري اسالمي -

قانون اساسي قاضي رادرهنگام اجمال قانون به منابع معتبراسالمي يا  761اصل  ،فقه شيعه خاصبه طور اسالمي و

 .فتاوي معتبر ارجاع داده است

تعريف  «اصول نظرهاي علمي که پاية يک يا چند مادة قانون باشد»روح قانون به عنوان  :مقننقانون وارادهروح  -

 بند اول يعني مباني ومنابع نيز مي تواند به عنوان مصاديق روح قانون قلمداد شود.ف، شده است با اين وص

قصد واراده مقنن درانتخاب الفاظ قانون يا جهت ست منظور اظاهر اصطالح پيد همانگونه که از« اراده مقنن»درمورد 

بديهي  .ددريک مادة خاص نيامده باش کلّي وفلسفة وضع آن درهنگام تفنين است که ممكن است مستقيماَ وصراحتاَ
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لّي، براي وصول به اين مهم، دوراهكارک .است که کشف ارادة مقنن نقش بسيار اساسي درفهم وتفسير قانون داراست

 به نظر مي آيد : مهم ومؤثر 

يا توجه به مقدمه و يا سرفصل  است مراجعه به مواد ديگر همان مجموعه اي که مادة مورد نظر درآن واقع شده - 7

دراصل « مطلقه»درقانون اساسي واضافه شدن لفظ  7168به عنوان مثال پس از بازنگري سال  .کلّي مجموعه مذکور

بودن حاکميت ويا  «مردمي –الهي »يا « الهي محض»واختالف درپنجاه وهفتم، بحث پيرامون مبناي حاکميت 

ه خود معطوف ب بودن واليت وجايگاه آنها درقانون اساسي توجه بسياري ازصاحبنظران را« انتصابي»بودن يا  «انتخابي»

سي اطرفداران حاکميت مردمي ضمن استناد به موارد بسيار، ازجمله به صراحت عنوان فصل پنجم قانون اس .نمود

واز آن در اثبات ابتناي نظام جمهوري اسالمي بر مي کردند اشاره  سخن مي گويد« حق حاکميت ملّت»که از

 .حاکميت ملي بهره برده اند

ام در نظ ؛به صورت روشنتري مي تواند مبين اراده مقنن باشد مشروح مذاکرات مجلس استکه عامل ديگر - 2

لذا مشروح  .(88حقوقي جمهوري اسالمي اعمال قوة مقننه ازطريق مجلس شوراي اسالمي صورت مي پذيرد)اصل 

برهمين  .مذاکرات مجلس مذکور به عنوان يكي ازعناصر اصلي تفسيرورفع ابهام ازقانون عادي به حساب مي آيد

س شوراي اسالمي دانسته است. چنانچه شرح وتفسيرقوانين عادي را درصالحيت مجل 11اساس است که اصل 

 مجموعه فعاليت وتجزيه وتحليلي»کلّيت مجلس را به عنوان  شخص واحد تصور نماييم، مشروح مذاکرات درواقع 

لة ودرمرح «است که درذهن شخص مذکور تا تحقق قصد يک عمل واتخاذ تصميم برانجام آن صورت مي گيرد

همان فعل وانفعال داخلي به حساب مي آيد. عليرغم دخالت نهادهاي بعد تصويب قانون، درواقع تجلّي خارجي 

يا قوة قضاييه )درتنظيم يا پيشنهاد يک اليحة قانوني ( و شوراي نگهبان )درمطابقت قانون دولت ت اديگر ازجمله هي

رح ش بازهم اين مذاکرات مجلس مقنن است که عنصر اصلي ،باشرع وقانون اساسي( درروند کلّي وعمومي وتفنين

عملي، اين مجلس شوراي اسالمي است که قانون را به به لحاظ نظري و  ،وتفسير قانون به حساب مي آيد چراکه

 .دارندپيشنهاد دهنده ويا کنترل کننده  نفش  صرفاَ درحدّ  طور خاص وضع مي نمايد ونهادهاي مذکور ديگر

 

 فرآيند بازنگري در قانون اساسي :بخش دوم

 

 پرسش اصلي موضوع اين نوشتار قابل طرح است :، مقدماتلحاظ اين با 

درمقام تفسير اصول اصالحي قانون اساسي آيا مي توان با همان روش مذکور درقانون عادي، به مذاکرات شوراي 

 بازنگري قانون اساسي استناد کرد؟ 

 ساسياصالحي قانون ا به عبارت ديگر آيا ارزش حقوقي مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي درتفسير اصول

ومي توان بدانها به عنوان روح است همسان ارزش حقوقي مذاکرات مجلس شوراي اسالمي )درتفسيرقانون عادي( 

 قانون وارادة مقنن استناد کرد؟

بديهي است که در اينجا سخن از مقام صالح تفسير اصول قانون اساسي نيست چرا که اين امر به صراحت در اصل 

لكن پرسش آنست که حتي شوراي نگهبان و يا هر مقام  .سي بر عهده شوراي نگهبان نهاده شده استقانون اسا 88
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ديگر که به فراخور موقعيت علمي يا قانوني خود قصد تفسير اصول اصالحي را دارند چه منابع و روشهايي را در 

 .اختيار خود مي بينند

چگونگي بازنگري درقانون  و جواز اساسي که تنها اصل ناظر بر قانون 711بازخواني اصل  قبل از هر چيز،  ، در اينجا

 : اساسي است ، ضروري به نظر مي رسد

 بازنگري درقانون اساسي جمهوري اسالمي، درموارد ضروري به ترتيب زيرانجام مي گيرد:»

موارد اصالح  مقام رهبري پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور

 …نمايد پيشنهاد مي …ياتتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي

عمومي به تصويب اکثريت ي ييد وامضاي مقام رهبري بايد ازطريق مراجعه به آراامصوبات شورا پس از ت

 .«شرکت کنندگان در همه پرسي برسدمطلق

 است:  شود مراحل اصلي بازنگري به قرار ذيلهمانگونه که مالحظه مي

 مصلحت نظام ورهبري  تشخيص يم توسط مجمعتمت طرح وتهيه موارد پيشنهادي اصالح يا  -الف

 ه به رهبري يطرح وتصويب موارد درشوراي بازنگري جهت ارا  -ب

  جهت ارجاع به همه پرسي رهبري يييد وامضاات  -ج

 تصويب نهايي درهمه پرسي   -د

 ازيم:ذيالَ به بررسي مختصر اين مراحل مي پرد

 

 ظام ورهبريمصلحت ن تشخيص يم توسط مجمعتمت طرح وتهيه موارد پيشنهادي اصالح يا  -الف

آوردن مجمع تشخيص مصلحت نظام بامقام رهبري، نبايد بدين معنا تلقي شودکه مجمع داراي هويت وحيثيت همراه 

قام م  رحال هميشه امكان تعارض نظره به .مقام رهبري )درمرحلة بازنگري قانون اساسي ( نيست حقوقي جداگانه از

هايي آن توسط مقام رهبري، ننظر درهبري با نظر اکثريت مجمع هست و عليرغم شأن مشورتي مجمع، درصورت ر

ه داليل کافي دراين خصوص ضروري باشد. بديهي است بحث دراين خصوص حاوي نكات يبه نظر مي رسد ارا

 د.فراواني است که درحوصله اين نوشتارنمي گنج

ييد انكته دوم دراين مرحله آنست که با توجه با اينكه ارزش نهايي مذاکرات مجمع وشوراي بازنگري منوط به ت

ندارد اين پرسش مطرح شودکه تفاوت  وقانون صراحت چنداني درخصوص تفكيک وظايف اين دواست رهبري 

  .نقش اين دونهاد چيست

أله درهريک ازاين دومرجع به نظر مي رسد وظايف هريک رابه مرحلة زماني طرح مس و 711باعنايت به سياق اصل 

 طور کلّي بتوان به قرارذيل تفكيک نمود:

 عدم لزوم بازنگري درقانون اساسي  يا اظهارنظردرخصوص لزوم -7

ورت هرگونه حذف يا اضافه تحت عناوين کلّي )درص يرد.ه وپيشنهاد اصولي که بايستي مورد بازنگري قرارگيراا -2

هبراست. وي مشورتي رزلزوم بازنگري( دومرحله اي است که برعهدة مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان با ييدات

 توضيح وظايف شوراي بازنگري درواقع شرح مرحلة دوم اصلي بازنگري است ؛

 

 



 ه به رهبري يطرح وتصويب اصول اصالحي )ياتتميمي ( درشوراي بازنگري جهت ارا  -ب

 تک تکري را از طريق رييس جمهور دريافت مي نمايد وضمن بحث و بررسي روي بره شورا در واقع پيشنهاد

صالح اقدام ا تهية صورت نهايي هراصل پس از و پيشنهادات بايد نسبت به جزئي و پياده کردن آنها دراصول مربوطه

ازآنجا که  ،امّا ري را نداردکلّي پيشنهاد بازنگ دّحق ر رنظرگرفتن اختيارات رهبري ومجمع،د قاعدتاَ شورا با .نمايد

انون نهايتاَ يكپارچگي مجموعة ق و باشدبايستي مراقبت کند تا هريک ازاصول جديد با ساير اصول درتعارض ن

منطقاَ بايستي اين حق را به شورا داد که بتواند ازپذيرش برخي اصالحات خودداري  ،اساسي مخدوش نشود لذا

 غيرپيشنهادي دست يازد.اصول ي درسايريت جزو درصورت لزوم به برخي اصالحا ايدنم

 

 جهت ارجاع به همه پرسي رهبري يييد وامضاات -ج

 رهبري دراين مرحله، درواقع جهت حصول اطمينان ازعمل شورا درچارچوب مورد نظر رهبري و يييد وامضاات

از  ري نباشد،ييد رهبامورد تيا برخي ازجزييات يه موارد چنانچه کل .رسيدگي به کلية پيشنهادات مطروحه مي باشد

 به شورا به نظر نمي رسد. مانعي درارجاع مجدد امر نظر قانوني 

برخالف مجمع که رهبر علي الظاهر  .درهرحال بديهي است که شورا صرفاَ يک مشاور براي رهبري نمي باشد

رحله هيچيک ازپيشنهادات دراين م ،را ناديده بپندارد عمل مجمعتوانست خالف مشاورة آن عمل کند ودرواقع مي

که فقط را نيز ترکيب شو .ييد شورا نمي توانند به عنوان موضوع بازنگري به همه پرسي گذاشته شودارهبري بدون ت

 .فهم است قابل هستند از همين رهگذرآن منصوب رهبري  يازاعضا بعضي

 

 تصويب نهايي درهمه پرسي   -د

صويب هرچندکه در روند ت .اساسي چندان کمتر ازتصويب يک قانون اساسي جديد نيست ناهميت بازنگري درقانو

 در بازنگري، اصل نظام حفظ ،سيس مي شودايک قانون اساسي جديد معموالَ يک نظام حقوقي وسياسي جديد ت

ه ظاهر ات بلكن نبايد فراموش کرد که همين تغيير .يا چند نهاد دچار تحول مي شوند وتنها چند اصل ومي گردد 

ي جديد و ساختار يا محتواي وندجزيي ومحدود درچند اصل، ممكن است به تحوالت جدّي درنظام قبلي منجرش

 به وجود آورند . 

قطعيت وتصويب بازنگري را  ،همانند اغلب قوانين اساسي ساير کشورهاي جهان 711که اصل  است همين دليله ب

 عمومي منوط کرده است. يبرمراجعه مستقيم به آرا رعايت محدوديتهايي به همه پرسي واتكا با
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Debbach(Ch.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, 4 édition, 2001, 

p.613  



 نقش ويژه مردم در بازنگري: بخش سوم

 

اخت اکنون شن ،قانون اساسي جمهوري اسالمي به عمل آمد با ترسيم مختصري که ازمراحل چندگانة بازنگري در

 فرآيند بازنگري همچون يک شودمي همانگونه که مالحظه .ارزش حقوقي مذاکرات شوراي بازنگري دشوار نيست

 مرحلة اصلي است : نين عادي قابل تقسيم به دوتق

 تصويب قانون  -2ابتكار قانون           - 7

ع آن توسط اصول موضو چنين تفكيكي شک نمي توان داشت که سه مرحلة اول يعني پيشنهاد اصل بازنگري وبا 

 يييدوامضااتميمي درشوراي بازنگري ونهايتاَ تتشخيص مصلحت نظام، تصويب اصول اصالحي وت و مجمع رهبري

د همه اقدامات انجام شده فاق ييد آنها درهمه پرسي،اچراکه بدون ت ؛تعلّق دارد« ابتكار قانون »رهبري، همه به مرحلة 

نمي توان به استناد مراحل انجام شده به دنبال  حتي در صورت رد آنها در همه پرسي، .هرگونه ارزش حقوقي است

ري تنها راه بازنگ ايران به عبارت ديگر قانون اساسي جمهوري اسالمي .راه ديگري براي تصويب نهايي گشت

 .8عمومي دانسته وراهكار دومي دراختيار قوامي عمومي ننهاده است يرادرقانون اساسي را ازطريق مراجعه به آ

 ينظام در .مرحلة همه پرسي محقق مي شود وضع قانون به مفهوم خاص درواقع در لة تصويب وبا اين توصيف، مرح

ترين موارد امرغريبي نيست که يكي ازحياتي ،مردم ساالر که تصميم گيري درآن مبتني برارادة عمومي جامعه است

 تصميم گيري درکشور به ارادة مستقيم شهروندان واگذار شود.

يش ازهمه ب مقامي که ،تشبيه روند قانونگذاري عادي با بازنگري قانون اساسي درکارباشد قصد لذا دراينجا چنانچه

 نتيجه در .مي باشد« مردم »درمرحلة بازنگري، قابل تطبيق برمقام مجلس شورا درمرحلة تفنين عادي است همانا 

 .همه پرسي سخن گفتارادة مردم درزمان  از بايد ،ارادة مقنن باشد منظور، کشفچنانچه دراين خصوص 

 ذکراست :شايسته  با اين تعبير دونكته

 مورد  وثانياَ )برخالفاند  مردم دربازنگري  نقشي درابتكار قانون نداشته اوالً  که ممكن است گفته شود -الف

شده محدود  «خير»يا « بله »گفتن به لذا صرفاَ  ندارند و پيشنهاد قانون را حق تغيير درمردم  مجلس شوراي اسالمي(

امالً ک همه پرسي با مقام مجلس درقانونگذاري عادي توان مقام مردم را درنمي پذيرفتني است و نقداصل اين  اند. 

 نبايد فراموش کرد که : مع هذا،  منطبق دانست

وانند به نقش واقعي خود ازآزادي وامنيت نسبي بت اردرفضاي برخوردمدني چنانچه احزاب وساير نهادهاي  ،اوالَ

نقش )هرچند  ،سران نظام دست بزنند بي شک به عنوان نمايندگان افكارعمومي به تعامل مؤثر ومدوام با و نندعمل ک

 درويست نخيالي  ياين امرقطعاَ وضع توان ديد.بازنگري قانون اساسي هم مي« ابتكار»غيرمستقيم ( مردم را درزمان 

 رده مي شود.طبيعي شميک نظام مردساالر 

يس مجلس به ي)ر نماينده مجلس 77عضو مجلس خبرگان و  8مردم که عبارتند از نمايندة  76ازسوي ديگر نقش  

را  حقوقدان منتخب مجلس 6و  دانشگاه (استاد غيرانتصابي ) سه نفر  يعالوه ده نمايندة ديگر( به عالوه ساير اعضا

ن ما بقي هرچند که انتصابي بود .ب شوراي بازنگري فراموش کردنبايد به عنوان نمايندگان افكار عمومي درترکي

 افكار عمومي جامعه نيست .نسبت به ضه آنها راعضا لزوماَ به معناي غفلت ومعا

                                                 
صورت اجالسية ه ه آن به پارلمان که بيدرصورت تصميم رييس جمهور مبني برارافرانسه که  7888قانون اساسي  88برخالف اصل  8

 دهد )اليحة بازنگري ( ديگر به آراي عمومي گذارده نخواهد شد. مشترك تشكيل  جلسه مي



ازطرح  هچرا که آنان چنانچ .مردم را نبايد کامالَ فاقد قدرت تغيير درمصوبة شوراي بازنگري فرض کرد، ثانياَ

آن درهمه پرسي، عمالَ موجبات بازبيني طرح وتغييرات بازنگري را فراهم  دباشند مي توانند با ر ناراضي پيشنهادي

 آورند.

 ،براي مردم ضمن عدم تعارض باقانون« تفكيک»به نظر مي رسد پيش بيني قدرت  711با عنايت به سياق اصل  اً،لثثا

 همة اصول اصالحي، يكجا که که به جاي آني به نحو ؛باعث ارتقا نقش مردم درمرحلة همه پرسي گردد مي تواند

اير اصول ثيري درساتک تک اصول اصالحي يا حداقل اصولي که ردّ يا قبول آنها ت براي ،ي گيري نهاده شوندابه ر

ثيري درساير اصول انحوة ادارة صدا وسيما يا قوة قضاييه ت 7168به طور مثال درسال  .ي شوداجداگانه اخذ ر ،ندارد

 .ي جداگانه درخصوص آنها ممكن به نظر مي رسيدااخذ ر نحوة ادارة دولت نداشت و ندماناصالحي 

 

 كشف اراده مقنن بازنگريبخش چهارم:
 

قابل اعتناست که درصورت لزوم کشف ارادة مقنن  جداًاين پرسش ، با پذيرش مقام مردم به عنوان مقنن تجديد نظر

بت شده به عنوان دليل حاکي ازارادة مردم )مقنن( مي توان مراجعه به کدام سند ث گذشت سالها ازتاريخ بازنگري، و

شوراي اسالمي نيست که مشروح مذاکرات آن به عنوان اسناد بديهي است که دراينجا کار به راحتي مجلس .کرد

فقط وان تارادة مردم است نمي لكن بايد پذيرفت که وقتي سخن از . ضميمة روزنامه رسمي انتشارعمومي مي يابد

 و بحثها ،مراجعه به مقاالت ؛ رو نيستامّا درمقابل، امرمحالي هم پيش  . به يک مرجع يا سند واحد مراجعه کرد

هاي مطرح شده درمطبوعات، مناظرات وسخنرانيهاي صاحبنظران حقوقي و سياسي، مباحث مطروحه  نظرسنجي

عي ارادة واق نهايتافضاي حاکم برجامعه وشاياني به کشف کمک  ازناحية احزاب وساير نهادهاي مدني مي تواند

ه ف ببراساس تعاري وهستند مطلع از مشروح مذاکرات شوراي بازنگري که مردم  از آنجاازسوي ديگر كند. مردم ب

رينه قبه عنوان مي توان ي داده اند نيز ابه مفاهيم مندرج درقانون بازنگري ر آني اعضاعمل آمده ازناحية اکثريت 

 .کرد ة مردم استناداراداي بر نقش 

ارزش انحصاري ارادة ساير مراجع  بادرهرحال دشواري وپيچيدگي کشف ارادة مردم دراين خصوص نمي تواند 

ازنگري ابتكار قانون ب شوراي مذکور صرفاَ درمرحلة مالزمه داشته باشد.بازنگري ازجمله شوراي بازنگري  دخيل در

قنن ارادة م از درميان ساير قراين حاکي« قرينه اي»به عنوان تنها  ايدومشروح مذاکرات آن نيز تبعاَ،  ب ردنقش دا

 )مردم ( ارزيابي شود ونه بيش ازآن.

ثريت به نظر اکمقام استناد به مذاکرات شوراي بازنگري در خصوص هر اصل  درالزم به نظر مي رسد ازسوي ديگر 

ز ابخش قابل استناد  ،همچنين شود. مراجعه  است، که منجر به تصويب آن شده ) نه فقط برخي از اعضا (  شورا

 ذهن اعضا نه آنچه درضمير و، عباراتي است که درمتن مشروح مذاکرات ثبت گرديده نظرات و اظهارات اعضا

ه نشد بازنگري  درج درمتنمنجر به  و يا در آثار علمي و يا سخنرانيهاي آنان در خارج از شورا آمده موجود بوده

 است .
 

 


