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مشروح مذاكرات قانون  در قانون حاكمیت شناسي مفهوم

 1 1358اساسي 

 ٭ علي دارايي

 ** علي قانعي

 چكيده

كه بايد در منابع و  چنان 135٨مشنننروح مذاكرات رانون اسننناسننني سنننال 

ا  حقوري نويح پس از تصويب و اجرايي شدن رانون اساسي مورد بررسي هوهشژپ

يژه اصننلي حاكميت رانون وكار. نقادانه و تحليل طلسننفي حقوق ررار نگرطته اسننت

تحديد ردرت و تضننميح حقوق و ، ز ناگسننسننتني با مفهوم رانون اسنناسننيارتبا

م حاكميت رانون در مشننروح از ايح رو ارزيابي مفاهي. كندها  اطراد برررار ميآزاد 

از اصطالح . اهميت اطزوني در تاريخ حقوق اساسي ايران معاصر دارد 135٨مذاكرات 

به . شننودها  متعدد  مسننتفاد مينسننبتاً جديد حاكميت رانون مفاهيم و برداشننت

ها و معاني متکثر و گوناگوني از حاكميت رانون اسننتنباز هميح دليل تاكنون ررائت

شده ا صه. ستو ارائه  سبمفهوم حدارلي خال ستتريح و منا دولت . تريح تعريف ا

شکلي و ، انتظامي، حقوري و دولت مقابل آن شت  مفهوم رانون به مثابه ارزش و بردا

پردازان حقوق از مهمي هسنننتند كه عمدتاً توسنننط طلسنننفهماهو  سننناير مفاهيم 

شده ها و ها با گفتارآن تعريف ايح مفاهيم و تطبيق انتقاد . اندحاكميت رانون بيان 

سي ررائت سا شروح مذاكرات رانون ا شده در م شي تحليلي 135٨ها  گفته  -پژوه

ستند به منابع بنياديح انجام خواهد  ست كه در ايح مقاله م صيفي و نيز انطباري ا تو

 . شد
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 مقدمه

ها  گرچه حاكميت رانون به معنا  نويح آن با ظهور ررن بيستم و ظهور جنبش

 سال پنجاه و يکصد از بيش رانون حاكميت اما ندا  ٢گرايي مطرح شدرانون اساسي

 همه با امروز به تا مشرويه انقالب از پيش حقوردانان و روشنفکران توسط كه است

 برجا  آثار از كه گونه آن حقيقت در. است شده اندازران ينيحدر اي هايشكاستي

 عصر متفکران و حقوردانان نيز و مشرويه و انديشمندان عصر روشنفکران از مانده

 ها  طرد  و اجتماعي تحققا  آزاد اطزون بر برخوردار  از پاره، هويداست امروز

 3.است اطراد بوده و مقامات بودن رانون تابع يعني آن كلي معنا  به رانون حاكميت

 در بايد كه آنچنان رانون حاكميت مختلف داليل به متأسفانه هاخواسته ايح همه با

تر است و حتي شوربختانه نشده حاكم كشور دستي باال اسناد و كالن مديريت عرصه

ها  آن پژوهش در باب حاكميت رانون و نيز بررسي ارزيابانه مفاهيم و مولفه، از ايح

به ندرت تحقق ياطته و در بوته  135٨مشروح مذاكرات رانون اساسي در سال در 

در ايح تحقيق بر آنيم تا با مبنا ررار دادن مفاهيم بنياديح . سنجش ررار گرطته است

توسط  135٨مذاكرات منتهي به تصويب رانون اساسي ، حاكميت رانون در عرصه نظر

 . سي و نقد علمي وارع شودمورد برر، خبرگان رانون اساسي در عرصه عمل

 گذارانرانون طهم، شود وارع نظر مطمح تحقيق بايد ايح در كه ا نکته تريحمهم

 حقوري نظام برتر رانون هم آن، گذار رانون بنيان مثابه به رانون حاكميت از اساسي

 ماهو  و شکلي مفهوم يژهكارو دريابيم كه گيردمي روت آنجا، مهم ايح. است

 تضميح و ردرت تحديد، اساسي رانون مفهوم با دائمي پيوسته پيوند نونرا حاكميت

پيوند تنگاتنگ حاكميت رانون با ، بنابرايح 4.كندمي برررار اطراد ها  آزاد  و حقوق

بر هميح . نشدني استرانون اساسي به يور جزئي و حقوق اساسي به يور كلي انکار

ن اساسي( بايستي بطور جامع با اعتبار است كه نظام حقوري )در رأس آن رانو

                                                                                                     
، ص 13٨٨نو، دوم،  يرح  راسخ،  غرب، محمد در حقوري تئور  مختصر موريس، تاريخ كلي، جان ٢

59٢ . 
 . 1٧، ص 139٢دوم،  ، اول، جلدخرد ايران، تهران، مينو  درباره جواد، تأملييبايبايي، سيد 3
همکاران،  ازندرياني و اكبر گرجيجديد، علي روا  تفکيک و انتخابي غير ويبر، طرانک، دموكراسي 4

 . 9٨، ص 1394اول، تهران، خرسند ، 
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تحقيق در رلمرو وضع رانون ، بر ايح پايه 5.حاكميت رانون همگام و همراستا شود

چرا . اساسي مطابق حاكميت رانون دور از ذهح نيست و حتي الزم و ضرور  است

نماياند كه امروز از ايح مفهوم به ما مي 135٨گذاران اساسي در سال كه درك رانون

ح رانون اساسي برآمده از مفاهيم حاكميت رانون در درون مشروح مذاكراِت با چه مت

 . روه موسس كشور آن دوران مواجه هستيم

بررسي ارزيابانه مفاهيم حاكميت رانون در مشروح مذاكرات ، مطابق برداشت طوق

 حقوق ويژه به عمومي حقوق پژوهشگران دوش بر بايستي عمدتاً 5٨رانون اساسي 

مالحظاتي در تحقيقات . گيرد ررار حقوق طلسفه و اساسي حقوق تاريخ هخاص و اساسي

علمي و پژوهشي اساتيد و دانشجويان حقوق عمومي نشانگر ايح است كه آنان در 

صورت نهايي مشروح مذاكرات –موارد  خاص به مهمتريح سند تاريخ حقوق اساسي 

د و كمتر در آن سي و هشت سال اخير رجوع كرده ان -رانون اساسي )چهار جلد(

مدت در ايح منبع مطالعه لنداگر هم به يور ب. اندا  مستقل و نقادانه داشتهمطالعه

دست كم تاكنون نادر تحقيقي از ايح مطالعات و ، اند كه احتمال آن كم استكرده

در حالي كه با . تاكنون هيچ بيرون آمده است، بطور خاص مشابه موضوع ايح مقاله

ح سند حقوري كشور و تعداد پژوهندگان حقوق عمومي مخصوصاً توجه به اهميت اي

. ها  بيشتر  در منابع حقوري كشور موجود باشدبايست پژوهشحقوق اساسي مي

محققان تحقيقاتي ، در بعضي موارد. در صورتي كه چنيح مهمي رخ ننموده است

نون اساسي درباره نسبت ميان حاكميت رانون و رانون اساسي و نه مشروح مذاكرات را

 . 6انداند و به نتايج در خور تأملي دست يازيدهانجام داده

 مستلزم اساسي رانون خبرگان مجلس در رانون حاكميت جايگاه بحث به ورود

                                                                                                     
، 11، شماره 13٨٨اساسي،  منفرد، حقوق آن، ليلي ها طضيلت و رانون حاكميت باب رز، جوزف، در 5

 . 4٠3ص 

 و اساسي رانون راموس در رانون حاكميت سنجينسبت پيرامون پژوهشي»ديگران،  و حميداسد ،  6

ببعد. و نيز برا   5ف ص 36 ، شماره1391، اسالمي حقوق پژوهشنامه، «ا. ا. ج حقوري نظام

 و رانون حاكميت مفهوم»حسيح، محمدتوضيحات بيشتر بنگريد به: اصالني، طيروز، كاظميني، سيد

، ص ٢6 ، شماره139٠، اسالمي انقالب مطالعات، «ا.ا. ج اساسي رانون بر تأكيد با آن از برداشت

 ببعد.  ٢4٧
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 توسط رانون حاكميت از گوناگوني كه ها ررائت و تعاريف كار ابتدا  كه است ايح

 مطرح اتفاق و پذيرش مورد ها برداشت و مفاهيم عنوان به حقوري پردازاننظريه

 حاكميت درباره موسس روه در كه مختلفي ها ررائت سپس و شود داده شرح، شده

 ها رسمت در. شود سنجيده هابرداشت و تعاريف آن با، است داشته وجود رانون

 نماند ناگفته. شودمي بررسي و بيان مبحث ايح با مرتبط مسائل تحقيق ايح بعد 

 شناسيمفهوم با مرتبط چون شده نگارش پژوهش ايح رد كه مباحثي همه كه

بدون نياز به ، است مذاكرات مشروح در آن مفهوم درك با همراستا و رانون حاكميت

مفهوم ، بديح ترتيب. اندها  اولويتي خاص در پي هم آمدهمبنا ررار دادن معيار

دولت  مفاهيم شکلي و ماهو  حاكميت رانون و، حدارلي و كلي حاكميت رانون

حقوري از مفاهيم اساسي حاكميت رانون هستند كه پس از مطرح شدنِ مباني نظر  

ها با سخنان مرتبط )بطور مستقيم و غير مستقيم از منظر دور  و نزديکي معاني آن

گذاران اساسي در جلسات متنوع برگزار  يرح ها با مفاهيم حاكميت رانون( رانونآن

 . شودبيق داده شده و سنجيده ميتط، و تصويب اصول رانون اساسي

در ايح پژوهش سه نکته راجع به مشروح مذاكرات رانون اساسي الزم ، با ايح حال

هايي كه از سخنان رانونگذاران اساسي در همه نمونه، نخست اينکه. است اطزوده شود

هايي برا  نشان دادن ذهنيت تقنينگران اساسي مثال، شودايح تحقيق مشاهده مي

ا  ديگر  را توان نمونهاز ايح رو بديهي است كه مي. هوم حاكميت رانون استبه مف

مندان و از دل مشروح مذاكرات استخراج و تحليل كرد و در برابر ديدگان عالره

ها  مشابه و تکرار  و نيز جهت خوددار  از ذكر مثال، بنابرايح. خوانندگان گذاشت

نظرات ، دوم آنکه. ا آورده نشده استهكليه گفتار، سقف حداكثر  صفحات مقاله

ها  مرتيط با مفاهيم حاكميت رانون در مشروح مذاكرات عمدتاً از خاص و تفسير

چون مباحث مرتبط با موضوع . ايمها  اول و دوم صورت نهايي بيرون آوردهجلد

ها  عالوه بر كاطي بودن گفتار، از ايح رو. پژوهش اغلب در هميح دو جلد موجود بود

جلد سوم بيشتر به بحث و تصويب نه چندان دراز ، ننان اساسي در ايح دو جلدمق

در نهايت اطزودني . ها  سياسي و رضايي اختصاص داشتمدت اصول مربوز به نهاد

هم به يور مستقيم با مفاهيم حاكميت ، است كه سخنان نگاشته شده در ايح مقاله
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قيم و به صورت نشانه شناسانه با رانون ارتباز دارند و هم بعضاً به يور غير مست

چون ارتباز موضوعي و . اندمفاهيم حاكميت رانون بررسي و تحليل نقاد  شده

مفهومي تمامي آرا  نمايندگان روه موسس با مفاهيم حکومت رانون به يور مستقيم 

 . ممکح استبلکه عمالً نيز غير، و دريقاً مشابه نه تنها در مشروح مذاكرات وجود ندارد

به ايح معنا كه بدون . توصيفي است-وش ايح پژوهش از يک سو روشي تحليلير

سو نگرانه تالش شده است تا جوانب مختلف سخنان خبرگان اتخاذ موضع خاص و يک

نظر ررار رانون اساسي در متح مشروح مذاكرات در باب مفاهيم حاكميت رانون مد

بديح معني كه . انطباري است-ها بنياد از سو  ديگر روش جمع آور  داده. ٧گيرد

با يرح مباني نظر  تعاريف و مفاهيم مختلف حاكميت رانون مذاكرات ميان 

ها مورد رانونگذاران اساسي بطور مستقيم و غير مستقيم با در برابر هم ررار دادن آن

 . انطباق و نسبت سنجي وارع شده است

 

 قانون حايميتاز  شده پذيررته تعريف ترين مناسب و حداقلي مفهوم. 1

 هويدا را نکته ايح رانون حاكميت با مرتبط مآخذ و منابع در تأمل و بررسي

در آثار  رانون حاكميت شناخت و تعريف سر بر اجماعي يا نظراتفاق كه كندمي

 كامالً  رانون حاكميت تعابير و هاسنت، نظريات. ندارد انديشمندان حقوري وجود

 به. هستند متکثر و متنوع رانون حاكميت ضوابط و اهويژگي، اركان نيز و اندمتشتت

 همه تواطق مورد كه رانون حاكميت از يکساني و جامع معنا  تاكنون سبب هميح

 گوناگوني ها منظر و زوايا از و نشده مشاهده، باشد گرطته ررار حقوري نظران صاحب

 و ناسبم تعريف سر بر اتحاد عدم نتيجه. است شده نگريسته رانون حاكميت به

 راعده ايح طراوان داشتح اهميت به عنايت با كه است ايح رانون حاكميت از جامعي

 رابل سهولت به همچنيح و نشده بررسي و تعريف نظر اتفاق يا اجماع با حال به تا

 معنا  كه رسدمي نظر به ضرور  رو  هميح از. نيست ديگران به شناساندن و تعريف

 گرطته صورت آن بر اجماع حقوق پردازاننظريه طتوس كم دست كه آنچه و حدارلي

                                                                                                     
  ٨6-٨٧، صص 13٨٨سوم،  چاپ ، ميزان،حقوق در تحقيق روش بر درآمدومحمد، صبر ، نور ٧
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 ٨.شود مساعد بحث مسير و زمينه تا شود داده دست به رانون حاكميت از

 كه شود مطرح جايي در رانون حکومت مفهوم كه است طلسفي هم و منطقي هم

 طرمان مردم بر باشند داشته ررار ضوابط و روانيح تحت اينکه بدون اشخاصي يا شخص

 كندمي ايجاب زمامداران مستبدانه و متجاوزانه ها  رطتار و اعمال از جلوگير . برانند

 از رانون حاكميت حدارلي مفهوم. شود يرح رانون حاكميت حدارلي مفهوم كه

 آن محتوا  و ماهيت وارد و دارد تأكيد راعده ايح شکلي بعد بر و كالن منظر 

 ايح در. كنند نظر اتفاق معنا ايح رب اندتوانسته نظران صاحب علت هميح به. شودنمي

 اگر و بخشد سامان داليل مبنا  بر را خود ها عملکرد بايستي حاكميت معني

 انجام عقالني عملکردش، شود ريز  پايه اساس ايح بر حکومت تصميمات و اردامات

. باشد رانون با مطابق بايد اعمالش انجام برا  حاكميت داليل، همچنيح. است گرطته

، است شده تفويض او به روانيح توسط كه صالحيتش حوزه از بيرون تصميمي يعني

 انجام، شده تصريح روانيح در كه مقررات با مناطي و مغاير اردامي نيز و ننمايد اتخاذ

حکومتي كه مطابق ايح تعريق تشکيل يابد در نظريات طلسفه حقوق  9.ندهد ترتيب و

 1٠.ا دولت رانونمند تعبير شده استها  غربي به حکومت مقيد به رانون يكشور

 نظران صاحب ديدگاه در رانون حاكميت شده پذيرطته كلي چکيده، بنابرايح

. ..و طرهنگي، سياسي، اجتماعي امور كليه بر بايستي رانون كه است ايح حقوق

 شوندمي اداره راعده و رانون پايه بر جامعه مسائل و امور، بهتر بياني به. باشد حکمفرما

 ايح در. باشد ياطته استحکام مقررات و روانيح مبنا  بر هاآن ساماندهي و ظيمتن و

 امور سامان و ترتيب اساس نظميبي نيز و گرايانهمنفعت و شخصي روابط تعريف

 جامعه اداره نيز و اطراد روابط كليه كه هنگامي، ترتيب ايح به. گيردنمي ررار جامعه

 و) مسئوالن همه و عمومي بايستي روا  وليا يريق به، گيرد صورت رانون مطابق

 در اينصورت غير در. نکنند تخلف آن از و نمايند تبعيت رانون از بايستي( اطراد نيز

 و الزام چنيح طلسفه. بود خواهند مسئول رانون حاكميت با مغاير اردام هر مقابل

                                                                                                     
 مجلس ها پژوهش ، مركزهابرداشت و قانون، مفاهيم، مباني حايميتمالمير ، احمد،  مركز ٨

 19-٢٠، صص 13٨5دوم،  چاپ المي،اس شورا 

 ٧6، ص 139٠نو، اول،  نشر ، طرهنگقانون حكومت و جاويدان صلحاهلل، طلسفي، هدايت 9

  11٠-٢٠٠اول، صص  ، جلد1391، تهران، سمت، سوم، تطبيقي ادارو حقوقهداوند، مهد ،  1٠



 1396بهار و تابستان  /چهاردهمدوطصلنامه حقوق اساسي/ سال 
 

 

                ٧٢ 

 

 برابر در اطراد حقوق مبنا ايح بر. است شهروندان حقوق تأميح و حفاظت مسئوليتي

 ايح منظر از. شودمي تضميح و حفظ بلکه شودنمي نقض تنها نه حاكمه هيئت

 با سازگار و هماهنگ كه است نهاد  رانون از منظور، رانون حکومت از برداشت

  11.باشد شده ريز پي عمومي مناطع و مردم خواست، جامعه مقتضيات، عدالت

 

 مذايرات شروحم در قانون حايميت حداقلي مفهوم بررسي. 1-1

 معنا ، شودمي استنباز موسس نمايندگان از برخي ها گفته از كه آنطور

 شدهنمي مراعات آنان به يور حداكثر  توسط چندان رانون حاكميت شده پذيرطته

 آن. شود مي اشاره هاآن از نمونه چند به ادامه در. است بوده آنان ربول مورد كمتر و

 خبرگان مجلس اداره برا  كه ا نامهآئيح حتي، ويدگمي اردبيليموسو  كه گونه

 خيلي آنان ها سخنراني ترتيبات و اعمال بر، شده تدويح نمايندگان هميح توسط

 خواستار و داشته انتقاد گفتح سخح در اطتاده جا سبک بر ايشان و است نبوده حاكم

 قبالً اينكه مثل ينم عرض من ميخواستم يه مطلبي» :است شده رانون رعايت

 بگذرد منوال اين به مجلس اين وضع باشد قرار اگر. شد داده تذيرو يک هم

 مجلس وضع از هيچكدامشان دارند تشريف اينجا يه يه آقاياني ينممي ركر

 خودمان يه اونامهآئين، است نامهآئين برخالف ما يار اوالً، نباشند راضي

 سبک اين اما. ..شود هداد مجلس به نظمي يک بايد. يرديم تصويب و نوشتيم

 دراع آن از بشوند مل م هم بعد بشود بحث مكرر هم آن يلمه هر در يه بحث

 .1٢«نيست صحيح ينند

 و رتق رانون مطابق بايد كيفر  دادرسي آئيح همه او نظر از كه ديگر  مقنح

 نگراني بابت، ا محمد خامنهسيد به پاسخ در و . است تبريز  موسو  ،شوند طتق

، داشت پيشنهاد  يک و چهل اصل در راضي توسط متهم ضابطهبي ستگير د از كه

 را متهم خواهدمي يه پاسباني آن» :كند آسوده را او خيال تا گويدمي سخني

                                                                                                     
 . 1٧ص  ،1391، تهران، سمت، پنجم، تطبيقي ادارو حقوقيبايبايي، منوچهر،  موتمني 11

 ايران، تهران، اداره اسالمي جمهور  اساسي رانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت 1٢

 . ٢٢3اول، ص  ، جلد1364اسالمي، اول،  شورا  مجلس عمومي روابط و طرهنگي امور كل
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 و. ..بدهد اجازه او به قانون تا شود معين تكليفش قانون صرف به بايد بگيرد

 حكم به مه يردنش دستگير ترتيب و بازداشت ترتيب ي دو آقاو قول به

 يسي رردا يه ندارد هم خطرو هيچ و نيست اتهام صرف به پس. است قانون

 مطابق بايد اتهام هم و گررتن ترتيب هم زيرا. ببرند و بگيرند اتهام مجرد به را

 13.«باشد قانون

 بعضي كه خبرگان مجلس در نمايندگاني هستند، اساسي رانونگذار دو ايح وجود با

 رانون حيطه در مسائل از ا پاره تا ندانند رانون رالب در وضع به نياز را بديهي امور از

 با كه نيست معلوم صورت ايح در. نباشد حاكم هاآن بر رانوني سيستم و نگيرد ررار

 سبحاني. شد خواهد بار اجتماعي امور بر منفي ها پيامد چه هاآن نشدن رانوني وجود

 اصل به اشاره كه يک و چهل اصل سر بر صحبت هنگام در و . است آنان از يکي

 عدم بر مبني سخناني اصل ايح از نسبي دطاع جايگاه در، دارد جرايم بودن رانوني

 گذشته در كه مقرراتي كه نيست نياز  چون. گويد مي شرع احکام نشدن رانوني لزوم

 به راجع اين اينكه ديگر اشكال» :شوند رانوني جديد حقوري نظام در شده اعالم

 به راجع اگر اما و شودمي وضع اسالمي شوراو مجلس در يه است مقرراتي

 وضع قبل سال صد چهار و ه ار اسالمي قوانين، خوب باشد اسالمي قوانين

 مربوط يه شود قيد است بهتر بنابراين. است شده ابالغ و شده اعالم، شده

 گفت نميشود يه را اسالمي مقررات. . . است ملي شوراو مجلس مقررات به

 روه رئيس كه بود اشتباه ميزاني به نظر ايح 14«باشد شده وضع آن وقوع از يشپ

 سخنان معنا  تلويحي تقاضا  كه رشيديان به جواب در، منتظر  مرحوم موسس

 به كيفر  امور رويه بر رانون حکومت اصل باب در بيشتر  توضيح، كرد را سبحاني

 چهارچوب در منفي عوارب نيز و خاص يور به جرايم بودن رانون راعده و كلي يور

 تعقيب بخواهند اگر قانون نظر از يعني» :نمود بيان را شرع مقررات نگرطتح ررار

 آقا. باشد قانوني تا شود نوشته ج ائي قانون يا مدني قانون در بايد ينند

                                                                                                     
 . ٧٧٢همان، جلد اول، ص  13
 . ٧53-٧54همان، جلد اول، صص  14
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 ررض. بوده جدا اينها و ملت و شرع از دولت سابقاً  يه نكنيد را اين حساب

 و است اسالمي جمهورو دولت و هست يه است مياسال حكومت حاال ينيد

 دولت است بنا و است شرع مطابق ميگذرد مجلس در يه هم قوانيني

 بيايد يس هر يه نباشد خواهيممي مرج و هرج. بكند اجرا را شرع دستورات

 يه يه مجرائي يک از. است اسالم خالف آن، است اسالم خالف اين بگويد

 اساس بر گذردمي يه قوانيني تمام ملي اوشور مجلس. ..ملتند منتخبين

 هم ملي شوراو مجلس در بعداً. ..باشيد داشته توجه شما پس. است شرع

، بكنند وضع قانون( اساسي قانون) اين طبق بر وقت آن، بكنند تاييد و بيايند

. ميشود تصويب شرع مطابق هم قوانين يرد پيدا قانونيت سمت يه وقتي آن

  .15«اردند قانوني سمت االن

 رانون از را شرع سابق مقررات جداساز  نظر مقنح چنديح، خبرگان ايح بر عالوه

. اصفهاني ياهر  مثل. كنندمي تاييد هاآن ساز رانون نبودن ضرور  و مجلس

 و كردن تکميل برا  نظر ايح پذيرش با مرحوم مشکيني نظير ا نماينده همچنيح

 هم و ايح هم تا. كندمي يرح تأملي مورد صلا، برداشت ايح درآوردن رانون رالب در

 قانوني يه رعلي ترک يا رعل درباره و»: باشد كرده لحاظ نوآورانه آميزشي با را آن

 صالح محايم به است مسلم بودنش جرم شرع نظر از و شده وضع آن به راجع

  .16«شود رجوع

 نظر از كه امور  وضع به حقوري اعتبار  سبحاني مشابه كه بعد  رانونگذار

 و معروف به امر اصل مورد در كه مادامي او. است صاطي، ندارد، است بديهي ايشان

 اصل برخالف رانون مطابق را اصل ايح شرايط نياز عدم، شد مذاكره منکر از نهي

 قانون را شرايط بگوئيم يه نيست هاشورا مثل اين» :كرد بيان چنيح پيشنهاد 

 نائب بهشتي شهيد اوان ايح در .«است وممعل شرايطش امر اين. يندمي معين

 بديح ايشان به را رانون توسط شرايط كردن معيح معنا ، خبرگان مجلس رئيس

                                                                                                     
 . ٧54همان، جلد اول، ص  15
 . ٧54-٧55جلد اول، صص همان،  16
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 ييفيت و حدود و شرايط ايمنوشته، ايمننوشته را شرايط رقط»: گفت صورت

 در مردم و مردم برابر در دولت يه را يارو ييفيت. يندمي معين قانون را آن

 آينده در قانون بنابراين. يند معين بايد قانون، ينندمي دولت هاويار با رابطه

 هم مناراتي و نيست اين م احم عبارت اين، بنابراين. ..يرد خواهد معين

 در بايستي امور همه كه را رانون حکومت مفهوم صاطي هم باز ظاهراً اما .«ندارد

 يه مطلبي يک»: گويدمي مجدداً چون. يابدنمي در، بگيرد ررار رانون چهارچوب

  .1٧«نيست صحيح آن يردن معين ديگر، هست شرع در االن

 عوض در مطروحه سوم اصل سر بر گفتگو هنگام در آيت مرحوم مانند نيز ا عده

 كه گويندمي صراحت به، باشد شانتقنيني كار سرلوحه رانون حکومت مفهوم آنکه

 به و . ايمكرده عمل، قننانم خود توسط شده مدون داخليِ نامهآئيح برخالف ما

 بدان و كنندنمي نقد را او سخح هم نمايندگان و كندمي تاييد را رانونيبي ايح آساني

 داريم نامه آئين شش و بيست ماده در» :دهندنمي نشان توجهي رابل واكنشي

 البته ما. دهندمي هايميسيون يه اصولي يعني. بشود مطرح اصول بايد يه

 يه ايميرده، باشد داشته قانوني جنبه يه بطورو نه ضمني توارق يک

 در معهذا. بشود مطرح آن و بكند تهيه را متني يک نفرو چهارده يميسيون

 و است الحاقي سه اصل مورد در هاگروه نظرات يه داريم گ ارشي مورد اين

 .1٨«بشود مطرح آن اول معتقدم من

 ايح به رانون حاكميت مناسب و حدارلي مفهوم از گرايانهطايده و دريق استنباز

 در بايد و باشند گريز رانون توانندنمي رانوني مقامات حدارل كه شودمي رهنمون سو

، گير نتيجه ايح برخالف اما. كنندعمل رانوني داليل به مستند و رانون چهارچوب

 با كه داشتند مقامات از برخي صالحيت از برداشتي اساسي گذارانرانون از ا عده

. داشت نخواهد رانون از رطتح طرا و گريز رانون جز عاربتي هاآن كاربست و پذيرش

 رانون حکومت چارچوب در و دامنه در مسئوالن، برداشت ايح تحقق صورت در چون

                                                                                                     
 . 4٠9همان، جلد اول، ص  1٧
 . ٢٧٨-٢٧9همان، جلد اول، صص  1٨
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 به. آورند مي دست به ناپذير نظارت و كنترل رابلغير اختياراتي و گيرندنمي ررار

 . ناميد «ناپذير نظارت و گراتوسعه اختيار» را صالحيت ايح توان مي كه ا  گونه

 صالحيت نوع ايح به كه است گذارانيرانون جمله از بشارت، نمونه عنوان به

 و رهبر  وجود  طلسفه درباره چهار و هشتاد اصل كه مادامي. دارد عميقي گرايش

 ر داو از طارغ. داد ارائه تکميلي پيشنهاد نيز و ، شد ررائت و يرح رهبر  شورا 

 يا اعطا و طقيه وظايف ولي شدنِ رانونيطرا به منتج اصل ايح مورد در گراييشخص

 طراتر را تأسيس تازه ديني نظام بشارت. شودمي او به ا توسعه اختيارات ذاتي تفويض

 جوامع ساير به را طقيه ولي وظايف بايد اساس هميح بر و انگاردمي ايران ها مرز از

 عدم و روزگار آن شرايط به توجه با ردر  به او پيشنهاد. دشو داده گسترش مسلميح

 عنايت مورد احتماالً به هميح علت كه بود آورتعجب، نويح اساسي رانون مورتي تحقق

 در اهللشاءان اينكه به توجه با»: گويدمي ايشان. نگرطت ررار نمايندگان واكنش و

 خوب. ..است ايران در يه است امرو ولي عهده به اسالم جهان رهبرو آينده

 و ايران اجتماعي نظام بودن اسالمي ضامن»: شود اضاره اينجا يه است

 يک، شود اضاره اگر اين «اسالمي هاويشور ساير در اسالمي نظام گسترش

 از اين قطعاً. آمد خواهد بوجود جهان مسلمان مستضعفين هاودل در اميدو

 ديگر اسالمي هاويشور ساير در اگر را نظام اين ولي هست امر ولي وظايف

 19.«بود خواهد بهتر بدهيم گسترش هم

، بودند طقيه واليت و رهبر  از طوق برداشت به معتقد كه نمايندگاني وجود با

 مورع رهبر  اختيارات تحديد و تقليل به باور شيراز  مکارم چون ديگر  نمايندگان

 پيشنهاد  اصل. شتنددا رهبر  اختيارات و وظايف اصل درباره بحث و پيشنهاد

 طرمانده، رضايي عالي مقام، نگهبان شورا  طقها  نصب و تعييح) را متعدد  اختيارات

 رهبر  به( صلح و جنگ اعالن و جمهور رئيس عزل درباره تصميم اتخاذ، روا عالي

 و است ساز سرنوشت اصل شيراز  مکارم نظر به علت هميح به كه بود كرده اعطا

 رانون وضع كار تا شود انجام بيشتر  درت و بررسي مقدار  اصل ايح رو  بايد

                                                                                                     
 . 1٠66همان، جلد دوم، ص  19
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 نظر مورد اصل از ايشان تفسير، ديد خواهيم كه همانطور. رود پيش به بهتر اساسي

دايره عمل نزديک به  به منجر چون. است ترمنطبق رانون حاكميت مناسب معنا  با

 ايح تصويب با، او نظر به. رانون چهارچوبي حيطه از خروج نه و شودمي گراييرانون

 پا كنوني شکل به شرايط هميشه، نيز. شد خواهد خطرناك اساسي رانون آينده اصل

 بر متمركز عمدتاً و  داليل. نيستند منصب بر طعلي اشخاص هميشه و ماندنمي برجا

 مقننان از، پس. بود مقام ايح ماندن معطل و جمهور رئيس اختيارات تحديد

 ركر من» :است معتقد و ، ترتيب بديح. شود بازنگر  اصل ايح در تا كرد درخواست

 در اساسي قانون آينده شود تصويب صورت همين به اصل اين اگر، ينممي

 چي و و است خطر در شهيدان خون آينده و انقالب آينده، است خطر

 خواهد خوانده ني  قانون اين سازنده و مفيد اصول بقيه راتحه يه گذردنمي

 را اصل اين، دارم تقاضا شما از. ..بينمنمي جاي  را سكوت دليل همين به. شد

 هم رقها يه نيست درست اين. ..دهيد قرار نظر تجديد مورد و ينيد اصالح

 اختيارات تمام خود هم و برگ ينند جمهورو رياست به را ديگرو بخواهند

 يا ردي اختيار بايد را دو اين از يكي گويدمي رقيه واليت. باشند داشته را

 ررماندهي با را اشتر مالک يا يند حكومت و برود مصر به بايد خودش علي

 ٢٠.«بفرستد مصر به قوا يل

 اطزايش و رانون حکومت دايره از خروج منفي عوارب مستقيمغير، ديگر ا عده

 به مربوز بند، شيباني جمله از. كردند بيان ترصريح شکلي به را رانوني اختيارات

 خطرناك، رهبر عليه مردم شورش و بغض و حب ايجاد بر اضاطه را وار عالي طرمانده

 ندارد ل ومي اصوالً و است مشاغل ترينخطرناک قوا يل ررمانده»: دانست

 بايد هم آن يه باشد ارتش ستاد رئيس و باشيم داشته قوا يل ررمانده

 نظامي تحصيالت تواندنمي مرجع و رهبر يک و باشد داشته نظامي تحصيالت

  .٢1«بگيرد را الزم تصميمات بتواند تا باشد داشته اريي
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در روه  رانون حاكميت حدارلي مفهوم نگرطتح نظر در گرنشان كه ديگر  نمونه

 اعمال–نويسپيش نوزدهم اصل كه هنگامي. شد بيان نژاد هاشمي توسط، بود موسس

 ها گاهداد به نژادهاشمي، شد ررائت -دادگستر  ها دادگاه توسط رضاييه روه

 ياطت؟ خواهد سرنوشتي چه شانتکليف اصل ايح تصويب از بعد كه كرد اشاره انقالب

 اصل تصويب با زيرا خير؟ يا گرطت خواهند ررار دادگستر  ها دادگاه رلمرو در آيا

 و  سخح. شد خواهند منتفي پيشيح ها نهاد همه كه شودمي القا اينطور نوزدهم

 اساسي رانون تصويب و موسس روه تشکيل از پيش قالبان دادگاه كه است ايح گويا 

 به، شود تأسيس بايستي كه نهاد  هر كه حالي در. است داشته طعاليت و تشکيل

 مشخص، رو هميح از. آيد شمار به رانوني نهاد  تا يابدمي نسق و رانون نظم موجب

 به و بود شدهن انداز راه و تشکيل رانون حاكميت مطابق انقالب ها دادگاه كه است

 يرح از بعد. بود شده تشکيل مقطع آن در انقالب شورا  دستور به بسيار احتمال

. داد او به ا كننده رانعغير و مبهم پاسخ نائب رئيس، نژادهاشمي توسط موضوع ايح

 طعلي ها نهاد تطعالي با بايد كشور امور اساسي رانون پرسي همه تا كه گفت ايشان

-پيش ها نهاد مردم توسط اساسي رانون تأييد از بعد و روند پيش به شده تأسيس

 گرگاني ياهر  ارناع برا  و ياطت خواهند رانوني جنبه اساسي رانون در شده بيني

 چون. شد خواهند دادگستر  مشمول نيز انقالب ها دادگاه گفت كه حتي نيز

 آنان به كلي ا هپاسخ چنيح بهشتي اينکه وجود با ٢٢.هستند اسالمي ما ها دادگاه

 انقالب ها دادگاه اينکه تکليف كه كرد استنباز او سخح از تواننمي هم باز اما داد

 پاسخبي هاآن رانونمند  جنبه سرنوشت و شودمي چه، اندنشده تشکيل رانون مطابق

 .ماند

 آن داليل و شكلي برداشت مفهوم. 2

 و اعمال و دولت دارارت ساز محدود منظور به رانون حاكميت شکلي برداشت

 در. بنددمي به داليل مختلف بکار را تشريفاتي و ا رويه ها روش آن ها صالحيت

كه به باور برخي از انديشمندان حقوري ادب دروني رانون نيز نام  ررائت ايح وارع
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 ها راه توانمي هاآن اعمال با كه صور  هايياجرا ضمانت بر است مبتني ٢3دارد

 ها رطتار اجرا  نيز و ردرت بسط جهت در آن از استفاده سو  و طلقم ردرت تحميل

 اختيار و ارتدار تحديد به شکلي ها ضمانت ايح اجرا . بست شهروندان بر مستبدانه

، رانون حاكميت از شکلي درياطت در، ترتيبايحبه. انجامدمي حکومتي مقامات

 تطبيق ظاهر  و طرايند  ها كاروساز و هاروش با رسمي روا  مصوبات اردامات

 وجود رانون هر برا  ا ويژه خصوصيات برداشت ايح در، ايح بر اطزون. شودمي داده

 باورمندان نظر از. بود خواهد رطعي و ضرور  رانون در هاويژگي ايح كاربرد كه دارد

 حاكميت و باشد برخوردار مذكور ها ويژگي از بايستي تنها رانون هر، شکلي ررائت

ندارد و . ..و عدالت، بشر حقوق، برابر ، ارزشي آزاد  مفاهيمِ با منطقي ارتباز انونر

گرايان ايح باورمندان اغلب به اثبات. چنيح غايتي در رلمرو رانون جا  ندارد

 تلقي رانون حاكميت ساختار و رلمرو زمره در رواعد ايح، اعتبار هميح به ٢4.اندشهره

 سبب هميح به و برخوردارند زياد  انعطاف از بانيو م اصول ايح زيرا. شوندنمي

 هاآن نکردن درك و نامفهومي باعث و آميخت همدر مفاهيم و اصول ديگر با توانمي

 و مصاديق ساير به دادن تعميم در زياد  رابليت مباني و مفاهيم ايح، اضاطه به. شد

 امکان، علت بديح. ندآورمي را طراهم رانون گستره توسعه موجبات و دارند را موارد

 ايح در پس. بپوشاند عمل جامه را اشوارعي و اساسي كاركرد نباشد رادر رانون دارد

 خواهد بيح از اشوارعي مفهوم و شودمي دگرگوني دستخوش رانون حاكميت صورت

 ٢5.رطت

 حکمراني استقرار شرز رانون حاكميت مراعات و اجرا، برداشت ايح در همچنيح

 است ممکح حتي. ندارد وجود دو ايح ميان ملزومي و الزم بطروا و نيست خوب

 نظام ايح در و باشد دموكراتيکغير كه شود برررار سياسي نظام در رانون حاكميت

 استمرار و اعمال، اساس هميح بر. شود اجرا بيشتر و بهتر رانون حاكميت استبداد 

                                                                                                     
 حايميت معماو عباس، عبد ،: ، در«رانون حاكميت با سياسي ساختار تناسب»حجاريان، سعيد،  ٢3

 . 111، ص 13٨9دوم،  چاپ نو، ، يرحايران در قانون
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 است كاطي تنها و ندارد ونران بودن ظالمانه يا عادالنه با وثيقي ربط رانون حاكميت

 نظر به، داليل ايح وجود با. باشد برررار و اجرا رانون صور  خصوصيات و هاطرآيند

 برا  را شرايط و زمينه ناآگاهانه يا ناخواسته كمدست شکلي برداشت كه مي رسد

 را طراهم هاآزاد  و بشر حقوق نقض و مطلق ردرت و استبداد بركشيدن و ظهور

 بشر حقوق و هاآزاد  نقض برداشت ايح به معتقدان از برخي كه ا گونه به. كندمي

 ٢6.انددانسته روا رانون مطابق را

 

 اساسي مقننان هاوديدگاه در شكلي برداشت سنجش. 2-1

 شکل سمت به موضوعات تحقق و هانگاه اغلب رانون حاكميت شکلي برداشت در

مبنا   و ماهيت ملزومات أميحت راستا  در گاهي است ممکح گرچه. است صورت و

 توجهي عدالت و بشر حقوق و آزاد  نظير اصولي به رو ايح از. باشد نظررانون مورد

 كه ديد خواهيم نيز ادامه در. است نظر مورد ظاهر  امر يک تحقق تنها و شودنمي

در مشروح  جهت هميح در گوناگون مسائل با و مختلف حاالت در شده ذكر ها نمونه

 .نمايدمي ت حركتمذاكرا

از مصاديق ررائت شکلي حاكميت رانون در مجلس خبرگان رانون اساسي اشارات 

 كه پيشنهاد  هفتم و بيست اصل. مکرر اعضا  ايح مجلس به شرع و رانون بود

، شد مطرح شرع حکم به مگر تعرض از. ..و حقوق، مال، جان بودن مصون درباره

 مذاكره مورد( آن بودن رانون يا شرع حکم هب) آن استثنا  باب در متفاوتي نظرات

 خصوص ايح در را توجهي رابل گفته كه بود اشخاصي از يکي باهنر شهيد. گرطت ررار

 اسالمي موازيح يا شرع بر مداوم تأكيد اشخاصي سابقاً  كه گويدمي و . كرد بيان

 گردن به را آن گناه اطراد جان و حقوق مصونيت با رابطه در و داشتند اصول بودن

 بودن يکسان ضابطه كه شيراز  مکارم به پاسخ در ايشان. است بهتر بياندازيم رانون

 به»: و  گفت، است جدا دو ايح اسالمي جمهور  در چون. چيست رانون و شرع

 دهممي ترجيح ررموديد، شدمي تهيه اصل اين يه موقعي يه دليلي همان

 را قانون مسأله يه اصولي نآ هنوز موقع آن در. باشد قانون حكم به مگر يه
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 ما و بود نشده تدوين بود يرده ميخه چهار اسالمي موازين حوزه در

 و جان موضوع اينجا چون اين از گذشته. ..است چطورو وضع دانستيمنمي

 يه قانون شود نوشته رواني نظر از است بهتر است هاچي  اين و حيثيت

 حكم به مگر بنويسيم اگر حال هر در. بياندازيم قوانين گردن به را گناهش

 .٢٧«است بهتر قانون

 بيان شکلي مفهوم بيان انتها  در كه بود اطرايي نگرش همان ديدگاه نوع ايح

 در گرچه. كرد رانون شکل ررباني را اطراد حقوق توانمي برداشت ايح در چون. شد

 دارد صدر اما دارد اطراد مسکح و مال و حقوق مصونيت به عنايتي باهنر، رسمت ايح

 خارج شرع عهده از و باشد رانون برعهده، شد نقض كسي حقوق آينده در چنانچه

 . است شکل به مفرز توجه گويا  «رواني نظر از» استدالل، همچنيح. باشد

 انطباق، شدمي گفته اساسي گرانتقنيح سخنان در مکرر يور به كه شکلي ديدگاه

 كه است نمايندگان ايح از يکي آباد  خرم ياهر . است آن احکام و اسالم با رانون

 ها خواسته و هانياز تضميح و تأميح به اشاره بدون و . دارد امر ايح بر زياد  تأكيد

 و شريعت با تطبيق رابل را خود وظايف حتي و اساسي رانون كليت، رانون در اطراد

 هم امام يه همانطور بنابراين» :دانستمي شکلي مفهومي همچون آن جهت در

، ررمودند بيان داشتند محترمه خانم و آقايان با امروز يه گفتارو در

. است اسالم چهارچوب در يه مسائلي به ميشود محدود ما همه نمايندگي

 تدوين و بررسي اسالمي قوانين اساس بر را اساسي قانون اصول بايد يعني

 .٢٨ «...ينيم

 

 آن داليل و ماهوو برداشت مفهوم. 3

 نظر ايح از و دارد گسترده و حجيم مفهومي رانون حاكميت،  ماهو مطابق ررائت

 اتکا با و پناه در رانون حکومت، برداشت ايح در. داراست را خود خاص ها پيچيدگي
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 رانون كه صورت ايح به. شودمي معنا اساسي و شمول جهان ها ارزش يکسر  به

 مفهوم برخالف. شود بنياديح خصوصيات و رواعد از ا مجموعه رعايت به مکلف بايد

 در ٢9.داندنمي هاآزاد  و هاحق پاسداشت و عدالت را رانون اساسي هدف كه شکلي

 و شوندمي پشتيباني آن نارضان برابر در بشر  حقوق از شدگانمحروم برداشت ايح

 اجتماع در آنان زندگي سطح ارتقا  توسعاً و اطراد حقوري جايگاه صعود سازسبب

 مشکالت و حوادث برابر در رانون حاكميت از درياطت ايح در مقنح وارع در. گرددمي

 آزاد  نظير هاارزش برخي براساس و ماندنمي يرفبي مسئوالن اردامات نيز و جامعه

 ماهو  برداشت در حقيقت در. شودمي پذيرآسيب ها گروه و اطراد حامي برابر  و

 و هنجار  ا گونه به و مايدنمي چشمگير دموكراسي مباني و بنياديح ها ارزش

 رانون حکومت ررائت ايح در، پايه ايح بر. شودمي نگريسته رانون به گرايانهطضيلت

 كاطي را برداشت آن رعايت و كندمي گذر شکلي برداشت از و دارد حداكثر  معنايي

 كه كندمي ملزم را اركان حاكميت ماهو  برداشت، ترتيب ايح به. داندنمي واطي و

 روانيح در كه اساسي و اخالري اصول و هاارزش با را خود تصميمات و باتمصو

-ارزش رويکرد  ماهو  ررائت، صريحتر بياني به. نمايد هماهنگ، است شده گنجانده

 و ويژه ها محدوديت حصار در را حکومت و دارد سياسي و حقوري نظام به محور

 در حاكميت تحديد. كندمي نهي و امر زمامداران به و دهدمي ررار ا شده تنظيم

 تحقق در را هاطرصت و شرايط هنجاريح و دموكراتيک مباني و اصول چهارچوب

 3٠.نمايدمي هموار عدالت اجرا  و بنياديح حقوق

 اساسي ها ارزش و اخالري ا آموزه از استفاده با ماهو  ررائت، ترتيب بديح

 ايح و باشد داشته ا ويژه تعناي شهروندان اجتماعي و طرد  حقوق به دارد رصد

 حقوق ايح نقض از حدود  تا بشر اساسي ها آزاد  و حقوق مقوله به خاص توجه

 انفکاك رابل غير جز  را هاآزاد  و هاحق، علت هميح به. آيد عمل به جلوگير 

 برداشت در آشکار خأل ماهو  برداشت، وصف ايح با. كندمي رلمداد رانون حاكميت
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، منظر ايح از. نمايدمي رطع و پر را هاآزاد  و حقوق گنجاندن لزوم معد يعني شکلي

 مفهوم كه معني ايح به. كندمي برررار دموكراسي با مستحکمي ارتباز رانون حاكميت

 سازگار  استبداد و تاز يکه با تفسير  هر با و عنوان هيچ به رانون حاكميت ماهو 

 و مردم مشاركت بر را راه نابرابر  و شونتخ و خفقان تحميل با استبداد چون. ندارد

، بر ايح مبنا. كندمي ناهموار بشر حقوق از شهروندان برخوردار  و آنان گذار تأثير

ها  شهروندان را جز در موارد نادر استثنايي حکومت اختيار تحديد حقوق و آزاد 

 استبداد نونرا حاكميت كه معتقدند، برداشت ايح حاميان كه روست هميح از. 31ندارد

 علت به آنان. است مردم حکمروايي بلکه نيست خاصي گروه يا شخص طرمانروايي و

 در را پيشيح ها ارزش و مباني، دارند نامحدود روانيح و اعمال از كه نگراني و بيم

 توسط ردرت تحديد به تواننمي، باورمندان ايح ديدگاه مطابق. دهندمي ررار رانون

 شعار با و ساخته خود روانيح با حاكميت كه دارد امکان چون. كرد اعتماد حاكميت

. كند وارد شهروندان ها آزاد  و حقوق بر جد  ها محدوديت روانيح مراعات

 عمل و جنايت هر، رانون در ماهو  مباني و اصول كاربرد عدم صورت در، بنابرايح

 مستبدان، عيتوض ايح در. شودمي طکنيطرا رانون رعايت و اجرا پوشش با خالطي

 اختيارات اعطا  به توسل با و كنندمي اعمال رانون پوشش در را خود خودكامه اراده

 اجرايي ردرت و لعاب با را خود نامحدود ردرت، رانوني ظاهر با حاكمان به سرانهخود

 وجود سياسي و حقوري ها نظام است ممکح، ترتيب بديح. نمايندمي توجيه رانون

. باشند نشده بند ساختار دموكراتيک چهارچوب و رانون حاكميت اب كه باشند داشته

 و سياسي ردرت، رانون حاكميت تحقق منظور به كه كندمي ارتضا، خأل ايح پس

 و كنند برررار ناپذير جدايي پيوند دموكراسي ها الگو از يکي با حقوري سيستم

 رانون حاكميت هو ما مفهوم واجد حقوري نظام در اينکه خالصه. شوند دموكراتيک

 موجه را پسيح و زيريح رواعد و اصول، عدالت و آزاد  نظير هاييهنجار و هاارزش

 شوندمي شمرده بنياديني ها ارزش مباني ايح، حقيقت در. كنندمي تغذيه و ساخته
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 3٢.شوندمي توجيه هاآن پرتو در حقوري روانيح و رواعد ساير كه

 

خبرگان  سخنان در قانون حايميت وماهو مفهوم وضعيت ارزيابي. 3-1

 قانون اساسي

 و هاآزاد  و هاحق نيز و شودمي داده واطر  اهميت مردم به ماهو  برداشت در

 سير و مذاكرات مشروح بررسي با. گيردمي ررار طراواني توجه مورد آنان بشر  مزايا 

گونه كه  ه آنشويم اما نمي اساسي رانونگذران توسط بحث ايح اهميتِ متوجه آن در

 كه است ايح اينجا در منصفانه داور . هدف اساسي مفهوم ماهو  را برآورده سازد

 به و نشاندندمي صدر در را مردم مصاديق و اصول از بسيار  در موسس نمايندگان

 برا  شيعي و ديني مبنايي يکي. مختلف اشکال در اما دادندمي اهميت آنان حقوق

 اما. كندمي منحصر اسالم چهارچوب در را آن ديگر  و ديابمي و جويدمي مهم ايح

 مفهوم برخالف آلايده و گرامعنا رويکرد  با كه هستند نيز مقنناني، اينان ميانه در

 . شودمي آورده ررائت هر از هايينمونه ادامه در كه كردندمي اتخاذ مذكور

 خالل در  جواد. است استناد  رابل گزينه جواد ، نخست جريان ميان از

 هم، است ملي حاكميت دربردارنده كه پيشنهاد  چهارده اصل مورد در مذاكره

 دست مردم به اتکا با را كشور اركان و تشکيالت تأسيس هم و كشور بنياد ساخت

 طقيه واليت حتي و اسالم ناطيِ و تضاد در را اصل ايح نيز و داندمي امکانپذير و ياطتني

 هم. بسازيم مردم بدست بايد را يشور بسازيم؟ گونهچ را يشور اما»: داندنمي

 و مقننه قوه انتخاب مسأله در اما، مردم ركر با هم و مردم قدرت و توان با

، شد ساخته وقتي. است ملي حايميت بوسيله يشور يک ساختن مجريه

، عمومي اركار به هم بنابراين. است عمومي آراو و اتكا به هم آن امور اداره

 اداره در هم، يشور دادن ساختمان در هم، عمومي قدرت و انتو به هم و

 ايمگذاشته احترام ملت توان و انديشه به ابعاد و ضلع چهار در يشور شئون

  .33«ندارد ديگر اصول با هم مساسي هيچ و
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 مفهوم راستا  در مستمر و دائم كه ديگر  نماينده، اول گروه در جواد  بر اطزون

 سازگار برداشت در ايشان. بود ا مراغه مقدم، گفتمي حسخ رانون حاكميت ماهو 

 سخنور  اطراد برا  جديد خدمات و امکانات و حمايتي حقوق از ماهو  برداشت با

 يبقات همه حقوق تأميح و جامعه در مردم ها خواسته آزادانه يرح به باور و كندمي

 :نمايدمي بيان شکل بديح كه دارد

 انساني بعد در آسايش و رراه وسائل و تمدن ظاهرم اين از بايد ما جامعه»

 اسالمي جامعه در. ..گردد مندبهره( ...و پرواز، رسانه، سالمت و بهداشت) آن

 دشمن اسالم. يند عنوان را خود مشروع هاوخواست دارد حق يس هر

 اين در. بگيرد شكل اسالمي عدل اساس بر بايد ما جامعه. ..است استبداد

 يشور سراسر در بايد. ..بگيرد قرار صدر در مستضعفان قحقو بايد جامعه

، احتياج اندازه به بايد مردم. ..يرد تهيه مناسب مسكن هاوخانه همه براو

 آمد و ررت وسائل از بايد مردم. باشند داشته پوشاک و غذا به دسترسي

 ارتادگييار از و پيرو هاوروز نگران نبايد مردم. ..گردند مندبهره آسان

 جامعه، ارتادند يار از روزو اگر يه. شوند اميدوار خود آينده به بايد و شندبا

 آينده به را مردم آنكه براو. ..نمود خواهد تأمين را آنها خانواده و آنها زندگي

 از عارو و قاطع مديريت با اجتماعي هاوبيمه سازمان بايد سازيم اميدوار

 نحوو به. باشد ترصريح بايد 12 اصل ينممي پيشنهاد من. ..ينيم بنا رساد

 خاص حمايت از خويش يودک نگاهدارو و باردارو دوران در مادران يه

 در 22 اصل مثالً يا. شوند حمايت قوانين وسيلهه ب و باشند برخوردار جامعه

 يه مساويند قانون برابر در مرد و زن از ارراد همه گويدمي ملت حقوق مورد

 لحاظ از مرد و زن از اعم ملت ارراد يه شود انعنو ترصريح منظور اين بايد

 قانون برابر در سياسي و اجتماعي و مدني حقوق و حيثيت و آزادو

 .34«برابرند

 ها تفسير، رانون حاكميت ماهو  برداشت به نزديک ها ديدگاه يرح وجود با
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. شد بيان، نبود هم كم آنان شمار كه اساسي گرانتقنيح از تعداد  توسط نيز خاصي

 در ملي حاكميت مفهوم از را خود خاص درياطت كه بود طوز ، اشخاص ايح جمله از

 رسميت به بر عالوه طوز . گفت پيشنهاد  چهارده اصل پيرامون مذاكره هنگامه

 كندمي شناسايي طقيه واليت رالب در طقها برا  را ا ويژه حق، مردم حقوق شناختح

 حقوق نقض به منجر، امکان دارد كه زندمي برش را ماهو  مفهوم از نيمي تقريباً و

 اين، بوديم نوشته متن در يه طور آن. ..ملي حايميت حق»: شود مردم آزاد  و

 ارراد و ملت آحاد به يكي. آمده يانال دو از يعني، شده اعطا طريق دو به حق

 اندگررته قرار خاصي شرايط يک در يه اررادو به هم يكي و شده داده ملت

 آن منتها. هستند الشرايطجامع رقهاو ارراد آن يه دارند صيتيخصو يک و

 شريک و سهيم حق اين در ملت ارراد يليه شده داده ملت آحاد به يه حقي

 يه شده داده خاصي شرايط در خاصي ارراد به يه ديگر حق اما. ..هستند

 را شرعيه احكام يه اررادو آن يعني الشرايطجامع رقهاو از باشند عبارت

 ديگر صفات حال عين در و ينندمي استنباط اجماع و عقل و شرعيه ادله از

 دارا هم را صفات و شرايط آن، يرده تعيين شرع يه را ديگرو شرايط و

-مي و. ..شودمي تعبير رقيه واليت به يه است آنها مختص حق اين. هستند

 حقشان رقها. ..ينند دخالت اجتماعي امور در خاصي شرايط در توانند

 .35«...دارند حقي يک هم ملت آحاد و است مستقل

 اكثريتِ) مسلمان دينداران ميان ساز تمايز با نيز نمايندگان از تعداد 

 حقوق از برخوردار  و دوم دسته زندگي شرز، (نادر ارليت) گانعقيدبي و( حداكثر 

 انانمسلم ها چهارچوب با منطبق كه خاص شرايطي مراعات به تعهد در را بندنيم

 بودن دارا بدون مسلمانان و اسالم دامح در، رادرند پايه هميح بر و كندمي تلقي، است

 بدون ماهو  مفهوم در كه حالي در. كنند زيست خويش اجتماعي و حقوري استقالل

 هاآزاد  و حقوق از ملت همه، شهروندان از گروهي برا  خاص حدود و شرايط تعييح

 قانون) اصالحش صدد در يه آنهائي»: شوندمي دمنبهره اجتماعي امتيازات و

                                                                                                     
 . 51٠-511همان، جلد اول، صص  35



 135٨ مشروح مذاكرات رانون اساسي در رانون حاكميت شناسي مفهوم 

 

 

٨٧ 

 

 او عقيده هيچ پايبند گروهيكه يكي. مردمند از گروه دو، برآمدند( اساسي

 و نمايند تطبيق شرقي يا غربي روش با را مردم زندگي ميخواهند و نيستند

 و دانندمي ب رگ جرمي را آن از تخطي يه جازمند بعقيده مقيد يه گروهي

 و ذوقيبي به را آنها تواننمي، مسلمانند درصد نه و نود ما ريشو ارراد چون

 يكه مادام عقيدهبي گروه آن اما. يشيد آنها از دست و يرد حواله عقيدگيبي

 شناخت همين طبق و شناسندمي انساني هاوحيثيت و م ايا با انسان را خود

 زندگي هانمسلما و اسالم دامن در آزادو يمال با توانندمي، ينندمي عمل

 حقوقش و خود يس همه ن د بشرو هاوحيثيت به متعهد انسان. ..ينند

-اقليت برادران -عامه احوال در آنهم -اولي طريقه ب و بنابراين. است محترم

 خاطر و قلب اطمينان با و واقعي هاوآزادو يمال با توانندمي ما مذهبي هاو

 زندگيه ب مسلمانشان برادران دوشه ب دوش -اجتماعي و حياتي امر در–

. شوند متكي متعهد مسلمانان اخالص به و دهند ادامه خود شرارتمندانه

  .36«دارند را استقالل يمال خاصه احوال و شئون در است بديهي

 

  حقوقي دولت تعريف. 4

 رانون ايح و است آن عمده مسائل و موضوعات محور رانون، حقوري دولت در

 اطق منظور به. كندمي تأميح را آنان اساسي حقوق و تعدال، نظم، مردم امور كه است

 آن از دريق و واضح شناختي و تعريف كه است ضرور  حقوري دولت از روشح ديد 

علت رلمداد كردن دولت حقوري ، شد يادآور بايد تعريف ايح بيان از پيش. شود بيان

 پايه بر حقوري دولت تعريف اساس در زمره مفاهيم حاكميت رانون ايح است كه

 نه و شودمي ريخته رانون حاكميت ها مايهبح و رواعد، مفاهيم ويژه به حقوري

 دارد وجود آن بيم، شود نگريسته حقوري دولت به ردرت نگاه از اگر چون. سياست

 غلبه حقوق بر سياست و گيرد ررار بررسي مورد حقوري دولت جانبه يک روشي با كه

 حقوري دولت، حقوري دولت بر ردرت سلطه هرگونه زا پيشگير  برا ، سانبديح. يابد
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 رواعد از گذاررانون تبعيت نيز و حقوري ها ارزش و بنياد  رواعد و اصول اساس بر

  3٧.شودمي تبييح و توصيف شده تعييح پيش از روانيح و

 علني را اساسي ها آزاد  و حقوق عام يور به چيز هر از بيش حقوري دولت

 تضميح ها شيوه. دهدمي ررار ضمانت مورد را هاآن گذاراثر هاييشيوه با و كندمي

 راستا  در شهروندان برا  را راه اينکه نخست: است گونه دو معموالً مذكور حقوق

 حقوق به كه موارد  در، اينکه دوم. كندمي هموار شانعمومي و طرد  حقوق احقاق

 ها مکانيسم و هااهرم به توسل با، گرطت ررار هجمه و نقض مورد و شد تجاوز مذكور

 عالوه. كند مي جلوگير  هاآن به تجاوز از بنياديح ها آزاد  و حقوق كننده تضميح

 و تنظيم ويژه هاييمعيار و رواعد محدوده در دولتي مقامات و هاسازمان كليه، ايح بر

 ضوابط آن با هماهنگ در و منطبق را خود مصوبات و اردامات تمامي و ياطته ترتيب

 نهايت در. كنندمي پيرو  هاآن از و برندمي پيش به شده تنسيق و تحديد ساختار و

 روا بنيانگذار  تفکيک اصل مبنا  بر حقوري دولت پيشيح روش دو تحقق منظور به

ايح نوع دولت در ، رسدبا توجه به مباني و اصول دولت حقوري به نظر مي 3٨.شودمي

 . 39شابه دولت مشرويه و تا حد  اخالري استم، ميان نظريات مختلف دولت

 بند چند در، شد برشمرده حقوري دولت از كه اوصاطي به توجه با ترتيب ايح به

-آزاد  و حقوق پايه بر حقوري دولت اساس -1: كرد تعريف را حقوري دولت توان مي

 ريمبنگ دولت پديده به منظر ايح از اگر. شودمي ساخته اطراد اجتماعي و طرد  ها 

 دولت از امروزيح تلقي چون. دارد مدرن دولت مفهوم با عميقي ررابت حقوري دولت

 بنياديح حقوق با اطزوني همجوار  و همگوني تلقي ايح و است دموكراتيک برداشتي

 مدرنپيشا و گراگذشته ها دولت اشکال با توان نمي را حقوري دولت پس. دارد بشر

 ضمانت ديگر سو  از. ناسازگارند همديگر با چون. تريخ هاآن رالب در و كرد مقايسه

 كاهش را حاكميت مقتدرانه روه و سلطه كه است رادر آن اركان و دولت نهاد اجرا 

 اهميتي شهروندان اساسي حقوق اينکه لحاظ با، رو ايح از. بنشاند خود جا  سر و دهد
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 ناپذير اجتناب، حقوق ايح تقويت و حفاظت منظور به، دارد حقوري دولت در طراوان

 نهاده شهروندان ها آزاد  و حقوق شناختح رسميت به و اعمال بر اصل كه است

 يور به) حقوري دولت رهريه بازو  وسيله به، حکومت توسط هاآن نقض و شود

 . شود پذيرطته( است كرده مقرر رانون كه موارد  در استثنا و محدود

 دولت ايح بودن عقالني، شد داده حقوري دولت از كه نشاني و تعريف بنابر -٢

 و نفع تأميح پايه بر را خود وظايف حقوري دولت، نخست چون. است درك رابل

 مقاصد به نيل در حقوري دولت رو هميح از. بخشدمي روت ملت همگانيِ  مصلحت

 يا شخصي نفع و پرستيشخصيت و كامگيخود هرگونه از خويش درون در، خود

 راستا  در آن ها پيامد و حقوري دولت ها عملکرد دوماً . است دور به گروهي

 مردم آسايش و امنيت نيز و عمومي و طرد  حقوق از پشتيباني و تضميح، تأميح

 اهداف و سازماندهي نيز و تکاليف و تصميمات، رويکرد دو ايح در. يابدمي سوق

 حقوري تدول از كه شناختي و تعريف بنابر. نمايدمي عقالني حقوري دولت مجموعه

 عملي دموكراسي يعني، رانون حاكميت اساسي وجوه از يکي اينکه برا ، شد داده

 و تأميح و ملت رأ  بر پايه كه حقوري دولت تأسيس و ايجاد، يابد توسعه و شود

 گريزناپذير و انکار رابلغير، گرطته شکل شهروندان ها آزاد  و حقوق تضميح

 4٠.است

 

 حقوقي دولت از اساسي گذارانقانون هاوتلقي. 4-1

 حاكميت ماهو  مفهوم به زياد  شباهات، رطت حقوري دولت شرح كه شکلي به

 يعني عام معنا  به دولت مركزيت در، مفهوم ايح با اطترارش ثقل نقطه اما دارد رانون

 حقوق از حفاظت و شناختح رسميت به جهت رسمي ها نهاد و عمومي روا  كليه

 مبحث ايح كليت درباره موضوع ماهو  برداشت در اما. تاس شهروندان ها آزاد  و

 حقوري دولت مفهوم به هاديدگاه، اساسي رانون خبرگان مجلس در، حال ايح با. بود

 به ملزم و موظف را دولتي ها نهاد، نخست گرايش. شودمي خالصه گرايش دو در

 دوم گرايش اما. دكنمي اسالم ديح مباني به توسل با مردم مزايا  و حقوق از حمايت

                                                                                                     
 . 1٨1، ص ويژه، پيشيح 4٠
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 . دهدمي ررار اسالمي حکومت انحصار و محدوده در را اطراد ها آزاد  و هاحق

 برداشتي كه است نمايندگاني نماد عبدالعزيز مولو  اول گرايش بيح از

 پذيرش در را مردم انتخاب حق و داشتند اسالمي دولت از دموكراتيک و محورانهحق

 شناسايي مورد آنان ديني تساو  نيز و اطراد بر تمحدودي و تکلف بدون حکومت ايح

، داندمي اسالم پذيرش آماده را مردم كه حال عيح در عبدالعزيز. دادندمي ررار

، است مردم پذيرش و خواست مطابق كه آنطور را اسالم ديح، دارد اعتقاد گرايانهمدارا

 دانش و ررهنگ و آگاهي دوره امروز يه بدانيم بايد»: است آنان به ارائه رابل

 بايد ما بنابراين. پذيرند نمي منطق و عقل بدون را مطلبي هيچ مردم. است

 هستند آماده مردم همه. ..بپذيرند مردم يه بفهمانيم مردم به طورو را اسالم

 دوستان يه شرطي به اما. ..بگروند اسالم طرف به و ينند قبول را اسالم يه

 و هست يه آنطور را اسالم بتوانيم ما مهه و اسالم علماو و، ما برادران، ما

 بلكه. بفهميم خود تنها يه را يه اسالمي آن نه بفهمانيم مردم به شايد و بايد

 لهذا. ..باشد قرآن مبناو بر يه را اسالمي و را حقيقي اسالم، را واقعي اسالم

 اسالم و بدهيم نشان مردم به را اسالم يه بكنيم سعي ما يه بود اين منظورم

 آن در. نكنيم خودمان ركر و عقل به منحصر را اسالم و نكنيم محدود را

 مردم به بتوانيم ما اگر و. ..آيند مي اسالم سوو به مردم همه يه است صورت

، بقال نفر يک و باشد يامل مسلمان يک ميتواند جمهورو رئيس يه بفهمانيم

 منظورم لهذا. باشد واقعي مسلمان يک ميتواند هم او يارررما و يارگر، حمال

 بكنيم سعي چه هر شما و من اگر. نكنيم تكيه زياد موهومات بر يه بود اين

 قبول را آن نفهمند مردم يه وقتي تا، بكنيم چهارچوبه را مقررات و قوانين يه

 .41«ينند نمي

 مفهوم برخالف كه است نمايندگاني از يکي مدني، عبدالعزيز مولو  مقابل در

 برابر در -آن مصاديق به اشاره بدون– اشخاص و اطراد كوبسر به رائل حقوري دولت

 شما»: گويد مي عبدالعزيز به خشح و تند جمالتي بيان با و . است حکومت و اسالم

                                                                                                     
 . ٧٢4-٧٢5ص مشروح مذاكرات، جلد اول، ص 41
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 تشكيل اسالمي جمهورو اساسي قانون براو يه خبرگان مجلس در ميگوئيد

 تعبير ررنگي گوجه به را اسالم اسم و بكند جسارت اسالم به نفر يک شده

 به ادامه در مدني و نداد ثمر عبدالعزيز عذرخواهي اما «نكنيم؟ تندو او با ما و يند

 .4٢«شود يوبيده بايد يند جسارت اسالم به يه يسي. . . » :داد جواب او

 او. بود صدر بني ابوالحسح راند سخح حقوري دولت راستا  در كه بعد  مقنح

 سخنان، است كشور بر حاكم ا رو حاو  كه پيشنهاد  پانزده اصل خواندن ورت به

 است شده تقسيم. ..و مقننه، ملت به حاكم روا  اصل ايح در. كرد بيان تأملي رابل

 نوع ايح ظراطت روا( با تفکيک و استقالل از نادرستش برداشت از جدا) صدر بني اما

 وارعه از پيش هشدار علت هميح به و دانست ملت حقوق با تعارض در را بند تقسيم

 ها آزاد  و هاحق و بايستد ملت برابر در روا همه آينده در است ممکح چون .داد

 و ترسيديممي خطر يک از جلسه به آمدن از قبل همه ما»: كنند نقض را آنان

 پس. درآورند ملت روزگار از دمار و برسانند هم به استقاللي قوا اين اينكه آن

 همين از قوه پنج اين راوب را استقالل چون اينكه اال است يكي ترس منشأ

 هم به را خودشان جائي يک يه منتظرند ديگر قوه چهار اين. ايم ساخته حاال

 حايميت حق از ناشي. ..قوا اين. ..درآورند ملت روزگار از دمار و بچسبانند

 ملت خود را آنچه، دانستيم ملت حقوق از ناشي را اين وقتي، هستند ملت

 ايجاد را راسدها تالي اين يه بدهيد ترتيب و يدبياور آنجا مستقيماً است الزم

 اگر و ايدداده قرار ملت مقابل در را اينها و ايدداده استقاللي. ..اال و. ..نكند

 .«آورندمي در را مردم پدر قانون همين طبق، بيايد پيش سابق اوضاع روزو

 نسبي واطقم نيز و مزبور اصل از حمايت در موضوعي يرح برا  نوربخش، بيح ايح در

 هارسانه و كرد بيان حقوري دولت تعريف با سازگار نسبتاً  سخني، صدر بني با ضمني و

 و راديو مانند جمعي ارتباط وسائل اين»: دولت نه و دانست ملت اختيار در را

 قوا اين بنابراين. است تانک و توپ از بيشتر قدرتشان هاروزنامه و تلوي يون

 در نه باشد ملت دست در بايد ميكنم ركر من باشد؟ يسي چه دست در بايد

                                                                                                     
 . ٧٢5همان، جلد اول، ص  4٢
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 .43«دولت اختيار

 ها نهاد كليه، نمايندگان از ا  عده، رسمت ايح در دوم جريان در، هاايح وجود با

 ايح بلکه دانندنمي شهروندان ها آزاد  و حقوق كنندهتضميح و تأميح را دولتي

. شود گذاشته بايد آنان دريق تعييح بدون اشخاص از گروهي يا اشخاص برعهده مهم

 به ايرادات ابراز مقام در و . انديشدمي اينگونه كه است مقنني طارسي الديحجالل

، بود برشمرده بند شانزده در را مردم بنياديح ها آزاد  و حقوق كه سوم اصل

 و مداطع بايستي اركانش همه كه حقوري دولت بنياديح رواعد با ناهمخوان برداشتي

 در بند شانزده همه، ترتيب هميح به. بيان كرد، باشند اطراد حقوق حضام و محاطظ

 و پشتيبان حکومت ها دستگاه تمامي بايستي، هستند بشر  مزايا  و هاحق رلمرو

 حقوق، اينصورت غير در چون. اشخاص و هاانسان نه باشند هاآن تحقق كنندهتضميح

 نخواهند متجسم و اعمال حکومت اركان همه در عيار تمام و حداكثر  يور به مذكور

 موظف ايران اسالمي جمهورو»: يه ميشود گفته اصل اين در»: گويدمي او. شد

 اوالً « . بدهد انجام را هايار اين دوم اصل در مذيور هدف به نيل براو، است

 نيست معلوم اينجا. ميشود اشخاص از اومجموعه يا شخص به متعلق وظيفه

، است درست يا آمده قبل اصول در چنانكه. است نظام اسالمي جمهورو يه

 هيئتي يا انسانها برعهده وظيفه، بشود مشخص بايد اينجا آن اخص بمعناو

 .44«نظام برعهده نه بشود گذاشته انسانها از

 رانون نيز و مذاكرات مشروح از برآمده مفهوم محققان از برخي، ديگر يرف از

 دولت در كه سبب بديح، ررائت ايح در. ارندانگمي حقوري دولت با مترادف را اساسي

 دولت»، كندمي پيرو  آن احکام و شريعت نظير پيشيني رواعد از گذاررانون حقوري

 روا ، بنابرايح .«است شرع رواعد به ملتزم و رانونمند دولت جنس و نوع از اسالمي

 رابل شده بيان نظر، حال ايح با. 45نمايند تبعيت پيشيني مباني و رواعد از بايد دولت

                                                                                                     
 . ٧3٧-٧39همان، جلد اول، صص  43
 . ٢٧9همان، جلد اول، ص  44
، «ايران رضايي نظام در رانون حاكميت اصل»اصغر،  مرند ، علي اصل پور طرج محسني، طريد و 45

 . 99-1٠٠، صص 6 ، شماره139٢، اسالمي حكومت
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 حقوري دولت در شده ساخته پيش از رواعد ماهيت و جوهر اينکه علت به. است نقد

 مقررات و شرع جنس از دريقاً ، است گرطته پا محور انسان و زميح مغرب اروپا  در كه

 اركان ردرت محدوديت، مشترك بشر ِ عقالني اصول جوهر از بلکه. نيست اسالمي

 متنوعي ها برداشت دارا  كه ديني ماهيتي نه و است  بشر ها آزاد  و هاحق و

 رصد چنانچه، ايح وجود با. سازد مي گرجلوه نامحدود را ردرت موارد  در و است

 و مذاكرات مشروح محصول توان با تسامح مي حداكثر، باشيم داشته جديد  تلفيق

همراستا با . ردآو شمار به «ملتزم به روانيح اسالم دولت» يک را اساسي رانون اصول

نظام رضايي ايران را دارا  حاكميت شرعي رانون ، برخي از پژوهشگران نيز، ايح نظر

 46.اندو نه حاكميت رانون صرف دانسته

 

 انتظامي دولت. 5

 تلقي حقوري دولت برخالف و ديگر ا گونه به انتظامي دولت در وضعيت

 اهرم عنوان به رانون از موارهه، دولت ايح در. است نابهنجارتر وضعيت ايح كه شودمي

 وارع در. شودمي استفاده مردم مسائل و امور تنظيم و كنترل راستا  در ابزار  و

 به رانون مفهوم ايح در علت هميح به و دارند تسلط رانون بر دولتي ها دستگاه

 دولت. دارد احايه رانون بر كه است دولت ايح بلکه. ندارد حاكميت حقيقي معنا 

 اطراد برا  رأساً و نيست اساسي رانون در برتر ها هنجار مراعات به مکلف يانتظام

 حکومت ردرتمند اراده در رانون مفهوم ايح در، ديگر تعبير  به. كندمي مقرر تکليفات

، رو هميح از. شودنمي مکلف و محدود هاچهارچوب و اصول با و شودمي متجلي

 ها  سازوكار و رانوني الزم ها حمايت از حاكميت مطلق اراده مقابل در شهروندان

 . 4٧نيستند برخوردار تضميني

 

 اساسي قانون خبرگان مجلس در انتظامي دولت مفهوم ارزيابي. 5-1

                                                                                                     
 پژوهش، «ايران رضايي نظام در رانون حاكميت و شرع حاكميت ميان نسبت»غفار ، هد ،  46

 . 1٢٨، ص 36 ، شماره1391، حقوق

 . ٢6٢، ص پيشيح اكبر،علي ،ازندريانيگرجي 4٧
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 معتقد حقوري دولت به نسبي يور به كه بودند گذارانيرانون اينکه رغم به

 دولت در ودموج مفاهيم به كه شدندمي ياطت هم اشخاصي مقننان بيح در اما باشند

 طارد كه اطراد  برا  كردن مقرر تکليف روشحِ نمونه. باشند داشته اعتقاد انتظامي

 اصل درباره مذاكره ورت به املشي رباني و گرجي منيره بيانات در، هستند الزم حقوق

 املشي رباني و گرجي منيره. شد نمايان، است هارسانه به مربوز اصل كه نه و بيست

 چهارم ركح به بدبيني با است توأم كه هاآن بر كنترل و هارسانه ا بر حدود ترسيم با

 گرجي. كنندمي دريغ آنان از را هارسانه آزاد  و حق، جامعه منور چراغ و دموكراسي

 : گويدمي آن ها رسمت تشريح و مفهوم بيان با

 گروهي هاورسانه و مطبوعات سير خط خواستيم ما اول اصل اين در»

 خطيرو مسئوليت چه يه بكنيم مشخص را اينها امثال و تأتر و سينما و

 و عقايد و اركار نشر و بيان»: يرديم شروع جور اين اصل اين روو، دارند

. شودمي هايتاب و هانشريه همه شامل يه «مطبوعات طريق از مطالب

 جامعه ررهنگ به خدمت جهت در گروهي هاورسانه و نوار و تأتر و سينما»

 بخواهد يسي اگر احتماالً يعني «است آزاد سازنده انتقادات و اركار تنوير و

 بكنند انتقادو واقعاً و يند پيدا غيبت جنبه اينكه نه البته، يند انتقاد دولت از

 و اغتشاش و عمومي اركار زدن برهم قصدشان و باشد سازنده يه

 جمهورو ژيمر عليه تبليغات: رباني). . . است آزاد، نباشد ديگر هاوناراحتي

 تأتر و هارسانه و تبليغات اين مشي خط خواستيم ما اوالً. . . (چطور؟ اسالمي

 در يعني باشد بسته خالرش راه اول همان و باشد راه اين در هااين امثال و

 در است آزاد يه مطبوعات اين و هاروزنامه اين. بكند يار تواندمي جهت اين

 باشد داشته سازنده انتقاد و يند عمومي اركار تنوير يه است آزاد جهت اين

 اسالمي جمهورو جامعه يه باشد جامعه اين ررهنگ به خدمت جهت در و

 نه و سوسياليست جامعه يک يا يمونيست جامعه يک جهت در نه. است

 سمت به رسانه ها حريت تحقق راستاو در، ترتيب اين به« . . . آنها امثال

 آنچه تشخيص مورد در. . . بكنند ترلين يه هستند اداراتي»، روق جهات
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 يه هست تشكيالتي و موسسات اينجا گفتم، عمومي است عفت مخالف

 نهي و معروف به امر تشكيالت همان است ممكن و بدهد تشخيص تواندمي

 .4٨«باشد داريم يه منكر از

 كه موسسي نمايندگان از تعداد  باور در انتظامي دولت خاص برداشت ظاهراً

 و وضع، است اطراد حقوق تضميح و ردرت تنظيم حاو  كه اساسي رانون ،است ررار

 ا نشانه بيشتر، شد خواهد آورده كه بعد  ها نمونه. بود دوانده ريشه، كنند تصويب

، بهتر تعبير  به. نيستند آن تعريف عيح دريقاً و هستند انتظامي دولت از برداشتي بر

 . كرد رلمداد انتظامي دولت مفهوم پذيرش زا ا نشانه را نمايندگان سخنان توان مي

 ارائه با ايشان. داشت باور مفهوم ايح به كه است ديگر  مقنح اكرمي

 جهت به معتقد، جديد اساسي رانون بنياديح اصول مثابه به بند سه در پيشنهاداتي

 و حکومت بيح روابط از ررائتي. است اسالم سمت به مردم اعتقاد  خواست به دادن

 دارد مطابقت اطراد باور به آتي حکومت اراده تحميل با آشکارا كه كندمي يرادا مردم

 اطراد برا  حقوري بلکه، دهدنمي ررار اصولي چهارچوب در را دولت اركان تنها نه و

. است مطرح مكتب و اسالم ييان مسئله امروز»: كندنمي پيشنهاد زمينه ايح در

. باشيم ع ي  اسالم بطرف مردم جانب و جاذب، ررتار و گفتار و نوشتار در. . 

 تهمت و آشكار متررين و مالء با ضديت در انبياء قرآني قياره يه ينيم يارو

 .49«...شود زدوده ها

 در را انتظامي دولت مفهوم. است ررشي، رسمت ايح در نهايي گذاررانون

 و  سخح در، وارع در. كرد شناسينشانه توانمي اكرمي نظر از بهتر او ها گفته

 درباره پيشنهادات ارائه هنگام به و . دارد تر شفاف و بيشتر نمود انتظامي دولت

 اساسي رانون در طقيه واليت گنجاندن با كه بود عقيده ايح بر، اساسي رانون كليات

 خداوند دستورات صورت به اسالمي حکومت كه داشت خواهيم سرپرستي هميشه

 تحقق برا  ررشي. گرطت خواهند ررار اياعت مورد حکومت اوامر و شودمي متجلي

 يه بكنيم تربيت بصورتي را ملت و»: نمود مطرح را پيشنهاد ايح، امر ايح

                                                                                                     
 . 645-646، جلد اول، صص روح مذاكرات، پيشيحمش 4٨
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 گربيان وضوح به ايشان پيشنهاد .5٠«باشد االطاعه واجب حكومت دستورات

 واليت ساز رانوني با توانمي آن مطابق كه است انتظامي دولت از شکلي تأسيس

 اسالمي حکومت دستورات از مردم كه كرد كار  آن يبق مردم تربيت و اسالم و طقيه

 رانون رالب در را حکومت ها ايده توانمي، ررشي باور به، ترتيب بديح. نمايند اياعت

، باشد مردم اختيار در حقوري مدرن ها ابزار و حمايتي حقوق اينکه بدون و درآورد

 . شوند مجبور اسالمي حکومت از اياعت به

 

 مفهوم قانون به مثابه ارزش. 6

 گذار رانون و طراگير ارزشي عنوان به رانون بيح طوكوياما طرانسيس نظر از

 و توانايي معنا  به گذار رانون. دارد وجود تفاوت موسس يا مقننه روه توسط

 بر. پردازندمي روانيح تدويح و وضع به صالح ها نهاد و مقامات كه است اختيار 

 موضوعه مقررات نظارت تحت رانون مجر  و واضع مراجع و اشخاص، هپاي هميح

 عمل رانون محدوده در بايستي هايشانصالحيت انجام پايان تا آغاز از و هستند

 در) حقوري انتزاعي اصول شاملِ، است نهاد  معنا  به، تمايز ايح در رانون. نمايند

 يک حول را متنوع ها گروه و اطراد يا مختلف اجتماعات كه( مختلف صور و اشکال

 و عام معنايي رانون حاكميت هنگامي، اعتبار بديح. كندمي تنظيم و تجميع جامعه

 مقننه روه توسط روانيح تصويب و نگارش طرآيند بر( رانون) نهاد ايح كه دارد گيرهمه

 سياسي ارتدار از كه اشخاصي تصميمات و اعمال و باشد داشته حکومت موسس يا

 . يابند تنسيق و تنظيم رانون نهاد چارچوب در، دبرخوردارن

. دارد گراتکامل نظريه و گراساختار نظريه ها باور در ريشه طوق تفاوت وجود

 گذار رانون نهاد از مجزا استقاللي دارا  رانون نهاد كه معتقدند گراتکامل باورمندان

 هميح بر. دارد قنينيت و حکومتي تصميمات از جداگانه ا اراده رانون جوهر و است

 همچنيح. كندمي محدود و كنترل را حاكمه روا  اعمال و مصوبات رانون نهاد اساس

 و است بوده موجود شوند وضع مدرن شيوه به آنکه از پيش مديد ها مدت رانون

 از مشتق را رانون گراساختار نظريه اما. كردندمي مراعات خود ميان را آن آدميان

                                                                                                     
 . ٧3همان، جلد اول، ص  5٠
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 گرطته تنشا رانون ساختارگرايان ديدگاه از. آن از مستقل نه و داندمي گذار رانون

 را جامعه مسائل و مشکالت خردمندانه و تدريج به كه است دولت و مقنح اراده از

 51.كند حاكم جامعه بر اجتماعي نظمي يريق ايح از تا دهدمي ررار خوانش مورد

 

 قانون خبرگان لسمج در ارزش مثابه به قانون نهاد به هاديدگاه. 6-1

 اساسي

 مورد موسس رانونگذاران توسط نادر  موارد در ارزش مثابه به رانون ديدگاه

 بطور  نمايندگان از معدود  توسط تنها. است شده مطرح جد  يور به و وارع توجه

 همانطور. است گرطته ررار بحث مورد، دارد مبحث ايح با مفهومي ررابت شان آرا  كه

 اطکنده سايه امور همه بر انتزاعي ارزشي همانند رانون حکومت عنام ايح در، آمد كه

 ها ديدگاه جريان دو شما  در موسس وكال ، راستا ايح در. گيرد مي بر در را هاآن و

 ا عده و اندداده ررار معيار را الهي احکام و شريعت برخي. اندكرده مطرح را خويش

 ايشان. است ا خامنه محمدسيد نخست گروه بارز نمونه. را آنان مناطع و مردم حقوق

، است نشده گذاشته پرسي همه به پيشنهاد  اساسي رانون كه زماني تا، دارد اعتقاد

 اسالم احکام و شريعت با كه كنيممي تعييح را اجتماعي ها  عرصه و روانيح همه

 مباني با ياساس رانون و  نظر به. داد خواهند انجام طقها را ايح و شد خواهند منطبق

 گوناگون ها حوزه و گذار رانون سرنوشت تمامي بر و گيردمي شکل زير ارزشي

 :شودمي حاكم جامعه

 موضوعاً  و است رارغ اصالً، است القوانينام تدوين مقام در يه يسي»

 آينده جا همين در دارد صالحيت و اندنگررته پا آن براو ررعي قوانين هنوز

 را يار اين اينجا در ميخواهيد شما اينكه يما. دين عوض را قوانين تمام

 داريد شما. ..ينيد عوض را قوانين تمام خواهيدمي شما اينجا در. ..بكنيد

 اجتماعي و رردو و ررهنگي، اقتصادو، حقوقي هاونهاد و ينيدمي را اينكار

 قانون اين تدوين، نشده انجام ررراندوم يه مادام. ..ينيدمي عوض داريد را

                                                                                                     
 ، شماره139٠، مهرنامهعزيز ،  آرشترجمه ، «ونران حکومت ها  بنياد»طوكوياما، طرانسيس،  -5 51

 . 39-4٠، صص 15
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 همين، يند تصويبش ررراندوم اگر يه است مجلس اين نمايندگان عهده به

 بر حايميت ما ررراندوم موقع تا االن از لكن. شودمي اساسي قانون، قانون

 به را مجلس اين ارراد بقيه و خودمان تكليف توانيممي يعني. داريم امر اين

ه ب چه داستخ از حكم»، مسير اين در و ترتيب بدين« ينيم تعيين ايثريت

 باشد بنا اگر اما و گذاروقانون و يلي معناوه ب چه و خصومت رصل عنوان

 شودمي را اين، يند تدوين را هاييچي  يک باشد داشته حق مجلس اين

 بگذرانيم قانوني بنشينيم گويندمي وقتي. ..گفت هم اعم معناوه ب تشريع

 و است ما وظيفه اعم اومعنه ب تشريع بنابراين، اهلل احكام محدوده در رقها

 در ما معنا يک يه. هستند متشرع آقايان همه، هم آينده مقننه مجالس در

 خواهد يه قوانيني اهللشاءان. ..داريم تعيين حق اهلل حدود محدوده آن

 .5٢«است تشريع و قانون اهلل حدود محدوده در گذشت

 مرحوم، شودمي شامل را رانونگذاران از رليلي تعداد كه جريان دوميح نماد

 همچون اساسي رانون وضع بنياد را ملت مطالبات و اطراد حقوق او. است ا مراغهمقدم

 و زمانيطرا و دارد اسالمي مبنايي البته صد كه كندمي تلقي انتزاعي و طراگير ارزشي

 به توانمي ردرتمند و تازه سال صد چهار و هزار از پس جهاني و ابد  و مکانيطرا

 است ايح در نخست گروه با ا مراغه مقدم امثال تفاوت، حال ايح با. كرد هعرض مردم

 اما پنداردمي ديني را آن ريز پايه و داندمي مردم حقوق و برابر  بر را اصل و  كه

 انتزاعي ارزش ايشان. دهندمي ررار اهلل احکام و شريعت بر را رانون اساس ربلي جريان

 :كنديم بيان چنيح را خود نظر مورد

 اساسي قانون، ايران مسلمان مردم خواست اساس بر بايد امروز ما»

، گذارد خواهد تأثير آينده هاونسل و ايران مردم سرنوشت در يه را ايران

 امروزو طبقات عموم خواست تها نه بايد ما. نمائيم پيشنهاد ملت به و تنظيم

                                                                                                     
ها  اطزونتر در اينباره، بنگريد به: شاكر ، . برا  تحليل1٧3مشروح مذاكرات، همان، جلد اول، ص  5٢

 حقوق پژوهشنامه، «ايران اسالمي جمهور  اساسي رانون نظر  ظرطيت در تأملي»رضا،  سيد

 . 45-46، صص ٢ ، شماره13٨3، اسالمي
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 در اسالمي ديد وسعت و نگروواقع با را آينده هاونسل هاوخواست بلكه

 آزادو شايستگي ايران مردم. ..نمائيم پيشنهاد ملت به و تنظيم و بگيريم نظر

 شكورائي باعث آزادو. دارد عدالت به احتياج ايران جامعه. دارند را عدالت و

. ..است متعالي هاوانسان سازنده اسالم و است انسان اعتالو و پرورش و

 يه عادالنه اساسي قانون تنظيم و زمال تدابير اتخاذ با يه هست ما وظيفه

 نگه محفوظ را اتحاد اين، باشد جامعه اقشار و طبقات عموم منارع حاوو

 . 53«داريم

. است تکاملي نوع از، مذكور جريان دو هر در ارزش مثابه به رانون، هاايح همه با

 ينيتقن نهاد از جدا ارزشي اصول وجود به معتقد گوناگون صور با گروه دو هر چون

. اطکندمي سايه جزئي و كلي امور كليت بر عام يور به و دارد ررار آن مبنا  كه هستند

 برابر  و حق شمايل در ديگر  و شودمي ظاهر تشيع مقررات و شرع صورت با يکي

 . گرددمي متجلي ملت مناطع و

 

 خاتمه و نتيجه

يستي بر با 135٨داور  سخنان نظر  و تفاسير رانونگذاران اساسي در سال 

وارعيت ايح است كه در . اساس شرايط تاريخي ويژه حاكم در آن دوران صورت گيرد

وضعيت خاص انقالبي و سياسي بر نگارش و وضع رانون  5٨و  5٧ها  مقطع سال

ها  هماهنگ با انقالب اسالمي در صدد ثمره اساسي چيره شده بود و اكثر جريان

زگار بکارند و در آينده به تدريج ميوه آن را خواستند در همان رونهالي بودند كه مي

كساني كه در جايگاه نماينده مردم در مجلس ، بر ايح اساس. به نظاره نشينند

توان حقورداني را در آنان اغلب سياسيِ انقالبي بودند و كمتر مي، موسسان نشستند

آن(  از مطالعه در جلد چهارم صورت نهايي مشروح مذاكرات )راهنما . سراغ گرطت

هويداست كه تعداد حقوردانان حاضر در مجلس خبرگان رانون اساسي كمتر از 

ها  سياسي و انقالبي انگشتان دو دست است و اكثر آنان در صدد به ثمر رساندن ايده

گرچه . خويش بودند كه مطابقت حداكثر  با مفاهيم و مباني حاكميت رانون نداشت
                                                                                                     

 . 4٠-41همان، جلد اول، صص  53
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بطور حداكثر  در خالل سخنان خبرگان ها  حدارلي و در مصاديق نادر ديدگاه

ها  آنان بيشتر با شتاب در تکاپو  استقرار و تثبيت گزينه. رانون اساسي بيان شدند

طقهي و سياسي خويش بودند و نه تأسيس نظام سياسي و حقوري در راستا  تنظيم 

و تحديد ردرت و اركان آن و نيز پيش بيني و تضميح حق ها و آزاد  ها  ملت كه 

تأمل  54.ف اساسي حاكميت رانون و مهمتر مفهوم و محتوا  رانون اساسي استهد

گر ايح است ساز  و نمود آن در كشور نشاندر ظاهر رانون اساسي و نيز رويه اجرايي

كه اگر به ظاهر ردرت تعييح و چهارچوب بند  شده و پاره ا  از حقوق ملت در آن 

 . كمتر مفاد آن عملياتي شده است اما اغلب شکلي نظر  ياطته و، مقرر گرديده

ا  در كليت مشروح مذاكرات مرتبط با موضوع ايح پژوهش مطالعه، عالوه بر ايح

بيانگر ايح است كه تعداد رابل توجهي از نمايندگان مجلس خبرگان رانون اساسي 

گفتند كه ما به حقوردان نياز نداريم و شناخت ما از حقوق اسالمي كاطي صراحتاً مي

گذاران اساسي با چنيح برداشتي توجهي به وضع رانون يبيعي است كه رانون .است

، اساسي مطابق حاكميت رانون كه لزوماً بايستي در كار تقنيني در نظر گرطته شود

ها  طوق نمايانگر سطح برداشت مقننان از حاكميت پيامد جمع تحليل. اندنداشته

مانطور كه در متح اصلي مقاله مشاهده ه، بديح ترتيب. رانون و كار رانونگذار  است

تعداد كمي از نمايندگان روه موسس سازگار و هماهنگ با مفاهيم حاكميت ، شد

رانون سخح گفتند و عده نسبتاً زياد  از آنان مغاير با حاكميت رانون آرا  خويش 

 به يور  كه. كردندها  حاكميت رانون گفتگو مينمودند يا خارج از ايدهرا بيان مي

نامه داخلي مجلس مفهوم حدارلي و مناسب حاكميت رانون به ويژه در اجرا  آييح

ها  آنان نداشت و در صورتي كه برداشت ا  در گفتارموسسان ارج بايسته و شايسته

، حداكثر آنان در مجلس خبرگان بايستي به سمت تعريف مناسب حاكميت رانون

، انون گرايش و تمايل داشته باشنددولت حقوري و برداشت شکلي و ماهو  حاكميت ر

رانون به مثابه ، شمار بودند و اغلب به سمت مفهوم شکليباورمندان مفاهيم اخير كم

ارزش و بعضاً دولت انتظامي و نيز مغاير با معنا  پذيرطته حدارلي حاكميت رانون 

 .گير  داشتندجهت
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 منابع

 يتاب

 ،عبد : در، «رانون حاكميت با سياسي ساختار تناسب»، سعيد، حجاريان -

 . 13٨9، دوم، تهران، ايران در قانون حايميت معماو عباس،

لد، دوركيح - نا مد، ،در: راسنننخ، «هاجد  گرطتح حق»، رو حق و  مح

 13٨1، اول، يرح نو، تهران، مصلحت

، میزان، درآمدی بر روش تحقیق در حقوق، محمدنور، صبری -

 1388، سوم

 قانون ی نها بررسوو  مجلس مذاکرا  مشوورو  صووور  -

 فرهنگی امور کل اداره، تهران، ایران اسالم  جمهوری اساس 

 اول جلد، 1364، اول، اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و

 .دوم و

، اول، خرد مینوی، ایران درباره تأمل ، جوادسیییید، طباطبایی -

 . 1392، دوم جلد

سفی -  فرهنگ، قانون حکومت و جاویدان صلح، اهللهدایت، فل

 . 1390، ولا، نو نشر

، دادگسیی ر، های  در حقوق عموم گفتار، ابوالفضییل، قاضییی -

 . 1375، اول

 حسییی محمد، دولت و حقوق محض نظریه، هانس، کلسیی  -

 1394، اول، دانشگاه و حوزه پژوهشگاه، جهرمی تمدن

: در، «حقوقی گرایی اثبییا »، برایییان، لی ر و جولزال، کلم  -

صر مکاتب، پ رسیی  سفه معا  حسیی محمد ترجمه ،حقوق فل

 . 1395، اول، انسانی علوم ترجمان، دارخویش  
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، غرب در حقوق  تئوری مختصوور تاریخ، موریس جان، کلی -

 . 1388، دوم، نو طرح، راسخ محمد

 ،اسووواسوو  حقوق تکاپوی در، اکبر علی، ازندریانی گرجی -

 . 1388، دوم، جنگل

مالمیری - مد، مرکز  یت، اح فاهیم، قانون حاکم بان ، م  و م

شت سالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز، هابردا ، دوم، ا

1385 . 

بایی موتمنی - باط مت ،تطبیق  اداری حقوق، منوچهر، ط ، سییی

 . 1391، پنجم

س ، فرانک، ویبر - ، جدید قوای تفکیک و انتخاب  غیر دموکرا

 . 1394، خرسندی ،اول، همکاران و اکبر علی، ازندریانی گرجی

 ،حقوق  دولت سوووارتار و نظری مبان ، محمدرضیییا، ویژه -

 . 1390، اول، جنگل

، یازدهم، نی ،حسی  بشیریه، های دولتنظریه، اندرو، وینسنت -

1395 . 

، 1391، سییوم، سییمت ،حقوق اداری تطبیق ، مهدی، هداوند -

 . جلد اول

سیینجی پژوهشییی پیرامون نسییبت»، حمید و دیگران، اسییدی -

، «ا.ا. حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی ج

 . 36شماره ، 1391، ژوهشنامه حقوق اسالم پ

مفهوم حاکمیت »، حسی محمدسید، کاظمینی و فیروز، اصالنی -

، «ا.ا. قانون و برداشیییت از بن با تدکید بر قانون اسیییاسیییی ج
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 . 26شماره ، 1390، مطالعا  انقالب اسالم 

لت»، جوزف، رز - قانون و فضیییی یت  حاکم باب  ، «های بندر 

 . 11شماره ، 1388، ق اساس حقو، لیلی منفردترجمه 

 اسییاسییی قانون نظری ظرفیت در تدملی»، رضییا سییید، شییاکری -

سالمی جمهوری سالم ، «ایران ا شنامه حقوق ا ، 1383، پژوه

 . 23شماره 

برش ترجمه ، «قانون حکومت بنیادهای»، فرانسییییس، فوکویاما -

 . 15 شماره، 1390، مهرنامه، عزیزی

و حاکمیت قانون در  نسبت میان حاکمیت شرع»، هدی، غفاری -

 . 36شماره ، 1391، پژوهش حقوق، «نظام قضایی ایران

 اصییل»، اصیی ر علی، مرندی اصییل پور فرج و فرید، محسیینی -

، اسووالم  حکومت، «ایران قضیییایی نظام در قانون حاکمیت

 . 68شماره ، 1392
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Conceptualizing Rule of Law in Proceedings 

of Iran Constitution 1979 
Ali Daraee  

Ali Ghanei 

 

Abstract 

Proceedings of Iran Constitution 1979 is not considered in a 

critical way and in philosophical analysis of law in the new 

legal sources and researches after ratification and 

implementation of the Constitution. The main function of the 

rule of law is to establish an unbreakable relationship with the 

concept of the constitution-the attainment of power and 

securing the rights and freedoms of individuals. Hence, the 

assessment of the concepts of rule of law in the proceedings of 

Iran Constitution 1979 is of increasing importance in the 

history of contemporary Iranian constitutional law. From the 

relatively new term of the rule of law, many concepts and 

perceptions are extracted. For this reason, so far, various and 

numerous interpretations and meanings from the rule of law 

have been inferred and presented. The minimalistic concept is 

the most abstract and most appropriate definition. The law-

governed government and its opposite, law enforcement 

government, are the concept of law as value and the 

conceptual and material conception of other important 

concepts which are expressed primarily by the philosophers of 

law from the rule of law. The definition of these concepts and 

their critical adjustment with speeches and readings described 

in proceedings of Iran Constitution 1979 constitutes an 

analytical-descriptive as well as comparative research which 

is performed in this paper with reference to the basic 

resources.  
Keywords: Concepts of rule of law, Proceedings of 

Constitution, constitutional legislators’ opinions, Assembly of 

Experts for Constitution.  


