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               پذیری مقدمه قانون اساسیقابلیت استناد

 1جمهوری اسالمی ایران

 *ايبر گرجي ازندريانيعلي

 ** سيدسعيد سجادو

 چكيده

ست  سي ا سا سالمي ايران بخشي از رانون ا سي جمهور  ا سا كه ديباچه رانون ا

نده برخي از خط ياديح و حقوق مشنننيدربردار با حقوق بن ها  مرتبط  جار ها و هن

ستنادپذير  -نهاد  ست تا رابليت ا شده ا شش  ست. در ايح پژوهش كو حاكميتي ا

در ايح   ايح ديباچه در برابر شننورا  نگهبان مورد بررسنني ررار گيرد. بديح منظور

س آراء و نظرات دكتريح و در پژوهش، سنناختار زباني ديباچه رانون اسنناسنني و سننپ

شورا  نگهبان مورد بررسي وارع  نهايت نظرات مجلس خبرگان رانون اساسي و رويه

ها گواه بر آن بوده كه ديباچه رانون اسنناسنني طارد شننده و در مجموع، ايح بررسنني

رابليت استناد پذير  است. مشروح ايح پژوهش در ادامه، صحت ادعا  طوق را تأييد 

  خواهد كرد.

 هايليد واژه

 .رانون اساسي، مقدمه رانون اساسي، استنادپذير ، شورا  نگهبان
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 مقدمه

روانيح و مقررات ادار  و در كل همه  در نظام حاكميت رانون همه رواعد و

هنجارها  حقوري دارا  ارزش يکساني نيستند و روابط آنها تابع نظم سلسله مراتبي 

گيرد. بر اساس ايح مراتب هنجارها  مرجع ررار مياست كه در رأس ايح سلسله 

نظام سلسله مراتبي، هنجارها  مادون بايستي با هنجارها  مرجع مطابقت نمايند. 

البته منظور از هنجارها  مرجع رواعد و مقرراتي است كه در صدر نظام حقوري ررار 

مجلس به عنوان گيرد و دادرس اساسي موظف به پاسدار  از آنها در برابر مصوبات مي

هنجارها  مرجع و رواعد حقوري عالي  هنجارها مادون است. رانون اساسي از جمله

است كه بر تمام امور و شئون عالي كشور حاكم است. از سويي ديگر روانيح اساسي 

متشکل از يک مقدمه )البته ايح اصل شامل همه روانيح اساسي نيست( و بخش 

باشند. اصول رانون اساسي بدنه اصلي آن سي ميديگر  تحت عنوان اصول رانون اسا

دهد و در اينکه دادرس اساسي در مقام دطاع از رانون اساسي موظف را تشکيل مي

تواند مقدمه رانون به آنهاست، جا  شک و شبهه نيست. اما آيا ايح نهاد مي به استناد

نها استناد اساسي را همچون اصول رانون اساسي سرلوحه كار خود ررار دهد و به آ

پذير  مقدمه رانون اساسي در جمهور  اسالمي ايران هدف نمايد؟ بررسي استناد

شود كه بدانيم ضرورت انجام ايح تحقيق زماني مشخص مياصلي تحقيق حاضر است؛ 

ها و هنجارهايي است كه در آن مقدمه رانون اساسي جمهور  اسالمي حاو  گزاره

اند. همچنيح با سي مورد حق و تکليف وارع شدهبرخي از نهادها و مقامات عالي سيا

ها  هايي برخورد كه به تضميح آزاد ها و هنجارتوان به گذارهنگاهي به آن مي

 اند.بنياديح پرداخته

 

 بررسي به لحاظ زبان حقوقي .1
هر علمي زبان مخصوص به خود را داراست كه بايستي آن را به يور دريق رعايت 

برد و از اهمال و سهل انگار  در را در م نا  خاص خود به كارا  نمود و هر واژه

جا  م اني آنها خوددار  كرد. گرچه ممکح است ها و توس ه و تضييق بيكاربرد واژه

تصور شود آنچه مهم است مفاد و م ناست و الفاظ اهميتي ندارند، اما ايح طکر توهمي 

پرهيز از ابهام و اجمال مطالب  بيش نيست الزم است برا  جلوگير  از خلط مباحث و

 .2و واژگان و زبان مخصوص هر علم را در جا  خود و به يور دريق به كار برد
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تر است. زبان حقوري در نظر ايح امر در علم حقوق و علوم مرتبط با آن ضرور 

دانان ايح نکته را مفهوم است . حقوقگاه نامأنوس و گهعامه مردم زباني طني، بسا نا

توان از ايح زبان، هر چند پيچيده پذيرند؛ اما م تقدند كه به سادگي نميبيش مي كم و

و ناآشنا چشم پوشيد. به هميح خاير در ادامه ايح مطلب به بررسي ماهيت زبان 

 حقوري و سپس نحوه اعمال ايح زبان در مقدمه رانون اساسي خواهيم پرداخت.
 ماهيت زبان حقوقي .1-1

يشه از گزارش لفظي آن دشوار است. اما توجه به ايح جدايي غالباً جدا كردن اند

بايسته است. در وارع انديشه حقوري، سرچشمه رواعد حقوري و منشأ تکويح مفاهيم 

حقوري و بسط و پرورش آنهاست، حال آن كه زبان حقوري وسيله و ابزار و بنابرايح 

اصطالح ها شهرت ياطته  گزارشگر و ناشر ايح رواعد و مفاهيم است. زيرا حقوق به علم

ا  كه در ديد عرف بي اهميت يا كم اهميت است، در ايح علم است و آوردن واژه

 ممکح است آثار مهمي داشته باشد.

بايد بپذيريم كه بيان حقوري الزم است از كيفيت خاصي برخوردار باشد تا اهميت 

ها بايد و عبارتها پرداز  حقوري آشکار گردد. در حقوق جملهساز  و عبارتجمله

ا  بيان شوند كه جامع و مانع باشند و اوامر ها  كامل و پرمايهدر اشکال و طرمول

ا  باشد كه بتواند صريح رواعد عمومي را آشکار سازند. پس بايد بيان به گونه

هايي، با يراحي دريق، گردآور  كند. توطيق در ايح دستورها  حقوري را در جمله

 3روت سبک تحرير تدويح كنندگان خواهد بود.گر امر، گزارش

همچنيح عبارت راعده حقوري بايد از كلماتي ساخته شده باشد كه م اني آنها 

-. الزمه طهم و درياطت م نا  متون و پيش4واضح، دريق، صريح و غير متنارض باشند

بيني راه حل يک مسئله حقوري آن است كه الفاظ و كلمات متناظر با مفاهيمي 

د كه محتوا  دريق و مشخصي دارند. در ايح حالت به هنگام ت ريف مفهوم، باشن

گونه كه شود. بديح ترتيب، همانم نا  يک كلمه يا داللت واژه بيان و گزارش مي

كنند، برچسب يا عالمت جبر  و طيزيکي و شيميايي موضوع خود را ت ييح و بيان مي

 سازد.مشخص مي ها  مربوط به خود رااصطالح حقوري نيز مفهوم

                                                                                                     
 .5ص

و  ٧٨اسننفند ، 1٧، سننال چهل و چهارم، شننماره مجله يانون، «٢زبان حقوري »حبيبي، حسننح،  3

 .36و  35، صص٧9طرورديح 
، د  و بهمح 16، سننال چهل و سننوم، شننماره مجله يانون، «1زبان حقوري »حبيبي، حسننح،  4

 .31، ص 13٨٧
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به عکس اگر كلمه چند م نا داشته باشد يا م نا  آن واضح نباشد، چند راه پيش 

ها را بريرف كرد رو  ماست: يا بايد با ت ريف رانوني كلمه، ابهام و واضح نبودن واژه

و يا با توضيح اضاطي م نا  منظور را مشخص كرد و يا با برگزيدن ت بير جديد م نا  

ش كرد. در م ناشناسي حقوري بايد ايح طرض را پذيرطت كه هر يک از مراد را گزار

كه از زبان عامه به عاريت  ا الفاظ و كلمات بيانگر يک طکر م يح است در نتيجه كلمه

رسد و بنابرايح در شود، پس از نقد و بررسي، يا به م نا  ويژه حقوري ميگرطته مي

تواند مقصود را برساند، جا  خود را نميگيرد و يا چون مقام و مورع جديد جا  مي

سپارد و خود از رلمرو زبان حقوري بيرون به اصطالح طني مخصوص آن م نا مي

تر باشد ت ريفش تر و دريقرود. هر اندازه تحليل و تبييح يک مفهوم حقوري كاملمي

گردد كه اصطالحات حقوري بيشتر با مفاهيم تر مي شود و سبب ميبه كمال نزديک

متناظرشان منطبق شوند و هر اصطالح تنها بيان كننده يک مفهوم خواهد بود. بديح 

سان واژگان حقوري برا  ادا  وظايف ويژه خود بايد خصوصيات راعده حقوري را 

 5گزارش دهد و به ابالغ و القا  ايح راعده بپردازد.

 

 زبان حقوقي ديباچه قانون اساسي جمهورو اسالمي ايران .2-1

توان مقدمه رانون اساسي ايران متني با يک باطت واحد نيست در ايح متح مي

توان انواع زبان ادبي و توصيفي زبان تاريخي و زبان حقوري را مشاهده نمود. البته نمي

ادبيات خويشاوند  آشکار  گذار  ادبيات بر حقوق غاطل شد؛ چرا كه حقوق و از تأثير

توان ايح رابطه را در دو جمله خالصه نمود: طرهنگ هر ملتي با حقوق آن دارند و مي

ملت آميخته است و حقوق هر ملت نيز به نحو بسيار نزديکي به طرهنگ آن ملت 

 7همچنيح حقوق در ادبيات، بيان كننده اصول يک جام ه عادالنه است. 6بستگي دارد.

 5٧ها  خود به شرح ماورع انقالب اسالمي سال ر بسيار  از رسمتايح مقدمه د

باشد مضاطاً در ها طارد ارزش حقوري ميپرداخته است و بديح لحاظ در ايح بخش

ها  يلي ه نهضت، حکومت اسالمي، خشم ها  بسيار  به ويژه در رسمترسمت

اسالمي پرداخته  ملت، بهائي كه ملت پرداخت صرطاً به بيان حوادث منجر به انقالب

باشد و جا  بحث در مورد آنها در ايح تحقيق است كه طارد ارزش و اعتبار حقوري مي

                                                                                                    
 .35و 34حبيبي، همان، صص  5
، ترجمه دكتر مرتضننني كالنتريان، نشنننر آگه، چاپ اول، پاييز ادبيات و حقوقمالور ، طيليپ،  6

 .٨، ص 13٨1
 .9مالور ، همان، ص  7
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ها  بنياديح شايد نباشد. اما در بسيار  از موارد، ايح مقدمه به تبييح حقوق و آزاد 

ملت و همچنيح شيوه اعمال حاكميت از سو  نهادها  حقوري پرداخته است. حال 

شناسي حقوري دارا  ارزش ها به لحاظ زبانه آيا ايح گزارهمسأله اينجاست ك

باشند كه بتوانند مورد استناد دادرس اساسي وارع شوند يا هنجارها  حقوري مي

 خير؟ برا  بررسي ايح مطلب توجه به ايح موارد ضرور  است:

 

  عبارات و اصطالحات درابهام  .1-2-1

را  يک هنجار حقوري ذكر گرديد بايد ها  الزم ببا درت در آنچه در باب ويژگي 

توان وار اً هنجار حقوري ناميد؛ ها  مصرح در ديباچه را نميگفت بسيار  از گزاره

-از يک يرف ديباچه رانون اساسي جمهور  اسالمي با خيل عظيمي از واژگاني روبه

روست كه ت ريفي از آن نشده و در حدود و ثغور آنها اختالطات بسيار است و ايح 

اكتفا  مسئله منجر به ايجاد ابهام گرديده است. در اينجا برا  نمونه به ذكر چند مثال

 كنيم:مي

انسان » باشند اصطالح مي از جمله لغات واصطالحاتي كه درم ني دچار ابهام 

كه  داردما را به ايح سو رهنمون ميمفهوم كلي مقدمه رانون اساسي  است.« مکتبي 

 با ايح رويکرد كه در؛ آيدمکتبي بر مي ها انسان از عهده تنهاحركت به سو  اهلل 

چنيح تبييح شده  «زن در رانون اساسي»مقدمه اهميت نقش زنان زير عنوان  ايح

 است:

زن در چنيح برداشتي از واحد خانواده از حالت )شيئي بودن( و يا )ابزار كار ...  »

زدگي و استثمار خارج شده و ضمح بازياطتح وظيفه رفبودن( در خدمت اشاعه مص

رزم مردان آهنگ و خود همها  مکتبي پيشارج مادر  در پرورش انسان خطير و پر

باشد و در نتيجه پذيرا  مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه ها  ط ال حيات ميدر ميدان

 «اسالمي بر خوردار از ارزش و كرامتي واالتر خواهد بود.

ترتيب روشح است كه نويسندگان رانون اساسي آخريح مرحله از رشد و بديح 

شناسند كه شايستگي احراز صفت ت الي را خاص آن دسته از اطراد مسلمان ايراني مي

نه در مقدمه ت ريف شده و نه « مکتبي»با ايح حال وصف   را پيدا كنند. «مکتبي»

 ت. در اصول رانون اساسي از آن ت ريفي به عمل آمده اس

» ... ذيل عنوان وسائل ارتباط جم ي در عبارت « امت مسلمان » يا منظور از 

امت مسلمان با انتخاب مسئوليح كاردان و نظارت مستمر بر كار آنان به يور ط االنه 

مشخص نيست؛ كه آيا منظور كل يک « در ساختح جام ه اسالمي مشاركت جويند...
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 مانان با تاب يت ايراني است؟ ميليارد مسلمان عالم است يا منظور مسل

ا  روه مجريه به دليل اهميت ويژه» همچنيح در رسمت روه مجريه آمده است: 

كه در رابطه با اجرا  احکام و مقررات اسالمي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات 

حال ايح سؤال رابل يرح است كه آيا اساساً روه « عادالنه حاكم برجام ه دارد و... 

ه مسئول اجرا  احکام و مقرات اسالمي است؟ چنيح برداشتي باعث تشتت مجري

كه با اصل تفکيک روا در اصل پنجاه هنجار  در سطح نظام حقوري خواهد بود چرا

و هفتم مباينت دارد؛ و يا  بريبق اصل يکصد و بيست و سوم ايح روه موظف به 

ح پاسخ به ايح سؤال اجرا  روانيح مصوب مجلس شورا  اسالمي است؟ شايد بهتري

ايح باشد كه روه مجريه موظف به اجرا  روانيني است كه پس از تصويب در مجلس 

شورا  اسالمي يبق اصل نود و يکم رانون اساسي به تأييد شورا  نگهبان نيز رسيده 

 باشد. 

ها  مختلف از وظايف يا مثالً وظيفه رهبر  در تضميح عدم انحراف سازمان

رسمت واليت طقيه عادل آمده است ايح ابهامات را به وجود  اصيل اسالمي كه در

ها يا هايي هستند؟ همه سازمانآورد كه: اواًل سازمانها  مختلف چه سازمانمي

ها آيا مخالف اصل حاكميت هايي خاص؟ ثانياً دخالت رهبر در امور سازمانسازمان

وظيفه رهبر  در ايح خصوص به رانون و يا اصل تفکيک روا نيست؟ ثالثاً نحوه انجام 

 چه صورت است؟

باشند ها در متح ديباچه رانون اساسي دارا  ابهام ميبه هر حال بسيار  از گزاره

توان ت ييح نمود چنيح امر  شايد از يک سو و حدود و ثغور آنها را به درستي نمي

ز سو  باعث ايجاد عدم امنيت برا  شهروندان و سيستم حقوري كشور باشد ليکح ا

تريح حالت دست راضي را برا  تفسير متون يبق شرايط روز بينانهديگر و در خوش

 نمايد.جام ه هموار مي

 

 عدم الزام ياري .2-2-1

آور  ها  مقدمه رانون اساسي جمهور  اسالمي طارد ويژگي الزامبسيار  از گزاره

ور توجه بر آن است در تشکيل و تجهيز نيروها  دطاعي كش» است مثالً ايح گزاره كه 

، از «توجه بر آن است » در اينجا عبارت « .كه ايمان و مکتب اساس ضابطه باشد

 آور  آن كاسته است. ردرت الزام

 المللي نظام اشاره نمود:توان به الگو  روابط بيحها مياز ديگر نمونه

سالمي ها  ارانون اساسي به ويژه در گسترش روابط بيح المللي، با ديگر جنبش» 
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 «كوشد تا راه تشکيل امت واحد جهاني را هموار كند...و مردمي مي

در ايح عبارت آن را از ريد الزام خارج ساخته و به « كوشدمي»استفاده از ط ل 

 آن رنگ و بو  اخالق گرايانه داده است.

در ايح زمينه شايد بتوان گفت رواعد مورد تصريح ديباچه رانون اساسي بيشتر 

گذار عاد  ررار گيرند تا رابليت مايي هستند كه بايستي مالك كار رانوناصول راهن

اجرا داشته باشند. در ايح مورد بايد به ايح نکته اشاره نمود كه نبايد پنداشت تمام 

باشند چرا كه ها  حقوري ميها  مذكور در اصول رانون اساسي نيز، همه گزارهگزاره

 .باشند  ديباچه طارد صراحت و الزام الزم ميهابسيار  از ايح اصول همچون گزاره

مورخ  1543توان به نظريه استفسار  شورا  نگهبان به شماره در ايح راستا مي

در پاسخ به نخست وزير ورت جناب آرا  مهندس ميرحسيح موسو  و  5/1363/1٧

سيد اكبر پرورش وزير آموزش و پرورش ورت رجوع نمود كه در خصوص دايره شمول 

رانون اساسي است،  8اممذكور در اصل سي« وسائل آموزش و پرورش رايگان»عبارت 

 شورا در ايح نظر تفسير  اعالم نموده است:

رانون اساسي و برخي اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را  3٠اصل » 

نمايد و مقصود ايح است كه دولت امکاناتي را كه در اختيار دارد در كل ت ييح مي

هايي كه در رانون اساسي پيشنهاد شده به يور مت ادل يبق رانون توزيع نمايد، رشته

بنابرايح آموزش رايگان در حد امکان كالً يا ب ضًا بايد طراهم شود و با عدم امکانات 

ها مثل ترجيح مستض فان و مست دان بر ديگران اردام كلي دولت با رعايت اولويت

 . 9«نمايد... مي

شود شورا  نگهبان برخي از اصول رانون اساسي را كلي شاهده مييور كه مهمان

داند ايح اصول طارد شرايط الزم برا  يک هنجار حقوري هستند و از ايح و راهنما مي

باشند. ايح اصول مستقيماً ها  مذكور در مقدمه ايح رانون ميلحاظ به سان گزاره

ها و تدويح روانيح و مقررات گذار واجد حق و تکليف نيستند و بايستي در سياست

مادون آنها را لحاظ نمود تا رابليت اجرايي داشته باشند. از ايح منظر ايح اصول رابل 

 مقايسه با اصول اخالري خواهند بود. 

                                                                                                     
صل  8 سي:  3٠ا سا سائل آموزش و پرورش رايگان را برا  همه ملت » رانون ا ست و دولت موظف ا

شور به يور  سرحد خود كفائي ك صيالت عالي را تا  سايل تح سازد و و سطه طراهم  تاپايان دوره متو

 «رايگان گسترش دهد. 
ضا،  9 شوراو نگهبانمؤذنيان، محمدر شارات مركز تحقيقات ، 3591-1380مجموعه نظريات  انت

 .131، ص 13٨1شورا  نگهبان، چاپ اول، 
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تمايز ميان حقوق و اخالق بسيار ظريف است، زيرا هر دو در زمينه واحد  جا  

حتي آنچه را كه ما عادت داريم زير  اند. جز با ايح اختالف كوچک كه اخالق وگرطته

ها  اجتماعي كمتر  نسبت به مشخص داريم دارا  ويژگي« اخالق اجتماعي » نام 

حقوق است. رلمرو وار ي اخالق، وجدان طرد  است، در حالي كه مقررات حقوق 

اند به گروه باشند و همان اندازه كه به طرد نظر دوختهدارا  خصلت جم ي مي

 .10نگرندمياجتماعي نيز 

البته در حوزه نظر  هم نظريه طقدان ارزش هنجار  روانيح اساسي همواره در 

دانان م تقد بودند كشورها  مختلف مطرح بوده است. در گذشته بسيار  از حقوق

كه بخش زياد  از رواعد و مقررات مندرج در رانون اساسي منابع حقوري مستقيماً 

باشند كه كار روا  عمومي ريز مينجارها  برنامهباشند بلکه طقط هرابل اجرايي نمي

را جهت مي دهند؛ لذا رابليت اجرايي آنها تابع وضع هنجارها  حقوري با درجه 

 تر است.پاييح

دانان اعتقاد دارند كه ويژگي هنجار  مختص بخش هرچند برخي از حقوق

اساسي را ها  رانون خاصي از ديباچه رانون اساسي نيست و ايح خصيصه همه بخش

 پردازيم:دربردارد. در ذيل به بيان چند مورد ازايح نظرات مي

ها  رانون اساسي و برتر  آن توان بر ارزش هنجار  تمام رسمتدر ايران مي»  

دانان همراه توان با برخي از حقوقها  حقوري اعتقاد داشت. ديگر نميبر ساير هنجار

مخالفت آن با رانون اساسي نظر داد. ضرورت شد و بر اجراء رانون عاد  در صورت 

و  ٧٢نظارت شورا  نگهبان بر اساسي بودن مصوبات مجلس شورا  اسالمي ) اصول 

باره ارزش هنجار  رانون اساسي جمهور  رانون اساسي( هيچ گونه ترديد  را در 94

ست و رانون اساسي هنجار برتر نظم حقوري ا» ؛ يا «11گذاردنمي اسالمي ايران به جا

 « 12يلبد.انسجام ايح نظم تب يت رواعد طروتر از رواعد برتر را مي

نظران اصوالً چون كل متح رانون اساسي به تصويب مردم البته از ديد ايح صاحب

ها  آن دارا  ارزشي يکسان است و هميح عامل برا  اعطاء رسيده است كليه رسمت

                                                                                                    
سي حقوقلو  برول، هانر ،  10 شنا شري ت پناهي، چاپ ، ترجمه جامعه  ضي  ضل را سيد ابوالف

 .5٠، ص 13٨٨يازدهم، بهار 
ساسي ساز  نظم حقوري»زاده، جواد، تقي  11 ، 11، شماره هاو حقوقيمجله پژوهش، «مسأله ا

 .13٠،ص 13٨6نيمسال اول 
مجله دانشكده حقوق ، «رانون اساسي سير مفهوم و منطوق از ديد تطبيقي»راضي، ابوالفضل،  12

 .61، ص 13٧1، آذر ٢٨، شماره و علوم سياسي
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م نيست رانون اساسي را به ويژگي هنجار  به مقدمه رانون اساسي كاطيست والز

ها  آن رائل به تمايز شناسي مورد تجزيه و تحليل ررار داد تا ميان بخشلحاظ زبان

ارزشي و اعتبار  شويم. مطابق ايح نظر دادرس اساسي خواهد توانست در متون و 

باشند نظر خود را مطابق با شرايط روز و اصولي از رانون اساسي كه دارا  ابهام مي

 مورد نياز جام ه لحاظ نمايد.شرايط 

ها  دانان م تقد به ارزش هنجار  تمام رسمتاز سو  ديگر برخي از حقوق

ساختي ها  زبان. ايح ديدگاه با آنچه در مورد ويژگي13اندديباچه رانون اساسي نبوده

تر باشد. چون به طرض ديباچه رانون اساسي مورد بررسي ررار داديم شايد نزديک

ها به لحاظ ها  ديباچه رانون اساسي، ايح گزارهشناسايي عنوان هنجاريت برا  گذاره

 طقدان ساختار زباني حقوري در اجرا همراه با مشکل خواهند بود.

 
 هاو حقوقيبررسي آموزه . 2

بوده است. در   ژرمني-ساليان سال دكتريح منبع اساسي حقوق در خانواده رومي

د كه اصول حقوري از ررن سيزدهم تا نوزدهم استخراج شد؛ و ها بووارع، در دانشگاه

نويس تفوق ها  دموكراتيک و رانونتنها در دوران اخير است كه با پيروز  انديشه

 رانون جايگزيح برتر  دكتريح شده است .

تازگي ايح دگرگوني و توجه به آنچه در عصر حاضر رانون، در عمل نه در تئور  

وار ي دكتريح در مقابل ايح عبارت ساده انديشانه كه: دكتريح  كند، اهميتارائه مي

دهد. بديهي است كه ايح عبارت تنها شود را نشان مييک منبع حقوري محسوب نمي

در صورتي م نا دارد،كه بنا بر عقيده رالب در ررن نوزدهم طرانسه، بپذيريم تمامي 

گنجانده شده است. با ايح وجود ايح حقوق در رواعد حقوري ناشي از مقامات حقوري 

ژرمني است به هيچ وجه رابل ربول به نظر -عقيده كه مخالف تمامي سنت رومي

رسد. امروزه بيش از پيش گرايش به ايح است كه تفسير به صورت مستقل و به نمي

ا  كه ديگر مدعي كشف انحصار  م ني نحو  يا منطقي كلمات رانون عنوان شيوه

 ذار نيست، پذيرطته شود. يا رصد رانونگ

جايز است كه تنها رواعد حقوري را حقوق بناميم. ليکح برا  كسي كه از حقوق 

تر دارد، دكتريح، امروزه نيز مانند گذشته منب ي تر، و از نظر ما درستديد  وسيع

                                                                                                     
سوم، ومي علم حقوقمقدمه عمج فر  لنگرود ، محمد ج فر،  13 ، ص 13٧1، گنج دانش، چاپ 

3٧. 
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شود كه دكتريح ايح نقش در آنجا آشکار مي بسيار مهم و زنده برا  حقوق است.

سازد و نيز، به نحو  بارزتر، در هيم مورد استفاده رانونگذار را مياصطالحات و مفا

ها  كشف حقوق و تفسير روانيح را شود كه دكتريح روشايح وار يت متجلي مي

گذار كار  جز ترتيب گذار مؤثر است؛ غالبًا رانونكند و در ايجاد اراده رانونايجاد مي

ه ياطته و تأييد روانيني كه علما  حقوق هايي كه در دكتريح توس اثر دادن به گرايش

دهد. در اينجا مقصود به هيچ وجه كم بها دادن به نقش اند انجام نميمهيا كرده

گذار نيست؛ ايح نقش در عصر ما در درجه اول ررار دارد و ما بقا  ايح نقش را رانون

ح كنيم. با وجود ايدر شرايط كنوني يک پيشرطت و يک ضرورت حقيقي تلقي مي

شود كه چشمان خود را به رو  كند نبايد سبب شناسايي نقشي كه رانونگذار ايفا مي

روابط وار ي بيح رانون و دكتريح ببنديم و به ديکتاتور  رانون م تقد شويم. دكتريح 

گذارد؛ در اينجا دكتريح يک منبع غير گذار به عمل بر او اثر ميبا وادار كردن رانون

كند. و دشوار ح دكتريح نقشي در اجرا  حقوق نيز ايفا ميمستقيم حقوق است. ليک

رسد كه در ايح كار، جز با رلب وار يت، نقش دكتريح را به عنوان منبع به نظر مي

 14حقوق انکار كنيم.

ا  نظرات ساز  هنوز به شکل شايستهدر ايران به علت نوپا بودن سنت اساسي

رانون اساسي شکل نگرطته است؛ پذير  ديباچه متخصصيح حقوق در مورد استناد

ولي با ايح وجود در ايح طصل س ي شده، همان اندك نظراتي كه  به وسيله علماء 

 بند  جداگانه مورد بررسي وارع شود. حقوري مطرح شده است در دسته

 

 غير قابل استناد بودن ديباچه قانون اساسي  .1-2

ا  نيز مسئله نپرداخته اما به گونههر چند در ايران دكتريح به يور خاص به ايح 

ال  كتب حقوري نبوده كه مطلقاً از ارزش و اعتبار حقوري آن غاطل بوده باشد. در البه

كه در ايح مورد نظراتي حقورداناني نظراتي در ايح مورد مطرح شده است. از جمله 

يشان هر چند . از نظر امي توان به دكتر سيد محمد هاشمي اشاره كرد اندارائه دادهرا 

آن منبع اصلي حقوق اساسي در  136٨و اصالحيه ها   135٨كه رانون اساسي 

رود، اما اسناد ديگر  همچون مقدمه ايح رانون جمهور  اسالمي ايران به شمار مي

و يا رواعد و مقررات منش ب از آن، نيز راهنما و يا حاكم بر امور و شئون كشور 

                                                                                                    
صرنظامرنه داويد،  14 عزت اهلل  ، ترجمه حسننيح صننفائي، محمد آشننور ،هاو بزرگ حقوقي معا

 .13٨، ص 1364عراري، مركز نشر دانشگاهي تهران، چاپ اول 
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ن اساسي را در رديف منابع رانون اساسي ذكر . هر چند ايشان ديباچه رانو15است

رانون اساسي ارزش حقوري ندارد اما  مقدمه» اندكه: م تقد كرده بود اما در عيح حال

به يور  كه عناويح مذكور در آن مبنا  تدويح  زمينه ساز اصول رانون اساسي است

ي مي تواند بنابر ايح نظر ديباچه رانون اساس  .16«رود رانون اساسي به شمار مي

 راهنما  دادرس اساسي ي ني شورا  نگهبان در امر تفسير رانون اساسي باشد. 

در تفسير رانون اساسي بايد به رواعد مهم و الهام  » :بنابه نظر دكتر ناصر كاتوزيان

بخشي كه در مقدمه يا طصول ديگر رانون اساسي آمده و به حقوق مردم اشاره شده 

از اصولي است كه بايد در تفسير  ؛ بلکهاسي ادبيات نيستتوجه كرد. مقدمه رانون اس

به آن توجه كرد. حاكميت الهي در لسان حکما برا  اينکه نمود عيني و زميني پيدا 

 به مردم. -٢به طرد  -1به دو نحو رابل انتقال است:  ،كند

رانون اساسي ما نوع دوم را برگزيده است. حاكميت از آن خداست و هم او ايح 

ت را به انسان واگذار كرده است. رانون اساسي مجموعه ا  به هم پيوسته حاكمي

 است.

اگر اصلي را بدون اصول كلي تفسير كنيم به بيراهه مي رويم. بايد به ايح اصول 

كلي درت كرد، نبايد از كليات و اصولي كه سايه  برسر ديگر عبارات و اصول رانون  

مراج ه به ديباچه رانون اساسي را برا   برخي از نظرات «.17اساسي دارند غاطل شد

اند بديهي است كه كشف اراده مقنح نقش كشف اراده مقنح حايز اهميت دانسته

گونه كه از ظاهر بسيار اساسي در طهم وتفسير رانون دارد. در مورد اراده مقنح همان

اصطالح پيداست منظور رصد و اراده مقنح در انتخاب الفاظ رانون يا جهت كلي 

طلسفه وضع آن در هنگام تقنيح است كه ممکح است مستقيماً و صراحتاً در يک و

  18ماده خاص نيامده باشد.

دانان مانند حقوقاز برخي با نظر  توان در نظام حقوري طرانسهايح نظرات را مي

                                                                                                     
سيد محمد،  15 شمي،  سالمي ايرانها سي جمهورو ا سا شر ميزان، حقوق ا چاپ  ، جلد اول، ن

 .6٨ص  ،13٨5هفتم، زمستان 
 . 6٨هاشمي، همان، ص  16
ساسي»كاتوزيان، ناصر،  17 ، شماره نشريه حقوق اساسي، «اصول منطقي حاكم بر تفسير رانون ا

 .3٠٧، ص 13٨3، 3 
، نشريه حقوق اساسي، «ارزش حقوري مذاكرات شورا  بازنگر  رانون اساسي»واعظي، مجتبي،  18

 .1٨٢، ص ٨3، زمستان 3شماره 
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تالش دانان هم راستا دانست. ايح حقوق 21و كاره دومالبرگ 20، آدامور19سميح يا

واجد  تواندنمي 22اند كه مقدمه رانون اساسيدطاع از ايح نظريه گذاشتهخويش را بر 

ارزش رضايي )به م نا  مستقل در حقوق وض ي( باشد چرا كه مقدمه چيز  بيش 

  .از يک اعالميه در زمينه   اهداف طلسفي، سياسي و اخالري نيست

-اعالميه ها به ويژهايسميح ضمح وارسي محتوا  مضاميح مندرج در ايح اعالميه

ها  حقوق ب د از انقالب آنها را اصولي طلسفي و اخالري گرطته كه عار  از ارزش 

 . 23اندحقوري است زيرا مفاهيم آن كلي و حاو  اصول مبهم و گاه غير مشخص

توان نتيجه گرطت كه در نظر ايح از مجموع آنچه در ايح مبحث گفته شد مي 

اسالمي مستقالً از سو  شورا  نگهبان انديشمندان ديباچه رانون اساسي جمهور  

تواند در نظرات تفسير  يا مشورتي خود در رابل استناد نخواهد بود اما ايح شورا مي

 باب رانون اساسي به مقدمه رجوع نمايد.

 

 اعتبار مشروط ديباچه قانون اساسي .2-2

مندرج دكتر منوچهر يبايبايي مؤتمني  بر ايح نظر است كه در موارد  كه اصول 

در مقدمه رانون اساسي به صورت رواعد و احکام حقوري تنظيم نشده و دارا  ضمانت 

ها را جزء رواعد حقوري توان آناجرا و يا صراحت و روشني احکام حقوري نباشد، نمي

م ني مخالف 24به شمار آورد. ايح نوع اصول تنها بيانگر ايدئولوژ  سياسي دولت است.

صورتي كه اصول مندرج در رانون اساسي به صورت رواعد ايح عبارت آن است كه در 

و احکام حقوري تنظيم شده باشد و دارا  ضمانت اجرا و يا صراحت و روشني احکام 

 ها را جزء رواعد حقوري به شمار آورد.توان آنحقوري باشد مي

همچنيح دكتر ابوالفضل راضي شري ت پناهي استاد طقيد و برجسته حقوق 

ها  روانيح حقوق اساسي و نهادها  سياسي ضمح اينکه از ديباچه اساسي در كتاب

دارد كه با مالحظه جميع اساسي با عنوان اعالميه حقوق ياد كرده است بيان مي

                                                                                                    
19 ESMEIN  
20 ADEMORE  
21 CARRE DE MALBERG(C.), Contribution à la théorie générale de l’ 

Etat, Sirey,1e  éd, 1928, p. 580. 
22 Le Préambule de la Constitution 
23  MORANGE, Jean, La Déclaration des droits  de lhomme et du 

citoyen, Que Sais je, PUF, 2e éd.,1989, p. 98. 
، ص 13٨3 ، تهران، انتشنننارات سنننمت، چاپ نهم،حقوق ادارو. يبايبايي مؤتمني، منوچهر،  24
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ها دارا  ارزش مشابه جهات بايستي چنيح نتيجه گرطت كه رواعد مندرج در اعالميه

ني و وضوح اجرايي كامل اند و اگر در موارد  از روشبا رواعد متح رانون اساسي

برخوردار نيستند حدارل دستورال مل و الگوهايي برا  رانونگذار و روه مجريه به شمار 

  25مي آيند و بايد مورد اياعت ررار گيرند.

در نظام حقوري طرانسه، بر يبق برخي نويسندگان مانند دومنيک تورپح شرط 

برخوردار  از عنوان هنجار مرجع برا  اصول و مقررات مندرج در مجموعه اسناد 

مقرراتي است كه به اصول حقوق بشر و مربوط به ديباچه رانون اساسي ايح كشور 

متون مورد نظر مقرراتي شوند. در ايح صورت اگر اصول حاكميت ملي مربوط مي

توان و حقوق بشر نداشته باشد نمي 26ياطت شود كه ارتبايي به اصول حاكميت ملي

 .27آنها را واجد ارزش رانون اساسي دانست

 

اعتبار و استنادپذيرو برابر ديباچه قانون اساسي با اصول  .3-2

 قانون اساسي

مقدمه آن متح واحد  برخي از صاحب نظران عقيده دارند رانون اساسي همراه با 

است كه به تصويب ملت رسيده است پس دليلي ندارد كه بيح ايح دو رائل به تمايز 

باشيم. يبق ايح نظر ويژگي هنجار  رانون اساسي درباره تمام اجزا و محتوا  آن 

گفتار يا مقدمه روانيح صادق است. لذا ويژگي هنجار  اساسي را بايد برا  پيش

پردازند نيز شناسايي كرد چرا ها و اهداف نظام سياسي ميآرمان اساسي كه م موالً به

ساز  به تصويب كه ايح بخش از روانيح اساسي غالباً پس از يي مراحل مختلف هنجار

گفتار رانون اساسي جمهور  اسالمي ايران كه پس از تصويب رسند. بنابرايح پيشمي

سي به تصويب ملت نيز رسيده در مجلس بررسي نهايي رانون اساسي از يريق همه پر

تواند همچون اصول رانون اساسي مورد استناد شورا  نگهبان در موضوع است، مي

 28نظارت بر اساسي بودن ررار گيرد.

دانان م تقد به ارزش برابر مجموعه در نظام حقوري طرانسه نيز بسيار  از حقوق
                                                                                                     

ضل،  25 شري ت پناهي، ابوالف ضي  سيرا سيا سي و نهادهاو  سا شر ميزان، چاپ دهم، حقوق ا ، ن

 .55٠، ص 13٨3
26 Principes de la souveraiheté nationale.  

سه تکثر و»اكبر، گرجي، علي  27 سي طران سا ، مجله تحقيقات حقوقي، «تنوع هنجار  در حقوق ا

 ، به نقل از:394، ص 13٨٨، پائيز و زمستان 5٠شماره 
TURPIN ( T. ); Contentieux constitutionnel, op. cit., p. 70. 

 .139زاده، همان، ص تقي 28
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-ها  مختلف جمهور دورهاسناد ديباچه رانون اساسي با رانون اساسي ايح كشور در 

از لحاظ  29اند. مثالً از نظر جرج ودل اعالميه حقوق بشر وشهروندها  ايح كشور بوده

ها  محتوا در بسيار  موارد به آزاد  ها در مفهوم كلي، و در برخي موارد به آزاد 

خاص مانند آزاد  عقيده، آزاد  بيان و آزاد  سياسي اشاره دارد. اما در مورد سلسله 

راتب بيح هنجارها  مطروحه در اعالميه، هيچ گونه تمايز  از لحاظ ارزش حقوري م

گونه كه ايح راعده، بيح همه هنجارها  مرجع بيح مواد اعالميه وجود ندارد، همان

 30نيز حاكم است.

 

 رويه شوراو نگهبان .3

برا  بررسي استنادپذير  مقدمه رانون اساسي جمهور  اسالمي به يور حتم 

رويه شورا  نگهبان در ايح خصوص اهميتي به مراتب بيشتر از نظرات علما  بررسي 

دارد.  اما بايد دانست كه شورا  نگهبان در  –حدارل در نظام حقوري ما  –حقوق 

وارع نهاد  است كه وظيفه آن كشف نظر رانونگذار اساسي است و از ايح واد  است 

ورزد عالوه بر ايح ممکح ادرت ميكه شورا  نگهبان به صدور آراء و نظرات خود مب

است رويه دادرس اساسي به دليل وجود اوضاع و احوال متفاوت و نياز جام ه حتي با 

نظر خبرگان رانون اساسي نيز مطابقت نداشته باشد. حال با توجه به نقش نظر 

خبرگان رانون اساسي بر رويه شورا  نگهبان در ايح طصل ابتدا به بررسي نظر خبرگان 

پذير بودن ديباچه پرداخته و سپس رويه شورا  نگهبان در ون اساسي در استنادران

استناد پذير بودن ديباچه را با توجه به آن نظر پي خواهيم گرطت تا به ايح ترتيب و 

با بررسي ايح موضوع، نظر ما در مورد استناد پذير  ديباچه رانون اساسي به وار يت 

 . تر باشدنزديک

 

 ديباچه قانون اساسي در مذايرات مجلس خبرگان قانون اساسي .1-3

دستيابي به نظر خبرگان رانون اساسي نقشي بسيار مهم در استناد پذير  ديباچه 

خواهد داشت برا  تبييح ايح مطلب در ايح بخش ابتدا به بررسي ارزش حقوري 

چه را پذير  ديباپردازيم و سپس استنادمذاكرات خبرگان رانون اساسي مي

                                                                                                    
29 La Declaration des droits de l home et du citoyen du 26 aout 1789. 
30  VEDEL (G),” La place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de 

constitutionnalité”, La Déclaration des droits de lhomme et du citoyen et 

la jurisprudence, op.cit., p. 56. 
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 درمذاكرات ايح شورا مورد بحث ررار خواهيم داد. 

 

  بررسي ارزش حقوقي مذايرات خبرگان قانون اساسي .1-1-3

با پذيرش مقام مردم به عنوان مقنح وار ي رانون اساسي ايح پرسش جداً رابل 

اعتناست كه در صورت لزوم كشف اراده مقنح و گذشت سي ساله از تاريخ تصويب 

به كدام سند ثبت شده به عنوان دليل حاكي از اراده مردم )مقنح( مي  رانون اساسي،

توان مراج ه كرد. بديهي است كه در اينجا كار به راحتي مجلس شورا  اسالمي 

نيست كه مشروح مذاكرات آن به عنوان اسناد ضميمه روزنامه رسمي انتشار عمومي 

توان طقط به يک است نمي يابد. لکح بايد پذيرطت كه ورتي سخح از اراده مردممي

يا سند واحد مراج ه كرد . اما در مقابل امر محالي هم پيش رو نيست؛ مراج ه  مرجع

-به مقاالت، بحث ها و نظر سنجي ها  مطرح شده در مطبوعات مناظرات و سخنراني

ها  صاحب نظران حقوري و سياسي، مباحث مطرح شده از ناحيه احزاب و ساير 

اند كمک شاياني به كشف طضا  حاكم بر جام ه و نهايتاً اراده نهادها  مدني مي تو

وار ي مردم بکند. از سو  ديگر از آنجايي كه مردم از مشروح مذاكرات شورا  

خبرگان رانون اساسي مطلع هستند و براساس ت اريف به عمل آمده از ناحيه اكثريت 

ا  توان به عنوان ررينهاند، مياعضا  آن به مفاهيم مندرج در رانون بازنگر  رأ  داده

 بر نقش اراده مردم نيز استناد كرد.

با  توانددر هر حال دشوار  و پيچيدگي كشف اراده مردم در ايح خصوص نمي

ارزش انحصار  اراده شورا  خبرگان رانون اساسي مالزمه داشته باشد. شورا  مذكور 

رات آن نيز تب اً بايد تنها به صرطاً در مرحله ابتکار رانون نقش دارد و مشروح مذاك

در ميان ساير ررايح حاكي از اراده مقنح )مردم( ارزيابي شود و نه « ا ررينه»عنوان 

 بيش از آن.

شورا  نگهبان نيز تاكنون از ايح موضوع غاطل نبوده و در نظريات تفسير  خويش 

مثال رئيس  به مذاكرات شورا  خبرگان رانون اساسي نيز توجه نموده است. به عنوان

به دبير شورا  نگهبان  9/1٠/13٨٠مورخ  191٠6/٨٠/1روه رضائيه يي نامه شماره 

موجب امتنان خواهد بود تا با يرح و بررسي اصل هشتاد و ششم » نوشته است: 

رانون اساسي جمهور  اسالمي ايران در آن شورا  محترم، نظريه تفسير  شورا، 

محترم مجلس شورا  اسالمي و حدود آن به نسبت به مصونيت پارلماني نمايندگان 

 «ر اختيار مراجع رضائي ررار گيرد.ايح روه، اعالم طرمائيد تا د

مورخ  3٠36/٢1/٨٠شورا  نگهبان در پاسخ به ايح استفساريه يي نامه شماره 
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 پاسخ داده است:  13٨٠/1٠/٢٠

 با عنايت به:» 

ور  اسالمي ايران مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي رانون اساسي جمه -1

در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اينکه مصونيت ريشه اسالمي ندارد و تمام 

مردم در برابر حق و رانون الهي يکسان و برابرند، و هر طرد  كه در مظنه گناه يا جرم 

ررار گيرد رابل ت قيب است و اگر شکايتي عليه او انجام گيرد دستگاه رضايي بايد او 

 . «  …ندرا ت قيب ك

رسد در مقام استناد به مذاكرات شورا  خبرگان از سو  ديگر الزم به نظر مي

رانون اساسي در خصوص هر اصل به نظر اكثريت شورا ) نه طقط برخي از اعضاء( كه 

منجر به تصويب آن شده است، مراج ه شود. همچنيح بخش رابل استناد از نظرات 

متح مشروح مذاكرات ثبت گرديده، نه آنچه در و اظهارات اعضاء عباراتي است كه در 

ها  آنان در خارج ضمير و ذهح اعضا موجود بوده و يا در آثار علمي  و يا سخنراني

   31از شورا آمده و منجر به درج در متح بازنگر  نشده است.
 

پذيرو ديباچه قانون اساااسااي با توجه به مذايرات اسااتناد .2-1-3

 خبرگان قانون اساسي
ابتدا  بحث حاضر بايد خاير نشان ساخت كه در وارع روند تصويب مقدمه در 

ها  آن كه منظور اصول رانون اساسي است متفاوت بوده رانون اساسي با ساير بخش

است. برا  روشح شدن موضوع بايستي به ايح مسئله توجه نمود كه برا  تصويب 

نظر گرطته شده است. در  ها  متفاوتي دريک رانون اساسي در كشورها  مختلف راه

برخي كشور ها با تصويب هيئت مؤسس يا همان شورا  خبرگان رانون اساسي به 

عنوان نمايندگان مردم، متح مصوب از سو  آن شورا رانون اساسي ملي تلقي شده 

كه به يور ضمني نشانگر تصويب مردم كه همانا انتخاب كنندگان هيئت مؤسس 

 1٧٧از كشورها همچون كشور ما همانطور كه در اصل باشد. اما در برخي هستند مي

رانون اساسي بيان شده است، بازنگر  در رانون اساسي ب د از تصويب شورا  بازنگر  

رانون اساسي نيازمند تصويب مردم است. از سو  ديگر با بررسي روند تصويب رانون 

رائل به تمايز اساسي، بايستي بيح روند تصويب مقدمه ايح رانون باساير اصول آن 

ا  شد؛ چرا كه برا  ايح مقدمه كه طرايند تدويح آن به وسيله شورا           ده نفره

از نمايندگان بوده است و ايح گروه در مدت ط اليت مجلس اصول اول تا دوازدهم 

                                                                                                    
 .1٨٨-1٨9واعظي، همان، ص  31
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، در شورا  خبرگان 3233نويس و مقدمه رانون اساسي را مورد بررسي ررار دادندپيش

گير  منجر به ير  به عمل نيامد تا آنجايي كه ايح عدم رأ گرانون اساسي رأ 

گير  برخي از نمايندگان شد به يور  كه خواستار حذف آن از رانون اساسي موضع

 شدند:

 آرا  منتظر  بنده يک تذكر  دارم. -مقدم مراغه ا 

 بفرمائيد. -رئيس

اسي جدا خواستم عرض كنم كه ايح مقدمه را از رانون اسمي -مقدم مراغه ا 

 كنيد. چون در جلسه يرح نشده.

 در جلسه مشترك يرح شده است ولي البته مالك استناد نيست. -رئيس

 ها كردند وها  مختلف و آنهائي كه مجاهدتچون نظرات گروه -مقدم مراغه ا 

 طدائي دادند در اينجا ذكر نشده

 البته آرا  مقدم عقيده شما ايح است. -دكتر آيت

يک مورد در ايح مقدمه رانون اساسي به ما نشان بدهيد تا  -تبريز موسو  

 ها ضايع شده؟ كلي نفرمائيد.ببينيم در كجا حقوق ب ضي

                                                                                                     
، جلد چهارم، «نهايي رانون اساسي جمهور  اسالمي ايرانصورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي » 32

 .٢5، ص136٨انتشارات اداره كل امور طرهنگي و روابط عمومي مجلس شورا  اسالمي، تير 
يکي از موارد بحث در آئيح نامه داخلي مجلس بررسي نهايي رانون اساسي نحوه بررسي اصول بود.  33

اظهار نظر و بررسي ها  نمايندگان محترم، آئيح نامه ا  با توجه به نظام نامه پيشنهاد  و ب د از 

توسط مجلس تنظيم وتصويب گرديد. از جمله موارد ايح آئيح نامه تشکيل گروه هايي )كميسيون 

هايي( جهت بررسي پيشنهادات رسيده، نظرات نمايندگان و پيش نويس رانون اساسي بود و سرانجام 

 مشخص گرديد: يرز كار مجلس بررسي اصول به صورت ذيل

 تشکيل گروه ها  مقدماتي )گروه ها  مطال ه نظرات رسيده ( -1 

 گروه ها  بررسي اصول پيشنهاد  -٢

 جلسات عمومي مجلس برا  تصويب اصول -3

  جلسات شور نهائي -4

بديح ترتيب نمايندگان مجلس به هفت گروه ده نفر  بر حسب عالره وتخصص تقسيم شده و 

بر رو  اصول پيش نويس و نظرات كتبي واصله را آغاز كردند. در هفته دوم كار مقدماتي و تخصصي 

نمايندگان در هفت گروه ثابت ابقاء شده و هر گروه به يور مجزا به بررسي ت داد  از اصول رانون 

اساسي پرداختند. البته تمامي نمايندگان عالوه بر اصول مطروحه در گروه خود از كار گروه ها  ديگر 

ورد بررسي آنان نيز مطلع مي گرديده  و تصميم نهائي نيز در جلسات علني ارائه مي گرديده و اصول م

 است.

تشکيل گرديد كه ط اليت گروه ها  هفت « شورا  هماهنگي»شورا  سه نفره ا  نيز به نام 

 گانه را هماهنگ مي نمود و ماحصل كار آنان را جهت ارائه به جلسات عمومي تنظيم مي كرد. 
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طرمائيد كه مقدمه اينجا خوانده شد البته متأسفانه اآلن مالحظه مي -دكتر بهشتي

 توانستم در جلسات شركت كنم مگر به ندرت ولي گزارشمح در ايح چند روز نمي

ها خوانده شد و حاال هم اينجا يک جلسه اند كه مقدمه در جلسه مشترك گروهداده

عالي نقطه نظر  شود و اگر حضرترسمي است در ايح جلسه خوانده شد و امضاء مي

اش در  شائبه ًا ، ب د سؤال بفرمائيد تا ببينم ايح چيز  كه وار اداريد آرا  مراغه

چون مح كه خواندم ديدم سوابق مبارزات ايران ذهح شما آمده است هست يا نيست 

كنم ها و رشرها و به هر حال طکر ميرا به يک صد سال ربل برده با شركت همه گروه

آن بخش كه مربوط به سابقه مبارزات است و يک پاراگراف چند سطر  هست از آن 

فته توان انتظار  داشته باشيم كه به تفصيل گدرجه يک مقدمه، بيش از ايح نمي

موكول  شود و جا  ايح بحث در ايح جلسه نيست، خواهش مي كنم اگر بحثي هست

 . 34بفرمائيد به ديدار  كه ب د با شما خواهيم داشت

ها و مشاجرات لفظي خبرگان اما جدا  از ايح مطلب توجه به برخي از بحث

يح پذير  ايح ديباچه حائز ايح نکته است كه يبق ارانون اساسي در مورد استناد

باشد. از جمله ايح مذاكرات در جلسه مذاكرات ايح ديباچه طارد رابليت استناد مي

شصت و هفتم به رياست مرحوم آيت اهلل حسين لي منتظر  در تاريخ بيست و چهارم 

آبان ماه هزار وسيصد و پنجاه و هشت است. در ايح جلسه بالطاصله ب د از ررائت 

ايح نکته را » كند: ن )رباني شيراز ( اعالم ميمقدمه رانون اساسي يکي از نمايندگا

«. شود كرد نه به مقدمه آنبايد متذكر شد كه استناد طقط به خود رانون اساسي مي

و سکوت  35گردد.كه ايح نکته مستقيماً از سو  رئيس جلسه به تصريح تأييد مي

نظر آنها هم  ساير نمايندگان در ادامه مذاكرات ايح شورا ناظر بر ايح امر است كه از

غير رابل استناد بودن ديباچه مورد پذيرش بوده است. هر چند كه ربالً نيز بيان شد 

توجه نمودن به ايح مطلب ضرور  است كه، آنچه در ضمير و ذهح نمايندگان بوده 

و اعالم نشده است يا در خارج از شورا بيان شده است به عنوان نظرات آنها در 

 باشد.نون اساسي رابل ربول نميمذاكرات شورا  خبرگان را

 

                                                                                                    
سالمي ايران، 34 سي جمهورو ا سا سي نهايي قانون ا شروح مذايرات مجلس برر  صورت م

، 1364جلد سننوم، انتشننارات اداره كل امور طرهنگي و روابط عمومي مجلس شننورا  اسننالمي، آذر 

 .1٨٧6ص
سالمي ايران 35 سي جمهورو ا سا سي نهايي قانون ا شروح مذايرات مجلس برر ، صورت م

 .1٨4٢همان جلد، ص 
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 آراء و نظرات شوراو نگهبان .2-3

ها  حقوري نوشته نقش رويه رضايي به عنوان يک منبع حقوري از ديرباز در نظام

حقوق  همواره مورد بحث و موجب اطتراق بيح انواع نظامها  مزبور بوده و هست.

موجد راعده و  را سازندهبرخي آن  نشده است. يداخلي نيز از ايح راعده مستثن

 جويند.رانون اساسي استمداد مي ٧3و  16٧دانند و بديح منظور از اصول حقوري مي

اينان نظر خود را با  ا  هستند.دانان منکر نقش خالق رويها  ديگر از حقوقپاره

رانون آييح دادرسي مدني  19٨و  5رانون اساسي و نيز مواد  5٧توسل به اصل 

 .36شندبخاستحکام مي

ها در هحلي است كه به يور م مول دادگابه مفهوم طني كلمه، رويه رضائي راه

در برخورد با يک مسأله حقوري شايع،  37كنند.برخورد با يک مسأله حقوري ارائه مي

به يور  كه  د؛نكنها خيلي زود عادت برخورد مشابه با آن مسأله را پيدا ميدادگاه

ها ملزم به اگر چه دادگاه بيني كرد.ا با همان مسأله پيشها رتوان برخورد دادگاهمي

از ايح رو، رويه  تب يت از راه حل ربلي نيستند، اما احتمال تب يت از آن زياد است؛

 38ها ناميد. توان با ردر  مسامحه عادت دادگاهرضائي را مي

تا  19٧1ها  ايح كشور در سال 39در نظام حقوري طرانسه شورا  رانون اساسي

به مقدمه رانون  40با اتخاذ چهار تصميم راهبرد  و اعطا  اعتبار حقوري 19٧3

اساسي موجب ايجاد يک انقالب وار ي در حقوق طرانسه شد. بديح ترتيب اعالميه 

و اصول بنياديح شناخته  1946، ديباچه مصوب 1٧٨9حقوق بشر و شهروند مصوب 

 42از اعتبار حقوق موضوعه برخوردار شدند. 41هور شده توسط روانيح جم

حال با ايح توضيح بايستي ديد رويه شورا  نگهبان در استناد به ديباچه رانون 

 اساسي چگونه بوده است؟

                                                                                                     
ضامحمدزاد 36 سازنده آن در حقوق»، ه وادراني، علي ر ضايي و نقش  مجله حقوق و علوم ، «رويه ر

 . 43، ص 3٨، شماره٧6، پاييز سياسي دانشگاه تهران
 ، به نقل از:43محمدزاده وادراني، همان، ص  37

. J.Carbonir, Droit Civil(1,31 e ed,themis,0891), p. 351.

  
38 Ibid.,p.651. 
39 Conseil constitutionnel 
40 Le Preambule de la constitution 
41 Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la Republique. 

، ترجمه علي اكبر گرجي، انتشارات ميزان،چاپ اول، دادگاه هاو قانون اساسي، لويي، طاورو 42

 .1٢٢، ص 13٨٨تابستان 
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توان بديح نتيجه دست ياطت كه شورا  ها  انجام شده مياز مجموع بررسي

به اصول مورد اشاره در  نگهبان تاكنون نه در تطبيق مصوبات مجلس با رانون اساسي

مقدمه رانون اساسي استناد كرده و نه در هيچ كدام از آراء و نظرات خود در مورد 

توان گفت بر يبق رويه پذير  آن اصول رأيي صادر نموده است. بنابرايح مياستناد

شورا  نگهبان متح ديباچه رانون اساسي جمهور  اسالمي از رابليت استناد برخوردار 

ست. با ايح وجود، شورا گرچه به لحاظ شکلي به ايح اصول استناد نکرده است نبوده ا

تر  در اصول رانون آورتر و دريقاما بايد دانست كه غالب ايح رواعد به شکل الزام

، و رويه شورا بر ايح مبنا بوده كه ايح نهاد تاكنون ترجيح 43اساسي ذكر گرديده است

ها  ديباچه رانون اساسي ر با رواعد و مقررهداده به اصول رانون اساسي كه متناظ

است استناد نمايد و يا در مورد آنها نظرات تفسير  و يا مشورتي صادر نمايدو بديح 

. اما در ايح 44گونه ماهيتًا از رواعد و اصول مذكور در ديباچه حراست به عمل آورد

 رسد:زمينه هم ذكر چند نکته ضرور  به نظر مي

ها  بنياديح مصرح در ديباچه رانون اساسي حراست از آزاد  اوالً شورا در مورد

رويه ثابتي نداشته است. به نحو  كه تا اواخر دهه شصت عملکرد  كامالً روشح 

برانگيز در صيانت از ايح حقوق بنياديح داشته است ليکح وشفاف، رابل دطاع و تحسيح

شود. و قوق مشاهده نميب د از آن نظريات چندان رابل دطاعي در پاسدار  از ايح ح

يا اگر موارد  هم وجود داشته كه درصدد احياء يا اعطاء ايح حقوق بوده است به 
                                                                                                    

مصرح در ديباچه رانون اساسي كه در اصول رانون اساسي نيز تصريح از جمله حقوق بنياديح  43

 اند مي توان از ايح حقوق ياد كرد:شده

اجتماعي )حق بر آزاد  ها   منع هرگونه استبداد (،٢4و ٢3) اصول طکر  منع هرگونه استبداد 

بند هشتم اصل ) مشاركت عمومي .43اصل  5بند  منع انحصار ارتصاد  (،٢٧و  ٢6) اصول گروهي(

 (٢9و اصل  3اصل  1٢) بند  حق بر تأميح اجتماعي رانون اساسي( 6رانون اساسي واصل  3

اند همچنيح از حقوق نهاد  مصرح در ديباچه كه جداگانه در اصول رانون اساسي نيز تصريح شده

 نيز بديح ررار است:

تشکيل  (٧٢)اصل    برمبنا  ررآن و سنتگذارو رانون (1٠9و  5)اصل  شرايط و صفات رهبر 

ايجاد نظام  (5٧)اصل  تأكيد بر استقالل رضايي ( 144) اصل ارتش و سپاه بر مبنا  ايمان و مکتب:

 (1٧5) اصل  امور مربوط به مديريت صدا و سيما (3اصل  1٠) بند ادار  صحيح و يرد بروكراسي
و در « يرح رانوني مطبوعات » ار نظر به در اظه 5/9/1364 همچون آراء ايح شورا در مورخه  44

. برا  در دطاع از آزاد  طکر و عقيده« اليحه تأسيس مدارس غير انتفاعي»در  ٨/1/136٧نظريه مورخ 

 مطال ه بيشتر مراج ه شود به: 

، رساله دكتر  حقوق حقوق بنيادين در آرا و نظريات شوراو نگهبانموسي زاده، ابراهيم، 

 .13٨6دانشگاه شهيد بهشتي، شهريور عمومي، 
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دليل اينکه آن موارد به صورت يرح از سو  مجلس شورا  اسالمي ارائه گرديده و 

مورد ايراد  ٧5هايي را برا  دولت ايجاد كرده است با استناد به اصل اجرا  آن هزينه

اند. همچنيح از بررسي نحوه نگرش و رويکرد را  نگهبان وارع گرديدهو اشکال شو

شود كه ايح شورا در ربال صيانت شورا  نگهبان نسبت به حقوق بنياديح مشخص مي

 . 45از حقوق حوزه ارتصاد  و اجتماعي نقش بسيار مثبتي ايفا نموده است

در اصول رانون دومًا در بحث حقوق نهاد  ايح شورا در موارد  كه ايح رواعد 

اند با استناد به اصول رانون اساسي ماهيتاً از رواعد مذكور در اساسي تصريح شده

تر شدن نظام حقوري ديباچه مراربت نموده است و گاه نظرات ايح شورا باعث غني

  46گشته است.

 

 گيرونتيجه

نظام توان درياطت كه ديباچه رانون اساسي در با توجه به آنچه بيان شد مي

رابطه نکاتي را  ايح حقوري جمهور  اسالمي ايران طارد رابليت استناد است؛ اما در

 بايد مورد توجه ررار داد:

اساساً ديباچه رانون اساسي جمهور  اسالمي بيش از آنکه در بردارنده رواعد 

ها  جمهور  و تبييح آرمان 5٧حقوري باشد به شرح حوادث تاريخي منجر به انقالب 

ها  ها  داخلي و بيح المللي پرداخته و حقوق و آزاد ايران در زمينه اسالمي

 بنياديح همچنيح حقوق نهاد  در ايح ميان، به صورت پراكنده مورد توجه ررار گرطته

 است. 

در رانون اساسي جمهور  اسالمي بخش مستقلي تحت عنوان حقوق ملت وجود  

ريد شده است. به يور  كه بخش  ها  مشروع اطراددارد كه در آن حقوق و آزاد 

ها  مذكور در مقدمه رانون اساسي، در ايح اصول ذكر ا  از حقوق و آزاد عمده

ها  بنياديح نيازمند استناد اند و شورا  نگهبان برا  پاسدار  از حقوق و آزاد شده

به مقدمه رانون اساسي نبوده است. همچنيح است در مورد حقوق نهاد  اشاره شده 

يباچه رانون اساسي جمهور  اسالمي كه عموماً در اصول رانون اساسي تصريح در د

                                                                                                     
، رساله دكتر  حقوق عمومي، «حقوق بنياديح در آرا و نظريات شورا  نگهبان»موسي زاده، ابراهيم،  45

 .٢56، ص 13٨6دانشگاه شهيد بهشتي، شهريور 
همچون نظرات و آراء ايح شورا در مورد شيوه اجرا  رانون از سو  روه مجريه. برا  مطال ه بيشتر  46

، انتشارات 1359-1380مجموعه نظريات شوراو نگهبان، مؤذنيان، محمدرضاراج ه شود به: م

 .9، ص 13٨1 چاپ اول، مركز تحقيقات شورا  نگهبان،
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 شده اند. 

ها  اندكي كه زبان ديباچه رانون اساسي جمهور  اسالمي ايران در همان بخش

نهادها  حقوري را مورد خطاب ررار داده و يا از حقوق و آزاديها  اطراد دطاع مي كند 

توان در ارد ردرت الزام است. كه ايح مسئله را ميبسيار مبهم، كلي و غير صريح و ط

 غير رابل استناد پذير  ديباچه مؤثر دانست.

آنطور كه درساير كشورها همچون طرانسه كه علما  حقوق به  -دكتريح در ايران

به ايح مسئله نپرداخته  -اندپذير  و اعتبار حقوري ديباچه پرداختهمسئله استناد

رات مطرح شده بيشتر بر ايح نکته تأكيد شده است كه است. اما در مهمتريح نظ

ديباچه رانون اساسي غير رابل استناد است؛ هرچند يکي از منابع مهم تفسير رانون 

 آيد.اساسي به شمار مي

بردن به هدف ها  تفسير رانون اساسي پياز سو  ديگر از آنجا كه يکي از روش

توان ورا  خبرگان رانون اساسي ميگذار اساسي است، با بررسي مذاكرات شرانون

درياطت كه از نظر ايح مجلس همانطور كه به صراحت بيان شده مقدمه رانون اساسي 

 جمهور  اسالمي غيررابل استناد است.

و در نهايت، بايد توجه داشت كه به لحاظ عملي مطابق رويه شورا  نگهبان، ايح 

تي به تشريح استنادپذير  ديباچه شورا تاكنون نه در آراء و نظريات تفسير  و مشور

 پرداخته و نه در انطباق مصوبات مجلس با رانون اساسي به آن استناد نموده است. 

توان گفت ديباچه رانون پس با لحاظ همه شرايط بررسي شده در ايح مقاله، مي

 اساسي جمهور  اسالمي ايران غير رابل استناد است.
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 :منابعرهرست 

 رارسي الف:

، مجله «مسااأله اساااسااي سااازو نظم حقوقي»تقي زاده، جواد،  -

 .13٨6، نيمسال اول 11، شماره هاو حقوقيپژوهش

گنج دانش، ، مقدمه عمومي علم حقوقج فر  لنگرود ، محمد ج فر،     -

 .13٧1چاپ سوم، 

، سنننال چهل و سنننوم، مجله يانون، «1زبان حقوري »حبيبي، حسنننح،     -

 .13٨٧، د  و بهمح 16شماره 

، مجله كانون، سنننال چهل و چهارم، «٢زبان حقوري »حبيبي، حسنننح،    -

 .٧9و طرورديح  ٧٨، اسفند 1٧شماره 

صرنظامرنه داويد،   - صفائي،  ،هاو بزرگ حقوقي معا سيح  ترجمه دكتر ح

دكتر محمد آشننور ، دكتر عزت اهلل عراري، مركز نشننر دانشننگاهي تهران، چاپ اول 

1364. 

قانون اساسي جمهورو اسالمي مشروح مذايرات مجلس بررسي نهايي   -

جلد سوم، انتشارات اداره كل امور طرهنگي و روابط عمومي مجلس شورا   ،ايران

 .1364اسالمي، آذر 

قانون اساسي جمهورو صورت مشروح مذايرات مجلس بررسي نهايي   -

جلد چهارم، انتشارات اداره كل امور طرهنگي و روابط عمومي مجلس  ،اسالمي ايران

 .136٨شورا  اسالمي، تير 

تهران، انتشارات سمت، چاپ  ،روحقوق ادايبايبايي مؤتمني، منوچهر،    -

 .13٨3نهم،

، ترجمه علي اكبر گرجي، انتشارات دادگاه هاو قانون اساسيطاورو، لويي،    -

 .13٨٨ميزان،چاپ اول، تابستان 

مجله ، «رانون اساسي سير مفهوم و منطوق از ديد تطبيقي»راضي، ابوالفضل،   -

 .13٧1، آذر ٢٨، شماره دانشكده حقوق و علوم سياسي

ميزان،  ،حقوق اساسي و نهادهاو سياسي ابوالفضل، راضي شري ت پناهي،  -

 .13٨3چاپ دهم، 
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نشريه حقوق ، «رانون اساسياصول منطقي حاكم بر تفسير »كاتوزيان، ناصر،   -

 .13٨3، 3، شماره اساسي

مجله ، «تکثر وتنوع هنجار  در حقوق اساسي طرانسه»گرجي، علي اكبر،    -

 .13٨٨، پائيز و زمستان 5٠، شماره تحقيقات حقوقي

ترجمه دكتر سيد ابوالفضل راضي ، جامعه شناسي حقوقلو  برول، هانر ،   -

 .13٨٨يازدهم، شري ت پناهي، چاپ 

، ترجمه دكتر مرتضي كالنتريان، نشر آگه، ادبيات و حقوقمالور ، طيليپ،    -

 .13٨1چاپ اول، 

مجله  ،«رويه رضايي و نقش سازنده آن در حقوق»، رضامدزاده وادراني، عليمح  -

 .3٨، شماره٧6، پاييز حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

، «1359-1380مجموعه نظريات شوراو نگهبان»مؤذنيان، محمدرضا،    -

 .13٨1انتشارات مركز تحقيقات شورا  نگهبان، چاپ اول، 

 ،«حقوق بنيادين در آرا و نظريات شوراو نگهبان»موسي زاده، ابراهيم،   -

 .13٨6رساله دكتر  حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، شهريور 

، «بازنگر  رانون اساسي ارزش حقوري مذاكرات شورا »واعظي، مجتبي،   -

 .٨3، زمستان 3، شماره نشريه حقوق اساسي

، 1٢، شماره نشريه رقه و حقوق ،«دبيريادداشت سر» وزير ، عبدالحسيح،   -

 .٨6سال سوم، بهار 

جلد اول، ، حقوق اساسي جمهورو اسالمي ايرانهاشمي، سيد محمد،    -

 .13٨5چاپ هفتم، زمستان  ، نشر ميزان
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Abstract 

The preamble of the Constitution of Islamic republic of Iran 

contains many norms and provisions dealing fundamental 

rights and institutional law. We have tried to consider the 

judicial values of the preamble of the Constitution on“shoray-

e negahban” that is the monitory organization in Islamic 

republic. In this study has been shown that lacking of law-

language in content of the preamble of the constitution and 

emphasis of fonder congress on not being judicial values of 

preamble, and lacking of “shoray-e negahban’s” procedure, 

this document has not judicial values.  
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