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Abstract 
Constitutionalism in recent centuries has sought to establish the constitution with 
new goals. In this sense, constitutionalism gives the constitution a modern meaning 
and content. Based on this, it is very important to know what perceptions the authors 
of the constitution had on concept and content of the constitution in 1979. Therefore, 
relying on descriptive-analytical methods, the authors have tried to explain the 
theoretical foundations of constitutionalism by extracting, explaining, and describing 
the details of the 1979 negotiations. These perceptions are: reductionist, Islamist or a 
variety of perceptions of Islamic government, value-oriented, idealistic, content-
oriented or legal and modern, cosmopolitan, and task-oriented. The basic premise of 
this article is based on the fact that it seems that there has been a multiplicity of 
interpretations of the concept and content of the constitution in the minds of 
constitutional experts in 1979. In other words, among the various views in the 
Assembly of Experts for Constitution, the ideological and revolutionary views have 
prevailed, because in addition to legal readings, these non-legal readings also stood 
out in this force. On the other hand, the product of the attitude of constitutional 
experts in the texts approving the constitution was often a legal and modern 
interpretation, although the value-oriented interpretation was evident in the preamble 
to the constitution.
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 مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران
 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 
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 چکیده
داف نتوی  ی اخیر در پی آن بوده است  هتق قتانون اساستی را بتا اهتهاسدهیی در گرایاساسقانون 

. بخشدیمساسی امفهوم و محتوایی مدرن بق قانون  ییگرایاساس ، قانوناعتبار  یبدی هند. انگذاریبن
ی ها یصالحتنظیم و تحدید قدرت سیاسی از طریق تعیی  نهادهای حکومتی و تحدید اختیارات و 

استی را ی بشری مفهوم و محتتوای قتانون اسهایآزادمقامات مقرر و نیز تصریح و تضمی  حقوق و 
هق ختود  1358انیم نگارندگان قانون اساسی در مقطع . بر ای  پایق، بسیار مهم اس  هق بدسازندیم

 قانون اساستی یی از مفهوم و محتوایهابرداش مأمور و وهیل مل  در امر تقنی  اساسی بودند، چق 
ن دارد. از همی  قانون اساسی اهمیتی فراوا هنندگانبیتصوای  موضوع در خصوص  چراهقداشتند، 

ی اهتابخانتقۀ گونتبقی اطالعتات آورجمتعتحلیلی و شیوۀ  -رو، نویسندگان با اتکا بق روش توصیفی
ن اساسی، شت  یی و محتوا و مفهوم قانوگرایاساسنخس  با تشریح مبانی نظری قانون  انددهیهوش

اند ها عبارتاستخراج و تبیی  و توصیف هنند؛ ای  برداش  1358برداش  از درون مشروح مذاهرات 
 ،گراآرمتان ،گتراارزش می،از حکومت  استال هابرداشت یا تنتوع  گراماسال ،گرالیتقل یهابرداش از: 

نظر ای  مبناس  هق بق فرض اساسی ای  مقالق بر .گرافیتکل وگرا جهان محتواگرا یا حقوقی و مدرن،
 انونقت خبرگتان در برداش  از مفهوم و محتوای قتانونی اساستی در اندیشتۀ تشت  و تعدد رسدیم

قانون  متعدد در مجلس خبرگان یهادیدگاه در میان معنا هقشتق اس . بدی وجود دا 1358 اساسی
 یهاقرائ  ی،حقوق یهاقرائ  برعالوهچراهق داشتق اس ،  غلبق انقالبی و ایدئولوژیک دیدگاه اساسی،

خبرگتان  . از طرف دیگر، ماحصل نگرشنمودیم ریچشمگ و پررنگ قوه  یا در زین مزبور یرحقوقیغ
داشت  ی در متون تصویبی قانون اساسی اغلب برداش  حقوقی و متدرن بتود، اگرچتق برقانون اساس

 در مقدمۀ قانون اساسی مشهود بود. گراارزش

 کلیدواژگان
، تاریخ حقوق اساسی، خبرگان قانون اساستی، مفهتوم قتانون اساستی، محتتوای قتانون اساستی

 مشروح مذاهرات. 
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 مقدمه

 زیترا است ، قتانون حاهمیت  بتا آن محتتوایی و معنایی رتباطا برقراری اساسی، قانون وضع الزمۀ
 ارهتان و قتدرت تنظیم و تحدیداند: مهم یک تحقق پی در هلیطور بق دو هر ،میدانیم هقطور آن
؛ (see: Woolf, 2004: 317-330) عمتومی و یفترد یهتایآزاد و حقتوق تضتمی  و تعیتی  و آن

 از .(107-108 :1388 قاضتی،) است  بوده گرایی اساسی قانون یهاجنب  خواس  هقگونقهمان
 یتاد متاهوی و شتکلی برداشت  عناوی  با ترتیببق قانون حاهمی  نظری مبانی در هارویژه دو ای 
 حقتوقی هارهردهای و پیامدها از زمینق دستورگرایی ای  در (.62: 1394)مرهز مالمیری،  شودیم

 با ارتباط در ویژهبق رویکرد ای  .(66-70 :1394 مرهز مالمیری،) شودیم محسوب قانون حاهمی 
 .دارد فراوان اهمی  ،هندیم برقرار آن مفاد و مفهوم با یاوستقیپ و وثیق پیوند هق اساسی قانون

هنتتوز از تصتتویب و تتتدوی  نخستتتی  قتتانون اساستتی ایتتران در عهتتد مشتتروطی  بتتا همتتۀ 
( هتق 171: 1392و مرادختانی،  هفتادودو سال نگذشتق بود )گرجی ازنتدریانی  یهاوقوسه 

در مجلس بررسی نهایی خبرگان قانون اساسی مدون  1358دومی  قانون اساسی ایران در سال 
ی مصوب شد. قانون اساسی واپسی  برخالف تشریفات رسمی قانون اساستی پرسهمقو از طریق 

گتان قتانون دارد. ای  مشروعی  هم از منظتر راهیتابی خبر ترکیدموهراتنخستی ، مشروعیتی 
اساسی بق مجلس خبرگان )برگزاری انتخابات( و هم از منظر خروجی ای  نهاد مؤسس )تصویب 

ی( متبلور شد. قتانون اساستی نخستتی ، ستامان تنظتیم پرسهمققانون اساسی جدید بق طریق 
ی متردم را بتا هتایآزادو  هاحقی نیب یپقدرت سیاسی و تعیی  و تحدید نهادهای سیاسی و 

بتق ی هرده بود، اما قانون اساسی واپسی  در تکتاپوی زیریپسیستم سلطن  مشروطق محوری  
نشاندن همان هدف غایی با محوری  بنیانگذاری نظام دینی بود، زیرا بتا تحقتق حاهمیت   صدر

: 1394ایجتاد شتد )مرهتز،  1357قانون اساسی نظم حقوقی جدیتدی در دو دورۀ مشتروطق و 
با تغییرات اجتماعی )متجدد یا مجتدد( در عتی  حفتب ثبتات ( و ای  نظم حقوقی همگام 206

 (. 84: 1395،  یبجهان)گرجی ازندریانی و  رودیماولیۀ قانون بق پی  
 بتا آن از ییهتابخ  یتا شتودیم واقتع اساستی قتانون هتل بر یا انقالبی شرایط اثر معموالً
تاریخ حقوق اساسی فرانستق  هایی از. برای مثال ای  وضعی  در برهقشوندیم متحول اصالحاتی

 بتا 57 انقتالب وقتوع بتا امتا ،(Khadhar, 1989:132 et Beaud, 2009: 1-29)شود مشاهده می
 میرزایتی،) شتد ابطتال و نستخ دستخوش مشروطق اساسی قانون هل نمایندگی شیوۀ بق توسل
 و شتد راعتبتایب آن اساستی قتانون شخصتی  سابق نظام فروپاشی با پایق، ای  بر .(64 :1392
 . شد زایل پیشی  حکوم  با قانون ای  ارتباط

 تتاریخ در تتاریخی ستند یتکعنوان بق 58 اساسی قانون مذاهرات مشروح در تدقیق و تحقیق
 بستیاری از اساستی قانون تفسیر برای حقوقی ارزش با مدون و مکتوب مت  و ایران اساسی حقوق



 1269مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران   

 

 متت  در نهتایا از بی  باید هقدرحالی. اس  قگرفت صورت علمی مجامع و محافل در همتر زوایا، از
، شتوربختانق تحقیقتاتی در ستان ی. بدگیترد انجام تتبع و پژوه  اساسی قانون مذاهرات مشروح
بق مفهوم و محتتوای قتانون اساستی و نیتز اینکتق  1358ی خبرگان قانون اساسی هادگاهیدزمینۀ 

یی از قتانون اساستی هتاقرائ و  هتایتلق خبرگان قانون اساسی در مقام واضعان قانون اساسی چتق
 اس ، ریفق 1358 یاساس قانون خصوص در قیتحق ۀنیشیپ، صورت نگرفتق اس . هرچند اندداشتق
 یمرادختان و ی. گرجتاس  گرفتق انجام مشروطق یاساس قانون مفهوم مورد در زیادی قاتیتحق اما
 مفهتوم چگونتقدادند هق  نشان آنان. انددهیهاو مشروطق دوران در را یاساس قانون مفهوم لیتفصبق

 و ستر بترآورد مشتروطق دوران یفقها وروشنفکران  یهاجدال و گوهاوگف  خالل از یاساس قانون
: 1392ی، مرادختان و یانیازنتدر ی)گرج شد یمتجل اول یمل یشورا مجلس مصوب مت صورت بق

 و پرداخت   یمشتروط یاساست قتانون در یبرابتر مفهتوم یبررس بق یسلطان ، یا برافزون .(182
  .(90-94: 1391 ی،)ستلطان داد نشتان متتمم 8 اصتل در و یابیارز را مفهوم  یا یفقه یهاشقیر
 و رانیتا  یمشتروط در را قتانون مقابتل در یبرابتر مفهوم یقیطور تطببق گرید یامقالق در شانیا

اس  هرده  انیب مزبور را ورۀد دو یهاتفاوت وها شباه  وجوه قیطر  یا از و یبررس 1849 آلمان
 1358. بنابرای  دربارۀ نگرش خبرگان قانون اساسی بق مفهوم قانون اساسی (23: 1398 ی،)سلطان

تاهنون پژوهشی انجام نگرفتق، اگرچق در خصوص مفهوم قانون اساسی در عصر مشروطق تحقیقات 
قانون اساستی مشتروطق زیادی متجلی شده اس . نوآوری موضوع مقالۀ حاضر نسب  بق تحقیقات 

ی خبرگتان قتانون هابرداش بر بررسی تاریخی در دو دورۀ متفاوت، گسترۀ گوناگونی و تنوع افزون
از مفهوم قانون اساسی اس . تنهتا اشتترات تحقیتق حاضتر بتا تحقیقتات پیشتی ،  1358اساسی 

 . اس مرهزی  مفهومی و استمرار موضوعی مقاالت از منظر تاریخی 
 58 سال در ایران اساسی قانون تصویب تاریخ از زوایایی مذاهرات، مشروح یمطالعۀ مجلدها

 و نقتد هنتد و از ایت  طریتق متورداز اصول اختالفی آن رفع ابهام و اجمال می و هرده روش  را
 همتک هشتور اساستی حقتوق تتاریخ شتناخ  بق امر ای  شکی. بگیردمی قرار حقوقی بررسی
 و گذشتتق حقتوقی پدیدۀ و رویداد ای  بستر بق امروزی نگاهی اساس، همی  بر. هندیم شایانی
 گذارانقیپا و ایران حقوقی نظام شناخ  در را ما تواندیم اساسی خبرگان قانون یهادیدگاه نیز
در ستابقۀ بررستی و تصتویب قتانون  گتذری و نگترش بتا بتوانیم تا رساند یاری آن هارگزاران و

 هالمتی بتق. بنگتریم بهتتر و بیشتتر را اساستی قتانون نتدۀآی و حقوقی نظامانداز چشم اساسی،
 و قوت نقاط توانیم هشور اساسی حقوق تاریخ یهاگذرگاه از یکی در سیری و نگاه با ،ترحیصر

 تفستیری منتابع  یتترمهم از یکتی هارامدی یا ناهارامتدی علل نیز وها ثبات وها لغزش ضعف،
ی هتاقرائ حتال، الزم است  در راستتای شتناخ   با ایت  .شناخ  را بهتر ایران اساسی حقوق
گران اساسی از مفهوم و محتوای قانون اساسی، بق تأثیر مقامتات سیاستی وقت  در ستال تقنی 
ی آنتان در مجلتس خبرگتان هادگاهیتدمانند رهبر انقالب و اعضای دول  موق  و... هق  1358
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ی دخیتل در تتدوی  هتاانیجرو  بر  نق  اشخاصقانون اساسی قرائ  شد، پرداخ ، زیرا افزون
از قتانون اساستی و  هابرداش (، گوناگونی 53: 1393قانون اساسی )گرجی ازندریانی و رضایی، 

 .دشویمی مذهور با مفهوم و محتوای قانون اساسی مشخص هادگاهیدنیز انطباق یا تعارض 
یشۀ خبرگان قتانون مسئلۀ بنیادی  و مهمی هق نویسندگان را بر آن داشتق اس  در تحلیل اند

یی است  هتق در مقدمتق و اصتول متعتدد قتانون هاتفاوترا بجنبانند، وجود تکثر و  هاقلماساسی 
نظر . بتق بتاور نگارنتدگان، بتقخوردیماساسی در خصوص مفهوم و محتوای قانون اساسی بق چشم 

هتوم قتانون بتق مف اساستی قانون خبرگان هلی  نگرش ظهور ای  تعدد و بعضاً تشتتی در رسدیم
ی بتق متا در شتناخ  و هضتم تیبتااهماساسی ریشق دارد. تبیی  و تحلیتل چنتی  امتر اساستی و 

ی متنوع و متفاوتی دربارۀ مفهوم قانون اساسی میان اندیشتمندان سیاستی و حقتوقی و هابرداش 
 ساند.ر، یاری میاندبرخاستقو نوع عملکرد سیاستمدارانی هق از قانون اساسی  هادگاهیدنیز درت 
 1358 اساستی قتانون خبرگان نگرش هق اس  ای  حاضر، پژوه  نگارندگان اساسی هدف

 و مفهتوم بق بودند، دول  و مل  میان نوبنیاد پیمان تقنی  امر در مل  وهیل و نماینده خود هق
 مجلتس فکتری منظومتۀ در آن از ییهابرداشت  چق و اس  بوده چگونق اساسی قانون محتوای

 و مفهوم از چندگانق یا دوگانق یا یکسان ییهایتلق آیا اس ؟ داشتق وجود ساسیا خبرگان قانون
 بتدانیم، هتق است  مهتم بسیار دستورگرایی منظر از زیرا داشتند؟ سر در اساسی قانون محتوای
 چگونتق اساستی قتانون محتتوای و مفهتوم از جدید اساسی قانون واضعان یهاقرائ  و شناخ 
گتری اساستی اولتویتی ایت  موضتوع در امتر تقنی  چراهق اس ؟ ودهب ییهابرداش  وها نگرش

 ایتران اساستی حقتوق قلمرو در ایویژه اهمی  از مذهور موضوع مبنا، همی  دوچندان دارد. بر
منبعی بسیار مهم در فهمِ هلی  قانون اساسی امروز و  هابرداش برخوردار اس ، زیرا ای   معاصر

 . شودیمنیز اصول آن محسوب 
و سخنان  هاقیانیب آنهارهز اصلی تحقیق بر آرای خبرگان قانون اساسی اس  هق در میان تم
تحلیلی و با -منظور، با استمداد از روش توصیفیسیاسی وجود دارد. بدی -ی انقالبیها یشخص
ی، نخست ، مبتانی نظتری قتانون اهتابخانتق صتورتبقی اطالعتات آورجمعهار گرفت  شیوۀ بق

ی خبرگتان قتانون هتانگرشاهداف محتوایی قانون اساسی بررسی شده، ستسس  یی وگرایاساس
 گوناگون ارزیابی شده اس . یهابرداش اساسی بق مفهوم و محتوای قانون اساسی در قالب 

 

 یی و مفهوم و محتوای قانون اساسیگرایاساسقانون 
 و تکتوی  پتی رد هتق سیاستی و حقتوقی یهتاهن یی بق معنای گرایاساساصل قانون  امروزه

گرجتتی ) شتتوندیم شتتمرده عمتتومی حقتتوق اصتتول  یتریاساستت از ند،ااساستتی قتتانون تصتتویب
 ییهتا( جنب هجدهم و هفدهم هایسده) هق دورانی با وجود ای ، از .(208: 1390 ازندریانی،
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 تکتاپو و حرهت  بق و گرف  شکل اساسی قانون بق نام ملی میثاقی تدوی  بق دستیابیمنظور بق
 آن  یتتر. مهمبرستانند ثمتر بق را گراییمشروطق جنب  تا بودند اهدافی پی در گمانیب د،افتا

 حقتوق در مهتم ایت  هتق جتایی تتا. نبود قانون حاهمی  جز امریها آن گوهر قولی بق یا اهداف
 بتق .(257 :1388 گرجتی،) است  شده مطرح اساسی حقوق بر یارهیچ نظریۀعنوان بق یامروز

 ارتبتاطی و شتده است  عجتی  قانون حکوم  ماهی  با دستورگرایی غایی دفه دیگر، تعبیری
بتر آنکتق از در ای  زمینق جنب  دستتورگرایی عالوه. دارد وجود مقولق دو ای  میان ناگسستنی

ستاخ ،  منتدنظامو خودهامتق را حقتوقی و  گرمداخلقی هادول طریق حکوم  قانون اساسی، 
ی گوناگون سیاسی و اقتصاد و فرهنگ و... محقق ساخ  هاهحوزسیاستگذاری عمومی را نیز در 

 (.10: 1398، فریرضوان)رضایی و 
 عنوانبق و بوده علما و حکما توجق مورد یونان و ایران باستان تاریخ در دیرباز از قانون اعمال

 و افالطتون ژهیوبق فالسفقخصوص بق اس . شدهیم درت دادرسان و حاهمان عمل مبنایی برای
 ختدمتکاران حاهمتان و دادرسان آنان منظر از. داشتند جدی دیتأه آن اعمال و تأثیر بر رسطوا

 بنیتادی  یارهایمع از قانون از تبعی  چون فرد، نق و هند حکوم  باید مناسب قانون واند قانون
 معنای پیوستق هایسده در مفهوم ای  .(64-65 :1388 هِلی،) شدیم محسوب خوب حکمرانی

 یهتاانقالب وقتوع بتا بیستم سدۀ در اینکق تا شدیم تأهید آن برقراری لزوم بر و داش  را خود
 و سیاستی قتدرت تفکیتک و تحدیتد مفهتوم بتق گراییاساسی قانون یهاجنب  و دموهراتیک
 .(592 :1388 هلی،) هرد پیدا روزافزونی مقبولی  و ارزش قانون حکوم  بر بشر حقوق برقراری

 قتانون بق استبدادی تازکقی یهانظام هردن مقید اندیشۀ در ییگرایاساس قانون یهاجنب 
 محدود راها نظام آن گستردۀ و پیشرونده قدرت قلمرو مسیر ای  از تا بودند آن درونی مفاهیم و

 وظتایف و اختیتارات چتارچوب هتردن مقرر و تصریح طریق از جز حدودی چنی  تعیی . هنند
 قتانون در بشتری یهاآزادی وها حق تضمی  و ینیب یپ نیز و یحکومت ینهادها و انیفرمانروا
 تتدوی مؤستس  قتوۀ جایگتاه در و نتام هتر تحت  ملت  وهالی و متخصصان هق توسط اساسی

 همۀ تعیی  سیاسی، قدرت تحدید با مذهور طریق رو، همی  از. بود نخواهد ریپذامکان ،شودیم
 ینهادهتا توستط آنتان بتر قدرتمنتد و مرمستت نظتارت وهتا آن مقامتات و سیاسی یهاسازمان

 قتانون بنتابرای ،. دیآیم دس بق مل  یهاآزادی و حقوق تضمی  و تعیی  نیز و شدهینیب یپ
 وجتوه چنتی  جویوجست  و استتقرار و اعمتال در همتواره قتانون حاهمیت  بق ملتزم اساسی

 (.61-62: 1389، فریرحمت)گرجی ازندریانی و  اس  ارزشمندی
 یزیرقیتپا را اساسی ینهادها و حکوم  ساختارهای هق آنجا از اساسی قانون هالن، یمنظر از

 تمتتامی هنتتد ومی تعریتتف را حتتاهمیتی یهاستتازوهار و معیارهتتا اصتتول، از یاسلستتلق ،هنتتدیم
 عام(، معنای بق) دولتی مقامات تکالیف و ها یصالح بق ،بخشدیم انسجام را حکومتی یهادستگاه
 اساستی قتانون دیگتر، یاقیتزاو از امتا. دارد تأسیستی و بر همی  مبنا، هتارهردی ،دهدیم ترتیب
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 قتدرت وستیع دایترۀ بتر حصتاری ،دهدیم تنسیق و نظم را جامعق و دول  مدیری  اینکق سبببق
 وهتا حق ،هنتدیم اعمتال عمتومی مقامتات اختیارات بر ییهامحدودی  ،هندیم ترسیم نامحدود

 اهتداف ،نتدهیم تضتمی  و تتأمی  راهتا آن اجرای و استفاده هند،می اساییشن را مردم یهایآزاد
 ارتقتا را حقتوق ایت  جیتدربق و هندیم معی  و مشخص را شهروندی یهایآزاد وها حق هاربس 

 وهتا حق منظور تحقتق و تضتمی بتق پایتق، ایت  بتر. است  تنظیمتی هتارهردی دارای ،بخشدیم
 یریگمیهرگونق تصتم و شوند تضمی  و تنظیم و مقرر اساسی انونق در باید شهروندی، یهایآزاد
 ایت  بتا. گیترد انجام شود و اتخاذ افراد حقوق وها آزادی مطابق باید دادرسی آیی  و قانون وضع و

 عنایت  گراییمشتروطق و قتدرت تحدیتد اهتداف بتق هرچنتد معاصر، جوامع شدن مدرن با حال،
 حقتوق وهتا آزادی پایتۀ بر هق اساسی قانون حاهمی  مستمر وجود و استقرار بق توجهات ،شودیم

تفکیتک و تنظتیم قتدرت سیاستی و نیتز  و اال تصویر. اس  یافتق افزای  باشد، شده تأسیس بشر
در حقیق ،  .شد خواهد ترسیم شده،برخالف قاعدۀ گفتق ی انسانیهاو حق هاآزادی از مردم انتفاع

اساسی تنظتیم و تحدیتد اقتتدار سیاستی از یتک طترف و لب هالم و سنگ زیری  محتوای قانون 
 (.77: 1382های بشری مل  اس  )هاشمی، و آزادی هاحقتصریح و تضمی  

 

 ی نویسندگان قانون اساسی در بوتۀ تبیین و تحلیل موضوعهانگرش
 نظرانصتاحب و یخواهمشتروطق یهتاجنب  هتق گفتیم اساسی قانون مفهوم تفهیم و توضیح در

ها آن یها یصالح و سیاسی نهادهای تعیی  و قدرت تحدیددرصدد  اساسی، قانون وضع بق معتقد
 است  هتق روشت انتد. بوده دیگتر ستوی از مردم یهایآزاد و حقوق تضمی  و تعیی  و سو یک از

دارد. از طرف دیگر، در پش  هر مت  قانون اساستی  حقوقی ماهیتی اساسی قانون از مذهور تعریف
 اساستی مقننتان سخنان ارزیابی و مطالعق اما ی فلسفی خاصی نهفتق اس ،هازشارمبانی فکری و 

 بر بیان نگرش منطبق با مفهوم و محتوای قانون اساسی،عالوه هق دهدیم نشانمؤسس  مجلس در
 ثمتر بق راستای در را خود فقهی-سیاسی-انقالبی یهاخواس  و هادگاهید بیشتر تا بودند تالش در

بتق تعبیتری دیگتر،  .هنند جدید اساسی قانون وارد خود خاص تفسیر با ی انقالبهاآرمان نشاندن
بتود، تتا حتدودی از  1357خبرگان قانون اساسی با اتخاذ مواضع خاصی هق مقتضای عصر انقالب 

یی متشتت  و متفتاوت از هتاقرائ مفهوم و محتوای حقوقی و مدرن قتانون اساستی دور شتدند و 
بتر آنکتق ستاختند. در ادامتق ختواهیم دیتد، عالوه گرجلتوهن اساستی مفهوم متجدد و حقوقی قانو

ی گوناگونی از مفهوم و محتوای قانون اساسی در منظومۀ فکری خبرگان قانون اساستی هابرداش 
یی و محتتوای قتانون گرایاساستی بعضاً منطبق یا ناسازگار بتا اهتداف قتانون هاقرائ وجود دارد، 

می قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی ابراز یافتق است . اساسی یا خارج از حیطۀ مفهو
هتق در  انددهاستخراج و تبیی  هر 1358ی متعددی را از دل مشروح مذاهرات هانگرشنگارندگان 
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در اشکال مختلف در متت  مقدمتق و اصتول قتانون اساستی  هابرداش . طبیعتاً اغلب دیآیمادامق 
 برداش  خاص بیان خواهند شد.شدند هق در پایان هر  گرجلوه
 

  گرالیتقل. برداشت 1
ی هاحداقلشناخ  جامعی از مفهوم و محتوای قانون اساسی ندارد و بق بیان  گرالیتقلبرداش  

. در چنی  برداشتی درج بعضتی مفتاهیم ضتروری و اساستی هندیمالزامات قانون اساسی اهتفا 
بق دیگر سخ ، معتقدانِ ای  برداش ، شناختی قانون اساسی در مت  قانون اساسی الزم نیس . 

نازل و نسبی از مفهوم قانون اساسی دارند، زیرا مفهوم جدید قانون اساسی مشتمل بر تنظتیم و 
از یتک طترف و تصتریح و  آنهاتحدید قدرت سیاسی، تعیی  نهادهای الزم و محدودۀ صالحی  

طورهتق ختواهیم دیتد، چنتی  نی متکثر شهروندان است . البتتق هماهایآزادتضمی  حقوق و 
 برداشتی چندان چشمگیر نبتود و در متت  نهتایی قتانون اساستی تبلتوری نداشت . ابوالحست 

 نکترده دریاف  و دقیق جامع طوربق را اساسی قانون مفهوم هق اس  اشخاصی زمرۀ در صدریبن
 اساستی قانون از یکطرفق اغلب شناختی حداقلی و هق اس  مشخص نظرهای  بق مستند و بود

 اساستی قانون چارچوب هشور، حاهم قوای تعیی  اصل مورد در مذاهره هنگام وی. اس  داشتق
. شتود معی  مل  رأی منشأ باها آن تحقق طرق باید هق هاهدیم فرو سیاسی ینهادها بق تنها را

 ود،ب بهتر نسبتاً اشخاص تعداد زیادی از با مقایسق در هق اساسی را قانون از خود برداش  ایشان
 قتانون حقیقت  در ،میستینویم داریتم متا هتق اساسی قانون همی  پس»: هرد بیان شکلبدی 

 چق بق هنند عوض خواستند مردم را جمهورسیرئ اگر میگوئیم هق دیگر. اس  عمومی تشکیالت
 را قضتایی دستتگاه اگتر طریتق؟ چتق بتق هنند عوض خواستند را مجلس اگر باشد؟ باید طریق

 میختواهیم اساستی قتانون در متا را اینهتا ترتیبتات تمتام طریق؟ چق بق هنند عوض خواستند
 هتقیدرحال، (538 :1، ج1364 مذاهرات قانون اساسی، صورت نهایی مشروح)« هنیم ینیب یپ

ی دیگر مفهوم قانون اساسی تفکیک و تحدید اقتدار سیاستی و هاجنبقدر بخ  قبل گفتیم هق 
 بشری اس  و نق صرفاً قانون تشکیالت عمومی.ی هایآزادو  هاحقتصریح و تضمی  

 در را مستائل از بعضتی ذهتر هتق داشتتند حضورمؤسس  قوۀ در خبرگانی ،صدریبن از جدا
 بایتد هتق است  جامعتق بنیادی  امور از مسائل آن هقی. درحالدانستندیم موردبی اساسی قانون
 اس  جامعق مهم امور از خانواده ثالبرای م. شود قید اساسی قانون در آن دربارۀ بنیادی  هلیاتی

 هتق استتدالل ایت  بیتان بتا حتائری و ستبحانی اما. شودیم مربوط آن یهاآزادی و حقوق بق و
 آن وضتع بتق لزومتی آورد، اساستی قتانون در نباید را چیز همق و اس  مدنی امور جزء خانواده

 بتاره ایت  در تکلیف تعیی  هخانواد بق مربوط اصل محتوای ازنظر صرف هقی. درصورتدندیدینم
 در نگتاهی بتا ایت ، بترعالوه. است  الزم ،ردیگیم قرار مردم یهاآزادی و حقوق حوزۀ در چون
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 حتریم حتتی و ازدواج بتق مربتوط اصتول وجتود مترقتی و مدرن یهشورها سایر اساسی قانون
 . میهنیم مشاهده را مدنی یهایآزاد سایر و خصوصی

. نیست  مناستب بیتاوریم، اساستی قانون در را اصل ای  اگر»: دیوگیم باره ای  در سبحانی
 بترای آن امثتال و نکتاح و ختانواده بق مربوط مسائل چون ندارد، اساسی قانون با تناسبی یعنی
 قتانون اصول از اصلیعنوان بق مسائل گونق یاآوردن  ولی. اس  خوب بسیار مدنی قانون مقدمۀ
 متذاهرات مشتروح نهایی صورت)« اس  بهتر شود حذف اگر و ندارد ضرورت وجقچیهبق اساسی
متوردنظر  با استدالل دیگری هتق اما را معنا همی  نیز حائری .(434: 1ج ،1364 اساسی، قانون

 همتۀ بتق راجتع. است  وارد اشکالشتان»: هترد نبود، چنی  بیان نیز پیشنهادی اصل نگارندگان
 هتق بنویستیم پتس باشتد، طتور یا اگر. آورد میان بق ذهری اساسی قانون در نباید هق مقررات
 متذاهرات مشتروح نهتایی صورت)« نیس  درس  نکقی. انخورد باید چق بخورد، باید چق خانواده
  .(434: 1ج ،1364 اساسی، قانون

 صتورت در حقوقتدان بتق نیتاز عتدم استدالل بیان مقام در خبرگان قانون اساسی از یاعده
 نگهبتان، شتورای اعضتای اصتل در خصتوص صحب  هنگام قفقی یعنی اسالمی حقوقدان وجود
هتق طورهمان هقدرصتورتی. است  استالم قانون همان اساسی قانون اصل هق بودند گرفتق فرض
 و حقتوق تضتمی  و تعیتی  و سیاستی قتدرت تحدیتد و تنظتیم معترف اساستی قانون گفتیم،
اگرچتق ماهیت  قتانون  و اردد قترار حقتوقی نظام رأس در برتر قانونیعنوان بق مردم یهاآزادی

: 1383هاتوزیتان، )تشریفاتی و سایر جوانب از جدا یکدیگرند  لحاظ اساسی ایران دینی اس ، بق
 ایت  از غیر و»: هرد ابراز چنی  اساسی قانون از را خود قرائ  صریح و هوتاه ایشان .(200-198

 قتانون متذاهرات شتروحم نهتایی صورت) «نیس ؟ اسالمی قوانی  از غیر اساسی قانون هق اس 
در قلمترو برداشت  بعتدی  توانتدیم. چنی  برداشتتی اگرچتق (948-949: 1ج ،1364 اساسی،

توصیف شود، لک  از منظر نوع نگاه بق مفهوم قانون اساسی مبنی بر اینکق قتانون اساستی بایتد 
 .دینمایم ترتوجقحاوی چق محتوایی باشد، در قلمرو ای  برداش  قابل 

 

 از حکومت اسالمی هااشتبرد. تنوع 2
و  پنتداردیمهق روش  اس ، ای  برداش  قانون اساسی را متترادف بتا قتوانی  استالم طورهمان

خواستار تبلور هاملِ اصول اسالم و قوانی  آن و نیز روایتات و احادیتا ائمتق در قتانون اساستی 
 حامیتان اساستی قتانون از مذهور تفسیر هق شودیم آشکار مذاهرات مشروح در سیری اس . با
 بتق شتروع ابتدای در وی. دارد جای دستق ای  در نیز تبریزی موسوی. اس  داشتق زیادی نسبتاً
 قتانون نظتری مبتانی تعیتی  جایگاه در را هلی پیشنهادهای اساسی قانون خبرگان مجلس هار

 قتانون ابقمطت بایتد ما قوانی  همۀ هق بود قیفق یوال مورد در او دوم پیشنهاد. داد ارائق اساسی
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ستبب است  هتق در قانون اساستی بدی  قیفق یوالبق باور وی پذیرش و درج اصل . باشد اسالم
 قتانون هتق ردیگیم نتیجق تبریزی موسوی مبنا، ای  بخشی از قوانی  اسالم اس . از قیفق یوال
. شود وضع آن ادامۀ در و هماهنگ باید قانونی هر و ندارد وجود اسالم دی  قانون از جدا یاژهیو

 احتیاج ما ،شودیم آوردهدس  بق اخبار و قرآن از هق ضوابطی با اساساً و»: دیگویمدر ادامق  وی
 قتانون( اصتول بخوانیتد) متواد بعضتی در. نداریم قرآن قانون مقابل در دیگری اساسی قانون بق

 غلتط یت ا م بق نظرم  هق هس  «باشد اساسی قانون یا شرع احکام مطابق» جملق ای  اساسی
 اطهتار ائمتۀ احادیتا و قترآن از مستتفاد ضتوابطی یعنتی متا اساستی قتانون اینکق برای. اس 
 .(85: 1ج ،1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)...«  السالمهمیعل

خواستار آن بودند هق قانون اساسی باید بر مبنای اصول اسالمی و  گرااسالمباورمندان برداش  
ی هق توسط یکی از اعضا خوانده اقیانیب  و عقل )منابع فقق( باشد. رهبر انقالب در هتاب خدا، سن

گفت  هتق قتانون اساستی بایتد صددرصتد براستاس استالم باشتد، و اال تخلتف از  صراح بقشد، 
: 1ج ،1364 اساستی، قتانون متذاهرات مشروح نهایی صورت)جمهوری  و اهثری  آرای مل  اس  

 مشروح نهایی صورت) دانستندیماساسی را معرف نظام حکومتی اسالم  (. برخی خبرگان، قانون5
ی از فقهتا در اعتده(. در چارچوب همی  برداشت  بتود هتق 7: 1ج ،1364 اساسی، قانون مذاهرات

ستوء  ستازسببی بق رهبر انقالب از نگرانی خوی  از تصتویب اصتولی از قتانون اساستی هتق انامق
 ،1364 اساستی، قتانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)  گفتند ، سخشودیماستفادۀ دیگران نیز 

و  دانستتندیمی رادیکال جعل قانون را خروج از دی  اوهیش(. برخی دیگر از نمایندگان، بق 11: 1ج
هق مازاد بر اصل عقیتدۀ دینتی و اصتل عبتادات و  دانستندیمفقط قوانینی را قابل جعل و بررسی 

: 1ج ،1364 اساستی، قتانون متذاهرات مشتروح نهایی صورت)شد معامالت در احکام و سیاسات با
( همچنی ، نمایندۀ دیگتری از انطبتاق تمتام اصتول بتا استاس قترآن و ستن  و روش و ائمتق 39
 متذاهرات مشروح نهایی صورت)تنها قانون خدا و احکام او باشد  قانونو اینکق منظور از  گفتندیم

گتر نیتز ایت  برداشت  را در جزئیتات قتانون اساستی ی دیاعتده(. 49: 1ج ،1364 اساستی، قانون
صراح  بیان هردند: سیاس  خارجی بایستی بر مبنای تولی و تبتری باشتد، یعنتی دوستتی بتا بق

 نهتایی صتورت)دوستان خدا و مردم و دشمنی و دوری از دشمنان خدا و خون آشامان استعمارگر 
تلتویحی صتتالحی  تقنینتتی  طوربتتق(. فارستی 66: 1ج ،1364 اساستتی، قتانون متتذاهرات مشتروح

همان فقیق است  هتق قتبالً  شناسقانونو معتقد اس  هق در اسالم  هندیمقانونگذار اساسی را رد 
 اساستی، قتانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)قانون توسط آفریدگار وضع شده و اال شرت اس  

انون اساسی با ذهتر آیتات و (. برخی خبرگان هم بر ای  باور بودند هق باید اصول ق77: 1ج ،1364
 (.80: 1ج ،1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)احادیا در مت  آن، تضمی  شود 

 ،13 ،12 ،5 ،4 ،2 ،1 اصول در گرااسالم مطابق وضع نهایی خبرگان قانون اساسی، برداش 
 ند، متجلی شدند.ایخواهاسالمی بارز هامصداقهق  109 و 107 ،91 ،17 ،16
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 گراجهانبرداشت  .3
و  ها یسترزمهتق بایتد بتق هتل  انگاردیم شمولجهانۀ هنشی مثاببقبرداش  اخیر قانون اساسی را 

 مترزیبنگرشی  ظاهراً دوران، آن جو از زیاد تأثیرپذیری سبببق حس  آی  جوامع تعمیم داده شود.
 جهتانی بتق را اصتلی بایتد هق  اس معتقد ایشان عل  همی  بق. آرمانی بق قانون اساسی داردو فوق
 و حقتوق و سیاستی قتدرت تحدیتد از وقتی هقی. درصورتدهیم اختصاص ایران اساسی قانون بودن
 قتانونی اگتر و اس  هشور همان درشده واقع مل  و دول  معنای بق ،رودیم سخنی مل  یهاآزادی
هند و اعمال آن  تصویب و ضعو را آن جهانی حقوقی باید مرجعی شود، یالملل یب یا جهانی بخواهد

در قلمرو سرزمینی خاص منوط اس  بق پیوست  نمایندۀ دول  بتدان معاهتده یتا رضتای  ملتی در 
 نظتام حاهمی  تحقق برای هقاند واقف نظر اهل ، یا برفزونا(. 61: 1383ی )عباسی، پرسهمققالب 
 بتا یاجداگانتق اساستی قتانون هتق اس  الزم یالملل یب عام قواعد مطابق اساسی قانون در سیاسی
 اجترا و وضتع هر هشور سرزمینی قلمرو در( حکوم  نوع ینیب ی)پ خود خاص مضامی  و مفاهیم
در قالتب  آن را، البتق از سوی دیگر گاهی شتکل جهتانی (186-187: 1382 بیگدلی، ضیایی) شود
 ,Schwöbel) .اندتقداشتبیتان «یالمللت یبقتانون اساستی » یا « الملل یبسازی در حقوق اساسی»

2011: 11; Peters, 2009: 385; Dehousse, 2001: 19)  نظتری قتانون رشیپتذ فترض در یحتت 
ی، مراتب هنجتارسلستلق مانعِ مانند یقواعد تحقق و وجود باشد، داشتق یالملل یب جنبۀهق  یاساس
 آمتره قواعتد چنتد . هراس  یضرور و الزممشترت  یهانقیزم و ازهاین و آمره قواعد بق یافت  دس 
 علتل  یهمت ی مختلف محقق شده اس ، بر پایۀهاحوزهی در الملل یب نظام برتر هنجارهای ۀمثاببق

 نشتده یهشورها متجل انی( مینیردیغ ای ینیمشترت )د و یالملل یب یاساس قانونهق  مذهور اس 
 هلتی یشتنهادهایپ دیگر یاعده و تبریزی موسوی همچون نیز آی  .(188: 1391 ی،)شهبازاس  
 جنبتۀ رستدینظرم مبتق هتق یامسئلق اولی »: گف  گونق یا پیشنهادی اصول بیان از پی  را خود

 اختصتاص مستئلق ایت  بتق اصولی یا اصل باید اساسی قانون در هق اس  اساسی قانون بودن جهانی
 مستلمی  ۀزمینت در باشند مکلفها دول  هق اصلی -مسلمی  وحدت دربارۀ خصوصبق – شود داده
 اقیتانوس از هق مسلمانانی. بشود تأسیس مسلمی  وحدت برای یاوزارتخانق حتی و بدهند انجام هار

 بتق مجهتز و دارنتد دست  در فتراوان ریذختا و منتابع با را وسیعی سرزمی  هبیر اقیانوس تا اطلس
 صتورت)« دباشت داشتتق جهان ملل تمام برای شدیدی جاذبۀ تواندیم هق هستند اسالمی ایدئولوژی
 .(74: 1ج ،1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی

معتقدانِ ای  برداش ، قانون اساستی ایتران را متعلتق بتق همتۀ مستلمانان و راهنمتایی بترای 
. همگام با چنی  برداشتی بود هتق هیتأت فلستطینی بتق مجلتس انگاشتندیمی اسالمی هانهض 

لفتح )ابوجهاد( بر ای  واقعیت  اذعتان هترد هتق تمتام خبرگان وارد شد و فرمانده شاخۀ نظامی ابوا
 نهتایی صورت)مردم مستضعف در انتظار قانون و سیاس  هلی هشورند و از جزئیات آن خبر دارند 
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و جهانی بق شکلی بتود  مرزیب. گستردگی قرائ  (6-7: 1ج ،1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح
ان را در مقتام طترح شتئون استالم در جهتان ی عرضتۀ قتانون اساستی ایترامراغقهق حتی مقدم 

. ضتیائی نماینتدۀ (28: 1ج ،1364 اساستی، قتانون متذاهرات مشتروح نهتایی صورت) پنداش یم
الزمۀ شخصی  اسالم اس .  شد هقدیگری اس  هق خواهان تصویب قانون اساسی جهانی اسالمی 

و فراگیتر باشتد و همتۀ  جانبققهمهق باید  هردیمی توصیف اگونقبقایشان قانون اساسی مذهور را 
 اساستی، قتانون متذاهرات مشروح نهایی صورت)و اقشار در سیطرۀ ای  قانون زندگی هنند  هامل 
برای مستضعفان، بلکتق متعلتق بتق  تنهانقهاشمی قانون اساسی ایران را . حسینی (57: 1ج ،1364
. خبرگتانی (59: 1ج ،1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت) دانس یم هامل همۀ 

مانند آی  سازوهار اجرایی برداش  مذهور را تبیی  هردند. وی بر ای  اعتقاد بود هق بایتد ستازمان 
-75: 1ج ،1364 اساستی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)مسلمی  جهانی نیز تأسیس شود 

ایت  بتود هتق چترا دولت   . نیز، فارسی ایرادی هق بر اصول مطروحۀ قانون اساسی اقامق هترد،(74
در قانون اساسی تعریف نشده اس . بق باور وی، ام  ایران جزئتی از امت  واحتد استالمی  مؤمنان

 .(1221: 2ج ،1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت) رودیمشمار بق
 ،3اصتل  16توسط خبرگان قانون اساسی در اصول زیر متبلور شتدند: بنتد گرا جهانبرداش  

 اعتقتادی یهازمینتق هق اس  ای  اساسی قانون رسال : مقدمق از بند ای . 154 و 152 ،11 صولا
شمول جهان و واال یهاارزش با انسان آن در هق آورد وجودبق را شرایطی و بخشد عینی  را نهض 
 بترای حرهتتی هتق ایتران انقتالب استالمی محتوای بق توجق با اساسی قانون. یابد پرورش اسالمی

 هشتور ختارج و داختل در را انقالب ای  تداوم زمینۀ بود، مستکبران بر مستضعفان تمامی یروزیپ
 مردمتی و استالمی یهتاجنب  دیگتر بتا ی،المللت یب روابتط گستترش در ژهیوبتق هندیم فراهم

 انتاربکم و واحتده امتق امتتکم هتذه ان) هنتد همتوار را جهتانی واحد ام  تشکیل راه تا هوشدیم
  .یابد قوام جهان تمامی در ستم تح  و محروم ملل نجات در مبارزه استمرار و( 2()فاعبدون

 

 گراآرمان. برداشت 4
، اندشتده جتادیادنبال انقتالب هنگام تدوی  قوانی  اساسی هق بتق معموالً گراآرمانهای برداش 

رویکرد شاهد  . برای مثال در مقدمۀ قانون اساسی پس از انقالب فرانسق ای شودیمبسیار دیده 
مقابل ای  رویکرد، مواضع اصتالحی در متت  قتانون اساستی در (Radev, 1990: 273). شود می

. در منظومۀ فکری معتقتدان شودیمی آرام مانند انقالب مشروطق و انگلستان مشاهده هاانقالب
است  هتق ، قانون اساسی نمود اهداف متعالی انسانی یتا فراانستانی و الهتی گراآرمانبق برداش  

یۀ فکری، در اندیشۀ خبرگان پاباشند. بر ای   آنهاقانونگذاران اساسی باید منادی و مجری تحقق 
ی بخشت ینیعقانون اساسی، قانون اساسی از ثمرات گرانقدر انقالب اسالمی اس  و رستال  آن 
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 صتورت) شتودیمی مبتنی بر قسط و عتدل استالمی تلقتی اجامعقی ذهنی نهض  هانقیزمبق 
. طبق ای  دیدگاه در قتانون اساستی بایتد (7: 1ج ،1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح یینها

موانع مختلف از سر راه رشد و تکامتل انستانی برداشتتق شتود و نیتز صتیرورت نفتوس مستتعد 
 ،1364 اساستی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)ی قرب الهی تضمی  گردد سوبق هاانسان
ی  برداشت  آرمتانی، قتانون اساستی نتیجتۀ درخشتنده و ارزنتدۀ شتهدا و . در ادامۀ چن(8: 1ج

ی شتهدا نتام بهاخونهق بحق  شودیمو مساعی شهیدان گرانقدر محسوب  هامجاهدتماحصل 
. بق همتی  علت  بتق (9: 1ج ،1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)گرفتق اس  
ی مجاهدانی هاهوش و  هامجاهدتنیم هق ثمرۀ ی باید اساسی را تأسیس هامراغقعقیدۀ مقدم 

 متذاهرات مشروح نهایی صورت) انددهینوشها هوش  هرده و شرب  شهادت باشد هق طی سده
مجلتس نیتز  سیرئبیتنابر ای  اهتداف متعتالی و الهتی، . افزون(40: 1ج ،1364 اساسی، قانون

و عتدال  و قطتع هرگونتق حاهمی  حتق  مؤسسانانگیزه و آرمان مل  را برای تشکیل مجلس 
 (.1836: 3: ج1364وابستگی دانس  )صورت نهایی مشروح مذاهرات قانون اساسی، 

بتر قتانون اساستی است ، معمتوالً در  گراجمعی از تفکر اگونقهق حاصل  گراآرمان برداش 
. (13: 1389رحم  اللهی و مولی زاده، ) ابدییممقدمۀ قوانی  اساسی یا اصول ابتدایی آن نمود 

، دیتآیممقدمتق هتق در زیتر  از قانون اساسی ایران نیز از ای  قاعده مستتثنا نیست . فرازهتایی
 :ندهست گراآرمانمصداق نگرش 

 از باروری با پیگیر و مستمر مبارزۀ اندی و سال یک از پس انقالب نهال پرداخ  مل  هق بهایی
 تومتان میلیاردهتا نهتادن ایبرجت بتا و معلتول و زخمی هزار صد و شهید هزار شص  از بی  خون

 نهضت  ایت  و نشس  ثمر بق «اسالمی حکوم  آزادی، استقالل،» فریادهای میان در مالی خسارت
 نیز و نهض  زیآمجانیه و حساس مراحل در رهبری قاطعی  و وحدت و ایمان بر تکیق با هق عظیم

 نهادهتای و ناستباتم و محاستبات تمتام هوبیتدن درهتم بق موفق رسید، پیروزی بق مل  فداهاری
 . شد جهان در مردمی گستردۀ انقالبات بر جدیدیسرفصل  خود نوع در هق شد امسریالیستی
 نیست ، گروهتی یا فردی گریسلطق و طبقاتی موضع از برخاستق اسالم، دیدگاه از حکوم 

 رونتد در تتا دهدیم سازمان خود بق هق اس فکر هم و  یههم ملتی سیاسی آرمان تبلور بلکق
 .بگشاید( اهلل یسوبق حره ) نهایی هدف یسوبق را خود راه عقیدتی و فکری تحول
 

. برداشت حقوقی و مدرن )در چارچوب و منطبق با مفهووم و محتووای مودرن 5
 قانون اساسی(

ی جامعق و زیرساخ  روابط هاانیبنهق بسان  دهدیمبرداش  اخیر قرائتی از قانون اساسی ارائق 
ی خبرگتان قتانون اساستی در هادگاهیتد. در ایت  برداشت ، شتودیمده حاهمی  و مل  شتمر
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اساس، بق باور برخی   یبر هم. ندشویمچارچوب و همنوا با مفهوم و محتوای قانون اساسی ابراز 
خبرگان، قانون اساسی مبی  بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصتادی جامعتۀ ایتران و 

ی هانسلدۀ آن اس . بق همی  اعتبار بر سرنوش  مردم ایران و ۀ آینهنند ییتعسازندۀ هشور و 
. از منظر ایت  دستتق از خبرگتان تصتویب قتانون اساستی وحتدت ملتی را گذاردیمآینده تأثیر 

. (6-8: 1ج: 1364 اساستی، قتانون متذاهرات مشتروح نهتایی صورت) هندیمتضمی  و تثبی  
روح و اصل و ریشۀ قوانی  مجلس شورای ملی ی از خبرگان، قانون اساسی اعدههمچنی  از دید 

: 1364 اساستی، قتانون متذاهرات مشروح نهایی صورت)قوانی (  مراتبسلسلق) دیآیم حساببق
. سحابی تعریف نسبتاً جامع و هلی از قانون اساسی ابراز هرد. طبق قرائ  ایشان، قتانون (9: 1ج

بی  عناصتر دولت  یتا عناصتر قتدرت  ضوابط و مقرراتی اس  هق  یتریهلی از اسلسلقاساسی 
پیوند یا میثتاق یتا  صورتبقو  شودیمبرقرار  آنهاسیاسی و مل  تعیی  و روابط و تعهداتی بی  

. در اندیشۀ (10: 1ج: 1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت) دیآیدرمی اعهدنامق
ی نیازهتا و منتافع نتیب یپ ای  خبرگان، قانون اساسی باید دارای خصایص حافب حقوق ملت ،

ی آینده، صراح  و روشنی مفاهیم و حامتل ثبتات و حتافب حقتوق همتۀ اقشتار باشتد هانسل
. نمایندۀ دول  موق  )صباغیان( (11 :1ج: 1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)

ی  ملتی، رأی ی تأهید داش  هق در قانون اساسی باید اصول آزادی، حق انتقاد، حاهماقیانیبدر 
ی اختیار، امر بق معروف و نهتی از منکتر و مشتورت )خصتل  دینتی حقتوق هاقالباهثری  در 

: 1364 اساستی، قتانون متذاهرات مشتروح نهایی صورت)دموهراتیک مذهور( بق نگارش درآیند 
ی از خبرگان، قانون اساسی را منشور آزادی مل  و جوابگوی بحق امت  انقالبتی اعده. (13: 1ج
. طبتق ایت  (38: 1ج: 1364 اساستی، قتانون مذاهرات مشروح نهایی صورت) هردندیملقی ما ت

برداش ، خبرگان معتقد بودند روح قانون اساسی و انتظتار ملت  از ایت  قتانون ایت  است  هتق 
 قتانون متذاهرات مشروح نهایی صورت)ی هند زیریپی آزاد و پویا هاانسانی متشکل از اجامعق
ترتیب، قانون اساسی منشور همبستتگی و وحتدت هلمتق ملت  . بدی (40: 1ج: 1364 اساسی،

 قتانون متذاهرات مشتروح نهتایی صورت)یی. گراتفرققو نق انحصارطلبی و  شودیمایران قلمداد 
ۀ خبرگتان بتر احقتاق حقتوق نامقستم. بتر همتی  مبنتا بتود هتق در (44: 1ج: 1364 اساستی،

ر ای  مملک  و تضمی  مصالح ملی جامعتۀ ایتران قرن سلطۀ جبارانق ب 25ۀ مل  طی شدمالیپا
. در اندیشتۀ (46: 1ج: 1364 اساستی، قتانون متذاهرات مشتروح نهتایی صورت)تأهید شده بود 

معتقدان بق برداش  مذهور، هرگونق امری هق افکار را محتدود و مستدود هنتد، متردود شتمرده 
. بق عقیدۀ ایت  گتروه از (50: 1ج: 1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت) شودیم

ی بشری( در قانون اساستی الزامتاً بایتد هایآزادخبرگان )در راستای تضمی  و تصریح حقوق و 
ی و وستع  دیتد استالمی، اصتالح نگرواقتعی آینده بتا هانسلخواس  عموم طبقات امروزی و 

و برابتر بتا  مستاوی طوربتقنقایص شکلی و حمای  از حقوق همۀ افراد ماننتد زنتان و هودهتان 
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دیگران، حمای  از حقوق فرهنگی نواحی و مشاره  مردم منتاطق محلتی در امتور اداری ختود 
. برختی (63-69: 1ج: 1364 اساستی، قتانون متذاهرات مشروح نهایی صورت)مدنظر قرار گیرد 

دیگر از خبرگان، مشاره  مردم در سرنوش  خوی  را موجب تکامل و رشد اذهتان عمتومی و 
 متذاهرات مشتروح نهتایی صورت) انگاشتندیمپشتوانۀ محکمی برای قانون اساسی ای  رشد را 

. در دیدگاه ای  خبرگان، قانون اساسی اگر ساده نگاشتتق شتود، (73 :1ج: 1364 اساسی، قانون
 متذاهرات مشروح نهایی صورت)تا بتوانند حقوق خود را مطالبق هنند  بخشدیمقدرتی بق مردم 

ی دینتتی و متتذهبی هتتا یاقل، نماینتتدگان نهتتایا بتتر. عالوه(87-88: 1ج: 1364 اساستتی، قتانون
ی از آنتان انمونتق. رستتم شتهزادی دنتدهریمدفاعیات متعددی از پیروان ادیان و مذاهب خود 

و در واقع همۀ مردم ایران  ها یاقلاس ؛ وی بر ای  باور بود هق قانون اساسی باید حامی حقوق 
ب پذیرفتق شوند نق اینکق شهروندان درجۀ دو و سق محسوب شوند باشد تا بتوانند در همۀ مناص

 .(148: 1ج: 1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)
محتواگرا در اصول زیر توستط خبرگتان  براساس تدوی  نهایی اصول قانون اساسی، برداش 

 قانون اساسی تجلی شدند:
 اصتول هلیتۀ ملت ، تمتامی حقتوق ،9 و 7 و 6 اصول ،3 اصل از 9 و 8، 7، 6، 3، 2 بندهای

 ستایر و رهبتری و گانقستق قتوای شتده ییتع اختیتارات و ها یصتالح و قوا تفکیک بق مربوط
 .خاص نهادهای

 

 ی ایدئولوژیکگراارزش. برداشت 6
دید ارزشی و ذاتی بق قانون اساسی دارد و برای سن  و فرهنتگ ملت  مشتمول  گراارزشبرداش  

ی هاشتقیاندی ویژه در امر تقنی  اساسی قائل اس . همچنی  ای  برداش  بتر قانون اساسی خصلت
. قرائ  مذهور، با اتخاذ رویکتردی هندیمی سیاس ، اقتصاد و... نیز ارزشگذاری هاعرصقبشری در 

. بتر ایت  مبنتا، دهتدیمایدئولوژیک افکار سیاسی، اقتصادی و... را در جه  اهداف ختوی  ستوق 
 مشتروح نهتایی صتورت)شتی خواستار حرمتی ویژه بق قتانون اساستی بودنتد معتقدان چنی  بردا

(. اینان بر ای  باورند هق خبرگتان قتانون اساستی نبایتد بتق 6: 1ج: 1364 اساسی، قانون مذاهرات
را در متت  قتانون  دگاهشتانیدمکاتب شرقی یا غربی متمایل شوند و تح  تتأثیر افکتار انحرافتی 

(. حتتی 7-10: 1ج: 1364 اساستی، قتانون متذاهرات مشروح هایین صورت)اساسی مداخلق دهند 
ی بشتری در قتانون اساستی متتأثر از هتایآزادنمایندۀ دول  موق  معتقد بود هق اصول حقوق و 

 مشتروح نهتایی صورت)و تقلید از بیگانگان   یزممغربمشی  الهی ازلی رحمان اس  و نق ارمغان 
ی اعتقتاد اخامنتق محمتد دیستهمنوا با همتی  قرائت ، (. 18: 1ج: 1364 اساسی، قانون مذاهرات

مانند دموهراسی ریشۀ غربی و غیرتمدنی و غیراسالمی دارند  سینو یپداش  هق بعضی از اصول 
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و ما باید با وام گرفت  از فرهنگ خوی  هق ایرانی و اسالمی اس ، اصول قانون اساستی را تتدوی  
(. از طترف دیگتر، تعتدادی از 53: 1ج: 1364 اسی،اس قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)هنیم 

 اریتعتمامقرائت  شتد، بتا رد  مؤسستاندانشجویان دانشگاه تهران هق مت  بیانیۀ آنان در مجلتس 
، خواستار گنجانتدن انقیگراجمعی و اتخاذ رویکردی دارقیسرماشبقی و دارقیسرمااقتصاد لیبرالی و 

ی و قرار گرفت  تمامی امتوال تحت  والیت  دارقیسرماثار اصول اقتصاد اسالمی، تصفیۀ اقتصاد از آ
رهبر انقالب، ادارۀ اقتصاد هشور براساس مدیری  شورای عالی اقتصاد و سایر اصولی هق متکتی بتق 

 اساستی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)هستند، در مت  قانون اساسی شدند  گراجمعتفکر 
هتق قتانون  انگاشتتندیماسی با نگرشی جاودانتق چنتی  (. برخی از مقننان اس19-20: 1ج: 1364

 مشتروح نهایی صورت))عج( مالت عمل مل  باشد  عصریولاساسی باید از اهنون تا ظهور حضرت 
 (.72: 1ج: 1364 اساسی، قانون مذاهرات

، توسط خبرگان قانون اساسی بتق دیآیممقدمق هق در زیر  در فرازهایی از گراارزش برداش 
 ختق شدند:رسمی  شنا
 از و شتد زدوده طتاغوتی زنگارهتای و غبارهتا از ختود انقالبتی تکامتل جریتان در متا مل 
 استالمی اصتیل ینیبجهتان و فکتری مواضتع بتق و نمتود پتات را خود بیگانق فکری یهاآمیزه

 .هند بنا را خود( اسوه) نمونق جامعۀ اسالمی موازی  با هق اس  آن بر اهنون بازگش 
 و ایمتان هتق است  آن بتر توجتق هشتور دفاعی نیروهای تجهیز و تشکیل در مکتبی ارت 
 در انقتالب پاستداران ستساه و اسالمی جمهوری ارت  جه  یبد باشد، ضابطق و اساس مکتب،
 رستال  بتار بلکتق مرزهتا، از حراست  و حفبتنها نق و شوندیم داده شکل فوق هدف با انطباق
 نیتز را جهتان در ختدا قتانون حاهمی  گسترش راه در مبارزه و خدا راه در جهاد یعنی مکتبی
 و اهلل عتدو بتق ترهبتون الخیل رباط م  و قوه م  مااستطعتم لهم اعدوا و) بود خواهنددار عهده
  .(دونهم م  آخری  و عدوهم

 در انستان نیازهتای رفتع اقتصادی، اصتل، بنیادهای تحکیم در هدف نق اس  وسیلق اقتصاد
 و ثتروت تکتاثر و تمرهتز اقتصتادی یهتانظام دیگتر همچتون نتق  اوست تکامل و رشد جریان

 اقتصتاد رشتد، مراحل در سبببدی  و اس  هدف خود اقتصاد مادی، مکاتب در زیرا سودجویی،
 انتظتاری وستیلق از و است  وسیلق اقتصاد اسالم در ولی ،شودیم تباهی و فساد و تخریب عامل
 استالمی اقتصتادی برنامتۀ دیدگاه ای  با. داش  وانتینم هدف بق وصول راه در بهتر هارایی جز

  یتتأم دلیلبتدی  و است  انستانی متفتاوت یهاخالقی  بروز برای مناسب زمینۀ هردن فراهم
 استتمرار جهت  ضتروری نیازهای رفع و افراد همۀ برای هار ایجاد و متناسب و مساوی امکانات
 .اس  اسالمی حکوم  عهدۀ بر او تکاملی حره 
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 گرافیتکلاشت . برد6
از یک طرف، نگرشی عجوالنق و ستریع در طترح و تصتویب قتانون  گرافیتکلباورمندانِ برداش  

 اساستی، قتانون متذاهرات مشتروح نهتایی صتورت)اساسی برای خبرگان قانون اساسی داشتند 
و از طتترف دیگتتر، رأی ملتت  بتتق قتتانون اساستتی را تکلیفتتی فقهتتی و شتترعی  (11: 1ج: 1364

. در حقیق ، قرائت  (27: 1ج: 1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت) دانستندیم
مجلتس خبرگتان  سیرئبیتنابرداشتی پرشتاب و نیز تکلفانق از قانون اساسی است .  گرافیتکل

هتق هرچتق زودتتر انجتام  هردیمقانون اساسی طرح قانون اساسی را واجب فوری و فوتی تلقی 
. همچنتی  (28: 1ج: 1364 اساستی، قتانون متذاهرات مشتروح ینهای صورت)گیرد، بهتر اس  

 نهتایی صورت)ی خطیر و الهی بیان هرد افقیوظرئیس ای  مجلس نیز تصویب قانون اساسی را 
ی افتقیوظ. شتیبانی تتدوی  قتانون اساستی را (46: 1ج: 1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح

: 1ج: 1364 اساستی، قانون مذاهرات حمشرو نهایی صورت) دانس یمسنگی  بر دوش خبرگان 
هتق در رفرانتدوم  خواستتندیم، اینکق خبرگان قانون اساسی مکترراً از متردم نهایا بر. افزون(81

 (975: 1ج: 1364 اساستی، قتانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)قانون اساسی مشاره  هنند 
تشریح هردند:  گونق یااساسی را  ی دیگر وظیفۀ خبرگان قانوناعدهی بر ای  قرائ  اس . ااماره
وظیفۀ مجلس خبرگان بررسی، تجزیق، تحلیل و تدوی  قانون اساسی و انطباق آن با جمهوری »

 اساستی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)« اسالمی اس  هق باید هرچق زودتر تصویب شود
و بقیتۀ هتار را از آن . در حقیق ، آنان تصویب قانون اساسی را بتا خبرگتان (1833: 3ج: 1364
هق  گفتندیم، تعدادی از قانونگذاران اساسی در نقد برداش  اخیر  یا. با وجود شمردندیممل  

قانون اساسی نباید تح  تأثیر هیجانات و جریانات زودگذر هق توأم با عصتبانی  و زور و اعمتال 
استی عجلتق هردنتد، ی هق در امتر تصتویب قتانون اسمشابهقدرت اس ، قرار گیرد، زیرا جوامع 

 .(1835-1836: 3ج: 1364 اساسی، قانون مذاهرات مشروح نهایی صورت)شکس  خوردند 
 

 گیرینتیجه
ی مقننان از مفهوم و محتوای قانون اساسی ای  است  هتق آنتان هابرداش نتیجۀ بررسی و توصیف 

یی نداشتتند، بلکتق گرایاساسصرفاً نگرشی منطبق با مفهوم و محتوای قانون اساسی و اهداف قانون 
ابتراز  مؤسستانسیاسی و فقهی خود را در مجلتس -ی متعدد انقالبیهانگرشبر ای  برداش ، عالوه
هق مشاهده شد، ش  برداش  از درون مت  مشروح متذاهرات استتخراج و تبیتی  طورهمانهردند. 
بتا  .گرافیتکل وگرا هانج حقوقی و مدرن، ،گراآرمان ،گراارزش ،گرااسالم ،گرالیتقل یهابرداش شد. 

 در بق شرحی هق گفتتیم، مذهور یهابرداش  ،گرافیتکل و گرالیتقل برداش  استثنای وجود ای ، بق
 دیده دیگر یهاقرائ  از ییهارگق قرائ  هر ممک  اس  در شدند، اگرچقگر جلوه اساسی قانون مت 
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 1358 اساسی قانون خبرگان اندیشۀ در تشت  و تعدد آمد، خواهد طورهق. با ای  حال، همانشودیم
 و مشتهود بودنتد، آن واضتع خبرگان قانون اساسی ختود هق اساسی قانون مفهوم و محتوا بق نسب 
-انقالبتی برداشت  وگوهتا و متذاهرات آنتان،در مجموع اگرچق در گف  رسدیمنظر اس . بق نمایان
شتایان توجتق بتود، امتا براینتد  ساسیا خبرگان قانون اغلب نزد در حقوقی بر برداش افزون سیاسی

ی گتراارزشنگرش آنان در اصول قانون اساستی دیتدگاه حقتوقی و متدرن بتود، هرچنتد برداشت  
  .ایدئولوژیک در مقدمۀ قانون اساسی آشکار و چشمگیر بود

 بستاچقسیاسی و نگرش حقوقی الزاماً وجود ندارد و نیز -اگرچق منافاتی میان نگرش انقالبی
دادِ بر اینکق محصول تکاپوهای علمی و عملتی حقوقتدانان است ، بتروناساسی افزون نهاد قانون

-ی اندیشمندان سیاسی و سیاستمداران نیز اس . امتا اگتر قرائت  انقالبتیهاهوش و  هاهن 
بر فهم حقوقی از قانون اساستی  تواندیمصورت غلیب و ایدئولوژیک جلوه هند، فقهی بق-سیاسی
در اواخر  هایفرانسوهق در وضع قانون اساسی فرانسق در پی انقالب عظیم ورطهمان؛ افکندسایق 

 دهتدیم نشتان شدهگفتق یهابررسی در تأمل و سدۀ هفدهم نمودار شد. بر همی  اساس، تدبر
 قتانون معنای و حداهثری از اریعتمامحقوقیِ  شناخ  اساسی نمایندگان مجلس خبرگان قانون

 اشیحقتوق واقعتیِ ظترف در را قتانون ایت  جایگاه و نداشتند س ،ا مدرن یادهیپد هق اساسی
 ناپستندی مستئلۀ خودیخودبتق بتودن فقیتق-سیاستی-اگرچق انقالبی مبنا، همی  بر. ننشاندند

-انقالبتی مفهتومی بیشتر نیس ، بیراه نیس  اگر گفتق شود، محتوای مباحثات و مذاهرات آنان
وگوها و مذاهرات خبرگان قانون اساسی مفهوم و مفهومی حقوقی، اگرچق گف  تا داش  سیاسی
 حقوقی نیز داش . محتوای

 هتق خبرگتان مجلس اعضای از بسیاری فکری و اعتقادی یهاریشق تنوع وها دیدگاه تفاوت
 سیاسی گوناگون و اغلب اهداف و هاینیبجهان باورها، رساندن نتیجق بق نمایانگرِ رف ، آن شرح
 مشتروح در تأمل و جووجس  اعتبار، بدی . بودند آن خواستارسس مؤ موهالن هق اس  فقهی و

یی گرایاساسی قانون محتواو  مفاهیم مورد تعدد در و تشت  چگونق هق دهدیم نشان مذاهرات
 و احتمتال داد هتق اختتالف تتوانیم ترتیتب، همتی  وجود داشت . بتق و مفهوم قانون اساسی

 دارد، وجتود اساسی قانون اصول سر بر سیاسیون و حقوقدانان سوی از اهنون هق ییهاهشمک 
 بتروز آنتبع بتق و مذاهرات مشروح در حقوقی بر فقهی-انقالبی-سیاسی برداش  غلبۀ در ریشق
 . دارد آن از ناشی حقوقی و سیاسی یهادیدگاه گوناگونی و تنوع

یی و مفهوم غایی گرایاساساندیشۀ قانون  باها آن تطابق و اساسی قانون مذاهرات مشروح بق رجوع
 واقتع ستودمند ،ردیتگیم صتورت اساسی قانون در هق آینده یهابازنگری در تواندیم قانون اساسی

 مجلتس در ی گونتاگون و متفتاوتهتانگرشسترلوحق قترار دادن  با توانندیم اساسی بازنگران. شود
یی و گرایاساستنون مبانی قتا با همخوان و همگام را اساسی آتی قانون اصول اساسی، قانون خبرگان

 . هنند تدوی  و طور جامع و حقوقی اصالحمفهوم غایی قانون اساسی و محتوای مدرن آن بق
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