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فهم و درك صحيح گفتار و رفتار دیگران در علوم انساني و عرصهي اجتماعي ،مقولهاي
است كه هر روز انسان با آن سروكار داشته و به آن نياز دارد .این مقوله در خصوص قانون كه
متكفل نظم بخشيدن به امور اجتماع است ،اهميت بيشتري ميیابد؛ چراكه با تفسير ناصحيح
قانون ،ممكن است اشخاص از دستيابي به حقوق حقهي خود محروم شوند؛ همچنانكه با
تفسير صحيح  -كه مرتبهي اعالي فهم از قانون است -ميتوان به تحقق عدالت در جامعه
اميدوار شد .در طول تاریخ ،حقوقدانان و نویسندگان تالش كردهاند با پایهگذاري مكاتب و
روشهاي مختلف ،تفسير قانون را روشمند كنند؛ اما مسئلهي مهم ،تعيين ضوابط و قواعد
تفسير است ( .)Ducat, 2009: 776از آنجا كه مفسر قانون همواره یك انسان بوده و در ارائهي
تفسير عالوهبر متن قانون از مسائلي مانند اقتضائات سياسي ،اجتماعي و ...نيز متأثر است و
ازاینرو نميتوان او را به یك روش خاص تفسيري محدود كرد.
در این ميان تفسير قانون اساسي بهسبب ماهيت باالدستي آن اهميت مضاعفي دارد ،چراكه
كليهي قوانين داخلي ،به متن و تفسير قانون اساسي متكياند و كوچكترین تحول در منطوق و
مفهوم قانون اساسي تأثيري شگرف بر آنها خواهد داشت .از جمله ملحقات اسناد قانوني،
مقدمهاي است كه بر آنها نگاشته ميشود .پرسش این مقاله آن است كه در مورد قانون اساسي
جمهوري اسالمي ایران ،مقدمه از چه درجهاي از اعتبار برخوردار است؟ و چه مفاهيمي را در
فهم مقصود قانونگذار در اختيار خواننده قرار ميدهد كه در تفسير قانون اساسي راهگشا باشد؟
براي پاسخگویي به این پرسش روند تصویب و الحاق مقدمه به متن قانون اساسي و نيز
جایگاه این متن در منظر حقوقدانان و نيز اسناد بينالمللي بررسي ميشود .سپس به تحليل
مندرجات این متن ميپردازیم و مهمترین اصولي كه از این متن بهدست ميآید ،توضيح داده
شده و چگونگي اثرگذاري این اصول بر تفسير قانون اساسي بررسي و تحليل ميشود.

 .1اعتبار حقوقي مقدمهي قانون اساسي
براي فهم اعتبار حقوقي مقدمهي قانون اساسي عالوهبر مباحث تفصيلي انجامگرفته در
مجلس بررسي نهایي قانون اساسي و نيز دكترین حقوقي ،ميتوان از اعتبار مقدمه در اسناد
بينالمللي و تجربهي سایر كشورها نيز استفاده كرد كه در ادامه هر یك جداگانه بررسي
ميشود.
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مقدمهي قانون اساسي در آخرین جلسهي مجلس بررسي نهایي قانون اساسي ،قرائت شد و
نمایندگان حاضر متن قانون اساسي را بههمراه آن امضا كردند (ادارهي كل امور فرهنگي و
روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1331 ،ج  .)1883 :3این مقدمه پيش از قرائت در
صحن علني ،در كميسيوني متشكل از گروههاي بررسي اصول قانون اساسي مدت زمان
طوالني مورد بحث و بررسي قرار گرفت (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس
شوراي اسالمي ،1331 ،ج  )382 :1و عمدهي نمایندگان مجلس در مورد محتویات آن نظر
مثبت داشتند (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1331 ،ج :3
)1811؛ هرچند برخي اصرار داشتند كه این متن از قانون اساسي جدا تلقي شود و اعتبار قانون
اساسي را نداشته باشد (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
 ،1331ج  1812 :3و  ،)1813اما همين كه بهعنوان مقدمهي قانون اساسي در كنار آن قرار داده
شد و مورد تأیيد نمایندگان مجلس بررسي نهایي قانون اساسي قرار گرفت ،ميتواند به فهم
مراد مقنن كمك شایاني كند؛ چراكه مدخلي است براي ورود به مباحث مطرحشده در قانون
اساسي و حتي ميتوان گفت مطالب مندرج در آن در واقع چكيدهي اصول قانون اساسي است
كه در اصول مندرج در فصول دوازدهگانه( )1تفصيل داده شده است .البته از آنجا كه در مورد
این متن ،روشي كه در مورد اصالح و سپس رأيگيري اصول قانون اساسي در جلسات بهعمل
ميآمده ،صورت نگرفته است ،بهتبع اعتبار مساوي با اصول قانون اساسي نميتوان براي آن
قائل بود ،اما از آنجا كه همهي نمایندگان این متن را در كنار متن قانون اساسي امضا كردهاند،
از اعتبارِ بيشتري نسبت به اظهار نظرهاي تكتك افراد در جلسات بررسي اصول در فهمِ
منظور و مقصود تدوینكنندگان قانون اساسي برخوردار است و اگر قرار باشد با رویكردي
قصدگرا )2(،قانون اساسي تفسير و تحليل شود ،آنچه در این متن درج شده است ،از استناد به
مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي معتبرتر خواهد بود.

 .2-1ديدگاه حقوقدانان
در خصوص ارزش و جایگاه مقدمهي قانون اساسي در بين معدود حقوقداناني كه به این
مبحث پرداختهاند ،اختالف نظر وجود دارد .برخي براي مقدمهي قانون اساسي ارزش حقوقي
قائل نيستند (هاشمي ،1388 ،ج 38 :1؛ ملكزاده )71 :1331،و بهعلت فقدان وجه الزامآور
بودن و ضمانت اجرایي ،آن را خارج از قلمرو قاعدههاي حقوقي ميدانند و آن را صرفاً سند
مبين فلسفهي سياسي و ایدئولوژي حكومت تلقي ميكنند (طباطبایي مؤتمني13 :1387 ،؛
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اصول قانون اساسي ميدانند (مدني37 :1383 ،؛ ملكزاده .)71 :1331،عدهاي از حقوقدانان
استفاده از این متن را براي تفسير اصول قانون اساسي الزم دانسته و معتقدند «مقدمهي قانون
اساسي ادبيات نيست [بلكه] از اصولي است كه باید در تفسير به آن توجه كرد» (كاتوزیان،
 .)311 :1383این مطلب بهنحو ضمني بيانگر پذیرش اعتبار حقوقي مقدمه است .این دسته از
حقوقدانان دالیلي را بدین شرح در دارا بودن ارزش حقوقي مقدمه بيان كردهاند :ابتدا اینكه
مقدمه مسير تصویب را مانند سایر اصول قانون اساسي در قوهي مؤسس طي كرده است؛ ثانياً
در موارد سكوت ،اصل اینگونه است كه مقدمه هم مانند سایر اصول داراي اعتبار باشد ،مگر
اینكه در ضمن خود قانون یا توسط مرجع مفسر به عدم ارزش حقوقي و سياسي آن حكم شده
باشد؛ ثالثاً بسياري از اصول مذكور در مقدمه ارزش فراقانوني دارند (هداوند و مشهدي3 :1383 ،؛
ساعدوكيل و عسكري .)33 :1331 ،عالوهبر این برخي استادان با استناد به مندرجات مقدمه ،از
حدود اختيارات رهبر در قانون اساسي سخن گفتهاند (مهرپور .)133 :1381 ،برخي حقوقدانان
هم با اتخاذ رویهاي بينابين مالكهایي را براي وجود اعتبار حقوقي مقدمه و عدم اعتبار آن در
صورت نبود هر یك بدین قرار در پيش گرفتهاند :یكساني در سپري كردن جریان قانونگذاري
همانند سایر اصول ،اعتباربخشي بدان توسط مراجع صالح تفسير و رویهي عملي دادگاهها و
وجود ضمانتهاي اجرایي صریح و روشن (هداوند و مشهدي3 :1383 ،؛ ساعدوكيل و
عسكري .)33 :1331 ،با عنایت به دیدگاههاي مطرحشده و توجه به این نكته كه حقوقدانان با
وجود اختالف نظرهایي در خصوص ميزان اعتبار حقوقي مقدمه ،در مجموع منكر نقش و
جایگاه آن در تفسير صحيح و دقيق از اصول قانون اساسي نيستند ،ميتوان گفت كه این متن با
بيان شاخصههاي بنيادین نظام سياسي نوین و ارائهي گفتماني نو از مفاهيم متعدد سياسي،
ترسيمكنندهي نماي كلي نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي است كه در اصول قانون اساسي
بازتاب یافته است .ازاینرو منبع شایستهاي براي شناسایي اهداف مدنظر قانونگذار اساسي
است و ميتواند به مفسر قانون اساسي در نيل به برداشت مطلوب از اصول قانون اساسي
كمك كند (نيكونهاد.)213 :1332 ،

 .3-1جايگاه مقدمه در اسناد بينالمللي
در عرف بينالمللي نيز توجه به مقدمهي متون معاهدات از لوازم اصلي تفسير متن معاهدات
دانسته شده است و استادان حقوق بينالملل این موضوع را جزء اصول و قاعدههاي عام تفسير
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قاعدهي كلي تفسير پرداخته( )1و در بند  1ضمن تصریح به این موضوع كه معاهدات باید با توجه
به سياق عبارات تفسير شود ،در بند  ،2منظور از سياق را مقدمه ،ضمائم معاهده و موارد دیگري
مانند «هر گونه توافق مربوط به معاهده كه بين كليهي طرفهاي معاهده در ارتباط با انعقاد آن
حاصل شده است» و نيز «هر نوع سندي كه توسط یك یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده
تنظيم شده و توسط طرفهاي دیگر بهعنوان سندي مربوط به معاهده پذیرفته شده است» دانسته
است .بنابراین مادهي مذكور بهعنوان بخشي از یك معاهدهي بنيادین در حقوق بينالملل،
خاستگاه قاعدهاي كلي در تفسير اسناد و متون بينالمللي است (حبيبي .)118 :1382 ،بدین طریق
كه نقش مقدمه و پيشگفتار بهعنوان ابزار عيني تفسير در كشف مراد طرفين یا اطراف معاهدات از
متن معاهده حائز آن درجهاي از ارزش و اهميت است كه ضمن تبيين سياق ،به روشنگري
عبارات ،مقاصد و اهداف متن كمك شایاني ميكند و از لوازم تفسير صحيح و با

حسننيت()7

بهشمار ميرود (ميرعباسي117 :1313 ،؛ حبيبي.)113-118 :1382 ،

 .2اصول حاكم بر تفسير قانون اساسي با توجه به مقدمه
پس از اثبات این نكته كه مقدمهي قانون اساسي داراي اعتبار حقوقي بوده و الزم است در
تفسير قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد ،اینك به اهم اصول حاكم بر این متن كه بعد از بيان
تاریخچهاي از مبارزات مستمر ملت ایران عليه استبداد و استكبار بدان اشاره شده است و نيز
تأثير این اصول در تفسير قانون اساسي ،ميپردازیم.

 .1-2اصل حاكميت ضوابط اسالمي بر كليهي نهادها و مناسبات حكومتي
اولين مشخصهي قانون اساسي این است كه «مبين نهادهاي فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و
اقتصادي جامعهي ایران براساس اصول و ضوابط اسالمي است» .به بيان دیگر ،قانون اساسي در
پي تشكيل جامعهاي است كه با بهره گرفتن از هدایت اسالم ،نهادهایي را متناسب با نيازها و
سنتهاي جامعهي ایراني تدوین كند .براساس این بخش از مقدمه كليهي نهادهاي موجود در
حكومت باید براساس آموزههاي دین سامان داده شود .ازاینرو بر خالف رویكردهاي حداقلي
به دین -كه دین را تنها متكفل تنظيم امور اخروي و معنوي انسان ميداند (سروش12 :1311 ،؛
بازرگان -)18 :1311 ،مقدمهي قانون اساسي ،دین را حاكم بر كليهي نهادهاي دانسته و در
مضموني بيان كرده است كه تمامي نهادهاي اجتماعي اعم از نهاد تعليم و تربيت ،نهاد اقتصادي
و ...باید براساس آموزههاي دین تنظيم شوند.
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كه هر قانون الزماالجرا در جمهوري اسالمي ایران باید با لحاظ موازین اسالم باشد .با این
وصف استناد به اصل رعایت تشریفات در حقوق عمومي و بهتبع تحدید صالحيت شوراي
نگهبان براي اظهار نظر در مورد قوانين الزماالجرا در كشور به سازِكار پيشبينيشده در قوانين
كه برخي حقوقدانان (كاتوزیان )318 :1383 ،مطرح كردهاند ،با نظر به مفاد اصل حاكميت
ضوابط اسالمي بر كليهي نهادها و مناسبات حكومتي ،قابل نقد بهنظر ميرسد .به موجب این
دیدگاه ،شوراي نگهبان در عمل به مفاد اصل  1قانون اساسي و اظهار نظر در مورد جنبهي
شرعي قوانين الزماالجرا در جمهوري اسالمي ایران موظف به رعایت تشریفات مقرر در اصول
 )3(31و  )1(33قانون اساسي خواهد بود .این مطلب بهروشني با مقصود قانونگذار اساسي،
متفاوت است .عالوهبر این در مقدمهي قانون اساسي سخن از «قانونگذاري بر مدار قرآن و
سنت» آمده است كه به معناي حضور فعاالنهي آگاهانِ به این دو منبع در امر قانونگذاري است
و این امر نشاندهندهي مقصودي فراتر از سازِكار پيشبينيشده در اصول یادشده است .شوراي
نگهبان نيز در یكي از آراي تفسيري همين مبنا را پذیرفته است ،كه به موجب آن فقهاي
شوراي نگهبان از لحاظ مغایرت قوانين با موازین شرع صالح براي اظهار نظر در مورد قوانين
مصوب قبل از انقالب

هستند)8(.

غایت اصل حاكميت ضوابط اسالمي بر نهادها بهوجود آوردن شرایطي است كه در آن
«انسان با ارزشهاي واال و جهانشمول اسالمي پرورش یابد» .نگاهي به مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهایي قانون اساسي نشان ميدهد كه تدوینكنندگان قانون اساسي به این
موضوع با اهتمام ویژهاي مينگریستند و رشد مطلوب انسان را رشدي توأمان هم در بعد مادي
و هم در بعد معنوي ميدانستند (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي
اسالمي ،1331 ،ج  .)233-237 :1ازاینرو در مبحث اول اصل  3یكي از وظایف دولت
اسالمي(« )3ایجاد محيط مساعد براي رشد فضایل اخالقي براساس ایمان و تقوا و مبارزه با
كليهي مظاهر فساد و تباهي» ذكر شده است.

 .2-2اصل تحكيم پايههاي طرح نوين حكومت اسالمي
دومين گزارهي قابل استنباط از مقدمه این است كه قانون اساسي راهگشاي تحكيم پایههاي
حكومت اسالمي ميباشد .در تبيين پایهها و اركان حكومت اسالمي بهاجمال ميتوان مباني
مذكور در اصل  2قانون اساسي را بيان كرد كه عبارتاند از ابتناي نظام جمهوري اسالمي بر
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از جمله آثار این رویكرد ،حاكميت موازین اسالم بر كليهي قوانين و به تعبير دیگر نفي
سكوالریسم در حوزهي قانونگذاري است كه در اصل  1بهصراحت بيان شده و به این معناست
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امامت و رهبري مستمر و كرامت و آزادي توأم با مسئوليت انسان در برابر خداوند .همچنين
اصول تغييرناپذیري كه ذیل اصل  111قانون اساسي بدان اشاره شده است ،یعني «محتواي
اصول مربوط به اسالمي بودن نظام و ابتناي كليهي قوانين و مقررات براساس موازین اسالمي و
پایههاي ایماني و اهداف جمهوري اسالمي ایران و جمهوري بودن حكومت و والیت امر و
امامت امت و نيز ادارهي امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دین و مذهب رسمي» را ميتوان
بهعنوان پایهها و اركان جدانشدني حكومت اسالمي مبتني بر مردمساالري دیني نام برد.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران همچنين «ارائهدهندهي طرح نوین نظام حكومتي بر
ویرانههاي نظام طاغوتي» است .ازاینرو نظام جمهوري اسالمي خصلت ترميمي ،تكميلي و
حتي تتميمي نسبت به نظام سلطنتي و حتي مشروطه ندارد و نباید آن را تعليقهاي بر قانون
مشروطيت دانست .البته این سخن به معناي نفي توجه به زمينههاي شكلگيري انقالب
اسالمي -كه از جملهي آنها ميتوان به وقایع مربوط به انقالب مشروطيت اشاره كرد -و بهتبع
نگارش قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران نيست؛ اما باید توجه داشت كه از منظر تحوالت
فقهي و حقوقي ،این مقطع ،مقطعي نو و جدید است و به تعبير شهيد صدر قانون اساسي
جمهوري اسالمي ایران اولين بار در عصر جدید تاریخ اسالم ظهور كرده و به رشتهي تحریر
درآمده

است)11(.

 .3-2اصل تحقق بخشيدن به زمينههاي اعتقادي نهضت
قانون اساسي باید «زمينههاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرایطي را بهوجود آورد
كه در آن انسان با ارزشهاي واال و جهانشمول اسالمي پرورش یابد» .از جمله بارزترین
اصول قانون اساسي در زمينهي تبيين زمينههاي اعتقادي نهضت ،ميتوان به اصل  2اشاره كرد.
قانون اساسي با تصریح به این موارد ،آنها را از یك اعتقاد صرف بيرون آورده و داراي آثار
حقوقي كرده است .هرچند برخي از اعضاي مجلس خبرگان با این استدالل كه قانون اساسي
كتاب اصول عقاید نيست ،ذكر این اصول را در قانون اساسي الزم نميدانستند (ادارهي كل
امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1331 ،ج  ،)233 :1عدم پذیرش این
دیدگاه و درج آنها بهعنوان اركان و پایههاي نظام جمهوري اسالمي نشاندهندهي آن است كه
قانونگذار در پي توجه به آثار حقوقي مترتب بر این اصول بوده است كه باید در شيوهي
حكمراني مدنظر قرار گيرد.
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پایهي ایمان به خداوند یكتا و اختصاص حاكميت و تشریع به او ،وحي الهي و نقش بنيادین
آن در بيان قوانين ،معاد و تأثير آن در سير تكاملي انسان ،عدالت الهي در خلقت و تشریع،
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یكي دیگر از رسالتهاي قانون اساسي كه در مقدمه به آن اشاره شده ،فراهم كردن
«زمينهي تداوم این انقالب» در داخل و خارج از كشور است .آیندهنگري قانون اساسي و
تصریح به لزوم تداوم انقالب در داخل و خارج از كشور از اصولي است كه موجب حفظ
پویایي قانون اساسي خواهد بود .اما باید توجه داشت كه استمرار انقالب در داخل به معناي از
بين بردن نهادها و ساختارها نيست ،بلكه منظور آن است كه بعد از مرحلهي انقالب كردن
براساس اسالم و فقه ،باید به حفظ انقالب و تثبيت و تعميق آن پرداخت و پس از تثبيت نيز
باید براي پيشرفت و تعالي آن تالش كرد؛ چنانكه از بيانات اعضاي مجلس بررسي نهایي بهدست
ميآید (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي 13 :1331 ،و.)11
منظور از فراهم كردن زمينهي تداوم انقالب در بعد خارجي آن است كه قانون اساسي باید در
گسترش روابط بينالمللي با دیگر جنبشهاي اسالمي و مردمي زمينههاي الزم را فراهم آورد.
ازاینرو از اصولي كه در راستاي عملياتي كردن این آرمان تدوین شدهاند ،بند  13اصل  )11(3و
اصول

)12(172

و

)13(171

قانون اساسي است .با توجه به آنچه بيان شد ،اصول یادشده باید

بهگونهاي تفسير شود كه دولت اسالمي بتواند از این ظرفيت براي تحقق وحدت سياسي،
اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم همانگونهكه اصل  11مقرر كرده است ،بهره گيرد.
از جمله لوازم تداوم انقالب ،زایش فكري بر پایهي اسالم است .ازاینرو در اصول متعدد
قانون اساسي عناصر متعددي براي تضمين این زایش و پویایي پيشبيني شده است« .امامت و
رهبري مستمر در تداوم انقالب اسالم»( )11از جمله پایههاي جمهوري اسالمي بيان شده است
و در تصدي مقام «والیت امر و امامت

امت»)17(،

«صالحيت علمي الزم براي افتا در ابواب

مختلف فقه» ضروري دانسته شده است« .اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرایط براساس كتاب و
سنت معصومين

(ع)»()13

بهعنوان اولين راه از راههاي سهگانه تحقق اهداف جمهوري اسالمي

بيان شده و براي تضمين آن آگاهي به «مقتضيات زمان و مسائل

روز»()11

از جمله شروط الزم

براي قرار گرفتن در زمرهي فقهاي شوراي نگهبان كه كليهي قوانين الزماالجرا در جمهوري
اسالمي باید با تأمين نظر ایشان باشد ،دانسته شده است.

 .5-2اصل نفي استبداد فكري و اجتماعي
از دیگر اصول قابل استنباط از مقدمهي قانون اساسي اصل نفي «استبداد فكري و اجتماعي
و انحصار اقتصادي» است .استبداد به معناي خودكامگي است (طریحي ،1317 ،ج  )11 :3كه در
فكر انسان ریشه داشته و اغلب در رأي و نظر وي تبلور ميیابد .چنانكه اميرالمؤمنين علي (ع)
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رئيسجمهور ذكر كرده

است)13(.

نفي استبداد فكري مقدمهي نفي استبداد اجتماعي است و آن مقدمهاي براي نفي سيستم
استبدادي خواهد بود .پس از طي این مراحل ميتوان سرنوشت مردم را بهدست خودشان سپرد
و اصل  73قانون اساسي را كه از حاكميت انسان بر سرنوشت خود سخن گفته است)21(،
محقق ساخت .در غير این صورت و با عدم طي این مراحل زمينهي اجراي اصول قانون
اساسي و از جملهي آنها اصل  73فراهم نخواهد شد .قرآن كریم از جمله رسالتهاي پيامبر
اكرم (ص) را نفي اعتقادات ناسالمي ذكر كرده كه همچون زنجير پاي مردم را در بند كرده
است و به آنها امكان تحرك و شكوفایي نميدهد )21(.از جملهي این اعتقادات ناسالم استبداد
فكري و اجتماعي است كه مجال آزاداندیشي را از آحاد جامعه سلب ميكند.

 .6-2اصل توجه به جايگاه اقتصاد در ادارهي كشور
از جمله اصول مهمي كه مقدمهي قانون اساسي به آن توجه ویژهاي داشته ،تعيين چارچوب
براي مسئلهي اقتصاد و جایگاه آن در ادارهي كشور است .مقدمهي قانون اساسي در كنار نفي
استبداد فكري و اجتماعي از لزوم نفي انحصار اقتصادي نيز یاد كرده است .در خصوص نفي
انحصار اقتصادي ميتوان به بند  7اصل  13اشاره كرد كه یكي از ضوابط اقتصاد جمهوري
اسالمي ایران را منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام بيان
كرده است .این موضوع از دغدغههاي مهم تدوینكنندگان قانون اساسي بوده است ،چراكه با
فسادهاي بيشماري كه ناشي از اختصاصي كردن ثروتهاي ملي در دورهي حاكمان قبل از
انقالب مشاهده كرده بودند ،اصرار بسيار زیادي بر مسئلهي دولتي كردن بسياري از صنایع و
خدمات وجود داشت .این دغدغه البته در فضاي ذهني زمان تدوین قانون اساسي قابل درك و
احترام است ،از سوي دیگر باید توجه داشت كه اصول قانون اساسي نباید بهگونهاي تفسير
شود كه انحصار اقتصادي در دست دولت قرار گيرد .بلكه ذیل اصل  11قانون اساسي كه مقرر
كرده است «مالكيت در این سه بخش تا جایي كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از
محدودهي قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعهي اقتصادي كشور گردد و مایهي
زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسالمي است» ،باید در تفسير اصول اقتصادي
مورد توجه باشد .همچنين بند  2اصل  13كه مبدل شدن دولت به كارفرماي مطلق را منع كرده،
ظرفيت مناسبي را براي حركت پویا در بستر قانون اساسي فراهم كرده است.
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استبداد در رأي را مایهي هالكت انسان بيان كردند )18(.قانون اساسي همچنين در پي از بين
بردن استبداد اجتماعي است و بهعنوان ضمانت اجرا آن را در اصل  121از جمله مفاد سوگند
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شایسته در امور اقتصادي مشاركت داشته باشند و در نهایت آنكه مالكيت در بخشهاي
مختلف اقتصادي (خصوصي ،تعاوني و دولتي) باید با لحاظ موازین اسالمي ،تأمين رشد و
توسعهي اقتصادي كشور و عدم اضرار به جامعه سامان داده شود .بنابراین در تفسير اصول
اقتصادي قانون اساسي باید به این سه مؤلفه توجه داشت.

 .7-2اصل صالحساالري در حكومت مكتبي
نكتهي دیگري كه مقدمهي قانون اساسي بر آن تأكيد كرده ،مسئلهي متصدیان حكومت
است و براساس آموزههاي قرآني حق حاكميت را از آن «صالحان» ميداند( )22و تصریح ميكند
«در ایجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پایهي تشكيل جامعه است براساس تلقي مكتبي،
صالحان عهدهدار حكومت و ادارهي مملكت ميگردند».
از جمله آثار توجه به این شاخص ،فهم صحيح از شروط الزم براي تصدي مناصب
حكومتي توسط اشخاص در نظام اسالمي است .با توجه به این مطلب ميتوان تفسيري معقول
و متناسب با ساختار نظام اسالمي از قيود مندرج در اصل  117قانون اساسي براي
رئيسجمهور ارائه داد .مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي نشاندهندهي
اهميت نقش رئيسجمهور در نظام جمهوري اسالمي ایران است تا جایي كه در اوایل تدوین
قانون اساسي رئيسجمهور نظام را امام خميني (ره) دانسته و بهدنبال ضابطهمند كردن شرایط
الزم براي تصدي پست ریاست جمهوري بعد از ایشان بودند (ادارهي كل امور فرهنگي و
روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي.)13 :1331 ،
تصدي منصب در نظام مبتني بر آموزههاي اسالم اهميت خاصي دارد .براي نمونه پيامبر
اكرم (ص) در پاسخ به درخواست یكي از یارانشان مبني بر گماردن وي بر یكي از پستهاي
مهم فرمودند« :تو ضعيف هستي و این پستها امانت است و امانت الهي سنگين است و روز
قيامت مایه رسوایي و پشيماني ميگردد ،مگر كسي كه آن را به حق بگيرد و وظيفه خود را
درباره آن ادا كند» (مسلم ،بيتا ،ج  .)3 :3با توجه به این معيار و شاخص باید گفت
شایستهساالري به معناي واقعي آن در نظام اسالمي ضرورت دارد.

 .8-2مشاركت گستردهي همهي عناصر اجتماع در روند تحول و رهبري جامعه
نكتهي دیگر كه در مقدمهي قانون اساسي بر آن تأكيد شده ،زمينهسازي براي مشاركت
گسترده و فعال تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است .این موضوع از مهمترین
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قانون اساسي نوع نگاه به مقولهي اقتصاد را نگاهي ابزاري دانسته و نه هدفمحور ،و تأكيد
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اسالمي مشاركت داشته باشند یا نسبت به آن بيتفاوت باشند و شاید از باب همين اختيار
است كه در جمهوري اسالمي مانند برخي از كشورها رأي دادن به لحاظ حقوقي یك حق
است و نه یك تكليف؛ اما تشریعاً خداوند مردم را مكلف به مشاركت در عرصهي ادارهي
جامعه و به تعبير مقدمهي قانون اساسي «روند تحول جامعه» كرده است.
در آیات  32و  31سورهي مباركهي انفال( )23مؤمنان مایهي تأیيد پيامبر (ص) بيان شدهاند
ك ه از آن وجوب یاري رساندن به حاكم و زمامدار اسالمي و اعالم همبستگي با وي استنباط
ميشود .در آیهي  11سورهي مباركهي

صف()21

مؤمنان امر به یاري خداوند شدهاند كه از

مظاهر آن یاري كردن رسول اهلل (ص) و حاكم اسالمي در اقامهي دین است .ذیل آیات ،11
 17و  11سورهي مباركهي مائده نيز بيان شده است كساني كه بر مبناي تعاليم الهي حكم
نكنند ،كافر و ظالم و فاسقاند و از آنجا كه مورد ،مخصص نيست )27(،پس مخاطب این آیات
مردم نيز خواهند بود كه مكلفاند با رأي دادن و پذیرش نظام اسالمي بستر الزم را براي
اجراي شریعت در عرصهي اجتماعي فراهم كنند .در بيانات سایر ائمهي معصومين (ع) نيز
نمونههایي از این مسئله قابل مشاهده است (براي نمونه ر.ك :ابنحيون ،1387 ،ج .)721 :2
كوتاه سخن آنكه در نظام اسالمي از یك سو حاكم براي آنكه بتواند در عمل اعمال
حاكميت كند به پشتوانهي مردم و تمكين ایشان نياز دارد و همانطوركه بيان شد مردم نيز
هرچند تكویناً در پذیرش یا عدم پذیرش آزادند ،از آنجا كه خداوند ایمان و اسالم را براي
انسانها خواسته( )23و كفر و ناسپاسي را برایشان ناپسند داشته است )21(،تشریعاً موظفاند در
عرصهي اجتماعي دین را مالك عمل قرار دهند و ازاینرو انتخاب شریعت در زندگي
اجتماعي ـ سياسي یك تكليف است.
ازاینرو در مقدمهي قانون اساسي از زمينهسازي مشاركت در تمام مراحل تصميمگيريهاي
سياسي و سرنوشتساز توسط همهي افراد اجتماع سخن گفته شده و با عنوان حكومت
صالحان از آن یاد شده است .این نگاه براي تحليل اصل  3قانون اساسي و جایگاهي كه مردم
در ادارهي امور عمومي كشور دارند و نيز ذیل اصل  111قانون اساسي كه از جمله موارد
تغييرناپذیر در قانون اساسي را «ادارهي امور كشور با اتكا به آراي عمومي» دانسته است،
ضروري است و بدون توجه به بستري كه در مقدمهي قانون اساسي تبيين شده است ،تحليل
صحيحي از جایگاه مردم در نظام جمهوري اسالمي بهدست نخواهد آمد.
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یكي دیگر از رسالتهاي قانون اساسي ،زمينهسازي براي «تحقق رهبري فقيه جامعالشرایطي»
است كه «ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظایف اصيل اسالمي خود» است .با این
وصف اصول قانون اساسي باید بهگونهاي تحليل و تفسير شود كه بسترسازي مناسبي براي
اعمال والیت توسط وليفقيه باشد ،چراكه براي ضمانت عدم انحراف سازمانهاي مختلف از
وظایف اصيل اسالمي باید اختيارات وليفقيه بهگونهاي باشد كه هر جا از لحاظ محتوا و شكل،
آسيب و ضعفي را مشاهده كند ،قدرت دخالت براي تصحيح بر پایهي ضوابط اسالمي را داشته
باشد.

 .11-2اصل توجه به خانواده و جايگاه زن بهعنوان اركان اصلي رشد و تعالي انسان
در منظومهي معارف اسالمي توجه به خانواده بهعنوان اولين سلول بنيادین جامعه بسيار
مورد اهتمام بوده ،چراكه خانواده اولين و تأثيرگذارترین نهادي است كه انسان در طول زندگي
خود با آن روبهروست و هيچ نهاد دیگري به این اندازه در زندگي فردي و اجتماعي انسان
مؤثر نيست .قانون اساسي در كنار توجه به مسئلهي خانواده و اختصاص اصل جداگانه به
آن( )28به جایگاه بيبدیل زن در نظام اسالمي نيز توجه ویژهاي داشته و معتقد است زن در نظام
اسالمي «از حالت «شيء بودن» یا «ابزار كار بودن» در خدمت اشاعهي مصرفزدگي و استثمار،
خارج شده و ضمن بازیافتن وظيفهي خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي
پيشآهنگ ،خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذیراي مسئوليتي
خطيرتر و در دیدگاه اسالمي برخوردار از ارزش و كرامتي واالتر خواهد بود ».ازاینرو شوراي
نگهبان چه در تفسير اصول قانون اساسي و چه در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي،
باید به جایگاه مهم خانواده و ركن مهم آن یعني زن توجه داشته باشد و از قانوني شدن
مصوبات مغایر با اهداف مذكور در اصل  - 11مانند تأمين استحكام خانواده و جایگاه زن-
جلوگيري كند.

 .11-2اصل تحقق ساختار مطلوب اداري
در مقدمهي قانون اساسي عالوهبر صالح بودن مردمي كه حكومت را بهدست ميگيرند،
سخن از تشكيل حكومت براساس ساختاري صحيح و به دور از پيچيدگيهاي غيرضرور است
كه هم جریان رسيدگي به امور مردم را با مشكل مواجه خواهد كرد و هم نظارت را سخت
خواهد كرد و در نتيجه به بروز فسادهاي متعدد منجر خواهد شد .امام خميني (ره) علت
پيچيدگيهاي غيرضروري در نظام اداري و براي مثال نظام قضایي زمان طاغوت را تحميل
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(موسوي خميني1123 ،ق.)17 :
بنابراین از موضوعاتي كه در مقدمهي قانون اساسي بهعنوان رسالت آن تعيين شده ،نفي و
طرد نظام بروكراسي است ،زیرا نظام بروكراسي را زایيدهي حاكميتهاي طاغوتي دانسته و با
طرد آن بهدنبال تحقق نظام اجرایياي است كه «با كارایي بيشتر و سرعت افزونتر در اجراي
تعهدات اداري» گام بردارد .به همين سبب در بند  11اصل  3از جمله وظایف دولت جمهوري
اسالمي را «ایجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضرور» عنوان كرده است .نتيجهي
این نگاه تأكيد قانونگذار اساسي بر زمينهسازي بهمنظور از بين بردن نظام بروكراسي است .این
موضوع هرچند در مقدمه ذیل عنوان «قوهي مجریه در نظام اسالمي» ذكر شده است ،با توجه
به نوع جملهبنديها و مطالب مطرحشده ميتوان فهميد كه قوهي مجریه موضوعيت نداشته و
تنها از باب اینكه بيشتر از سایر قوا در بدنهي اجرایي كشور حضور دارد ،ذكر شده است.
ازاینرو در تفسير اصول قانون اساسي بهخصوص اصولي كه به بعد اجرایي مربوط است -و
ممكن است كه در ضمن اصول مربوط به قوهي مجریه باشد یا در ضمن اصول مربوط به دیگر
قوا -باید به مسئلهي ضابطهمند كردن نظام اداري و در عين حال برچيدن تشریفات غيرالزم
توجه بيشتري شود.

نتيجهگيري
نتيجه آنكه مقدمهي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران تنها یك متن حاوي تاریخچهي
مبارزات ملت ایران و تدوین قانون اساسي نيست و نباید به ارزش تاریخي آن بسنده كرد ،بلكه
اعتبار حقوقي دارد ،به این معنا كه مي توان براي كشف مراد مقنن به این متن استناد كرد ،چراكه
هم مورد امضاي نمایندگان مجلس بررسي نهایي قانون اساسي قرار گرفته است و هم از منظر
حقوقدانان داراي چنين درجهاي از اعتبار است و هم اینكه در اسناد حقوقي بينالملل از جمله
معاهدات بينالمللي از جمله لوازم ضروري تفسير بهرهگيري از مقدمهي هر معاهده است.
عالوهبر این ،مقدمهي قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران به مباني و اركاني پرداخته
است كه پایههاي قانون اساسي را تشكيل ميدهد و از آنجا كه برخي از صراحتهاي مورد
اشاره در مقدمه در متن قانون اساسي و طي اصول آن نيامده است ،اكتفا به متن قانون اساسي
بهصورت شایسته و بایسته نيل به مراد مقنن را در پي نخواهد داشت .براي مثال در مقدمهي
قانون اساسي از محوریت دین براي ساماندهي كليهي نهادها و مناسبات اجتماعي و نيز
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عمل به این اصل نيز فقهاي شوراي نگهبان معين شده است كه برخي از استادان -همانگونهكه
در متن مقاله اشاره شد -آن را منحصر به سازِكار مندرج در اصول  31و  33قانون اساسي
دانستهاند .باید توجه داشت كه مقدمهي قانون اساسي اوالً به حضور حداكثري دین در
عرصهي زندگي اجتماعي تصریح كرده و آن را به قانونگذاري منحصر نكرده است؛ ثانياً
قانونگذاري را نيز بر محور و مدار قرآن و سنت الزم و ضروري دانسته و روشن است كه این
بيان مقصودي فراتر از سازِكار پيشبينيشده در اصول  31و  33قانون اساسي را مدنظر داشته
است.
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 .9پس از بازنگري فصول به چهارده فصل افزایش یافت .یكي از رویكردهاي تفسيري قانون ،تفسير
براساس مراد مقنن است كه به رویكرد تفسيري قصدگرا معروف است .در این رویكرد ،قانون بر
مبناي مراد مقنن تفسير ميشود و مفسر ميكوشد تا ابتدا مراد مقنن را بهدست آورد و سپس قانون
را براساس آن تفسير كند .بالطبع ممكن است در این مسير از متن قانون نيز كمك بگيرد ،اما از
آنجا كه هدف از تفسير را كشف مراد مقنن ميداند ،در مقام تزاحم ميان افادهي معناي الفاظ و
مراد مقنن ،مراد مقنن را اولویت خواهد داد.
 .2یكي از رویكردهاي تفسيري قانون ،تفسير براساس مراد مقنن است كه به رویكرد تفسيري قصدگرا
معروف است .در این رویكرد ،قانون بر مبناي مراد مقنن تفسير ميشود و مفسر ميكوشد تا ابتدا
مراد مقنن را بهدست آورد و سپس قانون را براساس آن تفسير كند .بالطبع ممكن است در این
مسير از متن قانون نيز كمك بگيرد ،اما از آنجا كه هدف از تفسير را كشف مراد مقنن ميداند ،در
مقام تزاحم ميان افادهي معناي الفاظ و مراد مقنن ،مراد مقنن را اولویت خواهد داد.
 .3متن فارسي این معاهده را در آدرس  http://diplomasy.persianblog.ir/post/158مالحظه نمایيد.
 .4این عهدنامه در مواد  32و  33هم به بيان قواعد تكميلي تفسير معاهدات پرداخته است.
 .5جهت اطالع بيشتر درباره اصول تفسير معاهدات بينالمللي ر.ك به:
http://law88tehran.blogsky.com/13

 .6اصل نود و چهارم قانون اساسي« :كليه مصوبات مجلس شوراي اسالمي باید به شوراي نگهبان
فرستاده شود .شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر
انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببيند براي
تجدیدنظر به مجلس بازگرداند .در غير این صورت مصوبه قابل اجرا است».
 .7اصل نود و ششم قانون اساسي« :تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با احكام
اسالم با اكثریت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده
اكثریت همه اعضاي شوراي نگهبان است».
 .8رأي تفسيري شماره  1383كه در پي استفساریه شوراي عالي قضائي در خصوص اعتبار قوانين
مصوب قبل از انقالب كه برخالف موازین اسالم است ،صادر شده و مقرر كرده است« :مستفاد از
اصل  1قانون اساسي این است كه به طور اطالق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينهها باید مطابق
موازین اسالمي باشد و تشخيص این امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است( ».مجموعه نظریات
شوراي نگهبان)11 :1383 ،
 .1نایب رئيس مجلس بررسي نهایي قانون اساسي معتقد بود دولت اسالمي در این اصل شامل مردم نيز
ميشود( .ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي)232 ،1331 ،
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شاگردانشان نوشتند ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران را اولين تجربه در تاریخ اسالم بيان كرده
و با تعبير «فيصنع ألول مرّة في تأريخ اإلسالم الحديث دستور الجمهورية اإلسالمية» از آن یاد نموده
است( .صدر1121 ،ق.)13 ،
 .99تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسالم ،تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و
حمایت بيدریغ از مستضعفان جهان
 .92سياست خارجي جمهوري اسالمي ایران براساس نفي هر گونه سلطهجویي و سلطه پذیري ،حفظ
استقالل همه جانبه و تماميت ارضي كشور ،دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر
قدرتهاي سلطهگر و روابط صلحآميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.
 .93جمهوري اسالمي ایران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقالل و
آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد .بنابراین در عين خودداري كامل
از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي دیگر ،از مبارزه حقطلبانه مستضعفين در برابر مستكبرین
در هر نقطه از جهان حمایت ميكند.
 .94بند پنجم اصل دوم قانون اساسي
 .95اصل پنجم قانون اساسي
 .96بند الف اصل دوم قانون اساسي
 .97بند اول اصل  31قانون اساسي
 .98مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا(.نهج البالغه ،حكمت )133
 .91اصل  121قانون اساسي یكي از سوگندهاي رئيس جمهور را سوگند به «پرهيز از خودكامگي» بيان
كرده است.
 .21حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خویش
حاكم ساخته است .هيچكس نميتواند این حق الهي را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد
یا گروهي خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآید اعمال
ميكند.
 .29الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ
يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتي كانَتْ
عَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .همان
كساني كه از این رسول و پيامبر «ناخوانده درس» كه او را نزد خود [با همه نشانهها و اوصافش] در
تورات وانجيل نگاشته ميیابند ،پيروي ميكنند پيامبري كه آنان را به كارهاي شایسته فرمان ميدهد،
و از اعمال زشت بازميدارد ،و پاكيزهها را بر آنان حالل مينماید ،و ناپاكها را بر آنان حرام ميكند،

Downloaded from mag.shora-rc.ir at 18:28 IRDT on Saturday August 18th 2018

 .91ایشان در رسالهاي كه پيرامون قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران در پاسخ به سؤال جمعي از

نقش مقدمهي قانون اساسي در تفسير اصول و شناخت اهداف و رسالتهاي قانون اساسي...

17

یاریش دادند و از نوري كه بر او نازل شده پيروي نمودند ،اینان همان رستگارانند( .اعراف)171 /
 .22وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُون(انبياء )117/و همانا ما پس از
تورات در زبور نوشتيم كه :زمين را بندگان شایسته ما به ميراث ميبرند.
 .23و إِن یُرِیدُواْ أَن یخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِين ...یَأَیهَا النَّبيُّ حَسْبُكَ
اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين .و اگر بخواهند تو را بفریبند[ ،یاري] خدا براي تو بس است .همو بود
كه تو را با یاري خود و مؤمنان نيرومند گردانيد ...اي پيامبر ،خدا و كساني از مؤمنان كه پيرو تواند تو
را بس است.
 .24يَا أيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسي ابْنُ مَرْيمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِي إِلي اللَّهِ قَالَ
الحْوَارِيُّونَ نحَنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَامَنَت طَّائفَةٌ مِّن بَني إِسْرَءِيلَ وَ كَفَرَت طَّائفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلي عَدُوِّهِمْ
فَأَصْبَحُواْ ظَاهِرِين .اي كساني كه ایمان آوردهاید ،یاران خدا باشيد ،همان گونه كه عيسي بن مریم به
حواریّون گفت« :یاران من در راه خدا چه كسانياند؟» حواریّون گفتند« :ما یارانِ خدایيم ».پس
طایفهاي از بنياسرائيل ایمان آوردند و طایفهاي كفر ورزیدند ،و كساني را كه گرویده بودند ،بر
دشمنانشان یاري كردیم تا چيره شدند.
 .25این یك قاعده اصولي است و به این معناست كه اگر آیه یا روایتي در خصوص مورد خاصي بيان
شده و شأن نزول یا شأن صدور خاصي دارد قابل استفاده و تعميم در موارد مشابه نيز
ميباشد(.سبحاني ،1317 ،ج)313 :2
 .26حجرات1. :
 .27زمر.1 :
 .28اصل دهم« :از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي است ،همه قوانين و مقررات و
برنامهریزيهاي مربوط باید در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ،پاسداري از قداست آن و
استواري روابط خانوادگي بر پایه حقوق و اخالق اسالمي باشد».
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