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 مقدمه
اي اجتماعي، مقوله يعرصهصحيح گفتار و رفتار دیگران در علوم انساني و  كفهم و در

ه كصوص قانون ار داشته و به آن نياز دارد. این مقوله در خكبا آن سرو ه هر روز انسانكاست 

با تفسير ناصحيح  هكچرایابد؛ به امور اجتماع است، اهميت بيشتري مي دنيبخشفل نظم كمت

ه با كهمچنان ؛دشونخود محروم  ياشخاص از دستيابي به حقوق حقهن است كمم ،قانون

توان به تحقق عدالت در جامعه مي -فهم از قانون است ياعال يه مرتبهك -صحيح  تفسير

اتب و كم يگذارهیاند با پاردهكسندگان تالش یخ، حقوقدانان و نوی. در طول تارر شداميدوا

ن ضوابط و قواعد ييمهم، تع ينند؛ اما مسئلهكر قانون را روشمند يمختلف، تفس يهاروش

 يانسان بوده و در ارائه یكه مفسر قانون همواره كجا (. از آنDucat, 2009: 776ر است )يتفس
ز متأثر است و يو... ن ي، اجتماعياسيمانند اقتضائات س يبر متن قانون از مسائلر عالوهيتفس
 رد.كمحدود  يريروش خاص تفس یكتوان او را به يرو نمنیازا

ه كدارد، چرا يت مضاعفيآن اهم يت باالدستيسبب ماهبه ير قانون اساسيان تفسين میدر ا

ن تحول در منطوق و یتركوچكاند و كيمت يسر قانون اساي، به متن و تفسين داخليقوان يهيلك
 ،يها خواهد داشت. از جمله ملحقات اسناد قانونشگرف بر آن يريتأث يمفهوم قانون اساس

 يه در مورد قانون اساسكن مقاله آن است یشود. پرسش ايها نگاشته مه بر آنكاست  يامقدمه

را در  يميبرخوردار است؟ و چه مفاه اي از اعتبارران، مقدمه از چه درجهیا ياسالم يجمهور
 راهگشا باشد؟ ير قانون اساسيه در تفسكهد ديار خواننده قرار ميفهم مقصود قانونگذار در اخت

ز يو ن يب و الحاق مقدمه به متن قانون اساسین پرسش روند تصویبه ا یيپاسخگو يبرا

ل يشود. سپس به تحليم يرسبر يالمللنيز اسناد بين متن در منظر حقوقدانان و نیگاه ایجا

ح داده يد، توضیآيدست من متن بهیه از اك ين اصولیترم و مهمیپردازين متن میمندرجات ا
 شود.يل ميو تحل يبررس ير قانون اساسين اصول بر تفسیا ياثرگذار يشده و چگونگ

 يقانون اساس يمقدمه ي. اعتبار حقوق1
در  گرفتهانجام يليبر مباحث تفصعالوه يساسقانون ا يمقدمه يفهم اعتبار حقوق يبرا

توان از اعتبار مقدمه در اسناد ي، مين حقوقیتركز ديو ن يقانون اساس یينها يمجلس بررس

كه در ادامه هر یك جداگانه بررسي  ردكز استفاده يشورها نكر یسا يو تجربه يالمللنيب

 .شودمي
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 يقانون اساس يينها يدر مجلس بررس يقانون اساس يمقدمهن يتدو .1-1
قرائت شد و  ،يقانون اساس یينها يبررسمجلس  ين جلسهیدر آخر يقانون اساس يمقدمه

و  يكل امور فرهنگ ياداره) ردندكهمراه آن امضا را به يندگان حاضر متن قانون اساسینما
ش از قرائت در يمقدمه پن یا .(1883 :3ج  ،1331، ياسالم ايمجلس شور يروابط عموم

مدت زمان  ياصول قانون اساس يبررس يهاگروهاز  لكمتش يونيسيمكدر ، يحن علنص
مجلس  يو روابط عموم يكل امور فرهنگ ياداره) قرار گرفت يمورد بحث و بررس يطوالن
ات آن نظر یمحتو در موردندگان مجلس ینما يعمدهو  (382 :1 ج ،1331 ،ياسالم ايشور

: 3، ج 1331، ياسالم ايمجلس شور يو روابط عموم يرهنگكل امور ف ياداره) مثبت داشتند
و اعتبار قانون  ودش يجدا تلق ين متن از قانون اساسیه اكاصرار داشتند  ي؛ هرچند برخ(1811
، ياسالم ايمجلس شور يو روابط عموم يكل امور فرهنگ ياداره) را نداشته باشد ياساس

قرار داده  آننار كدر  يقانون اساس يمقدمه انعنوبهه كن ياما هم ،(1813و  1812: 3ج ، 1331
تواند به فهم يقرار گرفت، م يقانون اساس یينها يندگان مجلس بررسید نمایيمورد تأشد و 

شده در قانون ورود به مباحث مطرح ياست برا يمدخل هكند؛ چراك يانیشا كمكمراد مقنن 
است  ياصول قانون اساس يدهكيتوان گفت مطالب مندرج در آن در واقع چيم يو حت ياساس

ه در مورد كجا البته از آنل داده شده است. يفصت (1)گانهه در اصول مندرج در فصول دوازدهك
عمل در جلسات به ياصول قانون اساس يريگيرأسپس ه در مورد اصالح و ك يمتن، روش نیا
آن  يتوان براينم يسبا اصول قانون اسا يمساو اعتبار تبعبهآمده، صورت نگرفته است، يم

اند، ردهكامضا  ينار متن قانون اساسكن متن را در یندگان اینما يه همهكجا اما از آن قائل بود،
اصول در فهمِ  يافراد در جلسات بررس كتكت ينظرهانسبت به اظهار  يشترياز اعتبارِ ب

 يردیكباشد با روبرخوردار است و اگر قرار  ينندگان قانون اساسكنیمنظور و مقصود تدو
ن متن درج شده است، از استناد به یل شود، آنچه در اير و تحليتفس يقانون اساس (2)،قصدگرا

 معتبرتر خواهد بود. يقانون اساس يرات مجلس بررسكمشروح مذا

 دگاه حقوقدانانيد .1-2
ن یه به اك ين معدود حقوقدانانيدر ب يقانون اساس يگاه مقدمهیدر خصوص ارزش و جا

 يارزش حقوق يقانون اساس يمقدمه يبرا ينظر وجود دارد. برخاند، اختالف حث پرداختهمب
آور علت فقدان وجه الزام( و به71: 1331زاده،ك؛ مل38: 1، ج 1388، يستند )هاشميقائل ن

دانند و آن را صرفاً سند يم يحقوق يها، آن را خارج از قلمرو قاعدهیيبودن و ضمانت اجرا
؛ 13: 1387، يمؤتمن یينند )طباطباكيم يومت تلقكح يدئولوژیو ا ياسيس يهن فلسفيمب
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 ياصول قانون اساس يسازنهيت و نقش آن در زمير اهمك(، اما من13: 1388، يريو قطم يمانیا
دن يح سنجيدن و صحیدرست د يبرا يالهي( و آن را وس38:  1، ج 1388، يستند )هاشميهم ن

 از حقوقدانان يا(. عده71: 1331زاده،ك؛ مل37: 1383، يند )مدندانيم ياصول قانون اساس
قانون  يمقدمه»معتقدند و  الزم دانسته ير اصول قانون اساسيتفس ين متن را برایز اا استفاده

ان، یاتوزك) «ردكر به آن توجه يد در تفسیه باكاست  يه[ از اصولكست ]بليات نيادب ياساس
ن دسته از ی. امقدمه است يرش اعتبار حقوقیپذانگر يب يضمن نحون مطلب بهیا .(311: 1383

ه كنیاند: ابتدا اردهكان يمقدمه ب ين شرح در دارا بودن ارزش حقوقیرا بد يلیحقوقدانان دال
اً يرده است؛ ثانك يمؤسس ط يدر قوه ير اصول قانون اساسیب را مانند سایر تصويمقدمه مس

اعتبار باشد، مگر  ير اصول دارایه مقدمه هم مانند ساكگونه است نیوت، اصل اكدر موارد س
م شده كآن ح ياسيو س يا توسط مرجع مفسر به عدم ارزش حقوقیه در ضمن خود قانون كنیا

 ؛3: 1383، يدارند )هداوند و مشهد يور در مقدمه ارزش فراقانونكاز اصول مذ ياريباشد؛ ثالثاً بس
با استناد به مندرجات مقدمه، از  استادان يبرخن یابر (. عالوه33: 1331، يركل و عسكيساعدو

حقوقدانان  ي. برخ(133: 1381)مهرپور،  اندسخن گفته يون اساسارات رهبر در قانيحدود اخت
مقدمه و عدم اعتبار آن در  يوجود اعتبار حقوق يرا برا یيهاكن مالينابيب ياهیهم با اتخاذ رو

 يان قانونگذاریردن جرك يدر سپر يسانیكاند: تهش گرفين قرار در پیبد یكصورت نبود هر 
ها و دادگاه يعمل يهیر و رويبدان توسط مراجع صالح تفس ير اصول، اعتباربخشیهمانند سا

ل و كي؛ ساعدو3: 1383، يح و روشن )هداوند و مشهدیصر یياجرا يهاوجود ضمانت
ه حقوقدانان با كته كن نیه اشده و توجه بمطرح يهادگاهیت به دی(. با عنا33: 1331، يركعس

ر نقش و كمقدمه، در مجموع من يزان اعتبار حقوقيدر خصوص م یينظرها وجود اختالف
ن متن با یه اكتوان گفت يمستند، ين يق از اصول قانون اساسيح و دقير صحيگاه آن در تفسیجا

، ياسيمتعدد س مينو از مفاه يگفتمان يارائهن و ینو ياسين نظام سیاديبن يهاشاخصهان يب
 يه در اصول قانون اساسكاست  ياسالم يجمهور ينظام حقوق اساس يلك ينما ينندهكميترس

 ياهداف مدنظر قانونگذار اساس یيشناسا يبرا ياستهیرو منبع شانیافته است. ازایبازتاب 
 يقانون اساس اصولل به برداشت مطلوب از ين در يمفسر قانون اساس به توانديو م است

 .(213: 1332ونهاد، يك)نند ك كمك

 يالمللنيگاه مقدمه در اسناد بيجا .1-3
 ر متن معاهداتيتفس يمتون معاهدات از لوازم اصل يز توجه به مقدمهين يالمللنيدر عرف ب

ر يعام تفس يهان موضوع را جزء اصول و قاعدهیالملل انيدانسته شده است و استادان حقوق ب
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ن مدعا یانگر اين مصداق بی(. بارزتر323: 1388، ي؛ مدن112: 1331زاده، گيدانند )بيمعاهدات م
به  31 يدر ماده يالمللنيه در خصوص حقوق معاهدات بكاست  (3)نیو 1383 يعهدنامه

د با توجه یه معاهدات باكن موضوع یح به ایضمن تصر 1و در بند  (1)ر پرداختهيتفس يلك يقاعده
 يگریاق را مقدمه، ضمائم معاهده و موارد دي، منظور از س2در بند  ر شود،ياق عبارات تفسيبه س

معاهده در ارتباط با انعقاد آن  يهاطرف يهيلك نيه بكگونه توافق مربوط به معاهده  هر»مانند 
چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده  ای كیه توسط ك يهر نوع سند»ز يو ن« حاصل شده است

دانسته « شده است رفتهیمربوط به معاهده پذ يعنوان سندبه گرید يهاشده و توسط طرف ميتنظ
الملل، نين در حقوق بیاديبن يمعاهده یكاز  يعنوان بخشور بهكمذ ين مادهیاست. بنابرا

ق ین طری(. بد118: 1382، يبياست )حب يالمللنير اسناد و متون بيدر تفس يلك ياخاستگاه قاعده
ا اطراف معاهدات از ین يشف مراد طرفكر در يتفس ينيعنوان ابزار عبهشگفتار يه نقش مقدمه و پك

 ياق، به روشنگرين سييه ضمن تبكت است ياز ارزش و اهم يامتن معاهده حائز آن درجه
 (7)تينح و با حسنير صحيند و از لوازم تفسكيم يانیشا كمكعبارات، مقاصد و اهداف متن 

 (.113-118: 1382، يبي؛ حب117: 1313، يرعباسيرود )ميشمار مبه

 با توجه به مقدمه يم بر تفسير قانون اساسكاصول حا .2
بوده و الزم است در  ياعتبار حقوق يدارا يقانون اساس يه مقدمهكته كن نیپس از اثبات ا

ان يبعد از به كن متن یم بر اكبه اهم اصول حا كنیرد، ايمورد توجه قرار گ ير قانون اساسيتفس
ز يبدان اشاره شده است و نبار كه استبداد و استيران علیاز مبارزات مستمر ملت ا ياخچهیتار
 م.یپردازي، مير قانون اساسين اصول در تفسیر ايتأث

 يومتكنهادها و مناسبات ح يهيلكت ضوابط اسالمي بر يمكاصل حا .2-1
سياسي و  ،اجتماعي ،مبين نهادهاي فرهنگي»قانون اساسي این است كه  ياولين مشخصه

در  يقانون اساس ،گریان ديبه ب «.براساس اصول و ضوابط اسالمي استایران  ياقتصادي جامعه
ازها و يرا متناسب با ن یيت اسالم، نهادهایه با بهره گرفتن از هداكاست  يال جامعهكيتش يپ

ود در موج ينهادها يهيلك ن بخش از مقدمهیبراساس ا ند.كن یتدو يرانیا يجامعه يهاسنت
 يحداقل يردهایكخالف رو رو برنیازا ن سامان داده شود.ید يهاد براساس آموزهیومت باكح
؛ 12: 1311داند )سروش، يم انسان يو معنو يامور اخروم يفل تنظكتنها مت ن رایه دك -نید به

 دانسته و در ينهادها يهيلكم بر كن را حای، ديقانون اساس يمقدمه -(18: 1311بازرگان، 
 يت، نهاد اقتصاديم و تربياعم از نهاد تعل ياجتماع ينهادها يه تمامكرده است كان يب يمضمون
 م شوند.ين تنظید يهاد براساس آموزهیو... با
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 ينفگر یر ديبه تعب ون يقوان يهيلكن اسالم بر یت موازيمكحا ،ردیكن رویاز جمله آثار ا
ن معناست یان شده و به ايصراحت ببه 1 ه در اصلكاست  يقانونگذار يسم در حوزهیوالركس
ن ی. با ان اسالم باشدید با لحاظ موازیبا رانیا ياسالم ياالجرا در جمهوره هر قانون الزمك

 يت شورايد صالحیتبع تحدو به يفات در حقوق عمومیت تشریوصف استناد به اصل رعا
ن يشده در قوانينيبشيپ اركسازِ شور بهكاالجرا در ن الزمياظهار نظر در مورد قوان ينگهبان برا

ت يمكاند، با نظر به مفاد اصل حاردهك( مطرح 318: 1383ان، یاتوزكحقوقدانان ) يه برخك
ن یرسد. به موجب اينظر م، قابل نقد بهيومتكنهادها و مناسبات ح يهيلكبر  يضوابط اسالم

 يار نظر در مورد جنبهو اظه يقانون اساس 1نگهبان در عمل به مفاد اصل  يشورادگاه، ید
ل وفات مقرر در اصیت تشریموظف به رعاران یا ياسالم ياالجرا در جمهورن الزميقوان يشرع
، يبا مقصود قانونگذار اساس يروشنن مطلب بهیخواهد بود. ا يقانون اساس (1)33و  (3)31

مدار قرآن و بر  يقانونگذار»سخن از  يقانون اساس يمقدمهن در یا برعالوه متفاوت است.
است  ين دو منبع در امر قانونگذاریآگاهانِ به ا يحضور فعاالنه يه به معناكآمده است « سنت

 يشورا .است ادشدهیاصول  در شدهينيبشيپ اركسازِاز فراتر  يمقصود يدهندهن امر نشانیو ا
 يفقها ه به موجب آنكرفته است، ین مبنا را پذيهم يريتفس ياز آرا یكيز در ينگهبان ن

ن يقواناظهار نظر در مورد  يصالح بران شرع ین با موازيرت قوانیاز لحاظ مغانگهبان  يشورا
 (8)مصوب قبل از انقالب هستند.

ه در آن كاست  يطیوجود آوردن شرابر نهادها به يت ضوابط اسالميمكت اصل حایغا
رات كه مشروح مذاب ينگاه «.ابدیپرورش  يشمول اسالمواال و جهان يهاانسان با ارزش»

ن یبه ا ينندگان قانون اساسكنیه تدوكدهد ينشان م يقانون اساس یينها يمجلس بررس
 يتوأمان هم در بعد ماد يو رشد مطلوب انسان را رشد ستندینگريم ياژهیاهتمام وموضوع با 

 ايمجلس شور يو روابط عموم يكل امور فرهنگ ياداره) دانستنديم يو هم در بعد معنو
ف دولت یاز وظا یكي 3اول اصل  مبحثرو در نیازا (.233-237: 1، ج 1331، يسالما

با  مبارزه و او تقو مانیا براساس ياخالق لیرشد فضا يط مساعد برايد محجایا» (3)ياسالم
 شده است.ر كذ« يمظاهر فساد و تباه يهيلك

 يومت اسالمكن حيطرح نو يهاهيم پاكياصل تح .2-2
هاي راهگشاي تحكيم پایهه قانون اساسي ك استن یاقابل استنباط از مقدمه  يگزارهن يدوم

 يمبان توانيم اجمالبه يومت اسالمكان حكها و ارهیپان ييدر تب. باشدميحكومت اسالمي 
بر  ياسالم ينظام جمهور يند از ابتنااه عبارتكرد كان يرا ب يقانون اساس 2ور در اصل كمذ
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ن یاديو نقش بن ياله يع به او، وحیت و تشريمكتا و اختصاص حایكمان به خداوند یا يهیپا
ع، یدر خلقت و تشر يعدالت اله انسان، ياملكر تير آن در سين، معاد و تأثيان قوانيآن در ب

 نيت انسان در برابر خداوند. همچنيتوأم با مسئول يرامت و آزادكمستمر و  يامامت و رهبر
 يمحتوا» يعنی ،اشاره شده است بدان يقانون اساس 111ل اصل یه ذك يریرناپذيياصول تغ

و  ياسالم نیمواز براساس و مقررات نيقوان يهيلك يو ابتنا نظام بودن ياسالم مربوط به اصول
امر و  تیو وال ومتكح بودن يجمهور و رانیا ياسالم يجمهور و اهداف يمانیا يهاهیپا

توان ميرا « يرسم و مذهب نیو د يعموم يآرا به اكشور با اتكامور  ياداره زيو ن امت تامام
 نام برد. ينید يساالربر مردم يمبتن يومت اسالمكح يان جدانشدنكها و ارهیپا عنوانبه

بر  يومتكحنظام  نینوطرح  يدهندهارائه»ن يهمچن رانیا ياسالم يجمهور ياساس قانون
و  يليمكت ،يميخصلت ترم ياسالم يرو نظام جمهورنیازا .است «يطاغوتنظام  يهارانهیو

بر قانون  ياقهيآن را تعل دیو نبا ردمشروطه ندا يو حت يتتميمي نسبت به نظام سلطنت يحت
انقالب  يريگلكش يهانهيزمتوجه به  ينف ين سخن به معنایالبته ادانست.  تيمشروط

تبع و به -ردكت اشاره يع مربوط به انقالب مشروطیتوان به وقايها مآن يه از جملهك -ياسالم
ه از منظر تحوالت كد توجه داشت یست؛ اما باين رانیا ياسالم يجمهور ينگارش قانون اساس

 يقانون اساسد صدر ير شهيو به تعباست د ینو و جد ياین مقطع، مقطع ،يفقهي و حقوق
ر یتحر يو به رشتهرده كخ اسالم ظهور ید تاریر جدن بار در عصياول رانیا ياسالم يجمهور
 (11)است.درآمده 

 نهضت ياعتقاد يهانهيدن به زمياصل تحقق بخش .2-3
وجود آورد را به يطیو شرا بخشد تينينهضت را ع ياعتقاد يهانهيزم»د یبا يقانون اساس

ن یجمله بارزتر از «.ابدی پرورش يشمول اسالمواال و جهان يهاه در آن انسان با ارزشك
 رد.كاشاره  2اصل توان به ي، منهضت ياعتقاد يهانهيزمن ييتب ينهيدر زم ياصول قانون اساس

آثار  يرون آورده و داراياعتقاد صرف ب یكرا از  هاآن ن موارد،یح به ایتصربا  يقانون اساس
 يون اساسقانه كن استدالل یمجلس خبرگان با ا ياز اعضا يبرخ ه است. هرچندردك يحقوق

كل  ياداره) دانستندينمالزم  يدر قانون اساسرا ن اصول یا ركذست، يد نیتاب اصول عقاك
ن یرش ایعدم پذ ،(233 :1ج  ،1331، ياسالم ايمجلس شور يو روابط عموم يامور فرهنگ

ه كآن است  يدهندهنشان ياسالم ينظام جمهور يهاهیان و پاكار عنوانبه هاآنو درج  دگاهید
 يوهيد در شیه باكاست ن اصول بوده یمترتب بر ا يتوجه به آثار حقوق ينونگذار در پقا
 رد. يمدنظر قرار گ يمرانكح
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 سازي تداوم انقالب اسالمي و تشكيل امت واحدهلزوم زمينه اصل .2-4
ردن كه در مقدمه به آن اشاره شده، فراهم ك يقانون اساس يهارسالتگر از ید یكي

و  يقانون اساس ينگرندهیشور است. آكدر داخل و خارج از « ن انقالبیاتداوم  ينهيزم»
ه موجب حفظ كاست  ياصول از شوركاز  خارج و داخل درح به لزوم تداوم انقالب یتصر

از  يه استمرار انقالب در داخل به معناكد توجه داشت یاما با .بود خواهد ياساسقانون  یيایپو
انقالب كردن  يه بعد از مرحلهكه منظور آن است كست، بلين بردن نهادها و ساختارها نيب

ز يت نياز تثب پسد به حفظ انقالب و تثبيت و تعميق آن پرداخت و یاسالم و فقه، با براساس
 دستبه یينها يمجلس بررس يانات اعضايه از بكرد؛ چنانكآن تالش  يشرفت و تعاليپ يد برایبا
(. 11و 13 :1331، ياسالم ايمجلس شور يبط عمومو روا يكل امور فرهنگ يادارهد )یآيم

د در یبا يه قانون اساسكاست  آن يتداوم انقالب در بعد خارج ينهيردن زمكمنظور از فراهم 
آورد.  را فراهمالزم  يهانهيهاي اسالمي و مردمي زمر جنبشالمللي با دیگگسترش روابط بين

و  (11)3اصل  13اند، بند ن شدهین آرمان تدویا ردنك ياتيعمل يه در راستاك يرو از اصولنیازا
د یبا ادشدهیان شد، اصول ي. با توجه به آنچه باست يقانون اساس (13)171و  (12)172اصول 

 ،ياسيتحقق وحدت س يت براين ظرفیبتواند از ا يه دولت اسالمكد شور يتفس ياگونهبه
 رد.يبهره گ ،رده استكر مقر 11ه اصل كگونهجهان اسالم همان يو فرهنگ ياقتصاد

رو در اصول متعدد نیاسالم است. ازا ياز جمله لوازم تداوم انقالب، زایش فكري بر پایه
امامت و »شده است.  ينيبشيپ یيایش و پوین زاین ايتضم يبرا يعناصر متعدد يقانون اساس

ان شده است يب ياسالم يجمهور يهاهیاز جمله پا (11)«رهبري مستمر در تداوم انقالب اسالم
افتا در ابواب  يالزم برا يت علميصالح» (17)،«ت امر و امامت امتیوال»مقام  يو در تصد
و  تابك براساس طیالشراجامع ياجتهاد مستمر فقها»دانسته شده است.  يضرور« مختلف فقه

 ياسالم يگانه تحقق اهداف جمهورسه يهان راه از راهيعنوان اولبه (13)«)ع( نيمعصوم سنت
از جمله شروط الزم  (11)«ات زمان و مسائل روزيمقتض»به  ين آن آگاهيتضم يان شده و برايب

 ياالجرا در جمهورن الزميقوان يهيلكه كنگهبان  يشورا يفقها يقرار گرفتن در زمره يبرا
 شان باشد، دانسته شده است.ین نظر ايد با تأمیبا ياسالم

 اجتماعينفي استبداد فكري و  اصل .2-5
 ياجتماع و يركاستبداد ف» ياصل نف يقانون اساس ياصول قابل استنباط از مقدمهگر یاز د

 ه درك( 11: 3، ج 1317، يحیاست )طر يامگكخود ياست. استبداد به معنا« يو انحصار اقتصاد
 ()ع ين عليرالمؤمنيه امكابد. چنانیيتبلور م يو نظر و يدر رأ اغلبشه داشته و یر انسان ركف
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ن ياز ب ين در پيهمچن يقانون اساس (18)ردند.كان يت انسان بكهال يهیرا ما ياستبداد در رأ
سوگند  مفاد از جمله 121ضمانت اجرا آن را در اصل  عنوانبهاست و  يبردن استبداد اجتماع

 (13)رده است.كر كجمهور ذسيرئ
ستم يس ينف يبرا يامهاست و آن مقد ياستبداد اجتماع ينف يمقدمه يركاستبداد ف ينف

خودشان سپرد  دسترا بهتوان سرنوشت مردم ين مراحل میا يخواهد بود. پس از ط ياستبداد
 (21)،ت انسان بر سرنوشت خود سخن گفته استيمكه از حاكرا  يقانون اساس 73و اصل 

اصول قانون  ياجرا ينهين مراحل زمیا يصورت و با عدم ط نیر ايمحقق ساخت. در غ
امبر يپ يهام از جمله رسالتیركفراهم نخواهد شد. قرآن  73اصل  هاآن يو از جمله ياساس

رده ك بند مردم را در ير پاينجزه همچون كرده كر كذ ياعتقادات ناسالم ينفرا  )ص( رمكا
ن اعتقادات ناسالم استبداد یا ياز جمله (21)دهد.ينم یيوفاكو ش كان تحركام هاآناست و به 

 ند.كيرا از آحاد جامعه سلب م يشیانده مجال آزادكاست  يتماعاجو  يركف

 شورك يگاه اقتصاد در ادارهياصل توجه به جا .2-6
ن چارچوب ييداشته، تع ياژهیبه آن توجه و يقانون اساس يه مقدمهك ياز جمله اصول مهم

 ينار نفكدر  يقانون اساس يشور است. مقدمهك يگاه آن در ادارهیاقتصاد و جا يمسئله يبرا
 يدر خصوص نفرده است. كاد یز ين يانحصار اقتصاد ياز لزوم نف يو اجتماع يركاستبداد ف

 ياز ضوابط اقتصاد جمهور یكيه كرد كاشاره  13اصل  7 بندتوان به يم يانحصار اقتصاد
ان يب امالت باطل و حرامگر معیار و ربا و دكر و انحصار و احتيران را منع اضرار به غیا ياسالم

با  هكچرا ،بوده است ينندگان قانون اساسكنیمهم تدو يهان موضوع از دغدغهیارده است. ك
مان قبل از كحا يدر دوره يمل يهاردن ثروتك ياز اختصاص يه ناشك يشماريب يفسادها

ع و یاز صنا ياريردن بسك يدولت يمسئلهبر  يادیار زيرده بودند، اصرار بسكانقالب مشاهده 
و  كقابل در ين قانون اساسیتدو زمان يذهن ين دغدغه البته در فضای. اوجود داشتخدمات 

ر يتفس ياگونهد بهینبا يه اصول قانون اساسكد توجه داشت یگر باید ياز سو ،احترام است
ه مقرر ك يقانون اساس 11ل اصل یه ذك. بلرديقرار گدولت دست در  يه انحصار اقتصادكد شو

باشد و از  مطابق فصل نیا گرید با اصول هك یيتا جا بخش سه نیدر ا تيكمال»رده است ك
 يهیشور گردد و ماك ياقتصاد يرشد و توسعه نشود و موجب خارج اسالم نيقوان يمحدوده

 ير اصول اقتصاديد در تفسی، با«است ياسالم يجمهور قانون تینشود مورد حما جامعه انیز
رده، كمطلق را منع  يارفرماكه مبدل شدن دولت به ك 13اصل  2ن بند يهمچن اشد.مورد توجه ب

 .ه استردكفراهم  يا در بستر قانون اساسیت پوكحر يبرارا  يت مناسبيظرف
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د كيتأ ، ومحوردانسته و نه هدف يابزار ياقتصاد را نگاه ينوع نگاه به مقوله يقانون اساس
نحو مردم بتوانند به يد تا همهیحصار گروه خاص به درآد از انیله باين وسیه اكرده است ك

 يهات در بخشكيمال هكت آنینها در و ت داشته باشندكمشار يسته در امور اقتصادیشا
ن رشد و ي، تأمين اسالمید با لحاظ موازی( بايو دولت ي، تعاوني)خصوص يمختلف اقتصاد

ر اصول يتفسن در یده شود. بنابراشور و عدم اضرار به جامعه سامان داك ياقتصاد يتوسعه
 داشت.ن سه مؤلفه توجه ید به ایبا يقانون اساس ياقتصاد

 يتبكومت مكدر ح يساالراصل صالح .2-7
ومت كان حیمتصد يمسئله ،ردهكد كيبر آن تأ يقانون اساس يمقدمه هك يگرید يتهكن

ند كيح میو تصر (22)دانديم «صالحان»ت را از آن يمكحق حا يقرآن يهاآموزه براساس است و
 ،يتبكم يتلق براساسجامعه است  ليكتش يهیه خود پاك ياسيس يادهاينهادها و بن جادیدر ا»

 .«گردنديت مكممل يومت و ادارهكدار حصالحان عهده
مناصب  يتصد يح از شروط الزم براين شاخص، فهم صحیاز جمله آثار توجه به ا

معقول  يريتوان تفسين مطلب میاست. با توجه به ا يمتوسط اشخاص در نظام اسال يومتكح
 يبرا يقانون اساس 117ود مندرج در اصل ياز ق يو متناسب با ساختار نظام اسالم

 يدهندهنشان يقانون اساس یينها يلس بررسرات مجكجمهور ارائه داد. مشروح مذاسيرئ
ن یل تدویه در اواك یيجاران است تا یا ياسالم يجمهور در نظام جمهورسيت نقش رئياهم

ط یردن شراكمند دنبال ضابطهبه و دانسته)ره(  ينيخم امام را نظامور جمهسيرئ يقانون اساس
و  يكل امور فرهنگ ياداره) شان بودندیبعد از ا ياست جمهوریپست ر يتصد يالزم برا

 (.13: 1331، ياسالم ايمجلس شور يروابط عموم
امبر يپنمونه  يدارد. برا يت خاصياسالم اهم يهاموزهبر آ يمنصب در نظام مبتن يتصد

 يهااز پست یكيبر  يبر گماردن و يارانشان مبنیاز  یكيدر پاسخ به درخواست  )ص(رم كا
ن است و روز يسنگ يها امانت است و امانت الهن پستیو ا يف هستيتو ضع»رمودند: مهم ف

فه خود را يرد و وظيآن را به حق بگ هك يسكگردد، مگر يم يمانيو پش یيه رسوایامت مايق
 د گفتیباار و شاخص ين معیبا توجه به ا .(3: 3 تا، جي)مسلم، ب« ندكدرباره آن ادا 

 ضرورت دارد. يآن در نظام اسالم يواقع يبه معنا يساالرستهیشا

 جامعه يعناصر اجتماع در روند تحول و رهبر يهمه يت گستردهك. مشار2-8
ت كمشار يبرا يسازنهيزم ،د شدهكيبر آن تأ يقانون اساس يمقدمه ه دركگر ید يتهكن

ن یترن موضوع از مهمیا .عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است يگسترده و فعال تمام
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ن سرنوشت بر مردم ييو تع ياجتماع يعرصها حضور در یه آكاست  يموضوعات حقوق عموم
نظام  يه در ادارهكناً آزادند یوكمردم هرچند ت ،يالمدر نظام اس رسدينظر ما نه. بهیزم است ال

ار ين اختيد از باب همیتفاوت باشند و شايا نسبت به آن بیت داشته باشند كمشار ياسالم
حق  یك يدادن به لحاظ حقوق يشورها رأكاز  يمانند برخ ياسالم يه در جمهوركاست 

 ياداره يعرصهت در كبه مشار لفكعاً خداوند مردم را میف؛ اما تشريلكت یكاست و نه 
 ه است.ردك« روند تحول جامعه» يقانون اساس يمقدمهر يجامعه و به تعب
اند بيان شده )ص( تأیيد پيامبر ين مایهامؤمن (23)انفال يمباركه يسوره 31و  32در آیات 

نباط ه از آن وجوب یاري رساندن به حاكم و زمامدار اسالمي و اعالم همبستگي با وي استك
اند كه از مؤمنان امر به یاري خداوند شده (21)صف يمباركه يسوره 11 يشود. در آیهمي

، 11دین است. ذیل آیات  يو حاكم اسالمي در اقامه)ص( مظاهر آن یاري كردن رسول اهلل 
مائده نيز بيان شده است كساني كه بر مبناي تعاليم الهي حكم  يمباركه يسوره 11و  17

پس مخاطب این آیات  (27)جا كه مورد، مخصص نيست،ند و از آناكافر و ظالم و فاسق ،نكنند
ند با رأي دادن و پذیرش نظام اسالمي بستر الزم را براي امردم نيز خواهند بود كه مكلف

ز ين )ع( نيمعصوم ير ائمهیانات سايدر باجتماعي فراهم كنند.  يعرصهاجراي شریعت در 
 .(721: 2 ، ج1387ون، يحابن :كنمونه ر. يمسئله قابل مشاهده است )بران یاز ا یيهانمونه
ه بتواند در عمل اعمال كآن يم براكسو حا یكاز  يه در نظام اسالمكوتاه سخن آنك

ز يمردم نان شد يه بكطورهماناز دارد و يشان نین اكيمردم و تم يند به پشتوانهكت يمكحا
جا كه خداوند ایمان و اسالم را براي از آن ،رش آزادندهرچند تكویناً در پذیرش یا عدم پذی

ند در اتشریعاً موظف (21)،و كفر و ناسپاسي را برایشان ناپسند داشته است (23)ها خواستهانسان
ي رو انتخاب شریعت در زندگاجتماعي دین را مالك عمل قرار دهند و ازاین يعرصه

 اجتماعي ـ سياسي یك تكليف است.
هاي گيريسازي مشاركت در تمام مراحل تصميماز زمينه يقانون اساس يمقدمه رو درنیازا

ومت كافراد اجتماع سخن گفته شده و با عنوان ح يهساز توسط همسياسي و سرنوشت
ه مردم ك يگاهیو جا يقانون اساس 3ل اصل يتحل ين نگاه برایا .است شدهاد یصالحان از آن 

ه از جمله موارد ك يقانون اساس 111ل اصل یز ذيند و نشور دارك يامور عموم يدر اداره
دانسته است،  «يعموم يآرا به اكاتشور با كامور  ياداره»را  يدر قانون اساس ریناپذرييتغ

ل ين شده است، تحلييتب يقانون اساس يمقدمهه در ك ياست و بدون توجه به بستر يضرور
 دست نخواهد آمد.به ياسالم يمهورگاه مردم در نظام جیاز جا يحيصح
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 الشرايطسازي تحقق رهبري فقيه جامعاصل زمينه .2-9
 «يالشرایطتحقق رهبري فقيه جامع» يسازي برا، زمينهيقانون اساس يهاگر از رسالتید یكي

ن یبا ا است.« خود يل اسالميف اصیمختلف از وظا يهاضامن عدم انحراف سازمان»ه كاست 
 يبرا يمناسب يه بسترسازكد شور يل و تفسيتحل ياگونهبهد یاصول قانون اساسي با وصف

هاي مختلف از براي ضمانت عدم انحراف سازمان هكچرا ،ه باشديفقيت توسط ولیاعمال وال
 ،ه هر جا از لحاظ محتوا و شكلكباشد  ياگونهه بهيفقيارات وليوظایف اصيل اسالمي باید اخت

ضوابط اسالمي را داشته  يت براي تصحيح بر پایهند، قدرت دخالكآسيب و ضعفي را مشاهده 
 باشد.

 انسان يرشد و تعال يان اصلكعنوان ارگاه زن بهي. اصل توجه به خانواده و جا2-11
ار ين جامعه بسیاديبن سلولن ياول عنوانبهتوجه به خانواده  يمعارف اسالم يدر منظومه

ه انسان در طول زندگي كرترین نهادي است اولين و تأثيرگذا ه خانوادهكچرا ،مورد اهتمام بوده
روست و هيچ نهاد دیگري به این اندازه در زندگي فردي و اجتماعي انسان هخود با آن روب

به  خانواده و اختصاص اصل جداگانه يه به مسئلهنار توجكدر  يقانون اساس ست.يمؤثر ن
داشته و معتقد است زن در نظام  ياژهیز توجه وين يل زن در نظام اسالمیبديگاه بیه جاب (28)آن

و استثمار،  يزدگمصرف يدر خدمت اشاعه «ار بودنكابزار » ای «بودن ءيش»حالت  از» ياسالم
 يتبكم يهادر پرورش انسان يو پرارج مادر ريخط يفهيوظ افتنیو ضمن باز شده خارج

 يتيولئمس يرایپذ جهيو در نت باشديم اتيفعال ح يهاندايهمرزم مردان در م خود ،آهنگشيپ
 يرو شورانیازا «.واالتر خواهد بود يرامتكبرخوردار از ارزش و  ياسالم دگاهیو در د رتريخط

، يو چه در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساس ير اصول قانون اساسينگهبان چه در تفس
شدن  ينونزن توجه داشته باشد و از قا يعنین مهم آن كگاه مهم خانواده و رید به جایبا

-گاه زنیام خانواده و جاكن استحيمانند تأم - 11ور در اصل كر با اهداف مذیمصوبات مغا
 ند.ك يريوگجل

 ياصل تحقق ساختار مطلوب ادار .2-11
رند، يگيم دستبهومت را كه حك يصالح بودن مردم برعالوه يقانون اساس يمقدمهدر 

رضرور است يغ يهايدگيچيدور از پ ح و بهيصح يساختار براساسومت كل حكيسخن از تش
رد و هم نظارت را سخت كل مواجه خواهد كبه امور مردم را با مش يدگيان رسیه هم جرك

)ره( علت  ينيامام خم .متعدد منجر خواهد شد يجه به بروز فسادهايرد و در نتكخواهد 
ل يرا تحمزمان طاغوت  یيمثال نظام قضا يبراو  يدر نظام ادار يرضروريغ يهايدگيچيپ
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شور براساس ك يساختار ادارران دانسته و معتقد بودند اگر یشور اكشورها بر كر ین سايقوان
 وفصل خواهد بودقابل حل يسادگاز امور به ياريبس ،دشون یتدو يناب اسالم يهاآموزه

 (.17ق: 1123، ينيخم ي)موسو
و  يشده، نف نييلت آن تععنوان رسابه يقانون اساس يه در مقدمهك ياز موضوعات نیبنابرا

دانسته و با  يطاغوت يهاتيمكحا يدهیيرا زا يراسكرا نظام بروی، زاست يراسكطرد نظام برو
 يتر در اجراشتر و سرعت افزونيب یياراكبا »ه كاست  يایيدنبال تحقق نظام اجراطرد آن به

 يف دولت جمهوریااز جمله وظ 3اصل  11ن سبب در بند يگام بردارد. به هم« يتعهدات ادار
 يجهينت رده است.كعنوان « رضروريالت غكيح و حذف تشيصح يجاد نظام اداریا»را  ياسالم

 نیا. است يراسكبرو نظام بردن نيب از منظوربه يسازنهيزم بر ياساس قانونگذار ديكتأ نگاه نیا
 توجه با ،است شده ركذ «ياسالم نظام در هیمجر يقوه» عنوان لیذ مقدمه در هرچند موضوع

 و نداشته تيموضوع هیمجر يقوه هك ديفهم توانيم شدهمطرح مطالب و هايبندجمله نوع به
ر شده است. كذ ،حضور دارد شورك یيااجر يبدنه در قوا ریسا از شتريب هكنیا باب از تنها
و  -مربوط است یيه به بعد اجراك يخصوص اصولبه ياصول قانون اساس ريرو در تفسنیازا
 گریدر ضمن اصول مربوط به د ایباشد  هیمجر يه در ضمن اصول مربوط به قوهكن است كمم
رالزم يفات غیدن تشريرچن حال بيع درو  يردن نظام ادارك مندضابطه يبه مسئله دیبا -قوا

 شود. يشتريتوجه ب

 يريگجهينت
 يخچهیتار يمتن حاو یكران تنها یا ياسالم يجمهور يقانون اساس يه مقدمهكنتيجه آن

ه كرد، بلكآن بسنده  يخید به ارزش تاریست و نباين ين قانون اساسیران و تدویمبارزات ملت ا
ه كرد، چراكن متن استناد یشف مراد مقنن به اك يراتوان ب يه مكن معنا یدارد، به ا ياعتبار حقوق

قرار گرفته است و هم از منظر  يقانون اساس یينها يندگان مجلس بررسینما يهم مورد امضا
الملل از جمله نيب يه در اسناد حقوقكنیاز اعتبار است و هم ا يان درجهيچن يحقوقدانان دارا

 هر معاهده است. ياز مقدمه يريگر بهرهيستف ياز جمله لوازم ضرور يالمللنيمعاهدات ب
پرداخته  يانكو ار يران به مبانیا ياسالم يجمهور يقانون اساس ين، مقدمهیبر اعالوه

مورد  يهااز صراحت يه برخكجا دهد و از آنيل مكيرا تش يقانون اساس يهاهیه پاكاست 
 يتفا به متن قانون اساسكست، اامده اياصول آن ن يو ط ياشاره در مقدمه در متن قانون اساس

 يمثال در مقدمه ينخواهد داشت. برا يل به مراد مقنن را در پيسته نیسته و بایصورت شابه
ز يو ن ينهادها و مناسبات اجتماع يهيلك يسامانده ين برایت دیاز محور يقانون اساس
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اوالً تنها  1ه در اصل كيبر مدار قرآن و سنت سخن گفته شده است، درحال يقانونگذار
ص ياً مرجع تشخيدانسته شده است، ثان ين اسالم الزم و ضروریبراساس مواز يقانونگذار
ه كگونههمان -از استادان يه برخكن شده است ينگهبان مع يشورا يز فقهاين اصل نیاعمل به 

 يقانون اساس 33و  31مندرج در اصول  اركسازِآن را منحصر به  -در متن مقاله اشاره شد
ن در ید يثركاوالً به حضور حدا ياساس قانون يه مقدمهكد توجه داشت یاند. باانستهد

اً يرده است؛ ثانكمنحصر ن يرده و آن را به قانونگذاركح یتصر ياجتماع يزندگ يعرصه
ن یه اكدانسته و روشن است  يز بر محور و مدار قرآن و سنت الزم و ضروريرا ن يقانونگذار

را مدنظر داشته  يقانون اساس 33و  31در اصول  شدهينيبشيپ اركسازِاز  فراتر يان مقصوديب
 است.
 



 
 
 

 ...يقانون اساس يهار اصول و شناخت اهداف و رسالتيدر تفس يي قانون اساسمقدمه نقش
 

 

15 

 هايادداشت
ر يقانون، تفس يريتفس يردهایكاز رو یكي افت.یش یفصول به چهارده فصل افزا يپس از بازنگر .9

قانون بر رد، یكن رویدر ا. قصدگرا معروف است يريرد تفسیكه به روكبراساس مراد مقنن است 
 ونقانسپس دست آورد و مراد مقنن را به ابتدا تا وشدكيو مفسر م شوديم ريمراد مقنن تفس يبنام

اما از  ،رديبگ كمك زياز متن قانون ن ريمس نین است در اكند. بالطبع ممك ريرا براساس آن تفس
الفاظ و  يمعنا يافاده انيدر مقام تزاحم م ،دانديشف مراد مقنن مكرا  ريه هدف از تفسكجا آن

 ت خواهد داد.یرا اولو مراد مقنن، مراد مقنن

 قصدگرا يريتفس ردكیرو به هك است مقنن مراد براساس ريتفس قانون، يريتفس يردهاكیرو از يكی .2

تا ابتدا  وشدكيو مفسر م شوديم ريمراد مقنن تفس يقانون بر مبنا رد،كیرو نیا در. است معروف
 نین است در اكند. بالطبع ممك ريرا براساس آن تفس ونقان سسپدست آورد و مراد مقنن را به

در  داند،يشف مراد مقنن مكرا  ريه هدف از تفسكاما از آنجا  رد،يبگ كمك زياز متن قانون ن ريمس
 خواهد داد. تیالفاظ و مراد مقنن، مراد مقنن را اولو يمعنا يافاده انيمقام تزاحم م

 .دیينما مالحظه http://diplomasy.persianblog.ir/post/158 درسآ در را معاهده نیا يفارس متن .3

 .است پرداخته معاهدات ريتفس يليمكت قواعد انيب به هم 33 و 32 مواد در عهدنامه نیا .4

 به: كر. يالمللنيب معاهدات ريتفس اصول درباره شتريب اطالع جهت .5
http://law88tehran.blogsky.com/13 

كليه مصوبات مجلس شوراي اسالمي باید به شوراي نگهبان »: ياساس قانون رمچها و نود اصل .6

صول از نظر ز از تاریخ وفرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده رو
انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببيند براي 

 «بازگرداند. در غير این صورت مصوبه قابل اجرا است.تجدیدنظر به مجلس 

تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با احكام »: ياساس قانون ششم و نود اصل .7

اسالم با اكثریت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده 
 «اكثریت همه اعضاي شوراي نگهبان است.

 نيقوان اعتبار خصوص در يقضائ يعال يشورا هیاستفسار يپ در هك 1383شماره  يريفست يرأ .8

مستفاد از »: است ردهك مقرر و شده صادر است، اسالم نیمواز برخالف هك انقالب از قبل مصوب
ها باید مطابق قانون اساسي این است كه به طور اطالق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه 1اصل 

 اتی)مجموعه نظر« عهده فقهاي شوراي نگهبان است. هاسالمي باشد و تشخيص این امر ب موازین
 (11: 1383 ،نگهبان يشورا

 زين مردم شامل اصل نیا در ياسالم دولت بود معتقد ياساس قانون ينهای يبررس مجلس سيرئ بینا .1

 (232، 1331، ياسالم ايمجلس شور يو روابط عموم يكل امور فرهنگ ياداره) .شوديم
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از  يدر پاسخ به سؤال جمع رانیا ياسالم يقانون اساسي جمهور رامونيه پك يادر رساله شانیا .91
رده ك انياسالم ب خیتجربه در تار نيرا اول رانیا ياسالم يجمهور يشاگردانشان نوشتند، قانون اساس

 نموده ادی آن از «ة اإلسالميةفيصنع ألول مرّة في تأريخ اإلسالم الحديث دستور الجمهوري» ريو با تعب
 (.13ق، 1121. )صدر، است

تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و  ،تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسالم .99
 دریغ از مستضعفان جهانحمایت بي

حفظ  ،جویي و سلطه پذیريسياست خارجي جمهوري اسالمي ایران براساس نفي هر گونه سلطه .92
دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر  ،قالل همه جانبه و تماميت ارضي كشوراست

 ل غيرمحارب استوار است.آميز متقابل با دوابط صلحگر و روهاي سلطهقدرت

داند و استقالل و جمهوري اسالمي ایران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي .93
شناسد. بنابراین در عين خودداري كامل عدل را حق همه مردم جهان مي آزادي و حكومت حق و

طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرین از مبارزه حق ،از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي دیگر
 كند.در هر نقطه از جهان حمایت مي

 ياساس قانون دوم اصل پنجم بند .94

 ياساس قانون پنجم اصل .95

 ياساس قانون دوم اصل فال بند .96

 ياساس قانون 31 اصل اول بند .97

 (133 متكح البالغه،مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا.)نهج  .98

 انيب «يامگكخود از زيپره» به سوگند را جمهور سيرئ يسوگندها از يكی ياساس قانون 121 اصل .91
 .است ردهك

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خویش  .21
تواند این حق الهي را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد كس نميحاكم ساخته است. هيچ

اعمال آید هي خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميیا گرو
 كند.مي

لِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجي .29
كانَتْ  مُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغاْللَ الَّتييَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِ

. همان مُفْلِحُونَعَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْ
[ در ها و اوصافشكه او را نزد خود ]با همه نشانه« ده درسناخوان»كه از این رسول و پيامبر  يكسان

دهد، يشایسته فرمان م يكه آنان را به كارها يكنند پيامبريم يیابند، پيرويتورات وانجيل نگاشته م
كند، يها را بر آنان حرام مناپاكنماید، و يها را بر آنان حالل مدارد، و پاكيزهيو از اعمال زشت بازم
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كه بر دوش عقل و جان آنان  و بدعت را[ يخبريجهل، ب يها]تكاليف سنگين و زنجيره ياو باره
[ حمایت كردند و كه به او ایمان آوردند و او را ]در برابر دشمنان يدارد پس كسانياست برم

 (171/ اعرافنمودند، اینان همان رستگارانند. ) يكه بر او نازل شده پيرو يیاریش دادند و از نور
( و همانا ما پس از 117/اءي)انبوَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُون .22

 برند.يتورات در زبور نوشتيم كه: زمين را بندگان شایسته ما به ميراث م

اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِين... یَأَیهَا النَّبيُّ حَسْبُكَ  و إِن یُرِیدُواْ أَن یخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ .23
[ خدا براي تو بس است. همو بود وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين. و اگر بخواهند تو را بفریبند، ]یارياللَّهُ 

پيامبر، خدا و كساني از مؤمنان كه پيرو تواند تو  كه تو را با یاري خود و مؤمنان نيرومند گردانيد... اي
 را بس است.

لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِي إِلي اللَّهِ قَالَ  أيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسي ابْنُ مَرْيمَا يَ .24
عَدُوِّهِمْ  ائفَةٌ مِّن بَني إِسْرَءِيلَ وَ كَفَرَت طَّائفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَليالحْوَارِيُّونَ نحَنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَامَنَت طَّ

اید، یاران خدا باشيد، همان گونه كه عيسي بن مریم به . اي كساني كه ایمان آوردهنفَأَصْبَحُواْ ظَاهِرِي
پس « ما یارانِ خدایيم.»یّون گفتند: حوار« اند؟یاران من در راه خدا چه كساني»حواریّون گفت: 

اي كفر ورزیدند، و كساني را كه گرویده بودند، بر اسرائيل ایمان آوردند و طایفهاي از بنيطایفه
 دشمنانشان یاري كردیم تا چيره شدند.

 بيان خاصي مورد خصوص در روایتي یا آیه اگر كه معناست این به و است اصولي قاعده یك این .25
 نيز مشابه موارد در تعميم و استفاده قابل دارد خاصي صدور شأن یا نزول أنش و شده
 (313: 2ج، 1317 ،ي.)سبحانباشدمي

 .1: حجرات .26
 .1: زمر .27

و  مقرراتو  نيقوان ، همهاست ياسالم جامعه ياديواحد بن خانواده هكاز آنجا »: دهم اصل .28
و  آن از قداست يپاسدار، خانواده ليكتش ردنك آسان در جهت دیمربوط با يهايزیربرنامه
 «باشد. ياسالم و اخالق حقوق هیبر پا يروابط خانوادگ ياستوار
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسي و عربي
 .میركقرآن 

 صالح. يصبح يالبالغه نسخهنهج

 البيت )ع(،آل ه، قم: مؤسس، تحقيق آصف فيضياالسالمدعائمق(، 1387حيون، نعمان بن محمد )ابن
 چ دوم.

 صورت مشروح ،(1331)ياسالم يامجلس شور يو روابط عموم يل امور فرهنگك ياداره
و روابط  يل امور فرهنگك يتهران: اداره ،يقانون اساس يينها يرات مجلس بررسكمذا

 .ياسالم يامجلس شور يعموم

، تهران: رانيا يحقوق نظام در ياساس قانون(، 1388ایماني، عباس و قطميري، اميررضا )
 هستي. ينامه

 .31-13، صص 28، ش انيك يمجله، «ايآخرت و خدا؛ هدف بعثت انب»(، 1311) يبازرگان، مهد

 ، تهران: مجد، چ دوم.يالمللنيب يهاسازمان حقوق(، 1331م )يزاده، ابراهگيب
 )ره(.ي نينشر آثار امام خمم و يتنظ ي، تهران: مؤسسهعيالبق(، 1121اهلل )روحسيد ، خميني

ي نيامام خمنشر آثار  م ويتنظ يمؤسسه :تهران ،هيت فقيوال (،ق1123اهلل )روحسيد ، ينيخم
 .دوازدهمچ  )ره(،

 ، تهران: مجد.ينونك حقوق نظم در ياساس ن(، قانو1331ساعدوكيل، امير و عسكري، پوریا )

 .ةيعة االسالمالجام، قم: رسائل و مقاالت ،(1317) جعفر ،يسبحان

 .13-2، صص 21، ش انيك يمجله، «خدمات و حسنات دین»(، 1311سروش، عبدالكریم )

مركز األبحاث ، قم: ( (،ق1121) محمدباقرد يس صدر،
 .5ج  ،الصدر ديللشه ةيو الدراسات التخصص

 ، تهران: سمت.يقيتطب يادار حقوق(، 1387طباطبایي مؤتمني، منوچهر )

محمدباقر موسوي  يترجمه، القرآن ريتفس يف زانيالم ،(1311سيد محمدحسين )، یيطباطبا
 ، چ پنجم.ياسالم انتشارات قم: دفترهمداني، 

 .چ سوم ،يتهران: مرتضو ،ينياحمد حس ديس قيتحق ،نيالبحرمجمع(، 1317) نیفخرالد ،يحیطر

 .)ع( ين عليرالمؤمنيامام ام يتابخانهك، اصفهان: يفالوا ،ق(1113مالمحسن )، ياشانكض يف

 ،يحقوق اساس يهينشر، «اصول منطقي حاكم بر تفسير قانون اساسي»(، 1383كاتوزیان، ناصر )
 .318-312 ، صص3، ش 2سال 
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حسن  ي، ترجمهيعموم المللنيب حقوق(، 1382كك دین، نگوین؛ دیيه، پاتریك و پله، آلن )
 .1عات، ج حبيبي، تهران: اطال

، تهران: المللنيب روابط اصول و يعموم المللنيب حقوق(، 1388الدین )مدني، سيد جالل
 .2پایدار، ج 

 ياسالم يجمهور در ياسيس ينهادها و ياساس حقوق(، 1383الدین )مدني، سيد جالل
 ، تهران: پایدار.رانيا

 يمشورت و يري)تفس باننگه يشورا اتينظر مجموعه(، 1383مركز تحقيقات شوراي نگهبان )
 نگهبان، چ دوم. يقات شورايز تحقكتهران: مر (،ياساس قانون اصول خصوص در

 ر.كروت: دارالفي، بمسلم حيصح ،تا(ي)بي شابوريمسلم ن

محمد  حيتصح ،يافكشرح اصول  ،(1383)ي رازيش ميمحمدبن ابراه نیمالصدرا، صدرالد
 .يرهنگمطالعات و تحقيقات ف يتهران: مؤسسه ،يخواجو

، تهران: مركز رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون ينيد يمبان(، 1331محمد ) زاده،ملك
 اسناد انقالب اسالمي.

 ، تهران: دادگستر.رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون مختصر ،(1381) نيمهرپور، حس

امام  يعموم يخانهكتاب ، اصفهان: ،(1333) نيحس، رحامديم
 .، چ دوم)ع(المؤمنين علي امير

 .1، تهران: دادگستر، ج يعموم المللنيب حقوق(، 1313ميرعباسي، سيد باقر )

 در رانیا ياساس حقوق نظام در هیمجر يهقو تيصالح و گاهیجا» ،(1332) ونهاد، حامديكن
در  هيمجر يقوه يمل شيهما نياول مقاالت مجموعه، «ياساس قانونگذار ةشیاند پرتو

ن و يح و انتشار قوانين تنقیمعاونت تدوتهران: ، رانيا ياسالم يجمهور يحقوق اساس
 .213-133 ، صصياست جمهوریمقررات ر

 .1، تهران: ميزان، ج رانيا ياسالم يجمهور ياساس حقوق(، 1388هاشمي، سيد محمد )

 : خرسندي.، تهرانيادار حقوق اصول(، 1383هداوند، مهدي و مشهدي، علي )

 ب( التين
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