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پیشگفتار
اهمیت و جایگاه شورای نگهبان بر کسی پوشیده نیست و بیان
تأک یدات مصرح در قانون اساسی ،بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم
رهبری(مد ظله العالی) در خصوص اهمیت و جایگاه این نهاد در این
مجال اندک نمیگنجد.
پژوهشکده شورای نگهبان بهعنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای
نگهبان ،عالوه بر ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص
انطباق مصوبات مجلس شورای اسالمی و اساسنامههای مصوب دولت با
قانون اساسی ،به مطالعات نظری ،راهبردی و کاربردی در خصوص
موضوعات مختلف حقوق اساسی میپردازد .این پژوهشکده که از سال
 6776با عنوان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» تأسیس شد ،در این
مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و حوزوی،
موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه علمی و مرتبط با صالحیتهای
شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشی شورای نگهبان را شناسایی
کرده و بهترتیب اولویت در دستور کار قرار داد که ثمرات آن در قالب
مقاالت علمی-پژوهشی ،گزارشهای پژوهشی ،گزارشهای کارشناسی و
کتابهای مختلف ارائه شده است.
کتاب حاضر نیز یکی از ثمرات فعالیتهای علمی پژوهشکده شورای
نگهبان است که اکنون در دسترس جامعه علمی قرار میگیرد .شایسته
است که در اینجا از همه پژوهشگرانی که تألیف مقاالت این مجموعه را
بر عهده داشتند ،صمیمانه تشکر کرده و از خداوند منّان برای آنها توفیق
روزافزون طلب کنیم .بهیقین اگر همکاری نامبردگان و همچنین کوشش
عوامل اجرایی از جمله مسئول انتشارات ،ویراستار ،صفحهآرا و همه

 61عزیزانی که در آمادهسازی این کتاب سهم داشتند نبود ،امروز شاهد به
ثمر نشستن این تالش علمی نبودیم.
در انتها با عنایت به مصون نبودن محصوالت بشری از جمله این
آشنایی با مفاهیم قانون اساسی

تالش علمی از خطا و اشکال ،از همه صاحبنظران و اندیشمندان
میخواهیم از ارائه نظرات صائب خویش در راستای ارتقای کیفیت این
اثر و سایر فعالیتهای پژوهشکده دریغ نورزند.
و من اهلل التوفیق و علیه التکالن
پژوهشکده شورای نگهبان
تابستان 3231

درآمد
واکاوی کلیدواژگان قانون اساسی و بازشناسی آنها ،گذرگاهی مهم و
گریزناپذیر برای شناخت مطلوب منظومه حقوق اساسی در هر نظام سیاسی
است .میزان اهمیت شناخت این واژگان به طرز وثیق و معناداری با لزوم
شناخت دقیق قانون اساسی پیوند دارد .اگر قانون اساسی بهمثابه قلب حقوق
اساسی ،آن سند فرادستی و بنیادین حقوقی و سیاسی است که منشأ صالحیتهای
زمامداران است و دربردارنده ارزشهای پذیرفتهشده جامعه و حاوی حقوق و
آزادیهای مردم و تنظیمکننده روابط میان نهادهای حاکمیتی با یکدیگر و با
شهروندان است ،یافتن درک صحیحی از واژگان تخصصی بهکاررفته در آن،
نسبت مستقیمی با مبنا بودن این سند برای مناسبات سیاسی و اجتماعی دارد.
به هر حال قانون اساسی در قالب سندی مکتوب و مدون درمیآید و
نویسندگان قانون اساسی ناگزیر برای انتقال معنای مورد نظر خود از واژگان و
اصطالحاتی بهره میگیرند .روشن است که تدوینکنندگان قانون اساسی بیرون
از فضای عینی جامعه و خالیالذهن ،انتخاب واژه یا وضع قاعده نمیکند.
قانون اساسی بر اساس تلقی و برداشت نویسندگان آن از واژهها و عبارات
نوشته میشود و حتی گاه خود نویسندگان توجه کافی به درونمایه و اقتضائات
و لوازم منطقی لغات و اصطالحاتی که به کار میبرند ندارند .بهعالوه بسیاری
از واژگان و اصطالحاتی که برگزیده میشوند دارای سابقه و کاربرد در پهنه
فرهنگ حقوقی و سیاسی جامعه هستند .این کلمات گاه بدون دخل و تصرف
در معنا یا مصداق و گاه با تلقی جدیدی وارد ادبیات قانون اساسی میشوند.
نکته مهم آنکه همین واژگان و معنای مستفاد از آنها ،مبنای توزیع
صالحیتها در نظم حقوق اساسی و شناسایی حقها و تکلیفها قرار میگیرند
و اختالف دیدگاه در مورد معنا و مفهوم هر یک از آنها تأثیر جدی بر دایره
شمول احکام مقرر در قانون اساسی دارد .اختالف نظر در مفهوم و مفاد این سند
مکتوب و از جمله در مورد برخی واژگان آن نهتنها کامالً محتمل است ،بلکه

آشنایی با مفاهیم قانون اساسی

 61تجربه نظامهای سیاسی گوناگون بهخوبی داللت بر این حقیقت دارد .در حقیقت
از تبعات جنبش دستورگرایی( )6که در پی گنجاندن صالحیت زمامداران در
چارچوب سندی مکتوب و مدوّن بود ،اختالف در تفسیر مفاهیم و کلمات
موجود در این سند است .در جنبش دستورگرایی یا قانون اساسی خواهی ،مردم
و جنبشهای آزادیخواهانه به دنبال ایجاد امنیّت حقوقی و وضعیّتی مستقر در
رابطه میان حکومتکنندگان و حکومتشوندگان بودند .در این راستا ،آنان وجود
سندی نوشته ،مدوّن و قابل استناد که حدود و ثغور رابطه سیاسی میان مردم و
دولت ،و حقوق شهروندان را بهصورت روشن انعکاس دهد ضروری یافتند)2(.
از این رو دانستن اینکه هر یک از واژههای بهکاررفته در اصول قانون اساسی ،چه
بار معنایی دارد و چه مصادیقی را شامل میشود بسیار مهم است.
در میان انبوه کلمات موجود در قانون اساسی ،واژگان تخصصی «پرکاربرد»
و واژگان تخصصی «چندمعنا» بیشتر جلب توجه میکنند .واژگان پرکاربردی
مانند «قانون» و «مقررات» در همه موارد معنای واحدی را افاده نمیکنند و یا
واژگانی چندمعنا همچون «امت» و «نظارت» ،در همه موارد و کاربردها بر
مصادیق واحدی منطبق نیستند .لذا در کنار اهمیتی که شناسایی واژگان
تخصصی بهکاررفته در قانون اساسی بهطور کلی دارند ،این شناسایی در مورد
واژگان چندمعنا اهمیتی مضاعف دارد .توضیح آنکه برخی واژگان استفادهشده
در اصول قانون اساسی دارای معانی متعدد بوده و به عبارت دیگر واژگان با
اشتراک لفظی در اصول قانون اساسی وجود دارند .به دیگر سخن ،قانون
اساسی برای اشاره به معانی متعدد از واژه یکسانی بهره برده است .برگزیدن هر
یک از معانی برای انتساب به یک واژه و کنار نهادن سایر معانی و داللتها،
میتواند موجب اختالف در تفسیر اصول قانون اساسی شود و معانی مختلفی
به اصول قانون اساسی بخشد و حتی صالحیت مراجع و مقامات را تحت تأثیر
1. constitutionalism

 .2برای مطالعه درباره جنبشهای دستورگرایی نک :قاضی شریعتپناهی .ابوالفضل .قانون
اساسی :سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی .در گفتارهایی در حقوق عمومی .دادگستر،6771 :
صص .71-99

قرار دهد .مثال روشن در این مورد واژه «دولت» است .در برخی موارد نیز 61
دایره شمول الفاظ و مصادیق آنها دارای توسعه و ضیق است .یعنی اگرچه لفظ
بهکاررفته در موارد متعدد حاکی از یک معنا است و نه چند معنای متفاوت ،اما
مصادیق مشمول آن واژه در کاربردهای متنوع متفاوت هستند .اصطالح
«مقررات» را در این راستا میتوان ذکر نمود .بهعالوه در برخی موارد قانون

بهیقین یافتن مفهوم مناسب برای هر کدام از این واژگان در اصول قانون
اساسی ،ضرورتی بس مهم برای نهادهای مرتبط با قانون اساسی بهویژه شورای
نگهبان بهعنوان مفسر رسمی قانون اساسی (اصل  98قانون اساسی) است؛
چراکه ترجیح هر یک از مفاهیم یک کلیدواژه بر سایر برداشتهای محمل در
اصول قانون اساسی میتواند در شمول مصادیق ،مخاطبان و حتی در مفاد و
محتوای اصل ،تأثیر شگرف و معناداری داشته باشد .تبیین معنای الفاظی که در
اصول متعدد قانون اساسی بهصورت مشترک لفظی و یا مبهم به کار رفتهاند و
گاه معنای حقیقی آنها در هر یک از اصول قانون اساسی محل مناقشه قرار
میگیرد ،میتواند راهگشای بسیاری از مسائل موجود در تفسیر قانون اساسی
باشد .افزون بر این ،توجه به رویکرد خاص تفسیری شورای نگهبان که در آن
توجه به مفاهیم الفاظ مندرج در قانون اساسی اهمیت خاصی

دارد()6

و

 .1بهعنوان نمونه نک :نیکونهاد ،حامد؛ اصغری شورستانی ،محمدرضا؛ آیینه نگینی ،حسین.
«رویکرد تفسیری شورای نگهبان به قانون اساسی در دورهی نخست فعالیت» ،دانش حقوق
عمومی ،سال پنجم ،شماره ( ،61تابستان  )6791صص  17تا .16

درآمد

اساسی برای افاده معانی مشابه از الفاظ متفاوت و گاه مبهم بهره گرفته است.
نویسندگان قانون اساسی برای اشاره به هنجارهای اسالمی ،در همه موارد از
عبارت یکسانی استفاده نکرده است .برای اشاره به این هنجارها از اصطالحات
متنوعی همچون «موازین اسالمی»« ،احکام اسالم»« ،ضوابط اسالم»« ،مقررات
اسالمی»« ،موازین شرع»« ،حریم اسالم»« ،موازین فقهی»« ،اصول و احکام
مذهب رسمی کشور»« ،قوانین اسالم»« ،مبانی اسالم» و «معیارهای اسالم»
استفاده شده که در همه موارد معنای واحدی را نمیرسانند.

 66همچنین دقت در استفساریههای نهادها و مراجع مختلف که در بسیاری از
موارد بر معنای واژه خاصی از قانون اساسی تمرکز مییابد )6(،لزوم توجه ویژه
به موضوع این طرح پژوهشی را اثبات مینماید .از سوی دیگر تولید ادبیات
آشنایی با مفاهیم قانون اساسی

متقن بهعنوان زمینهساز تفسیر واقعبینانه و در عین حال ضابطهمند از قانون
اساسی ،بهمثابه یکی از رسالتهای پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان مبنای
توجیهی این طرح بوده است.
در این راستا طرح پژوهشی حاضر بهمنظور تبیین برخی از مهمترین
کلیدواژههای چندمعنا در منظومه حقوق اساسی ایران (هفت کلیدواژه «امت»،
«موازین اسالمی»« ،قانون»« ،مقررات»« ،حق»« ،دولت» و «نظارت») و با توجه
ویژه به آرای تفسیری شورای نگهبان و اظهار نظرهای این شورا در بررسی
مصوبات مجلس شورای اسالمی و سایر نظرات ارائه شده است.
ویژگیها و امتیازات طرح
عالوه بر نکات مشروح فوق ،مهمترین ویژگیهایی که این اثر را برجسته و
متمایز میکند بدین قرار است:
3ـ نگاه کلنگر به قانون اساسی بهعنوان یک مجموعه منسجم
در واکاوی کلیدواژگان چندمعنا تالش بر این بوده تا با نگاهی مجموعی به
محتوای قانون اساسی و پرهیز از نگاه تکبعدی ،معنای موجه هر کلیدواژه در
هر یک از اصول قانون اساسی ارائه شود .بنابراین معانی و مصادیق ارائهشده
برای هر یک از کلیدواژگان ،حاصل تتبع و تعمق در مجموعه احکام قانون
اساسی است .در این راستا تالش شده به نظام ارزشی زیربنای نظم حقوق
اساسی جمهوری اسالمی و عناصر بنیادین این نظام توجه و تکیه شود .مراد از
عناصر بنیادین ،آن دست مؤلفهها و شاخصهایی است که بنمایههای اصلی
 .1بهعنوان نمونه نک به نظر تفسیری شماره  69-/-6179مورخ  6719/61/16در خصوص
اصل  618و نظر تفسیری شماره  1696تاریخ  6776/6/61در مورد اصل  678و نظر تفسیری
شماره  119/1مورخ  6719/69/8راجع به اصل .616

نظام حقوق اساسی را نمایش میدهند بهنحوی که بدون فهم و توجه به آنها 67
نمیتوان از آن نظام حقوق اساسی سخن گفت؛ آن دسته از ارزشها و هنجارها
که به طرز وثیقی در تار و پود نظام حقوق اساسی ریشه دوانده و در جایجای
منظومه حقوق اساسی متبلور گشته است؛ مؤلفههایی که ساختار و ابعاد حقوق
اساسی از آنها تغذیه میکند و بر مبنای آنها استوار است؛ عناصری مانند مکتبی

 .1هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصول و مبانی کلی نظام ،تهران:
میزان ،چاپ پنجم ،6781 :ص .68
 .2نک :کعبی ،عباس و اصغری شورستانی ،محمدرضا و اصل زعیم ،امیرحسین« ،نقش مقدمه
قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالتهای قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران» فصلنامه دانش حقوق عمومی ،سال سوم ،زمستان  ،6797شماره  ،69صص .69-6
 .3البته در مورد شأن و اعتبار مقدمه قانون اساسی و اینکه آیا جزء متن قانون اساسی محسوب
میشود یا خیر ،اختالفنظرهایی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی به چشم میخورد.
رک :اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،صورت مشروح مذاکرات
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :چاپخانه مجلس شورای
اسالمی ،چاپ اول ،6761 :جلسه  ،67ج  :7ص .6876

درآمد

و مردمی بودن نظام سیاسی.
افزون بر این ،در بازشناسی کلیدواژگان به مقدمه قانون اساسی نیز توجه
ویژهای شده است .البته برخی از صاحبنظران برای مقدمه قانون اساسی ،تنها
ارزش سیاسی و تاریخی قائل شده و آن را دارای ارزش حقوقی ،همچون متن
قانون اساسی ،ندانسته و آن را تنها زمینهساز اصول مندرج در قانون اساسی
مییابند )6(.اما مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی با تبیین شاخصهای
بنیادین نظام سیاسی نوین و ارائه گفتمانی نو از مفاهیم متعدد سیاسی،
ترسیمکننده نمای کلی نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی است .از این رو
منبع شایستهای برای شناسایی اهداف مدنظر قانونگذار اساسی بوده و افزون بر
آن میتواند یاریگر مفسّر برای نیل به برداشت مطلوب از منظومه قانون
اساسی و همچنین روشنگر کلیدواژگان مندرج در قانون اساسی باشد)1(.
بهعالوه مقدمه قانون اساسی( )7به همراه متن اصول قانون اساسی در همهپرسی
قانون اساسی در آذرماه  6718به رأی مردم نهاده شد و مجموعه مقدمه و

 68اصول به تأیید مردم و سپس رهبر انقالب حضرت امام
رسید( )6و نهایتاً در روزنامه رسمی نیز منتشر شد)1(.

خمینیرضوان اهلل علیه

آشنایی با مفاهیم قانون اساسی

3ـ توجه به پیشینه طرح کلیدواژگان اساسی در نظام حقوقی ایران
در حالی که برخی واژگان همچون «امت» ،از ابتکارات قانون اساسی
جمهوری اسالمی است که سابقهای در ادبیات حقوقی ایران نداشته است،
بسیاری از واژگان تخصصی بهکاررفته در قانون اساسی در ادبیات حقوقی ایران
دارای سابقه هستند .بهعنوان نمونه« ،قانون» و «مقررات» در این شمارند .یافتن
معنایی که با دقت حقوقی همراه باشد در گرو بررسی پیشینه ورود واژه به
ادبیات حقوقی است .در این طرح پژوهشی تالش شده که به این بعد مهم نیز
توجه شود .البته حسب مورد ،به پیشینه واژگان در ادبیات تخصصی مربوط در
حوزه فقه یا کالم نیز پرداخته شده است.
2ـ تتبع در اندیشه تدوینکنندگان اساسی
در حقوق اساسی ،قانونگذار اساسی آن قوهای است که در حاالت خاص
و استثنایی (مانند استعمارزدایی ،انقالب و یا تشکیل دولت جدید) در یک
کشور ظاهر میشود و به نمایندگی از مردم ،دست به تصویب اساسیترین
قواعدی میزند که مناسبات سیاسی حاکمان و شهروندان را شکل میدهد)7(.
این قوه در جمهوری اسالمی ،سه رکنی بوده و عبارت از مجلس بررسی نهایی
قانون اساسی ( )6718بهعنوان تهیه و تدوینکننده قانون اساسی ،همهپرسی
عمومی و تأیید ولیفقیه بهمنظور اعتبار مصوبات مجلس یادشده بود .نظر به
تأیید قانون اساسی مصوب مجلس یادشده از سوی مردم و رهبر در سال
 ،6718با مسامحه از مجلس یادشده با عنوان قانونگذار اساسی یاد میشود.
 .1موسوی خمینی ،سید روحاهلل ،صحیفه امام ،تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
چاپ پنجم ،6789 :ج  :66ص .697
 .2نک :روزنامه رسمی شماره  69679مورخ 6718/66/6
 .3قاضی شریعتپناهی ،سید ابوالفضل ،بایستههای حقوق اساسی ،تهران :میزان ،چاپ پانزدهم:
 ،6787ص .18

درآمد

البته مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ( )6768نیز اهمیت قابل 69
مالحظهای دارد که حسب مورد به این سند نیز مراجعه شده است.
صورت مشروح مذاکرات نهاد بررسی و تدوینکننده قوانین از جمله اسناد و
منابع مهم حقوقی است که اغلب در تحقیقات و پژوهشهای علمی و مجامع
دانشگاهی به آن بیمهری و از آن غفلت شده است؛ تا آنجا که چهبسا برخی
گمان میکنند این دست منابع ،فاقد ارزش بهعنوان منابع معتبر حقوقی بوده و
تنها در شمار منابع تاریخ حقوق قرار دارند .در این میان ،مشروح مذاکرات
مجلس بررسی و تصویب قانون اساسی از ارزش و اهمّیّتی دوچندان برخوردار
است؛ زیرا قانون اساسی در نظامهای سیاسی امروزی ،عالیترین سند معتبر و
الزامآور حقوقی محسوب میشود که از یکسو به تصویب ملت رسیده و از
سوی دیگر دربردارنده مهمترین ارزشهای مردمی ،شاخصهای حکمرانی و
بنیادیترین ضوابط مدیریت کالن جامعه ،تعیین حدود اختیارات و صالحیت
مقامات و نهادهای مختلف حاکمیت و تشریح و تبیین حقوق ملت است .از این
رو به نظر میرسد تحلیل نظام قانون اساسی بدون مراجعه به مذاکرات واضعان
آن ،اگر غیرممکن نباشد چندان مطلوب نیست )6(.از جمله فواید مطالعه و بررسی
تحلیلی مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی ،میتوان از آشنایی با تاریخ حقوق
اساسی و آگاهی از اهداف و انگیزه نویسندگان قانون اساسی نام برد .افزون بر
این ،این اسناد منبع موجهی برای فهم و تفسیر اصول قانون اساسی هستند.
نظر بهمراتب فوق ،حسب مورد و در موارد ضروری در صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی
نیز غور و تفحص شده تا مفهوم روشنتری برای هر یک از کلیدواژگان قانون
اساسی به دست آید.
 .1حتی چنانچه به تفسیرهای متنگرا از قانون اساسی نیز قائل و پایبند نباشیم ،نقطه عزیمت
مفسّر در سایر مکاتب تفسیری نیز ،متن مورد تفسیر و دیدگاه واضعان پیرامون آن است.
بههرحال ،مفسّر نیاز به فهم متن دارد و بیتردید آگاهی از نظرهای واضع ،در مسیر فهم روشنِ
متنِ مورد تفسیر تأثیر شایانی دارد .از همین رو است که مذاکرات مجالس قانونگذاری اعم از
قانونگذار اساسی و عادی تدوین و منتشر میشود.

4 19ـ تتبع در آرا و نظرات شورای نگهبان
اهمیت انعکاس رویکرد و دیدگاه شورای نگهبان بر پژوهشگران حوزه

آشنایی با مفاهیم قانون اساسی

حقوق عمومی روشن است .مفسر رسمی ،متن صامت قانون اساسی را به
سخن میآورد و با ارائه تفسیر الزماالتباع از اصول قانون اساسی ،عالوه بر
گرهگشایی از اختالفات عملی در راه اجرای قانون اساسی میتواند نقش تحول
درونی نظام حقوق اساسی را بدون نیاز به بازنگری در آن ایفا کند .اما در کنار
این موارد ،با توجه به تأثیر انکارناپذیر نظرات تفسیری (موضوع اصل  98قانون
اساسی) و غیرتفسیری( )6شورای نگهبان در مورد قانون اساسی بر کلیت نظام
حقوق اساسی ،ناگزیر الزم است این نظرات به بحث گذاشته شود .نقش
شورای نگهبان بهعنوان پاسدار تقنینی قانون اساسی ،چه در بعد تفسیر قانون
اساسی و چه در بعد تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی ،و افزون بر آن
تأثیر تصمیمات و اقدامات این نهاد بر شکلگیری رویههای اساسی( ،)1لزوم و
اهمیت بررسی نظرات این نهاد را دوچندان میکند.
1ـ انعکاس رویههای اساسی
بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات و رویه اساسی (نحوه عملکرد ارکان
نظام حقوق اساسی در طول زمان) شکلگرفته در تاریخ جمهوری اسالمی نیز
حائز اهمیت است .رویههای اساسی که میتوانند بهتدریج به عرفهای اساسی
و الزماالجرا در منظومه نظام حقوقی تبدیل شوند ،از رهگذر اعمال صالحیت
نهادها و مراجع و مقامات مختلف حکومتی پدید میآیند .توضیح آنکه هنگامی
که مقام و مرجعی صالح درصدد ایفای وظایف خویش مقرر در قانون اساسی
 .1مراد از نظرات غیرتفسیری ،اظهار نظرهای مشورتی شورا (نظراتی که نصاب الزم تفسیر را
کسب نمیکنند) و بهعالوه نظرهای موضوع اصل  91قانون اساسی در مورد مصوبات مجلس
شورای اسالمی و نظرات موضوع ذیل اصل  81در مورد اساسنامههای دولتی و افزون بر اینها
نظرات فقهای شورای نگهبان موضوع ذیل اصل  1قانون اساسی است.
 .2برای مشاهده این تأثیر شورای نگهبان بهعنوان نمونه نک :نیکونهاد ،حامد و دیگران ،تحلیل
وقایع روز از دیدگاه حقوق عمومی ،تهران :پژوهشکده شورای نگهبان ،چاپ اول6797 :

