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هسااتند     « ی و »بازنگر   « یر به عنوان متون مرجع همواره در معرض »خوانش«، »تفساا   ی اساااساا  ین قوان 

از     یمًامادر، مسات   ین دساته از قوان   ین »قوت« ا   یا موضاو  در نن اسات  ه »ضاع «   ین ا   ی اسااسا   یت اهم 

  ط  و در ع  ی منظر   ین   م اله حاضاار از  ن شااود ی و جامعه، منت ل م  ی به حوزه اجتماع  ی نهادساااز  یق طر 

  ی به وا او   یران، ا  ی اساا م   ی جمهور   ی قانون اساااساا  ی درونزا  یت ظرف   و   منحصااربفرد   های یژگی توجه به و 

نن جهات   هاای یاازمنادی هاا و ن باه لززشاااگااه   یق طر   ین پرداختاه و از ا  ی قاانون اسااااسااا   « یِمو مفااه  یاات »ادب 

 است   یده بخش   ی ا تازه   یِتابعاد و موضوع   ینی، د  های ی بازخوان 

  یِ ساازمان مفهوم   یك اسات  ه به ماابه    ی در  ار وب  ی، بازنگر  یق مطالعه، ع وه بر ذ ر مصااد  ین ا   یت اهم   

از نن را    ی ناشاا  ِیح وق  ی ها در ابعاد مختل  را فراهم ساااخته و ضاارورت   یق روشاامند، امنان مطالعات دق 

بر وجود    فزون  ه ا   دهد ¬ی نشاااان م   ی، مطالعه  ندوجه  ین حاصااال از ا   یج نتا  ین   همچن  ند ی م  یادنوری 

دارد  ه ابعاد مهم نن،    هایی ی هم  ناساازگار  « یات »ادب   یث از ح  ی قانون اسااسا   ، « ی مبهم و الت اط  یم »مفاه 

را معطوف  ی بازنگر   ی راهبرد اصل  پژوهانه، ینده اثر با نگاه ن   ین است  ا  یص قابل تشاخ  ، « ینی تنها با »خوانش د 

      ند ی م   یگیری و اص ح را پ  ی بازخوان   ی،  ار وب   ین  رده و در  ن   ی  تعر   ی خوانش اس م   یت به ت و 
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 چهباید

  مبنانی   و  یمبناد  ،ینیتاز جهنان  یثناتنت اصنننول آن، تناتر  این  ریّمتغ  تینو مناه  یقنانون اسننناسننن   

 د، یایت  تواندیم  ،یرو، همه آنچه که در قانون اسنناسنن  نیاسننت. از ا  یشننناختو هسننت  یشننناختانسننان

 ز ا د،یآیم  یهمچنانکه همه آنچه در قانون اسنناسنن  سننت ین  "یاجتماع  ات یاز اعتبار  یتاتر"و   "ریّمتغ"

  تینتر اهم دینو تناک ،یادینمالحظنات تن  نی. تنا توجنه تنه اسنننتنندین  "رییتغ  رقناتن یمحکمنات  "و  "ثواتنت"

  شنود ی، اشناره م"ریّمتغ  رمحکمات یمحکمات و  "در کنار   "ثاتت یهامحکمات و هسنت"  ینیهمنشن

 ز اسنت که تمرک  یشنناختمررفت  تیجهت، حائز اهم نیاز ا  یموضنو  در مااعرات تازنگر نیکه طرح ا

نشنننود  چنه تسنننا کنه قنانون   "رییتغ  رقناتن یمحکمنات  " تینموجن   فتنت از اهم  ر،ییو تغ  یتر تنازنگر

 ی هنجار  یساختارها حیو توض  یتازنگر  نییتب یِایثواتت و محکمات اسنت که مه  نیاز درون ا  یاسناسن

  مهه   ،یاسنت که تا اسنتناد ته آن دال یمحکم   یو ته همان دال شنودیو اصنالح م  رییتغ  یترا شیخو

 (.  1395نژاد،   دی. )سندیآیو اصالح تشمار م  رییقات  تغ ایکرده و  دایپ  رییتغ  ،یاساس  نیقوان

  ، ی قانون اسناسن  یحاکم تر موضنو  تازنگر  یاسنیو سن  یاو رسنانه  یآمد، صنرفنظر از موان  روان آنچه

که قانون  ییهایازمندین زیو ن یدر تحث از تازنگر  یشناسمسأعه  ثیاز ح  یاست اساس  یته مثاته مدخت

مسنأعه    ،یاهیپا نیکرده اسنت. تر چن دایپ  یمفهوم یهایواکاو  یترا  رانیا  یاسنالم یجمهور  یاسناسن

 ی جمهور  یقانون اسناسن مِ«یو مفاه  ات یوجود دارد، »ادت  یامکان نیاسنت: حاال که چن نیمقاعه حاضنر ا

 - یاجزاء قانون اسناسن گریو د یاسنیسن ،یسناختار حقوق  کنندهیبانیته عنوان اسنا  پشنت  -رانیا  یاسنالم

 ن یچگوننه ا  نکنهیا  واسنننت    افتنهین  ن،یتندو  خِیپس از چهنار دهنه از تنار  یاتنازنگراننه  یهنایازمنندینچنه ن

سنازگار    یمااعره کرد که تا روح قانون اسناسن  توانیرا م  نیگزیجا یادهاشننهیو احتماالً پ هایازمندین

زا از قانون سنازگار و درون  یسنازمان مفهوم  کیارائه    ددرصند ،یکردیرو نیتاشند. مااعره حاضنر تا چن

 ق یدق  ییو شنناسا یمااعره عتم  نکه تر اسنا  آن، امکا یاسنت  تاور  رانیا  یاسنالم یجمهور  یاسناسن

پژوهشنگران   گریو د  یمحقّقان حقوق اسناسن  یاز گذشنته ترا  شیت  ،یقانون اسناسن یهایازمندیاز ن

 تر م توعیند آثناری درتناره یرفینت نظری قنانون اسننناسنننی جمهوری اسنننالمی ایران ) شنننود. فراهم  

( یا تحث و تررسنی درتاره 1392موسنوی،    (، یا »مفهوم تازنگری در قانون اسناسنی«)1388شناکری،

( و یا مااعرات تابیقی از حیث راهکارها )کایم  1382تاقری،  ) دیق( ، مصنننا1395»عت  )فرو ی،  

« 1368سنننال    در  یقنانون اسننناسننن  یتنازنگر( ینا مقنایسنننه قوانین تنا تناکیند تر  1394اعرنبکی،  

 ی عتم  مااعره  کیدر قاع  و مسناعه و هدش پژوهش حاضنر که تا عنوان   یاما پژوهشن(  1379خوتان،)

  ی قانون اسنناسنن یاحتماع  رییتغ  یایاتراد و زوا  ،یقانون اسنناسنن  رییتغاصننالح و    کردیو منسننجم، و تا رو

 یی اضنر، تدون آنکه ادعامالحظه نشند و اثر ح در طول تحقیقکرده تاشند،    یرا تررسن  یاسنالم یجمهور

وجود داشنته   یدر قانون اسناسن  یو تازنگر  دنظریتجد ازمندین قِیهمه مصناد  نییتر ای  قیدرتاره احصناء دق
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 ی ازمندیمورد نظر، تا ن  یِچگونه سننازمان مفهوم  نکهیو ا کرده  دیصننورت مسننأعه، تأکتاشنند، تر طرح  

دارد. ترالوه، گرچه   یمیارتباط مسنتق م،یو مفاه  ات یدر حوزه ادت رانیا  یاسنالم یجمهور  یقانون اسناسن

   یاز تاب تمث  ه،مقاع نیاصنالح در ا  یترا  یقانون اسناسن  یازمندیو ن  یاز تازنگر  یاشناره ته موارد مصنداق

  ی که دسنتکم تششن  دهدیموجود، نشنان م یهایازمندین  تیتر اهم دیاما تا تأک  ن،ییاسنت و نه از تاب تر

  ران، یا  یاسنالم یجمهور  یصنائ  و سنازگار تا روح قانون اسناسن  یِموارد، جز ته سنازمان مفهوم  نیاز ا

و   یسنازمان مفهوم یدهصیو توان تشنش تیو در مجمو ، تر اهم سنتیو اصنالح ن صیقات  تشنش

 گاه یجا و جا  ،یقانون اسنناسنن  یمااعره تازنگر   یآن، دالعت دارد  همچنانکه تا تسننه  یشننناختروش

تنه  قیاز آنکنه پناسنننخ همنه جنانبنه و دق  شیت  ،یانندازچشنننم نی. در چنکنندیم  نییمشنننکالت آنرا، تر

ارائه    قیآن از طر حموجود و امکان اصنال  یهامدنظر تاشند، تر ضنر   ات یو ادت  یمفهوم یهایازمندین

و  یشنناسنمسنأعه از جهت هسنت نیو ا  شنودیم  دیتأک  ،یمنابق تا قانون اسناسن  یسنازمان مفهوم  کی

و  یات یح  تیاهم  ران،یا  یاسنالم یجمهور  یمااعره قانون اسناسن  یشنناختروش  زیو ن  یشنناسنمررفت

  ی آور ننانیذواعوجوه و اطم  یتنه مثناتنه راهنمنا  ،یسنننازمنان مفهوم  نیکنه چن  یدارد  تنه نحو  یراهبرد

  ی چگونگ  م،یو مفاه  ات یموجود در حوزه ادت یهایها و کاسننتضننر  صیکه عالوه تر تشننش  ماندیم

آن،    یکه در ذ یتاور سننازد یم  ریامکانپذ  ار،یتسنن انیآن را تا توجه مدع یاصننالح قانونمند و عتم

قانون   یرونیو ت یانسننجام درون افتنی  تیشننده و تا موضننوع یمنتف  ،ینگاه اعتقاط  ایو  یاعتقاط مفهوم

  یهاگفتمان و  طیشننرا  رییو تغ  یاجتماع  یهایمسننأعه ته روز شنندن آن تا توجه ته دگرگون  ،یاسنناسنن

هر  یهایمندازیتحث از ن  ،یسننازمان مفهوم نیدر فقدان چن  ،یو آنگه  رد یواسننط، مورد توجه قرار گ

تا محکمات و روح آن   یقضننمتنا اناًیمشتت  و اح  یهایهمواره مؤکول ته صننورتبند  ،یقانون اسنناسنن

 ن یاز ا  یتاتر  ،ینشنندق قانون اسنناسنن  یشننده و تازنگر  یرو، فرجام تازنگر  نیقانون خواهد تود  از ا

تا روح  یقیکه ممکن اسنت نسنبت وث  شنودیم  یاتیارز  یمفهوم یهایواسنط و صنورتبند یهاگفتمان

  ی درتاره قانون اسناسن  صموضنو ، ته خصنو نیاگر در ترارض نباشند و ا   حتینداشنته تاشند  یقانون اسناسن

جهت که خود قانون   نیترخوردار اسننت  هم از ا یات یو ح  یادیتن تیاز اهم  رانیا  یاسننالم یجمهور

 ر یناپذ کیته شنک  تؤامان و تفک تیالمو اسن تیاصنول جمهور  یریرناپذییو تغ  یتر روح اسنالم  یاسناسن

  ی واقر   یسنکوالر در جهان امروز، نگران  یهاخوانش  تیحاکم   یجهت که در ذ نیدارد و هم از ا دیتأک

دنبال شننود که ته نحو  یریآنها، از مسنن  یو نحوه تازنگر یقانون اسنناسنن یهایازمندیوجود دارد که ن

آن هسنت که تا   دیتاشند. ضنمناً ام  یترخالش »روح«، »جهت « و »محکماتِ« قانون اسناسن ینیشنیپ

متجانس، منسنجم    یمفهوم  انسنازم  کیدر قاع    یچارچوِب مرناتششن نیچن  یتر ضنرورت ارائه دیتأک

  یدیفراهم شده و مدخ  جد  یدر قانون اساس یعتم  یتأم  و تازنگر یترا  یشنتریامکان ت  کپارچه،یو 

 . دینما جادیا میو مفاه  ات یدر حوزه ادت  یقانون اساس یازمندین  رامونیپ قیرات دقمااع  یترا
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مسننتق ،    ییِنظام مرنا  کی"وجود   تیمبحث، اهم  نیطرح ا فرضشیپ ایخالصننه، مدعول   تاور

آن،   یدارد و تفصن تیاسنت که خود، مسنتقالً موضنوع  "راسنتهیو پ  کپارچهیمنسنجم و    ،یراعتقاط ی 

مهم »خوانش« و  اریضنرورت پرداختن ته مسنأعه تسن ،یادیفرض تن  نیاما تا ا  طتبدیم یگریمجال د

 م یو مفاه ات یدارد که اگر ادت تاهمی  آنقدر  ها،. مسنناعه خوانشدینمایم انیع شیاز پ شیت راانوا  آن 

تا »خوانش کامالً خوانا و منسنجم«، نظم و نظام    ،یاسنالم یجمهور  یتکارگرفته شنده در قانون اسناسن

»اعتقاط   ای  «ی»اعتقاط مفهوم ینشنود، نوع  راسنتهیتواسناه آن اصنالح و پ  یدر مراح  تازنگر ایو  اتدین

  ی قانون اسنناسنن   یخوانش اصنن  نیگزیتسننا که ته مرور زمان، جا یرا دامن زده و ا  «ینیردیو   ینید

نگاه    ،یاعتقاط مفهوم  شیرایکه تواساه آن، عالوه تر پ کندیم  دایپ  تیموضوع  ،یخوانشن نجایشنود. در ا

 ی در قانون اسنناسنن  سننم«یهمچون »امپرپاع یمیوجود مفاه  ،یسننازد و در تازنگر یرا منتف  یاعتقاط 

که تر  سننتیمقاعه، قرار ن  نیقرار دهد. اعبته در ا  یرا در کانون توجه و تازنگر رانیا  یاسننالم یجمهور

در    اعتأمتیالزم یهایازمندیپرداخته شننود تتکه تر ن  یدر قانون اسنناسنن یازین ای یهر ضننر  و کاسننت

 ی رنی ین سنناحت نظریکه تاور خاص، مرتوط ته مهمتر  شننودیمتمرکز م  یقانون اسنناسنن  یتازنگر

تاره در  جاتاًیو ا اًیاسننت  تدون آنکه نف  یاسننالم یجمهور  یقانون اسنناسنن م«یو مفاه  ات یسنناحت »ادت

  م ی که ترسن یااسنت در چارچوب و محدوده یهیکند. تد دایورود پ گرید یهادر حوزه  یضنرورت تازنگر

 ی جمهور  یاسننناسننن نونقنا  ات ینو ادت  میتنا تمرکز تر متن، مفناه  ،یو نظر  یمفهوم یهنایشننند، واکناو

 خواهد رفت.  شیپ  ،یاسالم

 درنگی در پیشینه تازنگری قانون اساسی

ه ش، تجرته مثبتی ارزیاتی  1368ی در سننال اسننالم یجمهور قانون اسنناسننیاوعین تازنگری در  

 ی نهادسناز و یسناختاراصنالح »  و نیز  ات«یادت و میمفاه  »سناح  شنود که متضنمن تغییراتی درمی

و ادتیات، ته مرات  کمتر از  میگرفته در سناح مفاهو اصنالحات صنورت   رات ییتغ  زانی. اما متود  د«یجد

  قرار و    ،109 اصن   در  ت«ی»مرجر  عبارت  حذش   توده اسنت یو نهاد یسناح سناختار اصنالحات در

  مجتس  عنوان  رییتغ، و 57 اصننن  درامر«   تی»وال  عبارت   یجاتهماتقه امر«  تی»وال  عبارت   گرفتن

عناوین،    سناح  درگرفته  تازنگریهای صنورت  جمته از  «یاسنالم یشنورا  »مجتس یجاته یمت  یشنورا

 .  تاشدمی  ات یادت و میمفاه

ی،  مشنکالت موجود در آن مقا ِ زمانتا ترطرش کردن  ی قانون اسناسنیتازنگردر مجمو ، اوعین  

  درو در عین حال، این تازنگری، شنام  موارد مهمی ته خصنوص  شند    یاصنول اسناسن تیتقو موج 

همچون »امپریاعیسنم« در قانون اسناسنی جمهوری  یمیمفاه کههمچنان نشند   ات،یادت و میمفاه  سناح

قانون حاکم تر  ینیتا روح ددارد، تندى  از حیث پیکرهه که ضنمن اینکه مشنکالتی از ماند  یتاقاسنالمی  

  در  یتازنگر و تازخوانی دینی ازمندین همچنان  یاسناسن قانوناز این منظر،  ندارد.   یسنازگار  اسناسنی هم
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 .  شودارزیاتی می میمفاه و  ات یادت ساح

عالوه تر وجود عفظی، دارای موجودیتی   کتمات، و مفاهیم  ته خصنننوص اگر توجه شنننود ته اینکه

دهند. از این منظر، همچنانکه الزم اسننت ته  یرعفظی هسننتند که حقیقت آن مفاهیم را تشننکی  می

دوین قانون آفرینش آنها تحت تأثیر گفتمان حاکم تر فضننای سننیاسننی و اجتماعی مرتوط ته دوره ت 

کند. و این مرناتششنی، اهمیت حیاتی پیدا میاسناسنی، توجه گردد، تاورات مفهومی آنها نیز از حیث  

اش در راتاه تا قانون اسنناسننی کمتر توجه شننده و چه تسننا این موضننوعی اسننت که ته هر دو وجه

اتهام یا اعتقاط و شنود که ته مرور زمان، مفاهیم موجود در قانون اسناسنی در اثر  توجهی، موج  میتی

های سننکوالر، ته ضنند پیکر مرنای سنناتق و دینی خود تدل گردد.  تر این مبنا، در ادامه، تا یا خوانش

و  واکاوی مفاهیم و  اسناسنی  قانون متن  تررسنی ته  ارتباط زتان و مرنا، و  متن  پیرامون  توضنیحاتی  تقدّم

 . شودمی تحوالت آن پرداخته

 ها و موضو  خوانش متن  فهم-1

 گفتمان   خوانش،  متن،  فهم،  مرتبطِ و وسنتهیپ همته یچرخه  در  رند،یگیم شنک  که  یزمان میمفاه

 توانیرا م  یهر متن»  و در این مینان،.  آمندنندورفنت  در  چرخنه  نیا  در  منداوم  تاور  و  گرفتنه  قرار  ذهن  و

 ن یاسننت. ا زیمتما  گر،یدخود را دارد و از جهان متن ِ خاص میو مفاه  واژگان که در نظر گرفت یجهان

  مرنا دادن  انتقال   صندد  در و  افکنندیدرم نو  ییهاطرح و میمفاه از  یاشنبکه  متون، یهاجهان ایمتون،  

 ی )قائم  د«یگشنایم را  یدیجد جهان  متن،  خوانندق  رو،نیا از. هسنتند خود خواننده ته خاص یریتصنو و

و  متن  فهم یمسنأعهشنود که از آنچه ته اختصنار اشناره شند، مرتوم می(.  189-180:   1378ا،ین

 از  ری  آن،  خوانش و  متن فهم  شنود، توجه که یوقت  مشصنوصناً.  دارد  یاژهیو  تیموضنوع آن،  خوانش

 حام    متن که اسنت یزیچ مرنا]زیرا[   دارند  گریهمد تا  یکینزد  اریتسن  ارتباط» یوع اسنت   متن یمرنا

 اسنت   یتردد و  یارجاع یکنشن  فهم،  »اسناسناًدر عین حال،  (.  189-180:  1378ا،ینی)قائم«اسنت آن

  ، ینی کنوین)نن  اسننننت«  فنهنم ِ یسنننناخنتننار  یژگنینواز    زیننن  فنهنمتنودن    یدَورو  (،  98:1377)پنناعنمنر،  

 « سننتین  رسننّ یم  یکیهرمنوت  تیموقر کیتدون    یریفهم و تفسنن چیهتناتراین، »(. 45و44:1386

  سنرا   ته یخاع  ذهن تا کسچیه و شنودینم  آ از  صنفر  از فهم. از این رو، (228:1378  گران،شتهی)ر

 م، یمفاه و  تاورها یشننبکهمتشننک  از    سننازمان مفهومی تدون فهم  اسنناسنناًتناتراین،  . رودینم  متن

 اسنننت« فرضشیپ  و  سننناختنارشیپ  تر  یمبتن  یریتفسننن  و  فهم  »هرگوننهو    امکنانپنذیر نیسنننت

 (.  167-166:  1393،یواعظ)

 که گیری کرد  توان چنین جم  تندی و نتیجهپذیری متون، میتراین اسننا  و تا تأکید تر خوانش

متون   این اینکه  تشنشیص  میان، این در  و  شنوندمی  فهم هاخوانش  اسنا  تر  اسناسنی،  قوانین  اسناسناً

درخور توجه در مااعره حاضنر     ایت  مسنأعه ته  شنوند،می  تازنگری و شنده فهم  خوانشنی، چه تا مرج ،
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رش  پژوهش،  نیا  در خوانش  از منظورتدیهی اسننت که  . اسننت  م یمفاه تا و سننتین متن کی مرور صننِ

 و نظری    چنارچوب تنه    خوانش،در واق ،  .  اسنننت  متفناوت   «ی»تنازخوان این  «ینی»تنازت چونهم  آن،   ینقر

 تا   متن، کین خوانشِ درتاوری که . اشننناره دارد متن کین  یتازخوان  هنگنام در  آگاهانه فهمِ  وکارسننناز

 ها خوانش  شنود  از این رو،امکانپذیر می متن آن فهم  م،یمفاه تر حاکم یهافرضشیپ از  افتنی یآگاه

و   رات ییتغ یسننو و سننمت  هاخوانشآیند همچنانکه نیز تشننمار می  یتازنگر و  متن انیم حدفاصنن 

تا قبول اصن   سنتند،ین روزید و  امروز مسنأعه  خوانش، و  فهم  که  آنجا از . کنندیم  نییترنیز   را  یتازنگر

 ، مارح خوانننده از آن  و فهم  مرننا  متن، ِ جهنان  درتناره  یمتنوع  ارینتسننن  ات یننظر  هنای اخیر،آن، در دوره

ارائه شنده که ته این شنک ، قات    ،خوانش  انوا هم درتاره   یعمتنوّ  ات ینظر ها،اسنت. ته تب  آن شنده

 تندی هستند: دسته

 :  یافراط   یهاهینظر-1-1

اسنت  »مر     رپذی¬از متن، امکان  یاسنت که هر خوانشن  نیها، اصن  تر انو  از خوانش  نیدر ا

 متن   یگادامر، مرنا  رینظ  ییهااسننت. تنظر پسننت مدرن کردینو  رو  نیا یصننات اصننتمؤع « از مشت

تفهمند.   هچ تا از آن  اسنت  واتسنته آن و خوانندگان  مشاطبان ته شنهیمرنا هم نیو ا  سنتین  نیهرگز مر

  ، ی اسننالم   یجمهور  یخوانش صننددرصنند سننکوالر از قانون اسنناسنن یمبنا هر نو  خوانش، حت  نیتر ا

 . شودیگشته و روا شمرده م  ریپذامکان

 :  یایتفر یهاهینظر-2-1  

مثناتنه امور ثناتنت و ترآننند کنه متون تنه  ،یافراط   یهناهیندر نقانه مقناتن  نظر  یایتفر  یهناهیننظر

دارند  و جزم    ییهاشنفرضیپ نییاهرگرا چن  یهاانی. جرسنتندین  ریوجه قات  تفسن جیته ه  ر،یرناپذییتغ

 . شوندیم  یاتیدر خوانش متون ارز یکردیرو نیچن یامدهایتریواهر و ترصّ  تر آنها از پ

   خوانش مشتار-3-1      

  ی ر یپذقائ  ته خوانشی،  ایو تفر  یافراط گیری از هر دو طی  ضننمن فاصننته  مشتار  خوانش  در

مرتقدیم متن وافی ته مقصنود اسنت    تراین اسنا ، . دارد  یایتفر دگاهید تا زین  یمرز و  حدتوده و  متون

های ناسنازگار هسنت که متن را دچار مشنک   ها و خوانشاما ترخی اتهامات موجود و نیز و سنوء فهم

روا  را  یاسناسن قانون از  یخوانشن هرتا تأکید تر اینکه    سنازد. تناتراینکرده و آن را نیازمند تفسنیر می

 تاشد.   یمتناس  تا متن و روح حاکم تر قانون اساسدهد که ا در کانون توجه قرار میر  یخوانش نیست،  
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 نگاه کی در  یاساس قانون ینید خوانش  : نمودار

 شناختی »خوانش دینی«شناختی و روششناختی، مررفتشأن هست -2

 و   شند  مسناعه  طرح آن، درتاره  این از پیش که اسنت  مفهومی سنازمانته مثاته یک   دینی  »خوانش

  ، « اصنی »  آن، خوانشنی مبنای تر و  ایران  اسنالمی جمهوری  اسناسنی قانون تا  سنویه  دو  نسنبتی  در

تاوری که »حاکمیت دین در عرصنه زندگی . آیدتشنمار می  »خودتسننده«  یتیمرجر و دارای  «سنازنده»

صنر این سناالری دینی« از مهمترین عنااجتماعی و سنیاسنی«، و نیز »نظم سنیاسنیِ مبتنی تر مردم

تر آن، دالعت صنریح دارند   56و   4آیند که اصنول مهم قانون اسناسنی از جمته اصن  خوانش تشنمار می

 فهم،   تدوین،  در خوانش دینی، مشنروط ته آن اسنت. این  177و هرگونه تازنگری نیز تر اسنا  اصن   

  دهدمی  نشنان مجمو ، در و  دارد  شنناختیهسنت  اهمیت  تتکه و مؤثر  اسناسنی، قانون  تازنگری و  تفسنیر

  اسناسنی  قانون تا روحی و ماهوی  تناسن   دعی  ته   یردینی، رویکردهای تا قیا  در  دینی  خوانش که

  درون و  شنناختیشنأن مررفت  از ،(177 اصن )  تازنگری اصن  تا مااتقت و ایران  اسنالمی جمهوری

ارائه سنازوکار   تا  دینی  خوانششنناختی،  همچنین ته عحاظ روش.  اسنت  ترخوردار مُتقنی و  محکم متنیِ

 از   ناشی  تازنگریِ جریان  در  اسناسی قانون تا دین پیوند  گسنیشتگی  دهی، ازضنمن تشنشیص  روشنمندانه،

سنازد.  می  ترمحکم هم را آنها پیوند  رشنته و کرده جتوگیری  فزاینده،  ِ اندیشنیمصنتحت و  تحوالت   شنتاب 

مفهومی،    انسننجام وه تر تسننهی  و کمک ته شننکتگیری، حفت و تقویتعال دینی  خوانش همچنین،
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 دینی را فراهم   روح متن تا نامنابق  یردینیِ یا و  ضددینی مفاهیم  و  و اصالح عبارات   شناسایی  امکان

  (. 1395  نژاد، سید)  «سازدمی

  اسننالمی،  جمهوری  اسنناسننی قانون  تازنگری  ترای مشتار  خوانش و  مفهومی سننازمان  تاور کتی،

  مقام اما در.  اسننت تسننیط  امری  نهایی،  مفهوم در که اسننت «دینی» و  «خوانش» از مرک   سننازمانی

 مررض  در دیگری، متن هر مانند و اسنت  متن  یک  اسناسنی  قانون اینکه  تر  دارد  اشناره  تابیق، و  تجزیه

  اسنناسننی   قانون روح تا متناسنن  و  اصننی  خوانش تا این تفاوت که دارد، قرار  متنوعی  هایخوانش

 هم،   ،یمتن  درون  نگناهخوانش دینی از  مسننناعنه  دینی اسنننت. تنأکیند تر    اسنننالمی، خوانش  جمهوری

صریحاً  ،یتازنگر سازوکارو  محدوده که تا تریین   177  اص عالوه تر   موضوعیت دارد  ته این مرنا که

های یریپذامکان خوانش ، قانونی و رسنمی تازنگری دالعت دارد، همچنین تا وجودمنرا   تییرفتر 

های ضننددینی و  یردینی هم تا تا خوانش دینی، سنننشیت وجودی دارد  همچنانکه خوانش  مشتت ،

 از   -ته عنوان مثال -سکوالر خوانشناپذیر نیستند. از این جهت، ن آن، فاصته هویتی دارند، گرچه امکا

  نشسننت، :  کند  خوانشته ناصننواب،  و اعب  سننکوالر  را  یاسنناسنن قانون  تواندیم اعتبار دو ته و  منظر  دو

 رجو    متن اصن  ته  آنکه  تدون  ی،سنتیسنکوالر میمفاه و  یمبان تر  یمبتن  و  یفرامتن  یخوانشن  تراسنا 

 اتهام  که یاصنننوع و میمفاه  ات،یادت تر  تمرکز تا یوع  تاشننند، یمتن  درون  خوانش،این   آنکه  دوم. دینما

  یسکوالر ته دو وجه سکوالرش، مح  اشکال جدخوانش  اما  . ردیهستند، صورت گ حیرصری  و دارند

 ته  یتوجه چیه کهو هم از این جهت   تودنشنان ینیردی  و  سنکوالر یهاشنفرضیپ جهت ته  هم  اسنت

 .  ستین  یاساس  قانون  محکمات  تر یمبتنآن،   ارجاعات و  نداردقانون اساسی   متن صراحت

تودن و نو   ینیدر دشنننود کنه  کیند میتنأ، و مراتبی از خوانش دینیانوا   در این ماناعرنه تنا عتم تنه 

نو  خوانش، اصنول  نیا  اریو مر  مالکتشصنوص که  . دکنیم تیکفا یخوانش هم، خود قانون اسناسن

 متن   تر یمبتن ،ینید  خوانش نو   نیاو .  تاشندیم  یو مصنرح قانون اسناسن  ریناپذرییتغ  یِثاتتِ اسناسن یِنید

  ی متن   درون  اعتبار و  اصاعت  از و توده روشمند ،ینید  خوانش  گرید  انوا  ته نسبت و است  یاسناسن قانون

  خودتودن«  ینی»داز این منظر،  . ندارد  یاساس قانون  خود  از رونیت ته ارجا  ته یازین و است  ترخوردار

  »وثاقت اسنت و هم تر  ینید  خوانش  یترا یضنرور و الزم  شنرط  یاسنالم یجمهور  یاسناسن قانون

 مح  دقت است.  ی،و ترون متن یکه از منظر درون متن دالعت دارد  یاساس قانون  متن «ینید

 : یاسالم یجمهور  یقانون اساسدر تازنگری  «یِنیضرورت »خوانش د -3

تر م آنچه که گفته شند و اینکه سنازگاری و سننشیت وجودی خوانش دینی تا متن و روح قانون 

ی، نیتا خوانش دنیز   و فهم آن  یو تازنگر  ریتفسن نمایداسناسنی جمهوری اسنالمی ایران، ایجاب می

  تر م  زیرا وجود دارد  یاسناسن قانون ینید  وانشهایی هم ترای خاعزامی تاشند، اما در عین حال ضنرورت 

 مهم کتیدی و   میمفاه  وجود و  یمترقّ  اصنول   وجود  تر م و  یاسناسن قانون خبرگان مجاهدت  و  تالش
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 تدان   مشکوک  و  سکوالر میمفاه متضمن  که  هست قانوناین   متن  در  یعبارات   ،یاساس قانون  در  ینید

  گونه نیا وجودو  ندارند  یسننازگار  یاسنناسنن قانون تر حاکم  ینید  روح مفاهیم و ادتیاتی که تا اسننت 

. تر شنودمحتم  وعو تا سنشتیسنکوالر از قانون  یهاترداشنت که نموده  فراهم  یامکان  ،و ادتیات  میمفاه

را اعزامی    سنکوالر میمفاهیّ شندن آن از تَر اسنت که  یقانون اسناسنضنرورت دیگر، نایر ته دینی تودن  

و انسننجام   یکدسننتی اندر فقدخواهد شنند که   یینمامتن متناقض  کینباشنند،    نگونهیاگر او  سننازدمی

  امکان   که اسنت ینید  خوانش تنهاتناتراین، از آنجا که .  کندیم  مشنک  را  یاسناسن قانون فهم  درونی،

 فراهم   را  یاسنالم یجمهور  یاسناسن  قانون  در موجود  تناقضنات   و  سنکوالر میمفاه  مااعره و  ییشنناسنا

 . اتدییم ضرورت   ،یتازنگر  ژهیو ته و  ریتفس  و فهم یترا ینید  خوانش ،کندیم

 : یاساس قانون در موجود میمفاه یتنددسته-4

مرنادار از جهت موضنو ِ  سنه دسنته تهرا   توان آنهای میموجود در قانون اسناسن میمفاهواکاوی   تا

 : کرد  میتقس ،  پژوهش

 تودن،   ینیردی  این ینید  تنه نسنننبنتتقریبناً   کنه  ال اقتضنننا و مشنننترک  «یِ»درون متن میمفناه-1

 . طرح  ح،یعوا  اختالش،  مرض ،: مانند آیند تشمار می  طرشیت

.  تاشند یم ینید یهافرضشیپو   ینید  شهیاند تر  یمبتن که  اختصاصی «یِنید »درون  میمفاه. -2

 . یاسالم  نیمواز  ،یاسالم یجمهور  ه،یفق تیوال ،توحید:  مانند

 و  مندرن  شنننهیانند  از  ترخناسنننتنه  ی،عبنارات   و  میمفناه:  )مندرن(دار  جهنت  «یِنید  »ترون  میمفناه. -3

  ت ی »حاکم »امپیاعیسننم«،:  مانند. سننکوالر اسننت یهافرضشیپ متضننمنکه در مرنای مبدأ،  ینیردی 

 متت«. »دوعت  «،یمت

 م یمتضنمن مفاه ،یتاور کت  یاسناسن  نیقوان توان گفت کهمی  دسنته دوم و سنوماهمیت  تا  راتاه  در

 م یمفاه نیا تیواتسنته اسنت. اهم میمفاه قانون ته وجود آن  تیو موجود تیهسنتند که ماه  یو عبارات 

 از  را خود  تیموجود  یاسناسن  نیقوان  شنوند، حذش  یاسناسن  نیقوان  متن از چهاسنت که چنان یقدر ته

این مفاهیم عالوه تر وجود عفظی، وجود  یرعفظی دارند که حقیقت آنها را نشننان . داد خواهند  دسننت

کم و تیش مرننا و   شنننونند،  وارد  ،شیخوفرهنگی    جهنان  از  خنار   یمتن  تنه  نناًیع  اگردهند. تنناتراین،  می

در قنانون  هناآن  اخنذ  جنه،ینت  در  ،کننندهم تر متن دوم تحمین  می  را شیخو  یگفتمنان  تبرنات مفهوم و نیز  

و ادتیات  میمفاه  ،هاییهنمون ذکر تا  ادامه  درتهمین منظور،  نظر اسنت.  دقت  و  توجه ازمندین  ،یاسناسن

 . شودواکاوی می  یاساس قانون متنافر تا

 یاساس قانون  «ینیدترون»  ات یادت و میمفاهواکاوی  -1-4

 ینید  یاساس  وانینق  عغزشگاه مدرن   ات یادت و میمفاه

 ن یهمچن.  سننتین هاآن  یشننناختواژه یمرنا  ته  شننناسننانهزتان  یتتبر تنها مدرن،  میمفاه  یتررسنن
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 ق یعال  سننر از یتحث  تنها  متن، ای و  گفتمان و  ات یادت  در  هاآن  اسننتقرار  نحوه و  مدرن  میمفاه  یتررسنن

ها  و گفتمان  یاجتماع-یاسنیسن جهان تا  قاًیدق میمفاه  تتکه  سنت،ین قانهمحقّ  یهایموشنکاف و یتشصنصن

مفهوم   کی  انتقال  که  ییمرنا  دالعت نیا تا دارد، وجود  یمشنترک  قدر  مرات ، اختالش  تر م. دارند وندیپ

  نرو یا از. اسننت گرید یجهان  ته  جهان  کی  از یتششنن و  یاواژه، تتکه ورود قاره  کینه صننرفا انتقال  

  ان، ینکچو)  اسنننت  خورده ونندیامروز منا پ  یاجتمناع-یاسنننینسننن  نظم  تنا قناًیعم  مندرن  میمفناه  یتررسننن

این مرنا تشصنوص درتاره ادتیات و مفاهیم مدرن ترنوان ادتیات حاکم تر قوانین اسناسنیِ    (. 29:1393

جهان امروز، صننادق اسننت  از این رو، نظریاتی مانند نظریه کارل اشننمیت درتاره قانون اسنناسننی  

(Schmitt, 2008 )ماتوِب قانون اسنناسننی   ها و اقتضننائاتی دارند که تا وضنن  و ماهیتپیشننفرض

 و   میمفناهوجنه فناهمن     نیمهمترشنننونند.  می ایران، متفناوت و احینانناً مغنایر ارزیناتی میجمهوری اسنننال

سننازی  ، و مدرننیاز د  ییزداتیمرکزیی، ته گرایماداسننت که در پیوند تا   یتیرشننناع ،مدرن  ات یادت

آن  و شنرح    حیتوضن  صندد  در  نجایا  درها، مرنای وجودی تششنیده اسنت.  سنازی گفتمانسنکوالرمفاهیم و 

تر تار مرنایی این مفاهیم تأکید  . تتکه  میسنتینقوانین اسناسنیِ مدرن  میمفاهچگونگی راهیاتی آنها ته  و 

  ز ی گر  ییگوتو.  تاشنندیمدرن و مفهومی م  مرنا داریم که این مفاهیم، مفاهیم خنثی نیسنتند تتکه حام 

 کتمات صنرفاً میمفاه  نیاتناتراین،  . حضنور دارد میمفاه  نیا  روندر د  یسنتیسنکوالر  هویتو  نیاز د

 و  مرنا  گر،ید  یاسناسن  نیقوان ته خود انتقال  و نق راهیاتی یا   در و سنتندین  ییمحتوا یِریگجهت تدون

 قنانون   یتیترا  و  یمیخودتحر  ننه  شنننود،یم  گرفتنه  کنه  یاجنهینت.  ترنندیم  خود،  تنا  را  گفتنهشیپ  مفهومِ

  مؤثر   و  کارامد  ییمحتوا  وهیشن  قیطر از  ممکن  حد تا آن حیتنق و آنها  اقتضنائات  در تأم   تتکه  ،یاسناسن

 و   محکم  سنننازوکنارسنننازمنان مفهومی و ینا در فقندان    نیچن  تندون  رایز.  اسنننت(  ینید)خوانش  

 . تود خواهد  انگارانهساده هم  نشیگز  امکان  تشش،صیتشش

 خود،  مدرن،  یایدن  اقتضنائات  و  طیشنرا  تسنتر در  یاسناسن حقوق  یهاو توعد نظام  شیدایپاز این رو، 

 .  تاشدیم  مدرن  یاساس  نیقوان  در  آن  تب   ته  و  مدرن  یاساس  حقوق  در  مدرن  میمفاه  حضور  تر  یدؤیم

  ی اسناسن قانون که اسنت  یتزرگ  عغزشنگاه مدرن، و شنده  سنکوالر  شندت  ته مِیمفاه  انتقال  و نق   وآنگهی،

چرا که   در تدوین، تفسننیر، خوانش و تازنگری در مررض خار آن قرار دارد  رانیا  یاسننالم یجمهور

 آن،  ته مدرن  گفتمانمدرن و  میمفاه  افتنیدارد و راه  یشنناخت، جنبه هسنتیقانون اسناسن  نیدر ا نید

در   یوجود  دیاز نو  تهد  یدات یمشاطرات و تهد اناًیاح  تواندیشنود، م  تارهآن در یاسناسن  ریتدت آنکه تدون

 ته  عتم تا دیتا مدرن، میمفاه  از  ریزناپذیگر اسنتفاده درآن داشنته تاشند. در هر صنورت   یدراز مدت ترا

 ی صنننورتبنند ینید میمفناه و  فرهنن  درون  در  راتنندی آنهنا و پیکره میمفناه آن  آنچننان آن، یامندهناینپ

 .  رسد  ممکن حداق  ته آنها از ینیردی  ترداشت ای و  سکوالر  ریتفس  امکان که نمود

  مااعره   ،یتازنگر  یترا  یاسناسن قانون یهایازمندین  از یکی که  شنودیم مرتوم آمد، که  یریتقر تا
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توانند  ی، میاسناسن  قانون  درمدرن  میمفاه  حضنورراهیاتی و  صنورت   درمنظری اسنت که  از قانون  نیا

 ا یدر فقدان    سنکوالر یهاخوانش را ایجاد کنند که خار نیا  ،تیروندر پیوند تا فشنار گفتمان حاکم از 

 م یاز مفاه یادامه ترخ  در.  ندینما  یتحمو خوانش آن،   یخود را تر قانون اسناسن ،ینیضنر  خوانش د

موارد از   نیخواهند شند، اعبته ذکر ا  یتازخوانواکاوی و  ی،نیتا خوانش د  یمدرن موجود در قانون اسناسن

 است.   مااعرات تیشتری  ازمندینموارد   یو پرداختن ته تمام  تاشدیمتاب مثال و نمونه  

 ی: اساس قانون درو اتهامات آن  تیحاکم مفهوم  -1-1-4

 ایو اراده فنائقنه  قندرت   تر  یحقوق  متون  درترین نهناد در جوام  مندرن،  تنه عنوان تنینادی تینحناکم

 و  شنودیم  یناشن کجا ازترتر   یاراده  نیاسنش قات  طرح اسنت که »در این میان، این پر  دارد   دالعت

تا  در ادتیات حقوق اسننناسنننی، »حاکمیت«(. 73  : 1   ،1377،یزنجنان دین)عم  د«ینآیم  توجود  چگونه

و نیز   سنکوالر  هایتا پیشنفرض، منشنأ و محتوای آن انحصنار مشنرو ماهیتی مدرن ضنمن دالعت تر 

هایی  تر م تفاوت  مسنأعه  نیا  «یِنید»ترون  وضن  و شنأن از فار اما   دارد،قدرت )و نه حقیقت( ارتباط  

ته خصنوص که اتهامات  .  اسنتتأم    قات  تاز هم  یافته، رانیا  یاسنالم یجمهور  یاسناسن  قانونکه در  

 مشاعفانِ  و  موافقانتواسناه وجود    ،رانیا  یاسنالم یجمهور  یاسناسن قانون  اصن   نیاوعموجود از همان  

 ن یا  تراین اصن ، »  ی« دراسنالم یجمهورتا اشناره ته عنوان » مشاعفان مارح توده اسنت   سنرسنشت

.  تاشند یم  تیحاکم در تیثنو ینوع  از ترخوردار  رانیا  یاسنیسن نظام  اصن ،  نیا  تموج  که تودند تاور

  دو  توامان  رشیپذ  و  اسننت  ینید  تیحاکم  انگرینما  تیاسننالم و  یمت  تیحاکم  انگرینما  تیجمهور  رایز

  یهانظام در موجود یاسننناسننن  نیقوان از  کی چیه  در هاآن انیم یسنننازگار و  قیتتف و  تیحاکم نو 

دو   انیم  یته اشنکال مشتت  هرگونه تضناد یاهر  هم موافقان  درمقات ، . خوردینم چشنم  ته یاسنیسن

از   پنداریاین دوگانه  (. 71-70:  1377)جوان آراسنته، دانسنتند یمنتف  را یو اسنالم یمفهوم جمهور

شنده  اسنت و موج   حاکمیت  از  سنکوالر و  مدرن مفهوم و  مرنا یسنتاه از  ناشنی  اسنالمی«، »جمهوری

  مردم"  گویی،  که شود  تصور  تتکه نشده  فهمیده  تسیط،  مفهوم  عنوان یک  ته  "دینی  ساالریمردم"  که

 ته   اسنالمی، جمهوری در  اسنت که  جم   قات   یر و جدا  "دین"  از شنناختی،هسنت اصن  تناتر  "سناالری

 ! است شده  سنجاق تهم  پارادوکسیکاعی  شک 

و از   یقانون اسناسن  مذاکرات   مشنروح زمان  از  توانمی را حاکمیت«  مندیتناتراین، قدمت »مسناعه

حاکی   ندگانینما  متفاوت   ایهارات . اصن  و ایهارات موافقان ومشاعفان دنبال کرد نیا   یهنگام تصنو

متنو  آنان از   رینبوده و تفسن ندگانینما نیاصن ، ت  نیاز مرنا و مفهوم ا  یکسنانیکه تصنور   از آن اسنت

  تیاصن  تا حاکم  نیمارح شنده در ا  یِمت  تیحاکم انیاز اعضناء، م  یکه ترخ یو تناقضن  یمت  تیحاکم

- 343:  1385،ی)ورع است مات   نیا تر  شاهد کردند،  احسا  -5اص –  هیفق تیو اص  وال یاعه

  تیحاکم انیم  راتاه یکین ته  اندنتوانسنته  یاسناسن قانون کنندگان  نیتدواینکه » نقّیمت قدراما   . (353
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این (.  13:1395و اشنکبو ،    ی)مهاجرکنند«  حیتشنر و نییتب  اصن  نیا در را یاعه  تیحاکم و مردم

  ار یسنو، از اصنول تسن  کیکه از    یاصنتمارح شنده اسنت  » 56اصن  تر درتاره  موضنو  ته شنک  قوی

 ی مبنا  نیگفت که مهمتر  توانیم  یاسنت و حت  رانیا  یاسنالم یجمهور  یقانون اسناسن یدیمهم و کت

  ی مررف   "یاسنالم یجمهور"اسنت که نو  حکومت را در اصن  اول،   آن یسناختار اصنت  یترا ینظر

قانون   تیدر حاکم یشنده مسنأعه دوگانگ موج ،  که دارد  یته سنب  اتهام گر،ید  یاما از سنو کند،یم

اصن ، طرح   نیتا اسنتناد ته هم  و  "یاسنالم  تیحاکم"از  "یمت  تیحاکم" ییتر جدا  دیتا تاک  یاسناسن

 ی رنیآن  زیو متما یو سناختار اصنت  یقانون اسناسن تیتشائه کت یترا یاز آن ته مثاته پت اناًیشنود. و اح

تر   عالوه  دارد.  "یدرون نقض"  یقانون اسنناسنن نکهیشننود ته تهانه ا  اسننتفاده  "ینید  یسنناالر مردم"

که عنوان  دانندیم یته مباحث حقوق انیدارد، آشنا 56و اطالق آن در اص    تیکه خود حاکم  یاتهام

 56تر اصن    نیإشنکال مسنتشنکت  نجا،یترخوردار اسنت. از ا ریدناپذیق  یاز اطالق  یته نوع  "تیحاکم"

  انسننان  او هم"–اصنن    نیدر تشش متأخر ا "حاکم"مرنا که عبارت    نیته ا   کندیم دایپ یگریوجه د

 کند یم  ثاتت را  "یمردم حکومت"اطالق و  دیمف -"است کرده  حاکم شیخو  یاجتماع  سرنوشت تر را

  آن  از  انسنننان  و  جهنان  تر  ماتق  تینحناکم"  نکنهیتر ا  یعبنارت مناقبن  آن، مبن  گر،ید  یامنا از سنننو

تاعث   تفکیک »مرجریت حکم« تا »محتوا«    . اتهام موجود،دینمایم تیتثب را یاعه  تیحاکم"خداسنت

اصن    نیانسنان و اطالق آن که در ا  تیحاکم  یإشنکال طرح شنود که تر مبنا نیا  ،ییاز سنو  شنودیم

تشصنننوص اگر »مرجریت حکم« تا  نماند یاز انسنننان تاق رونیت  یتیمرجر  تِیحاکم یترا ییآمده، جا

 درتناره  آن  اطالق و  اول  تشش  تنه نظر تنا  گر،ید یسنننو  ازو »محتوا« در این اصننن  تفکینک شنننود.  

 گر ید اصننول   ته اسننتناد تا اتهام  نیا گرچه.  ماندینم  یتاق انسننان تیحاکم یترا ییجا خدا،  تیحاکم

 ی داردامنه ینظر یهاچاعش تاعث و  دارد  تیموضنوع اصن ،  نیا  خودِ مبهم وجه  اما  اسنت،  ریپذ  هیتوج

  ن ی که نافذتر کنندیقسنمت دوم اسنتدالل م یتر مبنا  یترخاز همین رو،  . دارد  ادامه  همچنان که شنده

 مورد   یاسناسن قانوناصن ،    نیا یتر مبنا دیاسنت و تا  یاراده عرف  ،یدر قانون اسناسن  یاسنیاراده سن

  دینتنا  یتنحو تناشننند،  یمت تینحناکم نناقض و مرنارض کنه یتیحناکم هر کنه  یاتگوننه رد یگ  قرار  یتنازنگر

 ی کسنان  سنتندین کم ان،یم  نیا  در.  ندهد  قرار  اعشنرا  تحت  را یعرف  تیحاکم که شنود   یترد ای  حذش

را نقض  ینید  تینحناکم  توانندیم  یمت  تینکنه حناکم کننندیتحنث م مندرن،  تفکر گناهیپنا  و موضننن   از کنه

أخذ عنوان  یتر مبنا یگرید  یط   ،ییاسنت. از سنو نیسنکوالر چن  یاسناسن  نیکند  همچنان که در قوان

کرده که تا   ریتفسن  ،یماتق شنرع تیآنرا ته حاکم  ،"خداسنت  آن از  انسنان و  جهان تر  ماتق  تیحاکم"

تر   یشننرع  تیق حاکمهمچون اصنن  چهارم و اصنن  پنجم، آنها نشننانه تفوّ گریاسننتناد ته اصننول د

اتفاق افتاده   یادیز  یاتهامات و إشننکاالت، مباحث چاعشنن نیا  ی. تر مبناندیآیتشننمار م  یمت  تیحاکم

در    رانیا  یاسنالم یجمهور  یمرتوط ته قانون اسناسن  یمباحث چاعشن  نیشنتریت کهگفت   توانیاسنت و م
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 و   تینجمهور"  نیراج  تنه اتهنام موجود درتناره نسنننبنت ت  ،یقالب اسنننالمطول چهنار دهنه پس از ان

 ن یا وجود که شننودیم مالحظه  نیتناترا. اسننت  "یاسنناسنن قانون در آنها اجتما   نحوه"و  "تیاسننالم

 ن یا.  سنازدیم  فراهم را  یاسناسن قانون  از متناقض و  سنکوالر انایاح و متردد یرهایتفسن  امکان  اتهامات،

 ن یح  ا  یکرد. ترا دایپ  شیترا  یحتراه و شننده  یتازنگر  مشننمول   یسننتیتا نظر  ته  که  اسننت  یمشننکت

اند داده  ییهاح و راه از تزرگان وارد ماجرا شنده  یترخ  ت،یو اسنالم  تینسنبت جمهور  قیترارض و تدق

در    یماهر دی. اسننتاد شننهکندیم   یته مرما تبدتقویت و از آنکه ح  کند،   شننتریکه ته نظر اتهام را ت

 شننک  "را مراوش ته    "تیجمهور"و  "نظام  یمحتوا"را نایر تر   "تیاسننالم"عه،  أمسنن نیا  هیتوج

را   تیو اسنالم تیاز ترارض مسنأعه جمهور  یح  نزا ِ ناشن  ،یآمت  یاند. اسنتاد جوادکرده   یتحت "نظام

  "ی ر یتشنر نقش"  تیدانسنته و مرتقدند که مردم در حاکم  "یریتشنر نقش"و   "ینیتکو نقش" کیتفک

  تیحاکم  شننمندان،یاز اند گرید یحکومت را از آن مردم دانسننت. ترخ  تیمشننروع  توانیندارند و نم

 ان، یم  نیا  در.  اندکرده  مرنا "کشنورها گرید از  اسنتقالل  و  یرونیت  تیکمحا"را ته  56ها در اصن  انسنان

 ی مبنا  تواندیم که  اسنت  یدیجد یهاافق متضنمن ینید  یسناالرمردم  درتاره یاخامنه اهلل تیآ  نظرات 

که اسنتنباط کرد  الم را از اسن یچند سناح تیمشنروع  توانیم نیهمچن  تارهنیا در. ردیگ  قرار  یتازنگر

ها و نیز ته عداعت حکومت و سنیاسنت  مشنروعیتاز   یتششنعالوه تر شنمول آن تر والیت شنشص اول،  

تشصنوص اسنت  یمیپارادا فتیشن  کی  تیکه خود، در موضنو  مشنروع گرددمردم ترتششنی ته رضنایت  

، مدرن، مشننهور اسننت  یاسننیسنن  ات یادتفقه سننیاسننی و نیز مسننتمانان و   نیدر تکه تا آنچه   ا یدر ق

 (.  1395  دنژاد،ی«)س

و تقریباً   شنده رفتهیپذ  موضنو   کی 56 اصن  در اتهام رسندتنظر می فوق  حات یتوضن ته  تاتوجه

 تا   تیجمهور استدالل کنند که آن ته استناد تاتا  گذاردیم تاز  را مرارضان  دست ،هم که استاجماعی 

  ت، یاسنالمیا فراتر از آن، مدّعی شنوند که قانون اسناسنی تنحوی تدوین شنده که    دارد،  تناقض تیاسنالم

  پارادوکسنیکاعی  متن کی یاسناسن  قانون متن که دشنویم تاعث  نکهیا  هم و.  کندیم  نقض را تیجمهور

 .  ترسیم شود

در مقام اصننالح و تازنگری، تواسنناه سننازمان مفهومیِ یکپارچه و یکدسننت و منسننجمِ  عذا       

  عفت یتجا  دوم وهته در و داشننته  ممقدّ 56 اصنن  تررا  5 اصنن   ،اول  وهته  درتوان  خوانش دینی می

  نِ ی گزیجا  عبارت  از  ،کرده«  حاکم  شیخو یاجتماع  ترسنرنوشنت را  انسنان او هم »و  عبارت   در  «حاکم»

مشنترک در   اسنت  یعنوانتا تفاوت مراتبی که دارد،   «،مردم  »دخاعتزیرا   . شنود اسنتفاده  دخاعت« »حق

و از این جهت،    دالعت دارد   جمهوری اسنالمی ایران نظام تیجمهور وجه های دموکراتیک که ترنظام

سناالر، سنازگار های مردمته مثاته ادتیات رایج در حقوق اسناسنی، هم تا مسنأعه حکومت  دخاعت« »حق

 56 اصن   ،صنورت این  در  راف  اشنکال حقوقی و مرنایی اسنت که تدان اشناره شند. ترالوه، ،اسنت و هم
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  عفت  اگر  ینید  خوانش  عحاظ از نیهمچن تود نشواهد تناقض  در  یاسناسن  قانون متقن و  یاسناسن  اصنول  تا

  عبنارت  از  نقّیمت  قندر  رایزتود،    خواهند  ینید  ،56اصننن     افتنهین  رییتغ  یمحتوا  رود،  تکنار  »دخناعنت«

 و 1هسننت مردم  «دخاعتِ »حق مفهوم  رندهیترگ  در،  از سننوره تقره( 30)آیه   مرتوطه هیآ  در  فه«ی»خت

آنجا که  از وخواهد داشننت،   یمفهوم  یکه سننازگار  56اصنن    ییتا عبارت اتتدا  صننورت آن  در  رالوهت

 باً یتقر  شننده،. فار  از پیشنننهاد مارحداشننت خواهد  هم ینید تیمرجر  تاشنند،یمقرآن  هیمسننتند ته آ

 اتهام،   نیاو   دارد وجود  یاتهامات  ای اتهام  ،یاسنناسنن قانون  کتیدی اصنن ِ  نیا  در که ندارد  وجود یدیترد

 از   هنااتهنام  نیا  رف   کنه  اسنننتموجود در عنوان حناکمینت هم    یمفهوم  و  ییمرننا  اتهنامنات   از  یانموننه

 ی، نیکارتسنت خوانش دکه تا   اسنت  یتازنگر  در  یاسناسن  قانون رییاعتغ الزم و  روشنن یهایازمندین جمته

 شود.  ممکن می

ای هم وجود دارد که در قانون اسناسنی،  در موضنو  حاکمیت، نیازهای جدید و مسنائ  مسنتحدثه

ته عنوان و تریین مرزهای سنننایبری    حاکمیت سنننایبریپاسنننخ الزم و کافی ندارند  ته عنوان مثال،  

ای نو، امروزه اهمیتش و نقض حناکمیتیِ نناشنننی از آن، تنه مراتن  تیش از مابوعناتی ارزیناتی  پندینده

این خألها و یا عدم توازن نیازمند اصنالح   شنود که قانون اسناسنی تاور مفصن  تدان پرداخته اسنت. می

که جایگاه و نسنبت این تواند جایگزین آن شنود  تشصنوصاسنت و اسنناد تاالدسنتی ترای همیشنه نمی

 اسناد تا قانون اساسی هم تاید روشن تاشد. 

 : و اتهامات آن در قانون اساسی متت-دوعتمفهوم  -2-1-4

تنا  اسنننت کنه  و کتیندی حقوق اسننناسنننی جهنان امروزی  مندرن میمفناه  جمتنه ازهم   ،متنت-دوعنت

،  نو یرات  و  وترت یه)  «دارد  یترتر  یکیزیمتناف  مالحظنات   تر»هنای  یردینی در ادتینات مندرن  پیشنننفرض

 

ن اهلل سنبحانه وتراع  شنرّش  »إتا عبارات تاثیرگذاری همچون:  شنهید صندرتر همین اسنا ،   - 1

 اهلل عت  األرض  هعت  األرض فکان االنسان متمیزاً عن ک  عناصر اعکون تأنه ختیف  هاالنسان تاعشالف

وتهنذه اعشالفنه اسنننتحق أن تسنننجند عنه اعمالئکنه وتندین عنه تناعاناعنه کن  قوى اعکون اعمنظور و یر 

عمومی مسننأعه های  مرنا و دالعتاهداش اعهی، اتراد و نیز  تر  ،(14-13ق،  1399اعصنندر، )  «اعمنظور

  حقوق اسنناسننی در اسننالم، مهم ترین اثر خود پیرامون  و در پرداخته  ها  خالفت و شننرافت ک  انسننان

کند  ای از خالفت عمومی انسان مررفی میو حکومت متی را شأن و شربه ،خالفت را اسنا  حکومت

آمده   قانون اسناسنی، 56 مهمِ اصن اصن  اول طرح شنهید صندر ته شنرح زیر تا تغییراتی در تاوری که 

وإنّما اعسنیادق هلل  إنّ اإلنسنان حرّ وال سنیادق إلنسنان آخر أو عابق  أو ألیّ مجموع  تشنریّ  عتیه.    : اسنت 

  وحده. وتهذا یوضن  حدّ نهائیّ عک ّ أعوان اعتحکّم وأشنکال االسنتغالل وسنیارق اإلنسنان عت  اإلنسنان 

 (.  م1979اعصدر، )
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را تر   یاسننیسنن -یحقوق نظم ن،ید  از  یاسننیسنن  یحکمران کیتفک تاوری که ضننمن(.  247:1379

 ی اسنت رو تاوّ  رییمتضنمن تغدر عین حال که این مفهوم تفکر سنکوالر اسنتوار می سنازد و های ایهپ

  در تیمتّ اصنول  که میهسنت  نیا  شناهد کم کم شند  ،شندهرفتهیپذ ییاعگو  یمت  دوعت که  یزمان از»  اما

. تراین  (  505-504:  1383 ،یمات )گرفتند  قرار مبنا و هیپا  عنوان ته  دیجد  یهادوعت  یاسناسن  نیقوان

  درون در  که  شنودیم  محسنوب تا ارزش های مدرن  مدرن یاسنیسن  مانزسنا  کیمتت -دوعت  اسنا ،

 که  اسنت داده  یجا  را  مشنترک مناف  و  سنرنوشنت و تیهو  احسنا  تا یتیجمر  مشنشص،  ینیسنرزم

  ن ی تام را هاآن  حقوق و   یویا و زده وندیپ  هم ته  را  هاآن  خشننونت، کارتردِ ماتق  انحصننارِ تا یدوعت

 مندرن،  یایندن  در  دوعنت  ییِمرننا  تاور  تناهمزمنان  ی  مت  »دوعنت   (9:1394،یمی)سنننت  کنند«یم

(، دارد  کردن  اطاعت یترا  یقانون یادعا که اسنت  دوعت  تیصنالح و  قبول  اعالم  یمرنا)ته  تیمشنروع

 ی »ته عحاظ نظر(. 492:  1383 ،ی)مات  . گرفتند قرار  دوعت  یاصت یاجزا ترنوانی قتمرودار  و  تیحاکم

است که تا  یاجتماع یها و قراردادهامجموعه ارزش  ،یاسینننس  یحقوق  یتهیمدرن چهره  نیتریمحور

قدرت حاکم در    یدهنده  تیمشنروع  «یاسنیتفکّر، فرد در مقام »موجود خالق قدرت سن  نیا شیدایپ

اصننوالً »دوعت« فقط ته »دوعت مدرن«   ،یته اعتقاد ترخ  یدوعت شننده اسننت. از طرف ینظام حقوق

 (.  172:1397آجرعو، و  ی مام)شود«یاطالق م

ته حقوق   مدرنیافته از ادتیات  راه  میمفاه  که  از آنچه که آمد، می توان این جم  تندی را ارائه کرد

 تا  کندیم  کمک  ینید خوانش که دیی انهاارزش حام  هستند،ی  ریمتغ میمفاه نکهیا نیع دراساسی،  

و این موضنو  اتراد و پیامدهایی دارد که  . شنود عحاظ  یاسناسن  قانون  یتازنگر  در آنها  یمفهوم  اقتضنائات 

 قانون  115  »اصن مانند اینکه  یافته اسنت   انرکا   اسناسنی قانون خود نیز و  مذاکرات   مشنروح  در

 اسننت یر  انتشاتات   قانون 35 یماده  3 و 2یتندها و را  تودن  االصنن یرانیا  و  رانیا  تیتاتر  یاسنناسنن

  ط ی شنرا از را  رانیا  یاسنالم یجمهور  کشنور تیتاتر و  االصن یرانیا  5/4/1364  مصنوب  یجمهور

، 205:1374  یشننربان،  18:1376،ی)حسننن یترخ.  دانندیم یجمهور اسننتیر  در یریپذ  انتشاب 

از  (561:1382  وفادار،، 292-293:  1381  ،یمحسنن و اسنفاد ینجف،  320:1377  ،یدزنجانیعم

اسننفاد و   ی)نجفاند«گفته  سننشن  جمهور  سیرئ  تودن  یرانیا  یشننهیضننرورت اصنن  و نسنن  و ر

 ی نژاد ترداشنت  امکان ته  اشناره تا(  289:1384  ،ی)مدن  گرید  یترخ(.  293-292:  1381،یمحسنن

 از   مراد  ،یاسنننالم  نیمواز  در  نژاد  یترا  یتیاوعو  و  تیناهم  نیچن  فقندان  و  شنننرط  نیا  از  یخنانندان  و

 داشته  توعد از را رانیا تیتاتر یششص  اگر  مرتقدند و دانندیم رانیا یاصت تیتاتر را  تودن  االص یرانیا

 ته » تاشند یاصنت تیتاتر  از  فراترتاید   االصن یرانیا  صنفت  ی،ترخته نظر .  اسنت  االصن یرانیا عرفا تاشند

« تود  یاصنننت  تینتناتر  تنه  قنائن   دینتنا  هم  او  پندر  یترا  جمهور  سیرئ  شنننشص  تر  عالوه  کنه  یمرن  نیا

- 206:  1370،ی)سنتجوقسنندگانینو از گرید یترخ  توسنط  یترداشنت نیچن(.  269:1381،ی)هاشنم
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 توعد  از  یناشن یاصنت  تیتاتر  تودن  االصن یرانیا مفهوم در  مرتقدند که  یاتگونه  شنده  ارائه زین( 205

 ز ین یترخ.  تود  یاصنت  تیتاتر ته  قائ   دیتا هم او پدر یترا شنشص تر  عالوه و  اسنت  مسنتتر  یرانیا پدر

  ی ران یا  یقانون  عسنان ته را یمدن قانون 976  ماده  2 تند  نیمشنموع  که(  64:1375،یری)نصن مرتقدند

 115ورزانه تا اسنتاد ته ماده این در حاعی اسنت که در حوزه جهان اسنالم، ترخی  رض . خوانند  االصن 

و متی نوشنته شنده اسنت و کنند که این قانون اسناسنی، تر پایه دوعت قومی  قانون اسناسنی اسنتدالل می

 (.  2018نه تر اسا  دوعت اسالمی و وحدت اسالمی )اعراوی،  

 مراد   کشن   در یکمکچندان    یاسناسن  قانون یینها  یتررسن  مجتس  مذاکرات   مشنروح ته  مراجره

ترآن   ،یقانون اسناسن یینها  یتررسن ندگانیاز نما تیدکتر آوانگهی، امثال    کندینم  یاسناسن  قانونگذار

االصن  تودن در درجه دوم  »مهم این اسنت که رئیس جمهور مسنتمان االصن  تاشند، ایران : تودند که

توانسنت  زنده تود، نم  (اعسنالم  هیت)عنویس قانون اسناسن  اگر عت  اتن اتیااع مااتق پیش  و... اسنت. 

االصن  اسنت و نه تبره ایران وع  شناه سناتق چرا، زیرا هم  رئیس جمهور ایران تشنود چون نه ایران 

اى و سنایر خصنوصنیات را دارد.«) مشنروح مذاکرات قانون یران  اسنت و هم یاهراً مسنتمان شنناسننامها

   . (69:1364،اساس 

قانون اساسی، مح  اشکال نیست   متن  در متت ای  دوعت  واژه ذکر صنرشِ  ،آنچه گفته شند،  تراسنا 

توانند  قانون اساسی دینی میتتکه آن تار مرنایی مد نظر است که این مفاهیم در مرنای سکوالر آن تر 

سنمت وسنو در نظر گرفته شنوند انگارانه اسنت اگر مفاهیم مدرن، مفاهیم خنثی و تیتحمی  کنند. سناده

تی آنکه مرزتندی دقیقی ترای آنها در قانون اسننناسنننی ترری      که تتوان ته دعشواه آنها را مرنی کرد

 گردد. 

 ی: اساس قانون در  م«س یاعی»امپروجود مفاهیم اعتقاطی همچون -3-1-4

 و   یریتکارگ که اسنت  یسنتیمارکسن  چپِ یدیکت میمفاه از یکی  سنم«،یاعی»امپر  اصناالح ای عنوان

  »عدم و  متن«  ی»آشنفتگ تارزِ قیمصناد از  ران،یا  یاسنالم یجمهور یاسناسن قانون  مقدمه  در آن  تکرار

 از   اصنول  از یمردود تأثر تا آن وندیپ و  دارد  یاسناسن  قانون متن نبودنِ«  کدسنتی»  «،یدرون  انسنجام

   یقب  نیا  وجود.  اسنت یاسناسن قانون در  «یاعتقاط   »نگاه از  ییپا  رد  وجود یدهندهنشنان  چپ،  ات یادت

 تر  یدالعت که اسنننت یمهم  قیمصننناد  از  شنننگفته،یپ یِنیردی  میمفاه گرید کنار  در  ات یادت و میمفاه

  طرح  قات  هم تاب   نیا از نیهمچن  موضنو  نیا. دارد اصنالح و  یتازنگر تر  یاسناسن  قانون یازمندین

 ته  شنده  مارح  یاسناسن قانون مقدمه در تار  دو  سنم«یاعی»امپر  یاسناسن قانون  نیتدو  طیشنرا  در که اسنت

 کند یم  اعزام  و جاب یا ،یگفتمان  یفضا  و  طیشرا رییتغ  اکنون  و  توده  یشیتار  یدوره  آن  طیشرا  یاقتضا

 ندارد،   ینید  ات یادت تا  یتیسنننش اصنناالح  نیا  که  آنجا از و تاشنند،  روز ته  یاسنناسنن  قانون ات یادت  اوالً

تا این توضننیح شننود.   نیگزیجا  ینیعنوان تا کتمات و اصنناالحات د  نیا کندیم  یجاب ا  ینید  خوانش
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  در  رایج یهاات یادت از  یکی یاسنننالم  انقالب   یروزیپ از شیپ یهاسنننال  در  سنننمیاعیامپر فهومکه م

امنا   پرداختنندتنه مبنارزه می  مندرن و  یرتوحیندی،  یخناسنننتگناه  از  کنه  توده  ،یِ دنینااسنننینسننن  مبنارزات 

سنتیزی تا یتم مفهوم تا گیری و  ایات توحیدی اسنت کهجهت متضنمنسنتیزی تر اسنا  دین، یتم

 تنظر ی، این ادتیات نیازمند تازنگری اسننت و نید  خوانش یمبنا تردید، ترتی. ندارد  تااتق  ،سننمیاعیامپر

 « یجهان  »اسننتکبار  واژه تواند تاشنند،می  م«یاعسننی»امپر  نیگزیجا که  یمفهوم  و  واژه  نیتهتر رسنندیم

و فناقند آثنار   اسنننت  یطتب  یو ترتر ینیخود تزر  ت  یخود متضنننمن مرننا ینید  یکنه در مرننا  اسنننت

   تاشد.  یرتوحیدی امپریاعیسم می

   یاساس قانون «ینید »درون ات یادت و میمفاه  یتررس-2-4

هسنتند. تا  واکاوی  سنتهیهم شنا میاز مفاه یگریددسنته  ،  مدرن ات یو ادت میمفاه  یتر تررسن  عالوه

 و   نید  تنا  ریمغنا  کنه  یمیمفناه  اعقناعنده،یعت  «ینیددرون  مِیو مفناه  ات ینکنه در »ادتمفروض  تفناوت    نیا

 م یمفاه از  یط   نیا جهت، نیا  از ندیآیم  تشنمار  یتررسن  قات   هم تاز  اما.  سنتین  تاشند،  یاسناسن قانون

 از   یاسناسن قانون  در میمفاه  از دسنته نیا  یتررسن آن، از مهمتر و توده  گریکدی تا یهمپوشنان در  چقدر

  چننان  از  ،یاسننناسننن  قنانون  چون  یمهم  ارینتسننن  متن  در  میمفناه  نیا  اینآ  کنه  دارد  تیناهم  جهنت  نیا

 و   رمترنارشی   یرهنایتفسننن  ازمنندینن  کنه  ترخوردارنند  الزم«  و»انسنننجنام  ت«ین»شنننفناف  و  »صنننراحنت«

 قوه   گاهیت و  گاه  مناقشنه که ترآنند حقوق متشصنصنان  از یترخ که  خصنوص ته.  نباشنند  یسنازکپارچهی

  تیشننفاف و  صننراحت »عدم از یناشننو یا تاعرکس،    مقننه قوه تا  هیمجر  قوه  ای هیقضننائ  قوه تا  هیمجر

 اتشاذ   یاسنالم  انقالب   هیاوع  یفضنا  مالحظات  تیرعا یاقتضنا ته  یاسناسن قانون در که اسنت  «یالزم

 . دارد وجود  شده،

 که  اسنت ینید  متن  کی  یاسنالم یجمهور  یاسناسن قانون  متن که اسنت  شنده  اشناره  تحال  تا

 یجنبنه  ،یاسننناسننن  قنانون  یترا  تودن ینید کنه  ینحو تنه اسنننت  ینید میمفناه  و  عبنارات   یمقتضننن

هم   ینید میمفاه  ی،اسناسن  قانون یمااعره هنگام تا کندیم  کمک ینید  خوانش.  دارد  یشنناختیهسنت

 عنوان  ته  ادامه  در  ،در همین زمینه ر؟یخ ای هسننتند اتهام از یخاع م،یمفاهاین   ایآ که دنشننو  یتررسنن

 که   دهدیم نشنان و  گرفته  قرار  مااعره مورد  یاسناسن قانون در  موجود یِنیددرون میمفاه از یکی  نمونه

 ی اشنکاع  ،یاسناسن  قانون  در  آن  وضن   زمان  در  اگر که یمفهوم د،یجد نسن   ات یادت و طیشنرا  رییتغ تا

و یا در تقاط  تا متون حقوقی و سننیاسننی    دیجد یهانسنن تا ادراک   نوعاً  امروزه  اما کرد،ینم جادیا

زیرا مرنای واژگان تیش از آنکه   آید. تدست نمی گذار اراده کرده،چه قانونآن از  یدرست درککالسیک، 

کند. این موضننو  ته قدری  در عم  ارتباط پیدا میکارترد آن  در موق  وضنن ، ارتباط داشننته تاشنند، تا 

ته مهمترین صننورتبندی زتانی فتسننفه زتان نزد ویتگنشننتاین تبدی  شننده و تا یکی اهمیت دارد که 

مرنای کتمات تا کارتردشنان در زتان اسنت« »تر آن اسنت که   ،واژه تا کارترد آن در عم  مرنیدانسنتن  
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(Wittgenstein, 1986: 20)   های توجه ما را ته کارتردهای کتمات در موقریت. در حقیقت، این آثار

. تشصنوص در شنرایای که که تر م قرائن مثبت در (Hanfling, 1989: 31)کندگوناگون جت  می

هم ته گفتمان    قانون اسناسنی  که حتی محکمات   رسند می  زیادی وجود داردقانون اسناسنی، ته نظر می

در  عه اسناسنی  أمسنتناتراین،    و تازخوانی شنوند. فروکاسنته  سنکوالرِ حاکم در دنیا و احیاناً محاف  داختی، 

عناوین و توصنیفات عه این اسنت که آیا أ، تتکه مسناین مفاهیم دینی هسنتند یا نهاین نیسنت که اینجا 

 گذار را نشان دهند یا نه. که مراد قانون  اندشدهتندی پیکره  ،ته صورت درستیموجود، 

 

 : 57در اص    »ماتقه«مالحظاتی درتاره ضر  و اتهام عنوان  

 قانون  در  ینید میمفاه  نیترمهم  از یکی و  ،یمترقّ و  یاسنناسنن اصننول   از یکی هیفق تیوال اصنن 

 ی مبنان  از  و  ینید  یسننناالر  مردم  نظنام  ارکنان  از  یکی  ه،ینفق  تینوال  کنه  یتنحو  اسنننت،  یاسننناسننن

تشصنوص که  اما مسناعه مورد نظر در عنوان »ماتقه« اسنت. .  تاشندیم  یاسنالم  نظام  تششتیمشنروع

  ی عبارت پس از تازنگر   نیذکر نشنده و ا1358مصنوب سنال  یدر متن قانون اسناسن  »ماتقه«  عبارت 

  اراتیاخت همه هیفق» که تود  دگاهید  نیا دیّموو  دیدر  گرد 57در اصن  1368در سنال    یقانون اسناسن

  « اسنننت   ثناتنت  زین  هینفق  مورد  در  شنننده  ثناتنت  امنام  یترا  کنه  یتیوال  و  دارد  را  مرصنننوم  امنام

 (.  497-2:1381/496،ینیاعشم)

آنچه در طول    دهدینشننان م  یسنناسنناقانون    یمراجره ته مشننروح مذاکرات تازنگردراین تاره،  

 عنوان تودن در    یرضنروری حاکی از اعضنا مارح شند،  یترخ یموضنو  از سنو نیمباحث راج  ته ا

تزرگانی  .  آمدیته شنمار م  هیفق تیامر مفروض در وال  کی  ن،یچرا که ا  »ماتقه« در متن قانون اسنت

 ان یم ته صننحبت  »ماتقه«  واژه  از  که حاال  از فقها هم در نقاه مقات ، اسننتدالل کرده تودند تر اینکه

  1368،یاسنناسنن  قانون  یتازنگر  مذاکرات مشننروح  رک:  ) شننودمی آن ینف تر  یدع اوردنشین  ،آمده

 :1633-1638)  . 

  ماتقه  تیوال  عبارت   در  »ماتقه« مفهوم که اسننت  آن دیّمو  در هر صننورت، تأم  در این زمینه،

 اتیادت و مدرن میمفاه  اما ته دعی  سنتاه اسنت هیفق تیوال  شنؤون انیت  در یفقه  نایر ته ادتیات   امر،

گرفتار سنوء فهمِ مسنتمری در داخ  و خار  شنده و سنرخط یکی از مهمترین عناوین   مدرن،  یاسنیسن

  عبارت از مدرن یِفکر یفضنا از که چهآن  تاور مشنشص، امروزه. شنبهه عتیه قانون اسناسنی  اسنت

ستاه   ی است افاده کننده یا مرادل مفهوم  شنود،یم متبادرمشاطبان داختی و جهانی   ذهن  ته  «ماتقه»

 ادتیات در کهی صنورت   دررود.  و نظایر آن که گویی عتیه امت تکار می یاسنتبداد  یهاحکومت   ماتق

تغییر   رسننداما در عین حال، ته نظر می. اسننت  ترارضدر    ، ذاتاً تا آن مرناماتقه تیوال مفهوم ،یفقه

  در  »ماتقه« شنرایط و فضنای گفتمانی اعزام می کند که ادتیات قانون اسناسنی ته روز تاشند و عنوان
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  شنود، می هیفق تیناقص از وال یهاترداشنت و  هافهمسنوء سنب  که موج   امر«  ماتقه تی»وال  عبارت 

تا  ماندن،  یتاق صنورت   در ای و شنود آن  نیگزیجارسناتری،   عفطیا   وحذش گردد   یاز متن قانون اسناسن

   . است یفقه  یمفهوم ماتقه، مفهوم که شود  اشاره  قانون متن درایضاح 

 یاساس قانون  «یِمتن »درون میمفاه  یتررس-3-4

در درون متن قانون اسناسنی   که  هسنتند یمیمفاه  پژوهش،  نیا  در  «یمتن »درون میمفاه از  منظور

  ، ی تازنگر  چارچوب  از تشش  نیا  در  گر،ید  یتربارت .  آمده اما از شننفافیت کافی و الزم ترخوردار نیسننتند

و  اتهام  جهت ته  رند،یگ  قرار  تحث  مح  تودنشنان ینیردی  ای  ینید جهت ازتیش از اینکه   میمفاه  نیا

 را  قانون  اصنول   که شنود یم تاعث  عبارات  نیا در اتهام یگاه. اطالقات متکثّرشنان، قات  طرح هسنتند

صنورت   یاز اصنول قانون اسناسن یمتردد  یرهایکه تفسن  شنوندیم موج  ای و  کرد  ریتفسن  یتدرسنت نتوان

  ن ی تراسننا  مواز دیتا»مانند   یعبارات   یل قانون اسنناسننومورد از اصنن  نیچند ر. ته عنوان مثال دردیتگ

 م یمفاه  نیمارح شده که ا  «یاسالم مینبودن تا مفاه  ریمغا»و   «یتر اسا  ارکان اسالم»،  «یاسنالم

  ن، ی »مواز کتماِت  از یواضنح و قیدق   یترر  ی،اسناسن  قانون متن در رایز.  تمح  تحث و چاعش اسن

مثالً منظور که   کندیم جادیا ذهن  در را  سننوال   نیاترالوه   و  نشننده  ارائه  «اسننالمی میمفاه و ارکان

آشننایان تا مرارش    اسنالمی«، اراده جزء از ک  و مشنشصناً موازین فقهی اسنت.   نیموازقانونگذار از »

    های عمیقی وجود دارد. دانند که در تریین مصداق، تفاوت اسالمی می

 ار یاخت  در... یعموم  یهاثروت  و  »انفال  شنده که  اشناره  45 اصن  در گرید نمونه  عنوان ته نیهمچن

  ص ،  رتا، از  یناش یهاموی  است ثروت  »دوعت:  شده  انیت 49 اص   در و «است  یاسالم حکومت

  دو  تفاوت  که  اسنت نیا  شنودیم  مارح جانیا در که  یسنواع.  «.. و  گرفته را فسناد  موارد  ریسنا و...  رشنوه،

  واژه  دو نیا  متفاوت  تردرکا از  قانونگذار  مقصنود سنت؟یچ  اصن  دو نیا در »دوعت« و  »حکومت«  واژه

  در که  اسنت  ییهاواژه از یکی دوعت،  یواژه  ،یاسناسن قانون  در کهآن  شنتریت  حیتوضن  اسنت؟ توده چه

 ی گاهکشنور،  -دوعت یمرنا ته یگاه  دوعت  یرنی».  اسنت شنده  اسنترمال   مشتت   یمران تا متردد موارد

 رانیوزات ینه  این  ننهیکنات  یمرننا تنه یگناه و  قوا  از  یکی  یمرننا تنه یگناه و عنام  طور  تنه حکومنت  یمرننا تنه

 و   مردم حقوق از  انتیصن در مشتت ،  موارد  در  دوعت  واژه  قیدق مفهوم شنناخت. اسنت شنده  اسنترمال 

 (. 951:1396  ،ییو نورا ی)اصالندارد«  یناشدن  انکار و مهم  ینقش  حکومت مناف 

  ر یی تغ  یمرننا  تنه  عزومناً  ییمرننا  یهناتفناوت   وجود  نکنهیا  اسنننت، ذکر  تنه الزم  تناره  نیدرا  کنه  یانکتنه

 قانون  ترحیصننح و  ترقیدق  یتازنگر ته  واژه هر  حیصننح و قیدق فهم  تتکه سننت،ین  واژگان  آن همه

 قانون   یِ«متن درون» میمفاه هم و  ی«نید درون»  ات یادت  در هم  ن،یتناترا. کرد خواهد  کمک  یاسناسن

 »ته   «،»انسنجام«ویکدسنتی»زدایی«،ی »اتهامراسنتا در یاصنالحات   دیتا که شنودیم  احسنا   ،یاسناسن

 های روشنی را افاده نماید. دالعت  ،یاساس قانون  مرناتشش نظام تا فتدیت  اتفاق تودن« روز
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 : یریگجهینت

 شند  یامقدمه  «یاسناسن قانون  در  رییتغ  رقات ی   محکمات  و »ثواتت یِوجود فتسنفه  مقاعه،  این  در

آن    رییو وجوه قات  تغ  ریتا تازنگ یدر همپوشنان  ،یتاشند که وجوه ثاتت قانون اسناسن  نیتر ا یدالعت تا

  ی مااعره قانون اسناسن  یترا  یاصنرار تر تازنگر یتر مبنا  هیسنو  کینگاه    ،یدر تازنگر نکهیاسنت و ا

، و در چارچوب یک سنننازمان  پژوهانهاین اثر تا نگناه آیننده. کنندینم  تینکفنا  رانیا  یاسنننالم یجمهور

مفهومی، راهبرد اصننتی تازنگری را مراوش ته تقویت خوانش اسننالمی ترری  کرده تشصننوص که 

تششنی از مشنکالت جمهوری اسنالمی ایران در طول چهار دهه گذشنته این اسنت که خوانش سنکوالر  

  پژوهش،  نیامرتوط ته   یهادر تحثی سننازمان مفهومی  اعشااتفصنن   تیتناتر اهمفرته شننده اسننت.  

و   مبناحنث در نظر گرفتنه شننند  نیا  یترا  منتینقانه عز  ،یشنننتریت  دینو تناک  نیتنا عنناو ی«نیخوانش د»

و « ینید»درون  ،«ینید»ترون  میمفاه  : عنوان سنه  یذ  در  یتازنگر  های قانون اسناسنی تراینیازمندی

 . گرفتند  قرار  مااعره مورد  ی،اساس  قانون  «یِمتن»درون میمفاه

  کسان ی  ،گانهسناوح سه  نیدر ا  یقانون اسناسن  یازمندین  دهدیم نشنان  پژوهش نیا  از حاصن  جینتا

 م یو مفاه  ات یدر سناح »ادتقانون اسناسنی ترای تازنگری    یازمندینهای مرتوط ته ضنرورت و  سنتین

 ن، ی. همچنشودیم یاتیارز  گریداز دو ساح  شیتدر عا  ته مااعره دیگر،   «یقانون اساس ینیدترون

ته حد    ،یقانون اسنناسنن میموجود در مفاه یهایازمندیاز ن یکه ترخ  دهدیان مپژوهش حاضننر نشنن

  تیاهم، همه این موارد، تیش از پیش رالوهت.  تاشنندیم  یتوجه در تازنگر  سنتهیاما شنا  دهیضنرورت نرسن

تاور   «ینید»ترون  ات یو ادت میکه مفاه حیتوضنن  نینشننان داد. تا ا  یات یرا تصننورت عمت  ینیخوانش د

 ته   یدهجهت تر هاکه خوانش دیقرار گرفتند و مشنشص گرد  یمورد تازخوان «ینیخاص تا »خوانش د

   یاصن  خوانش  نکهیا و اسنت  توده کارامد و  اثرگذار  ات«یوادت میمفاه  »حوزه  در  یاسناسن قانون  یتازنگر

  منظر،  نیا  از.  تاشندیم  متن« تر  یمبتن  ینید  »خوانش  یاسنالم یجمهور  یاسناسن  قانون تا  سنازوار و

 رجو   از  تیکفا و اسنت  ا«ی»گو و  »خودتسننده«  یتیمرجر  واجد  ران،یا  یاسنالم  یجمهور  یاسناسن قانون

سننازمان   عذا اسننت ینید متن کی  ،یاسنناسنن قانون که آنجا  از  نیهمچن. دارد  متن از  رونیت  ای  ری  ته

  ، ی زا در متن قانون اسناسنو مشنک   رضنروری  یِنیردی  میمفاه و  عبارات   که  دینمایم  جاب یا  ،مفهومی

 ی درون  انسجام از نیهمچن و  شتر،یتاز وضنوح و صنراحت   یاصنالح شنوند که متن قانون اسناسن یته نحو

 و  «ینید»درون میمفاه از  یقیمصنناد ذکر تا نیهمچن حاضننر، مااعره در. شننود ترخوردار یحداکثرو 

  «، ی کدسنتی» تر و شند  روشنن زین  تشش  دو  نیا  در اصنالح ته  یاسناسن قانون یازمندین  «،یمتن»درون

 . شد دیتاک میمفاه و  ات یادت تودنِ« روز »ته و  »انسجام«

  منات 

 .اعرتمیه  اعمابره: قم  ،اعمحرمه اعمکاس   ،(ق. ه1381) اهلل روح  اعشمینی،
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  واعتابیقات  اعدسنتوریه  واعمآالت  اعنصنوص اإلیرانیه  اعواق   اعتجرته(،  2018)  اعسنتار اعراوی، عبد

 اإلستراتیجیه.   اعدراسات  و  عتبحوث  أمیه  اعرمتیه، مرکز

  االسالمیه  مشرو  دستور اعجمهوریه  عن  تمهیدیه  فقهیه  عمحه  (م1379محمد تاقر )اعسید  اعصدر،  

 . ت عتمابوعا  رشدار اعترا، تیروت:  ایران فی

تیروت: دار اعترارش    ،خالفه االنسنننان و شنننهاده االنبیاء  ه(،1399محمد تاقر )اعسنننید  اعصننندر، 

 عتمابوعات. 

قانون   مذاکرات   مشننروح صننورت (،  1364)  یاسننالم  یمجتس شننورا یک  امور فرهنگ  دارها

 . 3-1    مجتس،  یعموم رواتط  ،یاساس

  مشننروح   صننورت (،  1368)  یاسننالم  یمجتس شننورا یو رواتط عموم یک  امور فرهنگ  اداره

 . 3-1    ،یاسالم  یشورا مجتس  یعموم  رواتط  ،یاساس  قانون  یتازنگر  یشورا  مذاکرات 

دوعت    ،یواژگان چندمرنا در قانون اسناسن  یمفهوم  یواکاو"(،1396)یمهد  ،یینوراروز یف ،یاصنالن

 . 955-937  ،4ش7،دورهیعموم حقوق  مااعرات   فصتنامه،"طبقه حاکم ایحکومت   یته مرنا

نامه  ، پایان1368سنننال    یقانون اسننناسننن  یدر تازنگر هیفق تیوال(،  1382تاقری، محمدتقی )

   دانشکده حقوق، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد،  

 هرمس.  :تهران  ،یکاشان ییمحمد حنا دیس ترجمه  ک،یهرمنوت  عتم(،  1377) .ا. چاردیر  پاعمر،

 و  حقوق  پژوهشننامه،  "یاسنیدر انتشاتات سن یریعام انتشاب پذ  طیشنرا"(،  1385جواد )  زاده،یتق

 . 83-55 صص،3و2شماره    ،یاسیس عتوم

 . نا یت: جا  یت ،یاساس قانون در تیحاکم  یمبان(،  1377)  نیآراسته،حس  جوان

  مااعره  و  فرانسننه و  رانیا یاسنناسنن قانون در  هیمجر قوه یعاع  مقامات (،  1376حسننن ) ،یحسننن

 . تهران  دانشگاه  تهران، ها،آن یقیتاب

 ی و جمهور  تی)مشروط رانیا یاساس  نیدر قوان  یتازنگر  یقیتاب  یتررس(، 1379خوتان، عتیرضا )

 نامه ارشد،دانشکده حقوق، دانشگاه تهران،پایانکایمتحده امر  االت ی( و ایاسالم

 . کنگره  نشر:  تهران  ک،یهرمنوت  عتم مبحث و  مناق(، 1378محمدرضا )  گران،شتهیر

  ن ی ت ی  اول، تهران: دفتر خدمات حقوق  ،یخصنوصن اعمت   نیت  حقوق(،  1370محمود )  ،یسنتجوق

 .  رانیا  یاسالم یجمهور یاعمتت

 22-3،1ش یپژوهدوعت  مجته،مدرن و نسبت آن تا منازعه  یهامتتدوعت(،1394)نی،حس یمیست

  ران، یا  یاسنالم  یجمهور  یاسناسن قانون  تحتی  تابیقی  یدرسن جزوه(،  1395)دتاقریسن  دنژاد،یسن

 دانشگاه تهران.   ،یاسالم  شهیدانشکده مرارش و اند

تامتی در یرفیت نظری قانون اسناسنی جمهوری اسنالمی ایران، فصنتنامه  (،  1388شناکری، رضنا )
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 65-35، دانشگاه امام صادق ) (

 . امیرکبیر:  تهران ،2و1 جتد  سیاسی، فقه  ،(1377)  عباسرتی  زنجانی، عمید

و گذار از دوعت    یاعزامات تحقق امت اسننالم"(،  1397)   یآجرعو، اسننماع   یمهد محمد ،ی مام

 (. 89)شماره  ،یاسالم حکومت  هینشر،  "(یاسالم یدر کشورها  یموضوع  یمدرن )تررس

  :1368سننال    یقانون اسنناسنن  یدر تازنگر  هیعت  تحول قوه مجر(، 1395فرو ی، محمدرضننا )

  دانشکده عتوم انسانی، دانشگاه مدر نامه ارشد،  ، پایاناندازها چشم و ها چاعش

 . 189- 180،(12)شماره    قبسات ،  "متن  یمررفت شناس"  (،1378) رضایعت  ا،ین یقائم

  ی در قانون اسناسن  یاصنالح و تازنگر یراهکارها  یقیتاب  یتررسن(،  1394کایم اعرنبکی، یوسن  )

   نامه ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه تهرانپایان  ،و عراق  رانیا

 فهم   از متت  مفهوم  ییمرنا  تاور  یچگونگ  یشیتار  یتررسن(1393)  قاسنم  ،ین زائریان،حسنیکچو

 54-26، 4ش  ،یاجتماع  ومااعرات   اسالم،نهضت مشروطه یآستانه در یتجدد درک ته ینید

  وزارت:  تهران  ،یفنان  کنامران  ترجمنه  سنننم،یونناعیاعمرنارش نناسنننرهیدا(،  1383اعکسنننانندر)   ،ینمنات 

 . امورخارجه

:  ،تهران رانیا  یاسننالم یجمهور  یاسننیسنن  ینهادها و  یاسنناسنن  حقوق(1384)نیاعدجالل   ،یمدن

 . داریپا

  ، ران یا  یاسنالم یجمهور  یدر قانون اسناسن  یمفهوم تازنگر  یتازشنناسن(  1392موسنوی گوگودرقی)

 دانشکده عتوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبائینامه ارشد،  پایان

  مجتس   مذاکرات   مشنروح  یتازخوان  جتسنات  سنتسنته(،  1395محمد  اشنکبو ، حمزه )  ،یمهاجر

 . 13950068  شماره نگهبان،  یشورا  پژوهشکده:  تهران ،1358  سال   یاساس  قانون یینها  یتررس

:  تهران   ،رانیا  یاسنالم یجمهور  یاسناسن حقوق (1381)دیفر  ،یمحسنن  یاسنفاد، مرتضن ینجف

 . یاعهد

ادت  یکیور هرمنوت د  (،1386)  رضننننایعت  ،ییکوین آن در ماناعرنات  فهم و نقند آن،   ،یو نقش 

 . 60-40(،  3ماره)ش  ،یپژوهادب 

 . آگاه:  تهران  ،سوم چاپ  ،یخصوص اعمت  نیت حقوق(،  1375محمد ) ،یرینص

  شننه یتهران: انتشننارات پژوهشننگاه فرهن  و اند  ،کیهرمنوت  تر  یدرآمد(،  1393احمد )  ،یواعظ

 . یاسالم

 ، قم: دتیرخانه مجتس خبرگان رهبرى. مبان  و مستندات قانون اساس   ،(1386جواد )  ،یورع

 . وفادار  انتشارات :  تهران  ،یاسیس  تحوالت  و  یاساس حقوق(،  1382) یعت  وفادار،

 . زانیم  : تهران،2   ران،یا  یاسالم یجمهور  یاساس حقوق(،  1381محمد ) ،یهاشم
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  ترجمه   ک،یهرمنوت  و  ییسناختارگرا  یفراسنو فوکو   شن یم(، 1379)  نویرات  فو  پ ،یدر  وترت،یه

 . ین نشر:  تهران  ،هیریتش   نیحس 
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