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 مقدمه 1
اجتماعی از بدو تاسیس تاكنون در اكثر كشورها  قانون اساسی به مثابه سرآمد قراردادهای

اجتماعی و نیز تنظیم رابطه فرد و دولت نقش خود را تا  -با ایجاد نظم در روابط سیاسی
 حدود زیادی ایفا كرده كه البته می تواند به نقطه مطلوب نیز ارتقا پیدا كند.

گارد چرا كه نادیده های آن را نادیده انتواند نقصاننمی ها، البتهوصف این ویژگی
اجتماعی فرد  -انگاشتنی نیستند و زندگی روزمره شهروندان كه آمیخته با این روابط سیاسی

 سازد.ها را نمایان میدولت است كاستی و
ض از سوی دیگر دو سوی افراط تقدیس قانون اساسی از یك طرف و بی اعتباری مح

با هدف بهتر شدن رابطه فرد و دولت و تفریط نگری به این راهکار میانه است كه  ییگرا
پدید آمده است. قانون اساسی نه قدرت ماورالطبیعه دارد و نه آن چنان بی اعتبار كه نتوان به 
آن استناد نمود و آن را جهت تنظیم امر اجتماع به كار گرفت. اما می توان از تحوالت تاریخ 

هدف قانون اساسی توجه  اجتماعی جوامع مختلف بشری این درس را آموخت كه -سیاسی
به حقوق فرد بیش از دولت بوده است. چرا كه دولت های ماقبل قانون اساسی با هر شکل 
از حاكمیت و مدیریت، اختیارات كثیر و مطلق داشته و در اجرای آن نیز یکجانبه علیه افراد 

با افراد صرف نظر از برخی حکومت ها كه عدالت محوری را در رابطه  -به كار می بسته اند
لذا می توان ادعا نمود كه پدیدار شدن قانون اساسی و نهضت اصول  -كردندجامعه لحاظ می

گرایی دوران محدودیت اختیارات حکومت ها بوده و چرخه اختیارات آنها به نفع فرد رو به 
كاهش نهاده است. تا قبل از دوران دستور گرائی این افراد جامعه بوده اند كه از حقوق و 

یازات انسانی محروم می شدند و رابطه ای یکسویه با حکومت داشتند، لذا بی راه نخواهد امت
بود اگر پدیدار شدن قانون اساسی را آغازی بر توجه به حقوق فرد بدانیم و محدودیتی بر 
اختیارات حکومت. قانون اساسی با اصالت دادن به انسان و فرد این تصور اشتباه در گذشته 

كه حکومت و دولت اصل است و فرد فرع بر آن؛ لذا وقتی امروزه از هدف را اصالح كرد 
قانون اساسی با عنوان تنظیم روابط فرد و حکومت یاد می شود باید توجه كرد كه در قانون 
اساسی فرد بر حکومت ترجیح داشته و اصالت از آن فرد است و از حکومت برای فرد باید 

 طه ای برابر بین حکومت و فرد.سخن گفت و نه بالعکس و یا حتی راب
این مهم وقتی روشن می گردد كه بدانیم وظایف و اختیارات هر حکومت و یا دولت 
برای رفاه و هدایت فرد است كه ارزش خواهد داشت و در غیر این صورت اعتباری بر آن 
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د نخواهد بود؛ چون از مسیر اصلی منحرف می گردد. اگر حکومت به دنبال رفاه و هدایت فر 2
گردد و توجیهی برای باقی ماندن آن نیست، چرا كه هیچ گاه حکومت نباشد فاقد ارزش می

 بدون فرد قابل تصور نیست لیکن فرد بدون حکومت قابل تصور است.
بیان این نکته به مفهوم آن نیست كه حکومت فاقد هرگونه ارزش گذاری است بلکه 

محقق ه باید توسط افراد جامعه حکومت مخصوصاً در جوامع امروزی یك ضرورت است ك
مهم اداره جامعه بپردازد، اما در بنیان این فرد است كه در جایگاه برتر قرار  وظیفهو به  گردد

 دارد و بدون وجود او نمی توان از جامعه سخن گفت.
از این رو در تعاریف امروزین قانون اساسی هدف از تدوین آن را تنظیم رابطه فرد و 

 باشد. ا تالشی برای آشتی این دوت دولت می خوانند
در این راستا دوستان جوان دانشمند و خبره در حقوق عمومی ایران در تالش بودند تا 
برخی از زوایای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را كالبد شکافی كرده و پیرامون آن با 

سال قانون  همایش علمی تحت عنوان چهل 1389دیگران به بحث بنشینند. لذا در سال 
 یها، در دانشگاه(اندازهاو چشم هایتدستاوردها، ظرف) یرانا یاسالم یجمهور یاساس

مختلف كشور برگزار شد كه طی آن سخنرانان و اساتید محترم حقوقی گوشه ای از قانون 
 اساسی را تبیین و بازخوانی كردند.

بر  یمبتن ینظام قانون گذار یكل یها یاستالزامات تحقق س»نشست  در
 یندكتر حس اینجانب،كه با حضور  «یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس هاییتظرف

در دانشگاه تهران  یشوندو دكتر ابوالفضل درو یدیجن یامیر محمد صادقی، دكتر لع
های موجود در فرآیند برگزاری گردید؛ دكتر میر محمد صادقی به تبیین مهمترین چالش

گذاری سال قانون 46می از حیث محتوایی در طول گذاری مجلس شورای اسالقانون
پس از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پرداختند و در این زمینه به موضوعاتی 

حدود  یی،قضا ایحلو ییهدر ارتباط با ته یهمجر یبا قوه یهقضائ یقوه ینهمانند ارتباط ب
صونیت پارلمانی صالحیت مجلس شورای اسالمی در انجام تحقیق و تفحص، حدود م

جمهور و  یستوسط رئ یهمجر ینمایندگان مجلس شورای اسالمی و حدود اعمال قوه
 و... اشاره داشتند.  یعاد ینمصوبات دولت با قوان یقوزرا، تطب

گذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران و ابهامات ی قانونبا اشاره به سابقه اینجانب
و  مگذاری اشاره داشتهای كلی قانونر تصویب سیاستگذاری به سیموجود در فرآیند قانون
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گذاری بر موضوعاتی همانند لزوم تحلیل مفهوم های كلی قانوندر مقام تحلیل مفاد سیاست 3
 یفعنوان مفهوم بنیادین در نظام جمهوری اسالمی ایران، لزوم تبیین دقیق حدود وظابه نونقا

گذاری، ضروت پاالیش و تنقیح ی در قانونگانه، لزوم تعیین سلسله مراتب هنجارقوای سه
فرهنگ احترام به قانون در ساختار  سازیینهو نهاد یجقوانین متعارض و ضرورت ترو

 .مایران تاكید نمود یحقوقی جمهوری اسالم
های لعیا جنیدی با تاكید بر لزوم تحقیق و بررسی پیرامون بندهای گوناگون سیاست دكتر

ها و مراكز دانشگاهی به تبیین موضوع ارتباط شریعت و اهگذاری در دانشگكلی قانون
گذاری و ابهامات موجود در این خصوص پرداختند و در این خصوص ابهاماتی نظیر قانون

 یهابه قانون و چالش یموضوعات فقه یلشرع، مبنای تبد ینابهامات مرتبط با مفهوم مواز
را مطرح نمودند. در ادامه نیز  یشرع ینزبا موا یرتمغا یثموجود كشور از ح ینقوان یابیارز

 یرتنظارت بر عدم مغا یگاهگذاری موضوع جاهای كلی قانونمبتنی بر بندهای سیاست
های كلی و تعدد با سیاست تطبیق قوانین جهتسازكار  بینییشپ ی،مقررات با قانون اساس

 گذاری و آثار آن را تحلیل و بررسی نمودند.مراجع قانون
الزامات نظام بودجه  یندر تبب یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس هاییتظرف» نشست

در  یجهرم یو دكتر محمد بهادر یواعظ یبا حضور آقایان دكتر مجتب ،«یحصح یزیر

دانشگاه شیراز برگزار شد. دكتر بهادری جهرمی با اشاره به فرآیند تصویب و بررسی بودجه 
 یمجلس شورا یتزه از جمله حدود صالحاین حو درهای موجود به مهمترین چالش

در سند بودجه،  یدولت یهاشركت یارقام بودجه، مشخص نبودن بودجه ییردر تغ یاسالم
بودجه،  موضوع استقالل بودجه قوه قضاییه و  هاییفاختیارات دولت در جابجایی رد
 راهکارهای اصالح آن پرداختند.

های ناشی از قانون اساسی و این نشست دكتر واعظی با تفکیك میان آسیب در
گذاری بودجه های موجود در فرآیند قانونترین آسیبهای اجرایی به بیان مهمآسیب

توان به نگاه های بیان شده با محوریت قانون اساسی میترین آسیبپرداختند. از جمله مهم
هام در از موضوعات با رویکرد اقتصادی، وجود اب رخیی قانون اساسی به بگیرانهسخت

های اجرایی ترین آسیبگذاری و از مهمبرخی از تعابیر قانون اساسی، تعدد مراجع قانون
كنندگی بودجه توسط دولت و بودجه، عدم قدرت تنظیم یتتوان به عدم جامعبودجه می
 اشاه نمودند. یزیدر بودجه ر یتعدم شفاف
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با تاكید بر  «یرانا یاسالم یجمهور یزن و خانواده در قانون اساس یگاهجا» نشست 4
ی جایگاه و نقش محوری زن و خانواده در های قانون اساسی در حوزهی ظرفیتمطالعه

شناسی وضع موجود با وضعیت مطلوب آن با حضور  نظام جمهوری اسالمی ایران و آسیب
دكتر محمد روشن، دكتر علی بهادری جهرمی، دكتر الهه مرندی و دكتر خدیجه مظفری در 

لزهرا برگزار گردید. در این نشست دكتر مرندی با محوریت قرار دادن نقش و دانشگاه ا
 یهاشناسی این موضوع در قوانین برنامهی كشور به آسیبجایگاه زنان در قوانین توسعه

 پس از انقالب پرداختند. یاتوسعه
و  زن یدر حوزه یگذارشناسی قانونی خود را بر آسیبدكتر مظفری محوریت ارائه 

های موجود در قانون اساسی قرار داده و در این خصوص خانواده بر اساس ظرفیت
های بعد از قانون اساسی را از حیث وضع و اجرا مورد قوانین وضع شده در طول سال

 بررسی قرار دادند.
های كلی خانواده ابالغی مقام معظم بهادری جهرمی با تاكید بر متن سیاست دكتر
به عنوان سند مبنایی برای طراحی الگوی خانواده مطلوب در  لی(العا)مدظلهرهبری
ی ایرانی و اسالمی، ضرورت تدوین الگوی مطلوب خانواده در نظام جمهوری اندیشه

عنوان گذاری را بهقانون حوهی راه دستیابی به این الگو در ناسالمی ایران و نقشه

 ترین موضوع سخنان خود قرار دادند.محوری
در  یتن نیز به تبیین موضوع محوریت زن در خانواده و اهمیت قاعده زوجروش دكتر

شناسی عملکرد قوای مقننه و قضاییه پرداختند و در این راستا با آسیب یعنظام تکوین و تشر
 به لزوم تدوین سازكارهای الزم برای اصالح نظام خانواده متناسب با نظام اسالمی پرداختند.

با  «یرانا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس یخارج ستیااصول حاكم بر س» نشست
خارجی جمهوری اسالمی ایران در قانون اساسی با حضور  تاكید بر بازخوانی مبانی سیاست

 برگزار گردید. (ع)در دانشگاه امام صادق  زادهیبو دكتر توكل حب یباقر یدكتر عل
اسی مبتنی بر این نشست دكتر علی باقری با رویکردِ تفسیر قانون اس در
ی مولفه در حوزه 32، العالی()مدظلهو مقام معظم رهبری (ره)های امام خمینی اندیشه
های مبانی، دفاع فعال، لزوم كنش خارجی جمهوری اسالمی ایران را در حوزه سیاست

و خطوط قرمز  پلماتیكفعال، لزوم حراست و پاسداری از اهداف ملی، مناسبات دی
ج نموده و بر اساس آن سیر كلی حركت سیاست خارجی سیاست خارجی استخرا
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 مطلوب در قانون اساسی را ترسیم نمودند. 5
شناسی تحلیلی فرآیند تصویب ی خود را به آسیبزاده نیز موضوع ارائهحبیب دكتر

معاهدات در نظام جمهوری اسالمی ایران اختصاص دادند. در این ارائه ضمن بررسی نقاط 
های موجود ی معاهدات و همچنین خالءالمللی در حوزهداخلی و بینابهام و تعارض قواعد 

حقوقی ایران را هکارهایی همانند لزوم نقش آفرینی فعال  مدر تصویب معاهدات در نظا
نویس معاهدات، لزوم تفکیك میان ضوابط و الزامات داخلی وزارت خارجه در طراحی پیش

قانون اجرایی معاهده پیش از تصویب معاهده  المللی و لزوم طراحیو ضوابط و الزامات بین
 در جهت حل این معضالت ارائه شد.

بر اصل هشتم قانون  یمبتن یدر تحقق نظارت عموم یقانون اساس هاییتظرف» نشست
 ینبا حضور حجت االسالم والمسلمین دكتر حس «یرانا یاسالم یجمهور یاساس

در دانشگاه قم برگزار شد. در این  نهادیکوآراسته، دكتر اكبر طالبکی و دكترحامد نجوان
آن با محوریت ظرفیت اصل هشتم در  تحققنشست موضوع نظارت عمومی و راهکارهای 

 این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.
آراسته به تبیین مفهوم و قلمرو نظارت عمومی در قانون اساسی پرداختند و دكتر جوان  

ت مبتنی بر امر به معروف و نهی از منکر در جهت هر چه بیشتر فعال شدن این ظرفی

راهکارهایی همانند لزوم طراحی شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر، ظرفیت 
ها در  از منکر و ظرفیت احزاب و گروه یمعروف و نه بههای عمومی در تحقق امر رسانه

 از منکر را مد نظر قرار دادند.  یتحقق امر به معروف و نه
و ارتباط این  یمندرج در اصل هشتم قانون اساس یممفاه یینی با موضوع تبطالبک دكتر

اصل با سایر اصول به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان ضمن بررسی مفاهیم دعوت به خیر، 
امر به معروف و نهی از منکر و قانون؛ نکاتی را در خصوص نسبت میان اصل هشتم با اصل 

 بری و موضوع حریم خصوصی بیان داشتند.ره هایحیتناظر بر جایگاه و صال
دكتر نیکونهاد به تبیین مبانی و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در مبانی دینی و  ارائه

 های عمومی اختصاص یافت.آثار آن در منظومه قانون اساسی و حقوق و آزادی
محوریت  با «یرانا یاسالم یجمهور یعادالنه در قانون اساس یدادرس ینتضم» نشست

عنوان یکی از نقاط درخشان قرار دادن اصول حاكم بر دادرسی عادالنه در قانون اساسی به
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  و با حضور 
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 برگزار گردید. یانمسعود یدكتر مصطف  یدی،جمش یرضاعل ردكت ین،پرو یراهللدكتر خ 0
كتر پروین ضمن بررسی و تبیین مفهوم دادرسی عادالنه، اصول حاكم بر این نشست د در

اصل حاكم بر دادرسی  15ی اسالمی و غیراسالمی آن و تفاوت دادرسی عادالنه در اندیشه
اتهام، حضور هیئت منصفه در برخی  یمعادالنه همانند منع دستگیری خودسرانه و لزوم تفه

از صدور حکم، لزوم  یدم جواز استنکاف قاضهای قضایی، اصل برائت، اصل عرسیدگی
 جبران خسارت در صورت تقصیر یا اشتباه قاضی و... را در قانون اساسی تبیین نمودند.

های سنجش عدالت، ذیل عناوین دسترسی به عدالت و جمشیدی با تبیین شاخصه دكتر
مبتنی بر قانون اتقان آراء قضایی، اصول حاكم بر استقالل قضایی و ابعاد گوناگون آن را 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد بازخوانی و تحلیل حقوقی قرار دادند.
های تحقق دادرسی عادالنه در قانون مسعودیان نیز محور سخنان خود را به شاخص دكتر

اساسی جمهوری اسالمی ایران اختصاص دادند و در این راستا به دسترسی به دادگاه صالح و 
ری اصحاب دعوا، لزوم رعایت حاكمیت قانون، لزوم رعایت استقالل حق دادخواهی، براب

های ترین شاخصقاضی، اتقان در رسیدگی، تضمینات حقوق دفاعی اصحاب دعوا مهم
 ارزیابی تحقق دادرسی عادالنه اشاره نمودند.

با تاكید بر  «یو اجتماع یحقوق اقتصاد ینهدر زم یهای قانون اساسنوآوری» نشست

قاط درخشان قانون اساسی در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعی در دانشگاه بازخوانی ن
محمد  یدكتر عل یژه،عالمه طباطبایی برگزار گردید. در این نشست آقایان دكتر محمد رضا و

 های خود پرداختند.به بیان دیدگاه یجهرم دریفالح زاده و دكتر محمد بها
قانون اساسی، به لزوم تفسیر اهداف عینی  بهادری در این نشست با اشاره به اهداف دكتر

 همانند تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی قانون اساسی در پرتو اهداف ذهنی، اشاره نمودند.
را  یرانا یدر نظام حقوق یحقوق اجتماع یقماهیت و مصاد ی،ویژه مفهوم، مبان دكتر

یق حقوق اقتصادی موضوع اصلی سخنان خود قرار داده و به تبیین موضوع جایگاه و مصاد
و اجتماعی در قوانین اساسی سایر كشورها و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پرداختند. 

حق برخورداری از بهداشت عمومی در قانون  خانواده، تشکیلدر این راستا به حق بر 
 یاسالم یجمهور یحق بر داشتن مسکن در قانون اساس یران،ا یاسالم یجمهور یاساس

 تاكید نمودند. یرانا یاسالم یجمهور یق بر داشتن شغل و اشتغال در قانون اساسو ح یرانا
فالح زاده نیز در خصوص تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی  دكتر
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بیاناتی را مطرح نموده و در این زمینه به موضوع سازكارهای نظارت قضایی و نظارت  7
 سیاسی تاكید داشتند.
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