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Abstract 

Today, the use of the preamble for various laws, is common in most of the legal 

systems of the world. The Iranian Constitutional legislator consider a long preamble in 

1979. Paying attention to the content of this preamble itself will indicate the 

importance of this preamble. However, this preamble has been met with unkindness to 

this day, and even after four decades since the adoption of the constitution, its effects 

have been neglected. Some opinions about the legal validity of this preamble have 

always been an obstacle in the way of legal studies about this preamble. Therefore, it 

seems necessary to study the preamble of the Constitution and examine its legal value 

and validity by measuring the teachings of the Constitution. This study would not be 

comprehensive without regard to the status of constitutional preambles in the teachings 

of comparative constitution. Therefore, the main question of this research is as 

follows: What is the function of the preambles of the constitutions in the constitutional 

system and how is its compliance with the preamble of the constitution of the Islamic 

Republic of Iran? This issue has been investigated by descriptive-analytical method 

and Finally, it has been concluded that the preamble of the constitution of Iran 

determines the correct way of understanding of the constitution and the system of the 

Islamic Republic of Iran. In other words, the preamble is the container of the 

constitution and has the “validity of constitution”. 
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 چکیده
های حقوقی دنیا استفاده از دیباچه  بهرای قهوانیخ مفتلهم اعها از اساسهی و        امروزه در اغلب نظام

هوری اسهممی نیهب بها درر رهرورت و اهمیهت      گذار اساسی در جم عادی، امری رایج است. قانون
نویسی برای قانون اساسی، نسبت ب  ایخ موروع در اثنای تهوویخ قهانون اساسهی در سها       دیباچ 
ای نسبتاً مطوّ  را در ابتوای قانون اساسی گنجانوه است. توقیق در  اهتمام داشت  و دیباچ  1358

مبیّخ اهمیت ایخ دیباچ  خواهو بود. بها ایهخ    خودی خود مفاد یادشوه در دیباچۀ قانون اساسی، ب 
مهری مواجه  بهوده و همانهان په  از گذشهت چههار دهه  از         حا ، ایخ دیباچ  تا ب  امروز با بی

ههای   رسهو برخهی برداشهت    نظر مهی  تصویب قانون اساسی، آثار مترتب بر آن مغفو  مانوه است. ب 
های حقوقی پیرامهون   ی در مسیر بررسیاعتبار حقوقی ایخ دیباچ ، همواره سو موجود در خصوص 

رو، کنکاش در کارویژۀ دیباچهۀ قهانون اساسهی و بررسهی ارزش و      دیباچۀ یادشوه بوده است. از ایخ
رسو. قطعاً ایهخ بررسهی، بهوون     نظر می اعتبار حقوقی آن با سنجۀ تعالیا حقوق اساسی رروری ب 

حقوق اساسهی تطبیقهی، جهامخ نفواههو      های های قوانیخ اساسی در آموزه توج  ب  جایگاه دیباچ 
بود. لذا پرسش از کارویژه و اعتبار دیباچۀ قوانیخ اساسی در منظومۀ حقهوق اساسهی و تطبیهق آن    
 -بر دیباچۀ قانون اساسی جمهوری اسممی، مسئلۀ اصلی پژوهش حارر است ک  با روش توصیفی

ه که  دیباچهۀ قهانون اساسهی     بنهوی شهو   تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت  و در نهایت، چنیخ جمخ
گر مسیر فها صحیح و دقیق قانون اساسی و نظام جمههوری اسهممی اسهته به  تعبیهری،       ترسیا

 دارد.« حقوق اساسی»دیباچۀ قانون اساسی، ظرف قانون اساسی است و اعتبار 
 واژگان کلیدی

 دیباچ ، دیباچۀ قانون اساسی، ظرف قانون اساسی، مقومۀ قانون اساسی
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 مقدمه
برای قوانیخ مفتلم اعا از اساسهی   1«دیباچ »های حقوقی دنیا استفاده از  روزه در اغلب نظامام

های حقوقی مفتلم استفاده از دیباچ  دالیل متفاوتی دارد. با  و عادی، امری رایج است. در نظام
 ها برای تبییخ اهواف قانون، دالیل تصویب قهانون، اصهو  حهاکا بهر     وجود ایخ، اغلب از دیباچ 

 :Voermans, Stremler, Cliteur, 2017)شود  تاریفی قانون استفاده می -قانون و بستر سیاسی

سازی عمومی و ترغیهب   . افمطون معتقو بود ک  استفاده از دیباچ  برای قانون ب  جهت آماده(6
بهویل و   ب  پذیرش قانون است. وی با مقایسۀ میان چنو پویهوۀ اجتمهاعی و قهانون، نقشهی بهی     

(. اسهتفاده از  725-718: 4، ج1398گیهرد )افمطهون،    برای دیباچۀ قهانون درنظهر مهی    اساسی
هها به  جاودانه  بهودن      دیباچ  در دورۀ قرون وسطی متواو  شو و در ایخ دوره معموالً دیباچه  

پرداختنو. پ  از انقمب کبیر فرانس ، کشورهای اروپایی دیگر تمهایلی   های حاکا می امپراطوری
دیباچ  برای قوانیخ عادی نواشتنو، چراک  ایخ خود مردم بودنو ک  قانون تصهویب   ب  استفاده از

شو. بها ایهخ حها ،     کردنو و دیگر نیازی ب  توجی  و تبییخ چرایی تصویب قانون احساس نمی می
 در قرن بیستا کشورهای اروپایی مجوداً ب  استفاده از دیباچ  برای قوانیخ عادی روی آوردنهو  

.(Voermans, Stremler, Cliteur, 2017: 9)   برای مثا  در حا  حارر استفاده از دیباچه  بهرای
 . (Klimas, Vaiciukaite, 2008: 1-33)قوانیخ اتحادیۀ اروپا البامی است 

بسیاری از قوانیخ اساسی مشتمل بر یک دیباچ  هستنو ک  از بونهۀ اصهلی قهانون تفکیهک     
، امهروزه طراحهان قهوانیخ    2«یباچهۀ قهانون اساسهی   د»انو. با توج  ب  آثار شگرف مترتب بر  شوه

 ,Voermans).کننهو    اساسی زمان و هبینۀ زیادی برای تهیۀ یهک دیباچهۀ مطلهوب صهرف مهی     

Stremler, Cliteur, 2017: 1) گذار اساسی در جمهوری اسهممی نیهب بها درر رهرورت و      قانون
در اثنهای تهوویخ قهانون     ، نسبت به  ایهخ مورهوع   3«قانون اساسی»نویسی برای  اهمیت دیباچ 
ای نسهبتاً مطهو  را در ابتهوای قهانون اساسهی       اهتمام داشهت  و دیباچه    1358اساسی در سا  

گنجانوه است. بررسی آثار حقوقی مترتب بر ایخ دیباچ  از مباحث نسهبتاً پردامنهۀ حقهوقی در    
تهنف  در فاهای   دانان و البته    های اخیر است. مراجعۀ اجمالی ب  آثار اخیر از سوی حقوق سا 

 . 4محافل حقوقی، مؤیو رونق بیش از پیش ایخ موروع است

                                                           
شهود. معهاد     درنظر گرفت  مهی « مقوم »عنوان  ب ، همان متونی است ک  در قوانیخ اساسی «دیباچ »منظور از  .1

 . préambule. معاد  فرانسوی: preambleعربی: المُقوم /مَوخَل. معاد  انگلیسی: 
 زیخ پ ، د.ق.ا .2

 زیخ پ ، ق.ا. .3

)الهم(ه   1394ه امهامی و همکهاران،   1394ه کعبی، 1393ه کعبی و همکاران، 1390برای نمون ، ر.ر. سجادی،  .4
 1397ه گرجی و سجادی، 1394زاده،  )ب(ه نقی 1394مکاران، امامی و ه
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کنو. یکی  های متعودی را دنبا  می رسالت 1«قانون اساسی جمهوری اسممی ایران»دیباچۀ 
ک  در جمهمت ابتهوایی ایهخ دیباچه  آمهوه اسهت:        ها معرفی ق.ا.ج.ا.ا. است، چنان از ایخ رسالت

 ۀخ نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه بیّمقانون اساسی جمهوری اسممی »
«. باشهو  ایران بر اساس اصو  و روابط اسممی است ک  انعکاس خواست قلبی امت اسممی مهی 

ایخ است ک   قانون اساسیرسالت »کنو:  ایخ دیباچ  در ادام  از رسالت اصلی ق.ا. چنیخ یاد می
وجهود آورد که  در آن انسهان بها       شهرایطی را به   های اعتقادی نهات را عینیت بفشهو و  زمین 
ههای د.ق.ا.ج.ا.ا.، اشهاره    یکی دیگر از رسالت«. شمو  اسممی پرورش یابو های واال و جهان ارزش

تنههایی بیهانگر اهمیهت     ب  اهاّ مبانی حاکا بر نظام جمهوری اسممی است ک  همیخ موروع ب 
ایهخ دیباچه ، اصهو  حهاکا بهر ق.ا.ج.ا.ا. را      دانهان مسهتنو به      ایخ دیباچ  است. برخی از حقوق

 (.29-25: 1394)کعبی،  2انو برشمرده
خودی خود مبیّخ اهمیت ایخ دیباچ  است. بها ایهخ    توقیق در مفاد یادشوه در د.ق.ا.ج.ا.ا، ب 

مهری مواج  بوده و همانهان په  از گذشهت چههار دهه  از       حا ، ایخ دیباچ  تا ب  امروز با بی
تر جلهوه   مترتب بر آن مغفو  مانوه است. ایخ غفلت در عالَا علاِ حقوق پررنگتصویب ق.ا.، آثار 

کنو و ایخ درحالی است ک  ایخ دیباچ  مشتمل بر مفادی اسهت که  از منظهر علها حقهوق        می
ههای   ها راهگشا باشنو. در ایخ میهان، برخهی برداشهت    بست تواننو در بخ بسیار مها هستنو و می

ههای حقهوقی    قوقی ایخ دیباچ ، همهواره سهوی در مسهیر بررسهی    اعتبار ح موجود در خصوص 
پیرامون ایخ دیباچ  بوده است. اعتبار حقوقی د.ق.ا.ج.ا.ا. از موروعاتی اسهت که  مایهۀ اخهتمف     

دانان شوه است. برخی رمخ تصریح ب  ارزش و اعتبار حقوقی ایخ دیباچه ، در   نظر میان حقوق
یران هستنو و برخهی دیگهر آن را صهرفاً جههت تفسهیر      تکاپوی تبییخ آثار آن در نظام حقوقی ا

 .3انو اصو  ق.ا. کارا دانست 
تهرِ مهرتبط بها د.ق.ا.ج.ا.ا.     همیخ اختمف رویکردها باعث شوه تا در خصهوص مسها ل جب هی   

هایی بسیار متفاوت ارا   شود ک  ب  سها خود در مقام اجرا نیب آثاری داشت  اسهت. بهرای    پاسخ
و یا عوم امکان استناد ب  ایخ دیباچ  در آرا و نظریات شهورای نگهبهان،   مثا  در خصوص امکان 

رو،  های متناقاهی ارا ه  شهوه اسهت. از ایهخ       دیوان عوالت اداری و سایر نهادهای حقوقی پاسخ
کنکاش در کارویژۀ د.ق.ا.ج.ا.ا. و بررسی ارزش و اعتبار حقوقی آن با سنجۀ تعالیا حقوق اساسی 

                                                           
 زیخ پ ، ق.ا.ج.ا.ا. 1

های طهر    تحکیا پای »، «حاکمیت روابط اسممی بر کلیۀ نهادها و مناسبات حکومتی»انو از:  ایخ اصو  عبارت .2
بوم توجه   له »، «حاکمیت مردم بر سرنوشت خود»، «نفی استبواد فکری و اجتماعی»، «نویخ حکومت اسممی

لهبوم نظهارت بهر امهور کشهور از ناحیهۀ       »، «تحقق ساختار اداری صهحیح »، «ب  جایگاه اقتصاد در ادارۀ کشور
 .«تأمیخ بستر مناسب ب  منظور اعما  والیت»و « شناسان اسمم

 ها در ادام  اشاره خواهو شو. ب  مصادیق ایخ آثار و جب یات آن .3
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پژوهش حارر در صود است تا با بررسی حقهوقی ایهخ مورهوع، گهامی      رسو. نظر می رروری ب 
بویل ایخ دیباچ  بردارد. بوون شک، دستیابی ب  ایهخ   های بی کوچک در راستای معرفی ظرفیت
ههای حقهوق اساسهی تطبیقهی      های قوانیخ اساسی در آمهوزه  مها بوون توج  ب  جایگاه دیباچ 

اعتبهار دیباچهۀ قهوانیخ اساسهی در منظومهۀ حقهوق        میسر نفواهو بود. لذا پرسش از کارویژه و
 -اساسی و تطبیق آن بر د.ق.ا.ج.ا.ا. مسئلۀ اصلی پژوهش حارر خواهو بود ک  با روش توصهیفی 

 شود. تحلیلی بررسی می
ها پژوهش مستقلی پیرامون د.ق.ا.ج.ا.ا. صورت نپذیرفت  بود و نظریهات گونهاگون در    تا موت

رشهتۀ تحریهر    به   1نام  های اخیر دو پایان شو. در سا  طر  میخم  مباحث و موروعات دیگر م
های موجود در دکتریخ، منکهر اعتبهار حقهوقی     درآموه است ک  هر دو اثر متأثر از برخی دیوگاه

آور هستنو. مقاالتی نیب در ایهخ خصهوص نگاشهت  شهوه      عنوان منبخ مستقل و البام د.ق.ا.ج.ا.ا ب 
اصلی خود را تبییخ اصو  حاکا بر ق.ا. مستنو ب  دیباچۀ آن رسالت  2است. یکی از ایخ مقاالت

نیهب بها رویکهرد     3دانست  و در مقوم  ب  اعتبار حقوقی ایخ دیباچ  اشاره کرده است. برخی دیگر
توان گفت، پژوهش مستقلی با توقیق در کارویژۀ  های یادشوه هماهنگ هستنو. لذا می نام  پایان

رش نیافت  است و از ایخ رو، پژوهش حارر تبییخ ایهخ مورهوع را   حقوقی د.ق.ا.ج.ا.ا، تاکنون نگا
 نمایو.  عنوان رسالت اصلی خود رهجویی می ب 

ههای قهوانیخ اساسهی در     برای پاسخ ب  پرسش اصلی ایهخ پهژوهش، ابتهوا جایگهاه دیباچه      
نویسهی در   های حقوق اساسی تطبیقی بررسی شوه اسهت تها رهرورت و اهمیهت دیباچه       آموزه

ای بها   های حقوقی مفتلم دنیا چ  مواجهه   سی تطبیقی تبییخ و روشخ شود ک  نظامحقوق اسا
انو. سپ  د.ق.ا.ج.ا.ا. ب  صورت تفصیلی بررسی شوه اسهت تها    های قوانیخ اساسی داشت  دیباچ 

 و اعتبار حقوقی ایخ دیباچ  روشخ شود.  رمخ اشاره ب  سیر تاریفی تصویب آن، کارویژه
 

 های حقوق اساسی تطبیقی اساسی در آموزه های قوانین . دیباچه1
در ادبیات حقوق اساسی کشورهای مفتلم، تقریرهای متعودی از د.ق.ا. ارا   شوه است. برخهی از  

انو ک  محل درج ایخ  های قوانیخ اساسی تأکیو کرده نویسنوگان با تکی  بر اهمیت محتوای دیباچ 
ای. بر اسهاس ایهخ رویکهرد،     شو یا در سنو جواگان مفاد، اهمیت چنوانی نوارد ک  در ابتوای ق.ا. با

های اصیل و بنیادیخ  ها بایو مشتمل بر مفاد خاصی ازجمل  تاریفاۀ تصویب قانون و ارزش دیباچ 
در مقابهل، گروههی دیگهر به  جههت ارا هۀ تعریهم یکسهانِ          .(Orgad, 2010: 716)جامع  باشهنو  

                                                           
 .1394زاده،  ه نقی1390ر.ر. سجادی، . 1
 .1393ر.ر. کعبی و همکاران، . 2
 .1394و امامی و همکاران )ب(،  1394ر.ر. امامی و همکاران )الم(، . 3
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ههای تطبیقهی، به  وجهوه      ستای سههولت بررسهی  های قوانیخ اساسی و در را تطبیق بر دیباچ  قابل
شوۀ ق.ا. باشو، فارغ از  گذاری  انو و هر بیانی را ک  مقوم بر مفاد شماره ها توج  کرده صوری دیباچ 

 ,Ginsburg).انهو   کار رفت  باشو یا خیر، دیباچ  دانسهت   اینک  اصطم  دیباچ  )مقوم ( برای آن ب 

Foti, Rockmore, 2014: 105) ذکر »یگر از نویسنوگان نیب ایخ تعریم را با افبودن عبارت برخی د
  (Voermans, Stremler, Cliteur, 2017: 15).انو  تکمیل نموده« ایخ بیان پ  از عنوان ق.ا.

 

 ها . کارویژۀ حقوقی دیباچه1. 1
شهود که  آیها ایهخ      ایهخ سهؤا  مطهر  مهی      گفت  از دیباچۀ قوانیخ اساسهی،  با توج  ب  تعاریم پیش

ها بفشی از ق.ا. هستنو یا خیر؟ ب  تعبیهر دیگهر آیها ایهخ متهون، جهب  مفهاد ق.ا. محسهوب          یباچ د
شود و یا صرفاً متنی تمهیوی برای مفاد ق.ا. است؟ در برخی از کشورها صراحتاً ب  شمو  عنوان  می

خهود تصهریح   ق.ا. بر ایخ متون تأکیو شوه است. برای مثا ، د.ق.ا. بورکینافاسو و چاد در متخ د.ق.ا. 
ناپذیر ق.ا. است و برخی کشورها ماننهو کهامرون در مهتخ ق.ا.     انو ک  ایخ دیباچ  بفش جوایی کرده

انو. در مقابل، برخی دیگر از کشورها ماننو نها ورو به  عهوم شهمو       خود ب  ایخ موروع اشاره داشت 
وانیخ اساسهی دنیها چنهیخ    انوه با ایخ حا ، در اغلب قه  عنوان ق.ا. بر دیباچۀ ایخ قانون تصریح نموده

رو، برخی از نویسنوگان با اشاره ب  ایخ موروع ک  شیوۀ اصم  دیباچ   ایخ  تصریحی وجود نوارد، از 
  (Tejada, 1997: 25).انو  ها دانست  و اصو  ق.ا. اغلب یکسان است، عنوان ق.ا. را شامل دیباچ 

ها ارا   شوه  ای از دیباچ  گان  بنوی س   های قوانیخ اساسی، دست در یکی از آثار مرتبط با دیباچ 
های تشریفاتی هستنو ک  اولیخ بار در مکتوبات افمطون ب  آن اشهاره شهوه    است: دستۀ او  دیباچ 

ها کارایی خواههو   ها برای توجی  تصویب قوانیخ و ترغیب مردم جهت پیروی از آن است. ایخ دیباچ 
کننو  مثابۀ راهنمایی برای فها قوانیخ عمل می ک  ب های تفسیری هستنو  داشت. دستۀ دوم دیباچ 

های اساسی است ک  مشهتمل بهر    نماینو. دستۀ سوم نیب دیباچ  و چارچوب کلی قانون را تعییخ می
 :Orgad, 2010)شهونو   عنوان یک منبخ مستقل حقوق درنظهر گرفته  مهی    آور هستنو و ب  مفاد البام

توان ایخ س   رسو و نمی نظر نمی نوی یادشوه چنوان دقیق ب ب . البت  بایو توج  نمود دست (722-731
گفت   گانۀ پیش تر ایخ است ک  اوصاف س  تر و مناسب دست  را قسیا یکویگر دانست. شایو بیان دقیق

 های مفتلم شناسایی نماییا. های قوانیخ اساسی در نظام های دیباچ  عنوان کارویژه را ب 
کننهوگی و تشهریفاتی آن    ت متحوه، برخی ب  وجه  اقنهاع  برای مثا  در خصوص د.ق.ا. ایاال

. ایهخ درحهالی   (Orgad, 2010: 722)آور قا ل نیستنو  رو برای آن وج  البام تأکیو دارنو و از ایخ 
. همانهیخ د.ق.ا. در  1است ک  دیوان عالی فورا  امریکا به  ایهخ دیباچه  اسهتناد نمهوده اسهت      

                                                           
ها موردی است ک  دیوان عالی مستنو ب  د.ق.ا. ب  امکان شکایت ایاالت در دادگاه فورا  رأی  پرونوه  یکی از ایخ .1

. /https://supreme.justia.com/cases/federal/us/2/419داده است. ایخ رأی از آدرس مقابل قابل رؤیهت اسهت:   

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/2/419/
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 ,Voermans). سهتفاده و اسهتناد قهرار گرفته  اسهت      مصادیق متعودی برای تفسیر ق.ا. مورد ا

Stremler, Cliteur, 2017: 108)    مراجع  ب  نظریات موجود در دکتریخ حقوقی ایهخ کشهور نیهب
دهنوۀ اختمف نظر در ایخ زمین  خواهو بود. برخی از پژوهشگران در بهاب لهبوم اسهتفادۀ     نشان

 (Leiter, Handler ,Leiter, 1990: 63-117)انهو   حقوقی هرچ  بیشتر از ایخ دیباچ  سفخ رانوه
و برخی دیگر با اشاره ب  قابلیت تفسیر و تأویل ایخ متخ در امکان استناد به  ایهخ مهتخ تردیهو     

 (Himmelfarb, 1991: 127-209). انو  کرده
د.ق.ا. فرانس  نیب ب  اعتبار س  سنو مرتبط با حقوق بنیادیخ بشر تصریح نموده است شورای 

عنهوان منبهخ    اعتبار حقوقی دیباچ  را در یکی از آرای خود رسماً به   1971  در سا  ق.ا. فرانس
. نقش د.ق.ا. فرانس  در حمایت 1مستقل حقوق بشر در نظام حقوقی ایخ کشور اعمم کرده است

 ,Voermans, Stremler).بویل و اساسی اسهت   از حقوق بنیادیخ بشر در دورۀ معاصر، نقشی بی

Cliteur, 2017: 111-112)   شورای ق.ا. فرانس  در آرای متعودی ب  ایخ دیباچ  استناد نموده ک
المللهی بها د.ق.ا. در سها      برای مثا ، رأی ایخ شورا در خصوص لبوم سهازگاری معاههوات بهیخ   

 قابل مشاهوه است. 19713ها در سا   و موروع آزادی انجمخ 19702
شود و اسهتفاده   قی ایخ کشور محسوب میتوج  حقو د.ق.ا. هنو یکی از منابخ مستقل و قابل

ای بهر شهمو     یابو. دیوان عالی هنو در یک رأی حووداً ههبار صهفح    روز افبایش می ب  از آن روز
پیش ب  ایهخ دیباچه     از گذارده ک  خود منشأ استناد بیش  عنوان ق.ا. بر دیباچۀ ایخ کشور صح 

ک  یکی  یب بسیار قابل توج  است، چناند.ق.ا. در کشور نپا  ن (Orgad, 2010: 727).شوه است 
دانهو، لهیکخ تغییهر در د.ق.ا. را     از مواد ق.ا. نپا  تغییر در ق.ا. را از طریق دو مجل  ممکخ مهی 

دیوان عالی کشهور ایرلنهو نیهب در آرای متعهود      (Orgad, 2010: 728). ممنوع اعمم کرده است 
 (Voermans, Stremler, Cliteur, 2017: 118).خود ب  د.ق.ا. ایهخ کشهور اسهتناد کهرده اسهت      

دادگاه ق.ا. در آلمان نیهب آرایهی مسهتنو به  د.ق.ا. ایهخ کشهور صهادر نمهوده اسهت که  شهایو            
ههها اسههتناد ایههخ دادگههاه بهه  د.ق.ا. در رأی مربههول بهه  معاهههوۀ لیسههبون باشههو   مشهههورتریخ آن

(Voermans, Stremler, Cliteur, 2017: 123-127) .ز کشهورهای دیگهر نیهب    د.ق.ا. در بسیاری ا
گیرد ک  بها توجه  به      ها قرار می سنوی حقوقی درنظر گرفت  شوه است ک  مورد استناد دادگاه

 شود. ها خودداری می لبوم تمرکب بر هوف اصلی ایخ پژوهش از ذکر آن

                                                                                                                                        
 Voermans, Stremler, Cliteur, 2017: 106-107.برای مشاهوۀ تبییخ چگونگی استناد ب  دیباچ ، ر.ر. 

که  از آدرس   71-44ههای   ب  شماره 1971انس  در سا  برای مشاهوۀ ایخ تصمیا، ر.ر. تصمیا شورای ق.ا. فر. 1
 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144dc.htm . مقابل قابل رؤیت است:

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..-dc/decision-n-70-39-dc-du-19-juin-1970.7185.htmlر.ر.. 2
 https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/decision/decision  ر.ر.. 3

-no-71-44-dc-of-16-july1971.135366.html 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144dc.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..-dc/decision-n-70-39-dc-du-19-juin-1970.7185.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/decision/decision-no-71-44-dc-of-16-july1971.135366.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/decision/decision-no-71-44-dc-of-16-july1971.135366.html
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عنهوان منبهخ    های قهوانیخ اساسهی به     دهو استفاده از دیباچ  یک بررسی تطبیقی نشان می
هها به  ایهخ     سرعت در حا  رواج است و میهبان اسهتناد دادگهاه    و حق و تکلیم ب آور و موج البام

. حتی در کشورهایی که  دیباچه    (Orgad, 2010: 715)ها رشو چشمگیری داشت  است  دیباچ 
ای برای اجرای ق.ا. درنظهر   شود، ایخ متون زمین  آور تلقی نمی عنوان یک منبخ مستقل و البام ب 

یابهو.   ی ک  در دیباچ  ذکر شوه است در بستر اصو  ق.ا. محمل اجرا مهی شود و کلیات گرفت  می
توجهی ب  دیباچ ، زمینهۀ   ها هستنو و بی ب  بیان دیگر، اصو  ق.ا. در ارتبال تنگاتنگ با دیباچ 

تهوان ادعها کهرد د.ق.ا. یهک زمینهۀ       رو، می  ایخ توجهی ب  اصو  ق.ا. را فراها خواهو آورد. از  بی
های عالی یک ملت را بیان،  ها غالباً ارزش توج  برای تفسیر ق.ا. است. دیباچ  بلبسیار جوی و قا

هها به  شهکل غیرقابهل اصهم  در ایهخ        کننهو. گهاهی ایهخ ارزش    و مسیر فها ق.ا. را ترسیا می
بفهش اصهمحات    تواننهو الههام   ی قوانیخ اساسی می ها شونو. لذا ب  نظر دیباچ  ها ذکر می دیباچ 

 (Voermans, Stremler, Cliteur, 2017: 89-91).اشنو الزم در ق.ا. ب
 

 ها مایۀ دیباچه . درون2. 1
طهور مشهف     شود به   های قوانیخ اساسی بسیار متنوع هستنو. همیخ موروع باعث می دیباچ 

هها در ارتبهال    نتوان گفت ک  چ  مفاهیمی بایو در د.ق.ا. ذکر شود. محتوای یادشوه در دیباچه  
تهاریفی و فرهنگهی جوامهخ مفتلهم هسهتنو و مفهاد مفتلفهی را شهامل          مستقیا با موروعات

انو ک  با امعهان نظهر به  مفهاد مشهترر       شونو. در ایخ میان برخی از نویسنوگان تمش کرده می
 بنوی ارا   نماینو. های قوانیخ اساسی ر وس مطالب را ب  صورت دست  میان محتوای دیباچ 

گانه  را در   های قوانیخ اساسی، ایخ عناصر پنج دیباچ  برخی با تفکیک میان مفاد پرتکرار در
 )ارادۀ (constituent power)حاکمیهت   منبهخ  یها  مؤسه   انهو: قهورت   ها شناسایی کرده دیباچ 
، (form of state and government)دولهت   و حکومهت  سازمانوهی و ملت(، شکل یک مشترر
 references to God and)دیخ  و خوا ب  ره، اشا(historical references)تاریفی  وقایخ و منابخ

religion)اررههی  تمامیههت و ملههی هویههت بهه  ، اشههاره(territory) (Frosini, 2012: 34-47) .
بنوی  ها ارا   شوه است ک  اشتراکاتی با ایخ دست  های دیگری نیب از محتوای دیباچ  بنوی دست 

 اساسهی،  قهوانیخ  های دیباچ  فردب رمنحص های ویژگی ب  تصریح رمخ برخی مثا ، دارنوه برای
، (historical narratives)تهاریفی   ههای  روایت ،(the sovereign) حاکمیت منبخ گانۀ پنج ر وس
دیهخ   و ، خهوا (national identity)ملهی   ، هویت(supreme goals)جامع   اساسی و عالی اهواف

(God or religion) ننو دا می ها دیباچ  اشارات تریخ مها از را(Orgad, 2010: 715-718) . 
تری صهورت پذیرفته  اسهت. یکهی از ایهخ       تر و جب ی بنوی تفصیلی در منابخ دیگر نیب دست 

 the general structure of)اساسهی   نظهام  کلی گانۀ ساختار منابخ با اشاره ب  عناصر اصلی و س 
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the constitutional system)، بنیادیخ حقوق (fundamental rights)   ملی و خصا (national 

characteristics) هها را شناسهایی کهرده و برشهمرده      ذیل هریک از ایخ عناصر، اهاّ مصادیق آن
است. در همیخ راستا ذیل عنصر ساختار کلی نظام، عناوینی هماون قورت مؤس ، حاکمیهت  

و کرامت ملی، حاکمیت قانون و دموکراسی ذکر شوه است. ذیل حقوق بنیادیخ نیب حقوقی مانن
های عمومی و برابری آموه است. همانیخ ذیل عنصر خصها   ملهی، مفهاهیمی     انسانی، آزادی

 هها بیهان شهوه اسهت      چون وقهایخ تهاریفی، دیهخ، سکوالریسها، پلورالیسها و ورهعیت اقلیهت       
.(Voermans, Stremler, Cliteur, 2017: 25-70) 

 

 ها از منظر دکترین حقوقی . اعتبار دیباچه3. 1
عهر  شهناخت     های حقوق ها با اعممی  ها  دیباچ  منابخ مرتبط با حقوق اساسی،اری از در بسی

. ایهخ درحهالی   1انو شوه اعممی  برشمرده هماونقوانیخ اساسی  یها دیباچ  شوه یا ب  تعبیری
است ک  وج  همسان پنواشتخ ایخ دو، چنوان روشخ نیست. شایو د.ق.ا. کشور فرانسه  که  در   

اعممیۀ حقوق اشاره کهرده، آغهازی بهر ایهخ برداشهت رایهج بهوده اسهت. همهیخ          د  خود ب  دو 
ههای قهوانیخ اساسهی     ها در خصوص دیباچ  انگاری موجب شوه است تا برخی از برداشت یکسان

عنهوان اعممیهۀ حقهوق نگریسهت  و چنهیخ       ها ب  رایج شود. توریح اینک  برخی از آثار ب  دیباچ 
ههای بنیهادیخ هسهتنو و اگهر      ها محملی برای طر  حقوق و آزادی انو ک  دیباچ  استنبال نموده

ای متفاوت با ایخ ورعیت باشو، اعتبار حقوقی خهود را ازدسهت خواههو داد. حها  آنکه        دیباچ 
های قوانیخ اساسی کشورهای مفتلم، نشان از ناصواب بودن ایهخ برداشهت دارد.    بررسی دیباچ 

هها به  صهورت     ها و اعممی  صوص ارزش حقوقی دیباچ دانان در خ ب  هر روی، بسیاری از حقوق
 شود. انو. ایخ نظریات متنوع و متفاوت هستنو ک  در ادام  ب  آنها اشاره می مشترر سفخ رانوه
ها هسهتنو و رهمخ اشهاره به       دانان منکر امکان ترتب آثار حقوقی بر دیباچ  برخی از حقوق

انو  ها است، تصریح نموده سیاسی حکومت و ولوژیتنها بیانگر ایاینک  نکات منورج در ایخ متون 
نهو )مهؤتمنی طباطبهایی،    وج  ارزش قواعو حقوقی و رهمانت اجرایهی نوار   هیچ ب  ک  ایخ متون

ها و اصو   دانان رمخ تفکیک میان ماامیخ یادشوه در دیباچ  (. ایخ دست  از حقوق20: 1385
: 1380انو )مهؤتمنی طباطبهایی،    ادی دانست گذار ع بفش قانون ها را الهام قوانیخ اساسی، دیباچ 

بار دانسهت  و دیباچه  را محملهی     دانان ذکر دیباچ  برای ق.ا. را زیان (. حتی برخی از حقوق179
(. اغلب ایخ نظریهات بها ایهخ رویکهرد     34: 1373انو )مونی،  های غلط معرفی کرده برای استنتاج

رو برای آن  وۀ مؤس  نرسیوه است و از ایخ انو ک  دیباچۀ قوانیخ اساسی ب  تصویب ق بیان شوه
 ارزشی قا ل نیستنو.

                                                           
 543: 1395ر. قاری، برای نمون ، ر.. 1
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های قوانیخ اساسی حیثیتی حقوقی قا ل  دانان برای دیباچ  در مقابل، گروه دیگری از حقوق
ک  برخی از آنان میان سطح هنجاری ایهخ متهون و سهایر قواعهو یادشهوه در ق.ا.       هستنوه چنان

(. ایخ گروه از 404: 1383انو )مؤتمنی طباطبایی،  ظر گرفت شأن درن ها را ها تفاوتی نویوه و آن
ها مسیر یکسانی را با اصو  ق.ا.  انو: نفست اینک  اغلب دیباچ  دانان چنیخ استوال  کرده حقوق

های حقوقی ب  ارزش حقوقی دیباچه  تصهریح شهوه اسهته      انوه دوم، در برخی از نظام طی کرده
اعتبار دیباچ  اسهته چههارم، بسهیاری از نکهاتی که  در       اصل بر ارزش و سوم، در موارد سکوت

گیرنو ارزش فراقانون اساسی دارنوه و پنجا، رویۀ عملهی برخهی از    ها مورد اشاره قرار می دیباچ 
 (.211: 1391ها بوده است )هواونو و مشهوی،  های ق.ا. استناد ب  ایخ دیباچ  دادگاه

خورد، ازجمله    چشا می بینی در برخی منابخ ب های دیگری نیب با عنوان نظریات بینا دیوگاه
توان نظر قاطعی در خصوص اعتبهار   انو ک  نمی دانان چنیخ اظهار نظر کرده اینک  برخی از حقوق

طور کلی صادر نمود و بایو چنو موروع مورد بررسی قرار گیهرد تها مشهف  شهود      ها ب  دیباچ 
عات، طی کردن رونو مشاب  تصویب سهایر  دیباچ  ارزش حقوقی دارد یا خیر. از جملۀ ایخ مورو

 .1های ق.ا.، و برخورداری از رمانت اجرا است مفاد ق.ا.، استناد دادگاه
توج  در خصوص دیباچۀ قوانیخ اساسی، تفاوت آن با دیباچۀ قوانیخ عهادی   یکی از نکات قابل

هاست. دیباچۀ  نتریخ تفاوت موجود میان ایخ دو نوع دیباچ ، تفاوت در کارکرد آ است. شایو مها
پردازد و ب  رهرورت ورهخ مقهررات جویهو      قوانیخ عادی اغلب ب  چرایی تصویب قانون جویو می

 ,Voermans)توج  دارد، لیکخ دیباچۀ قوانیخ اساسی غالباً در خصوص منبخ اقتوار سفخ رانهوه  

Stremler, Cliteur, 2017: 10) فیت ادارۀ و یا ب  تحوالت سیاسی و اجتماعی، حقوق بنیادیخ، کی
شود ک  دیباچۀ قوانیخ اساسی  حکومت و ماننو اینها اشاره دارد. همیخ تفاوت کارکردی باعث می

رغها اینکه  در مرحلهۀ     های حقوق درنظر گرفت  شود. در نظام حقوقی ایران، علهی  مثابۀ اعممی  ب 
یب مجله   ها و لوایح مناا ب  یک دیباچ  هستنو، لیکخ ازآنجا که  به  تصهو    اعمم وصو ، طر 

کننو، لذا در مرحلهۀ ابهمغ قهوانیخ بهوون      رسنو و سایر مراحل مربول ب  مصوبات را طی نمی نمی
در لسهان  « مقومه  »شونو. شهایو به  همهیخ دلیهل اسهت که  اسهتعما  واژۀ         دیباچ  منتشر می

نامهۀ داخلهی مجله  شهورای      است. قانون آ یخ« توجیهی»دانان، معموالً موصوف ب  وصم  حقوق
در مواد مفتلم خود ب  ایخ موروع تصریح نموده ک  کارکرد و نقش دیباچه  در قهوانیخ   اسممی 

، 127عادی، تبییخ دالیل توجیهی و چرایی تصویب قانون جویهو اسهت. در ایهخ خصهوص مهواد      
 نامۀ داخلی مجل  شورای اسممی قابل مشاهوه است. قانون آ یخ 136و  131

گفت دیباچۀ قوانیخ عادی ههیچ ارزش و اثهر حقهوقی    توان  رسو نمی نظر می با وجود ایخ، ب 
توانو در زمینۀ تفسیر قهانون نقهش خهود را ایفها نمایهو.       نوارد. مقومۀ توجیهی قوانیخ عادی می

                                                           
 211: 1391هواونو و مشهوی،  ر.ر. .1
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توریح اینک  بر اساس یکی از رویکردهای تفسیری موجهود، مبنهای تفسهیر بایهو قصهو اصهلی       
 و غهر   خ رویکرد، دیباچ  بیانگر ذهخ،در ای  (Cornell, 2008: 625).کننوگان آن باشو  توویخ
 معنهای  تبییخ برای استنادی متخ، ارزش سیاق از جب ی عنوان ب  شوه، قلمواد گذار قانون منظور
 :Cornell, 2008)خواههو شهو    تفسهیر  آن پرتهو  در قهانون  عبارات خواهو داشت و متخ عبارات

بهر ههوف عینهی قاعهوه یهاد       . بر اساس رویکرد تفسیری دیگری ک  از آن با عنهوان تکیه   (631
 ورخ از عینی هوف ب  استناد با تفسیر شیوه، ایخ شود، نیب دیباچ  اهمیت خواهو داشت. در می

قانون و یا غیره استنبال  آن یا دیباچۀ متخ ایخ هوف ممکخ است از خود. شود می توجی  قاعوه
 (. 84: 1393ررایی،  شود )خلم

دیباچ  هسهتنو. در دیباچه  معاههوات، موجبهات و     المللی نیب مشتمل بر یک  معاهوات بیخ
شود. ب  بیان دیگر، طرفیخ متعاهو، دالیل و ممحظاتی را که  بهرای    اهواف کلی معاهوه ذکر می
 دیباچهۀ  المللهی  بهیخ  عهرف  (. در97: 1395کننو )ریایی بیگولی،   انعقاد معاهوه دارنو، بیان می

(. در نظام 102: 1391زاده،  است )بیگ رفی شوهمع تفسیر اصلی لوازم عنوان یکی از ب  معاهوات
آور نهوارد، لهیکخ عنصهر تفسهیر      خودی خود قهورت الهبام   الملل، دیباچۀ معاهوات ب  حقوق بیخ

 31(. ایهخ مورهوع در بنهوهای یهک و دو از مهادۀ      97: 1395معاهوه اسهت )رهیایی بیگهولی،    
 ویخ تصریح شوه است. 1969عهونامۀ 

 

 مهوری اسالمی ایران. دیباچۀ قانون اساسی ج2
پ  از تبییخ نظام حقوقی حاکا بر دیباچۀ قوانیخ اساسی، حا  مجا  آن است ک  در خصوص 

 د.ق.ا.ج.ا.ا. نکاتی طر  شود.
 

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون . سیر تاریخی تصویب دیباچۀ1. 2
روط  دارای و در پهی انقهمب مشه    1285ایران از نفستیخ کشورهای آسیایی است ک  در سها   

(. ایخ قانون از سوی کمیسیونی مرکب از چنو نفهر و بها اسهتفاده از    31: 1385ق.ا. شو )ورعی، 
: 1، ج1379اصل تصویب گردیهو )کسهروی،    51قوانیخ اساسی بلژیک و فرانس  در پنج فصل و 

د که   واسطۀ متما ق.ا. مشروط  دچار تغییراتی شو. ایخ اولیخ باری بو (. البت  ایخ قانون ب 170
ای نواشهت و شهروع    شو. ق.ا. مشروط  دیباچه   عنوان قانون اساسی در ایران تصویب می متنی ب 

 متخ قانون با فصل کلیات و اصو  اولی  بود.
پ  از پیروزی انقمب اسممی و در پی تأسی  نظهام جمههوری اسهممی، مجله  بررسهی      

ههای   نوی  ومی تشکیل شو. پیشنهایی ق.ا. برای بررسی و تصویب ایخ قانون از طریق آرای عم
نوی  ق.ا.ج.ا.ا. با یک  مفتلفی برای ارا   ب  خبرگان منتفب ملت آماده شوه بود. نفستیخ پیش
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نویسی که  در دسهتور کهار     (، اما پیش1041: 1385اصل تهی  شوه بود )ورعی،  160دیباچ  و 
نظران دعوت شو که    ایخ مجل  قرار گرفت، دیباچ  نواشت ک  طی فراخوانی از مردم و صاحب

(. ایهخ  5: 1358مهرداد   16برای توویخ د.ق.ا.ج.ا.ا مشارکت کننو )روزنامهۀ جمههوری اسهممی،    
نوی  ب  تصویب دولت موقت رسیو و از سهوی شهورای انقهمب نیهب تأییهو شهو )مشهرو          پیش

نامۀ داخلی مجل   (. بر اساس آ یخ3: 4، ج1364، 1مذاکرات مجل  بررسی نهایی قانون اساسی
گان  تقسیا شهونو تها اصهو  مفتلهم      هایی هفت بررسی نهایی ق.ا.، اعاای ایخ مجل  ب  گروه

نوی  را بررسی نماینو. در ایخ میان، گروه شمارۀ یک متشکل از ده عاو، اصهو  یهک تها     پیش
 (25-24: 4، ج1364نوی  و د.ق.ا.ج.ا.ا را بررسی نمود )م.م.ق.ا.،  دوازده پیش

رو، برخهی از   ل  بررسی نهایی ق.ا. ب  رأی گذاشهت  نشهوه از ایهخ    د.ق.ا.ج.ا.ا در جلسات مج
اعاای مجل  بررسی نهایی ق.ا. اصرار داشتنو ک  تصهریح شهود اسهتناد به  دیباچه  پذیرفته        

دانان را ب  ایخ نتیج  رسهانو که  ایهخ دیباچه  فاقهو ارزش       . همیخ موروع بعای حقوق2نیست
نیب با همهیخ رویکهرد قا هل به  اسهتنادناپذیری       (. برخی209: 1397زاده،  حقوقی است )موسی

ه امهامی و همکهاران،   106-104: 1394زاده،  ه نقهی 88-87: 1390د.ق.ا.ج.ا.ا هستنو )سهجادی،  
 (.82-80: 1397ه گرجی و سجادی، 59-57)ب(:  1394

                                                           
 زیخ پ ، م.م.ق.ا.. 1

 و.بفرما ی -ر ی م. آقای منتظری بنوه یک تذکری دار -ای مقوم مراغ ». 2

 ه.خواستا عر  کنا ک  ایخ مقوم  را از قانون اساسی جوا کنیو. چون در جلس  طر  نشو می -ای مقوم مراغ 

 ت.طر  شوه است ولی البت  ممر استناد نیسمشترر  ۀدر جلس -ر ی 
 ه.ها کردنو و فوا ی دادنو در اینجا ذکر نشو های مفتلم و آنها ی ک  مجاهوت چون نظرات گروه -ای وم مراغ مق

 ت.شما ایخ اس ۀالبت  آقای مقوم عقیو -دکتر آیت

هها   بینیا در کجا حقوق بعایقانون اساسی ب  ما نشان بوهیو تا ب ی  یک مورد در ایخ مقوم -موسوی تبریبی
 و.شوه؟ کلی نفرما ی رایخ

فرما یو ک  مقوم  اینجا خوانهوه شهو البته  متأسهفان  مهخ در ایهخ چنهو روز         اآلن ممحظ  می -دکتر بهشتی
هها   مشهترر گهروه   ۀانو ک  مقوم  در جلس توانستا در جلسات شرکت کنا مگر ب  نورت ولی گبارش داده نمی

شهود و اگهر    رسمی اسهت در ایهخ جلسه  خوانهوه شهو و اماها  مهی        ۀاینجا یک جلسو حاال ها  هشو خوانوه
اش در ذهخ  ای، بعو سؤا  بفرما یو تا ببینا ایخ چیبی ک  واقعا شا ب  نظری داریو آقای مراغ  حارتعالی نقط 
ده با هست یا نیست چون مخ ک  خوانوم دیوم سوابق مبارزات ایران را ب  یک صو سا  قبل بر شما آموه است

مبهارزات اسهت و یهک     ۀکنا آن بفش ک  مربول به  سهابق   ها و قشرها و ب  هر حا  فکر می گروه شرکت هم 
سطری هست از آن درج  یک مقوم ، بیش از ایخ نمیتوان انتظاری داشت  باشیا ک  ب  تفصیل  پاراگراف چنو
موکو  بفرما یو ب  دیواری  کنا اگر بحثی هست جای ایخ بحث در ایخ جلس  نیست، خواهش می گفت  شود و
 (1876: 3، ج1364)م.م.ق.ا.، « واهیا داشتما خک  بعو با ش

 .آن ی شود کرد ن  ب  مقوم  می ایخ نکت  را بایو متذکر شو ک  استناد فقط ب  خود قانون اساسی -ربانی شیرازی»
 (.1842: 3، ج1364)م.م.ق.ا.، « صحیح است -ر ی 
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در مقابل، برخی دیگر از محققان رمخ اشاره ب  ایخ دالیل که  بهرای تهوویخ ایهخ دیباچه       
(، ایهخ مهتخ به     382: 1، ج1364از سوی گروه شمارۀ یک صهرف شهوه )م.م.ق.ا.،    زمان زیادی

(، عمهوۀ نماینهوگان در   1883: 3، ج1364اماای همۀ اعاای ایهخ مجله  رسهیوه )م.م.ق.ا.،    
( و همانیخ برخمف اصرار برخهی  1877: 3، ج1364انو )م.م.ق.ا،  خصوص آن نظر مثبت داشت 

(، ایخ متخ 1876: 3، ج1364  ق.ا. جوا نشوه است )م.م.ق.ا.، از نماینوگان، دیباچ  از متخ اصو
 به   نسهبت  بیشهتری  اعتبار مراتب از انو دیباچ  ب  را دارای ارزش حقوقی دانست  و تصریح نموده

 کننهوگان  توویخ مقصود و فها منظور در اصو  بررسی جلسات در افراد اظهار نظرهای تک تک
 (25: 1394ه کعبی، 3: 1393مکاران، است )کعبی و ه برخوردار اساسی قانون

که  برخهی    دانان مورد انتقاد قهرار گرفهت، چنهان    گفت  از سوی برخی از حقوق برداشت پیش
، چهون   انو ک  بسیاری از اصو  پیشنهادی ق.ا. ک  در جلسۀ مشترر بررسی شوه استوال  کرده

  درنهایت از ق.ا. حذف شوه دست بیاورد، حو نصاب الزم از آرای نماینوگان مجل  را ب   نتوانست 
مهمر   -چنهان که  تصهریح شهو     -(. در واقهخ در ایهخ رویکهرد   209: 1397زاده،  است )موسهی 

 گیری است. ارزشمنوی حقوقی یک گباره، صرفاً کسب حو نصاب الزم برای رأی
ای از عوامل مهؤثر   رسو برای ارزیابی اعتبار و ارزش حقوقی یک متخ بایو مجموع  نظر می ب 
زمان محل توجه  باشهو. تورهیح اینکه  اعتبهار ق.ا.ج.ا.ا. از       باربفشی قانونی ب  صورت هادر اعت

اعتبهاری د.ق.ا.ج.ا.ا.   توانو دلیهل بهی   ها نمی شوه است ک  فقوان یکی از آن مجموعۀ عواملی اتفاذ
گان  مورد بررسی قرار گرفت ، سپ  در جلسهۀ   های هفت باشو. هریک از اصو  ق.ا. ابتوا در گروه

گیری شوه است، بعو از آن در پایان جلساتِ مجل ِ بررسی نههایی   می مجل  بررسی و رأیرس
(، 1883: 3، ج1364انهو )م.م.ق.ا.،   نماینوگان ذیل مجموعۀ اصو  اماا کرده  قانون اساسی همۀ

سپ  مجموعۀ دیباچ  و اصو  ق.ا. ب  رأی عمومی گذاشت  شوه و درنهایت از سوی ولی فقیه   
( و از طریق روزنامۀ رسمی نیب ابمغ شوه است. شهایان ذکهر   1887: 3، ج1364ا.، تنفیذ )م.م.ق.

پیشنهادی برای ارا   ب  ملهت ایهران جههت     ۀمثاب تخ مصوب مجل  بررسی نهایی ق.ا. ب است م
رأی عمهومی مردمهی و    ،تصویب بوده ک  ب  تنفیذ مقام رهبری نیب رسیوه است. ب  عبارت دیگر

که  موجهو اعتبهار     بویل در اعتباربفشی ب  ایهخ قهانون دارد   اسی و بینقش اس ولی فقی تنفیذ 
 حقوقی ق.ا. است.

گفت ، د.ق.ا.ج.ا.ا. صرفاً فاقو یکی از ایخ مراحل است و فقوان ایخ  از میان تمامی مراحل پیش
اعتباری دیباچ  داشهت  باشهو. د.ق.ا.ج.ا.ا. در جلسهات     توانو داللت تامی نسبت ب  بی مرحل  نمی

(، در جلسهات  382: 1، ج1364شمارۀ یک مورد بررسهی تفصهیلی قهرار گرفته  )م.م.ق.ا.،     گروه 
( و در جلسۀ پایانی 1876: 3، ج1364کمیسیون مشترر برای هم  اعاا قرا ت شوه )م.م.ق.ا.، 

( و 1883: 3، ج1364مجل  بررسی نهایی ق.ا. ب  اماهای همهۀ نماینهوگان رسهیوه )م.م.ق.ا.،     
شت  شوه و در نهایت از سوی حاهرت امهام )ره( تنفیهذ شهوه اسهت      سپ  ب  رأی عمومی گذا
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(. از ایخ رو، مقایسۀ د.ق.ا.ج.ا.ا. بها اصهولی که  در مجله  بررسهی      1887: 3، ج1364)م.م.ق.ا.، 
که  تبیهیخ شهو، گهام      انو، چنوان منطقی نیست. چنهان  ولی رأی نیاورده  نهایی ق.ا. مطر  شوه

که    برای ق.ا.، رأی عمومی مردم و تنفیذ ولی فقی  است اصلی و اساسی در ایجاد اعتبار حقوقی
 و.از ایخ حیث دیباچ  و اصو  ق.ا. تفاوتی با یکویگر نوارن

با توج  ب  تصریح موجود در بیان برخی از نماینوگان مجل  بررسی نههایی ق.ا. نسهبت به     
خ است در آغاز امر (، ممک1876و  1842: 3، ج1364عوم امکان استناد ب  د.ق.ا.ج.ا.ا. )م.م.ق.ا.، 

نظر برسو، اما بایو توجه  داشهت مبنهای اظههارات نماینهوگان ایهخ        ایخ برداشت دور از ذهخ ب 
گفت  مورد انتقاد قهرار   گیری برای د.ق.ا.ج.ا.ا. است ک  ایخ مبنا در سطور پیش مجل ، عوم رأی

یکهی از چنهویخ   گهذاری   گرفت. با توج  ب  اینک  مراجع  ب  اظهارات نماینوگان مجهال  قهانون  
رسو در ایخ مصواق اظهارات نماینوگان محترم  نظر می طریق استنبال و استناد حقوقی است، ب 

 اعتباری د.ق.ا.ج.ا.ا. نفواهو نواشت. داللت تامی بر بی
 

 مثابۀ ظرف قانون اساسی . دیباچۀ قانون اساسی به2. 2

های حقوق اساسهی   سی در آموزههای قوانیخ اسا در خصوص اعتبار دیباچ  1.3تر و در بنو  پیش
تطبیقی توریحاتی ارا   شو. در ایخ بنو نکاتی پیرامون اعتبار د.ق.ا.ج.ا.ا. ب  صورت خهاص بیهان   

بنوی نظریات موجهود به  دو دسهتۀ کلهی، برخهی از       خواهو شو. در ایخ خصوص، رمخ تقسیا
 ر فراها آیو.شود تا زمین  برای ارا ۀ نظر مفتا ها تبییخ می اختمفات جب ی میان آن
سازِ  دانان برای ایخ دیباچ  ارزش حقوقی قا ل نیستنو، لیکخ آن را زمین  دستۀ او  از حقوق

دانهان به  جههت اینکه  در وجه        (. ایخ دست  از حقوق60: 1396داننو )هاشمی،  اصو  ق.ا. می
انهو، آن را خهارج از قلمهرو قواعهو حقهوقی       دهآوری و رمانت اجرای ایخ دیباچ  تردیو نمهو  البام

(. لیکخ منکر لبوم استفاده از ایخ دیباچ  برای تفسهیر  19: 1388انو )ایمانی و قطمیری،  دانست 
  ای بهرای صهحیح دیهون اصهو  ق.ا. معرفهی نمهوده       عنوان سنج  ق.ا. نیستنو و ایخ دیباچ  را ب 

: 1383انو )واعظی،  برای تفسیر تصریح نموده( و ب  امکان مراجع  ب  دیباچ  35: 1373)مونی، 
انهو که  د.ق.ا.ج.ا.ا. ادبیهات )به       (. حتی برخی از استادانِ قا ل ب  ایخ رویکرد تأکیهو کهرده  182

معنای متنی بوون ارزش حقوقی( نیست و یکی از اصو  اساسی تفسیر، مراجع  ب  ایخ دیباچه   
( در نظهر  307: 1383انو. )کاتوزیان،  نست است و غفلت از دیباچ  را موجب طی مسیر بیراه  دا

توانهو   ایخ محققان، شورای نگهبان امکان استناد مستقیا ب  دیباچ  را نفواهو داشت، لیکخ مهی 
 (.69: 1390در نظریات تفسیری و یا مشورتی خود ب  دیباچ  رجوع نمایو )سجادی، 

توان بهرای ایهخ دیباچه      میدانان با تأکیو بر ایخ موروع ک  ن در مقابل، دستۀ دوم از حقوق
ارزشی قا ل نشو، دیباچۀ یادشهوه را مبهّیخ اصهو  اساسهی و بنیهادیخ جامعهۀ ایهران و        « هیچ»
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انهو. بهر ایهخ اسهاس، د.ق.ا.ج.ا.ا. را مانیفسهت و عصهارۀ نظهام         ساز سایر اصو  ق.ا. دانسهت   زمین 
انو ک  بها   ا قا ل شوههای اداری ایخ وظیف  ر جمهوری اسممی دانست  و حتی برای قاات دادگاه

: 1391توج  ب  ایخ دیباچ ، زمینۀ اجرایی نمودن اصو  ق.ا. را فراها آورنو )هواونو و مشهوی، 
جمهوری  نویخ سیاسی نظام بنیادیخ های شاخص  بیانگر متخ دانان ایخ (. در نگاه ایخ حقوق211

 اساسهی  حقهوق  نظهام  یکله  سیاسی، نمای متعود مفاهیا از نو ارا ۀ گفتمانی اسممی است و با
عنهوان یکهی از    اسممی را ترسیا نموده است. در واقخ در ایهخ دیهوگاه، د.ق.ا.ج.ا.ا. به     جمهوری

که    (، چنهان 209: 1392منابخ جوی و شایستۀ قواعو حقوق اساسی تلقی شوه است )نیکونهاد، 
در ایهخ برداشهت،   (. 26: 1394انو )کعبی،  یاد کرده« چکیوۀ ق.ا.»برخی از ایخ دیباچ  با تعبیر 

امکان استناد ب  د.ق.ا.ج.ا.ا. در آرا و نظریات شورای نگهبان و سایر نهادهای اساسهی موجهود در   
شود. برخی از قا من ب  ایخ رویکرد با اشهاره به  رونهو     رسمیت شناخت  می نظام حقوقی ایران ب 

اد شورای نگهبان ب  ایخ پرسی عمومی ب  امکان استن تصویب د.ق.ا.ج.ا.ا. و تأییو آن از طریق هم 
 (.139  :1386زاده،  انو )تقی دیباچ  تصریح نموده

دانهان روشهخ شهو، امکهان اسهتفاده از       ههای حقهوق   با توج  ب  آنا  که  از بررسهی دیهوگاه   
د.ق.ا.ج.ا.ا. برای تفسیر ق.ا.، از سوی هر دو گروه مقبو  جلوه نموده است. با وجهود ایهخ، دیگهر    

تباری مطلق ایخ دیباچ  باقی نفواهو مانو. ب  بیان دیگر، اسهتفاده از  اع محملی برای پذیرش بی
رسهو   نظهر مهی   دانهان اسهت. لهیکخ به      د.ق.ا.ج.ا.ا. برای تفسیر، قور متیقخ مهورد اجمهاع حقهوق   

هها موجهب فهها     توج  دیگری ها دارد ک  عوم توج  به  آن  د.ق.ا.ج.ا.ا. فراتر از تفسیر، آثار قابل
 واهو بود.ناصواب از ق.ا.ج.ا.ا. خ

دیباچۀ قانون اساسی متنی صرفاً تمهیوی و یا شعاری نیست، بلک  بیانگر زمین  و شهرایطی  
است ک  در آن فاا بایو قانون اساسی فها شود. شناسایی ماهیت ایخ دیباچ ، اثر مسهتقیا بهر   

.ق.ا. های بنیادیخ ق.ا. دارد. ب  عبارت دیگهر، د  مای ، اهواف و ارزش شناخت محتوای اصو ، درون
دهو حقوق اساسی نویخ ایهران در چه     حقوق اساسی استه یعنی ایخ دیباچ  نشان می« ظرف»

ظرف زمانی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و ماننو اینها شکل گرفت  است. ب  سفخ دیگر، زمین  و 
 شود، د.ق.ا. است. سیاقی ک  در فاا و بستر آن، ق.ا. فهمیوه می

کنهو و   نظا نویخ حقوق اساسی ایران را تشریح و تبییخ مید.ق.ا.، جامعۀ سیاسی و زیربنای 
تهر، ارزش ایهخ    همیخ موروع مبیّخ اعتبار و ارزش حقوقی ایخ دیباچ  اسهت. به  تعبیهر دقیهق    

دیباچ  از نظرگاه تحلیل حقهوق اساسهی قابهل ادرار اسهت و نبایهو به  ایهخ دیباچه  از زاویهۀ          
طور ک  رمانت اجراهای قواعو حقهوق   انارزشمنوی حقوقی در معنای مصطلح نگریست. لذا هم

هایی دارد )برای نمونه ، فشهار افکهار     اساسی با رمانت اجراهای مألوف در ادبیات حقوقی تفاوت
عمومی(، فهرست منابخ حقوق اساسی و اعتبار و استنادپذیری ایخ منابخ نیب بها فهرسهت منهابخ    

 حقوق متفاوت است.
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ابط سیاسی در جامعهۀ سیاسهی اسهت. به  عبهارت      توریح بیشتر آنک  ق.ا. در پی تنظیا رو
شود و محور و موار نظهام حقهوق    دیگر، روابط سیاسی در جامعۀ سیاسی شناسایی و تنظیا می

گیهرد و نظهام    اساسی، جامعۀ سیاسی است. در بستر جامعۀ سیاسی، حقوق اساسهی شهکل مهی   
ق اساسی در صهود تنظهیا   تریخ منبخ قواعو حقو عنوان مها یابو. ق.ا. ب  سیاسی نظا و نسق می

منظور درر صهواب قواعهو نظها سیاسهی بایهو       رو ب  جامعۀ سیاسی با اصو  حقوقی است. ازایخ
درستی شناخت تا حقوق اساسی متنهاظر بها آن و    های آن را ب  جامعۀ سیاسی و اوصاف و مؤلف 

ایط محیطهی،  خوبی دریافت و ارزیابی نمود. جامعۀ سیاسی خود متأثر از شهر  های آن را ب  مؤلف 
رو، عناصهر جامعهۀ سیاسهی در     زمانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریفی حاکا است. از ایخ 

خهوبی در د.ق.ا.   ها، شرایط و اقتاا ات جامعۀ سیاسی ب  جوامخ مفتلم متفاوت است. ایخ مؤلف 
ق.ا.  تشریح و تبییخ شوه است. لذا بوون توقیق در ایخ دیباچ ، فاای حاکا بر حقوق اساسی و

 قابل شناخت نیست و ب  تبخ آن، قواعو منورج در ق.ا.، یا ناق  و یا نادرست فها خواهو شو.
نکتۀ دیگر آنک  ق.ا. اگرچ  ارزش بنیادیخ نسبت ب  هنجارهای فرودیخ دارد، اما خود روبنای 

 -هماون انقمب، استعمارزدایی، دسهتیابی به  اسهتقم  و غیهر اینهها      -تحوالت شویو اجتماعی
هها پرداخته  شهوه     شود و در دیباچه  به  آن   سته همان تحوالت اساسی ک  باعث خلق ق.ا. میا

کشهو. در   های اجتماعی در یک فراینو تاریفی را ب  تصویر مهی  است و سیر تغییر باورها و ارزش
جویهو اسهت، د.ق.ا. فراینهو     (state)تهریخ حالهت تحهو  اجتمهاعی که  تشهکیل دولهت         بنیادی

کنو. آشکار است ک  ق.ا. مفلوق دولت است و لهذا   ملت جویو را توصیم میپویوآمون دولت و 
کنو، بر خود ق.ا. ک  قواعو ناشهی از دولهت را    گیری دولت را توصیم می دیباچ  ک  زمینۀ شکل

 کا ترجیح رتبی دارد. کنو، دست بیان می
وق اساسهی  دارد و مسئل  را بایهو در قلمهرو حقه   « اعتبار حقوق اساسی»نتیج  آنک  دیباچ  

دهو قواعو حقوق اساسی و رمانت اجرای قواعو حقهوق   تحلیل کرده همان فاایی ک  نشان می
های حقوقی تفاوت دارد. مقصود آن است ک  د.ق.ا. بایو در بسهتر حقهوق    اساسی با سایر گرایش

توج  حقوق اساسی است. با ایهخ تورهیحات روشهخ     اساسی شناسایی شود و یکی از منابخ قابل
نمایهو. همهان    ک  د.ق.ا. کارویژه، هوف و ماهیت ق.ا. و قواعو مقرر در آن را تعیهیخ مهی   شود می

بهرد، شناسهایی قواعهو و     راه به  مقصهود نمهی    مقوار ک  فها قاعوه بیرون از فاای گفتمانی آن
نهادهای حقوق اساسی جمهوری اسممی ایران بریوه از زمینۀ تاریفی و اعتقهادی آن، رههبن و   

استه ماننو تأسی  سپاه پاسواران انقمب اسممی بهرای نگهبهانی از دسهتاوردهای     کننوه گمراه
مای  و اهواف انقهمب اسهممی،    شود ک  ریش ، درون درستی شناخت  می انقمب اسممی، آنگاه ب 

 گون  ک  در د.ق.ا.ج.ا.ا. تشریح شوه، ادرار و تحلیل شوه باشو. آن
رویکرد یادشوه و قا هل بهودن به  شهأن تفسهیری      ممکخ است ایخ سؤا  مطر  شود ک  میان 

اگهر  دیباچ  نسبت ب  اصو  ق.ا.، چ  تمایبی وجود دارد؟ در ایخ خصهوص بایهو توجه  نمهود که       
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. به  عبهارت   یابهو  معنها و جههت مهی    ،ظرف ق.ا. تلقی شود، تفسیر ق.ا. ها در همیخ ظرف دیباچ 
  و اصهو  ق.ا.، توجه  به  نقهش     دیگر، یکی از آثار برقراری نسبت ظهرف و مظهروف میهان دیباچه    

های مغایر دیباچه  از اصهو  ق.ا. و غیرقابهل     تر از تفسیر، ممنوعیت برداشت تفسیری است. اثر مها
دهی فها و برداشت از مجموعۀ نظام حقوقی،  ها است. اساساً نقش جهت پذیرش بودن ایخ برداشت 

 ز ایخ قاعوه مستثنی نیست.توج  هنجارهای عالی است ک  دیباچ  نیب ا یکی از خصا   قابل
تر، ب  مجموعۀ اصو  ق.ا. بایو از دریاۀ دیباچ  نگریست و هر برداشتی ک  در  ب  بیان دقیق

طهور که  در ادامه  تبیهیخ      مغایرت با ایخ دیباچ  قرار گیرد، الباماً خطاست. رمخ اینکه  همهان  
ک   چنان -عک  نشوه استخواهو شو، اگر حکمی در د.ق.ا.ج.ا.ا. باشو ک  در اصو  ایخ قانون من

استناد ب  دیباچ  در مقام احراز مغهایرت مصهوبات مجله  شهورای      -چنیخ مصواقی وجود دارد
اسممی با ق.ا. ممکخ است. همانیخ اگر حکمی در اصهو  ق.ا. بها دو برداشهت متفهاوت وجهود      

 تشوده حتی اگهر یهک برداشه    داشت  باشو، برداشت مغایر دیباچ  برداشت ناصواب محسوب می
منطبق بر مفاد دیباچ  و دیگری غیرمغایر با مفاد دیباچ  باشو، برداشت منطبهق اولهی خواههو    

عنوان یکی  گرفتخ دیباچ  ب  با درنظراست  بود. نیک روشخ است چنیخ جایگاهی کاممً متفاوت
 از اببارهای تفسیر قانون اساسی.

 

 . بررسی قابلیت استنادپذیری دیباچۀ قانون اساسی3. 2

کاررفته  و محتهوای آن    یخ قسمت امکان استناد حقوقی ب  د.ق.ا.ج.ا.ا. از دو جهتِ ادبیات ب در ا
 شود: رو، موروع ذیل دو بنو فرعی ارا   می بررسی خواهو شو و از ایخ 

 

 . قابلیت استنادپذیری دیباچۀ قانون اساسی از حیث ساختار زبانی و ادبیات1. 3. 2
های قوانیخ اساسی در بسیاری از موارد ب  زبهان     دیباچ نفست، ذکر ایخ نکت  رروری است ک

ههایی چهون ورهو ، دقهت و سهادگی شهناخت         یابنو. زبان قانونی با ویژگهی  قانونی نگارش نمی
های قوانیخ اساسی ب  دالیلهی منطقهی،    (ه با ایخ حا ، دیباچ 49-33: 1378شود )حبیبی،  می

متخ قانونی وجود داشت  باشو ک  جوامهخ گونهاگون   برنو. اگر یک  کمتر از ایخ نوع زبان بهره می
ههایی   های خود را بیان کننو، دیباچۀ قوانیخ اساسی است. بیان آرمهان  بتواننو اعتقادات و ارزش

هایی هسهتنو بها    ها اعممی  ها امری رایج است. در واقخ، دیباچ  کلی و فاقو دقت الزم در دیباچ 
 .(Voermans, Stremler, Cliteur, 2017: 76)ماهیت کاممً عمومی 

ها را در سه  دسهتۀ زبهان     برخی از نویسنوگانِ ایخ حوزه، ادبیات مورد استفاده برای دیباچ 
 (legal language)و زبهان قهانونی    ،(plain language)زبان سهاده   ،(solemn language)رسمی 
ر مقهام بیهان   کننو. منظور از زبان رسمی، همهان لحهخ تشهریفاتی اسهت که  د      بنوی می تقسیا
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هها   رود. از ایخ زبان برای معرفی شفصیت فرازمانی دیباچه   کار می ها و یا وقایخ تاریفی ب  ارزش
هایی اغلب با اسهتفوام واژگهانی برانگیباننهوه، به  نقهال عطهم        شود. چنیخ دیباچ  استفاده می

هرونوان اسهت که    تاریفی اشاره دارنو. منظور از زبان ساده نیب زبان نبدیک ب  ادبیات روزمرۀ ش
گیرد. استفاده از زبان  غالباً ب  جهت قابل درر بودن از سوی عموم جامع  مورد استفاده قرار می

دانهان هسهتنو. البته      شود ک  مفاطب ایخ زبان حقوق ها دیوه می قانونی نیب در برخی از دیباچ 
انهو   باچۀ خود گنجانوهگان  را در دی بسیاری از کشورها ها هستنو ک  ترکیبی از ایخ ادبیات س 

(Voermans, Stremler, Cliteur, 2017: 80-88). 
گفته    های پیش رسو و تلفیقی از زبان نظر نمی دست ب  زبان مورد استفاده در د.ق.ا.ج.ا.ا. نیب یک 

هایی از ایخ دیباچ  از زبان رسمی بهره برده و ب  تبییخ  در ایخ متخ ب  استفوام درآموه است. بفش
های اسهممی و غیهره پرداخته      های ملت ایرانی، ارزش یفی مرتبط با انقمب اسممی، آرمانوقایخ تار

ها از د.ق.ا.ج.ا.ا. و با استوال  نسبت ب  تأثیرگهذاری   است. برخی از محققان با استناد ب  همیخ بفش
(. ایهخ  22  :1390انهو )سهجادی،    ادبیات بر حقوق، ایخ دیباچ  را فاقو ارزش و اعتبار حقوقی دانست 
ماننهو   -کاررفته  در دیباچه  ق.ا.   دست  از محققان با اشاره ب  ابهام موجود در برخی از اصطمحات ب 

و همانیخ مستو  ب  استفاده از واژگانی ک  از البام کافی  -امت مسلمان، انسان مکتبی و ماننو اینها
ناد به  د.ق.ا.ج.ا.ا. را منتفهی   امکهان اسهت   -کوشو و امثا  آن ماننو تمش دارد، می -برخوردار نیستنو

هایی بیشتر در برخی از منابخ دیگر نیب  (. مشاب  ایخ ادل  با مثا 26-22: 1390انو )سجادی،  دانست 
 (16-13: 1394زاده،  قابل مشاهوه است )نقی

ک  تبییخ شو، اوالً استفوام ایهخ نهوع از ادبیهات، امهری رایهج در دیباچهۀ قهوانیخ اساسهی          چنان
توان ب  صرف استفاده از ادبیهات غیرقهانونی، منکهر ارزش و اعتبهار      تلم دنیاست و نمیکشورهای مف

حقوقی دیباچ  شو. دوم اینک  بسیاری از مفاهیا یادشوه در د.ق.ا.ج.ا.ا. در قاموس نظام دینی، سیاسی 
و حقوقی ایران قابل درر هستنو و اگرچ  ب  مفاهیمی کلهی اشهاره دارنهو، لهیکخ امهوری ناشهناخت        

ههای   ای با امکهان برداشهت   یستنو. سوم، درنظر گرفتخ ارزش و اعتبار حقوقی برای د.ق.ا.ج.ا.ا. ممزم ن
متنوع و متکثر از ایخ مفاهیا و ب  تبخ آن، ایجاد آشفتگی در نظام حقهوقی نفواههو د اشهت، چراکه      

استناد ب  قهوانیخ خواههو   توجهی متفاوت با  استناد ب  د.ق.ا.ج.ا.ا. و استفادۀ حقوقی از آن تا انوازۀ قابل
طور کلی یکی  بود. در واقخ، د.ق.ا.ج.ا.ا. بستر صحیح فها و استنبال ق.ا. است. بایو درنظر داشت ک  ب 

از کارکردهای هنجارهای عالی در فراینوهای حقوقی، ارا ۀ برداشت صهواب از متهون حقهوقی موجهود     
قش را ایفا خواههو نمهود. چههارم، د.ق.ا.ج.ا.ا.    عنوان یک هنجار عالی همیخ ن است ک  د.ق.ا.ج.ا.ا. نیب ب 

مشتمل بر هنجارهایی است ک  در آن برای نهادههای مفتلهم نظهام جمههوری اسهممی ایهران و یها        
 .1صراحت موجو حق و تکلیم است مسئوالن امر وظایفی درنظر گرفت  شوه و ایخ عبارات ب 

                                                           
اصل اساسی بوده و فراها کردن امکانات جهت نیل ... تی و آرمانی در تشکیل خانوادهتوافق عقیو»...برای نمون :  .1
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 محتوا . قابلیت استنادپذیری دیباچۀ قانون اساسی از حیث2. 3. 2
طلبهو که  در ایهخ مفتصهر میسهر       مایۀ د.ق.ا.ج.ا.ا. خود مجالی مسهتوفی مهی   بررسی و تحلیل درون

نمایهو، چراکه  بایهو     ای اجمالی ب  برخی از مفاد ایخ دیباچه  رهروری مهی    نیست. با ایخ حا ، اشاره
خواهو داشهت  آور و کارویژۀ حقوقی دیباچ ، چ  نتیجۀ عینی را درپی  تبییخ شود توج  ب  شأن البام

و همانیخ بایو توج  داشت ک  از دیوگاه حقوق اساسی مهاهوی، محتهوای قاعهوه در اعتبهار سهنو      
 شود ب  اهاّ مفاهیا یادشوه در ایخ دیباچ  اشاره شود. رو، تمش می  حقوقی مؤثر است. از ایخ

خ اساسی معتبهر  تریخ د.ق.ا. در میان قوانی المللی، مطو  د.ق.ا.ج.ا.ا. ب  گواه برخی از آثار بیخ
ایخ دیباچه  اشهارات مفتلهم و متعهودی را در د  خهود      (Frosini, 2012: 29). فعلی دنیاست 

عنوان در مقام احصای تمامی نکات یادشوه در ایهخ دیباچه     هیچ گنجانوه است. نوشتار حارر ب 
بهودن   توجه ، به  کهارا    نیست، بلک  صرفاً تمش دارد با اشاره ب  برخی از موروعات مها و قابهل 

 اعتبار حقوقی ایخ دیباچ  عینیت بفشو.
د.ق.ا.ج.ا.ا. در د  خود ب  برخی از حقوق بنیهادیخ اجتمهاعی ماننهو منهخ هرگونه  اسهتبواد       
فکری، منخ هرگون  استبواد اجتماعی، اصل مشارکت همگانی و منهخ انحصهار اقتصهادی اشهاره     

ری اسممی بها معیارههای دینهی    دارد. همانیخ در ایخ دیباچ ، ساختار ایو ولوژیک نظام جمهو
تبییخ شوه و در ایخ راستا ب  تشکیل حکومت اسهممی بهر پایهۀ والیهت فقیه ، اصهو  اقتصهاد        
اسممی، نگاه دینی ب  زن و تأکیو بر بنیان خانواده، ارتش مکتبی، قاا بهر پایهۀ عهو  اسهممی،     

ممی بهر مبهانی   جمعی در خومت ترویج فرهنگ دینی و تکیۀ نظام جمههوری اسه   وسایل ارتبال
 (. 31-23: 1394زاده،  دینی اشاره شوه است )نقی

پوشهانی   یکی از ابهاماتی ک  در خصوص اعتبار حقوقی دیباچ  ممکخ است مطر  شود، هها 
مفاهیا یادشوه در دیباچ  با اصو  مفتلم ق.ا. است. ب  عبارت دیگر، ممکخ اسهت ایهخ سهؤا     

توانو جامعۀ حقوقی را از استناد ب  دیباچ  مسهتغنی   ایجاد شود ک  آیا استناد ب  اصو  ق.ا. نمی
آیهو که  متنهاظر مفهاهیا منهورج در       دانهان چنهیخ برمهی    های برخی از حقهوق  سازد؟ از نوشت 

رو، اسهتناد به  د.ق.ا.ج.ا.ا.    د.ق.ا.ج.ا.ا.، عبارات بسیار زیبایی عیناً در متخ ق.ا. وجود دارد و از ایخ 
انو که    ( برخی از محققان ها تصریح نموده210: 1397اده، ز فایوه عملی نفواهو داشت )موسی

-107: 1390فصل سوم ق.ا. تا حو زیادی از نیاز ب  استناد ب  د.ق.ا.ج.ا.ا. کاست  است )سجادی، 
رسهو، چراکه  اوالً برخهی از مفهاهیا یادشهوه در       نظهر نمهی   (. ایخ برداشت چنوان دقیق ب 108

ب  دیباچ  ممکخ است باعث دریافت ناصواب از ق.ا. باشو. دیباچ  در ق.ا. ذکر نشوه و عوم توج  
برای مثا  در متخ دیباچ  ذیل عنوان ارتش مکتبی یکهی از وظهایم ارتهش و سهپاه پاسهواران      

                                                                                                                                        
الشرایطی  تحقق رهبری فقی  جامخ ی قانون اساسی زمین »...، «ب  ایخ مقصود از وظایم حکومت اسممی است

 .«ی خود باشواسمم اصیل وظایم از مفتلم های سازمان انحراف عوم رامخ تا کنو می ...آمادهرا
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ذکر شوه و ایخ درحهالی  « مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خوا در جهان»انقمب اسممی 
برخی از مفهاهیمی  یخ موروع نشوه است. ثانیاً ای ب  ا ق.ا. اشاره 150و  143است ک  در اصو  

باچه  از صهراحت   ها اشاره شوه است، چنوان صریح نیستنو و عبهارات دی  ک  در متخ ق.ا. ب  آن
انهو   ک  برخی از محققان ب  ایخ مورهوع و مصهادیق آن اشهاره کهرده     ه چنانبیشتری برخوردارنو
تهر تبیهیخ    ت، ب  کارویژۀ د.ق.ا. ک  پهیش (. ثالثاً در ایخ برداش14-13: 1393)کعبی و همکاران، 

 شو، توجهی نشوه و اساساً کارویژۀ یادشوه مغفو  واقخ شوه است.
ای از  عنوان پاسهوار تقنینهی ق.ا.، نمونه     توج  در آرا و نظریات شورای نگهبان ب  فح  قابل

وجهی شورای ت دهو. حتی در برخی موارد بی استناد صریح و مستقیا ب  د.ق.ا.ج.ا.ا. را نشان نمی
نگهبان ب  د.ق.ا.ج.ا.ا. موجبی بر برداشت ناصواب از اصو  ق.ا. ها شوه استه برای مثا  در متخ 

و در مادۀ یک آن آموه است:  1361اولیۀ طر  اساسنامۀ سپاه پاسواران انقمب اسممی در سا  
ن یافت  است، سپاه پاسواران انقمب اسممی ک  در نفستیخ روزهای پیروزی ایخ انقمب سازما»

هوف خود را نگهبانی از انقمب اسممی و دستاوردهای آن و همانیخ جهاد در راه خوا و مبارزه 
شورای نگهبان در مقهام بررسهی ایهخ    «. دانو... در راه گسترش حاکمیت قانون خوا در جهان می

اکمیت و جهاد در راه خوا و گسترش ح» ۀیک اطمق جمل ۀدر ماد»ماده چنیخ نظر داده است: 
ابتهوایی به     ۀک  شامل هجوم و حمله « قانون خوا در جهان طبق قوانیخ جمهوی اسممی ایران

قانون اساسی ک  هوف بقا  سپاه را معیخ کرده و با اصل  150شود، با اصل  ملل غیرمتحارب می
حها   «. های دیگر را ممنوع کرده است، مغایر شناخت  شهو  ک  دخالت در امور داخلی ملت 154
عبارت یادشوه در متخ ایخ ماده، عیناً مشاب  متخ د.ق.ا.ج.ا.ا. اسهت و داللتهی بهر هجهوم و     آنک  

 حملۀ ابتوایی بر ملل غیرمتحارب نفواهو داشت.
در عیخ حا ، مراجع  ب  عرف اساسی موجود در نظهام حقهوقی ایهران، نشهان از پایبنهوی به        

های اساسهی موجهود    اشو یا رمنی. عرفد.ق.ا.ج.ا.ا. دارد. توریح اینک  استناد ممکخ است صریح ب
گری انواع نهادههای   تواننو مصواقی از استناد رمنی ب  د.ق.ا.ج.ا.ا. باشنو. کنش در نظام حقوقی می

ههای اساسهی خواههو     ها، با شرایطی پویوآورنوۀ روی  اساسی و مقامات در راستای اعما  صمحیت
صم  در نظام حقوقی ایهران،   مقامات ذی های (. بسیاری از کنش416-408: 1398بود )نیکونهاد، 

خود استنادی رمنی ب  د.ق.ا.ج.ا.ا. و در راستای تحقق آن اسهته بهرای مثها  در خصهوص سهپاه      
پهردازد   مرزی تأسی  شوه و ب  فعالیت مهی  هاست ک  سپاه قوس با مأموریتی برون پاسواران، سا 

 شوه در د.ق.ا.ج.ا.ا. است.ک  خود داللت بر تمش در راستای تحقق یکی از مفاهیا یاد
 

  نتیجه
آفرینی  نقال عالا است. نقش درنظر گرفتخ یک دیباچ  برای قوانیخ اساسی امری رایج در اقصی 
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عنوان یکی از اسناد حقوق اساسی، غیرقابل انکار است. ایهخ   ها ب  شگرف و روزافبون ایخ دیباچ 
مغتنمهی که  در د  خهود جهای داده،     های بسهیار   رغا ظرفیت درحالی است ک  د.ق.ا.ج.ا.ا. علی

ههای ناصهواب از ماهیهت و ارزش     چنوان محل توج  قرار نگرفت  است. ب  نظر برخهی، برداشهت  
 های ایخ منبخ حقوقی بوده است. منوی از ظرفیت حقوقی ایخ دیباچ ، مانعی در مسیر بهره
 را در پی داشت  است: های قوانیخ اساسی نتایج زیر بررسی تطبیقی د.ق.ا.ج.ا.ا. با سایر دیباچ 

  تهوجهی میهان    ههای قابهل   های قوانیخ اساسی، شهباهت  با وجود تنوع بسیار زیاد دیباچ
 های قوانیخ اساسی وجود دارد. محتوای د.ق.ا.ج.ا.ا. و بسیاری از دیباچ 

  آور  عنهوان منبهخ الهبام    های قوانیخ اساسی در کشهورهای مفتلهم به     استفاده از دیباچ
ها، تفاوت معناداری از  اج است. د.ق.ا.ج.ا.ا. در مقایس  با سایر دیباچ سرعت در حا  رو ب 

 حیث ارزش حقوقی نوارد.

  المللی از حیث مبنای  های قوانیخ عادی و معاهوات بیخ های قوانیخ اساسی با دیباچ  دیباچ
 توانو دقیق باشو. حقوقی، کیفیت ارا   و غیره متفاوت هستنو و مقایس  میان اینها نمی

انیخ بررسی ابعاد مفتلم د.ق.ا.ج.ا.ا.، برخی ابهامات موجود پیرامون ایخ سنو حقوقی را هم
 آشکار ساخت  است:

 ههای   رغا برخهی از برداشهت   بازخوانی سیر تاریفی تصویب د.ق.ا.ج.ا.ا. نشان داد ک  علی
رایج و با توج  ب  مجموعۀ عوامل دخیل در اعطای ارزش و اعتبار حقوقی ب  یک سهنو،  

 دیباچ  از ارزش و اعتبار حقوقی برخوردار است.ایخ 

  عنوان ابباری جهت تفسیر اصو  مفتلم ق.ا.،  در خصوص امکان استفاده از د.ق.ا.ج.ا.ا. ب
رسهو د.ق.ا.ج.ا.ا. فراتهر از تفسهیر، آثهار      نظهر مهی   توان ادعای اجماع نمهود. لهیکخ به     می
ا ناصواب از ق.ا.ج.ا.ا. خواهو ها موجب فه توج  دیگری ها دارد ک  عوم توج  ب  آن قابل

گر مسیر فها صحیح و دقیق ق.ا. و نظام جمهوری اسممی است.  بود. د.ق.ا.ج.ا.ا.، ترسیا
 دارد.« حقوق اساسی»ب  تعبیری د.ق.ا.ج.ا.ا.، ظرف ق.ا. است و اعتبار 

 طلبوه بها وجهود ایهخ، بررسهی      بررسی استنادپذیری د.ق.ا.ج.ا.ا. خود مجالی مستوفی می
محتوا، ادبیات و ساختار زبانی د.ق.ا.ج.ا.ا. نیب روشهخ نمهود که  اسهتناد به  ایهخ        اجمالی

دیباچ ، با اِشکا  جوی مواج  نیست و بستر حقوقی الزم جهت تأثیرگذاری کهمن ایهخ   
 دیباچ  در نظام حقوقی ایران موجود است.



 259  ...اساسی قوانین های دیباچه اعتبار و کارویژه در تأملی

 منابع و مآخذ
 الف( فارسی

 ها کتاب -
، تههران: شهرکت   1متهرجا: محموحسهخ لطفهی،       (، دورۀ آثار افمطهونه 1398ن )افمطو .1

 .سهامی انتشارات خوارزمی

(، قانون اساسی در نظهام حقهوقی ایهران، تههران:     1388ایمانی، عباس و قطمیری، امیرررا ) .2
 .نامۀ هستی

 .، تهران: مجو2المللی،    های بیخ (، حقوق سازمان1391زاده، ابراهیا ) بیگ .3

، تهران: کتابفانهۀ گهنج   55الملل عمومی،    وق بیخحق ،(1395) ریایی بیگولی، محموررا .4
 .دانش

 .(، حقوق اداری، تهران: سمت1383طباطبایی مؤتمنی، منوچهر ) .5
(، حقهوق اداری تطبیقهی حاکمیهت قهانون و دادرسهی      1385طباطبایی مؤتمنی، منوچهر ) .6

 .، تهران: انتشارات سمت1اداری تطبیقی در چنو کشور ببرگ،   

 .، تهران: نشر میبان1(، حقوق اساسی،   1380وچهر )طباطبایی مؤتمنی، من .7

 .(، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میبان1395قاری، ابوالفال ) .8
 .(، تاریخ مشروط  ایران، تهران: امیرکبیر1379کسروی، احمو ) .9

، تهران: انتشهارات  1(، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسممی ایران،   1394کعبی، عباس ) .10
 .شجویی دانشگاه امام صادق )ع(بسیج دان

، 2(، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسممی ایران،   1373الویخ ) مونی، جم  .11
 .تهران: نشر همراه

(، صورت مشرو  مذاکرات مجل  1364مشرو  مذاکرات مجل  بررسی نهایی قانون اساسی ) .12
 .انۀ مجل  شورای اسممیبررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسممی ایران، تهران: چاپف

، مرکهب  1(، مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسهممی ایهران،     1390زاده، محمو ) ملک .13
 .اسناد انقمب اسممی

گهذار، قها:    (، مبانی و مستنوات قهانون اساسهی به  روایهت قهانون     1385ورعی، سیو جواد ) .14
 .دبیرخانۀ مجل  خبرگان قانون اساسی

: تههران ، 2 و 1 ج ایهران،  اسهممی  جمههوری  اساسهی  قوقح(، 1396محمو ) هاشمی، سیو .15
 .میبان

 عهوالت  دیهوان  آرای پرتهو )در  اداری حقوق اصو (، 1391) یعل ی،و مشهو یمهو هواونو، .16
 .خرسنوی نشر: تهران، 2   ،(اداری



 1400و تابستان  ، بهار1، شمارۀ 12مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     260

 مقاالت -
بازشناسهی اصهو  کلهی    »، الهم(،  1394اصهغر )  امامی، محموه شاکری، حمیوه فوایی، علهی  .17

 .32، فصلنامۀ حقوقی مجو، ش «باچۀ قانون اساسیحقوقی در دی

، مجلهۀ علمهی تفصصهی    «هنر حقوقی دیباچۀ قهانون اساسهی  »، ب(، 1394امامی، محمو ) .18
 .9کانون وکمی دادگستری منطقۀ فارس، ش 

 .11های حقوقی، ش  ، پژوهش«سازی نظا حقوقی مسأل  اساسی»(، 1386زاده، جواد ) تقی .19
 .16، مجلۀ کانون، سا  چهل و سوم، ش «وقیزبان حق»(، 1378حبیبی، حسخ ) .20

رویکردهای تفسیری قانون اساسی بها نگهاهی به  نظریهات     »(، 1393ررایی، حسیخ )  خلم .21
 .7، فصلنامۀ دانش حقوق عمومی، ش «شورای نگهبان

، مجلۀ کانون وکهم،  «اصو  منطقی حاکا بر تفسیر قانون اساسی»(، 1383کاتوزیان، ناصر ) .22
 .187و  186ش 

 قانون ی مقوم  نقش»(، 1393زعیا، امیرحسیخه اصغری محموررا ) عباسعلیه اصل کعبی، .23

، «ایران اسممی جمهوری اساسی رسالتهای قانون و اهواف شناخت و تفسیر اصو  در اساسی
 .10دانش حقوق عمومی، ش 

پهذیری مقومهۀ قهانون     قابلیهت اسهتناد  »(، 1397اکبر و سجادی، سهیو سهعیو )   گرجی، علی .24
 .29، ش «وری اسممی ایران، حقوق اساسیاساسی جمه

، «نقو کتاب مبانی حقوق اساسهی جمههوری اسهممی ایهران    »(، 1397زاده، ابراهیا ) موسی .25
 .5های علوم انسانی، ش  پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنام 

جایگاه و صمحیت قوۀ مجری  در نظام حقهوق اساسهی ایهران در    »(، 1392نیکونهاد، حامو ) .26
، مجموعۀ مقاالت اولیخ همایش ملی قهوۀ مجریه  در حقهوق    «قانونگذار اساسی پرتو انویشۀ

اساسی جمهوری اسممی ایران، تهران: معاونت تهوویخ تنقهیح و انتشهار قهوانیخ و مقهررات      
 .ریاست جمهوری

دنبالۀ نانوشتۀ اصو  نوشتۀ قهانون اساسهیه نگهاهی تحلیلهی به       »(، 1398نیکونهاد، حامو ) .27
های اساسهی در تجربه  حقهوق اساسهی جمههوری اسهممی        صادیق روی پیوایش، اعتبار و م

 .، مجموعۀ مقاالت نفستیخ همایش ملی اصو  نانوشت  قانون اساسی«ایران

 فصهلنامۀ  ،«اساسی قانون بازنگری شورای مذاکرات حقوقی ارزش»(، 1383) مجتبی واعظی، .28

 .3اساسی، ش  حقوق

 

 ها نامه پایان -
ی قانون اساسی با تأکیو بر مورد  ررسی قابلیت استنادپذیری دیباچ (، ب1391سجادی، سیو سعیو ) .29



 261  ...اساسی قوانین های دیباچه اعتبار و کارویژه در تأملی

 .نامۀ کارشناسی ارشو حقوق عمومی، دانشگاه شهیو بهشتی ایران و فرانس ، پایان
(، کارکردهای عملی مقومۀ قانون اساسی در قوانیخ اساسی جمهوری اسممی 1394زاده، علی ) نقی .30

 .ارشو حقوق عمومی، دانشگاه عمم  طباطبایی نامۀ کارشناسی ایران و کانادا، پایان
 

 اسناد -
 .16/5/58روزنامۀ جمهوری اسممی ایران، ب  تاریخ . 31
 

 ب( خارجی
- Books 

32. Cornell Saul (2008), Originalism on Trial: The Use and Abuse of History in 

District of Columbia v. Heller, Ohio State Law Journal, Vol. 69. 

33. Frosini Justin O (2012), Constitutional Preambles At a Crossroads between 

Politics and Law, ISBN: 978-88-387-6573-1. 

34. Tejada Javier Tajadura (1997), El preambulo constitucional, Granada: Comares. 

35. Voermans wim; Stremler marten; Cliteur paul (2017), Constitutional Preambles; 

A Comparative Analysis, Edward Elgar Publishing, ISBN: 9781785368158. 

 

- Articles 

36. Ginsburg Tom; Foti Nick; Rockmore Daniel (2013),“We the Peoples: The 

Global Origins of Constitutional Preambles”, The George Washington 

International Law Review 46/2. 

37. Himmelfarb Dan, “The Preamble in Constitutional Interpretation", Seton Hall 

Constitutional Law Journal 2. 

38. Klimas Tadas; Vaiciukaite Jurate (2008), “The Law of Recitals in European 

Community Legislation”, Journal of International and Comparative Law 15. 

39. Leiter Brian; Handler Carole E.; Handler Milton (1990), “A Reconsideration of 

the Relevance and Materiality of the Preamble in Constitutional Interpretation”, 

Cardozo Law Review 12. 

40. Orgad Liav (2010), “The preamble in constitutional interpretation”, International 

Journal of Constitutional Law, Vol. 8 No. 4. 


