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 شگفتاریپ
ان یست و بیده نیپوش یسكنگهبان بر  یگاه شورایت و جایاهم

و مقام معظم  ینیانات امام خمی، بیاساسدات مصرح در قانون یكتأ
ن مجال یدر ا نهادن یگاه ایت و جایدر خصوص اهم (یمد ظله العال)یرهبر

  .گنجدینم كاند
 یحقوق یمشورت یعنوان بازوبه« نگهبان یشورا یدهكپژوهش»
نگهبان در  یبه شورا یمشورت اتنظر یبر ارائهعالوه نگهبان، یشورا

 یهاو اساسنامه یاسالم یمجلس شورامصوبات  انطباقخصوص 
 یاربردكو  ی، راهبردیبه مطالعات نظر ،یمصوب دولت با قانون اساس

ن یا .پردازدیم یدر خصوص موضوعات مختلف حقوق اساس
« نگهبان یقات شورایز تحقكمر»با عنوان  7916ه از سال كده كپژوهش

ستعد و م جوان یروهایر با استفاده از نین مسیدر ا ،شدس یسأت
 و یعلم یاز جامعهی، موضوعات مختلف مورد نیو حوزو یدانشگاه

 یپژوهش یازهاین نیهمچننگهبان و  یشورا یهاتیمرتبط با صالح
ار قرار كت در دستور یب اولویترتو به كرده ییشناسا را نگهبان یشورا

 یها، گزارشیپژوهش -یه ثمرات آن در قالب مقاالت علمك داد
 یعلم یمختلف به جامعه یهاتابكو  یارشناسك یها، گزارشیپژوهش
 .شده استم ینگهبان تقد یو شورا
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 یدهكپژوهش یعلم یهاتیاز ثمرات فعال یكیز یتاب حاضر نك 76
 .ردیگیقرار م یعلم ینون در منظر جامعهكنگهبان است كه ا یشورا

 یدكتر عباسعل یاستاد گرانقدر آقانجا از زحمات یه در اكسته است یشا
را  مجموعهن یا ف مقاالتیتأل كه یپژوهشگران یو تمام ییاكدخد

ق یها توفآن یرده و از خداوند منّان براكر كمانه تشی، صمداشتندبرعهده 
وشش كن ینامبردگان و همچن یاركن اگر همیقیبه .مینكروزافزون طلب 

 یآرا و همهراستار، صفحهیاز جمله مسئول انتشارات، و ییعوامل اجرا
تاب سهم داشتند نبود، امروز شاهد به كن یا یسازه در آمادهك یزانیعز

  .مینبود ین تالش علمیثمر نشستن ا
ن یاز جمله ا یت به مصون نبودن محصوالت بشریبا عنادر انتها 

دان شمنینظران و اندصاحب یاز خطا و اشكال، از همه یتالش علم
ت یفیك یقاارت یش در راستایصائب خو اتنظر یم از ارائهیتقاضامند

 .غ نورزندیده دركپژوهش یهاتیر فعالین اثر و سایا
 

 ه التكالنيق و عليو من اهلل التوف
 نگهبان یپژوهشكده شورا

1137 بهار



 

 

 
 
 
 
 
 

 مقدمه
از ملزومات حكومت محسوب  یكی یامروزه وجود قانون اساس

ها انگر آمال و اهداف ملت، چارچوبیهر كشور ب یقانون اساس .شودیم
در  .حكومت آن كشور است یاساس یمدنظر و ساختارها یط كلو ضواب

د و یب رسیپس از نهضت مشروطه به تصو ین قانون اساسیز اولیران نیا
دو، تا نیه شد كه ایز تهین یمتمم قانون اساس یپس از مدت كوتاه

  .معتبر بودند یانقالب اسالم یروزیپ
انقالب  یروزیپ ش ازی، پیبه عنوان رهبر انقالب اسالم ینیامام خم

س قانون ینوشیپ یهیبودند و فرمان ته ین قانون اساسیبه فكر تدو
س پس از فراز و ینوشین پیا .از صاحبنظران دادند یرا به برخ یاساس

مجلس »مركب از منتخبان مردم با نام  ی، به مجلسیراتییو با تغ ییفرودها
رات ییقات و تغارائه و با اصالحات و الحا« یقانون اساس یینها یبررس

« رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس»ب شد و به عنوان یتصو یمتعدد
سال ن قانون پس از دهیا .دیرس ینید امام خمییب مردم و تأیبه تصو

د ییمثبت مردم و تأ یشده و با رأ یبازنگر ینیاجرا، با دستور امام خم
 .رهبر انقالب، تاكنون مُجراست

 یقانون اساس»، یقانون اساس یقدمهن عبارت میح نخستیبه تصر
و  یاسی، سی، اجتماعیفرهنگ ین نهادهایران مبیا یاسالم یجمهور
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است كه  یران بر اساس اصول و ضوابط اسالمیا یجامعه یاقتصاد 78
در اصول متعدد قانون  .«باشدیم یامت اسالم یانعكاس خواست قلب

ن یالبته ا .است كامالً آشكار ین اسالمیر اصول و موازیز تأثین یاساس
برده  یابهره یات بشرین قانون، از تجربین ایست كه در تدویبدان معنا ن

در كنار هم و مزج  یو عقل ینقل یهانشده، بلكه بنا بر استفاده از آورده
 یاست به مبان ین قانون ضرورین اییرو در تبنیاز ا .آنها بوده است

ن اصول ییكه در تب یامر ز توجه كرد،ین یاصول قانون اساس یو نقل یعقل
انقالب  یبانبه م یتوجهیب .ردیگیمدنظر قرار مكمتر  یقانون اساس

برآمده از دل انقالب،  یح اصول قانون اساسین و تشرییدر تب یاسالم
 .شودیر با متن و روح آن میمغا یریموجب تفاس

 یقانون اساس یب به چهار دهه از اجرایبا توجه به گذشت قر
 ین خصوص از سویدر ا ییهاهیجاد رویران و ایا یماسال یجمهور

ص ینگهبان، مجمع تشخ یگانه، شوراسه ی، قوایان اعم از رهبریمجر
ن ییتواند در تبیل آنها میها و تحلهین رویمصلحت نظام و ...، توجه به ا

ن با توجه به ین قانون مؤثر باشد. همچنیر ایو تفس یاصول قانون اساس
ز نظارت بر مصوبات یو ن یر قانون اساسیان در تفسنگهب یگاه شورایجا

، نظرات ین شرع و قانون اساسیرت با موازیمجلس از جهت عدم مغا
برخوردار است. به عالوه، توجه  ییگاه واالیان از جاین مین شورا در ایا

آن موضوع در دوران  ینهیشیو پ یب اصول قانون اساسیتصو یبه سابقه
ورود آن  ییو چرا یواند در فهم مراد مقنن اساستیز میش از انقالب نیپ

راهگشا باشد. در كنار ابعاد مذكور، توجه به  یموضوع به قانون اساس
ن یز همواره در شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین یقیمطالعات تطب

ن نقش یز از این ین بوده است و در مطالعات حقوق اساسیآفرنقش
 شود.یكاسته نم
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 یدر خصوص قانون اساس یمقاالت متعددهرچند تاكنون كتب و  70
 یستهیز شایخود ن یران نگاشته شده كه در جایا یاسالم یجمهور

جانبه در جامع و همه یشرح یخال یجا یر و قابل استفاده است، ولیتقد
كه ابعاد فوق را در نظر داشته  یك از اصول قانون اساسیخصوص هر

 حوزهاز پژوهشگران  یرو جمعنیاز ا .شودیباشد، به شدت احساس م
 ینجانب گرد هم آمده و با هدف نگارش شرحیر نظر ای، زیحقوق عموم
 .شروع به كار كردند یك از اصول قانون اساسیجامع بر هر

ا چند اصل از یك یك از پژوهشگران، نگارش شرح ین كار، هریدر ا
خود بر عهده گرفته و  یرا بسته به مطالعات تخصص یاصول قانون اساس

صورت مكتوب در مورد آن اظهارنظر ن بهیرینگارش متن، سا پس از
رامون متنِ ینجانب، نظرات پیبا حضور ا یات در جلسهیكرده و در نها

با توجه به مباحث  سندهیشده و سپس نو یبندشده جمعنگاشته
 .كرده است ییمطروحه، متن را اصالح و نها

ن یكه تاكنون در ا یینسبت به كارها یز متعددین مجموعه وجوه تمایا
ر اشاره كرد: یتوان به موارد زیعرصه انجام شده است، دارد كه از آن جمله م

؛ ین اصول قانون اساسییدر تب ین اسالمیو مواز یانقالب اسالم یتوجه به مبان
 یدر قانون اساس یموضوعات مطرح در هر اصل قانون اساس ینگاه به سابقه

كه در  ین و مقرراتین قوانیو همچن یسمشروطه، مشروح مذاكرات قانون اسا
ب یران به تصویا یاسالم یجمهور یخصوص آن موضوع، در نظام حقوق

نگهبان در مورد هر اصل قانون  یده است؛ توجه به نظرات مختلف شورایرس
ر نظرات شورا؛ در نظر داشتن ارتباط یو سا یریاعم از نظرات تفس یاساس

ت یو در نها یقیتوجه به مطالعات تطب گر؛یكدیبا  یاصول مختلف قانون اساس
 اصل مورد بحث. یو عمل ینظر یشناسبیو حسب مورد، آس

ك از پژوهشگران بسته ین كار، هریشروع ا ینكه از ابتدایبا توجه به ا
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ا چند اصل از اصول قانون یك یش، شرح یخو یمطالعات ینهیشیبه پ 76
ب اصول قانون یترتشده با ب مقاالتِ آمادهیرا برعهده گرفت، ترت یاساس
شده، با م بر آن شد كه مقاالت آمادهیرو تصمنیاز ا .ستیمشابه ن یاساس

ن ی، در كنار هم قرار گرفته و مجلدات ایتوجه به فصول قانون اساس
قرار دارد،  یآنچه در برابر خوانندگان گرام .ل دهدیمجموعه را تشك

مقاله در شرح  یك ین مجموعه است كه در بردارندهیجلد از ا چهارمین
ن پژوهشگر پژوهشكده آقای مصطفی منصوریا) یقانون اساس 711اصل 

ز ین مجموعه نیا یدوارم كه مجلدات بعدیام .باشدیم (شورای نگهبان
 .كشور عرضه شود یانتشار آماده شده و به جامعه علم یبرا یزودبه

هر  شبرد آن بهین مجموعه و پیا یهیكه در ته ینجا از تمام كسانیدر ا
شان را از خداوند یقات روزافزون اینحو مؤثر بودند، تشكر كرده و توف

 .متعال خواهانم
 

 ییكدخدا یدكتر عباسعل
  یاسيدانشكده حقوق و علوم س یئت علميعضو ه

 دانشگاه تهران



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 یقانون اساس یکصد و هفتاد و هفتماصل شرح 
 (مصطفی منصوریان)



 

 



 

 

 یکصدو هفتاد و هفتماصل 
 

در  ،بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانقانون اساسي:  711صل ا
  گيرد.ترتيب زير انجام ميري بهموارد ضرو

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب 
جمهور موارد اصالح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي يسئبه ر

 نمايد:ب زير پيشنهاد ميبا تركي
 ؛اعضاي شوراي نگهبان ـ7 
 ؛گانهرؤساي قواي سه ـ2 
 ؛اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ3 
 ؛پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ4 
 ؛ده نفر به انتخاب مقام رهبري ـ5 
 ؛زيرانو يأتسه نفر از ه ـ6 
 ه؛قضايي يسه نفر از قوه ـ1 
 ي؛ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالم ـ8 
 ن.سه نفر از دانشگاهيا ـ9 
 كند.كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي يشيوه 
 يييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرامصوبات شورا پس از تأ 

 رسد.پرسي بكنندگان در همهعمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت
 الزم نيست. «يبازنگري در قانون اساس»پرسي ونهم در مورد همهرعايت ذيل اصل پنجاه 
قوانين و مقررات  يمحتواي اصول مربوط به اسالمي بودن نظام و ابتناي كليه 

 هاي ايماني و اهداف جمهوري اسالمي ايران و جمهوريبراساس موازين اسالمي و پايه
 يبه آرا ءامور كشور با اتكا يو امامت امت و نيز ادارهاليت امر بودن حكومت و و

 .ايران تغييرناپذير است ميعمومي و دين و مذهب رس

 مصطفي منصوريان

 دهيچك
منظور پاسخ به تغییرات زمانی سو، بههای حقوقی از یك ی نظامعمده

و توجه به حق مردم در تعیین سرنوشت خود، سازوكار مشخصی را برای 
 منظوربهدهند و از سوی دیگر، قانون اساسی اختصاص می بازنگری در

حقوقی، اعمال  -ترین سند سیاسیعالی عنوانبهصیانت از قانون اساسی 
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ها و تشریفات پیچیده و دشواری مواجه بازنگری در آن را با محدودیت 65
قانون اساسی ایران، فرایند رسمی  711سازند. بر همین اساس نیز اصل می

قانون اساسی را مشخص كرده و به ترسیم مراحل مختلف آن، بازنگری در 
از پیشنهاد بازنگری تا تأیید نهایی بازنگری در قانون اساسی پرداخته و 

 چارچوب كلی حاكم بر اعمال آن را تبیین كرده است.
، نقش ضرورتدر این زمینه، مواردی مانند مرجع تشخیص 

حاكم بر تشكیل و جمهور در اجرای بازنگری، ضوابط حقوقی رئیس
ی شورای بازنگری، مبنای تغییرناپذیری برخی اصول، سازوكار اداره

های ذیل اصل، جایگاه مقام رهبری و نقش نظارت بر رعایت محدودیت
مسائل و  نیترمهممردم در فرایند بازنگری در قانون اساسی، از 

هایی هستند كه به دقت نظر بیشتر نیاز دارند و این پژوهش چالش
 ها پاسخ دهد.رصدد است با رویكردی تحلیلی به آند

غیر از مقام ی ضرورت بازنگری به امكان واگذاری تشخیص اولیه
جمهور در اجرای به منطوق اصل، مسئولیت رئیس تمسكرهبری با 

نظارت مطلق مقام رهبری بر مصوبات  و بازنگری در قانون اساسی
 اند.ن پژوهشهای اییافته نیترمهمشورای بازنگری، از 

 دواژگانیكل

اصالح قانون اساسی، اصول تغییرناپذیر،  قانون اساسی، 711اصل 
 هایبازنگری در قانون اساسی، پیشنهاد بازنگری، شورای بازنگری، محدودیت

 پرسی.بازنگری در قانون اساسی، نظارت بر اصالحات قانون اساسی، همه
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 مقدمه
قی و واالترین میثاق ملی حقو -سند سیاسی نیترمهمقانون اساسی 

، عمومیت و استحكام تیكلدلیل اهمیت آن باید از جامعه است كه به
دهند. این تغییر  یآسانبهنتوانند آن را  زمامدارانكافی برخوردار باشد تا 

ترین سند ترین منبع حقوق اساسی و شاخصمهم معمول، طوربهقانون 
)اعم از دولتی و غیردولتی(  اجتماعی كنشگران یاالجرا برای كلیهالزم

مراتب قواعد و در رأس سلسله داشتهقوانین كشور برتری  بر واست 
قانون  یاهمیت ویژه مندرج در نظام حقوقی داخلی یك كشور قرار دارد.

دلیل ارتباط این قانون به ،اساسی و برجسته بودن آن در میان سایر قوانین
رو، احترام به ایناز  است.سیاسی هر كشور  ـ حقوقی یكلبا ساختار 

های معنای تضمین ثبات و تداوم و استحكام چارچوبقانون اساسی به
از جمله  (7)كشور و نظام سیاسی مستقر در هر جامعه است. ـ دولت

پاسداری از برتری قانون اساسی نیز آن  ،ملزومات این مسئله و در واقع
كه سهولت در بازنگری و تغییر داد؛ چه این یراحتبهاست كه نتوان آن را 

جا كه موجب ظهور و بروز تزلزل در نهادهای تغییر قانون اساسی، از آن
كه همواره مستعد را كننده است و قانونی شود، نگرانسیاسی كشور می

بر  اساسی و بنیادی دانست. یتوان قانوننمی ،تغییر و بازنگری باشد
در  بازنگرییند افر كهموجب شده است مهم توجه به این همین اساس، 

  (6).و خاصی باشد ن، تابع تشریفات پیچیدهومد غالب قوانین اساسی

                                                                                                                  
وچهارم، تهران، میزان، چ بیست، های حقوق اساسیابوالفضل، بایسته پناهی،قاضی شریعت .1

 .86، ص 7988

ند. در ا( موسومRigid Constitutionsناپذیر یا سخت )این قوانین به قوانین اساسی انعطاف .2
شود، قانون اساسی شناخته می عنوانبهآنچه  ریتانیاهای حقوقی مانند بمقابل، در برخی نظام
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