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Abstract 
After the process of codification of the Constitution, with all its complexities of 

review, a number of unwritten procedures and rules are formed around each 

principle of the Constitution or even separately which are occasionally appeared as 

the conditions and bounds for the principle of the Constitution. Such rules are 

sometimes so prominent and superior that are able to alter the competence of the 

public authorities. Representing a true, precise image of constitutional system would 

not be possible without explaining such rules. Therefore, a methodological 

drawback can be indicated in the current description of the Constitution. Moreover, 

considering this issue is important in the sense that it can enlighten the more 

profound layers of the Constitution of Islamic Republic of Iran, resulting in a better 

recognition of this Constitution. In the present study, one of the unwritten principles 

of the Constitution of Islamic Republic of Iran, named Supreme Council of the 

Cultural Revolution, is investigated. The process of formation and development of 

the council is explored. The condition in which the council was established as well 

as the story of its setting, despite the challenges, is described. 
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 چکیده
 یاو قواعدد نانوشد ه هایهرو یجتدربه یبازنگر یخصوص با دشواربهاساسی  انونق ینپس از تدو

 یو حددود قیودکه همچون  گیردیمس قل از اصول قانون اساسی شکل م یادر اطراف هر اصل 
ندد کده در و مم از یدرقواعد نانوشد ه گداچ اندان خ  ین. اشوندیاساسی ظاهر م انونبر اصل ق
 هقانون اساسی نوش  در واند قواعد نانوش ه ین. اما اون ادهندیم ییرحکومت تغ یقوا یتصالح

قواعدد را  نیداساسدی ا اصدول قدانون یحدر توض یحقوق اساس یهاک اب یسندگاننو اند،یامدچن
موضدوعا   ینا یبترتینو بد کنندیاز قانون اساسی بسندچ م یشکل یفیو به تعر کردچم العه ن
 یواعددق یناند یحتوضد بددون کدهی. درحالکننددیخدار  م یمسائل حقوق اساسد یرۀرا از دا

 یدرادیا رنظد نیداز ا ینارائه داد. بندابرا یاز نظام حقوق اساس یقدرست و دق یریتصو توانینم
 یدناز ا یکدیمقالده  یدنوارد اسدت. در ا یاز حقوق اساس یشانا یصور یفبه تعر یشناخ روش

. کاویمین را مو تکامل آ یریگشکل ۀ. نحوکنیمیم یرا بررس یرانا یحقوق اساس ۀاصول نانوش 
ز و سدسس هدر رو یستأسد ی یدر اه شرا یانقالب فرهنگ یعال یداد که شورا یمخواه یحتوض
اصدل نانوشد ه  یکشورا ب واند در مقام  ینآنکه ا برای. شد مس قر ،هااالش با وجودآن،  چیگاجا

 کند؟ یترعا یدرا با ی یاه شرا ،ظاهر شود
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 مقدمه

است که از  یاسالم یمجلس شورا یقمقننه از طر ۀاعمال قو»سی قانون اسا 58موجب اصل  به
در عمدوم  یاسدالم یمجلس شدورا» 71بنابر اصل  ینهمچن .«شودیم یلمردم تشک یندگاننما

 صددر طبدق ینهدابدر اعالوچ ،«یدقانون وضع نما تواندیمسائل در حدود مقرر در قانون اساسی م
 یاراخ  تواندی. مجلس نمیستن یقابل واگذارو  استقائم به شخص  یندگیسمت نما» 85اصل 

قدانون اساسدی نوشد ه  یحا تصدر یدندر کنار ا«. واگذار کند یأتیه یارا به شخص  یقانونگذار
عام برخاس ه از قدانون اساسدی  یتصالح ینشد و ا یجادشورای عالی انقالب فرهنگی ا یجتدربه

. شددندنانوشد ه ظداهر  یهمچدون اصدل جیتدرعبارا  به ینکرد. ا یدمق یلنوش ه را با عبارا  ذ
بده انقالب بود که گف ده بودندد:  یداز رهبر فق یابر جمله یاصل نانوش ه مب ن ینا یمتعز ۀنق 
 «آثدار دادچ شدود یبترت یدبا نمایدیکه شورای عالی انقالب فرهنگی وضع م یضوابط و قواعد»

 (.171: 1368)مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 
 یو سسس در گدام بعدد یافتتداوم  یزن یرهبر یبعد و در گف ارها یهادر سال کردیرو ینا
با مصوبا  شدورای عدالی انقدالب فرهنگدی رد  یر مغا یلدلرا به جلسم ۀنگهبان مصوب یشورا

کردچ  مهوری اسالمی طیکه شورای عالی انقالب فرهنگی از آغاز نظام ج یتحوالت ینجاکرد. در ا
شدورای  یگداچنگهبدان جا یشورا یاز سو یموضع ینشد و با اعالم ان دییجد ۀوارد مرحل ،بود

 یکدیمقالده بده  ین. در ادر پی داشترا  ییهابحث یدر نظام حقوق عموم عالی انقالب فرهنگی
در  پدردازیم.، میموضوع که تاکنون کم ر بدان توجه شدچ است ینمربوط به ا یهااز بحث یگرد

شدورای عدالی انقدالب  ییددتأ یامربوط به رد  ینجابحث ما در ا که یمکن یادآوری یدآغاز بحث با
 توانددینک ه م ینبه ا توجهیی. باست ناخ ه نشدچنوش ه شکه در قانون اساسی  یستفرهنگی ن

 یخواهو مشدروطه یعالوچ من ق حقدوق اساسده. بباشدداش ه  یاز بحث در پ ییهاسوءبرداشت
خدار  از  یقانون اساسی را با نهادها یاع ا و نهادها ییبدون نظار  و پاسخگو یقدرت تواندینم

بلکده مربدوط بده  ی )مقدام تجدویز(،بحث ما نه مربوط به هنجار حقدوق ینکند. بنابرا یدآن تحد
 .کندیم یفاکشور نقش ا یقانون ینهادها یاناست که در م)مقام توصیف(  یاسیس ی یواقع

اسدت.  یدرانامهوری اسدالمی ج یاسیسمهم نظام  یاز نهادهاشورای عالی انقالب فرهنگی 
 یکده قدانون کندیم یباز یرانا یفرهنگ یما عمدچ در ساخت تصم ینقش ی ینهاد در وضع ینا

 یددچد یضدرورت یدز،قانون اساسدی ن یدر بازنگر یو ح  چنشد یبدادن به آن تصو یترسم یبرا
و  یلتشدک یراهدم بد یخاصد یتا در م ن قانون اساسی نوش ه در  شود. قانون عاد چ استنشد
بده  یعداد یناز قدوان یدر ضدمن برخد یولد ،آن وضع نشدچ یتمورأو م یفو شرح وظا یستأس
 یدناز ا یامددنن یانبه م ی، ذکرینوجود ا با (.466 :1387 رپور،شناخ ه شدچ است )مه یترسم

 یدران،ا یاسدیس یکه آن را، در نظام حقدوق یستن ینقانون اساسی مانع از ا ۀنهاد در م ن نوش 
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 یفداا یفرهنگد یهایاسد گذاریدر س ینهاد نقش مهمد ینبلکه ا یم،ندان یثر و قدرتمندؤد منها
را در موضدوعا   یهمقننه و مجر ۀمهم قانون اساسی مانند قو ینهادها یتصالح یو ح  کندیم

 یاز نهادهدا یکدیعنوان شورا را به یناست که ا یثح ینو از ا کندیم ییقو تض یدتحد یفرهنگ
از سوی دیگر باید توجه داشت که صرف ان شار مصوبا  مربوط به کرد.  یبررس یدبا  . ا. یاساس

عنوان اصل نوش ۀ قانون اساسی منجر نخواهدد شدد، شورای عالی انقالب فرهنگی به تلقی آن به
ی اس وار شدچ است و بندابراین هدر پرسهمهبحث ما بر پایۀ م ن مصوب قانون اساسی در  اراکه

 نانوش ه خواهد بود.اصلی خار  از آن 

حقوقددانان  یکه برخ دهدیهم نشان م یران . ا. ا یو ادار یحقوق اساس یهابه ک اب مراجعه
از موضدوعا  حقدوق  یکیعنوان نهاد را به ینا 2یرانا یحقوقدانان حقوق ادار ۀو هم 1یحقوق اساس

 یهداز موضدوعا  در ا یکدیعنوان نهداد بده ایدن به توجهاند. کردچ یبررس یرانا یو ادار یاساس
در  ی،مهم یلموضوع خود دل این بهها در  یناز ا یو اخ صاص عنوان یرانا یو ادار یحقوق اساس

 یسندگاننو یداز د روازایناست و  یاسیو س یحقوق ینهاد در زندگ ینا یانبر جر یل،دال یرکنار سا
پرداخ ده شدود و  یاقعدنهداد و ینضرور  داش ه تا به ان یو ادار یحقوق اساس یدرس یهاک اب
صدور   یدنا یدراراکده در غ ،شوند یبررس یو ادار یحقوق اساس یهاآن در در  هاییتصالح

 یلدلکشدور نخواهدد داشدت. بده یاز نظام حقدوق عمدوم یو کامل یحشناخت صح یندچحقوقدان آ
 شود.یم یبررس یحقوق ادار یهاخصوص در در بهنهاد  ینالزام است که ا ینهم

حدوزچ  یدنا یهداک اب یشد رکده ب دهدینشان م یران . ا. ا یحقوق اساس یهاک اب بررسی
 نظربدهاندد. نکردچ یبه شورای عالی انقالب فرهنگی اخ صاص ندادچ و آن را بررسد یعنوان مس قل

 یدفو تعر یشناسروش یکاز  یناش یک اب حقوق اساس یکبحث در  ینکنار گذاش ن ا رسدیم
از آنجا کده در مد ن قدانون اساسدی  یعنی ؛است دچبو یوق اساسموضوعا  حق ۀدر م الع یصور
 یمحملد روازاین ،مربوط به شورای عالی انقالب فرهنگی وجود ندارد ید اصل ید و نه ماهو یشکل
از موضوع بحدث خدار   یصور یفیو بنابر تعر یستن یحقوق اساس هایباآن در ک  یبررس یبرا

 یدنهراندد کوتداچ، بده ا یدر صدفحات ی،حقوق اساسد یهااز ک اب یگرد ۀدس  کهیاست. درحال
 ۀدربدار یحیتوضد یران . ا. ا یدو دس ه ک اب حقوق اساس یناز ا یکهیچ دراند. پرداخ ه وعموض

 دوم تنها گف ه شددچ ۀدس  یهاموضوع ارائه نشدچ است. در ک اب ینا یعدم بررس یا یعلت بررس

                                                           
اند: رسی کردچرا بر شورای عالی انقالب فرهنگی زیر منابعاساسی  . ا.  قوقح یهالفان ک ابؤاز م .1

زیر این موضوع را  یها. ک اب444-446: 1386محسنی،  و ؛ نجفی اسفاد466-467 :1387مهرپور،

اند: دچن نکرعلت عدم م العه بیا ۀاساسی ایران بررسی نکردچ و توضیحی دربار قوقعنوان موضوع حبه

 .1391، ؛ ملک افضلی اردکانی1390؛ غمامی، 1374؛ شعبانی، 1393؛ محمدی گرگانی، 1393 هاشمی،

ر اند: امامی و اس وادچرا بررسی کر ورای عالی انقالب فرهنگیا  حقوق اداری زیر شها و جزو. ک اب2

 (.1378) جمند؛ امیرار103-110، 1393سنگری، 
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 یدر نظام حقوق یبر مفهوم قانونگذار یمب ن و اع بار مصوبا  آن در اصل یحقوق یتماه»: است
در مفهوم  یشهنظام است و ر یتبر مشروع یاساساً مب ن ینقوان گونهینا یتاست .... مشروع یرانا

 یفکدر یندر جهدان انداگراده  یرتعب ینا .(444 :1386 ی،محسن و اسفاد ی)نجف« دارد یتوال
 نددارد واضحیو حدود و ثغور  یستشن نو رو یقدق یحقوق یحیاما در مقام توض ،قابل فهم است

عالوچ عبدار  ه. بتواند بدون سازوکار و حدود مشخصی این فکر را بسذیردینمو یک نظام حقوقی 
 یندارد. اند یشد ریابهدام و اشدکال ب ،«نظام اسدت یتبر مشروع یاساساً مب ن ینقوان گونهینا»

حقدوق  ی. ابزارهدایستزبان حقوق ن ی،زبان ینو ان یستن ینهاد اساساً حقوق یک یبرا یحیتوض
 است.  یاف هسامان  ینظام حقوق ییابزارها ینان یاریند و به ایفو ظر یکبار یممفاه

 یکه نظریۀ حقوق اساس است یدر م العا  حقوق اساس یقانون اساسی فصل ۀنانوش  اصول
اهمدال و  ینقانون اساسدی بده آن نظدر نددارد و همد یحاست و در توض توجهیبه آن ب یراندر ا
اگراده پدیش از ایدن نیدز شدچ است.  یرانا یدر نظریۀ حقوق اساس ینابسامان موجب ال فاتییب

 انگارانهسدادچ»: اندنوشد هبرخی نویسندگان حقوق اساسی، گذرا، به این موضوع اشدارچ کدردچ و 
 خواهد بود اگر انین فرض کنیم که مح وای حقوق اساسی به قانون اساسی خ م خواهد شد ...

توان نقش نهادهای سیاسی مؤثر در ساخ ار کشور را کده واجدد اوصداف حقدوقی و الزامدی ینم
)کدخددایی، « دهندد، منکدر شددیمرا مدورد تصدریح قدرار  آنهاهس ند و قوانین اساسی بندر  

مشدکال  و اهمیدت  آنهدایک از ایشان با بررسی مدوردی و بحدث دربدارۀ یچه(، اما 22: 1393
 پدروایب تدوانیو بغرنج است و نم یچیدچمفهوم پ ینا یگر،د یاز سو. انددادچنشان را تذکر ینظر

و در  ی یشرا ینآورد. در ان یبحث ینان یلرا ذ یهر موضوع یاآن سخن گفت  ییدتأ یادر رد 
 یداشت تا مبدادا نظدام حقدوق اساسدرا نگه یاطجانب اح  بایستیم یموضوع ینمواجهه با ان

 به سراغ بحث رفت. یدبا یو حزم یشیاندمآل ین. با انیندبب یبآس

اصدول  یندر اطدراف اند یحا توضد یاز بحدث، گداه یدرک نظدر ینان یابنظر در غ به
نهادهدا هدم در  یدنا یننکردچ است. همچند یینوجوچ موضوع را تب ۀنارسا بودچ و هم یانانوش ه

 ،انددها افزودچابهام امنۀد بر و نبودچ پذیربینییشاس قرارشان شفاف و پ یانخود در جر هاییهرو
معلدوم نبدودچ و  یحقدوق یمراتب هنجارهدامصوباتشان در سلسله یگاچمثال جا یکه براطوریبه

 داش ه است.  یدینوسانا  شد

از  یکدی ،نددارد یدراندر قانون اساسی نوش ه ا یگاهیاگراه جا شورای عالی انقالب فرهنگی
در عمل و در ساخ ار  نظر ینشور است و از اک یامور فرهنگ یتثر در تمشؤم یحکوم  ینهادها
 یحتوض یرانا یاساس یاز نهادها یکیعنوان به یدبا نظر ینو از ا کندیم یفاقدر  نقش ا یقیحق

 یف،)شدر «یرقدانونیغ ینهداد قانونگدذار»شورا بده  یندگاچ خ اب اید یناز ا یندادچ شود. بنابرا
: 1384 یف،)شدر «انددیدچنهاد قانونگدذار برنگزعنوان که مردم آن را به ینهاد» یا( 214: 1384
 قابل ان قاد است. ینظریۀ حقوق اساس یدگاچاز د ،(215
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 یاناز آن کرد. ب یفیتوص ینان یسادگبه توانینم ینهاد ینان یینو تب یحدر توض بنابراین
نظر گرف ه است کده بده یدچنهاد را ناد یناز ا یشورای عالی انقالب فرهنگی وجوه ۀدربار مذکور

قدانون  ۀاز اصدول نانوشد  یبرخوردار نبدودن از درکد یلدلبه یرانا ینظریۀ حقوق اساس رسدیم
مسائل  ینبا ا یاروییکه شجاعت روتا زمانی ایران یدادچ است. حقوق اساس ینظر یناساسی ان

 ییبدر طبدل هنجارهداپیوسد ه اشم بر آن ببندد و  یرا نداش ه باشد و با انان عبارات «یواقع»
 یگشدودن راهد ینخواهدد بدرد. بدرا ییجاراچ به خیزدیاز آن برنم ییاست صدا یریوبد که دبک
موضدوعا   ینکه ب واند ا تجس اییهنظر یدقانون اساسی با« در»موضوعا   ینا ۀم الع یسوبه
جز پداک  یزیشورا ا ۀدربار هایییفمن ق قانون اساسی هضم و جذب کند. انان توص یلرا ذ

 ینا یبرا یدبا یرانا یحقوق اساس ینبنابرا یست،با آن ن یاروییاز رو یزو گر کردن صور  مسئله
 ییاب ددا ضدعو ینآن تدارک کند تا ب واند از ا یبرا اییهباشد و نظر یشیدچاند «یواقع» یتوضع

 کند. یرچنهادها ا ۀو من ق حکومت قانون را بر هم ودخار  ش

و نسدبت آن بدا مصدوبا   ینهداد ینوبا  اندنهاد نگهبان قانون اساسی در مواجهه بدا مصد اما
اسدت کده  یاز مسدائل بغرنجد یدزموضدوع ن ینمواجه است. ا ترییچیدچدشوار و پ یفۀمجلس با وظ

و  یابددآن ب یبدرا یحلدن وانس ه راچ ،از قانون اساسی ینظر یدرک یابدر غ یران،نگهبان در ا یشورا
ی و آشدف گی درک بدر اغ شداش مفهدوم د،، که در ادامه بررسی خواهیم کرخود نظریا از  یکیدر 

در  ییاست کده مبندا یننگهبان ا یشورا یموضوع برا یچیدگیدامن زدچ است. علت پ نظام حقوقی
نظدر را  ینا یمس ند ینان یابشورای عالی انقالب فرهنگی ندارد و در غ یبراقانون اساسی نوش ه 

از ورود بده موضدوع ابدا  ن اساسدی بدودچ،، که فاقد مبنای قدانودر موارد مشابه کهیدادچ است. درحال
 است.  دادچیارجاع م یبه رهبر کردند،یم یگیریپ اکه موضوع ر ییو نهادها کردچیم یزداش ه و پره

دسد ه از قواعدد نددارد و  یناز ا یاساساً درک یراندر ا یآنجا که نظام آموزش حقوق اساس از
 یدنکشدور بدا ا ۀدر قانون اساسی نوشد  مندر  ینسبت نهادها ۀدربار یبحث یشاپیشن وانس ه پ

 یقدانون ینهادهدا یدانموضدوعا  م یدندر ا یبحث کهیهنگام روازاین ،دس ه از قواعد طرح کند
 ینکده در مواجهده بدا اند شدودینهادهدا بدرمال م ینا سرگردانیو  یر ح شود،یم یداکشور پ
در پدس آن  ییکده مبندا کننددیم ییاظهارنظرهدا ینبنابرا ،ندارند یروشن یمبنا یچه ی یوضع

 یشداپیشپ یدرانا یاون نظریۀ حقوق اساس یز،مجلس ن ۀمصوب یندر خصوص ا ین. بنابرایستن
بدا  ینظدر نگهبدان در خدأ ورایشد روازایدن ،را م رح نکردچ بود یو بحثندیدچ تدارک  یپاسخ
 ابیدقانون اساسی داشد ند. در غ ۀم فاو  از قواعد نوش  ی یمواجه شد که ماه یموضوع ینان
موضوع شد و در مقام نگهبان و مفسر قانون  ینوارد ا پرواینگهبان ب یشورا ینظر یمبنا ینان

از آن در م ن قانون اساسی نبدود.  یاظهارنظر کرد که رد پا و نشان یموضوع در خصوصاساسی 
دامن نظریدۀ  یموضوع مهم ینان ۀبحث دربار یاباست که در غ یاز وجوچ بحران یکیمورد  ینا

 را گرف ه است.  یرانا یاساسحقوق 
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هبدان، نگ یشدورا یاز سدو یاظهدارنظر یناند کنیم،یبحث مد ینجاکه ما در ا یدگاهید از
عدد از قوا دسد ه یناز ا یرا برمال کرد که در فقدان شناخ  یرانا یدر نظریۀ حقوق اساس یبحران

 یدنخصدوص اکده در  ینظر از ان قداداتکندد. صدرف یحصح یاظهارنظر تواندینم یحقوق اساس
امدا  ،گشت یمنخواه بازبه آنها  یشناخ نگهبان شدچ و ما جز به ضرور  روش یموضوع به شورا

ع موضو ینناست که به ا یراندر ا یم وجه نظریۀ حقوق اساس یمقاله ان قاد اصل ینا یدگاچاز د
 ت.اس یدچانجام یاآشف ه یبه انان اظهارنظرها یغفل  ینبودچ و ان توجهیب یمهم

جدز  ینهداد یچوضع قانون منحصر بده مجلدس اسدت و هد یتنک ه که صالح ینبه ا اذعان
 ادیجدحصدر رخنده ا یندر ا یحکوم  یاز نهادها یکیانانچه »ندارد و  یمجلس حق قانونگذار

: 1384 یف،)شدر «گدرددیمصوبا  آن به موجب قانون اساسدی مدرد د م یقانون یتکند، مشروع
 یدریتعب ینان کنیم،یمقاله بحث م یندر ا هک یدگاهید اما از ،درست است االصولیعل ،(214
ر قدانون که قانون اساسی را محصور و منحصر د نظر یناز ا یانب ین. ایستن یقتحق ۀهم یایگو

از  ینارساسدت و بخشد گیدرد،یم یدچقانون اساسی را ناد ۀو اصول نانوش  کندیاساسی نوش ه م
 در کدهطورو همان یسدتن یددتنهدا مقدام با یاسد. حقوق اسکندیرها م یحرا بدون توض یتواقع

 یدزن یدر حقدوق اساسد ،دارد یدتاهم ییقضا یا یعمل یۀروعرف و حقوق نقش  یگرد یهاشاخه
 دادچ شود.  یحبا م ون نوش ه توض یعمل یۀرو ید قواعد عرفی وبا

 ۀدر ان قداد از توسدع، شدورای عدالی انقدالب فرهنگدی ۀدربدار شددچنوش ه مقاال  یبرخ در
در مردم اسدت، پدس  یاساسی مُلهم از حصر قانونگذار انونق ۀآموز»اند: آن گف ه هاییتحصال

در  یدجرا یهداحصر است، با آموزچ ینخلل در ا ینامر که مب ینمن خب در ایرهر نهاد غ ۀمداخل
یانده گراواقعاز دیددگاهی  یدریتعب ین(. اند216: 1384 یف،)شدر «نددارد یالف  یاساس ینقوان

و حقدوق زنددچ در هدر  یدانست که حقدوق اساسد یدبا 1ی تجویزی است.اگزارچو صحیح نیست 

                                                           
نگرانه و کم ر آرمانی است. این ای واقعگرایی ترسیم نظام حقوق اساسی به شیوچ. مقصود ما از کاربرد تعبیر واقع1

ر ده واقعاً را ک ر نیست که بنابر آن مفاهیم موجود در یک گف مان اموریکاربرد ح ی از تعبیر فلسفی آن دو

ران را به دهد. بدون آنکه بخواهیم انین دیدگاهی در نظریۀ حقوق اساسی ایاین جهان وجود دارد، نشان می

با این  هک باید بگوییم هر دیدگاچ دیگری، در جهان، فروبکاهیم یا عیناً و طابق النعل بالنعل همان فکر بدانیم،

 گرایان حقوقیگرایی حقوقی آمریکایی نیز دور نیست؛ اراکه واقعوجود انین دیدگاچ مخ اری، از مک ب واقع

ابع ا  باشد، تها بیش از آنکه تابع احکام موجود در قوانین و مقررآمریکایی مع قدند آرا و تصمیما  دادگاچ

گاچ یچی از ایشان مع قد بودند که احکام حقوقی ههای آنان بود. ح ی برخداوریترجیحا  سیاسی یا پیش

کم در بیش ر دعاوی دشوار انین است و ... )بیکس، توانند ن یجۀ دعاوی خاص را تعیین کنند یا دستنمی

بایست به حاضر نیز ادعای ما این است که نخست در فهم حقوق اساسی نمی (. در بحث376-370، 1393

راتر فانونی قوفصل مسائل حکومت از ظواهر و برای شناخت مبادی واقعی حلاحکام قانون اساسی بسندچ کرد 

 های جاری را در قالب نظریۀ حقوق اساسی انسجام بخشید. رفت و سسس کوشید تا این رویه
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دو وجدود  ینا یانم یافاصله یو گاه یستقانون ن ۀاز حقوق الزاماً من بق با م ن نوش  یاشاخه
باشدد و  توجدهیفاصله ب ینا یحبه توض تواندید نم ی انرنه کاپ یردارد و حقوق موضوعه د به تعب

بدر آن اشدم ببنددد. اسدت،  یامدچدر قانون اساسی نوش ه ن یتواقع ینفاصله و ا نیبه نام آنکه ا
 ۀاز حقدوق اسدت کده از عهدد یرواقعیغ یااز قانون اساسی اهرچ یریتصو ینان رسدینظر مبه

 تواندینم یشبه پ یراه یجهو در ن  آیدیبرنم یتم ن و واقع یانم ۀو فاصل یجار یا درک واقع
 .(369: 1396)کاپی ان،  باز کند

 یدنشددچ و ا یکبدا مجلدس شدر یشورای عالی انقالب فرهنگدی در قانونگدذار ینکها ادعای
مندر  در قانون اساسدی  ینهاد نظم من ق یننشناخ ه و ا یتمشارکت را قانون اساسی به رسم

 اسدت کدردچ یمح رم و مقد  خدود تهد یرا از مح وا 56قرار دادچ و اصل  یدرا در معرض تهد
 و رویکدرد پوزی یویسد ی است که با توجه به من ق قانون اساسی یبحث ،(220: 1384 یف،)شر
و  مانددیدور م یکدردیرو یناند یددکه از د یاو نک ه یستن یقتحق ۀهم ایناست. اما  یحصح
است که نظام حقوق  ینا ،فهم آن عرضه کند یبرا یحیتوض ای،یداور ینان ۀدر ادام تواندینم

قدانون اساسدی شدناخت و بده  ۀنانوشد  یفهم روابط نهادهدا یابدر غ نتوایرا نم یرانا یاساس
در بر  عا  قواعدد  تواندینم یداد. حقوقدان حقوق اساس ارائهآنها  ۀدربار یحیتوض یدضرور  با
در  یکدردرو یدنبخواندد. ا یرقدانونیمشروع و غیرغ ،و هر آنچه را که نانوش ه است یندنوش ه بنش
 یدا یحقوقدان حقدوق مددن یکردمشابه رو تواندیم یکردیرو ین. انیستن یواقع یحقوق اساس

بدر مد ن  پیوسد هو  دهدینم یتاهم نونقا مجریان وها دادگاچ یۀرو ،هاعرف باشد که به یفریک
 .کنندیم یقانون اصرار و پافشار

تنهدا  یددنبا یهدر کشدور ینهادها ۀدربار یداور ی،به نظام حقوق اساس یدگاچد ینا یۀزاو از
قانون اساسدی  ۀقدر  و اصول نانوش  یقیبلکه ساخت حق ،به قانون اساسی نوش ه باشد مع وف

 یه کشدورچدانان»: ینکدها یدانب ینلحاظ کرد. بنابرا یدر شناخت نظام حقوق اساس یدبا یزرا ن
 ینهداد یچمقننه قرار گرف ه باشدد، هد ۀدر انحصار قو یقانون اساسی باشد ... و قانونگذار یدارا

مقننده عندوان  ۀاز قو یرغ ینهاد یچنخواهد داشت و مصوبا  ه یر امر قانونگذارحق مشارکت د
است  یرتاریخیاز حقوق غ یدرک ین(. ان216: 1384شریف، )« به خود نخواهد گرفت« قانون»
با مفهوم قدانون  یگرد یو از سو ستا یرونیب یقو نامن بق با حقا یرواقعیسو غ یکاز  روازاینو 

را  یروهداتدوازن ن یاقدر   یقی. قانون اساسی نوش ه اگر ن واند ساخت حقاساسی ناسازگار است
 نانوش ه را توسعه خواهد داد.  یۀم ن نوش ه و رو یانم یافاصله ینان ،انانکه هست نشان دهد

در کسدو  مشداور  یکسدان ینکه اند یدآنگاچ به او  خواهد رس یدگاچد ینا ییو نارسا تضاد
 ییهامشاورچ ینان یشنهادکه در پ یدمقام خواهند د ینند. در اظاهر شو یمقاما  کشور یحقوق

 یرمسدموعو غ یرواقعدیتا اه حد غ یشانمجلس موضع ا یسرئ یا جمهوریسمانند رئ یبه مقامات
کندد.  یجادحکومت ا یدر قوا ییهابحران تواندیم یگاچجا یندر ا هایییشنهادپ ینان یاست. ح 
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اسدت کده  ینا یکه رسالت حقوقدان حقوق اساس کنیمیم ادآوریینک ه را  ینا یگربار د ینبنابرا
را کم کندد و نده آنکده  ینظر و عمل حقوق یانم ۀدولت فاصلارکان  یدر مقام مشاور حقوق یح 
 موجود عزل نظر کردچ و بر مُر  قانون اصرار کند.  یتاز واقع یافاصله ینوجود ان سبببه

نظدام حقدوق  یدرینز هاییدهکه ما را به ال یثح ینمفهوم از قانون اساسی از ا ینبه ا توجه
قانون اساسی مدا را از درک و  ۀبر م ن نوش  یددارد. اصرار و تأک یتاهم یزن کندیآگاچ م یاساس
فروکاسد ه  یو ظداهر یعاجز کردچ و آن را به امور شکل یرانا ینظام حقوق اساس یحصح یلتحل

بده مدا امکدان خواهدد داد تدا بده  یحقدوق اساسد موضدوعا از  یسد ح یناست. توجه به ان
 .یندیشیمحکومت قانون ب یبرقرار یبرا یمدتراکار یساخ ارها

 رامقننده  ۀقدو»برقرار کند و  «یمن ق ینظم»هم که بخواهد  اندازچنوش ه هر قانون اساسی 
 یف،)شدر« قدرار دهدد یشخدو یگداچدر جا یدر همان روندد من قد 71و  58به اس ناد اصل  نیز

کدده  یروهدداقددانون اساسددی نوشدد ه و تحددوال  تددوازن ن یددانم ۀاز هددم فاصددلبدد ،(218 :1384
 یدۀنظم و من دق اول ینبه بر هم زدن ا کند،یم یجادنهادها ا یتدر حدود صالح هاییییجاهجاب

از قدانون اساسدی و  «یمن قد ینظمد»د. اساساً تصور شخواهد  جرموردنظر مجلس مؤسسان من
 یشبنابر اق ضائا  و امکانا  خود پد یو نظام حقوق یستن یحیتصور صح یاز نظام حقوق یح 
ن یدر اند یددبا ی. نظریۀ حقوق اساسیستن« منظم»و  «یمن ق» یشهحرکت هم ینو ا رودیم

راچ  یمدودناز پ یدرغ یحتوضد ینفاصله ارائه کند و به نظر ما ا ینا یبرا یحیب واند توض ی یشرا
ت که در قانون اساسی نوش ه حضور اس یجار ینهادها یتو مشروع یتصالح ینف ۀسهل و ساد
 یددچو گز «یدچجر» یدقانون اساسی با ۀتنگ قواعد نانوش « گذرگاچ»که از  رسدینظر مندارند. به

 یدادر رد  یسدادگبه یمکده ب دوان یستموضوعا  اندان فراخ ن ینما در ا یش رویرفت و راچ پ
 .ییمآن سخن بگو ییدتأ

شدورای عدالی انقدالب  یددایشپ یخیتدار یشدینۀو پ هایندهزم یبحث خ وط اصدل ۀادام در
به فهم به ر بحث کمک خواهد کدرد و  یاسابقه ین. توجه به اندادچ خواهد شدفرهنگی نشان 

نانوش ه  یاسر برآوردن قاعدچ یهااندک نشانهاندک یخیو حوادث تار یحا توض ینا یالدر البه
دس ه از قواعدد را  ینخت عناصر مش رک ااز شنا یاگونه اریخیت ۀ. توجه به سابقیدد یمرا خواه

و اگدر قواعدد  یمکند یگیدریپ ینددچدر آ یدزمشدابه را ن هاییتوضدع یمبه ما خواهد داد تا ب وان
 .یمبشناس ،هس ند یریگدر حال شکل یندچامروز و در آ یزن یانانوش ه

 

 اصل نانوشته  یک یدایشپ یهاو زمزمه هاینهزم

را صادر  1359خرداد  23 یامانقالب پ فقید رهبر ،هادر دانشگاچ یاسیس یهاگروچ یتفعال یپ در
هدم  یدناز ا یش. امدا پدسداختاصل نانوش ه را فدراهم  ینمقدما  ا یننخس  یامپ ینکردند و ا

از لدزوم  59 ینفدرورد یندوروز یدامدر پ ایشان و بود انقالب رهبر توجه موردها دانشگاچ یتوضع
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دو  یدزانقالب ن یفاصله شورا یندر ا ح ی. بودند کردچ حبتصها دانشگاچ ۀدر هم یاساس بانقال
 یدثح ینتحوال  را از ا ییا و گاچ جز یحا توض ینکرد. ا یبموضوع تصو ینمرتبط با ا ۀمصوب

اهدل  ۀقانون اساسی اشارچ کدنم و خوانندد ۀاصل نانوش  یکخلق  یشینۀو پ ینهتا به زم آورمیم
عنوان حدوادث، بده یررها و گف ارهدا در مد ن زمدان سدرف ا ینا یاسیدر معنا و وزن س یدنظر با
تدا  شدوندیم یادآوری نظر ینحوادث از ا یناصل نانوش ه، تعمق و تأمل کند. ا یکتولد  ۀپش وان

 .شودیم یداپ ییفضا ینقانون اساسی در ان ۀاصل نانوش  یکنشان دادچ شود که 

 ییدانشدجو یهداتصدرف گروچتحت  یهااتاق ۀآن هم یکه ط یزاز حوادث دانشگاچ تبر پس
در تهدران  یبزرگد یمداییراهس ینکدهتدا ا یافدت ادامه کشور سراسر درها واکنش ینا ،شد یهتخل
 یهداهدا )گروچگروهک ازها اعدالم کردندد کده دانشدگاچ یمایاندانشگاچ به راچ اف اد. راهس یسوبه

د. پدس از آن ندفدراهم کن را یانقالب فرهنگ ینۀتا زم اندمخالف نظام( پاک شدچ و آمادچ ینظام
انقدالب  یدرهبر فق یامهمان ماچ پ 23کرد و در  تع یل راها خرداد دانشگاچ 15انقالب از  یشورا

ظداهر  یخوبدانشدگاچ بده یاز دسد اوردها»... گف ه شددچ بدود:  یامپ یناز ا یصادر شد. در بخش
 و کشدور خددمت درها خواسدت دانشدگاچ رغمیمن که علدؤم عهد و م یکه جز معدود شودیم

فاجعه کده  ینا ۀو ادام یاوردندکشور ما به بار ن یبرا یزیا یانجز ضرر و ز دیگران بودند، اسالم
و  یمهلک به انقدالب اسدالم یاوابس ه به اجانب است، ضربه یهاگروچ بعضی خواس ۀاالسف مع

اسدت.  یر اسدالمبر اسالم و کشو یمعظ یانتخ یاتیامر ح ین . ا. وارد خواهد کرد و تسامح در ا
 یدهندد و بدرا یلتشدک یتدا سد اد شدودیدادچ م یت.... مسدئول یاناسا  به حضر  آقا ینبر ا

و  اسدالمی فرهندگها براسا  دانشگاچ یندۀآ یفرهنگ یمشمخ لف و خط یهارش ه یزیربرنامه
 یامدور مربدوط بده انقدالب آموزشد یگدرم عهد و آگداچ و د یس ۀشا یداسات یسازان خاب و آمادچ

 ....« ینداقدام نما یاسالم

 ،هادانشدگاچ ییمانندد بازگشدا یشروع به کار کرد و اقدامات یامپ ینبا ا یانقالب فرهنگ س اد
 یتصدالح یبررس ی،جهاد دانشگاه یستأس ی،دانشگاه هایباک  یبرخ یو اصالح مح وا تغییر
 یاندددازراچ ی،علمدد هیددأ  جددذب ،هادانشددگاچ یعلمدد یددأ ه یاعضددا یاسددیو سددوابق س یعلمدد

 یحدۀال» یدرانوز یدأ ه 1361. در مدرداد انجدام داد دست یناز ا یو موارد یدجد یهادانشگاچ
به مجلس فرس اد. اما  یتفور یک یدکرد و با ق یبرا تصو «یانقالب فرهنگ یعال یشورا یلتشک

در همددان وضددع بدده  انقددالب فرهنگددینگرفددت و سدد اد  یمیتصددم یحددهال یددنا ۀمجلددس دربددار
به شدورای عدالی انقدالب  قانونی یگاهیجا یاع ا یتالش برا یناول یندامه داد. اا هایشیتفعال

 یبا صددور فرمدان 1363آذر  19انقالب در  یدرهبر فق یت،ماند. در نها ن یجهیفرهنگی بود که ب
 فرمان آمدچ است: یناز ا یشورای عالی انقالب فرهنگی را اعالم کردند. در بخش یلتشک

جندگ  یح د گدذرد،یآنچه بر ملت ما گذشد ه و اکندون م یم،کن یابییشهاگر با دقت ر... »
هدذا و وابسد ه گرف ده اسدت. مع یرم عهدزدچ و م خصصان غسراشمه از دانشگاچ غرب یلیتحم
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 یانقالبد یانو دانشدجو اسدالمیخدواچ م عهدد و معلمدان وطن یداعم از اسات یانقالب م دین قشر
 خدواب هندوز که آنان و مدار  وها مسئله به دانشگاچ ینبدون غفلت از ا یاریاند با هوشموظف
اجازچ ندهندد کده  پرورانند،یفرهنگ شرق و غرب را در سر م هاییهو رو بینندیسابق را م رژیم

بر آنان اثدر  یحتکه نص یبسردازند و در صورت یانحراف یهاخار  از در  موظف خود به صحبت
هراه بارورتر شددن انقدالب در  یطالع دهند ..... برا... ایفرهنگ انقالب یعال ینداشت، به شورا
و انقدالب فرهنگدی جهت عالوچ بر افدراد سد اد  ین. بدیدمنهاد را الزم د ینا یتس ح کشور تقو

و  یرفسدنجان یو آقا یلیاردب یو آقا یاخامنه یگانه، حجج االسالم آقاسه یمح رم قوا یروسا
آمدوزش و  یدروز یکداظم اکرمد یدسد یانو آقا یکن دویمه یاالسالم آقاجناب حجت ینانهم

 .«پرورش و ... را به آنان اضافه نمودم ... 

قدانون اساسدی وجدود  ۀشدن اصدول نانوشد  یدارپد یدگاچمهم از د ۀدو نک  مذکوراسناد  در
 یبدرا ینهاد ینضرور  ان ۀدهندآمدچ که نشان یانقالب نکات یدرهبر فق ۀدر نام ،نخست ؛دارد
 یمانندد بدرا یریبا تعاب یانقالب فرهنگ یشورا یستأس ازها نامه یناست. در ا یدنظام جد یبقا

 ۀدربار یانگارکه سهل« فاجعه ینا ۀادام»و ممانعت از « مهلک به انقالب یاضربه»از  یریجلوگ
شددچ اسدت کده  یداد« بارورتر شدن انقالب» یاست و برا« بر اسالم و کشور یمعظ یانتخ»آن 
 یستأسد یبدرا یددعزم نظدام جد ۀدهندنشان یرتعاب ین. اسازدیم یضرور را« نهاد ینا یتتقو»
در  ،اسدت. دوم یرنداگز یددنظدام جد یو بقدا یا ح یآن برا ایاست که کارکرده ینهاد ینان

 یبه اعضدا یزکشور ن یرسم یقوا یساؤشورای عالی انقالب فرهنگی مقاما  و ر یلفرمان تشک
اصدل  یدایشپ یدگاچشورا از د یببه ترک یمقاما  رسم ینشورا اضافه شدند. افزودچ شدن ا ینا

در  ینقش مهمد دیگرگانه و مقاما  سه یقوا یساؤدارد. حضور ر یتقانون اساسی اهم ۀنانوش 
اع بدار دادن بده  یبدرا اییلهسدو وسد یدککشدور دارد و از  یشورا بدا سداخ ار قدانون ینا یوندپ

گانه را بده آن من قدل سه یقوا یقانون تیمشروع یگرد یو مصوبا  آن است و از سو یما تصم
قانون اساسدی  ۀاصل نانوش  یک یۀاول ۀبس ه شدن ن ف یطشرا یگردو عامل با همد ین. اکندیم
در  مدذکور ۀمانند شورای عدالی انقدالب فرهنگدی عوامدل دوگاند یا. در نمونهکنندیفراهم م ار
قدانون اساسدی بده  ۀول نانوشد که اص دهدینمونه نشان م ینآن نقش داش ه است. هم یدایشپ

داشد ه  یریگقواعدد نانوشد ه هدر جهدت یگرد یو از سو یس ندن توجهیساخ ار قانون اساسی ب
 یدثح ینو از ا کنندیبرمال م راکشور  یک ینظام حقوق اساس یتو ماه یتظرف ینوعبه ،باشند
ند. اقانون اساسدی یواقع یگاچو جا یاسینظام س یک یتشناخت ماه یبرا یخوب یاربس یهانمونه

 یددمشروع تول یندهایکه خار  از فرا یاگس رش قواعد نانوش ه یبرا یاسینظام س یلهراه تما
 قانون اساسی است. یگاچآن ضعف جا یمعنا ،باشد یش رب شوندیو نظار  م

 یدتالزامدا  رعا یبرخ یطور سن به یرانا یدس ه نهادها در نظام حقوق اساس ینا یجادا در
قواعدد  ینصحت ا یطشرا ۀالزم دربار یآگاه یثح یناز ا یرانا ینظام حقوق اساس ییشدچ و گو
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در  یکشدور یقواعد نانوش ه حضور مقامدا  رسدم یانو جر یاناز الزاما  شر یکیداش ه است. 
. در خصدوص شدورای یو ان صداب یاعم از ان خداب یهس ند، مقامات خ ارهاقواعد و سا ینساخت ا

به عندوان من خدب  جمهوریسدر شورا حضور دارند. رئ یمقامات ینان یزعالی انقالب فرهنگی ن
 جمهدوریسشورای عالی انقالب فرهنگی را بر عهدچ دارد. مصوبا  شورا توسدط رئ یاستمردم ر

هدم  یس(. ندواب رئد466: 1387)مهرپدور،  شدودیمن شدر م یامضاء و ابالغ و در روزنامه رسدم
( در 11: 1392، ورای عالی انقالب فرهنگیش یرخانهبهس ند )د ییهقوچ مقننه و قوچ قضا یروسا

که به صدراحت در  ینوعوجود دارد به یدر شورا دقت و توجه یبیساخ ار و ترک ینخصوص ان
و  جمهدوریسخدود حضدور رئ»شددچ اسدت:  یحو تصر یدشورا بر آن تأک یبا اعضا یرهبر یدارد
مح درم و  یاست و وزرا یبه قانونگذار یا که اح  یید آنجاها یقانونگذار ایقوچ مقننه بر یسرئ

، ورای عدالی انقدالب فرهنگدیشد یرخانه)دب« ضمانت اجرا باشد یبه معنا یدبا ربطیمسئوالن ذ
دادن بده شدورا بده  یدتاهم یدهروشن است که هدف اول یساخ ار ینان یب(  از ترت11: 1392

 آن بودچ است.  یما شدن تصم ییمنظور اجرا

و  ینداف توانددیا  باال آگاهانه به کدار رف ده اسدت و هراندد نمدر عبار «یقانونگذار» لفظ
انانچده مجلدس  رسدیبه نظر م یگرمجلس باشد اما با توجه به موارد د یتمحدودکنندچ صالح

 یددجد یمیتوجه کندد و در تصدم یزبه آن مقررا  ن یدمخالف آن وضع کند با یبخواهد مقررات
شدورای عدالی  یمنکردچ بر تصدم یاقدام ینکه ان یمکند و مادا االثریرا ملغ امصوبه شور یح 

 انقالب فرهنگی اثر م رتب است. 

نهداد  یدک یسدر تأس یزن یزماتیکرهبر کار یک یکه ح  دهدیو ساخت شورا نشان م ترکیب
دولدت توجده  یدر قانون اساسی نوش ه ندارد، به راب ده آن بدا سداخ ار رسدم یینانوش ه، که رد پا

 یاراب ده یددبا یرشود ناگز یو جار یدر کشور سار یدنهاد جد ینا تصمیما که آن یو برا کندیم
اصل نانوش ه قانون اساسی در  یک ینبرقرار شود. بنابرا یدکشور و نهاد جد یرسم یقوا یانم یقوث

 یو نهادهدا یستن ارتباطینهادها ب ینو با ا کندیکشور ظهور نم یرسم یعمل قوا یدانخار  از م
 یابدد بقاکه آن یبرا یراصل نانوش ه ناگز یکآن مؤثرند.  یما از آن و در تصم یکشور بخش یرسم
 یسدو امکدان اجدرا یدکنسدبت از  یدنشدود. ا یدهکشور تعب یرسم یبا قوا  ینسب یندر ان یدبا

 .کندیم ینآن را تأم یتاز مشروع یبخش یگرد یو از سو کندیمصوبا  آن را فراهم م
 

 ۀاصل نانوشت یکعنوان به یب فرهنگانقال یعال یشورا هاییچیدگیپ
 قانون اساسی

مراتب در سلسدله یدزبلکده درجده اع بدار مصدوبا  آن ن یامددچن یتنها در م ون قانوننهاد نه ینا
 یدکنهاد بده عندوان  ینا یگاچجا یرشموضوع بر پذ ینو ا یستروشن ن یرانا یحقوق یهنجارها
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مواجده کدردچ اسدت. از  یرا با ابهاما  مضاعفانداخ ه و آن  یهسا یزاصل نانوش ه قانون اساسی ن
و درجه اع بار مصوبا   یگاچابهام جا یگرد ینهاد و از سو ینبودن ا یاز قانون ناشیسو ابهام  یک

 موضوع افزودچ است . یآن، هر دو بر دشوار

حقوقددانان م درح  یاز سدو یفراوان یهاکشور بحث یشورا در نظام ادار ینا یگاچجا دربارچ
آن مباحدث را  ینجاو ما در ا گیرد؛یقرار م یادار یاز نهادها یکشورا در قالب کدام ینشدچ که ا
. در آن (222-225: 1384. شریف 103-110: 1393کنیم )امامی و اس وار سنگری، یتکرار نم

 نهادهدای»: داردیکده مقدرر مد 25/5/59با اس ناد به تبصرچ مادچ واحدچ مصدوب  ی،مباحث ح 
مراجع  یببا تصو یدوران بعد از انقالب اسالم یازکه بنابر ن گرددیاطالق م ییهاانقالب به ارگان

 یستأسد« دوران بعد از انقالب یازبنابر ن»شورا  ین، گف ه شدچ ا«به وجود آمدچ باشد یقانونگذار
بدا »باشدد اراکده « انقدالب هدایینهاد»در زمرچ  تواندیشورا نم ینا یراخ یدق یلشد اما به دل

 یدر نظدام حقدوق یمراجدع قانونگدذار یدداسدت. ق یامدچبه وجود ن «یراجع قانونگذارم یبتصو
 انقالب و مجلس شورا قابل اطالق است. یدارد و به شورا یروشن یمعنا

اندد: کردچ تصدریحاند نوشد ه یکه دربارچ شورای عدالی انقدالب فرهنگدی مقداالت حقوقدانانی
 یروزیمشخص است که پس از پ یاحد سازمانکه شورای عالی انقالب فرهنگی و یستن تردیدی

شدچ و از بودجده  یجادانقالب ا یدآن و بنابر فرمان رهبر فق نیازهای وها انقالب براسا  ضرور 
وجدود دارد کده در  ینکدات نیزها بحث ینا ر(. د215: 1384 یف،)شر کندیکل کشور اس فادچ م

شدچ  یینتع یفیر بودجه ساالنه کشور ردشورا د ینا یکه برا یتواقع ینبحث ما معنادار است؛ ا
. یسدتنوشد ه ن یناز آن در قدوان ینهاد است هراند نشان ینا یقیحق یا و داللت بر ح یتحکا
 یکدیکشور نددارد  یدر مقررا  رسم یروشن یقانون یگاچکه جا ینهاد یبودجه برا یفرد یینتع
آنکه  بانهاد انان است که  ینا یتاهم یعنیاصل نانوش ه قانون اساسی است.  یک یجاز ن ا یگرد
کل کشور به آن اخ صداص دادچ شددچ  ۀاز بودج یاما بخش ،کشور ندارد یرسم یندر قوان اییهپا

 یاگدر در قدانون یگرف ده، ح د باالکه از م الب و الزاما   یانهاد بنابر وزن و پش وانه یناست. ا
و اسدت کدردچ  یدلتحم یحقوق و یخود را بر ساخ ار رسم ین، با وجود ااست از آن نشدچ یادی
 دارد.  یاس عداد ینقانون اساسی ان ۀاصل نانوش  یکتنها 

بدر  ییپرتو تواندیراب ه م ینمحاسبا  است که ا یوانشورا با د ۀراب  یگرذکر د یانشا نک ۀ
 یاصل نانوش ه انان قدرتمند است که ح  یک یو نشان دهد که گاه یندازدشورا ب ینا یگاچجا

 هاییدهو حاضر به تن دادن بده رو کندیمقاومت م یمجاور و عموم یحقوق یارهادر برابر ساخ 
 یمهمد یاسیس یگاچنهاد وزن و جا ینکه ا دهندیوجوچ شورا نشان م ین. ایستشدچ نبینییشپ

رَ  شدورای لدل و فُداز خُ یکدی ید،د یمانانکه خواه یژگیو ینکشور دارد. اما ا ینهادها بیندر 
و  ینکده بده مدواز یاصل نانوش ه است. اصل نانوشد ه مدادام یکعنوان بهعالی انقالب فرهنگی 

و  یقانون یتوضع یاندر برزخ م یشههم ،ندهد تن یقانون یمن ق قانون اساسی و نظار  نهادها
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 آن نخواهد بود. یحقوق یحو توض ییشناسا یارایرا  یحقوقدان یچخواهد ماند و ه یرقانونیغ

 ،هاوزارتخانده یهاحسداب یدۀمحاسدبا  بده کل یدواند»قانون اساسدی:  55موجب اصل  به
کدل کشدور  ۀاز انحداء از بودجد ینحوکده بده ییهادس گاچ یرو سا یدول  یهاشرکت ،مؤسسا 
 یچکده هد نمایددیم یحسابرسد یا یدگیرس داردیکه قانون مقرر م یبیترتبه کنند،یاس فادچ م

 .«باشد یدچدر محل خود به مصرف رس یاز اع بارا  مصوب تجاوز نکردچ و هر وجه ایینههز

اعم از شدورای عدالی  یینوع دس گاچ اجرا یینمحاسبا  منوط به تع یواناعمال نظار  د اما
قدرار  یمندر  در قانون محاسبا  عموم یناز عناو یکی یلشورا ذ ینا یاانقالب فرهنگی است. آ

کده در  ینهادها و مؤسسدات»: دهدیپاسخ م یقانون محاسبا  عموم 130 ۀماد ۀتبصر گیرد؟یم
 واند وجود آمدچبه یانقالب اسالم یهاا پس از آن بنا به ضرور یو  یتحقق انقالب اسالم یانجر
که یدرصدورت نمایند،یم یافتاز خزانه در یماًخود را مس ق یازاز اع بارا  مورد ن یقسم  یا تمام
مادچ  یناند ظرف مد  مذکور در انشدچ باشد، مکلف معین قانون موجب بهآنها  یحقوق یتوضع

 یدکپدس از گذشدت  .«دهند یققانون ت ب ین، ا5، 4، 3، 2از مواد  یکیخود را با  یوضع حقوق
قانون در مورد مؤسسا   ینمحسوب و تابع مقررا  ا یدول  ۀسسؤم» یسال از زمان مهلت قانون

 .«خواهند بود یدول 

خواهد بود  یحصح ینقالب فرهنگی در صورتشورای عالی ا ۀدربار مذکور یقانون گیرییجهن 
 یقدانون محاسدبا  عمدوم 3 ۀحکم از ماد ین. اکندگانه عمل سه یاز قوا یکینظر  زیرکه شورا 

مصدوبا  و  یدهعل شکایا به  یدگیو در رسشود یاس نباط م ،کردچ یفرا تعر یدول  ۀسسؤکه م
اع بدار مصدوبا  و  یگداچضوع جامو ینموارد اب ال شدچ بود که هم یناز ا یشورا برخ یما تصم
 .کردیمواجه م یش ریشورا را با ابهاما  ب یما تصم

 یاصدل یندر برابر ان ییهاموارد همچون االش ینا ۀقانون اساسی هم ۀاصل نانوش  یدگاچد از
. کدردیم یرا طد نشدیبی وپرفدراز  راچخلق نشدچ بود و همچنان  یروشن یحقوق یطبود که در شرا

سدامان دادن بده آن نکدرد و  یبدرا یکوششد ینهداد یندر مدورد اند گاچیچه نیراا ینظام حقوق
بده  یاساس یگاچجا یاع ا یکه برا یبا اقدامات یسهو رجوع فراتر نرفت. در مقا فعاقداماتش از حد ر

شدورای عدالی انقدالب فرهنگدی صدور   یبرا یاقدامات ینان ،مصلحت انجام داد یصمجمع تشخ
مصدوبا  شدورا از  ،1385ی مصدوب عددالت ادار یدواند قدانون 19دۀ ی بنابر تبصرۀ مانگرفت. ح 
 یدن. اکنددینم ار و مصدوبا  آن نظد یما بر تصم ینهاد یگرخار  شد و د یواند یینظار  قضا
مواجده  یشد ریحقوق موضدوعه را بدا ادالش و بحدران ب ۀاصل نانوش  یک یمن ق یا موضوع ح

کده بده موجدب آن  دهددیارائده م یا نظام حقدوقو ناسازگار ب یرمن قیغ یریو از آن تصو کندیم
اسد ثنا شددن مصدوبا  شدورا از نظدار   یگدرد ی. از سدویرفترا بدون نظار  پذ ینهاد توانینم
 یاسدیدر نظدام س یزیم ما یگاچتنها جانشان داد که شورای عالی انقالب فرهنگی نه یواند ییقضا
و  سداخترا دگرگدون  ینظدام حقدوقآن سداخ ار و نظدم  سدبببه تدوانیم یدارد کده ح د یرانا
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شدورا،  یدنکه ا دهدیتحوال  نشان م ینا یگر،د یبر آن وارد کرد. از سو نشدنییهتوج یاس ثناها
اف دادچ  ی . ا. در راهد یآن در نظام حقوق اساسد یاز مبنا و منها دقیقی یحقوق یحتوض یابدر غ

 یددبا یدر هدر شدکل یحقدوق نظدام یدکسدازگار باشدد.  یبا من ق نظام حقوق تواندیاست که نم
 .یزدرا حفظ کند و از اس ثنا وارد کردن بر قلمرو قواعد آن بسره یقواعد حقوق یتحاکم

 

  شورا یقانونگذار یتصالح

که یصدورتدر»... گذراند:  یانخست مصوبه ۀو در جلس 27/3/63در مورخ  یانقالب فرهنگ س اد
  یمااخ الف نداش ه باشدند، تصدم یادر خصوص مسئله یس اد و وزار  فرهنگ و آموزش عال
 ۀبدر آن مسدئوالن قدومصوبه روشن اسدت. عالوچ ینمفهوم ا .«الزم اتخاذ و به اجرا گذاش ه شود

داش ند  یدو تأک شمردندینم ییرا محق به دخالت در امور اجرا انقالب فرهنگی س اد یزن یهمجر
 یاز سودهد. یشورا را نشان م دۀیچیپ یتوضع موقع ین. اکنددخالت ن ییکه س اد در امور اجرا

روشدن  یاهدکشور، انانچده ر ینهاد نانوش ه در نظام حقوق یااصل  یککه  دهدینشان م یگر،د
ار و بدر اع بد یحقوق ابهاما  و اشکاال  در نظام ینکند. ا یجادا تواندیم بهاماتینکند، اه ا یط
 . کندیتر ماکماع بر آن را کواج ۀو گس ر گذاردیم یرنهاد نانوش ه تأث یااصل  یک یگاچجا

بدر عهددچ  شورای عالی انقدالب فرهنگدی را یاستوقت، که ر جمهوریسشورا، رئ یلاز تشک پس
رسدش پانقدالب  فقیدد رهبر از ،که شورا نااار از وضع آنهاست یداشت، در خصوص ضوابط و قواعد

 بدان یرتعالکه در حکم حض یاهداف و دس ورات ینتأم یشورای عالی انقالب فرهنگی برا»... کردند: 
د لدزوم در مدوار ییهقضا ۀو دخالت قو یوضع کند. همکار یشدچ، نااار است ضوابط و قواعد یحتصر

 6نقدالب در اپاسخ رهبر  ،...«در حد قانون باشد.  یاع بار یمنوط به آن است که مصوبا  شورا دارا
وضدع  یگدانقالب فرهن یح رم عالم یرا که شورا یضوابط و قواعد»شرح بود:  ینبه ا 1363اسفند 

 (.171: 1368ی، )مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمین «آثار دادچ شود یبترت یدبا نمایند،یم

کده  کنددیاسد نباط م یناند مدذکوراز مد ن پرسدش و پاسدخ  شورای عالی انقالب فرهنگدی
پرسدش و پاسدخ و  با توجه به الفاظ و عبارا  منددر  در کهیمصوباتش در حکم قانون است. درحال

صدراحت و  رسددینظر مبده ینقانون اساسدی اند ۀاصل نانوش  یدایشالزاما  پ یدگاچاز د ینهمچن
حاکم بر پرسش  یتکه ذهن رسدینظر مو به یستن اسخدر پ یمفهوم ینان یالقا یبرا یوضوح کاف
بسد ه شددن  توجه کرد کده یدشورا نداش ه است. اما با یتاز حدود صالح یتصور روشن یزو پاسخ ن

دسدت  ۀکه مب کر قاعدد یمساعد و مناسب یطدر مح ینجن ینا یجینانوش ه و رشد تدر ۀقاعد ۀن ف
بده سدود مب کدر  یروهداانانچه تدوازن ن گفت توانیممکن است و م ،باال را در مناسبا  قدر  دارد

 1.اهد شدمضمحل خو یجتدرو به یابدم و بقا ادو تواندینانوش ه نم ۀقاعد ینان ،قاعدچ نباشد

                                                           
، در خصوص این جمهوریس  پیگیری و نظار  بر قانون اساسی، به رئأدک ر حسین مهرپور، رئیس هی ۀدر نام .1
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 ینحو پسدینبده کنیم،یمد بحدث آن از ینجاکه در ا ،از قاعدچ و هنجار قانون اساسی معنایی
. مقصدود از شدوندیامدا اعدالم نم کنند،یو خود را از گذر اجرا به م ن تحمیل م شوندیآشکار م

 شدودیم تحمیل رف ارها برآنچه  یثر است، یعنؤو م واقعی هنجار ینجادر ا یهنجار حقوق اساس
پذیرف ه شدچ و، در عمل، و در  ،که با این دست قواعد سروکار دارند ینظر، از جانب کسان رکه د
. تجربده نشدان دادچ اسدت کننددیالزام به قاعدچ و اح رام به آن را ظداهر م ۀقاعد یاجرا ۀمرحل
اسدت،  در آن نهف ده رودیضرورتاً از الفاظ قانون، که گمان م شود،یکه در عمل اجرا م یهنجار
 .(Avril, 1993: 26) شودیو اس ن ا  نم باطاس ن

 یقلمرو نفوذ آن، پژوهشگر حقوق اساس یحقانون اساسی و توض ۀشناخت اصول نانوش  برای
حدوادث و تحدوال  را  یانجر یدکند. بلکه با یهتک یتنها بر منابع نوش ه و مدون حقوق تواندینم
 ینکهتحوال  بس ه به ا ین. ایدسنج یعد حقوق اساسآن را بر قوا یرا و رصد کرد تا تأث یگیریپ

 یدن. از اشوندیمنجر م یبه قبض و بسط قواعد حقوق اساس ،داش ه باشند یانجر یدر اه جه 
 وجود دارد. یتوجه شایانشورا نکا   یبا اعضا یرهبر 1375آذر  20در مالقا  مورخ  نظر

 یاج مداع ی،فکر ی،صاحب منزلت فرهنگ از افراد م فکر، یاعدچ یک ینجانباشد که ا یصورتبه»
 یدک یهمثدال، مجلدس در حاشد یبکنند، بعد ناگهان بدرا گیرییمرا تصم یزیو ا ینندبنش یرچو غ

از طدرف  شدودیم ی. گداهیسدتمصدلحت ن یدنشدود، ا ن یجدهیمصوبه، همه آنها را نقض کندد و ب
 یاشارچ دارد که بده کلد یزیگوشه از آن به ا یککه  شودیمصوبه به مجلس بردچ م یک یدس گاه

را  یدننباشدد. ا گوندهینا برد؛یم بین از ،اندکردچ کار و فکر ،اندمجموعه نشس ه ینآنچه را که ا ۀهم
 ۀبدر عهدد یراهبدرد یاسد گذاریس»گف ه شدچ اسدت:  یگرید یتدر موقع ینهمچن .«خواهیمینم

مک دوب و مددون الزم  یندهاهم واقعاً س نگوناگو هایینهشورای عالی انقالب فرهنگی است. در زم
آذر  23، یبدا رهبدر ورادیددار اعضدای شد) «خواهندد بدود ینقوان یباالدس  یسندها ینهااست که ا
کدالن  هاییزیراسدت و بدا برنامده یفراتر از مراکز قانونگدذار یمرکز یاس گذاری،مرکز س» (.1378

دیددار اسد ادان ) «ار اسدتکد ینا یبرا یسروکار دارد که شورای عالی انقالب فرهنگی مرکز مناسب

                                                                                                                                        
ورای عالی قضاییه برای مصوبا  ش ۀاوالً سوال مربوط به این بودچ است که قو»آمدچ است: پرسش و پاسخ 

دهد اع بار قانونی قائل شود و آنها را اجرا کند یا خالف آن حکم نکند و قرائن حالیه و مقالیه نشان می انقالب

خ حضر  امام )رچ( تعبیر شدچ ها بودچ است. ثانیاً در پاسکه موضوع مربوط به پاکسازی و گزینش در دانشگاچ

ثالثاً  ،است که به مصوبا  شورا باید ترتیب اثر دادچ شود و تصریح به اینکه قانون یا در حکم قانون است نشدچ

تصمیم دارم در »... ای از نمایندگان مرقوم فرمودند: در پاسخ عدچ 7/9/1367مورخ  ۀحضر  امام )رچ( در نام

و بنابراین دس ورا  قبلی ایشان را « رآید که همه طبق قانون حرکت کنیم ها وضع به صورتی دتمام زمینه

ورای مصوبا  شۀ باید با توجه به مح ویا  این نامه تعبیر و تفسیر کرد. بنابراین اع بار قانونی دادن به هم

ای بینی نشدچ است جکه وجود انین صالحی ی برای این نهاد در قانون پیشدرحالی عالی انقالب فرهنگی

 . 225-226 :1384مهرپور، ...«. تأمل است 
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اسد نباط  هایهتوصد یدنکده از ا یقندیقددر م  رسددینظر م. بده(1381آبان  22دانشگاچ با رهبری 
 ینهادهدا یهداتالش یدددادچ شدود و نبا« آثدار یبترت»به مصوبا  شورا  یداست که با ینا شود،یم

 کنند. اثریشورا را ب یهاشورا تداخل کردچ و کوشش یزیرو برنامه یاس گذاریکشور با س یرسم

مقامدا  کشدور  یاسیکه رف ارها و اعمال س یریقانون اساسی و تأث ۀاصول نانوش  یدگاچد از
درخدور توجده و تأمدل اسدت و نشدان  مدذکورم الب و نکا   ،اصول دارند ینبر قبض و بسط ا

اصدل  یدک توانددیکشدور اگونده م یاسدیمقام س ترینیو خواست عال یریگکه جهت دهدیم
نهاد  ینترعام مهم یتاز صالح یدهد که بخش یگاهیقانون اساسی را برکشد و به آن جا ۀنانوش 

 قانون اساسی را محدود کند. 

قانون اساسی را  ۀاصل نانوش  ینروابط ا ی یوضع ینتا در ان اندیدچکوش یاساس حقوقدانان
نهداد  یدنا یتود صدالححد یمترس برایکنند. تالش  یممندر  در قانون اساسی تنظ یبا نهادها

 یداندر م دهدیقانون اساسی است که نشان م ۀاصل نانوش  ینا یضمن یرشپذ ینوعنانوش ه به
 زمینده ینقانون اساسی فراهم است. در ا ۀاصول نانوش  بارۀبحث در هایینهزم یرانیحقوقدانان ا

از آنجدا کده  اسدت و یاسد گذاریشورای عالی انقالب فرهنگی س یاصل یژۀگف ه شدچ است: کارو
مدنظر قرار دهد )ارس ا،  یدبا یقانونگذار یقانون است که مجلس برا یکالن، ماورا هاییاستس

مجلس  یاًثان ؛بگذراند یابرخالف قانون اساسی مصوبه تواندیاوالً شورا نم ینبنابرا ،(377: 1380
نگهبدان کده  یاکند و شور یبشورا تصو یفرهنگ هاییاس گذاریبرخالف س یامصوبه یدنبا یزن

 یفدهوظ یندهدد، همچند یصمصوبا  مجلس با قانون اساسی را تشدخ یر دارد عدم مغا یفهوظ
 یگدر،د ی(. از سدو395: 1380بسنجد )مهرپور،  یکل هاییاستدارد که مصوبا  مجلس را با س

بدا  یرمغدا یقانون تواندیوضع کردچ باشد، مجلس م یامصوبه یاراتشاگر شورا خار  از حدود اخ 
 یشدورا ییداور نهدا یدر( ؛ در مدورد اخ166: 1392 یرمحمدی،م و شورا وضع کند )الهام ۀصوبم

 مصلحت نظام خواهند بود. یصنگهبان و مجمع تشخ

از  یریتفسد یلآن، ذ هاییتصالح ۀکه به توسع یو حقوقدانان ورای عالی انقالب فرهنگیش
تدا مصدوبا  شدورای عدالی انقدالب  کوشدندیم ،اندقائل یه،فق یتوال ۀاصول قانون اساسی دربار

بدر مصدوبا   شود،یرا که بر آن بار م یشمار آورند و احکامنظام به یکل هاییاستفرهنگی را س
و  یکلد هاییاسدتس ۀدربدار یکلمدا  حقوقددانان اساسد یلدل ینحمل کنند. به هم یزشورا ن
 یدزی انقالب فرهنگدی نبه مصوبا  شورای عال ی،دس آن را، با گشادچ یترعا یقانون یهاضمانت
در قدانون  ییاگراده مبندا یری،تفسد ین(. ان163: 1392 یرمحمدی،)الهام، م دهندیم یتسر

 هاییتصدالح یددشدورا در جهدت تحد هاییتصدالح ۀبده توسدع یلاز م یاساسی ندارد، حاک
 یالزامدات یدتبدا رعا بایستیاز اع بار مصوبا  شورا م یریتفس ینمجلس است. ان یقانونگذار

 ینهادها ینهمچن .عنوان نهاد قانونگذار حفظ شودمجلس شورا به یشد که به موجب آن برتربا
 وجود داش ه باشند.  یناظر بر شورای عالی انقالب فرهنگی در ساخ ار حقوق
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مصدوبا  آن  یتبر رعا یوس ههموارچ محل توجه بودچ و پ یرانا یاسیشورا در نظام س جایگاچ
اندد: گف ه 1378آذر  23 یخشدورا در تدار یبدا اعضدا یدداردر د یشدچ است. مقدام رهبدر یدتأک
را مصدوبا   ینجداهسد ند، مصدوبا  ا یفرهنگد یکارها یانکه مجر یانیاست آقا ینخواهشم ا»

نباشد که هر وقت دلشان خواست، بر طبق آن رف دار کنندد و هدر  طورینبدانند. ا یالزام یقانون
 یشدورا در جلسدا  م عددد یدنا یاعضدا ییددفرمارف ار نکنند. فرض ب خواهد،یوقت دلشان نم
هم بود، بعد،  یخوب یفرهنگ هاییاستکردند که س یبرا تصو یفرهنگ های-یاستنشس ند و س

. یسدتدرسدت ن یدن. ایردمورد توجه قرار نگ هیچو آنجا  برودمصلحت  یصمثالً، در مجمع تشخ
 یدتاولو یصاً بر مجمع تشخق ع ی،کار فرهنگ یبرا ینجااست؛ ا یو مهم یمرکز اساس یک ینجاا

اسدت  یاآنجا مجموعه یشدچ است، ول یلتشک یکار فرهنگ یبرا ینجااصوالً ا ینکهدارد. حداقل ا
و راجع به مسدائل و  یندبنش یدهس ند که با یرهبر نصوبانم ینجاهس ند. ا یکه مشاوران رهبر

 هدمآنجدا  ند،فرسد یم یصآن بحث را به مجمع تشخ یبحث کنند و وق  یفرهنگ هاییاستس
نسبت مصوبا  شورا  ۀدربار یح  یحیو تصر یدتأک ینان .«نگاچ کنند ینهابا نظر اع بار به ا باید

قدانون  ۀاصدل نانوشد  یدنا یتو موقع گذاردیم یرو اع بار مصوبا  شورا تأث یگاچو مجمع، بر جا
نون اساسدی قدا یدارعاصدل تمام یدک یأ آن را در ه یشاز پ یشو ب کندیاساسی را اس وارتر م

 یداهر اصل قانون اساسی )اعدم از نوشد ه  در خصوص یداتیتوجها  و تأک ین. انکندیظاهر م
قدبض و بسدط  درآن را  یرا تدأث یدددور بماندد و با یاز نگاچ ناظران حقوق اساس یدنانوش ه( نبا

 اصول نوش ه و نانوش ه رصد کنند.

 یناند یدانددارد  یو بدازنگر اصدالح یبدرا یاقانون اساسدی سدازوکار مدنظم و دورچ وق ی
 یبترتینهماهنگ نباشدند و بدد یا است که اصول با واقع یعیطب بندد،یکار نمهرا ب یسازوکار
خصوص نوش ه و مک وب به. شودیم یدارپد یم ن نوش ه و عمل جار یانم یااندک فاصلهاندک

را بده قدانون  حرک دییو ب یس اییاز ا یتصور ینآمدن آن فکر ان رشدن قانون و به بند لفظ د
ظداهر  یسد اییا یندرمدان همد یبدرا ییقانون اساسدی گدو ۀاصول نانوش  یدایش. پکندیالقا م

 یتمشروع بیندنبال االه است؛ است که به آبیقدر  همچون  یقیاراکه ساخت حق شوند،یم
قددر  من ظدر فدراهم شددن  یقدیسداخت حق ینراب ه برقرار است. بنابرا ینهم یزن یتو قانون

موجود و  یهاقالب یندر هم ییقو امور خود را با توسعه و تض ماندینم یحقوق ییاخت و مبناس
از  یقدانون اساسدی برخد ۀاز اصدول نانوشد  یفقددان درکد ین. بندابرابدردیم یشدر دس ر  پ

 یدرو غ قانون اساسدی ایسد ا م ن»اند سمت بردچ که گمان کردچ ینحوزچ را به ا ینا یسندگاننو
از  یزمدان بدا برخد یا مق ضد یدارد که برخ امکان»اند: گرف ه یجهدر ادامه ن  ،«م حرک است

هدر بدار  تدوانیتدزاحم نم یدنبرطرف کردن ا یتزاحم کند که قاعدتاً برا یجادقانون ا یناصول ا
(. اوالً اصدول 173: 1392 یرمحمددی،م و )الهدام« داد یلمجلس خبرگان قانون اساسی را تشدک

از  یناش یس اییا ینا یاًثان کنند؛یوارد قانون اساسی م یاییو پو ینامیسمدقانون اساسی  ۀنانوش 
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 یادورچ یبازنگر ینددر قانون اساسی است و انانچه فرا یبازنگر یهاو دشوار کردن راچ یچیدچپ
وارد م ن قانون اساسی نوش ه  ،عام داش ه باشند یتاز اصول نانوش ه که مقبول یبرخ ،تکرار شود

 کم ر خواهد شد. یو حقوق یقیم حقیرژ یانفاصله م یبترتینبدخواهند شد و 
 

  یانقالب فرهنگ یعال یشورا ۀنگهبان دربار یشورا یاتتحول نظر

دولت در برابر مصوبا  شدورای  یتوضع ۀدربار یاوقت در نامه یروز، نخست1361مرداد  31 در
نگهبدان پرسدید:  یاز شدورا یتسؤاال شود،یاجرا به دولت ابالغ م یعالی انقالب فرهنگی که برا

 یبدرا یدا. آ2دارد؟  یانقدالب فرهنگد یس اد عدال یما از تصم یتتبع یبرا یدولت الزام یا. آ1»
 یدنا یجن دا توانددیدر مجلدس، دولدت م یدفنهاد تدا روشدن شددن تکل ینا زحفظ و حراست ا

 یبسدسارد؟ پاسدخگوبه سد اد  یزالزم، اجرا را ن ۀرا م وجه س اد بداند و با دادن بودج یما تصم
 یدننگهبدان در پاسدخ بده ا یشدورا« س اد در مقابل مجلس کدام ارگان خواهد بود؟ یما تصم

بده موجدب فرمدان امدام  انقالب فرهنگدیس اد  کهیننظر به ا»: فتگ 1362 یرت 8در  هاپرسش
 یدچمقننده نرسد ۀقدو یبآن تاکنون به تصدو یفو وظا یلطرز تشکۀ دربار یشدچ و قانون یلتشک
اسدت در  یلذا مق ض یرد،و امعان نظر قرار گ یت تا موضوع از جهت قانون اساسی مورد بررساس
 «. شود یفکسب تکل یموضوع از مقام معظم رهبر ینا

نگهبدان سدؤال  یاز شدورا یانامه یشورای عالی انقالب فرهنگی ط یردب یزن 1374سال  در
را  یانقدالب فرهنگد یعدال یراحق وضع قانون در خصوص شو یاسالم یمجلس شورا یاآ»کرد: 
پاسدخ داد:  26/6/74مدورخ  889شدمارۀ  ۀنگهبان طبق نامد یشورا یزن ینجادر ا «یر؟خ یادارد 

قدانون اساسدی قابدل اقددام  73اصل  یقو از طر شودیمربوط م یقانون عاد یرموضوع به تفس»
 «.ییداقدام فرما یقاست و در صور  مصلحت از آن طر

یدوان قانون د 25 ۀبا اس ناد به ماد یعدالت ادار یواند یعموم یأ ه کهیوق  یگرطرف د از
نبدودن مصدوبا  شدورای  یدانگهبان در مورد خالف شرع بودن  یشورا یاز فقها 1360مصوب 

عمل آن است  این مفهوماند. پاسخ دادچ یعموم یأ به ه ،دچ استکرعالی انقالب فرهنگی سؤال 
نگهبان مصوبا  شورای عالی انقدالب فرهنگدی را  رایشو یفقها یواند یعموم یأ که از نظر ه
شدورای  ۀمصوب ین(. بنابرا108-109: 1393 ی،اس وار سنگر ی و)امام دانندیم نامهییندر حد آ

 یارزشد یاولد یدقمجلس باشد و به طر ۀشأن و برابر با مصوبهم تواندیعالی انقالب فرهنگی نم
نگهبان در پاسخ به اسد عالما   یشورا یفقه  یامادون اصول قانون اساسی دارد )مجموعه نظر

  .(170-171: 1384 ی،عدالت ادار یواند

بدا اسد ناد بده  ،صادر شددچ 81آذر  5که در  1943/30/81نگهبان در نظریۀ شمارۀ  شورای
انقدالب  یعال یبرخالف مصوبه شورا تواندیمجلس نم»اعالم کردچ است:  ساسیقانون ا 57اصل 
(. 179-186: 1383نگهبدان،  یشدورا یقا )مرکز تحق« کند یبتصو اییحهال یاطرح  ی،فرهنگ
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شدورای  یدارا و اخ  یتبا صالح یر مغا یلدلمجلس را به ۀنگهبان مصوب یشورا هنظری یندر ا
عمدل آن اسدت کده مصدوبا  شدورای عدالی انقدالب  یدنعالی انقالب فرهنگی رد کرد. مفهوم ا

کده در  یادر حدوزچ توانددیکم مجلس نمدست یا ؛دبرابر با قانون اساسی دار یگاهیفرهنگی جا
اصدل  یدکبندابر  یبترتینوارد شدود. بدد ،شورای عالی انقالب فرهنگی است ۀنانوش  یتصالح

اصل نانوش ه  یکبا  ی،مل یمجلس شورا یعنی یندگی،رکن نظام نما ینترت مهمینانوش ه صالح
 شدچ است. یدو مق یدتحد

موجدب  به»شورا  ینکهنخست ا ؛وجود دارد یتوجه شایاننکا   نگهبان یدو نظریۀ اول شورا در
ر ن اظهدارنظآ ۀنگهبان ب واند دربدار یو نه به موجب قانون اساسی تا شورا« شدچ یلفرمان امام تشک

 ،«دچیمقننده نرسد ۀقدو یبآن تاکنون بده تصدو یفو وظا یلطرز تشک ۀدربار یقانون» یننچهم .کند
 ینر اندنگهبان  ینگهبان وجود ندارد و شورا یشورا یع از سوموضو یبررس یبرا یمحمل ینبنابرا
 یدنا یدانس از بکند. پ یبررس «از جهت قانون اساسی»وارد موضوع شود و آن را  تواندینم ی یشرا

 شود. یاوج یموضوع را از رهبر یفتا تکل کندیرا داللت م یروزنگهبان، نخست ینکا ، شورا

ضدمانت  یددگاچد یدننگهبان نشان داد که ا یشورا1381آذر  5مورخ  1943/30/81 نظریۀ
قدانون اساسدی  57نگهبان با اسد ناد بده اصدل  یشورا ییدارد و گو یدر نظام حقوق یزن ییاجرا

 یاز سدو یابالغد هاییاسدتس ۀمثابو به یمصوبا  شورای عالی انقالب فرهنگی را حکم حکوم 
را به  57مندر  در اصل « م لقه یتوال ر نظریز»نگهبان عبار   ی. شوراکندیم یتلق فقیهیول

از وجدوچ قدانون  یکدیها نمونده یدنکردچ اسدت. ا یرو تفس فهمیدچتر فربه یاپش وانه ینمدد ان
آن  یحتوض ۀاز عهد توانینانوش ه م یحقوق اساس یممفاه یاریکه به  دهندیاساسی را نشان م

مانندد پاکدت  قدانون اساسدی» اند،یاف ه بازتابها المثلدر ضرب یکه ح  یدگاچ،د ینبرآمد. در ا
جاذبه روابدط  یدانالفاظ و عبارا  قانون در م یعنی 1«آن را عوض کرد یمح وا شودیاست که م

 .کنندیو توازن قوا عمل م یروهان
بان نگه یشورا 1381آذر  5مورخ  1943/30/81نظریۀ شمارۀ  یشین،با نظریۀ پ یسهمقا در

. توجه است شایانبا مصوبا  شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبا  مجلس  یر در خصوص مغا
 راز سد یتحوالت اصل نانوش ه اه یندو نظر، ا ینا یانم ۀکه در فاصل دهندیدو نظر نشان م ینا

 بلکده ،کدردرا تکدرار ن ینگهبان پاسخ قبلد یشورا یراخ نظریۀاست. در  یاف هگذارندچ و اس قرار 
در  یعندی ؛ادد یصشرع تشدخ یابا قانون اساسی  یرمغا یطور ضمنمجلس را به ۀمصوب یماًمس ق

 ۀهبان در فاصلنگ شورای و شدچتر شورای عالی انقالب فرهنگی مس حکم جایگاچها سال ینا یط
در  را کده یبحثد یمبان له،فاص ینخود را توسعه دادچ بود. شورا، در ا یتصالح ۀدو نظر دامن ینا

ه بد ییگدو ،یماًپس، مس ق ینوارد منابع خود کرد و از انظریۀ نخست خود بدان ارجاع دادچ بود، 
 .کردیم «یفتکل یینتع»موارد  یندر ا ی،از رهبر یتو اخذ وال یابتن

                                                           
1. André Malraux, « Une constitution est une enveloppe : on peut changer ce qu'il y a dedans », 
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 یداب یخود ن یو برا داندیم فقیهیول یبمقام و ناخود را قائم ینجانگهبان در ا یشورا گویی
و  یدهفق یتنظریۀ وال ۀ. توسعشناختیخود نم یرا برا یاب ین ینان یقائل است که در نظر قبل

منجدر شددچ  ینظدر یندو دهه پس از نظر نخست بده اند ۀآن در فاصل یاجزا یینو تب یحتوض
، وجدود نداشدت یقدانون ینگهبان اون در خصوص موضوع مبنا یاست. در نظریۀ نخست شورا

امدا در  ید،بجو یرهبرشخصاً و شخصی اً از حل موضوع را از خواست تا راچ یروزاز نخست روازاین
و  را اسد نباط کدرد ییمبندا ینان ،قانون وجود داش ه باشد یینظر دوم بدون آنکه باز هم مبنا

 ترتیب گویی نمایندگی از رهبری گرف ه بود.بدین

عنوان نهداد بده ی،رهبدر یمصوباتش از سدو ییدشورای عالی انقالب فرهنگی تأ نامۀیینآ در
هدم بدر مصدوبا  شدورا  یمعنا کده نظدار  شدرعیننشدچ است. بدد بینییشپ ی،منصوب رهبر

شورای عالی انقدالب فرهنگدی از شدمول نظدار  مسد ثنا شددچ اسدت.  یثح ینو از ا شودینم
در ساخ ار شورای  ییک نارساینشان داد که عدم نظار  بر مصوبا  شورا  2030سرنوشت سند 

شدورای عدالی انقدالب را در  یضعف ساخ ار یک سند ینعالی انقالب فرهنگی است و در واقع ا
 هدایگاچیاز ته یکدیفرهنگی برمال کرد. فقدان نظار  بر مصوبا  شورای عالی انقالب فرهنگی 

 توانددیاست. اصوالً اصل نانوشد ه نم ،قانون اساسی ۀاصول نانوش  ۀجام یدنپوش ینهاد، برا ینا
از  ،نباشدند ییوکه قابل نظار  و پاسخگ یخلق شود. اصول ییبدون نظار  و پاسخگو ییدر فضا

 اند. از غلبه یبلکه ناش یس ند،جنس قانون اساسی ن

سدو  یدک از ؛اندشورای عالی انقالب فرهنگی بر دو نک ه اشارچ کردچ یبا اعضا یداردر د رهبری
 یدتأکشورای عالی انقالب فرهنگی  مصوبا  بودن «االجراالزم»بر « آثار دادچ شود یبترت»در ادامه 

بدر  یددتأک یگدر،د یاسدت. از سدو« آثدار یدبترت»از  تریتر و حقوقواضح یینیتب نیاب ایناند. کردچ
 یهمصوبا  شورا هوشمندانه و با دقت توصد یتماه یقدق یینعدم تع و مصوبا  بودن «االجراالزم»

واگدذار  یعلمد یهداو جنس مصوبا  شورا را به بحث یتماه یینکه تع رسدینظر مشدچ است. به
اسدت کده  یدنا شود،یم دریافتها که از بحث دیگری نک ۀاند. ورود نکردچ یلمع یو در بحث کردچ
خواهد بدود و  یمجر یهمجر ۀشورای عالی انقالب فرهنگی تنها در قو ا شدچ است که مصوب یدتأک
 ۀرا در حدوز یمصدوبات ینان یهمجر ۀاز ارکان قو یکیعنوان به یمعناست که رهبرینبد یدتأک ینا

اسدت کده  یدنا یرتفس ینبر ا وارد . اما اشکالدانندیم یهمجر ۀرکن قو یکنوان عخود به یتصالح
 یدنو نظدار  بدر ا یدهمجر ۀقو یتمسئول کهیدرحال کند،ینم ابالغمصوبا  شورا را امضا و  یرهبر

 وجود داش ه باشد. یو نظارت یتمسئول ینتا ان کندیم یجابا ییمصوبا  و لزوم پاسخگو
 

 گیرییجهنت

اسدت کده  یدرانا یاز قواعد در نظام حقدوق اساسد یامقاله تنها توجه دادن به دس ه ینا ادعای
و بده  شناسدندیآن نم یبدرا یگداهیجا ی یویسد ی،پوز یکدردرو یلدلاغلب به یرانی،حقوقدانان ا
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 یناز اند یاشدکال ناشد یدنم العه و شناخت آن ندارندد. ا یبرا یابزار مفهوم تریقدق یریتعب
 یقدانون جایگداچگدذار قاعدچ یرسدم یاز نهادهدا یقواعدد ناشد یهدا بدراکده تن سدتا یکردیرو
 یدننددارد. ا ییدسد ه از حقوقددانان جدا یندر قامو  ا ،از آن باشد یرو هر آنچه غ شناسندیم
خواهدد  یجدادثر و زندچ، اؤحقوق م یعنیحقوق موضوعه،  یمو تفه یحتوض یبرا یاشکاالت یکردرو

 یندهدد. بندابرا یحرا توضد یموضدوع حقدوق اساسد یدکعداد قت و ابیحق ۀهم تواندیکرد و نم
توجده  یدداصول قدانون اساسدی اسدت. امدا با یا از ح یواقع یحیبحث توض ینا یدۀفا یننخس 

 یدکبلکه صرفاً توجه بده  یست،رد موضوع بحث ن یا ییدتأ یالزاماً به معنا یحتوض ینداشت که ا
 است.  یشناسروش

اصدل  یدکنهداد  یدناز حقوقدانان مع قدند کده ا یاعدچ ایشورای عالی انقالب فرهنگی  اگر
از  یدیعنوان جزآن را بده یحقدوق یدقب وانند با زبدان دق بایستیم ،قانون اساسی است ۀنانوش 
 یننهاد را به مواز ینا یبندیپا یگر،د یکنند. از سو ییندهند و تب یحتوض ینظام حقوق ۀمنظوم

تن دادن به من ق قانون اساسدی سدوق  یسوهاد را بنه ینو اصول قانون اساسی نشان دهند و ا
 تدوانیم ی یشدرا ینطرح کنندد. در اند یافق ینآن در ان هاییتاز صالح یریدهند و تفاس

 . یابداصل نانوش ه شناخ ه شود و دوام و بقا  یکعنوان نهاد ب واند به ینبود که ا یدوارام

اصدول  ایدنه نکآ با دهدینشان م یپهلو ۀقانون اساسی در دور ۀاز اصول نانوش  یبرخ تجربۀ
 اولین در قانون اساسی باالخرچ برخالفآنها  یاب نا یلدلاما به ،دادند یا ح ۀقرن ادام یماز ن یشب

 یالغا شدند و در اصول قدانون اساسدی اصدول یرانقانون اساسی  . ا. ا ینهنگام تدو یعنیفرصت، 
از  یاصدل یأ در ه یاد را بر انان اصول نانوش هاع راض خو یبترتینشد تا بد دمخالف با آن وار
 ینقانون اساسی اند ۀکسو  اصول نانوش  یدر اع ا یدبا ینزند. بنابرا یادفر یدقانون اساسی جد

 نسوشاند. اییهردا را بر تن هر رو ینا یو آسان یسادگرا درنظر آورد و به یبلند یخیافق تار

بده  خواستیعالی انقالب فرهنگی را نداشت و نمجانبه شورای همه یبررس یمقاله ادعا این
 شدد، یدادآوریطورکه بلکه همان ،ابهاما  و اشکاال  شورای عالی انقالب فرهنگی بسردازد ۀهم

ندوع موضدوعا  اشدارچ و توجده  یدنمغفدول در ا یابده نک دهاز ایدن محمدل  خواس یمیتنها م
 . یمکن لبآن ج یترا به اهم یپژوهشگران حقوق اساس

نظر بایست بین وضع موجود و وضع هنجاری تفکیدک کدرد، بدهیمف کسانی که مع قدند برخال
دهد تدا راب دۀ میدان وضدع یمای سوق یانهمسوی اتخاذ راچ رسد نظری مع وف به واقع ما را بهیم

موجود و وضع هنجاری را توضیح دهیم. در این دیدگاچ پیوندی زندچ میدان ایدن دو وجدود دارد کده 
کنند و درکی واقعی از حقوق اساسی مس لزم شناخت این راب ۀ م قابل اسدت؛ یم  أثرمهمدیگر را 
اع نا بود. از نظر ما همین یب آنهاتوان این دو س ح بحث را از همدیگر جدا دانست و به ینمبنابراین 

یرواقعی از حقوق اساسی منجر شدچ است. این مقاله کوششدی غتفکیک نادرست به درکی صوری و 
 ی میان هست و باید در نظام حقوق اساسی ایران بود.اراب هرای یاف ن نسبت و تبیین بود ب
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