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 مقدمه

ي خطير کننده از موازين شرع و قانون اساسی، وظيفهبه عنوان نهاد پاسداري« شوراي نگهبان»
هاي مصوب هيئت وزيران را به عنوان ي مصوبات مجلس شوراي اسالمی و اساسنامهبررسی کليه

امی قوانين و مقررات يكی از وظايف مصرّح خويش در قانون اساسی بر عهده دارد تا تم
 .باشدنداشته ازين شرع و قانون اساسی با مو تیدر جمهوري اسالمی ايران، مغاير االجراالزم
سان، مجموعه نظرات ابرازي از سوي اين نهاد در خالل بررسی مصوبات مجلس شوراي بدين

اي برخوردار بوده و براي آحاد افراد هاي مصوب هيئت وزيران، از اهميت ويژهاسالمی و اساسنامه
تواند ن علمی و نظري دارد که میجامعه قابل استفاده است؛ چه آنكه اين نظرات، از جهتی شأ

پژوهشی واقع شود و از جهتی ديگر،  -ويژه مجامع علمیمندان، بهي عموم عالقهمورد استفاده
گذاران سياستي مورد توجه و استفادهتواند میبراي تنظيم قوانين و مقرراتِ مورد نياز در کشور، 

  .قرار گيرد ي تقنين و اجراآفرينان عرصهو نقش
 79/8/۹۳2۱م معظم رهبري نيز در ديداري که با اعضاي شوراي محترم نگهبان در تاريخ مقا

 ...مردم، مطلع نيستند ...» :داشتند، با تأکيد بر اهميت نظرات شوراي نگهبان، خطاب به آنها فرمودند
ات رسانی منظّم و مرتّبی باشد که مردم در جريان قرار بگيرند، يا نظرالزم است يک روال اطالع

هاي مختلف گذاشته ها، فقها و متخصصين بخششورا مدوّن بشود و در اختيار اهل علم، حقوقدان
اي ها ببينند و در جريان مباحث قرار گيرند؛ بيان شود در مورد اين مادهها و حوزهبشود؛ دانشگاه

الت، رفع هايی شده، تا رد شده است و چه اشكاالتی بود و بعد آن اشكاکه آنجا آمده، چه بحث
ن شما استدالل داريد، اما اين استدالل براي مجلس، گاهی تصويب شد و از اين قبيل. ... اآل شد، يا

در حالی که خوب است در  ...معلوم نيست، گاهی براي مجمع تشخيص هم درست معلوم نيست، 
 .وشته بشوداي به استدالل بشود و در يک محل جداگانه آن استدالل به تفصيل نمتن آن حكم اشاره

 «.اينها چيزهايی است که بعد براي ديگري منبع و مدرك خواهد شد ...
حق مقام معظم رهبري، با تشكيل ي بهبر همين اساس و در راستاي پاسخگويی به اين مطالبه

هاي علمی پيرامون نظرات مطرح در جلسات شوراي ، انجام فعاليت«مرکز تحقيقات شوراي نگهبان»
 .هاي اين مرکز، در چند سطح مختلف در دستور کار قرار گرفتن يكی از مأموريتنگهبان به عنوا

تدوين مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات ادوار مختلف مجلس شوراي اسالمی، 
تدوين مجموعه نظرات تفسيري و مشورتی شوراي نگهبان راجع به اصول قانون اساسی، تدوين 

هبان در پاسخ به استعالمات ديوان عدالت اداري، تدوين نظرات مجموعه نظرات فقهی شوراي نگ
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سازي، تنظيم فقهی و حقوقی شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی، پياده
و تدوين مشروح مذاکرات جلسات شوراي نگهبان و در نهايت، استخراج مبانی نظرات و داليل آراي 

  .ايی بود که براي عينيت بخشيدن به اين مهم طراحی شدهشوراي نگهبان، از جمله طرح
، که استخراج «نظرات استداللی شوراي نگهبان»يا به عبارت ديگر « مبانی نظرات شوراي نگهبان»

ها تعريف ترين برنامهاي منسجم و منظم به عنوان يكی از مهمآنها در اين مرکز در قالب مجموعه
هايی هاي فقهی، حقوقی و همچنين قرائن، امارات و برداشتاللمجموعه استد :شده، عبارت است از

بررسی که اعضاي محترم شوراي نگهبان در جلسات بررسی مصوبات مجلس شوراي اسالمی، 
در  ...ي نظريه تفسيري وهاي مصوب هيئت وزيران، بررسی اصول قانون اساسی براي ارائهاساسنامه

بندي ها، در قالب يک دستهها و برداشتجموعه از استداللاين م .اندخالل مباحث خويش بيان کرده
هاي مختلف مطرح شده در مذاکرات اعضاي شوراي نگهبان و با منظم و منطقی براساس ديدگاه

استناد و مستنبط از آن، به تفكيک هر ماده از مصوبه يا سؤال و استفسار، استخراج، تنقيح و تدوين 
ويژه مجامع حوزوي و دانشگاهی و وعه، آشنا ساختن مخاطبان بهي اين مجمهدف از تهيه .شده است

ي فقهی و حقوقی نظرات شوراي ي و اجرايی کشور با مبانی و ادلهگذارسياستي، گذارقانونمراجع 
  .نگهبان است

مبانی »با انتشار کتابی تحت عنوان  ۹۳۱۹تر در سال ي اين فعاليت علمی، پيشنخستين ثمره
به زيور طبع آراسته شده (« ۹۳92راي نگهبان )مستنبط از مشروح مذاکرات سال آراء و نظرات شو

کتاب دوم از اين مجموعه با اندکی تغيير در شكل و محتوا نسبت به  ۹۳۱۳. سپس در پاييز سال بود
هاي سال مبانی نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه»تحت عنوان  کار پيشين،

ي علمی و اجرايی کشور به محضر جامعه «مشروح مذاکرات شوراي نگهبان( )برگرفته از ۹۳۱3
اي . کتاب حاضر نيز، کتاب سوم از اين مجموعه است که به ياري خداوند در فاصلهتقديم شد

  شود.مندان تقديم میاندك از کتاب پيشين به محضر عالقه
مصوبات مجلس شوراي  کتاب در سه بخش کلّی، مجموعه نظرات استداللی مربوط به ناي

شده از شوراي نگهبان را در بر هاي انجامهاي مصوب هيئت وزيران و استفساريهاسالمی، اساسنامه
در اينجا توضيح اين نكته براي خوانندگان محترم ضروري  است. ۹۳۱۹گيرد که مربوط به سال می

به ويژه مصوبات  است که از آنجا که بسياري از موضوعات مورد بررسی در شوراي نگهبان،
مجلس شوراي اسالمی، ممكن است به دليل ايراد مغايرت برخی از مواد مصوبه با قانون اساسی يا 
موازين شرعی، چندين مرتبه در فواصل مختلف و گاهی در طی چندين سال، بين مجلس و 

 نظر براي ذکر موضوعات در اينرگشت داشته باشد، مالك زمانی مدّ شوراي نگهبان رفت و ب
کتاب، زمان تصويب نهايی آن مصوبه يا اعالم نظر نهايی شوراي نگهبان در خصوص سؤال يا 

ي مصوبات مجلس يا هيئت وزيران که در ي کليهبر اين اساس، مجموعه .انجام شده است استفسارِ
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ي اند و همچنين کليهتبديل شده« قانون»تأييد شوراي نگهبان رسيده و به به  ۹۳۱۹سال 
اند، در اين پاسخ گفته شدهبررسی و از سوي شوراي نگهبان  ۹۳۱۹هايی که در سال استفساريه

ي مصوباتی که به دليل بروز اختالف بين مجلس همچنين کليه .مجموعه گردآوري شده است
قانون اساسی براي رفع اختالف به مجمع  ۹۹7شوراي اسالمی و شوراي نگهبان، بر اساس اصل 

نسبت به آنها تعيين تكليف  ۹۳۱۹اند و اين مجمع در سال شده تشخيص مصلحت نظام ارجاع
اند، هر چند تاريخ تصويب اين موضوعات در مجلس و يا کرده است، در اين مجموعه گرد آمده

  .باشد ۹۳۱۹هاي پيش از سال مربوط بهمذاکرات مربوط به آن در شوراي نگهبان، 
ي گانههاي سهوعات، در هر يک از بخشترتيب در نظر گرفته شده براي ذکر هر يک از موض

 .تا انتهاي اين سال است ۹۳۱۹شدن آن موضوع، از ابتداي سال ترتيب تاريخی نهايی ،اين کتاب نيز
ي اين مجموعه، عالوه بر حرکت در پژوهشكده شوراي نگهبان اميدوار است با توليد و عرضه
ي علمی کشور و همچنين جامعه يجهت تحققِ بخشی از منويات مقام معظم رهبري، خواسته

ي چنين مسلماً انتشار و عرضه .ي، تقنينی و اجرايی کشور را پاسخ گفته باشدگذارسياستمراکز 
ي بيش از سی سال مجاهدت و تالش شوراي نگهبان در پاسداري از شرع و تواند ثمرهآثاري می

لمی و پژوهشی، اعم از دانشگاهی و ي عالقمندان، به ويژه محافل عقانون اساسی را در اختيار کليه
  .تر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمک کندحوزوي قرار دهد و به غنی

 

 و من اهلل التوفيق و عليه التكالن

 پژوهشكده شوراي نگهبان

 1939زمستان 


