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 مقدمه
ي خطیر کننده از موازین شرع و قانون اساسی، وظیفهبه عنوان نهاد پاسداري» شوراي نگهبان«

ي مصوب هیئت وزیران را به عنوان هاي مصوبات مجلس شوراي اسالمی و اساسنامهبررسی کلیه
در  ءاالجرایکی از وظایف مصرّح خویش در قانون اساسی بر عهده دارد تا قوانین و مقررات الزم

سان، مجموعه د. بدیننجمهوري اسالمی ایران، مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشته باش
هاي مجلس شوراي اسالمی و اساسنامهنظرات ابرازي از سوي این نهاد در خالل بررسی مصوبات 

اي برخوردار بوده و براي آحاد افراد جامعه قابل استفاده مصوب هیئت وزیران، از اهمیت ویژه
ي عموم تواند مورد استفادهاست؛ چه آنکه این نظرات، از جهتی شأن علمی و نظري دارد که می

ز جهتی دیگر، براي تنظیم قوانین و پژوهشی واقع شود و ا -ویژه مجامع علمیمندان، بهعالقه
آفرینان گذاران و نقشي سیاستتواند مورد توجه و استفادهمقررات مورد نیاز در کشور، می

 ي تقنین و اجرا قرار گیرد. عرصه
 28/4/1379ز در دیداري که با اعضاي شوراي محترم نگهبان در تاریخ یمقام معظم رهبري ن

مردم، مطلع نیستند... «... نگهبان، خطاب به آنها فرمودند:  ينظرات شورات ید بر اهمیکداشتند، با تأ
رسانی منظّم و مرتّبی باشد که مردم در جریان قرار بگیرند، یا نظرات الزم است یک روال اطالع

هاي مختلف گذاشته ها، فقها و متخصصین بخششورا مدون بشود و در اختیار اهل علم، حقوقدان
اي ها ببینند و در جریان مباحث قرار گیرند؛ بیان شود در مورد این مادها و حوزههبشود؛ دانشگاه

آن اشکاالت رفع  ،هایی شده، تا رد شده است و چه اشکاالتی بود و بعدکه آنجا آمده، چه بحث
شد یا تصویب شد و از این قبیل. ... اآلن شما استدالل دارید، اما این استدالل براي مجلس، گاهی 

م نیست، گاهی براي مجمع تشخیص هم درست معلوم نیست ... در حالی که خوب است در معلو
اي به استدالل بشود و در یک محل جداگانه آن استدالل به تفصیل نوشته بشود. متن آن حکم اشاره

 »... اینها چیزهایی است که بعد براي دیگري منبع و مدرك خواهد شد.
حق مقام معظم رهبري، با تشکیل ي بهویی به این مطالبهن اساس و در راستاي پاسخگیبر هم

هاي علمی پیرامون نظرات مطرح در جلسات شوراي ، انجام فعالیت»مرکز تحقیقات شوراي نگهبان«
هاي این مرکز، در چند سطح مختلف در دستور کار قرار گرفت. نگهبان به عنوان یکی از مأموریت
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در خصوص مصوبات ادوار مختلف مجلس شوراي اسالمی، تدوین مجموعه نظرات شوراي نگهبان 
تدوین مجموعه نظرات تفسیري و مشورتی شوراي نگهبان راجع به اصول قانون اساسی، تدوین 
مجموعه نظرات فقهی شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات دیوان عدالت اداري، تدوین نظرات 

سازي، تنظیم اشخاص حقیقی و حقوقی، پیادهفقهی و حقوقی شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات 
و تدوین مشروح مذاکرات جلسات شوراي نگهبان و در نهایت، استخراج مبانی نظرات و دالیل آراي 

 هایی بود که براي عینیت بخشیدن به این مهم طراحی شد. شوراي نگهبان، از جمله طرح
، که استخراج »تداللی شوراي نگهباننظرات اس«یا به عبارت دیگر » مبانی نظرات شوراي نگهبان«

ها تعریف ترین برنامهاي منسجم و منظم به عنوان یکی از مهمآنها در این مرکز در قالب مجموعه
هایی هاي فقهی، حقوقی و همچنین قرائن، امارات و برداشتشده، عبارت است از: مجموعه استدالل

ات مجلس شوراي اسالمی، بررسی که اعضاي محترم شوراي نگهبان در جلسات بررسی مصوب
ي نظریه تفسیري و... در هاي مصوب هیئت وزیران، بررسی اصول قانون اساسی براي ارائهاساسنامه

بندي ها، در قالب یک دستهها و برداشتاند. این مجموعه از استداللخالل مباحث خویش بیان کرده
ذاکرات اعضاي شوراي نگهبان و با هاي مختلف مطرح شده در ممنظم و منطقی براساس دیدگاه

استناد و مستنبط از آن، به تفکیک هر ماده از مصوبه یا سؤال و استفسار، استخراج، تنقیح و تدوین 
ویژه مجامع حوزوي و دانشگاهی و ي این مجموعه، آشنا ساختن مخاطبان بهشده است. هدف از تهیه

ي فقهی و حقوقی نظرات شوراي مبانی و ادله گذاري و اجرایی کشور باگذاري، سیاستمراجع قانون
 نگهبان است. 

مبانی «با انتشار کتابی تحت عنوان  1391تر در سال ي این فعالیت علمی، پیشنخستین ثمره
به زیور طبع آراسته شده )» 1387آراء و نظرات شوراي نگهبان (مستنبط از مشروح مذاکرات سال 

از این مجموعه با اندکی تغییر و سوم کتاب دوم ، 1394سال و بهار  1393بود. سپس در پاییز سال 
مبانی نظرات شوراي نگهبان در «تحت عنوان به ترتیب در شکل و محتوا نسبت به کار پیشین، 

و » (برگرفته از مشروح مذاکرات شوراي نگهبان) 1390هاي سال خصوص مصوبات و استفساریه
(برگرفته از  1391هاي سال و استفساریه مبانی نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات«

ي علمی و اجرایی کشور تقدیم شد. کتاب به محضر جامعه» مشروح مذاکرات شوراي نگهبان)
انتشار دو اي اندك از م از این مجموعه است که به یاري خداوند در فاصلهچهارحاضر نیز، کتاب 

 شود. مندان تقدیم میبه محضر عالقه اخیر کتاب
 ب در سه بخش کلّی، مجموعه نظرات استداللی مربوط به مصوبات مجلس شوراي اسالمی،این کتا

گیرد شده از شوراي نگهبان را در بر میهاي انجامهاي مصوب هیئت وزیران و استفساریهاساسنامه
است. در اینجا توضیح این نکته براي خوانندگان محترم ضروري است که  1392که مربوط به سال 
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که بسیاري از موضوعات مورد بررسی در شوراي نگهبان، به ویژه مصوبات مجلس شوراي از آنجا 
اسالمی، ممکن است به دلیل ایراد مغایرت برخی از مواد مصوبه با قانون اساسی یا موازین شرعی، 
چندین مرتبه در فواصل مختلف و گاهی در طی چندین سال، بین مجلس و شوراي نگهبان رفت 

باشد، مالك زمانی مد نظر براي ذکر موضوعات در این کتاب، زمان تصویب و برگشت داشته 
در خصوص سؤال یا استفسارِ انجام شده  نظر نهایی شوراي نگهباننهایی آن مصوبه یا اعالم 

به تأیید  1392ي مصوبات مجلس یا هیئت وزیران که در سال ي کلیهاست. بر این اساس، مجموعه
هایی که در سال ي استفساریهاند و همچنین کلیهتبدیل شده» قانون« شوراي نگهبان رسیده و به

اند، در این مجموعه گردآوري شده از سوي شوراي نگهبان بررسی و پاسخ گفته شده 2139
ي مصوباتی که به دلیل بروز اختالف بین مجلس شوراي اسالمی و شوراي همچنین کلیه )1(است.

ساسی براي رفع اختالف به مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون ا 112نگهبان، بر اساس اصل 
نسبت به آنها تعیین تکلیف کرده است، در این مجموعه  1392اند و این مجمع در سال ارجاع شده
اند، هر چند تاریخ تصویب این موضوعات در مجلس و یا مذاکرات مربوط به آن در گرد آمده

 شده باشد. انجام  1392هاي پیش از شوراي نگهبان، در سال
ي گانههاي سهترتیب در نظر گرفته شده براي ذکر هر یک از موضوعات، در هر یک از بخش

 تا انتهاي این سال است. 1392شدن آن موضوع، از ابتداي سال این کتاب نیز، ترتیب تاریخی نهایی
 است که در سه مرحله، پژوهشکدهمحصول تالش علمی جمعی از پژوهشگران این این کتاب 
ي اند. در مرحلهوراي نگهبان کردهمبانی نظرات شاقدام به استخراج، تنقیح و تدوین  به شرح زیر،

مطالعه و مبانی نظرات و  مشروح مذاکرات مربوط به هر موضوع رامتن پژوهشگران ، نخست
استخراج و به  را شده از سوي اعضاي شوراي نگهبان راجع به آن موضوعهاي مطرحاستدالل

اي دیگر از عده، ي بازبینی)(مرحله ي دومدر مرحلهد. کننتدوین می شدهبنديح و دستهصورت منقّ
ي مجدد شده از متن مشروح مذاکرات، با مطالعهپژوهشگران براي اطمینان از صحت استنباط انجام

را با  ي اولشده در مرحلههاي استخراجستداللاعضاي شوراي نگهبان، ان مشروح مذاکرات ومت
 ي سومند. در مرحلهکنمبادرت میاصالح و تکمیل آنها به و عنداللزوم دهند تن مشروح تطبیق میم

، محتوایی از حیث شکلی وشده هاي استخراجي استداللیک بار دیگر متن کلیه ،ي نظارت)(مرحله
براي  متن نهایی ها،و ضمن بررسی انسجام درونی استداللشده ي ناظر علمی، بازخوانی وسیلهبه

                                                           
راي اسالمی که در سال . گفتنی است مبانی نظرات شوراي نگهبان در خصوص دو مورد از مصوبات مجلس شو1

مصوب » قانون آیین دادرسی کیفري«و  1/2/1392مصوب » قانون مجازات اسالمی«اند؛ یعنی نهایی شده 1392
اند که امید است ، به دلیل حجم زیاد مبانی نظرات هر یک از این دو قانون، در این مجموعه ذکر نشده4/12/1392

 اي مجزا منتشر شوند. ک در مجموعهاي نزدیبه یاري خداوند متعال، در آینده
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ي آقایان محمد برزگر بر عهده »هااستخراج استدالل«ي حاضر، در مجموعه شود.تنظیم می انتشار
ي آقایان مصطفی بر عهده »بازبینی«زاده و محمدحسن باقري خوزانی، و خسروي، حسین فاتحی

کاظم  ي آقايبر عهده »نظارت علمی«و  پور،کاظم کوهی اصفهانی و محمدهادي توکل مسعودیان،
 شود.کوهی اصفهانی بوده است که از زحمات این عزیزان قدردانی می

ي این مجموعه، عالوه بر حرکت در پژوهشکده شوراي نگهبان امیدوار است با تولید و عرضه
ي علمی کشور و همچنین ي جامعهجهت تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبري، خواسته

ي چنین رایی کشور را پاسخ گفته باشد. مسلماً انتشار و عرضهگذاري، تقنینی و اجمراکز سیاست
ي بیش از سی سال مجاهدت و تالش شوراي نگهبان در پاسداري از شرع و تواند ثمرهآثاري می

ي عالقمندان، به ویژه محافل علمی و پژوهشی، اعم از دانشگاهی و قانون اساسی را در اختیار کلیه
  شدن هر چه بیشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمک کند. ترحوزوي قرار دهد و به غنی

 

 و من اهللا التوفیق و علیه التکالن
 پژوهشکده شوراي نگهبان

 1394 پاییز


