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 پیشگفتار
حقوق هاي ي جوانب مختلف نهاد شوراي نگهبان در پژوهشمطالعه
ویژه نظام حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران با توجه به و به عمومی

نقش مهم و اثرگذاري عمیق این نهاد در ساختار نظام جمهوري اسالمی 
 .نمایدضروري میایران، 

 یمشورت يعنوان بازوبه» نگهبان يشورا يدهکپژوهش«در این راستا 
 يبه شورا یمشورت اتنظر يبر ارائهعالوه نگهبان، يشورا یحقوق

و  یاسالم يمصوبات مجلس شورا انطباقنگهبان در خصوص 
 ي، راهبرديبه مطالعات نظر ،یمصوب دولت با قانون اساس يهااساسنامه

 .پردازدیم یوضوعات مختلف حقوق اساسدر خصوص م ياربردکو 
 يقات شورایز تحقکمر«با عنوان  1376ه از سال کده کن پژوهشیا

و مستعد  جوان يروهایر با استفاده از نین مسیدر ا ،شد تأسیس» نگهبان
 و یعلم ياز جامعهی، موضوعات مختلف مورد نيو حوزو یدانشگاه

 یپژوهش يازهاین نیهمچننگهبان و  يشورا يهاتیمرتبط با صالح
ار قرار کت در دستور یب اولویترتو به کرده ییشناسا را نگهبان يشورا
 يها، گزارشیپژوهش -یه ثمرات آن در قالب مقاالت علمک داد

 يمختلف به جامعه يهاتابکو  2یارشناسک يهاگزارش 1،یپژوهش
                                                                                                                  

هاي پژوهشی منتشر شده توسط پژوهشکده شوراي نگهبان به ترسی به گزارشجهت دس .1
 shora-rc.irنشانی زیر مراجعه نمایید: 

هاي کارشناسی شوراي نگهبان به بخش نظرات مجامع مشورتی جهت دسترسی به گزارش .2
 در سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان (معرفی شده در پیوست این کتاب) مراجعه نمایید.
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 .شده استم ینگهبان تقد يو شورا یعلم10
ي هاي علمی پژوهشکدهالیتکتاب حاضر نیز یکی از ثمرات فع

گیرد. ي علمی قرار میشوراي نگهبان است که اکنون در منظر جامعه
الهدي و اهللا علمآقاي دکتر سیدحجتشایسته است که در اینجا از زحمات 

و آقاي حمید  محمدهادي زرافشانآقاي و آقاي دکتر ابوالفضل درویشوند 
، صمیمانه تشکر کرده و از داناین اثر همکاري کردهي هدر تهی کهفعلی 

یقین اگر همکاري ها توفیق روزافزون طلب کنیم. بهخداوند منّان براي آن
نامبردگان و همچنین کوشش عوامل اجرایی از جمله مسئول انتشارات، 

سازي این کتاب سهم ي عزیزانی که در آمادهآرا و همهویراستار، صفحه
 این تالش علمی نبودیم. داشتند نبود، امروز شاهد به ثمر نشستن

ن یاز جمله ا يت به مصون نبودن محصوالت بشریبا عنادر انتها 
دان شمنینظران و اندصاحب ياز خطا و اشکال، از همه یتالش علم

ت یفکی يارتقا يش در راستایصائب خو اتي نظرتقاضامندیم از ارائه
 .غ نورزندیده درکپژوهش يهاتیر فعالین اثر و سایا

 
 ه التکالنیق و علی التوفو من اهللا

 نگهبان يپژوهشکده شورا
1397 زمستان



 

 

 

 

 مقدمه
تا کنون مطالعات فراوانی در مجامع علمی و دانشگاهی با 

ویژه در گرایش حقوق رویکردهاي مختلف تاریخی، سیاسی و حقوقی به
هاي آن صورت گرفته عمومی در مورد نهاد شوراي نگهبان و کارویژه

تکمیل این روند علمی نیازمند شناخت منابع علمی  است، اما توسعه و
 معتبر موجود در این زمینه است. 

با توجه به نیاز پژوهشگران، دانشجویان نگهبان  يشورا يدهکپژوهش
و اساتید در مجامع علمی، جهت تسهیل شناسایی و دسترسی به منابع 

می اي از آثار علعلمی مرتبط با شوراي نگهبان مصمم شد که مجموعه
هاي پژوهشی، معتبر در این زمینه اعم از کتب، مقاالت، گزارش

 هاي پژوهشی گردآوري نماید. هاي دانشگاهی و طرحنامهپایان
در این اثر به فراخور مباحث علمی مرتبط با شوراي نگهبان تالش 

در مورد نهاد شوراي نگهبان و شده است تا به تناسب آثار علمی موجود 
بندي مناسبی از این آثار ارائه گردد. لذا پس از تقسیمآن، هاي کارویژه

نهاد شوراي  ِيو تاریخچهساختار  فی منابع مرتبط با ماهیت، جایگاه،معر
هاي آن اعم نگهبان، آثاري که به شکلی تخصصی به هر یک از کارویژه

از نظارت بر انتخابات، نظارت بر قوانین و مقررات به منظور پاسداري از 
به سایر آثاري که همچنین ، تفسیر قانون اساسی و اسی و شرعقانون اس

گردآوري، تحلیل و بررسی نظرات شوراي نگهبان اختصاص دارند، 
 اند. معرفی شده
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شایان ذکر است با توجه به انتشار روزافزون آثار علمی مرتبط با 12
شوراي نگهبان، به روزرسانی این مجموعه از ضروریات کارآمدتر شدن 

گیري به یاري حضرت حق و با بهره که لذا سعی ما بر آن استآن است. 
هاي و سایر رشته حقوق عمومیاز نظرات پژوهشگران و اساتید ارجمند 

روزرسانی مجموعه رفع نواقص، تکمیل و به اقدام بهعلمی مرتبط، 
 .نماییم» کتابشناسی شوراي نگهبان«

 


