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 مقدمه

ي خطیر کننده از موازین شرع و قانون اساسی، وظیفهبه عنوان نهاد پاسداري» نشوراي نگهبا«
هاي مصوب هیئت وزیران را به عنوان ي مصوبات مجلس شوراي اسالمی و اساسنامهبررسی کلیه

االجراء در یکی از وظایف مصرّح خویش در قانون اساسی بر عهده دارد تا قوانین و مقررات الزم
سان، مجموعه ایران، مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشته باشند. بدینجمهوري اسالمی 

هاي نظرات ابرازي از سوي این نهاد در خالل بررسی مصوبات مجلس شوراي اسالمی و اساسنامه
اي برخوردار بوده و براي آحاد افراد جامعه قابل استفاده مصوب هیئت وزیران، از اهمیت ویژه

ي عموم تواند مورد استفادهاین نظرات، از جهتی شأن علمی و نظري دارد که میاست؛ چه آنکه 
پژوهشی واقع شود و از جهتی دیگر، براي تنظیم قوانین و  -ویژه مجامع علمیمندان، بهعالقه

آفرینان گذاران و نقشي سیاستتواند مورد توجه و استفادهمقررات مورد نیاز در کشور، می
 اجرا قرار گیرد.  ي تقنین وعرصه

 28/4/1379مقام معظم رهبري نیز در دیداري که با اعضاي شوراي محترم نگهبان در تاریخ 
مردم، مطلع نیستند... «... داشتند، با تأکید بر اهمیت نظرات شوراي نگهبان، خطاب به آنها فرمودند: 

ن قرار بگیرند، یا نظرات رسانی منظّم و مرتّبی باشد که مردم در جریاالزم 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 مادهها و حوزهبشود؛ دانشگاه
تی بود و بعد، آن اشکاالت رفع هایی شده، تا رد شده است و چه اشکاالکه آنجا آمده، چه بحث

شد یا تصویب شد و از این قبیل. ... اآلن شما استدالل دارید، اما این استدالل براي مجلس، گاهی 
معلوم نیست، گاهی براي مجمع تشخیص هم درست معلوم نیست ... در حالی که خوب است در 

استدالل به تفصیل نوشته بشود.  اي به استدالل بشود و در یک محل جداگانه آنمتن آن حکم اشاره
 »... اینها چیزهایی است که بعد براي دیگري منبع و مدرك خواهد شد.

حق مقام معظم رهبري، با تشکیل ي بهبر همین اساس و در راستاي پاسخگویی به این مطالبه
ان یکی هاي علمی پیرامون نظرات شوراي نگهبان به عنو، انجام فعالیت»پژوهشکده شوراي نگهبان«

هاي این مرکز، در چند قالب مختلف در دستور کار قرار گرفت. تدوین مجموعه از مأموریت
نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات ادوار مختلف مجلس شوراي اسالمی، تدوین 
مجموعه نظرات تفسیري و مشورتی شوراي نگهبان راجع به اصول قانون اساسی، تدوین مجموعه 

نگهبان در پاسخ به استعالمات دیوان عدالت اداري، تدوین نظرات فقهی و نظرات فقهی شوراي 
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سازي، تنظیم و حقوقی شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقیقی و حقوقی، پیاده

ي اینترنتی جامع نظرات اندازي سامانهاهتدوین مشروح مذاکرات جلسات شوراي نگهبان و ر
و در  )1(ي نظرات شوراي نگهبان بر روي پورتال پژوهشکدهشوراي نگهبان و بارگذاري کلیه

هایی بود که براي آراي شوراي نگهبان، از جمله طرحي ادلهنهایت، استخراج مبانی نظرات و 
 عینیت بخشیدن به این مهم طراحی شد. 

، که »نظرات استداللی شوراي نگهبان«یا به عبارت دیگر » مبانی نظرات شوراي نگهبان«
ترین اي منسجم و منظم به عنوان یکی از مهمج آنها در این پژوهشکده در قالب مجموعهاستخرا
هاي فقهی، حقوقی که اعضاي محترم ها تعریف شده، عبارت است از: مجموعه استداللبرنامه

هاي مصوب شوراي نگهبان در جلسات بررسی مصوبات مجلس شوراي اسالمی، بررسی اساسنامه
ي نظریه تفسیري و... در خالل مباحث اصول قانون اساسی براي ارائه هیئت وزیران، بررسی

بندي منظم و ها، در قالب یک دستهها و برداشتاند. این مجموعه از استداللخویش بیان کرده
شده در مذاکرات اعضاي شوراي نگهبان و با استناد و هاي مختلف مطرحمنطقی براساس دیدگاه

ر ماده از مصوبه یا سؤال و استفسار، استخراج، تنقیح و تدوین شده مستنبط از آن، به تفکیک ه
ویژه مجامع حوزوي و دانشگاهی و ي این مجموعه، آشنا ساختن مخاطبان بهاست. هدف از تهیه

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

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

بود. سپس چهار کتاب دیگر از این مجموعه با اندکی تغییر در شکل و محتوا نسبت به کار پیشین، 
، 1390هاي هاي سالمبانی نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه«تحت عنوان 

ي علمی و ، به محضر جامعه»(برگرفته از مشروح مذاکرات شوراي نگهبان) 1393و  1392، 1391
مبانی نظرات شوراي نگهبان در «اجرایی کشور تقدیم شد. در این میان، کتابی تحت عنوان 

)، برگرفته از 1389-1394توسعه و قوانین بودجه مربوط به آن (خصوص قانون برنامه پنجم 
اي موضوعی از نیز با همین رویکرد ولی به صورت مجموعه» مشروح مذاکرات شوراي نگهبان

مصوبات مجلس گردآوري و تألیف شد. کتاب حاضر نیز که کتاب هفتم از این مجموعه است با 

                                                                                                                                              
 گهبان:نشانی اینترنتی سامانه جامع نظرات شوراي ن .1

 http://nazarat.shora-rc.ir    
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مبانی نظرات شوراي نگهبان در خصوص قانون به طور خاص و موضوعی به  همین رویکرد ولی

 پرداخته است. 1392مجازات اسالمی مصوب 
و به تَبع آن، نظرات فراوان و  1392قطع نظر از حجم زیاد مواد قانون مجازات اسالمی مصوب 

عنوان یکی از  البته مهم شوراي نگهبان در خصوص مواد آن، اهمیت قانون مجازات اسالمی به
و اصلی موجود و لزوم توجه محافل قضایی و دانشگاهی به نظرات شوراي نگهبان  قوانین کلیدي

جهت تحلیل و تفسیر مواد آن و در نتیجه فهم و تبیین صحیح از این قانون، پژوهشکده شوراي 
نگهبان را بر آن داشت تا استخراج مبانی نظرات شوراي نگهبان در خصوص این قانون را به 

 ر خود قرار دهد و آن را در قالب کتابی مستقل به چاپ رساند.صورت ویژه در دستور کا
ي رفت و برگشت مصوبه میان مجلس شوراي اسالمی و این کتاب، با توجه به مراحل هفتگانه

) تا تأیید نهایی آن در شوراي 27/5/1388ي نخست مجلس (مورخ از مصوبه -شوراي نگهبان
یم شده است که هر قسمت مربوط به یکی از در هفت قسمت تنظ -)11/2/1392نگهبان (مورخ 
ي مزبور است و مبانی نظرات شوراي نگهبان در خصوص مواد مورد بحث در آن مراحل هفتگانه

مرحله را در خود جاي داده است. بر این اساس، خواننده جهت مشاهده نظرات شوراي نگهبان در 
راجعه کرده و مبانی نظر شورا خصوص یک ماده، باید حسب مورد به مراحل مختلف این کتاب م

  جویی کند.در خصوص آن ماده را پی
گفتنی است، جهت سهولت دسترسی خوانندگان به تحوالت هر ماده، در انتهاي این مجموعه 

مندان قرار جدولی حاوي صفحه یا صفحاتی که یک ماده در آن بررسی شده تهیه و در اختیار عالقه
  گرفته است. 

الش علمی جمعی از پژوهشگران این پژوهشکده است که در سه مرحله به این کتاب محصول ت
ي اند. در مرحلهشرح زیر، اقدام به استخراج، تنقیح و تدوین مبانی نظرات شوراي نگهبان کرده

هاي نخست، متن مشروح مذاکرات مربوط به هر موضوع، مطالعه و مبانی نظرات و استدالل
گهبان راجع به آن موضوع استخراج و به صورت منقّح و شده از سوي اعضاي شوراي نمطرح
ي بازبینی)، براي اطمینان از صحت استنباط ي دوم (مرحلهشود. در مرحلهشده تدوین میبنديدسته
ي مجدد متون مشروح مذاکرات اعضاي شوراي نگهبان، شده از متن مشروح مذاکرات، با مطالعهانجام

تطبیق داده شده و عنداللزوم به مذاکرات ي اول با متن مشروح رحلهشده در مهاي استخراجاستدالل
ي ي نظارت)، یک بار دیگر متن کلیهي سوم (مرحلهشود. در مرحلهاصالح و تکمیل آنها مبادرت می

ي ناظر علمی، بازخوانی شده و ضمن وسیلهشده از حیث شکلی و محتوایی، بههاي استخراجاستدالل
 شود. ها، متن نهایی براي انتشار تنظیم میی استداللبررسی انسجام درون
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د توسط آقاي هاي کلیات و حدوي حاضر، مبانی نظرات شوراي نگهبان در بخشدر مجموعه

) پژوهشگر پژوهشکده شوراي نگهبان و دانشگاه شاهد عضو هیئت علمی(دکتر مصطفی مسعودیان
پور (پژوهشگر پژوهشکده کلهاي قصاص و دیات توسط آقاي دکتر محمدهادي توو بخش

ي آقاي کاظم کوهی شوراي نگهبان) استخراج و تنقیح شده است و نظارت علمی نیز بر عهده
این عزیزان قدردانی اصفهانی (پژوهشگر پژوهشکده شوراي نگهبان) بوده است که از زحمات 

 شود.می
عالوه بر حرکت در  ي این مجموعه،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 گذاري، تقنینی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد. مسلماً انتشار و عرضهمراکز سیاست
از شرع و  ي بیش از سی سال مجاهدت و تالش شوراي نگهبان در پاسداريتواند ثمرهآثاري می

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

 
 النکه التیق و علیو من اهللا التوف

 نگهبان يده شوراکپژوهش
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