
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مطالبمطالبفهرست فهرست 
 

 11 .............................................................................................. شگفتاریپ

 11 .................................................................................................. درآمد

 

 32............................................حق

 پُزوِه ینیام نیحس

 52 .................................................................................................. مقدمه

 11 ...................................................... استحقاق یمعنا در حقوق و حق ـ1

 13 ............................................ هاحق یهایژگیو اعتبار به حقوق. 1ـ1

 25 ................................................ هاحق حامالن اعتبار به حقوق. 5ـ1

 89 ............................................................ یمعان ریسا در حقوق و حق ـ5

 88 .............................................................. باطل مقابل در حق. 1ـ5

 103 ......................................................... تیصالح یمعنابه حق. 5ـ5

 101 ................................................................................. یینها یبندجمع

 111 ..................................................................................... منابع فهرست

 

 332 ........................................... قــانـون
 ینینگنهیآئ نیحس دکتر

 152 ................................................................................................ مقدمه

 151 ...................................................................................... یشناسمفهوم

 159 ........................................... یاساس قانون اصول در قانون مفهوم ـ1

 158 ......................................................... یعاد قانون یمعنابه قانون ـ5



 

ی 
نای

آش
سی

سا
ن ا

انو
م ق

هی
فا

ا م
ب

 
 

 

6 

 
 112 ........................................... اسالم عتیشر احکام یمعنابه قانون ـ1

 111 ................................. (یحقوق یجارهاهن همه) عام یمعنابه قانون ـ3

 130 ....................................................... یاساس قانون مثابهبه قانون ـ2

 130 ........................... یعاد و یاساس قانون بر «قانون» دواژهیکل شمول ـ1

 131 ................................................................................. یینها یبندجمع

 135 ..................................................................................... منابع فهرست

 

 341............................................مقررات

 ینینگنهیآئ نیحس دکتر

 135 ................................................................................................ مقدمه

 مصوبِ قانونِ شمول از خارج و آورالزام یهنجارها یمعنابه مقررات ـ1
 138 ............................................................................................... مجلس

 125 ..................................... یمحل یشوراها مصوبات یمعنابه مقررات ـ5

 123 ............................................. هیمجر قوه مصوبات یمعنابه مقررات ـ1

 123 ............... هیمجر قوه ارکان از یبرخ مصوبات دربردارنده مقررات،. 1ـ1

 122 ......... واضع مقام و مرجع از فارغ هیمجر قوه مصوبات مفهوم در مقررات. 5ـ1

 121 ......................................... یعاد قانون با برابر یمفهوم در مقررات ـ3

 110 ..................................... مقرره واژه جمع صورت عنوانبه مقررات ـ 2

 111 ........................................................ شرع احکام یمعنابه مقررات ـ 1

 111 ..................................................................................... منابع فهرست

 
 361............................................نظارت

 ینینگنهیآئ نیحس دکتر

 115 ................................................................................................ مقدمه

 119 ............................................................................ ینظر چارچوب ـ1

 118 ................................................... اصطالح و لغت در نظارت. 1ـ1



ب
طال

ت م
رس
فه

 
 

 
 

 

7 
 

 151 ..................................................................... نظارت انواع. 5ـ1

 191 ........................................ یاساس قانون اصول در نظارت دواژهیکل ـ5

 195 .................................................. 119 و 88 لواص در نظارت. 1ـ5

 180 ................................................ 101 و 100 لواص در نظارت. 5ـ5

 182 ........................................................... 110 اصل در نظارت. 1ـ5

 189 ........................................................... 113 اصل در ارتنظ. 3ـ5

 501 ........................................................... 121 اصل در نظارت. 2ـ5

 508 ........................................................... 152 اصل در نظارت. 1ـ5

 511 ......... یاساس قانون در« نظارت» مفهوم با آن نسبت و« نظر ریز» صطالح. ا5ـ5

 513 ................................................................................. یینها یبندجمع

 511 ..................................................................................... منابع فهرست

 
 333............................................دولت

 یینورا یمهد

 551 ................................................................................................ مقدمه

 553 .............................................................................. لغت در دولت ـ1

 552 ...................................................... یعموم حقوق در دولت مفهوم ـ5

 555 .................... رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون در دولت مفهوم ـ1

 559 ................................................ ملت ای کشور مفهوم به دولت. 1ـ1

 513 ...................................... حاکم طبقه ای حکومت یمعنابه دولت. 5ـ1

 583 .............................. گانهسه یقوا از یکی خاص مفهوم هب دولت. 1ـ1

 111 ....................................... نهیکاب ای رانیوز ئتیه یمعنابه دولت. 3ـ1

 151 ................................................................................. یینها یبندجمع

 153 ..................................................................................... منابع فهرست

 
 



 

ی 
نای

آش
سی

سا
ن ا

انو
م ق

هی
فا

ا م
ب

 
 

 

8 

 
 223............................................یاسالم نیمواز

 پُزوِه ینیام نیحس

 111 ................................................................................................ مقدمه

 111 یاساس قانون نیتدو از شیپ یحقوق و یفقه اتیادب در یاسالم نیمواز ـ1

 یاساس قانون یینها یبررس مجلس مذاکرات مشروح در یاسالم نیمواز ـ5
(1129) ............................................................................................. 115 

 118 (نگهبان یشورا) یاساس قانون یرسم مفسر منظر از یاسالم نیمواز ـ1

 118 ....................... نگهبان یشورا یریتفس نظرات در یاسالم نیمواز. 1ـ1

 135 ........................... نگهبان یشورا نظرات ریسا در یاسالم نیمواز. 5ـ1

 120 ........................ (نیدکتر) یحقوق نیمفسر  منظر از یاسالم نیمواز ـ3

 121 .......... یاساس قانون در ینید یهنجارها گرید با یاسالم نیمواز نسبت. 1ـ3

 121 .............................. مختلف یهاجنبه از یاسالم نیمواز یمحتوا. 5ـ3

 121 ................................................................................. یینها یبندجمع

 111 ..................................................................................... منابع فهرست

 
 263............................................امت

 کونهادین حامد دکتر

 151 ................................................................................................ مقدمه

 153 ................................................................. یاسالم شهیاند در امت ـ1

 153 ..................................................................... لغت در امت. 1ـ1

 152 .....................................................................قرآن در امت. 5ـ1

 159 ....................................................اتیروا و ثیاحاد در امت. 1ـ1

 195 .......................................... یاسالم شمندانیاند دگاهید از امت. 3ـ1

 199 ...................................................... امت دهندهلیتشک عناصر. 2ـ1

 198 ............................................................. امت یتیجمع فیط. 1ـ1

 181 ......... رانیا یاسالم یجمهور یاساس حقوق در امت فیط و مفهوم ـ5



ب
طال

ت م
رس
فه

 
 

 
 

 

9 
 

 181 ........................................... یاساس گذارقانون شهیاند در امت. 1ـ5

 181 .................................................. یاساس قانون مقدمه در امت. 5ـ5

 189 .................................................. یاساس قانون اصول در امت. 1ـ5

 300 ................................................................................. یینها یبندجمع

 301 ..................................................................................... منابع فهرست



 



 

 پیشگفتار
سی پوشیده نیست و بیان کهمیت و جایگاه شورای نگهبان بر ا

و مقام معظم  ره()ینیخمیدات مصرح در قانون اساسی، بیانات امام کتأ
در این  نهاد در خصوص اهمیت و جایگاه این مد ظله العالی()یرهبر

 .گنجدینم کمجال اند
بازوی مشورتی حقوقی شورای  عنوانبه نگهبان شورای پژوهشکده

مشورتی به شورای نگهبان در خصوص  اتنظر ارائه بره عالو نگهبان،
مصوب دولت با  یهااساسنامهمصوبات مجلس شورای اسالمی و  انطباق

دی در خصوص اربرکبه مطالعات نظری، راهبردی و  قانون اساسی،
ه از سال کده ک. این پژوهشپردازدیمموضوعات مختلف حقوق اساسی 

در این  تأسیس شد،« ز تحقیقات شورای نگهبانکمر»با عنوان  6776
مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و حوزوی، 

 هاییتصالحمرتبط با  وعلمی  جامعهموضوعات مختلف مورد نیاز 
شناسایی  را نیازهای پژوهشی شورای نگهبان همچنینو  شورای نگهبان

ه ثمرات آن در قالب ک دادار قرار کاولویت در دستور  یبترتبهو  ردهک
ارشناسی و ک یهاگزارشپژوهشی،  یهاگزارشپژوهشی، -مقاالت علمی

 .شده است ارائهمختلف  یهاکتاب
ورای ش پژوهشکدهعلمی  هاییتفعالی از ثمرات کتاب حاضر نیز یک

. شایسته گیردیمعلمی قرار  جامعه دسترسنون در که اکنگهبان است 
را  مجموعهاین  تألیف مقاالت هکپژوهشگرانی  همهه در اینجا از کاست 

توفیق آنها رده و از خداوند منّان برای کر ک، صمیمانه تشداشتندعهده  بر
وشش کاری نامبردگان و همچنین کاگر هم یقینبهنیم. کروزافزون طلب 

 همهو  آراصفحهعوامل اجرایی از جمله مسئول انتشارات، ویراستار، 
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تاب سهم داشتند نبود، امروز شاهد به کاین  یسازآمادهه در کعزیزانی 

 ثمر نشستن این تالش علمی نبودیم.
با عنایت به مصون نبودن محصوالت بشری از جمله این در انتها 

و اندیشمندان  نظرانبصاح همهال، از کتالش علمی از خطا و اش
یفیت این کصائب خویش در راستای ارتقای  اتنظر ارائهاز  خواهیممی

 ده دریغ نورزند.کپژوهش هاییتفعالاثر و سایر 
 

 النکو من اهلل التوفیق و علیه الت
 ده شورای نگهبانکپژوهش

3231تابستان 


