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 شگفتاریپ

دات مصرح در کيان تأيس  و بيده نيپوش یسکنگهبان بر  یگاه شوراي  و جاياهم
ن يگاه اي  و جايدر خصوص اهم یو مقام معظم رهبر ینيانات امام خمي، بیقانون اساس
 گنجد. ینم کن مجال انديمقام در ا
عالوه بر  نگهبان، یشورا یحقوق یمشورت یبه عنوان بازو« نگهبان یده شوراکپژوهش»

رت مصوبات يمغاا عدميرت يخصوص مغا نگهبان در یبه شورا یارائه نظرات مشورت
اقدام به انجام  ،یمصوب دول  با قانون اساس یهاو اساسنامه یاسالم یمجلس شورا
 یدر خصوص موضوعات مختلف حقوق اساس یاربردکو  ی، راهبردیمطالعات نظر

قات يز تحقکمر»ن با عنوا 0632تا اواسط سال  0673ه از سال کده کن پژوهشيد. اينمایم
شتر به يب یبا هدف ارائه خدمات پژوهش 0632در سال  رد،کی  ميفعال« نگهبان یشورا
ده کپژوهش»ر عنوان و ساختار داد و با عنوان ييشور، تغک ینگهبان و جامعه حقوق یشورا
 یروهاير با استفاده از نين مسيرا آغاز نمود. در ا یديجد یها يفعال« نگهبان یشورا
ه ک یعلم یاز جامعهي، موضوعات مختلف مورد نیو حوزو یو مستعد دانشگاهجوان 

نگهبان،  یشورا یپژوهش یازهايز نينگهبان اس  و ن یشورا یها يمرتبط با صالح
ه ثمرات آن در قالب مقاالت کار قرار گرف  ک  در دستور يب اولويشده و به ترت يیشناسا
مختلف به  یهاتابکو  یارشناسک یاه، گزارشیپژوهش یها، گزارشیپژوهش-یعلم

 شود.یم مينگهبان تقد یو شورا یجامعه علم
 یسازمطالعات نظام»ه در گروه کاس   یاز ثمرات مطالعات يکیز يتاب حاضر نک
سته اس  يرد. شايگیقرار م ینون در منظر جامعه علمکده انجام شده و اکپژوهش« یاسالم
ن اثر را برعهده يا یه داورک یدياسات یژه و تمامنجا از زحمات مؤلف، ناظر پرويه در اک

م. به ييق روزافزون طلب نمايآنها توف یرده و از خداوند منان براکر کمانه تشيگرفتند صم
از جمله مسئول  يیه عوامل اجراک یوششکن يبردگان و همچننام یارکن اگر هميقي

م بودند يتاب سهکن يا یازسه در آمادهک یزانيآرا و همه عزراستار، صفحهيانتشارات، و
شان يم. از همه اينبود ین تالش علميوجود نداش ، امروز شاهد به ثمر نشستن ا

 ق باشند.ين صح  و توفيم قريدواريم و اميسپاسگزار
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ال، کاز خطا و اش ین تالش علمياز جمله ا ی  به مصون نبودن محصوالت بشريبا عنا 2
ش در جه  يم از ارائه نظرات صائب خويشمندان تقاضامندينظران و انداز همه صاحب

 غ نورزند.يده درکپژوهش یها ير فعالين اثر و ساي  ايفکي یارتقا
 

 النکه التیق و علیو من اهلل التوف
 نگهبان يده شوراکپژوهش

 1513 بهار
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 مقدمه

و ل گرفته کش« یاسالم ام »الن ک یهيبر نظریدر جهان اسالم مبتن یراث زمامداريم

در دوران معاصر و با  يیاس . از سو ردهکمشخص  یرا در جوامع اسالم  يمکافق حا

 مل -ساختار دول  براساس یهمگ یاسالم یشورهاک، اقتضائات دول  مدرن یطرهيس
دو مفهوم و  نياز ا یپوشان چشمکاند. با توجه به عدم امافتهيوجود آمده و استقالل هب

« یدول  مل» یگذار از الگو ینحوهجهان اسالم را  یاسيس-یحقوق یندهي، آهاآنالزامات 

مداوم و  یورزشهيد با انديبا نديفران يدهد. ایل مکيتش« یام  اسالم»ن ينو یبه ساختارها

در دوران  یاسالم یاشورهک یمحتوا و ساختار نظام حقوق اساس ینهيزمدر  یپردازهينظر
غافل ماند و نه « یام  اسالم» یدهيه نه از اصال  اک یاگونهبه ؛معاصر همراه باشد

خ يتار یهوشمندانه به ژرفا ینگاهبا ده گرف . يباره ناديکاقتضائات دوران معاصر را به 

 یو اجتماع یفرد امکاح  يه ماهک ميابيیدرم یجوامع اسالم یو حقوق یاسي، سیاجتماع

را  یات منحصر به فرديات و تجربينظر یاقتضا« یاسالم ام »ن ياديبن یهياسالم و نظر

 یو روش سازمانده یاسالم یشورهاک-دول  یف مختصات نظام حقوق اساسيتعر یبرا
و  یجامع، بوم یبه نظام یابيدست نديفرارا در  هاآنتواند یه مکدارد  هاآنرد کو عمل

تضاد  يیاز سوه ک یاگونههب ؛رساند یاري  در اسالم يمکحاو  یاسيس یشهياندمتناسب با 

از  داشته باشد.ن یپ در دوران مدرن را در یهضم شدن در الزامات زندگ گريد یاز سوو 

، ما یدر جوامع اسالم یاگريو اح یانقالب اسالم یدهيبا توجه به نفوذ روزافزون ا یطرف
ن مهم محقق يم و ايباش یاسالم یشورهاک یمطلوب برا يیالگو ید درصدد ارائهيباز ين

ب ين ترتيتا بد یاسالم یشورهاک یاسيس-یحقوق یهاامل نظامکشناخ  شود مگر با ینم

 . موجود منطبق ساخ  یها ين خصوص را بر واقعيدر ا یپردازهيبتوان نظر

. اس وهش پژن يا یموضوع اصل« یاسالم یشورهاک ینظام حقوق اساس» یمطالعه

 ،یاسالم یشورهاکدر  یحقوق اساس یهاشاخص یموضوع یبررس برعالوهپژوهش ن يا
مربوط به نقش و  یو ساختار یهنجار یالگوها يیشف و شناساکبه  زين یاژهيونگاه 

 شورها دارد.کن يا ین در نظام حقوق اساسيگاه ديجا
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   به سم کلزوم حر و یاسالم یهاشورکشتر يهرچه ب يیلزوم همگرا به با توجه 1

با توجه به ژه يوبهنه، ين زميات گوناگون در ايو استفاده از تجرب یاسالم تحقق آرمان ام 

 ها،آن کمورد مطالعه و منافع مشتر یشورهاک یخيو تار یفرهنگ ،ینيدفراوان ات کاشترا

 گريديکشورها از کن يا یحقوق ی  ساختارهاياصالح و تقو یبرا یريگان الگوکام
تواند ما یم یو عمل ی  علمين ظرفيتوجه به ا .دوجود دار ینيدر موضوعات د خصوصبه

 رساند. یاري یوم  اسالمکح یاسيس-ینظامات حقوق یجاد و ارتقايرا در ا

 یمتقابل از دستاوردها یريو الگوگ یمندبهره یبرا یسازنهيزم هدفبا پژوهش ن يا

 یامور عموم یادارهو  یدر ابعاد مختلف حقوق اساس یاسالم یشورهاک یو عمل ینظر

 یبه الگوها یابيدست منظوربه ی  تبادل علميظرف ین ارتقايمسلمانان و همچن یجامعه
 اس .  انجام گرفتهدر دوران معاصر  یوم  اسالمکح یاداره نينو

 :ر اس يز يهاپرسشبه  يیپژوهش درصدد پاسخگو نيا

 س  و به چه يچ یاسالم یشورهاکدر  ینظام حقوق اساس یهالفهؤمختصات و م

 ن و اجرا شده اس ؟يل تدوکش

 ژه به يمختلف آن در دوران معاصر با نگاه و یهاهين و دول  و نظرينسب  د

 شود؟یم نييچگونه تب یاسالم یشورهاکن ينو یهاتجربه

 یشورهاک ینظام حقوق اساس در ساختار مدرن ینيد یگاه هنجارهاينقش و جا 

 س ؟يچ یاسالم

 با  رانيا یاسالم یدر جمهور یوم  اسالمکو افتراق مدل ح کاشترا وجوه
و  یريان فراگکس  و تا چه حد امير چگيد یاسالم یشورهاکات يتجرب

 وجود دارد؟ یاسالم یشورهاکر ين سايباز آن در  یالگوبردار

  وجود  یاسالم یشورهاک یدر نظام حقوق يیندهايا فرايچه الگوها، ساختارها

 ؟داردرا  یا اصالح نظام حقوق داخلي  يتقو یبرا یبردار  بهرهيه قابلکدارد 
را در قالب  یموضوع -یقيتطب یا، مطالعهیليلتح-یفيروش توصبا  حاضر پژوهش

 ینمودارها ها ونقشه ،هاوسته همراه با جدوليپهمبه یهاها و فصلبخش یمجموعه

مربوط سامان داده  یشورهاک یو رسم یامل به منابع علمکن با استناد يمربوط و همچن

 17)شامل  یالماس یشورهاکر شتيباز موضوعات پژوهش در  يک هره ک یاگونهبه ؛اس 

و  ی، بررسیمطرح اسالم یشورهاک یبرخا ي( یاسالم یهایارکشور عضو سازمان همک
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 یشورهاک ینظام حقوقاز  یها و استناداتنمونه ا در قالبي یلکصورت بهج حاصل ينتا 1

 ان شده اس .يب یاسالم

 یخالصه ین شده و با نمودارهايهم تدوه بخش مرتبط ب ششن پژوهش در قالب يا

پژوهش،  یانتها یهاوس يهر فصل و پ یانتها یهایبند، جمعیليتفص یهاالب، جدولمط
 یبرا يیهابخش ،ازين صورتن در يرساند. همچنیم یاريمخاطب را در فهم بهتر مطالب 

ن شده اس  تا مخاطب را در وصول به يشتر در هر موضوع تدويب یا مطالعهي یادآوري

 د. نک یاريمرتبط با پژوهش  یهاپرسشپاسخ 

ه در قالب دو کم اختصاص دارد يات و مفاهيلکبا  يین پژوهش به آشنايبخش آغاز

 یارهايآن و سپس به مفهوم و مع یهایژگيو و یبه مفهوم حقوق اساس نخس  فصل،
 و یاسيس نظام یخچهيپردازد. تاریم یحقوق -یل فقهکبه ش یشور اسالمک يیشناسا

 از شيپ یدو دوره یشامل بررس هک شودیم یبررسدر بخش دوم  اسالم جهان در وم کح

بخش سوم با . اس مدرن و معاصر  یهال دول کيتش یدورهو  مدرن یهاوم کح

 ؛شامل دو فصل اس  ،یاسالم یشورهاک در وم کح مدل اي با ساختار يی  آشنايمحور

ا ي يی)همگرا یاسالم یشورهاک در نيد با آن نسب  و دول  یهيدر فصل اول، نظر
 و یاسيس ميرژ ،قوا کيک، تفیبا قانون اساس يین و دول ( و در فصل دوم آشنايد يیواگرا

 شده اس . یبررس یاسالم یشورهاک در اداره ساختار

از جمله  یاسالم یشورهاک در يیاجرا   مقاماتيصالح یطهيح و نشيگز ینحوه

 حقوق نظام در ینيد ینهادها و علما با نقش يین آشناينه و همچنيابک یو اعضا کشور رئيس
)وقف، حج، وجوهات  یاسالم خاص امور یاداره ینحوه و یاسالم یشورهاک یاساس

شده اس .  یز در بخش چهارم بررسيشورها نکن ي..( در او. ینيد یها، آموزشیشرع

 در اسالم ن نقشيو همچن یاسالم یشورهاک در یپارلمان انتخابات و یقانونگذار ساختار

ز فصول ين یاسالم یشورهاک یاسيس-یآن در نظام حقوق بر ار نظارتکسازو و نيقوان نيتدو

 و يیقضا با نظام يیدهد. بخش ششم هم شامل آشنایل مکيم را تشمختلف بخش پنج
 یاند از: بررسن بخش عبارتيا یاس . دو عنوان اصل یاسالم یشورهاک در یشرع یدادرس

 یهایدادرس با نظام يیآشنا )شامل یاسالم یشورهاک يیقضا نظام یساختار یهایژگيو

 الزامات یاجرا یشورها( و نحوهک نيا در یاسيس قضاوت و یادار یدادرس مانند خاص

( و یشرع یدادرس یدو الگوبا  يیآشنا)شامل  یاسالم یشورهاک يیقضا نظام در یشرع
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 .مدرن یبشر حقوق الزامات با یشرع یدادرس الزامات نسب  ین بررسيهمچن 3

 ین درسياز عناو يکی( یاسالم یشورهاک ین عنوان )حقوق اساسياه کاس   یگفتن

 یبراد منابع يفقر شد ارشد اس  و نظر بهیارشناسکدر مقطع  یحقوق عموم یرشته

ژه به زبان يوبه -یاسالم یشورهاک یبا نظام حقوق اساس يیو آشنا یقيتطب یمطالعه
ن يا م دريمنسجم و مستق یدرستوان جزء معدود منابع یپژوهش را من يا یثمره -یفارس

ب ي  ترتيس، رعايتاب در تدرکن ين روش استفاده از ايترمناسب د.رکنه محسوب يزم

بر مفروضات یمبتن یبعد یهاه بخشکاول تا سوم اس   یهاژه توجه به بخشيوفصول به

 يکتوانند هر یشده اس . هرچند مدرسان محترم م یها ساماندهن بخشيشده در امطرح

ل خالصه و که را به شياول یهاز ارائه دهند و بخشيل نل مستقکها را به شاز بخش
 نند.کبحث مطرح  یعنوان مبانبه

 

 


