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 پیشگفتار
ان يست و بيده نيپوش يسکنگهبان بر  يگاه شورايت و جاياهم

و مقام معظم  ينيانات امام خميب ،يدات مصرح در قانون اساسکيتأ
ن مجال يدر ا نهادن يگاه ايت و جايدر خصوص اهم (يمد ظله العال)يرهبر

  .گنجدينم كاند
 يحقوق يمشورت يعنوان بازوبه« نگهبان يشورا يدهكپژوهش»
نگهبان در  يبه شورا يمشورت اتي نظربر ارائهعالوه نگهبان، يشورا

 يهاو اساسنامه ياسالم يورامصوبات مجلس ش انطباقخصوص 
 ياربردکو  ي، راهبرديبه مطالعات نظر ،يمصوب دولت با قانون اساس

ن يا .پردازديم يدر خصوص موضوعات مختلف حقوق اساس
« نگهبان يقات شورايز تحقکمر»با عنوان  7910ه از سال کده كپژوهش

و مستعد  جوان يروهاير با استفاده از نين مسيدر ا ،س شديسأت
 و يعلم ياز جامعهي، موضوعات مختلف مورد نيو حوزو يانشگاهد

 يپژوهش يازهاين همچنيننگهبان و  يشورا يهاتيمرتبط با صالح
ار قرار کت در دستور يب اولويترتو به کرده ييشناسا را نگهبان يشورا

 يها، گزارشيپژوهش -يه ثمرات آن در قالب مقاالت علمک داد
 يعلم يمختلف به جامعه يهاتابکو  ياسارشنک يها، گزارشيپژوهش
 .شده استم ينگهبان تقد يو شورا
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 يدهكپژوهش يعلم يهاتياز ثمرات فعال يكيز يتاب حاضر نک 1
 .رديگيقرار م يعلم ينون در منظر جامعهکنگهبان است که ا يشورا

استاد گرانقدر آقاي دکتر عباسعلي نجا از زحمات يه در اکسته است يشا
را  مجموعهاين  تأليف مقاالت تمامي پژوهشگراني کهو  کدخدايي
ق يها توفآن يرده و از خداوند منّان براکر كمانه تشي، صمداشتندبرعهده 

وشش کن ينامبردگان و همچن ياركن اگر هميقيبه .مينکروزافزون طلب 
 يآرا و همهراستار، صفحهياز جمله مسئول انتشارات، و ييعوامل اجرا

تاب سهم داشتند نبود، امروز شاهد به کن يا يسازمادهه در آک يزانيعز
  .مينبود ين تالش علميثمر نشستن ا
ن ياز جمله ا يت به مصون نبودن محصوالت بشريبا عنادر انتها 

دان شمنينظران و اندصاحب ياز خطا و اشكال، از همه يتالش علم
ت يفکي يارتقا يش در راستايصائب خو اتي نظرتقاضامنديم از ارائه

 .غ نورزنديده دركپژوهش يهاتير فعالين اثر و سايا
 

 و من اهلل التوفيق و عليه التكالن
 پژوهشكده شوراي نگهبان

1337بهار 



 

 

 
 
 
 
 
 

 مقدمه
امروزه وجود قانون اساسي يكي از ملزومات حكومت محسوب 

ها قانون اساسي هر کشور بيانگر آمال و اهداف ملت، چارچوب .شودمي
در  .مدنظر و ساختارهاي اساسي حكومت آن کشور استو ضوابط کلي 

ايران نيز اولين قانون اساسي پس از نهضت مشروطه به تصويب رسيد و 
دو، تا پس از مدت کوتاهي متمم قانون اساسي نيز تهيه شد که اين

  .پيروزي انقالب اسالمي معتبر بودند
ي انقالب به عنوان رهبر انقالب اسالمي، پيش از پيروز امام خميني

نويس قانون ي پيشبه فكر تدوين قانون اساسي بودند و فرمان تهيه
نويس پس از فراز و اين پيش .اساسي را به برخي از صاحبنظران دادند

مجلس »فرودهايي و با تغييراتي، به مجلسي مرکب از منتخبان مردم با نام 
تغييرات ارائه و با اصالحات و الحاقات و « بررسي نهايي قانون اساسي

« قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران»متعددي تصويب شد و به عنوان 
سال اين قانون پس از ده .رسيد به تصويب مردم و تأييد امام خميني

بازنگري شده و با رأي مثبت مردم و تأييد  اجرا، با دستور امام خميني
 .رهبر انقالب، تاکنون مُجراست

 يقانون اساس»قانون اساسي،  يبه تصريح نخستين عبارت مقدمه
و  ياسي، سي، اجتماعيفرهنگ ين نهادهايران مبيا ياسالم يجمهور
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است که  يران بر اساس اصول و ضوابط اسالميا يجامعه ياقتصاد 8
در اصول متعدد قانون  .«باشديم يامت اسالم يانعكاس خواست قلب

البته اين  .اساسي نيز تأثير اصول و موازين اسالمي کامالً آشكار است
اي برده بدان معنا نيست که در تدوين اين قانون، از تجربيات بشري بهره

هاي نقلي و عقلي در کنار هم و مزج نشده، بلكه بنا بر استفاده از آورده
رو در تبيين اين قانون ضروري است به مباني از اين .آنها بوده است

که در تبيين اصول عقلي و نقلي اصول قانون اساسي نيز توجه کرد، امري 
انقالب  يبانتوجهي به مبي .گيردقانون اساسي کمتر مدنظر قرار مي

ي در تبيين و تشريح اصول قانون اساسي برآمده از دل انقالب، اسالم
 .شودموجب تفاسيري مغاير با متن و روح آن مي

با توجه به گذشت قريب به چهار دهه از اجراي قانون اساسي 
هايي در اين خصوص از سوي ان و ايجاد رويهجمهوري اسالمي اير

گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مجريان اعم از رهبري، قواي سه
تواند در تبيين ها و تحليل آنها ميمصلحت نظام و ...، توجه به اين رويه

اصول قانون اساسي و تفسير اين قانون مؤثر باشد. همچنين با توجه به 
تفسير قانون اساسي و نيز نظارت بر مصوبات جايگاه شوراي نگهبان در 

مجلس از جهت عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي، نظرات 
اين شورا در اين ميان از جايگاه وااليي برخوردار است. به عالوه، توجه 

ي آن موضوع در دوران ي تصويب اصول قانون اساسي و پيشينهبه سابقه
ر فهم مراد مقنن اساسي و چرايي ورود آن تواند دپيش از انقالب نيز مي

موضوع به قانون اساسي راهگشا باشد. در کنار ابعاد مذکور، توجه به 
مطالعات تطبيقي نيز همواره در شناخت نقاط قوت و ضعف قوانين 

آفرين بوده است و در مطالعات حقوق اساسي نيز از اين نقش نقش
 شود.کاسته نمي
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متعددي در خصوص قانون اساسي  هرچند تاکنون کتب و مقاالت 8
ي جمهوري اسالمي ايران نگاشته شده که در جاي خود نيز شايسته

جانبه در تقدير و قابل استفاده است، ولي جاي خالي شرحي جامع و همه
خصوص هريك از اصول قانون اساسي که ابعاد فوق را در نظر داشته 

وهشگران حوزه رو جمعي از پژاز اين .شودباشد، به شدت احساس مي
حقوق عمومي، زير نظر اينجانب گرد هم آمده و با هدف نگارش شرحي 

 .جامع بر هريك از اصول قانون اساسي شروع به کار کردند
در اين کار، هريك از پژوهشگران، نگارش شرح يك يا چند اصل از 
اصول قانون اساسي را بسته به مطالعات تخصصي خود بر عهده گرفته و 

صورت مكتوب در مورد آن اظهارنظر متن، سايرين به پس از نگارش
اي با حضور اينجانب، نظرات پيرامون متنِ کرده و در نهايت در جلسه

با توجه به مباحث  بندي شده و سپس نويسندهشده جمعنگاشته
 .مطروحه، متن را اصالح و نهايي کرده است

نون در اين اين مجموعه وجوه تمايز متعددي نسبت به کارهايي که تاک
توان به موارد زير اشاره کرد: عرصه انجام شده است، دارد که از آن جمله مي

توجه به مباني انقالب اسالمي و موازين اسالمي در تبيين اصول قانون اساسي؛ 
ي موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسي در قانون اساسي نگاه به سابقه

مچنين قوانين و مقرراتي که در مشروطه، مشروح مذاکرات قانون اساسي و ه
خصوص آن موضوع، در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران به تصويب 
رسيده است؛ توجه به نظرات مختلف شوراي نگهبان در مورد هر اصل قانون 
اساسي اعم از نظرات تفسيري و ساير نظرات شورا؛ در نظر داشتن ارتباط 

به مطالعات تطبيقي و در نهايت اصول مختلف قانون اساسي با يكديگر؛ توجه 
 شناسي نظري و عملي اصل مورد بحث.و حسب مورد، آسيب

با توجه به اينكه از ابتداي شروع اين کار، هريك از پژوهشگران بسته 
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ي مطالعاتي خويش، شرح يك يا چند اصل از اصول قانون به پيشينه 0
اصول قانون شده با ترتيب اساسي را برعهده گرفت، ترتيب مقاالتِ آماده

شده، با رو تصميم بر آن شد که مقاالت آمادهاز اين .اساسي مشابه نيست
توجه به فصول قانون اساسي، در کنار هم قرار گرفته و مجلدات اين 

آنچه در برابر خوانندگان گرامي قرار دارد،  .مجموعه را تشكيل دهد
ر شرح ي سه مقاله دسومين جلد از اين مجموعه است که در بردارنده

اميدوارم که مجلدات  .باشدمي قانون اساسي 31( و 38و  38، )39اصول 
زودي براي انتشار آماده شده و به جامعه علمي بعدي اين مجموعه نيز به

 .کشور عرضه شود
ي اين مجموعه و پيشبرد آن به هر در اينجا از تمام کساني که در تهيه

فزون ايشان را از خداوند نحو مؤثر بودند، تشكر کرده و توفيقات روزا
 .متعال خواهانم

 
 دکتر عباسعلي کدخدايي

 عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي 
 دانشگاه تهران




