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 شگفتاریپ
ان یست و بیده نیپوش يسكنگهبان بر  یگاه شورايت و جایاهم

و مقام معظم  ينیانات امام خمی، بيدات مصرح در قانون اساسكیتأ
ن مجال يدر ا نهادن يگاه ايت و جایدر خصوص اهم (يمد ظله العال)یرهبر
  .گنجديمن كاند
عنوان بازوی مشورتي حقوقي به« ی شورای نگهبانپژوهشکده»

مشورتي به شورای نگهبان در  اتی نظربر ارائهعالوه شورای نگهبان،
های مصوبات مجلس شورای اسالمي و اساسنامه انطباقخصوص 

به مطالعات نظری، راهبردی و كاربردی  مصوب دولت با قانون اساسي،
 ،پردازد. پژوهشکدهت مختلف حقوق اساسي ميدر خصوص موضوعا

در اين مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهي و حوزوی، 
های مرتبط با صالحیت وی علمي موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه

شناسايي  را نیازهای پژوهشي شورای نگهبان همچنینشورای نگهبان و 
كه ثمرات آن در قالب  دادكار قرار  ترتیب اولويت در دستورو به كرده

های كارشناسي و های پژوهشي، گزارش، گزارشپژوهشي -مقاالت علمي
 .شده استی علمي و شورای نگهبان تقديم های مختلف به جامعهكتاب
 یدهکپژوهش يعلم یهاتیاز ثمرات فعال يکيز یتاب حاضر نك
 .ردیگيقرار م يعلم ینون در منظر جامعهكنگهبان است كه ا یشورا
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استاد گرانقدر آقای دكتر عباسعلي نجا از زحمات يه در اكسته است يشا 2
را  مجموعهاين  تألیف مقاالت و تمامي پژوهشگراني كه كدخدايي
ق یها توفآن یرده و از خداوند منّان براكر کمانه تشی، صمداشتندبرعهده 

وشش كن یننامبردگان و همچ یارکن اگر همیقيبه .مینكروزافزون طلب 
 یآرا و همهراستار، صفحهياز جمله مسئول انتشارات، و ييعوامل اجرا

تاب سهم داشتند نبود، امروز شاهد به كن يا یسازه در آمادهك يزانيعز
  .مينبود ين تالش علميثمر نشستن ا
ن ياز جمله ا یت به مصون نبودن محصوالت بشريبا عنادر انتها 
دان شمنينظران و اندصاحب یهمه از خطا و اشکال، از يتالش علم

ت یفكی یارتقا یش در راستايصائب خو اتی نظرتقاضامنديم از ارائه
 .غ نورزنديده درکپژوهش یهاتیر فعالين اثر و سايا

 
 و من اهلل التوفیق و علیه التکالن

 پژوهشکده شورای نگهبان
1831 بهار



 

 

تيافـ  تـواني  صـفا  تـا  خـود  سینه به سری  

يافـت  تـواني  خدا ات خود خواهش خالف  

اســت قفــل ادب گنجینــه و حقــايق در  

ــد ــتح كلی ــه ف ــن  ب ــا ك ــواني فن ــت ت ياف  

محدود حکمت و عقل با كه باش هوش به  

ــال ــق كم ــي مطل ــا گیت ــواني كج ــت ت ياف  

بیداريسـت  جهـل  خواب از معرفت جمال  

يافـت  تـواني  جـال  تـا  خـود  جوهر بجوی  

 شهريار

 مقدمه
ت حکومت محسوب امروزه وجود قانون اساسي يکي از ملزوما

ها قانون اساسي هر كشور بیانگر آمال و اهداف ملت، چارچوب .شودمي
در  .و ضوابط كلي مدنظر و ساختارهای اساسي حکومت آن كشور است

ايران نیز اولین قانون اساسي پس از نهضت مشروطه به تصويب رسید و 
ا دو، تبعد از مدت كوتاهي متمم قانون اساسي نیز تهیه شد كه اين

  .پیروزی انقالب اسالمي معتبر بودند
، رهبر انقالب اسالمي، از پیش از پیروزی انقالب حضرت امام خمیني

نويس قانون اساسي را ی پیشبه فکر تهیه قانون اساسي بودند و فرمان تهیه
نويس پس از فراز و فرودها و با به برخي از صاحبنظران دادند. اين پیش

مجلس بررسي نهايي »ب از منتخبان مردم با نام تغییراتي، به مجلسي مرك
ارائه و با اصالحات و الحاقات و تغییرات متعددی تصويب « قانون اساسي

به تصويب مردم و « قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران»شد و به عنوان 
رسید. اولین قانون اساسي پس از انقالب اسالمي با  تأيید امام خمیني

بازنگری شد و با رأی  ، بنا به دستور امام خمینيسال از اجراگذشت ده
 مثبت مردم و تأيید رهبر معظم انقالب، تاكنون مُجراست.
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 يقانون اساس»ی قانون اساسي، به تصريح نخستین عبارت مقدمه 8
و  ياسی، سي، اجتماعيفرهنگ ین نهادهایران مبيا ياسالم یجمهور
است كه  ياسالمران بر اساس اصول و ضوابط يا یجامعه یاقتصاد

در اصول متعدد قانون  .«باشديم يامت اسالم يانعکاس خواست قلب
البته اين  .اساسي نیز تأثیر اصول و موازين اسالمي كامالً آشکار است

ای برده بدان معنا نیست كه در تدوين اين قانون، از تجربیات بشری بهره
در كنار هم و مزج  های نقلي و عقلينشده، بلکه بنا، بر استفاده از آورده

رو در تبیین اين قانون ضروری است به مباني از اين .آنها بوده است
عقلي و نقلي اصول قانون اساسي نیز توجه كرد، امری كه در تبیین اصول 

انقالب  يبانتوجهي به مبي .گیردقانون اساسي كمتر مدنظر قرار مي
از دل انقالب،  ي در تبیین و تشريح اصول قانون اساسي برآمدهاسالم

 .شودموجب تفاسیری مغاير با متن و روح آن مي
با توجه به گذشت قريب به چهار دهه از اجرای قانون اساسي 

هايي در اين خصوص از سوی جمهوری اسالمي ايران و ايجاد رويه
گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت قوای سه جمله مجريان از

تواند در تبیین اصول ها و تحلیل آنها ميهنظام و ...، توجه به اين روي
قانون اساسي و تفسیر اين قانون مؤثر باشد. همچنین با توجه به جايگاه 
شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسي و نیز نظارت بر مصوبات مجلس 
از جهت عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي، نظرات اين شورا 

ی يي برخوردار است. به عالوه، توجه به سابقهدر اين میان از جايگاه واال
ی آن موضوع در دوران پیش از تصويب اصول قانون اساسي و پیشینه

تواند در فهم مراد مقنن اساسي و چرايي ورود آن موضوع انقالب نیز مي
به قانون اساسي راهگشا باشد. در كنار ابعاد مذكور، توجه به مطالعات 

آفرين خت نقاط قوت و ضعف قوانین نقشتطبیقي نیز همواره در شنا
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 شود.بوده است و در مطالعات حقوق اساسي نیز از اين نقش كاسته نمي 0
هرچند تاكنون كتب و مقاالت متعددی در خصوص قانون اساسي 
ی جمهوری اسالمي ايران نگاشته شده كه در جای خود نیز شايسته

جانبه در ع و همهتقدير و قابل استفاده است، ولي جای خالي شرحي جام
خصوص هريك از اصول قانون اساسي كه ابعاد فوق را در نظر داشته 

نزديك به ده سال قبل تصمیم گرفته شد  .شدباشد، به شدت احساس مي
تا شرحي هرچند مختصر بر اصول قانون اساسي تهیه و به عالقمندان 

زه رو جمعي از پژوهشگران حومباحث حقوق اساسي تقديم گردد. از اين
حقوق عمومي، زير نظر اينجانب گرد هم آمده و با هدف نگارش شرحي 

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

صورت مکتوب در مورد آن اظهارنظر ين بهپس از نگارش متن، ساير
ای با حضور اينجانب، نظرات پیرامون متنِ كرده و در نهايت در جلسه

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

 اين مجموعه وجوه تمايز متعددی نسبت به كارهايي كه تاكنون در اين
توان به موارد زير اشاره كرد: عرصه انجام شده است، دارد كه از آن جمله مي

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

ین و مقرراتي كه در مشروطه، مشروح مذاكرات قانون اساسي و همچنین قوان
خصوص آن موضوع، در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران به تصويب 
رسیده است؛ توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان در مورد هر اصل قانون 
اساسي اعم از نظرات تفسیری و ساير نظرات شورا؛ در نظر داشتن ارتباط 



 

 

ي؛
اس

اس
ن 

انو
ح ق

شر
  

م 
شت

 ه
ل

ص
ف

-  
ل(

د او
جل

ر )
هب

ر
 

 

تطبیقي و در نهايت  اصول مختلف قانون اساسي با يکديگر؛ توجه به مطالعات 1
 شناسي نظری و عملي اصل مورد بحث.و حسب مورد، آسیب

با توجه به اينکه از ابتدای شروع اين كار، هريك از پژوهشگران بسته 
ی مطالعاتي خويش، شرح يك يا چند اصل از اصول قانون به پیشینه

 شده با ترتیب اصول قانوناساسي را برعهده گرفت، ترتیب مقاالتِ آماده
شده، با رو تصمیم بر آن شد كه مقاالت آمادهاز اين .اساسي مشابه نیست

توجه به فصول قانون اساسي، در كنار هم قرار گرفته و مجلدات اين 
آنچه در برابر خوانندگان گرامي قرار دارد،  .مجموعه را تشکیل دهد

 بندی سه مقاله در شرح جلد از اين مجموعه است كه در بردارنده دومین
پژوهشگر  نظیف طحان هادیدكتر قانون اساسي )آقای  661اصل  (6)

و حقوق  يدانشکده معارف اسالم ياراستادو  پژوهشکده شورای نگهبان
دكتر قانون اساسي )آقای  661اصل  (61)بند و ( دانشگاه امام صادق
 662و اصل  (پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبانابوالفضل درويشوند 

پژوهشگر پژوهشکده شورای  علي فتاحي زفرقندیی )آقا قانون اساسي
زودی امیدوارم كه مجلدات بعدی اين مجموعه نیز به .باشدمي (نگهبان

 .برای انتشار آماده شده و به جامعه علمي كشور عرضه شود
ی اين مجموعه و پیشبرد آن به هر در اينجا از تمام كساني كه در تهیه
یقات روزافزون ايشان را از خداوند نحو مؤثر بودند، تشکر كرده و توف

 .متعال خواهانم
 

 دكتر عباسعلي كدخدايي
 دانشگاه تهراناستاد 




