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 شگفتاریپ
ان یست و بیده نیپوش یسكنگهبان بر  یگاه شورایت و جایاهم

و مقام معظم  ینیانات امام خمی، بیدات مصرح در قانون اساسیكتأ
ن مجال یدر ا نهادن یگاه ایت و جایدر خصوص اهم (یمد ظله العال)یرهبر

  .گنجدینم كاند
 یحقوق یمشورت یعنوان بازوبه« نگهبان یشورا یدهكپژوهش»
نگهبان در  یبه شورا یمشورت اتنظر یبر ارائهعالوه نگهبان، یشورا

 یهاو اساسنامه یاسالم یامصوبات مجلس شور انطباقخصوص 
 یاربردكو  ی، راهبردیبه مطالعات نظر ،یمصوب دولت با قانون اساس

ن یا .پردازدیم یدر خصوص موضوعات مختلف حقوق اساس
« نگهبان یقات شورایز تحقكمر»با عنوان  9336ه از سال كده كپژوهش

و مستعد  جوان یروهایر با استفاده از نین مسیدر ا ،شدس یسأت
 و یعلم یاز جامعهی، موضوعات مختلف مورد نیو حوزو یشگاهدان

 یپژوهش یازهاین نیهمچننگهبان و  یشورا یهاتیمرتبط با صالح
ار قرار كت در دستور یب اولویترتو به كرده ییشناسا را نگهبان یشورا

 یها، گزارشیپژوهش -یه ثمرات آن در قالب مقاالت علمك داد
 یعلم یمختلف به جامعه یهاتابكو  یارشناسك یها، گزارشیپژوهش
 .شده استم ینگهبان تقد یو شورا
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 یدهكپژوهش یعلم یهاتیاز ثمرات فعال یكیز یتاب حاضر نك 96
 .ردیگیقرار م یعلم ینون در منظر جامعهكنگهبان است كه ا یشورا

 یدكتر عباسعل یاستاد گرانقدر آقانجا از زحمات یه در اكسته است یشا
را  مجموعهن یا ف مقاالتیتأل كه یپژوهشگران یامو تم ییكدخدا

ق یها توفآن یرده و از خداوند منّان براكر كمانه تشی، صمداشتندبرعهده 
وشش كن یو همچن نامبردگان یاركن اگر همیقیبه .مینكروزافزون طلب 

 یآرا و همهراستار، صفحهیاز جمله مسئول انتشارات، و ییعوامل اجرا
تاب سهم داشتند نبود، امروز شاهد به كن یا یسازدهه در آماك یزانیعز

  .مینبود ین تالش علمیثمر نشستن ا
ن یاز جمله ا یت به مصون نبودن محصوالت بشریبا عنادر انتها 

دان شمنینظران و اندصاحب یاز خطا و اشكال، از همه یتالش علم
ت یفیك یارتقا یش در راستایصائب خو اتنظر یم از ارائهیتقاضامند

 .غ نورزندیده دركپژوهش یهاتیر فعالین اثر و سایا
 

 ه التكالنيق و عليو من اهلل التوف
 نگهبان یپژوهشكده شورا

1138 زمستان



 

 

 
 
 
 
 
 

 مقدمه
از ملزومات حكومت محسوب  یكی یامروزه وجود قانون اساس

ها انگر آمال و اهداف ملت، چارچوبیهر كشور ب یقانون اساس .شودیم
در  .حكومت آن كشور است یاساس یمدنظر و ساختارها یو ضوابط كل

د و یب رسیپس از نهضت مشروطه به تصو ین قانون اساسیز اولیران نیا
دو، تا نیه شد كه ایز تهین یمتمم قانون اساس یپس از مدت كوتاه

  .معتبر بودند یانقالب اسالم یروزیپ
انقالب  یروزیش از پی، پیبه عنوان رهبر انقالب اسالم ینیامام خم

س قانون ینوشیپ یهیبودند و فرمان ته ین قانون اساسیبه فكر تدو
س پس از فراز و ینوشین پیا .از صاحبنظران دادند یرا به برخ یاساس

مجلس »مركب از منتخبان مردم با نام  ی، به مجلسیراتییو با تغ ییفرودها
رات ییتغارائه و با اصالحات و الحاقات و « یقانون اساس یینها یبررس

« رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس»ب شد و به عنوان یتصو یمتعدد
سال ن قانون پس از دهیا .دیرس ینید امام خمییب مردم و تأیبه تصو

د ییمثبت مردم و تأ یشده و با رأ یبازنگر ینیاجرا، با دستور امام خم
 .رهبر انقالب، تاكنون مُجراست

 یقانون اساس»، یقانون اساس ین عبارت مقدمهیح نخستیبه تصر
و  یاسی، سی، اجتماعیفرهنگ ین نهادهایران مبیا یاسالم یجمهور
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است كه  یران بر اساس اصول و ضوابط اسالمیا یجامعه یاقتصاد 90
در اصول متعدد قانون  .«باشدیم یامت اسالم یانعكاس خواست قلب

ن یالبته ا .كامالً آشكار است ین اسالمیر اصول و موازیز تأثین یاساس
برده  یابهره یات بشرین قانون، از تجربین ایست كه در تدویبدان معنا ن

در كنار هم و مزج  یو عقل ینقل یهانشده، بلكه بنا بر استفاده از آورده
 یاست به مبان ین قانون ضرورین اییرو در تبنیاز ا .آنها بوده است

ن اصول ییكه در تب یز توجه كرد، امرین یاصول قانون اساس یو نقل یعقل
انقالب  یبانبه م یتوجهیب .ردیگیمدنظر قرار مكمتر  یقانون اساس

برآمده از دل انقالب،  یح اصول قانون اساسین و تشرییدر تب یاسالم
 .شودیر با متن و روح آن میمغا یریموجب تفاس

 یقانون اساس یب به چهار دهه از اجرایبا توجه به گذشت قر
 ین خصوص از سویدر ا ییهاهیجاد رویان و اریا یاسالم یجمهور

ص ینگهبان، مجمع تشخ یگانه، شوراسه ی، قوایان اعم از رهبریمجر
ن ییتواند در تبیل آنها میها و تحلهین رویمصلحت نظام و ...، توجه به ا

ن با توجه به ین قانون مؤثر باشد. همچنیر ایو تفس یاصول قانون اساس
ز نظارت بر مصوبات یو ن یر قانون اساسیتفسنگهبان در  یگاه شورایجا

، نظرات ین شرع و قانون اساسیرت با موازیمجلس از جهت عدم مغا
برخوردار است. به عالوه، توجه  ییگاه واالیان از جاین مین شورا در ایا

آن موضوع در دوران  ینهیشیو پ یب اصول قانون اساسیتصو یبه سابقه
ورود آن  ییو چرا یر فهم مراد مقنن اساستواند دیز میش از انقالب نیپ

راهگشا باشد. در كنار ابعاد مذكور، توجه به  یموضوع به قانون اساس
ن یز همواره در شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین یقیمطالعات تطب

ن نقش یز از این ین بوده است و در مطالعات حقوق اساسیآفرنقش
 شود.یكاسته نم



 
مه
قد
م

 
 

 

 

 یدر خصوص قانون اساس یمتعدد هرچند تاكنون كتب و مقاالت 90
 یستهیز شایخود ن یران نگاشته شده كه در جایا یاسالم یجمهور

جانبه در جامع و همه یشرح یخال یجا یر و قابل استفاده است، ولیتقد
كه ابعاد فوق را در نظر داشته  یك از اصول قانون اساسیخصوص هر

 حوزهوهشگران از پژ یرو جمعنیاز ا .شودیباشد، به شدت احساس م
 ینجانب گرد هم آمده و با هدف نگارش شرحیر نظر ای، زیحقوق عموم
 .شروع به كار كردند یك از اصول قانون اساسیجامع بر هر

ا چند اصل از یك یك از پژوهشگران، نگارش شرح ین كار، هریدر ا
خود بر عهده گرفته و  یرا بسته به مطالعات تخصص یاصول قانون اساس

صورت مكتوب در مورد آن اظهارنظر ن بهیریمتن، سا پس از نگارش
رامون متنِ ینجانب، نظرات پیبا حضور ا یات در جلسهیكرده و در نها

با توجه به مباحث  سندهیشده و سپس نو یبندشده جمعنگاشته
 .كرده است ییمطروحه، متن را اصالح و نها

ن ینون در اكه تاك یینسبت به كارها یز متعددین مجموعه وجوه تمایا
ر اشاره كرد: یتوان به موارد زیعرصه انجام شده است، دارد كه از آن جمله م

؛ ین اصول قانون اساسییدر تب ین اسالمیو مواز یانقالب اسالم یتوجه به مبان
 یدر قانون اساس یموضوعات مطرح در هر اصل قانون اساس ینگاه به سابقه

كه در  ین و مقرراتین قوانیمچنو ه یمشروطه، مشروح مذاكرات قانون اساس
ب یران به تصویا یاسالم یجمهور یخصوص آن موضوع، در نظام حقوق

نگهبان در مورد هر اصل قانون  یده است؛ توجه به نظرات مختلف شورایرس
ر نظرات شورا؛ در نظر داشتن ارتباط یو سا یریاعم از نظرات تفس یاساس

ت یو در نها یقیبه مطالعات تطبگر؛ توجه یكدیبا  یاصول مختلف قانون اساس
 اصل مورد بحث. یو عمل ینظر یشناسبیو حسب مورد، آس

ك از پژوهشگران بسته ین كار، هریشروع ا ینكه از ابتدایبا توجه به ا
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ا چند اصل از اصول قانون یك یش، شرح یخو یمطالعات ینهیشیبه پ 96
اصول قانون ب یشده با ترتب مقاالتِ آمادهیرا برعهده گرفت، ترت یاساس
شده، با م بر آن شد كه مقاالت آمادهیرو تصمنیست. از ایمشابه ن یاساس

ن ی، در كنار هم قرار گرفته و مجلدات ایتوجه به فصول قانون اساس
قرار دارد،  یل دهد. آنچه در برابر خوانندگان گرامیمجموعه را تشك

ل واص مقاله شرح ین مجموعه است كه در بردارندهیجلد از ا مینهفت
راد دكتر محمدامین ابریشمیآقای ی نوشته یقانون اساس 956و  959

استادیار گروه حقوق دانشگاه ان و بهپژوهشگر پژوهشكده شورای نگ)
 یزودز بهین مجموعه نیا یدوارم كه مجلدات بعدیباشد. امیم (سمنان

 كشور عرضه شود. یانتشار آماده شده و به جامعه علم یبرا
شبرد آن به هر ین مجموعه و پیا یهیكه در ته یام كساننجا از تمیدر ا

شان را از خداوند یقات روزافزون اینحو مؤثر بودند، تشكر كرده و توف
 .متعال خواهانم

 
 ییكدخدا یدكتر عباسعل

  یاسيدانشكده حقوق و علوم س یئت علميعضو ه
 دانشگاه تهران




