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 مقدمه
 

از موازين شرع و قانون كننده به عنوان نهاد پاسداري« نگهبان شوراي»
ي مصوبات مجلس شوراي اسالمي و ي خطير بررسي كليهاساسي، وظيفه

هاي مصوب هيئت وزيران را به عنوان يكي از وظايف مصرّح خويش اساسنامه
االجراء در در قانون اساسي بر عهده دارد تا تمامي قوانين و مقررات الزم

 سان،ن شرع و قانون اساسي باشد. بدينجمهوري اسالمي ايران، غير مغاير با موازي
مجموعه نظرات ابرازي از سوي اين نهاد در خالل بررسي مصوبات مجلس 

اي هاي مصوب هيئت وزيران، از اهميت ويژهشوراي اسالمي و اساسنامه
 برخوردار بوده و براي آحاد افراد جامعه قابل استفاده است؛ چه آنكه اين نظرات،

 مندان،ي عموم عالقهتواند مورد استفادهظري دارد كه مياز جهتي شأن علمي و ن
پژوهشي واقع شود و از جهتي ديگر، براي تنظيم قوانين  -ويژه مجامع علميبه

گذاران و ي سياستو مقرراتِ مورد نياز در كشور، مورد توجه و استفاده
 ي تقنيني و اجرايي قرار گيرد. آفرينان عرصهنقش

در ديداري كه با اعضاي شوراي محترم نگهبان در  مقام معظم رهبري نيز
داشتند، با تأكيد بر اهميت نظرات شوراي نگهبان، خطاب به  29/4/9371تاريخ 

رساني منظّم مردم، مطلع نيستند... الزم است يك روال اطالع»... آنها فرمودند: 
ود و در و مرتّبي باشد كه مردم در جريان قرار بگيرند، يا نظرات شورا مدوّن بش

هاي مختلف گذاشته ها، فقها و متخصصين بخشاختيار اهل علم، حقوقدان
ها ببينند و در جريان مباحث قرار گيرند؛ بيان شود در ها و حوزهبشود؛ دانشگاه
هايي شده، تا رد شده است و چه اي كه آنجا آمده، چه بحثمورد اين ماده

تصويب شد و از اين قبيل. ... اشكاالتي بود و بعد آن اشكاالت، رفع شد، يا 
االن شما استدالل داريد، اما اين استدالل براي مجلس، گاهي معلوم نيست، 
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گاهي براي مجمع تشخيص هم درست معلوم نيست، ... در حالي كه خوب 
اي به استدالل بشود و در يك محل جداگانه آن است در متن آن حكم اشاره

ينها چيزهايي است كه بعد براي ديگري استدالل به تفصيل نوشته بشود. ... ا
 «منبع و مدرك خواهد شد.

حق مقام معظم ي بهبر همين اساس و در راستاي پاسخگويي به اين مطالبه
هاي علمي رهبري، با تشكيل مركز تحقيقات شوراي نگهبان، انجام فعاليت

پيرامون نظرات مطرح در جلسات شوراي نگهبان به عنوان يكي از 
اي اين مركز، در چند سطح مختلف در دستور كار قرار گرفت. همأموريت

تدوين مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات ادوار مختلف 
مجلس شوراي اسالمي، تدوين مجموعه نظرات تفسيري و مشورتي شوراي 
نگهبان راجع به اصول قانون اساسي، تدوين مجموعه نظرات فقهي شوراي 

تعالمات ديوان عدالت اداري، تدوين نظرات فقهي و نگهبان در پاسخ به اس
حقوقي شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقي و حقوقي، 

سازي، تنظيم و تدوين مشروح مذاكرات جلسات شوراي نگهبان و در پياده
نهايت، استخراج مباني و داليل آراء و نظرات شوراي نگهبان، از جمله 

 عينيت بخشيدن به اين مهم طراحي شد. هايي بود كه براي طرح
گرفته در اين مدت، انتشار چندين جلد كتاب هاي صورتي تالشثمره

هاي متنوع بوده كه با استقبال چشمگير مخاطبان مواجه شده مختلف در قالب
مباني استداللي آراء »هاي توان به انتشار كتابترين آنها مياست. از جمله مهم

مباني »و (« 9397بان )مستنبط از مشروح مذاكرات سال و نظرات شوراي نگه
 9315هاي سال نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه

اي اشاره كرد كه در قالب پروژه« )برگرفته از مشروح مذاكرات شوراي نگهبان(
به سرانجام رسيده  (9)«استخراج نظرات استداللي شوراي نگهبان»تحت عنوان 

                                                                                                        
هاي فقهي، حقوقي و ، مجموعه استدالل«نظرات استداللي شوراي نگهبان»مقصود از  .1

هايي است كه اعضاي محترم شوراي نگهبان در جلسات امارات و برداشتهمچنين قرائن، 
 هاي مصوب هيئت وزيران، بررسي اصولِبررسي مصوبات مجلس شوراي اسالمي، اساسنامه
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در پرتو  9312قانون مجازات اسالمي مصوب »ين انتشار دو كتاب است. همچن
در پرتو  9312قانون آيين دادرسي كيفري مصوب »و « نظرات شوراي نگهبان
، از ديگر منشورات پژوهشكده است كه در راستاي «نظرات شوراي نگهبان

ترويج نظرات شوراي نگهبان نسبت به قوانين مهم و داراي اثرگذاري عام، 
 و چاپ شده است. تدوين

قانون حمايت »ي حاضر با عنوان هاي گذشته، مجموعهي تالشدر ادامه

سرپرست و ( و قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي9319خانواده )مصوب 
 ( در پرتو نظرات شوراي نگهبان، به انضمام مباني9312بدسرپرست )مصوب 

مجموعه منشورات جديدِ ، از «دو قانون اين پيرامون نگهبان شوراي نظرات
گفته است. در كنار هم پژوهشكده است كه واجد هر دو ويژگي منشورات پيش

به دليل قرابت موضوعي آنهاست كه هر دو به  قرار گرفتن دو قانون مذكور،

 خانواده و اركان آن مرتبط است. 
 تدوين بخش دو قالب نسبت به هر يك از قوانين مذكور، در مجموعه، اين

( 9319مصوب ) حمايت خانواده قانون» عنوان تحت اول، بخش در ت:اس شده
حمايت از كودكان و نوجوانان  قانون»و  «نگهبان شوراي نظرات پرتو در
 ،«نگهبان شوراي نظرات پرتو در (9312سرپرست و بدسرپرست )مصوب بي

 يحسب مورد، مصوبه ماده، هر در پانويس و شده ذكر اين قوانين كامل متن

                                                                                                       
 

ي نظريه تفسيري و... در خالل مباحث خويش نسبت به يك ماده از قانون اساسي براي ارائه
ها و اند. اين مجموعه از استدالليان كردهمصوبه، يا در خصوص يك سؤال يا استفسار ب

بندي منظم و ها، توسط گروهي از پژوهشگران پژوهشكده، در قالب يك دستهبرداشت
شده در مذاكرات اعضاي شوراي نگهبان و با هاي مختلف مطرحمنطقي بر اساس ديدگاه

استخراج، تنقيح و  استناد و مستنبط از آن، به تفكيك هر ماده از مصوبه يا سؤال و استفسار،
ويژه مجامع حوزوي ي اين مجموعه، آشنا ساختن مخاطبان، بهشود. هدف از تهيهتدوين مي

ي فقهي گذاري و اجرايي كشور با مباني و ادلهگذاري، سياستو دانشگاهي و مراجع قانون
 و حقوقي نظرات شوراي نگهبان است.
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 ايرادات شوراي نگهبان نسبت به آن و (9)مجلس راجع به آن ماده، ييابتدا
 ضمن آگاهي نسبت به خواننده تا است شده آورده بعدي هاي اصالحيمصوبه

 تري نسبت به مفاد مواددقيق نگهبان، فهم شوراي نظرات پرتو در مصوبه تحوالت
 نگهبان شوراي نظرات مباني» عنوان تحت دوم، بخش در. حاصل كند مصوب
 قانون پيرامون نگهبان شوراي نظرات مباني»و نيز  «حمايت خانواده قانون پيرامون

ي مرسوم در به شيوه ،«سرپرست و بدسرپرستحمايت از كودكان و نوجوانان بي
هاي اعضاي ديدگاه منشورات ناظر بر نظرات استداللي شوراي نگهبان، مجموعه

 هاي فقهي و حقوقيو استدالل محترم شوراي نگهبان از مواد اين مصوبه
  .شده است اين مصوبه، ارائه بررسي خالل جلسات شده از سوي آنان درمطرح

 مجموعه، اين يعرضه و توليد با است اميدوار نگهبان شوراي پژوهشكده
 رهبري، معظم مقام منويات از بخشي تحققِ جهت در حركت بر عالوه

 و تقنيني گذاري،سياست راكزم همچنين و كشور علمي يجامعه يخواسته
 آثاري چنين يعرضه و انتشار مسلّماً. باشد گفته پاسخ را كشور اجرايي

 در نگهبان شوراي تالش و مجاهدت سال سي از بيش يثمره تواندمي
 ويژه به مندان،عالقه يكليه اختيار در را اساسي قانون و شرع از پاسداري

 به و دهد قرار حوزوي و اهيدانشگ از اعم پژوهشي، و علمي محافل
 .كند كمك كشور در حقوقي و فقهي مباحث بيشتر چه هر ترشدنِغني

 

 و من اهلل التوفيق و عليه التكالن
 پژوهشكده شوراي نگهبان

1131 زمستان

                                                                                                        
 آمده است، «مجلس نخستمصوبه »با عنوان  گفتني است منظور از آنچه در پانويس هر ماده، .1

اولين متن مصوب مجلس در خصوص همان ماده است كه با ايراد شوراي نگهبان مواجه 
در خصوص هر ماده، لزوماً منطبق « مجلس نخستمصوبه »شده است؛ بر اين اساس، تاريخ 

 ي مجلس در خصوص آن اليحه نيست.مصوبه نخستينبا تاريخ 


