
/  9و  8 یااپیپ  /1399بهار و تابستان  ،اول ۀشمار  پنجم، سال؛ 1398و زمستان  زییپا ،دوم ۀشمار  چهارم،سال « / مطالعات فقه معاصر» یدوفصلنامه تخصص
 161-129صفحات 

Semiannual Journal of Studies of Contemporary Jurisprudence/ Vol.8,9, Autumn and Winter 2019 & Spring and 

Summer 2020 

 

 
 

 
 انطباق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام شرعی

 با تأکید بر نظرات شهیدبهشتی
 *محمدسرىش محالتی 

 

 چکیده
گییذاری،  از زمییان مشییروطه تییاکنون، دغدغییۀ ننسییت عالمییان دینییی در موضییوع قییانون 

اهلل  با موازین شرع است  در مشروطیت، به اصیرار شییف ف یل   نبودن قوانین  انطباق/منالف 
کییه براسییاخ آن هیوتییی از مکتهییدان طییراز اول، باییید بییر روال -نییوری اصییل دوم مییتمم 

گیاه   در قانون اساسی گنکانده شد  هریند ایین اصیل هیی     -کردند گذاری نظارت می قانون
بینی نهاد شورای  اساسی، با پیش کنندگان قانون اجرا نشد، اما پس از انق ب اس می، تدوین

بار اگریه این نهاد تشکیل شد  نگهبان، کوشیدند پاسنی درخور برای این دغدغه بیابند  این
هیای بعیدی در    ها در قانون و ضعف و در عمل هم قدرت پیدا کرد، اما به دلیل برخی ابهام

افیرادی ییون    وییژه  گیذار ببیه   تفسیر یا اجرای قانون، در مسیری جز آنچیه هیدف قیانون   
کوشییم بیه    شهیدبهشتی در مکلس خبرگان قانون اساسی( بود قرار گرفت  در این مقاله می

 های اجرایی را بازگو کنیم  ها و ضعف اختصار برخی از این ابهام

 شورای نگهبان، موازین اس می، قانون اساسی، مصوبات مکلس  واژگان کلیدی:
  

                                                           

  Email: Soroosh_mahallati@yahoo.com .قم هیمدرس خارج فقه و اصول حوزه علم *

 15/11/1400تاریخ تأیید:  8/7/1400تاریخ دریافت:



 

 

 

130 

 مقدمه

، اکیریهت مطلهق ن اینهدگانی کهه در 1358به هنگام تدوین قانون اساسهی در سهال 
خبرگان قانون اساسی حضور داشتند، مل ها و روحهانیون بودنهد. نخسهتین و مجلا 

گهذاری و  ترین دغدغۀ مل ا در این مجلا تض ین رمایت احکام شرا در قانون مه 
، 91، 4مدول نکردن از احکام الهی در نظام آیندۀ کشور بود. بر ه ین اساآ، اصل 

کید کردند. در بحهث  و بسیاری از اصول دیگر در قانون اساسی، بر این 92 مطلب تأ
رو، به ک ا پنج پرسش محوری، معنا و چگونگی دستیابی به این هدف، موانع  پیش

مهوازین . »1انهد از   های اجرایی آن را خواهی  گفت. این پنج پرسش مبارت و آسیب
و اصول دیگری از قانون اساسی آمهد  اسهت، بهه  1که در اصل چهارم چنان« اسالمی

مالِ: تطبیق قوانین و مرهررات بها مهوازین اسهالمی چیسهت؟ آیها . 2چه معناست؟ 
بهودن قهانون بهر   نداشتن قانون با موازین اسالمی اسهت یها منطبهق مال:، مخالفت 

موازین اسالمی؛ به بیان دیگر، آیا جنبۀ حداقلی و سلبی در نظر است یا جنبۀ ایجابی 
نون بها مهوازین . تعیین و تشهخیو مخالفهت یها مهدم مخالفهت قها3و حداکیری؟ 

اسالمی، براساآ اجتهاد و استنباط فرهای شورای نگهبان است یا براساآ استناد بهه 
. این موازین اسالمی چه قل رویی دارد؟ آیا ه ۀ احکام اولیهه 4فتوای فرهای دیگر؟ 

ا ستیفاء، مدنظر اسهت یها برخهی از آنهها؟  و ثانویه، احکام حکومتی و مصال   زم
هایی بهرای بررسهی و انطبهاق یها مهدم انطبهاق  چهه محهدودیت در قانون اساسی .5

 مصوبات با احکام شرا مررر شد  است؟
کیهد  -اند گانۀ این بحث که محورهای پنج-گانه  های پنج پاسخ به این پرسش با تأ

حال دو نکتۀ دیگهر را هه  در  بار  خواهد بود، اما درمین بر دیدگا  شهیدبهشتی در این
ست، بهرای بررسهی و مرایسهۀ دیهدگا  شهیدبهشهتی، دیگهر نظر خواهی  داشت  نخ

                                                           

کلیوف قووانی  و مقوررا  مودنی، جزاموی، موالی، » . اصوآ چهوارم قوانون اساسوی عبوار  اسوت از:  1
 «.اقتصادل، ادارل، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازی  اسالمی باشد
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نظراِت موجود در این موعوا را در زمان تدوین قانون اساسی خواهی  گفت؛ دوم، به 
سهال گذشهته پها از تهدوین قهانون  42این نکته نیز خواهی  پرداخت کهه در طهول 

ا گانهه چهه رونهدی ر تهاکنون(، دربهارۀ ایهن موعهومات پنج 1358اساسی )از سهال 
ای ؛ به بیان دیگر، چه نسبتی میهان امهروِز  ای  و چه مسیری را پی ود  سر گذاشته پشت

کرد، وجود دارد؟ آیا ه ان اندیشه و  ما و جامعۀ ما و آنچه شهیدبهشتی از آن دفاا می
ها فاصهله  فکر ادامه یافته است یا در طول چهاردهۀ گذشته از آن معیارها و آن دیدگا 

 گفته، خواهی  پرداخت. گانۀ پیش نگا ، به هریا از محورهای پنج ای ؟ با این گرفته
 

 . موازین اسالمی1

 های مختلف در یک معنا . کاربرد واژه1-1

کهار رفتهه   در قانون اساسی، تعبیرات گوناگونی دربارۀ انطباق با مهوازین اسهالمی بهه
احکهام »، مبهارت انطبهاق بها 96است؛ برای ن ونه، در برخی از اصول مانند اصهل 

، 168، 110، 61، 26، 21، 4آمهد  اسهت. در مهوارد فراوانهی ماننهد اصهول « اسالم
کار رفته اسهت. در برخهی از اصهول،   به« موازین اسالمی»، تعبیر 177و  175، 171

موازین اسالمی به شکل صفت و موصوف نیست، بلکه به شکل اعافه آمهد  اسهت؛ 
، یها 112در اصل « موازین شرا»تعبیر  یا 105و  94در اصل « موازین اسالم»مانند 

« مبانی اسهالمی»تعبیر  27. ه چنین در اصل 124در اصل « مبانی اسالم»مبارت 
 91و در اصهل « اصهول و احکهام مهذهب رسه ی» 72کار رفته اسهت. در اصهل   به
های گونهاگون کهه در قهانون اساسهی آمهد   بحث دربارۀ این مبارت«. احکام اسالم»

طلبد، اما شاید بتهوان دربهارۀ دلیهل ایهن  آنها فرصت مسترلی می های است و تفاوت
صهورت تهدریجی و در  طور خالصه گفت تدوین قهانون اساسهی به تفاوت تعابیر، به

انهد. مهتن  برد  کار می  های مختلف بود  است و هریا تعبیری خام را به ک یسیون
 اسهت. شهد   شد  در ک یسیون، در جلسات م ومی مجلها هه  تصهویب  تصویب
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شهدن کهار خبرگهان قهانون  وی   بهه دلیهل طو نی هایی نهایی، بهه در نهایت در جلسه
سازی این تعبیرات نبود و کار تدوین قانون اساسهی  اساسی، مجال کافی برای یکسان

توان پذیرفت که این مناوین دقیرهًا ماننهد یکهدیگر  به پایان رسید  است. هرچند ن ی
گذار تفاوتی ندارد  این تعبیرهای مختلف، از نظر قانون رسد که نظر می باشند، ولی به

گهذار  تهوان گفهت شهاید قانون ها به یا مطلب اشار  دارد؛ تنها می و ه ۀ این مبارت
، 4ها نداشته است. با این حال بها مطالعهۀ اصهل  سازی مبارت توجه کافی در یکسان

سههید کههه تههوان بههه ایههن اط ینههان ر و مشههروح مههذاکرات خبرگههان، می 92و  91
اند و دربهارۀ آن  دقهت داشهته« مدم مخالفهت»کنندگان قانون اساسی بر تعبیر  تدوین

تهوان  شود؛ بنهابراین، می اند، ولی در موارد دیگر توجه خاصی دید  ن ی صحبت کرد 
اللهه یهزدی  منوان یا تفسیر از قانون اساسی تلری کرد. مرحهوم آیت در این حد را  به

 به ه ین نکته اشار  کرد  است. برای هم ، قانو  امامینیز در کتاب 
 

ین اسالمی1-2  . معنای مواز

، بایهد گفهت از مج ومهه «مهوازین اسهالمی»در پاسخ به پرسش نخست و معنهای 
یابی  که مهوازین اسهالمی ه هان  مباحث در قانون اساسی و مشروح مذاکرات درمی

م مسهل  و قطعهی و اند  یکهی احکها گونه احکام اسالمی است. احکام اسالمی بر دو
 دیگری احکام اجتهادی و استنباطی. 

الف( احکام مسل  و قطعی  در بخشی که احکهام قطعهی و مسهل  اسهت، قههرًا 
منوان اصول فرهی توافق  نظر نیست و فریهان دربارۀ این احکام به جایی برای اختالف

ادی و نظر دارند؛ مانند احکام ار  که در قرآن کری  آمد  اسهت؛ ب( احکهام اجتهه
های مختلفهی دارد و  استنباطی  بخش دوم احکامی اسهت کهه اجتهادهها و اسهتنباط

قل روی فتواهای گوناگون است؛ مانند اختالفاتی که دربارۀ ار  زوجهه وجهود دارد. 
در مسللۀ ارِ  زوجه، از نظر موازین اسالمی روشن است که سه  زوجهه در مهاتر: 
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اق است، اما در اینکه آیا زن از زمین و مین هشت  است و این مورد وف زوج، میاًل یا
نظر است. اگر مصهوبۀ مجلها، ار  زن را  برد، اختالف برد یا ن ی یا قی ت ار  می

زن نه »از َث ن افزایش یا کاهش بدهد، مخالف موازین اسالمی است، اما اگر بگوید 
ن زمینهه ، اگرچه فتواههای مخهالفی در ایه«برد از زمین، بلکه از قی ت زمین ار  می

حال این مصوبه خالف مهوازین اسهالمی نیسهت و تنهها خهالف  هست، ولی درمین
برخی از فتواهاست. آنچه در قانون اساسی آمد  است ایهن اسهت کهه نبایهد خهالف 
موازین اسالم باشد. در بحث انطباق قانون با موازین اسالمی، مسلله این اسهت کهه 

ات مجلا نباید برخالف آن تصهویب که قوانین و مصوب-منظور از موازین اسالمی 
احکام مسل  شرا است یا فتوای خاصی مهدنظر اسهت؟ در صهورت پهذیرو  -شود

توانهد  گذاری حداکیری خواهد بود؛ یعنی مجلها می مبنای نخست، قل روی قانون
کهه بها فتهاوای دیگهر  نظر میان فرهها، یها فتهوا را بپهذیرد، درحالی در موارد اختالف

ای نهدارد،  لا بیش از آنکه احکام قطعی را رمایت کند، وظیفهکند. مج   مخالفت می
 -که مجلا باید براسهاآ یها فتهوا نظهر بدههد-اما در صورت پذیرو مبنای دوم 

یرین با این پرسش مواجهی  که مال: پذیرو آن فتوا چیست؟ آیها مهال:، فتهوای  به
ن اسهت امضای شورای نگهبان یا فتوای رهبری است یا مهال: دیگهری دارد؟ م که

بسیاری از مراجع به جواز چیزی فتوا دهند، ولی شورای نگهبان براساآ فتوای خهود 
 آن را بپذیرد یا رد کند. مال: این پذیرو یا رد چیست؟

  
ین اسالمی1-3  . تفسیر شهیدبهشتی از مواز

در قانون اساسی تفسیر روشنی از موازین اسالمی وجود ندارد، ولهی بهه بهاور شههید 
گذار رمایت شود، ه ان احکام قطعی  ن اسالمی که باید از سوی قانونبهشتی، موازی

گهذارد، روال  گهذار را بهاز می کهه دسهت قانون-و مسل  اسالمی است. این دیهدگا  
گذار به حهداقل  کند و خطوط قرمز را در برابر قانون  گذاری را تسهیل و روان می قانون
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نون اساسی، مورد توجهه ایشهان از پیش از تشکیل مجلا تدوین قا -دهد  کاهش می
نویا قهانون  بود. پیش از برگزاری انتخابات مجلا خبرگان قانون اساسی، متن پیش

دانان تدوین شهد  بهود،  اساسی که توسط آقای دکتر حبیبی و چند نفر دیگر از حروق
 1الله بهشتی و دیگر امضای شورا بررسی شد. در شورای انرالب با حضور شهید آیت

نویا به آن توجه شد  بود، بحث انطباق قوانین بها احکهام  یکی از نکاتی که در پیش
بینی شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلها از نظهر انطبهاق بها  اسالم و پیش

کار  تری به جای تعبیر مبه  موازین اسالمی، تعبیر روشن شرا بود؛ با این تفاوت که به
در صهورتی کهه شهورا، »ون اساسی چنین اسهت  نویا قان پیش 145رفته بود. اصل 

قانون مادی را به دلیل مخالفت صری  با اصول مسل  شرمی، متعارض بدانهد یها بها 
اصول دیگر قانون اساسی، آن را برای تجدیدنظر با اکهر د یهل تعهارض بهه مجلها 

اینجا شورا، یعنی شورای نگهبان و قهانون مهادی هه  در برابهر قهانون «. گرداند برمی
اصول مسل  »نویا قانون اساسی، تعبیر مخالفت با  ساسی است؛ بنابراین، در پیشا

تبهدیل شهد. شههید « موازین شهرمی»کار رفته بود که در قانون اساسی به  به« شرمی
کرد و در هنگام تدوین قانون اساسهی نیهز  بها خوانهدن   بهشتی از این دیدگا  دفاا می

ذاکرات مجلها خبرگهان قهانون اساسهی، ه ین مبارت، از آن دفاا کرد )مشروح مه
(. ایشان در مجلا خبرگان قانون اساسی، مسللۀ مخالفت صری  با اصهول 348م

مصهوبات مجلها، یعنهی »مسل  شرمی را بیان کرد  است و سپا در ادامه گفهت  
طور با اطالق یا م هوم  قانون مادی نباید با اصول مسل  شرمی مخالف باشد و ه ین

                                                           

خمینی تقودیم شود و بوه سوفار   ، بوه اموام1357اصآ بود، در اسوفندماه  160ای  مت  که حاول . » 1
الدی  مرعشوی  ایشان، برال جمعی از مراج  تقلید، ازجملوه سیدم مدرضوا گلیایگوانی، سیدشوهاب

نظرانی  نجفی و سیدکاظم شریعتمدارل فرستاده شد. همچنی ، گروهی از مدرسان حوزه و صواح 
نویس نیوز در  هال فکرل ماتلف، دربارل آن تبادل نظر کردند. یک نساه از پیش و گروهاز احزاب 

مبامنی و متاتنتا  )ورعوی، « در اختیار هیئت دولت و شورال انقالب قورار گرفوت 27/12/1357
، سیر تتوین و تصویب قمنون اسمسی جمهاوری اساالمی ایاران فرد، ؛ معی 55-54، ،قمنون اسمسی

،102.) 
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این نکته در اصل چهارم قانون اساسی ه  مطهرح شهد. «. ساسیاصول دیگر قانون ا
تکیۀ ما روی تشخیو مخالفت و مدم مخالفت با »تعبیر شهید بهشتی این است که 

ههای  شهید بهشتی این نگا  و باور خود را هه  در بحث«. اصول مسل  شرمی است
  اسهت و در نویا قانون اساسی و ه  در زمان تدوین قانون، بیان کرد مربوط به پیش

و  نویا شد  اسهت کل ه دربارۀ پیش به هایی که کل ه مشروح مذاکرات نیز به بررسی
(. معلوم است کهه 670مشارکت ایشان در تدوین آن تصری  شد  است )ه ان، م

نظهر  در این صورت، دست مجلا برای ورود به هر حک  شرمی کهه مهورد اختالف
نظهر اسهت،  ای کهه در آن اختالف هتوانهد در مسهلل میان فرهاسهت، بهاز اسهت و می

توانهد ایهن  داشته باشد و شورای نگهبان ه  ن ی  براساآ یکی از فتاوای فرها مصوبه
مصوبه را حتی اگر خالف فتوای خودو یا خالف فتوای برخی از مراجهع و رهبهری 

 باشد، رد کند؛ زیرا خالف اصول مسل  اسالمی نیست.
 

 . نظر امام خمینی1-4

دربهارۀ نظهر تشخیصهی شهورای نگهبهان  1361به هن  4در تهاریخ  امام خ ینی
گوید که خالف فتوای من است یها خهالف فتهوای زیهد  شورای نگهبان ن ی»فرمود  

(. این 251، م17، ج1389)امام خ ینی، « گوید خالف اسالم است  است. او می
اختالفهات تعبیر بسیار دقیق به این معناست که اظهارنظر شهورای نگهبهان، فراتهر از 

ای را کهه  کند که وقتی شورای نگهبان، قانون یا مصوبه  فتوایی است. ایشان تحلیل می
کند و آن را مخهالف مهوازین اسهالم   در مجلا به تصویب رسید  است، م یزی می

کند، با این نگا  نیست که این مصوبه خالف فتوای من یا حتی رهبهری   تلری و رد می
تواند فتوای خود یا فتوای مرجع خام یها رهبهر  بان ن یاست؛ یعنی فریه شورای نگه

را معیار قرار بدهد و بر آن اساآ، مصوبه را خالف شرا بداند. براساآ تفکیکی کهه 
گهویی  اسهالم، منظهور   میان فتوا و اسالم در مبارت حضرت امهام اسهت، وقتهی می
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امر معرولی ه   اصول مسل  است نه فتوا و نه اجتهاد و نظر خام یا فریه. این امر،
طور دابه   نیست؛ زیرا فتواها ه وار  در حال تغییر است و بنا نیست امتبار قهوانین بهه

رفهتن آنهها یها تغییهر در نظهر آنهها باشهد. آنچهه   وابسته به تغییر مجتهدان یها از دنیها
گهذاری اسهت و آن  گذار به آن توجه داشته است، رمایت خطوط قرمز در قانون قانون

کام مسل  شرمی است کهه فراتهر از فتهاوای خهام اسهت. اسهالم آن خط قرمز، اح
چیزی است که جامع میان این فتاوا و مورد توافق ه ۀ مفتیهان و مجتههدان اسهت  و 
آنکه در ارزیابی باید مبنا قرار بگیرد، ه هان مسهل ات اسهالمی اسهت. دلهیلش هه  

است که فرهها و های م لیه مسابل و موعومات زیادی  بسیار روشن است؛ در رساله
تواند فتوای فریهه دیگهر   نظر دارند و هرگز هین فریهی ن ی مراجع ترلید با ه  اختالف

تواند آن فتوا را تأیید نکند و بگوید نظر من بها آن فتهوا   را خالف اسالم بداند. فریه می
تواند بگوید فتهاوای دیگهر خهالف اسهالم اسهت. مهال: در  ناسازگار است، اما ن ی

سی این است که خالف اسالم و موازین اسالم نباشهد، نهه خهالف فتهوای قانون اسا
موازین و احکام قطعهی و   شخو یا گرو  و ج عیتی، البته ناگفته ن اند که تشخیو

مسل  اسالم، نیاز به کارشناسی دارد. تشهخیو اینکهه مهیاًل  آیها حجهاب از احکهام 
کنی  و  ر اجتهادی را نفی ن یمسل  اسالم است یا نه کار اجتهادی است؛ بنابراین، کا

رو در ادامۀ بحث به اجتهاد نهاد شورای نگهبان ه  خهواهی  پرداخهت، ولهی  ازه ین
گیهرد. بهه بیهان دیگهر، گهاهی  بر این باوری  که این اجتهاد بر ایهن پایهه صهورت می

کند تا بهه فتهوا برسهد و براسهاآ فتهوا وظیفهۀ خهود و دیگهران را  مجتهد، اجتهاد می
که این مورد برمهدۀ شورای نگهبان قرار داد  نشد  است. فریهه شهورای مشخو کند 

نگهبان بنا نیست به فتوا برسد و فتوای خود را مبنایی برای م یزی قرار بدهد؛ او بایهد 
دسهت بیهاورد؛ هرچنهد  در کتاب و سنت تحریق و اجتهاد کند تا موازین اسالم را بهه 

د او ه  نباشد. فریه شورای نگهبان فرط م کن است این موازین، مطابق با فتوای خو
خواهد ببیند براساآ مبانی و فتواهای فریهان دیگهر، مسهل ات و احکهام قطعهی  می



 

 

 

137 

ی
رع

ش
ام 

حک
با ا

ی 
الم

س
ی ا

ورا
ش

س 
جل

ت م
وبا

ص
و م

ن 
انی

قو
ق 

طبا
ان

...  /
ی

الت
مح

ش 
سرو

مد 
مح

 

اسالم چیست و وقتی آن را شناخت، مبنای داوری خهود بهرای تطبیهق مصهوبات بها 
کیهد کسهانی ماننهد  دهد. متأسفانه بها وجهود نظهر قانون احکام اسالم قرار  گهذار و تأ

، نیهز «قانون نباید مخالف با اصول مسل  شرمی باشد»هشتی بر این قامد  که شهیدب
دربارۀ ایهن موعهوا، بهه ایهن مطلهب تهوجهی  با وجود نظر صری  حضرت امام

 درخور نشد.
 

 . مالِک تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسالمی؛ انطباق یا عدم مخالفت؟ 2

 . مالک تشخیص در قانون اساسی2-1

در مسللۀ ارزیابی و تشخیو انطباق یا مدم انطباق، تعیهین مبنهای چنهین  محور دوم
تشخیصی است. آیا مبنا این است که قانون مخالف اسالم نباشد یا بایهد منطبهق بهر 

گهذاری  اسالم ه  باشد؟ گا  فرض بر این است که احکام اسالم، ه ۀ نیازهای قانون
ای از احکام مهواجهی  کهه  با مج ومه بشر را الی یوم الریامه در نظر گرفته است و ما

ها قانون دارد. در این صهورت، ههر قهانونی کهه  برای ه ۀ نیازهای بشر در ه ۀ زمینه
کند، باید منطبق با آن قانون جامع باشد، اما مبنای دوم این است  مجلا تصویب می

گهذاری،  ای از احکهام داریه  و در مهین حهال را  بهرای قانون که در اسالم مج ومهه
براساآ مصال  اجت امی، در غیر این موارد ه  باز است. فرط قانونی کهه تصهویب 

شود، نباید با احکام مررر اسالمی مخالفت داشته باشد و نبایهد از آن چهارچوب  می
 تعدی کند. این دو نگا  متفاوت دربارۀ این موعوا است.

شهیدبهشههتی شههاید تنههها کسههی باشههد کههه در هنگههام تههدوین قههانون اساسههی، 
صراحت و روشنی به این بحث پرداخته است. سخنان ایشان در بخشی از مشروح  به 

ما باید ببینهی  کهه در نظهام اجت هامی آینهد  تحهت منهوان »مذاکرات، چنین است  
ج هوری اسالمی، دیدگاه ان چیست؟ اگر این نظر را داشته باشی  که برای هرگونهه 

و خاستگاهی است که جههت را معهین  قانون و مرررات در اسالم،  اقل معنا و مبدأ
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کنی  کهه یها قهانون و مرهررات مخهالف  کند، در این صورت به این قنامت ن ی  می
خواهی  قانون و مرررات ه را  روح اسهالم و   شرایط اسالم نباشد. در اینجا بیشتر می

جنبۀ میبت داشته باشد، ولی اگر نظرمان این اسهت کهه اسهالم یها مرهدار قهانون و 
های  کنی  کهه در زمینهه  هایی دارد. حا  که ما احتیاج پیهدا مهی در یا زمینه مرررات

مختلف، قوانین مختلف داشته باشی ، باید مخالفت با موازین اسالم نباشد. آن وقت 
، مشهر ح مهذاکرات مجلهس خبرگها « )این تعبیر کافی است؛ یعنی مدم مخالفهت

اسهت یها مهدم مخالفهت کهافی (. بر این اساآ اینکه مطابرت با شرا  زم 317م
شناسی دارد و اساسًا مسلله فراتر از یا نزاا فرهی است. مسلله این  است، مبنای دین

صهورت جزبهی یها  که قل روی شریعت تا کجاست؟ آیا شرا در ه ۀ مسابل به است 
کنی ، باید  کلی وارد شد  است؟ اگر به این صورت باشد هر قانونی را که تصویب می

تهوانی   باشد، ولی اگر دلیلی بر ورود شرا در ه ۀ مسابل نهداری ، می منطبق با شرا
گذاری کنی ؛ به شرط اینکه به احکام شرا،  نظر از احکام خام موجود، قانون صرف

تعدی و تجاوز نشود. در این صورت ه ین که مخالفت با شرا نباشد، کافی اسهت. 
رد  است، از مسابل زندۀ تفکهر این دو دیدگا  که شهیدبهشتی برای ن ایندگان ترریر ک

گهذاری هه  نهدارد، ولهی در  اسالمی است و در اصهل، اختصهام بهه تفکهر قانون
گذاری به آن نیازمندی . شهیدبهشتی برخالف برخی دیگر از ن ایندگان مجلا  قانون

ها پیش از تهدوین قهانون  بار با این مسلله مواجه بودند، سال خبرگان که برای نخستین
رۀ این مباحهث اندیشهید و نظهر داشهت. او پهیش از انرهالب و از سهال اساسی، دربا

ا سهالم ملهی  ا سالم مح دجواد بهاهنر و حجت به بعد، با ه کاری حجت 1350
وپرورو در دورۀ دبیرسهتان،  درسهی آمهوزو  منوان متن زادۀ غفوری، مطالبی را به گل

. در ایهن کتهاب، در منتشر شهد دناخت امالمتدوین کرد  بودند که بعدها در کتاب 
بحث قانون و مبدأ آن آمد  است که برخی از قوانین در قرآن است و برخی از احکهام 

جها نوشهته  بیهان شهد  اسهت. ایشهان در ه ان یا امام معصوم از سوی پیامبر
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مررراتی که از جانهب کارگردانهان و مسهلو ن و زمامهداران امهور اجت هامی »است  
ها ایهن  است که چند شرط داشهته باشهد  یکهی از شهرطا جر باشد، در صورتی  زم

و  است که برخالف قوانین و معیارهای اساسی که در کتاب خدا و سهنت پیهامبر
(.  417، م1391)شهیدبهشهتی و دیگهران، « آمد  اسهت، نباشهد اب ه طاهرین

کند کهه بهه تعبیهر امیهال شههید صهدر،   تواند مسللۀ نبود مخالفت را مطرح  کسی می
گذار را در آنجا باز  ن از احکام شرا، معترد به منطر  الفراغی باشد و دست قانونبیرو

گذار احکام شرا را رمایهت کنهد و مصهوبه، مخهالف بها  ببیند. کافی است که قانون
احکام شرا نباشد. شهیدبهشتی از ه ان زمان بر این بهاور بهود کهه در ترنهین، مهدم 

بار ه  این موعوا را در مجلا بررسی مخالفت با موازین شرمی کافی است و چند
قانون اساسی بیان کرد  است، ولی با این حال کسانی در ه هان مجلها بودنهد کهه 

الله بهشتی  چنین نگاهی نداشتند و این یکی از مسابل بنیادین است. برای میال، آیت
ن اللهه منتظهری بهر ایه نظر دارند. آیت الله منتظری، دربارۀ این موعوا اختالف و آیت

صورت جزبی یا کلی ورود کرد  اسهت و ههر  باور است که اسالم در ه ۀ مسابل، به
اللهه  قانونی باید با حک  جزبی اسالم یا احکام کلی آن منطبهق باشهد. فرمهایش آیت

م کن است در مجلا شورای »منتظری در مشروح مذاکرات خبرگان، چنین است  
می نباشهد، ولهی بهر طبهق مهوازین ملی، قوانینی بگذرانند که صریحًا در متون اسهال

مشهر ح « )شهود  اسالمی باید باشد؛ یعنی تطبیق کلیهات اسهالمی بهر آن قهوانین می
صهراحت  (؛ به بیان دیگر، اگر در احکهام شهرا به314، ممذاکرات مجلس خبرگا 

گیهرد کهه   الله منتظری نتیجه می نیامد  است، اما کلیات آن وجود دارد؛ بنابراین، آیت
رسهد، پایهۀ دینهی دارد و بهه   شود و به تیبیت می  نینی که در مجلا تدوین میت ام قوا

گذاری  معیار و پایۀ قانون»شود. ایشان در ادامه می افزاید    نومی از دین استخراج می
کیدی که در معیار و پایۀ قانون«. ما فرط موازین اسالم است گذاری، بهر کل هۀ  این تأ

که شهیدبهشتی با آن کهاماًل مخهالف اسهت. آن است، ه ان دیدگاهی است « فرط»
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دیدگا  این است که معترد باشی  معیار و پایهۀ قهوانین، احکهام اسهالمی اسهت و در 
مواردی که اسالم ورود کرد  است حت ًا باید قوانین منطبق با دسهتاورد وحهی باشهد، 

کید شد  است.  اما این یگانه تهوانی    مها میمعیار و پایه نیست که با تعبیر فرط بدان تأ
های مرالیهی اسهتفاد  کنهی  و  منابع دیگری داشهته باشهی  و از تجربهۀ بشهر و شهیو 

گذاری کنی . ه ین که مخالف با شرا نباشد کافی است. شهیدبهشتی پها از  قانون
تهوانی  بگهویی   ما ن ی»گونه بیان کرد  است   الله منتظری، نظر خود را این کالم آیت

از قرآن و سنت باشد. ما باید بگویی  با رمایت خطوط کلهی  ه ۀ مرررات باید متخذ
کتاب و سنت و در محدودۀ آنها بود  و مخالف آنها نباشد. برای اینکه مهیاًل در امهور 
راهن ایی و رانندگی باید از تجارب اساتید و کارشناسان این فن با رمایت حدود کلی 

دیگر، باید حدود کلی کتهاب (. به بیان 316)ه ان، م« کتاب و سنت استفاد  کنی 
 توان از آنها گرفت.  چیز را ن ی و سنت را رمایت کرد، اما ه ه

میدان  -که در بیان شهیدبهشتی آمد  است-های بشری  استفادۀ از دانش و تجربه
بگیهری   البالغ  نهجرا از « و نظم أمرکم»کند و  زم نیست میاًل مبارت   فراخی پیدا می

و نظم »انین و مرررات راهن ایی و رانندگی و امیاله  در ه ین و سپا بگویی  ه ۀ قو

خوابید  است. آن یا دستور کلی اسهت و ایهن دسهتور کلهی، فضها را بهرای « امهرکم
کنهد. بایهد بهه آن  ها در ملوم مختلف تنهگ ن ی های بشری و دانش استفادۀ از تجربه

ها از آن اصهول اسهتنتاج اصول توجه کرد و با آنها مخالفت نکرد، ولی اگر بخواهی  تن
طور مستری  به قوامد و قوانین مورد نیاز دسترسی نخواهی  داشت. این  کنی ، هرگز به

صحنۀ ترابل دو اندیشه و فکر در مجلا خبرگان است. صحنۀ نخست دربارۀ تفسهیر 
نظر در این موعوا اسهت  موازین به مسل ات و قطعیات است و صحنۀ دوم اختالف

گهذاری کنهی . بهاز ایشهان در ه هین جلسهه مهذاکرات  وانی  قانونت  که ما چگونه می
گویی  چون قانون اساسی بر مبنهای اسهالمی اسهت و   ما می»مجلا خبرگان گفت  

مبنای اسالمی دارد، بنابراین باید چنهدنفر متخصهو در مسهابل و احکهام اسهالمی 
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 هان، )ه« باشند و مدم مغهایرت قهوانین مصهوب مجلها را بها اسهالم تأییهد کننهد
کید ایشان بر مدم مغایرت قوانین و مصوبات با احکام شرمی و موازین 952م (. تأ

ههای شهیدبهشهتی در هنگهام تهدوین قهانون اساسهی، موجهب  شرمی اسهت. تالو
و برخی از اصول دیگهر قهانون اساسهی  91در اصل « مدم مغایرت»تصری  به تعبیر 

حکام اسالم و قانون اساسهی، منظور پاسداری از ا به»مبارت است از   91شد. اصل 
از نظر مدم مغایرت مصوبات مجلا شورای اسالمی با آنها، شورایی به نام شهورای 

شورای نگهبهان »ه  آمد  است   94در اصل «. شود  نگهبان با این ترتیب تشکیل می
کنهد و   روز، از نظر انطباق با مهوازین اسهالم بررسهی می این مصوبات را در ع ن د 

ه چنهین در «. گردانهد  را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر بهه مجلها بازمیچنانچه آن 
تشخیو مدم مغایرت مصوبات مجلا با احکام اسالم، بها »آمد  است   96اصل 

 «.اکیریت فرهای شورای نگهبان است
 

 . مالک تشخیص در مشروطیت2-2

ای بهدیع در ج ههوری  نبودن قوانین بها احکهام شهرا، مسهلله مسللۀ انطباق/مخالف 
کهه  اند؛ چنان کنندگان قانون، از زمان مشروطه با آن مواجه بود  اسالمی نبود و تدوین

در مت   قانون اساسی مشروطه نیز برای انطباق قوانین و مصوبات مجلا با احکهام 
کهه بهه -دوم مهت   قهانون اساسهی مشهروطه  شرا، اصل دوم را اعافه کردند. اصهل

مبهارت اسهت از   -الله نهوری در قهانون اساسهی گنجانهد  شهد پیشنهاد شیخ فضل
مجلا مرهدآ شهورای ملهی بایهد در ههین مصهری از امصهار، مهواد قانونیهۀ آن »

مخالفتی با قوامد مردسۀ اسالم و قوانین موعومه حضرت خیرا نام نداشته باشهد و 
یو مخالفت قوانین موعومه با قوامد اسالمیه برمههدۀ مل های معین است که تشخ

امالم بود  و هست. باید هیلتی از مجتهدین باشند تا به دقت، مصهوبات مجلها را 
بررسی کنند و هریا از آن مواد َمَعنَونه که مخالفت بها قوامهد مردسهۀ اسهالم دارد، 
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کیهد شهد  اسهت کهه بار بر کل هۀ مخالفهت، ت در این اصل، سه«. طرح و رد ن ایند أ
ای به انطبهاق نشهد  اسهت.  امتبار است و هین اشار  هرچه مخالف اسالم است، بی

فرهای طراز اول و از کسانی بود که مراجع، ابتهدا  که خود مال  و از -الله مدرآ  آیت
منوان  او را برای هیلت مجتهدیِن نظهارت بهر مصهوبات معرفهی کردنهد و سهپا بهه

در دورۀ دوم مجلها شهورای ملهی، سهخنانی گفتهه  -شد ن ایندۀ مردم وارد مجلا
به چاپ رسهید  اسهت. خالصهۀ تعبیهر  مشر ح مذاکرات مجلساست که در کتاب 

قانون اساسی گفهت  امهور مخالفهت بها شهرا نداشهته باشهد. »مدرآ این است که 
و سنت نیامد  اسهت کهه وقتهی یها ادار   نفرمود موافق با شرا باشد. یعنی در کتاب 

شود، باید مشت ل بر صندلی و پرد  و میز باشد. اینها دخلی به موازین شرمیه   برپا می
شهود،  شهود، بایهد آنچهه را قهرار داد  می  ای کهه برپها می ندارد؛ ا  اینکه در ههر ادار 

خواهد. باید ه ین مردار مخالفهت  مخالف با شرا نباشد. هرچه باشد موافرت ن ی
(. بر ایهن اسهاآ 212شورای ملی، جلسۀ  )مشروح مذاکرات مجلا« نداشته باشد

نبهود  اسهت، بلکهه مهال:، مهدم مخالفهت بهود  « موافرت»در دورۀ مشروطه، مبنا 
 است.

 

 . عملکرد شورای نگهبان2-3

با مرایسۀ اصل دوم مهت   قهانون اساسهی مشهروطه و اصهل چههارم قهانون اساسهی 
در کجاسهت. شود که اختالف دیدگا   ج هوری اسالمی و اصول دیگر، مشخو می

الله نوری بیش از این نبود که قوانین و مصهوبات،  در مشروطیت، پیشنهاد شیخ فضل
کردند کهه   مخالف شرا نباشد، ولی در ج هوری اسالمی برخی این دیدگا  را مطرح 

سهازی مطهرح  خصوم در دهۀ اخیر مسللۀ نظام چیز را از شرا بگیری  و به باید ه ه
سهازی در  د احکام اسهالمی، مهواد کهافی بهرای نظامیعنی در خو« سازی نظام»شد. 

های مختلف وجود دارد؛ تفکری که دقیرًا برخالف تفکر شهیدبهشهتی اسهت.  بخش
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الله نوری ه  مبور کردنهد  به بیان دیگر، در میان مل ای ما افرادی حتی از شیخ فضل
بات بودن نظهام و مرهررات اسهالمی و مصهو الله را برای اسهالمی و معیار شیخ فضل

گفتند  این حد، کافی نیست و بایهد انطبهاق وجهود داشهته   مجلا، کافی ندانستند و 
کیدهایی که دربارۀ  در اصول مختلف قانون اساسهی « مغایر نبودن با اسالم»باشد. تأ

آمد  اسهت، نتیجهۀ تفکهر و تهالو مرحهوم شهیدبهشهتی  96و  94، 91مانند اصل 
کیل مجلها و ترنهین و شهورای های نخسهت تشه حهال در سهال است، ولهی درمین

دانی  و موافرت  نگهبان، نظر شورای نگهبان این بود که ما مدم مخالفت را کافی ن ی
کرد. شورای نگهبان در اظهارنظر خهود  دانی  و بر این اساآ اظهارنظر می را  زم می

بهرد  کار می داشتن/نداشتن مصوبه با شرا را بهه دربارۀ یا مصوبه، گا  تعبیر مغایرت
گفته کاماًل سازگار است، ولی گاهی ه  تعبیر شورا،  که در این صورت، با اصول پیش

انطبهاق بها »داشتن/نداشتن مصوبه با موازین شهرمی بهود. مهال: قهرار دادن  انطباق
فریهه حاعهر در  ، موجب شد که بسیاری از مصوبات رأی نیاورد؛ زیرا از شش «شرا

دادند و حتی اگر سه فریهه قابهل بهه  نطباق میشورا، باید اکیریت )چهارنفر(، رأی به ا
شهد؛ بنهابراین، در  دست نیاورد  بود، رد می انطباق بودند، باز چون رأی اکیریت را به

نوشتند  انطباق با موازین شرمی به اثبات نرسید. این در حهالی   رد این مصوبات، می
هند که این قهانون، گیری دربارۀ مغایرت باشد، باید چهارنفر رأی بد است که اگر رأی

مخالف اسالم است و با شرا مغایرت دارد. این تفهاوت مبنها، در تعیهین سرنوشهت 
قانون تأثیر دارد. برای میال، شورای نگهبان در بررسهی بسهیاری از مصهوبات ماننهد 

،  یحهۀ تک یهل و نحهوۀ 22، مادۀ 41(، مادۀ 1361آبان  8طرح توزیع ماد نۀ آب )
(، طهرح تأسهیا وزارت 1360دی  30ت ام ) های نی ه مجت عها و  استفاد  از شهر:

 26التحصهیالن ) (، لغهو تعههدات فارغ1362خرداد  1اطالمات، در بند الف و هه )
(، ایهن تعبیهر را 1360شههریور  16( و  یحۀ بازسازی نیروی انسانی )1360اسفند 

اق بها مهوازین برد که مصوبه منطبق با موازین شرمی نیست یا از نظهر انطبه کار می به
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های اولیهه، فرههای شهورای نگهبهان،  شرا، به تأیید اکیریت نرسید. بنابراین، در سال
کردند و بهرای  قوانین و مصوبات مجلا را براساآ انطباق با احکام شرا بررسی می

هایی که پیش آمد، شورای  بست کردند. پا از مشکالت و بن گیری می موافرت، رأی
جای  های بعهد بهه نشینی کند و در سال از این موعع مرب نگهبان ناچار شد در م ل

، 1388، مهرپهورگیهری کنهد ) أی گیری برای انطبهاق، دربهارۀ مهدم مخالفهت، ر رأی
 1(.74-55م
 

 نظر . مالک انتخاب فتوای معیار در موارد اختالف3

پههردازی  کههه آیهها شههورای نگهبههان در بیههان  در محههور سههوم بههه ایههن بحههث می
صوبه و قانون مجلا با شرا، باید نظر و اجتهاد خهود را مهدنظر مخالفت/موافرت م

تواند براساآ فتوای غیر نظر دهد؟ بحث را در دو بخش هدف اولیهۀ   قرار بدهد یا می
 گیری . گذار و م لکرد بعدی شورای نگهبان پی می قانون
 

 گذار . هدف قانون3-1

مجتهد برای شورای نگهبان انتخهاب   مرحوم شهیدبهشتی بر این باور بود که ما فریه و
ای ، نه مرلد و خود او باید اهل استنباط باشد. گها  فتهوای شخصهی را اسهتنباط  کرد 

کند و گاهی مهوازین اسهالم را، ولهی وقتهی در تشهخیو مهوازین اسهالمی نظهر  می
چه موازین قطعی اسالم باشد و چه مهوازینی دهد، باید نظر اجتهادی بدهد. حال   می

آید. در این موارد خود فریه دارای یها   نظر پیش می های ظنی دارد و اختالف که جنبه
گونه موارد، جای مراجعه و  رأی در برابر آرای دیگر است. به نظر شهیدبهشتی، در این

گونهه  خ ینهی اینتواند بگوید که چون امهام  احالۀ به فتوای دیگری نیست و فریه ن ی
ای اسهت  اند، پا موازین اسالمی و حک  شرا این است. این نکتهه اظهار نظر کرد 

                                                           

 .مجموعه نظریم  شورای نگهبمنباره ر.ک: مهرپور، مقدمه کتاب  . در ای 1
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صراحت دربارۀ آن اظهارنظر کرد   که شهیدبهشتی در مجلا بررسی قانون اساسی به
نظر بهین مراجهع، مهال:  در موارد اختالف»است. ایشان در پاسخ به این پرسش که 

اگهر مرجهع ترلیهد یها فریههی در »فرمهود  « ع چیست؟شورای نگهبان در برابر مراج
گویید م ل بهه فتهوای او مجهزی  او برخالف مشهور بنویسد مگر ن ی رسالۀ فتوایی

گفتی . مجتههد هسهتند و  است؟ بله میزان فتوای خودشان است؛ وا  که مجتهد ن ی
ال ؛ بنابراین، بحث اظهارنظر تخصصی است و اتفاقًا این سد«فتوایشان مجزی است

در ه ان دورۀ اول از دبیر شورای نگهبان پرسید  شد. ربیا مجلها، مرحهوم آقهای 
ای به شورای نگهبان، سهدال یکهی از ن اینهدگان را مطهرح کهرد کهه  هاش ی، در نامه

قانون اساسی، تشخیو مدم مطابرت مصوبات مجلها بها احکهام  96طبق اصل »
یا از ایهن  ن اسهت کهه کهداماسالم با اکیریت فرهای شورای نگهبان است. سدال ای

صور مورد نظر است؟ مغایرت با احکام شرا یعنی مغهایرت بها چهه؟ مهال:، نظهر 
الله صافی، دبیر وقهت  آیت« امضای شورای نگهبان یا اج اا یا فتوای مشهور است؟

تشخیو مغهایرت یها انطبهاق قهوانین بها مهوازین »شورای نگهبان، در پاسخ فرمود  
 «.ایی با فرهای شورای نگهبان استطور نظر فتو اسالمی، به

 

 . عملکرد بعدی شورای نگهبان و دلیل آن3-2

جای کهار  تدریج تنزل رتبه پیدا کردند و بهه به های بعد، فرهای شورای نگهبان در دور 
اجتهادی و استنباطی دربارۀ مصوبات مجلا، کار خود را تا این مرحله پایین آوردند 
که مصوبات مجلا را با فتوای امام یها رهبهری بسهنجند و بگوینهد ایهن مصهوبه بها 

دقیرهًا  مطابق است یا با فتوای رهبری مطابق است یا نیست؛ کاری کهه تحریرالومیل 
کید کرد  بود. برای ن ونه،  برخالف هدف قانون گذار است و شهیدبهشتی ه  بر آن تأ

به تصویب رسید؛ بیش از هفتصد ماد  دربارۀ  1392قانون مجازات اسالمی در سال 
حدود، دیات، قصام و... در این قانون آمد  اسهت. شهورای نگهبهان در ارزیهابی و 
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موارد، به این ج له بسند  کرد  است که  این ماد  بها اظهارنظر دربارۀ بسیاری از این 
، 553، 481، 432فتوای رهبری سازگار نیست؛ میاًل شورا در بررسهی مهواد شه ارۀ 

فرط نوشته است که ایهن مهاد  مخهالف نظهرات رهبهری  657و  663، 662، 576
مخهالف  197و  196، 195مورد از مواد دیگر را هه  ماننهد مهادۀ  50است. حدود 

بحیهی دربهارۀ  1395دانسهته اسهت. ه چنهین در سهال  تحریرالومیل وای امام در فت
الله مکارم شهیرازی،  های هرمی در شورای نگهبان مطرح شد و پا از آن آیت شرکت

ههای  اوً  بها پیگیری»بهه اسهتفتابی پاسهخ داد. ایشهان فرمهود   1395به ن  26در 
یرین شهرمًا  شد  است که این کار بهه ای و دقیری که در این زمینه داشتی ، ثابت ریشه

انهد؛ ثانیهًا تعجهب  حرام است و اکیر مراجع معظ  ترلید نیز به حرمهت آن فتهوا داد 
است که چگونه شورای محترم نگهبان که در این مسلله وظیفۀ او نیست، وارد شد  و 

سهی ای که قانون اسا رود شورای محترم نگهبان در محدود  فتوا داد  است. انتظار می
شه اری ، گهام بهردارد و در قل هروی  برای آنها معین کرد  است و ما آن را محترم می

انهد. اگهر ایهن  مراجع ترلید ورود نکند. مردم مرلد آنها نیستند و مرلد مراجع خویش
اللهه  )آیت «افتهد رویه ادامه یابد مرجعیت که از ارکان مذهب ماسهت، بهه خطهر می

اللهه مکهارم شهیرازی،  ا از این پاسخ تند آیت. پ((1395به ن 26مکارم شیرازی )
ای از دیهوان مهدالت  نامهه»ای کرد و در آن مصهاحبه گفهت   الله مدمن مصاحبه آیت

داد( و مها قههرًا  ها مجهوز مهی اداری بود )مصوبۀ وزارت صنایع که باید به این شرکت
پروانهۀ  نامۀ اجرایی نسبت بهه صهدور و ت دیهد باید بررسی کنی  که این بندهای آیین

کسب، موافق با شرا است یا نیست. این حری است که اصل چهار قانون اساسی بهه 
دیوان مدالت از مها »نکتۀ مه  در سخنان ایشان این مبارت است که «. ما داد  است

بایست بررسی کنی  و ببینی  کهه نظهر محتهرم  خواست و ما براساآ اصل چهارم می
اللهه مهدمن  )آیت «ما این کار را انجام دادیه  بار  چیست و رهبر معظ  انرالب دراین

. ن ونۀ دیگر، مصاحبۀ جناب آقای کدخدایی، سخنگوی شهورای ((1395به ن28)
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ایشان  1در خبرگزاری مهر منتشر شد  است. 1397آار14نگهبان، است که در تاریخ 
مهال: را نظهر خهود فرههای  1363شورای نگهبهان در سهال »در آن مصاحبه گفت  

دانست، اما در برخی از مواقع نظر حضرت امام و نظرات حضرت  بان میشورای نگه
آار 14)کدخهدایی، خبرگهزاری مههر.  «آقا ه  مطرح است که نهایتًا باید چهه بشهود

اللهه صهافی در  ، اشهار  بهه ه هان نظهر آیت1363. سخن ایشان دربارۀ سال (1397
خودمهان نظهر پاسخ آقای هاش ی رفسنجانی است که فرمهود مها برحسهب اجتههاد 

بهار   خهوب اسهت بدانیهد یکهی از فرهها دراین»گویهد   دهی . ایشان در ادامه می می
)دربارۀ اینکه مال: اظهارنظر چیست؟( از رهبر انرالب کسب نظر کرد  است. آنجا 

، یعنی در پاسهخ )ه ان( «فریه شرط است امالم شد که در احکام سلطانیه، نظر ولی
است، گفته شد که در احکام سلطانیه یا ه ان مسابل  فریهی که از رهبری سدال کرد 

سیاسی، نظر و فتوای ما معیار است. اصل سدال فریه شورای نگهبان، بسیار  اجت امی
آور است. فریهی که برای اجتهاد و نظر فرهی برگزید  شد  است، کسب نظهر  شگفت

ه از ایشان سهدال کند که آیا من اجاز  دارم براساآ اجتهاد خود نظر ده ؛ در ادام می
شود؟ پاسخ ایشان این است که  کنند  پا چطور به فتوای مرحوم امام مراجعه می می

دهند، مگهر اینکهه نظهر رهبهر  فریه را نظر امام خ ینی قرار می آقایان مال: نظر ولی»
انرالب خالف آن باشد. به ه ین دلیل در قضیۀ سپنتا نیکنام، به فتوای امهام مراجعهه 

 .)ه ان( «شد
رسد بهروز چنهین مشهکلی  دربارۀ دلیل این رویه در شورای نگهبان نیز به نظر می

ناپذیر است. به دلیل اینکه مصوبات مجلا که شامل قهوانینی ماننهد قهانون  اجتناب
مدنی، قانون تجارت و قانون مجازات است، بسیار متنوا است و قل روی وسیعی از 

کهه در شهورای نگهبهان اسهت نیهز بایهد طلبد. فریهی  قدرت اجتهاد و استنباط را می
مسلط به ت ام ابواب فره، ام  از احکام، اقوال، ادلهۀ روایهات و سهند و د لهت آنهها 

                                                           

 اصآ مصاحبه با روزنامه همشهرل است.  .1
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که متأسهفانه در انتخهاب فرههای شهورای  باشد و آنها را استنباط کرد  باشد؛ درحالی
کید و توجهی بر انتخاب فرهایی با این نصاب از قدرت فرهی وجود نهدارد  نگهبان تأ

و فرهای شورای نگهبان، چنین توانایی را ندارند. اگر ه  توانایی داشته باشند، چنهین 
های متعهدد آنهها حضهور در شوراسهت. در قهانون  فراغتی ندارند؛ زیرا یکی از شغل

مجازات یعنی بحث حدود و دیات و قصام، اگر فریهی در حوزۀ مل یه فراغت پیدا 
کشد تا بهه نظهر و فتهوا برسهد.   ها طول می سالجانبه کند،  کند و بخواهد بررسی ه ه

ها سال مبانی را کار کرد  اسهت  الله شبیری زنجانی که د  برای میال فریهی مانند آیت
کند، بیش  را آغاز می کتا  النکاحو م ری وقت گذاشته و مسلط است، وقتی بحث 

فراغتهی کشد. حال آنکه در شورای نگهبان مشخو نیست چنین   سال طول می از د  
جای اجتههاد و اسهتنباط و مراجعهۀ بهه ادلهه، بها مراجعهه بهه  فراه  شود؛ بنابراین، به

 کنند.  گیری می یا گرفتن استفتابات رهبری و انطباق با آن نتیجه تحریرالومیل 
 

 . قلمرو موازین اسالمی 4

توانهد حکه  اولهی، حکه   های م یزی است کهه می محور چهارم، موعوا شاخو
 حکومتی باشد. ثانوی و حک 

 
 . احکام اولیه و ثانویه4-1

در احکام اولیه این شاخو وجود دارد که میاًل ربا حرام است. شهورای نگهبهان هه  
کند که آیا در اینجا ربا هست یا نیست. اگر ربا باشد، مصوبه  ای را بررسی می مصوبه

وظیفهۀ شهود. در احکهام ثانویهه هه  اگرچهه شهورای نگهبهان  خالف شرا تلری می
توانهد وارد بشهود. تشهخیو  ، ن یتشخیو حک  را دارد، ولی در تشخیو موعوا

موعوا )اینکه آیا این مصوبه مصلحت است یا نه، حرج است یا نه، عرورت اسهت 
آید یا نه( با مجلا اسهت. بهه بهاور شهیدبهشهتی، شهأن  یا نه، اختالل نظام پیش می
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بها مهوازین اسهالمی، فرهط  فرهای شورای نگهبان، برای سنجش مصهوبات مجلها
کارشناسی فرهی است و بیش از این کارشناسی، حهق ورود بهه حهوزۀ دیگهر، ماننهد 

تواننهد  اند نه مصلحت. آنها ن ی حوزۀ مصال  اجت امی را ندارند؛ زیرا کارشناآ فره
خالف مصلحت بودن یا مصوبه را تعیین کنند، بلکه فرط بایهد بهه ک ها احکهام 

ود دارد، روشن کنند که آیا مصوبه با مهوازین اسهالم سهازگار اولیه که در شریعت وج
صراحت به این مطلب اشار  کرد  است. ایشان  است یا نه؟ ترریرات شهیدبهشتی، به

ها و چهه فرهها، کارشهان، یها کارشناسهی اسهت و جههت  چه حروقدان»گوید    می
که این قانون شان ه  مشخو است؛ یعنی نه فریه و نه حروقدان دربارۀ این کارشناسی

به صالح مردم است یا نیست، حق اظهارنظر ندارند. تشخیو آن با ن ایندگان مهردم 
دهند آنچه را که ن ایندگان ملت به صالح   منوان کارشناآ نظر می است. فرط اینها به

اند، خارج از دایرۀ شرا یا قهانون اساسهی نباشهد؛ بنهابراین، ایهن  ملت تشخیو داد 
)مشروح مذاکرات « ارشناسان برای تشخیو جهت معین استشورا صرفًا شورای ک
(. باز سهخن دیگهری از ایشهان در ه هین مهذاکرات آمهد  497مجلا خبرگان، م

کنهد یها حهق م یهزی آن مهام   شورای نگهبان تنها از نظر شرا، م یزی می»است که 
دانی  که از لحاظ شرا مرصود است؛ یعنی منظور این است کهه کهار   است؟ ه ه می

ورای نگهبان انطباق قوانین با قانون اساسی و شرا است؛ نه اینکه این قانون خهوب ش
است یا بد است؟ وقتی مدم مخالفتش روشن شد، شورا دیگر دخالتی ندارد. ه هین 

کیهد مرحهوم شهیدبهشهتی در ایهن 549)ه ان، م« و با (. متأسفانه بها وجهود تأ
لۀ ارزیابی و کارشناسی فرههی، بهه قل رو، در م ل این مرزها نادید  گرفته شد و مسل

 1399از این توسعه این است کهه در آبهان   امور غیرفرهی توسعه پیدا کرد. یا ن ونه
های خالی را تصهویب کهرد و بهرای شهورای نگهبهان  مجلا، قانون مالیات در خانه

ای، دلیل این  فرستاد. شورای نگهبان این قانون را رد کرد. سخنگوی شورا در مصاحبه
لفت را اشکال کارشناسی بیان کرد. متن اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبهان در مخا
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های خالی را دولت و مرامهات اجرایهی بایهد حهل  مشکل خانه»بار  چنین است   این
کنند. آیا این مشکل دربارۀ قاطبۀ مردم وجود دارد؟ مردم اگر مسهکنی داشهته باشهند، 

های خالی را حصر کهرد  اسهت؟  نهدهند. پا چه کسی خا  ه ان روز اول اجار  می
توانی  این مشهکل   های دولتی هستند. آیا می سازانی که مع وً  وابسته به دستگا  انبو 

های دولتی را مکلف کنی  که این  یعنی دولت و شرکت را از طریق دیگری حل کنی ؟ 
به بها )کدخدایی، مصهاح «پذیر است ها را در اختیار مردم قرار دهند؟ بله امکان خانه

کهه  . شورای نگهبان با این استد ل، مصوبه را رد کهرد؛ درحالیروزنامه فرهیختگان(
چنین اشکالی خارج از وظیفۀ آنهاسهت و شهورای نگهبهان کارشهناآ حهل مشهکل 
مسکن نیست و در اینجا اظهارنظر فرهی وجهی ندارد. میال دیگهر در ایهن موعهوا، 

ای نگهبهان مطهرح بهود، شهورای که در مجلا و شور FATFاین است که در بحث 
نگهبان اشکا تی را برای پیوستن ایران به کنوانسیون مبارز  با تهأمین مهالی تروریسه  

(CFT) نظر از آن اشکا ت، در پایان اظهارنظر شورای نگهبان آمهد   بیان کرد. صرف
«. چون این کنوانسیون، خالف امنیت ملی اسهت، لهذا خهالف شهرا اسهت»است  

یو اینکه چه چیزی مطابق با امنیت ملی است و چه چیزی مخالف حال آنکه تشخ
منوان اظههارنظر  با آن، با مجلا است نه شورای نگهبان. اگر فریه شورای نگهبان بهه

رو خهالف شهرا تشهخیو دههد، در ایهن  فرهی، مصوبه را خالف امنیت و ازه هین
امنیت صورت شورای نگهبان جایگزین مجلا شد  است؛ زیرا تشخیو مصال  و 

با مجلا است، نه فرهای شوری نگهبان. شورای نگهبهان در تشهخیو موعهومات 
تواند ورود  مناوین ثانویه، مانند امر اختالل در نظام اجت امی، عرورت و حرج ن ی

هه  در زمهان خهود،  کند و تشخیو موعوا با کارشناسان است. حضرت امهام
اللهه گلپایگهانی بهه  ان آیتها را بهه مجلها داد. در آن زمه اختیار تشخیو عرورت

بهار  نظهر بدههد؛  ایشان نامه نوشت و اشهکال کهرد کهه شهورای نگهبهان بایهد دراین
که پاسخ حضرت امام این بود که تشخیو احکام با شورای نگهبان است نه  درحالی
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(. ایشهان تعبیهر دیگهری 387، م15، ج1389تشخیو موعومات )امام خ ینی، 
وسهیلۀ مهرف  کام ثانویه پها از تشهخیو موعهوا بهرد اح»دارد با این مض ون که 

)ه هان، « باشند کارشناآ، با رد احکام اولیه فرقی ندارد؛ چون هر دو احکام الله می
(. ایشان در احکام ثانویه، تصری  کرد  است کهه تشهخیو موعهوا 321، م17ج

ن بها ایه FATFوسیلۀ مرف کارشناآ باشد. بنابراین رد مصوبۀ مجلا دربارۀ  باید به
 منوان که خالف امنیت ملی است در حیطۀ وظایف شورای نگهبان نیست.

جای شگفتی است که پیش از تشکیل نظام اسهالمی و در زمهانی کهه ه هه افهق 
ها و مخههاطرات، توجههه داشههتند،  دیدنههد و ک تههر بههه آسههیب  کههاماًل روشههنی را می

شهناخت و  های سپردِن بررسی قوانین بهه شهورای نگهبهان را مهی شهیدبهشتی آسیب
داد. شهیدبهشتی تنها کسی است که به این قل هروی محهدود و  دربارۀ آن هشدار می
توانست حدآ بزند که در صورت محدودنشدن ایهن قل هرو در   منضبط توجه کرد و 

 گیرد.  آیند ، شورای نگهبان جای مجلا را می
 

 . احکام حکومتی4-2

خصوم امروز اه یهت دارد، مسهللۀ حکه  حکهومتی و ایهن  شاخو دیگری که به
شهود یها نهه؟  پرسش است که آیا حک  حکومتی ه  شاخصی برای م یزی تلری می

ای دارد که ایهن مصهوبه بها احکهام اولیهه و احکهام ثانویهه  یعنی اگر مجلا مصوبه
کهه بهه دلیهل  توانهد بهه مصهوبه اشهکال کنهد مخالف نیست، آیا شورای نگهبهان می

مخالفت با حک  حکومتی رهبهری، خهالف شهرا اسهت؟ بها مراجعهه بهه مشهروح 
شود چنین بحیی مطرح نبود  است. بهه بیهان دیگهر، شهورای  مذاکرات، مشخو می

منوان نهادی تشکیل شد  است که مصوبات مجلا را با مبهانی و  نگهبان در نظام به
و این مسلله در اصل چههارم قهانون موازین کلی اسالم بسنجند و کار اجتهادی کنند 

که انطباق یا مهدم انطبهاق بها حکه  حکهومتی، کهار  اساسی ه  آمد  است. درحالی
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حهال در مرهام م هل، شهورای نگهبهان خهود را  اجتهادی و استنباطی نیسهت. درمین
داند که این مصوبات را با احکام حکومتی مطابرت دهد و اتفاقهًا بخهش  موظف می

اند؛ بهرای  شوند از این دست لا که در شورای نگهبان رد میمه ی از مصوبات مج
میال در قانون، منوان شورای مالی انرالب فرهنگی وجود ندارد و ایهن نههاد بها نظهر 

ای دربهارۀ شهورای انرهالب  رهبری تأسیا شد  است. حهال اگهر مجلها، مصهوبه
الب فرهنگهی کند؛ زیرا شهورای انره فرهنگی داشته باشد، شورای نگهبان آن را رد می

براساآ حک  حکومتی است و مجلا نباید به قل روی حک  حکومتی ورود کنهد و 
شود؛ یعنی قل روی موازین شرمی را که در  در غیر این صورت خالف شرا تلری می

اند که نهادهای مختلهف را هه   ابتدا مسل ات و قطعیات شرا بود، چنان توسعه داد 
، دارای 1383اردیبهشههت 20تههاریخ  دربرگرفتههه اسههت. بههرای میههال، مجلهها در

دانشهگاهی بهود.  های دانشهجویِی  های تشکل ای با منوان طرح نحوۀ فعالیت مصوبه
های  تشهکل  پاسخ شورای نگهبان این بود که موعوا طرح، یعنی شیوۀ انجام فعالیت

دانشجویی، از وظایف شورای مالی انرالب فرهنگی اسهت و تصهویب آن از سهوی 
ن شرا است. فراتهر از ایهن، گها  نظهر شهورای نگهبهان دربهارۀ مجلا خالف موازی

ها و مراکز آموزو مالی غیردولتی این است که طرح متض ن ورود به حیطهۀ  مدسسه
صالحیت و اختیارات شورای مالی انرالب فرهنگی است و بنابراین خهالف مهوازین 

قهدری  دن بهبو قانون اساسی است. این خالف شرا  110و  75شرا و مغایر با اصول 
فربه شد  و غیر از احکام اولیه و ثانویه را ه  دربرگرفته است کهه مهیاًل اگهر مجلها 
بخواهد برای نیروهای مسل  یا صداوسی ا قانونی بنویسد اشکالی نهدارد، ولهی اگهر 
بخواهد برای نهادهایی که فراتر از قهانون اساسهی هسهتند و رهبهری مسهتری  آنهها را 

بنویسد، شورای نگهبان آن قانون را خالف شرا تلری و رد  تأسیا کرد  است، قانون
گذاری دربارۀ نهادهایی کهه رهبهری تأسهیا  که قانون-« شرا»کند. این تفسیر از  می

تفسهیر مجیبهی اسهت، البتهه اینکهه مصهوبات  -دانهد کرد  است را خالف شرا می



 

 

 

153 

ی
رع

ش
ام 

حک
با ا

ی 
الم

س
ی ا

ورا
ش

س 
جل

ت م
وبا

ص
و م

ن 
انی

قو
ق 

طبا
ان

...  /
ی

الت
مح

ش 
سرو

مد 
مح

 

نکه با قهانون نظر از ای مجلا نباید در برابر حک  حکومتی رهبری قرار بگیرند، صرف
اساسی سازگار است یا نه، امر معرولی است، اما اینجا بحث حک  حکومتی نیست. 
نهادی تأسیا شد  است که دارای مصوباتی است و شهورای نگهبهان بهر ایهن بهاور 
است که کسی نباید به حوزۀ این نهاد ورود کنهد. بهد نیسهت بهدانی  کهه در مصهوبۀ 

در احکهامی کهه »آمد  است که  1365ریور شه11شورای انرالب فرهنگی در تاریخ 
شود، دیوان مدالت  توسط هیلت مرکزی گزینش دانشجو و ک یتۀ انضباطی صادر می

؛ به بیهان «یا سازمان بازرسی کل کشور حق ورود ندارند 90اداری یا ک یسیون اصل 
دیگر، اگر این هیلت هر حک ی مانند اخراج دانشجو یا محرومیت از تحصیل صادر 

گونه موارد، مانند دیوان مدالت، ک یسهیون اصهل  به این  کنند  نهادهای رسیدگیکند، 
یا سازمان بازرسی کل کشور حق ورود و صالحیت رسیدگی ندارنهد. اظههارنظر  90

چون این مصوبه با استفاد  از اان مرام »این است   1370آار  18شورای نگهبان در 
 یعنهی«. باشهد ن ی خالف شهرا معظ  رهبری و حضرت امام وعع شد  است، فلذا

جا بند باشد، خالف  مبارت که اگر کسی اینجا محکوم شد، نباید دستش به هین  این
تأیید کرد، دربارۀ ایهن  شرا نیست. حال آیا امام خ ینی که شورای انرالب فرهنگی را

مصوبه نظر ماهوی داد  است یا ه ۀ مصوبات ایهن نههاد را شهرمی دانسهته اسهت؟ 
نهاد تأسیا کرد  است و مصوبات این نهاد ه  میل مجلا و بریۀ نهادها  ایشان یا

گونهه مهوارد  امروز اگر مجلا بخواههد در این تواند مشروا یا نامشروا باشد، اما می
میهال دیگهر ایهن اسهت کهه  1گویند خالف شرا است. حق رسیدگی داشته باشد، می

صویب کهرد سهپا شهورای ای ت مجلا دربارۀ اهداف و وظایف وزارت ملوم  یحه
نگهبان این  یحه را در تعارض با شورای انرهالب فرهنگهی دانسهت. تعبیهر مجیهب 

                                                           

بررسی جایگواه مصووبا  »با عنوان  ال هال فراوان دیگرل از ای  دست وجود دارد که در مقاله . مثال1
 21، شمارل عمومیفصلنممه دانش حقوق ، «شورال عالی انقالب فرهنگی در نظرا  شورال نگهبان

ت لیلی بر مفهووم نهادهوال زیور نظور رهبورل در »با عنوان:  ذکر شده است. همچنی  مقالف دیگرل
 به ای  موارد پرداخته است. 9، شمارل فصلنممۀ دانش حقوق عمومی، «نظام تقنینی ایران
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به دلیل مهدم رمایهت رهن هود مرهام معظه  »شورای نگهبان این است که این  یحه 
مغایر با موازین شرا است. شورای نگهبان ه چنین دربارۀ نههاد رهبهری در « رهبری

با ایهن مبهارت اشهکال کهرد کهه  1381آبان  12ر تاریخ  یحۀ اهداف وزارت ملوم د
ها، بدون اان  تعیین وظیفه برای ربیا نهاد ن ایندگی مرام معظ  رهبری در دانشگا »

 «.  رود ش ار می له خالف موازین شرمی به معظ 
حک  حکومتی یا موعوا است و حری  و امتباری دارد، اما اگر از حکه  تنهزل 

رهن ود را ه  خالف شرا دانستی ، بها فرهه و مهوازین  کردی  و صرف م ل برخالف
گهذاری  های مه ی است که در نظام قانون شرمی سازگار نیست و این یکی از بدمت

توانهد در ههر موعهومی  صراحِت قانون اساسهی می ما رخ داد  است؛ مجلسی که به
 گذاری کند، در این موعومات محروم شد  است.  قانون
 

 قانونی در بررسی مخالفت/انطباق قوانین با احکام شرعهای  . محدودیت5

های مصهوبات  هایی است که در قانون اساسی برای بررسی محور پنج ، محدودیت 
توسط شورای نگهبان در نظر گرفته شد  است. در هنگام تدوین قهانون اساسهی و در 
زمان بررسی انطباق مصهوبات مجلها بها مهوازین شهرا توسهط شهورای نگهبهان، 

کید کرد که شهورا بایهد در  یدبهشتی به اه یت زمانشه مند بودن این مسلله توجه و تأ
قانون اساسهی،  94رو براساآ اصل  فرصتی محدود نظر خود را امالم کند. از ه ین

روز  شورای نگهبان اگر قانونی را مغایر با موازین ببیند، موظف است حداکیر ظرف د 
 95ر به مجلا بازگردانهد. ه چنهین در اصهل از تاریخ وصول، آن را برای تجدیدنظ

کید شد  است که اگر شهورای نگهبهان، د  روز  توانهد د  روز را کهافی ندانسهت، می تأ
کند. این دو اصل، از مواردی بود که به اصرار شهیدبهشهتی   دیگر از مجلا است هال 

که  تصویب شد؛ چون کسانی مانند شهید آیت در مجلا خبرگان، بر این باور بودند
نباید برای اظهارنظر فرهای شورای نگهبان محدودیت ایجاد کنی . آنها هر زمانی کهه 
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دهند و ما نباید برای آنها تعیین تکلیف کنی . آقای بهشهتی در   صالح دانستند نظر می
این مسلله مراومت و اصرار کرد که این اظهارنظر باید محدودیت زمانی داشته باشهد 

نی اظهارنظر نکردند، مصوبه، تبدیل به قانون شهد  و ابهالغ و اگر در آن محدودۀ زما
 گردد.  می

نظر گرو  )گروهی که این  نرطه»شهیدبهشتی در پاسخ به سیدحسن آیت، فرمود  
وقت منان کشور و دولت را به دست چنهد  اند( این است که هین اصل را تدوین کرد 

ک تهرین امکهانی بهرای نفر نسپارید. اینکه چنهدنفر تحهت منهوان شهورای نگهبهان، 
روز داشته باشند، به نظهر مها مصهلحت  سه داشتن امور م کلت، ولو برای دو دردست

(. به بیان دیگر اگهر قهرار باشهد 598)مشروح مذاکرات مجلا خبرگان، م« نیامد
کند در شورا حبا شود، مجلا لغو خواهد بهود. بهه  قانونی که مجلا تصویب می

کهه براسهاآ  آن -قهانون اساسهی  95و  94صهل هر حال با مراومت شهیدبهشهتی ا
توانهد  روز برای بررسی قهانون فرصهت دارد و اگهر نیهازی بهود، می شورای نگهبان د 

کنهد و   خود امتبار پیدا می روز دیگر است هال کند و در غیر این صورت قانون خوبه د 
، خهالف که باز ه  متأسفانه در مرام م ل به تصویب رسید. درحالی -شود ابالغ می

ای،  ها از مصهوبه این مسهلله رخ داد و شهورای نگهبهان بارهها پها از گذشهت سهال
اسهت و شهورای  1370اظهارنظر کرد  است؛ میاًل قانون مجازات اسالمی مصهوب 

این قانون خالف شرا اسهت.  252امالم کرد  است که مادۀ  1375نگهبان در سال 
سال بعد، یعنی در سال 11ان است و شورای نگهب 1363قانون سازمان حج، مصوب 

تر از ه ۀ آنهها  این قانون خالف شرا است. مه  7، امالم کرد  است که مادۀ 1374
دربارۀ پیوند امضای افراد مرب مغهزی اسهت کهه  1379فروردین 17مصوبۀ مجلا 

روز، 20مجلا این مصوبه را به شورای نگهبهان فرسهتاد و شهورای نگهبهان پها از 
رۀ مصوبه، از اشکا تی که در این زمینه دارد سخن گفت، ولی جای اظهارنظر دربا به

روزۀ شهورا در قهانون اساسهی،  اظهارنظر تفصیلی نکهرد. براسهاآ فرصهت دو تها د 
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مصهوبه را ابهالغ کهرد؛ زیهرا بهیش از دومها   1379خرداد  24ج هوری در  ریاست
ا، در بهود. آقهای مههدی کروبهی، ربهیا مجله  گذشته بود و شورا اظهارنظر نکرد 

کیهد کهرد   95و  94ای به شورای نگهبان، با استناد به مادۀ  نامه در قانون اساسهی، تأ
است که شورا بایهد از زمهان خهام یادشهد  در قهانون اسهتفاد  کنهد و خهارج از آن 

ما  از مصهوبه، جلسهه  9تواند اظهارنظر کند، اما شورای نگهبان پا از گذشت  ن ی
، 20/1/1379مطف به نامۀ مهورخ »جلا نوشت  تشکیل داد و در پاسخ به ربیا م
مورد بررسی قرار داد و نظر فرها بهه ایهن  6/9/1379این شورا طرح فوق را در جلسۀ 

شود. با توجه به فتوای مرام معظه  رهبهری الهف( در مهورد بی هاران  شرح ام ال می
شد ، قطع مضو و میله، خهالف شهرا اسهت؛ ب( در مهورد مهرب مغهزی هه   فوت

مضو اگر منجر به مردن شود، خهالف شهرا اسهت. دبیهر شهورای نگهبهان، برداشتن 
بار ، مسللۀ سپنتا نیکنام، مضو شهورای اسهالمی  میال مه  دیگر دراین«. اح د جنتی

در انتخابات شورای اسالمی شههر و روسهتا در یهزد  1396یزد است. ایشان در سال 
ر چههارم در انتخابهات، وارد شهورا منوان نفه نام کرد و اتفاقًا در یزد رأی آورد و به ثبت

شد. پا از پایان انتخابات، برخی اشکال کردنهد کهه ایشهان زرتشهتی اسهت و حهق 
از شهورای نگهبهان استفسهار کردنهد و شهورا در  1مضویت در شورای شهر را نهدارد.

، پاسخ داد که مضویت ایهن فهرد زرتشهتی در شهورای شههر یهزد 1396فروردین 23
ا است. این در حالی است که مصهوبه شهورای شههر کهه قانونی نیست و خالف شر

 1375توانند مضو شورای شهر بشهوند، در سهال  های دینی ه  می براساآ آن اقلیت
 1396در مجلا تصویب شد  است و تأیید شورای نگهبان را گرفته است. تها سهال 

ه  چند دور  انتخابات برگزار شد و هرگز برای امضای شورای شهر، شهرط مسهل ان 
بودن مطرح نبود. سپنتا نیکنام که زرتشتی است ه  در دورۀ پیش شورای شههِر یهزد، 

                                                           

کشوور  توانود عضوو شوورال شوهر در کنیم کوه آیوا غیرمسولمان می . اینجا ب   ماهول و فقهی نموی1
اسالمی باشد یا نه. چندسال پیش که ای  ب   مطرح بود، ب   مفصلی از نظور مبوانی فقهوی ایو  

 ام. موضوع، در دانشگاه شیراز بیان کرده
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مضو شورا بود  است و کسی نگفته اسهت کهه خهالف  1396-1392یعنی در سال 
شکایت و پیگیری فردی، موجب صدور این رأی از سوی  1396شرا است. در سال 

چیزی را که خود تأییهد شورای نگهبان شد؛ یعنی شورای نگهبان پا از بیست سال، 
، اطهالق  کرد  بود رد کرد. دلیل یا بهانۀ شورای نگهبان ه  این بود که در این مصهوبه

از قانون شوراها محل اشکال و خالف شرا است و در شهرهایی  26تبصرۀ یِا مادۀ 
تواننهد مضهو شهورای شههر  های دینی اصهاًل ن ی که مسل انان اکیریت دارند، اقلیت

شوندگان  تابعیت ج هوری  شرایط انتخاب»قانون شوراها این است   26شوند. مادۀ 
سهال در ه هان حهوز ، امترهاد و  سال، حداقل سکونت یا25اسالمی، سن حداقل 

فریه، ابراز وفاداری به قانون اساسی و سهواد خوانهدن و  التزام م لی به اسالم و و یت
ون اساسههی ج هههوری شههد  در قههان هههای دینههی شناخته نوشههتن. تبصههرۀ یهها  اقلیت

«. جای اسالم باید به اصول دین خود امتراد و التزام م لهی داشهته باشهن اسالمی، به
طورکلی  نیسهت، بلکهه بهه 26که این نظر شورا تریید اطالق تبصرۀ یِا مادۀ  درحالی

ههای دینهی  کند؛ زیرا با وجود این تفسیر، هین موردی برای اقلیت تبصر  را باطل می
که بتوانند مضو شورای شهر شوند و در کشور شهری وجود نهدارد کهه ماند  باقی ن ی

ها نباشد؛ بنهابراین، در اصهل معنهای ایهن تبصهر  چهه بهود؟ ایهن  اکیریت با مسل ان
ای از تخصیو اکیر مستهجن است که در اصول مطرح است )تخصیو اکیهر  ن ونه

تنها  گهبهان نههاتفاق است(. بنابراین، شهورای ن به ه  نیست، تخصیو اکیریت قریب
قانونی را که بیست سال مبنای م ل بود، خهالف شهرا دانسهت، بلکهه در واقهع بنهد 
جدیدی به مصوبه اعافه کرد. در بیان مال: خالف شرا بودِن قهانون هه  بهه جهای 

انهد   نظر اجتهادی و استد ل کهه مهیاًل بها قامهدۀ نفهی سهبیل سهازگار نیسهت، گفته
ها هستند بها سهخنی از امهام  هری که مسل انمضویت فرد غیرمسل ان در شورای ش

ناسازگار است و ما بایهد نظهر امهام را در نظهر بگیهری . امهام خ ینهی در  خ ینی
ههای  که هنوز قانون اساسی تصویب نشد  بود و تبلیغات شدید گرو - 1358مهر 12
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در یا سخنرانی خطاب بهه مهردم  -چپ و راست، فضای کل کشور را دربرگرفته بود
هایی را که به شرق و غرب گرایش دارند، انتخاب نکنید.  فرمود که مواظب باشید آدم

، 10، ج1389های مسل ان و متعههد بهه اسهالم انتخهاب کنیهد )امهام خ ینهی،  آدم
یت این افراد نیست. ایشهان که سخن امام خ ینی رد صالح (. درحالی219-218م

اند. برای رد  به مردم فرمود   به افرادی با این خصوصیات رأی ندهید و مردم رأی داد 
خواههد بهه چهه کسهی  توان به سخنی استناد کرد که از مردم می صالحیت افراد، ن ی

گهذاری نهدارد. درنهایهت ملهی  رأی بدهند یا ندهند و اصاًل ربطهی بهه فضهای قانون
اگهر شهورای »طور رس ی امتراض کهرد و گفهت   ، ربیا وقت مجلا، به ریجانی

ای از قانون ارابه بدهد، آن تصویب باید تصویب مجلها  نگهبان بخواهد تفسیر تاز 
طور نیسهت کهه شهورای نگهبهان بتوانهد خهارج از تصهویب  را ه  داشته باشد و این

شهد   وانین تصویبمجلا، هر زمان تص ی  گرفت، به این نتیجه برسد که یکی از ق
توسط مجلا در گذشهته را خهالف اسهالم بدانهد. بهرای چنهین تصه ی ی، رونهد و 

توان به ماهیهت اظههارنظر شهورای  با ه ین یا میال می«. فرصت قانونی وجود دارد
نگهبان پی برد. وظیفۀ شورای نگهبان این است که دربارۀ مصوبات از نظر انطبهاق و 

 اما در م ل از این وظیفه دور افتاد  است.مدم انطباق با شرا نظر بدهد، 
این ه ان نگرانی و امهالم خطهر شهیدبهشهتی اسهت کهه منهان کشهور را نبایهد  

دست چند نفر داد و باید در مهلت قانونی بررسی کنند. امالم نظِر شورا، آن ه  بها  به
 استد ل و منطق، باید براساآ موازین و در مهلت خود صورت بگیرد. 

 

 بندی جمع

گذاری در چارچوب موازین اسالمی، تأسهیا نههادی نظهارتی بهه نهام  اه یت قانون
شورای نگهبان را عروری ساخته است. این نهاد در قانون اساسهی مشهروطه نیهز بها 

بینی شهد  بهود کهه بهه  هدف حفر احکام شرا و به نام هیلت نظارت مجتهدین پیش
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ایهن نههاد تشهکیل شهد و  د یلی تشکیل نشد. در تجربۀ ج هوری اسالمی، اگرچهه
گهذاری را در کشهور ایجهاد  قدرت نیز یافت، ولی در م ل مشکالتی در مسللۀ قانون

 کرد. 
ای  به این پرسش پاسخ دهی  که آیها نههاد شهورای نگهبهان  در این نوشته کوشید 

اساسی طراحی کهرد  بودنهد و   کنندگان قانون ه ان مسیری را پی ود  است که تدوین
شد  را نادید   گذار و مسیر تعیین ای  یا هدف قانون ه مشکالتی مبتال شد با این حال ب

گرفته است و راهی جز آن را پی ود  است؟ مطالعۀ مشروح مذاکرات مجلا خبرگان 
کنندگان قانون و ازج له شهیدبهشتی بسیاری از مخاطرات و  دهد که تدوین نشان می

حل قانونی در نظر  نی کرد  و برای آن را بی هایی را که امروز با آن مواجهی  پیش چالش
گرفته بودند، اما متأسفانه شورای نگهبان در مرام م ل نهه شهأن فرهاهتی و اجتههادی 

رسد نهومی اسهتحاله در شهورای  این نهاد را حفر کرد  است )تا جایی که به نظر می
 ل نگهبان رخ داد  است و شورایی که باید اههل نظهر و اجتههاد و اسهتنباط و اسهتد

شناسد که باید قوانین و مصوبات مجلها را بها  فرهی باشد، فرط خود را مأموری می
های  فریه تطبیق و امالم کند( و نه در م ل بهه مهوازین و محهدودیت فتوا یا حک  ولی

کیههدهای  قههانونی دقههت و توجههه  زم را داشههته اسههت. مطالعههه و دقههت در سههنخ تأ
ای فراتههر از  ی نگهبههان بهها مسههللهدهههد کههه دربههارۀ شههورا شهیدبهشههتی، نشههان می

های انتخاباتی و نظارت استصهوابی کهه امهروز در فضهاهای سیاسهی یها  گیری خرد 
  حروقی به شورای نگهبان وارد است، مواجهی .
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 «.معیار نظر خود فرهای شورای نگهبان است»
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