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حکومت موازین اسالمی بر اطالق و عموم اصول قانون اساسی در 
ای به آثار نظارت شرعی بر رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه

 ساسی ا اصول قانون
1حامد نیکونهاد

 2زندیهزهرا   ،
  ، قم، ایراندانشکده حقوق دانشگاه قم استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل .1

 ، قم، ایرانقمدانشگاه  شد حقوق عمومیار کارشناس. 2
 44/6/31تاريخ پذيرش:     7/2/37تاريخ دريافت: 

 دهیچک

که زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسالمی ایران را شکل  سببقانون اساسی بدان 4اصل 
آید. دایره شمول فراز دوم این اصل شمار میترین اصول قانون اساسی بهدهد، از اساسیمی

« حکومت»قوانین و مقررات گوناگون، سایر اصول قانون اساسی را دربرداشته و بیانگر بر عالوه
موازین اسالمی بر اطالق و عموم احکام مقرر در اصول قانون اساسی است. تتبع در اسناد 

 یاعمال نظارت شرع ساله قانون اساسی، از طریقدهد که در طول تاریخ چهلموجود نشان می
( 121و  96، 11اصول اطالق یا عموم سه اصل از قانون اساسی ) ،شورا یفقها یاز سو

دار ای این سه مورد، عهده. این مقاله با تحلیل رویهاندمقید شده 4براساس این ظرفیت اصل 
 و ارزیابی این نظرهاست. 4سنجی این فراز از اصل ظرفیت

شده، همساز با اعالم های پژوهش حاکی از آن است که دو مورد از این نظرهای شرعیِیافته
رویکرد تفسیری منشأگرایانه و یک مورد محصول برداشت متفاوت اجتهادی فقهای شورای 

پذیری در مواردی ممکن است به تحول 4های موجود در اصل نگهبان است. کاربست ظرفیت
های ها و دغدغهقانون اساسی منتهی شود که در یک برداشت، در راستای اهداف، آرمان

ن اصلی قانون اساسی قابل توجیه و تکامل است. باری، اعمال نظارت شرعی مصرح در صاحبا
بر این، این پژوهش، خود تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد. افزونخودیبه 4اصل 
است. با بررسی و « تفسیر قانون اساسی»و « نظارت شرعی»واژه سنجی دو دانشدار نسبتعهده

توان ادعا کرد که ارتباط تنگاتنگی میان آثار و مواضع نظارت شرعی و تفسیر می تحلیل مفهوم،
توان ادعا کرد نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان این دو مفهوم وجود دارد، تا حدی که می

 و تفسیر قانون اساسی است. 69به معنای ورود به عرصه اعمال اصل 
، قانون اساسی، 121، اصل 96، اصل 11عی، اصل قانون اساسی، نظارت شر 4اصل  :واژگان کلیدی

 تفسیر قانون اساسی.

                                                                                                                                                       
  Email: h_nikoonahad@sbu.ac.ir 
  Email: zandie1991@gmail.com                                                                       نویسنده مسئول 
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 مقدمه
پذیری دائمی قانون اساسی پیش از تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران، نظارت

کنندگان قانون سابقه در ادبیات حقوق اساسی دنیا بود. تدوینانطباق با شرع، مفهومی بی نظراز 
خود  هزدنی به رفع دغدغسنجی مثال، با نکته4سالمی ایران، در اصل اساسی نظام جمهوری ا
و مقررات با موازین شرع، پرداختند.  _از جمله قانون اساسی_قوانین  هیعنی مطابقت دائمی هم

مردم انقالبی و مکتبی ایران، سرلوحه بودن شریعت در  هدانستند خواستها میدر حقیقت آن
تا با  امر نیازمند بازوان نظارتی استتضمین این  1 .نونگذاری استتمامی امور از جمله نظام قا

در  از ریل موازین شرع را رصد کنند. چشمان تیزبین خود، خروج احتمالی قطار قانون اساسی
قوانین و مقررات، نباید از اصول مختلف قانون اساسی غافل  این بین و در کنار حجم گسترده

ها آن که قاطبه -ندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی عبارت دیگر، اگرچه نمایبهشد. 
تمام اهتمام خود را صرف تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسالم  -اندشناس بودهاسالم

کردند، این احتمال همیشه وجود دارد که از اطالق یا عموم حکمی، مصداقی از یک حکم 
 خالف شرعی یافت شود.

ساله خود، سه مورد کاربست اسالمی ایران، در طول حیات چهل قانون اساسی نظام جمهوری
است. ارزیابی نظرهای  قانون اساسی را به خود دیده 4نظارت شرعی مندرج در اصل 

های نگارش این مقاله ها، از انگیزهشده و بررسی و تحلیل رویکردهای موجود در آناعالم
انون اساسی، سبب حساسیت بیشتر نظارت ها و جایگاه ممتاز قبر این، ویژگیاست. عالوه

صورت روزانه توسط مجلس شود. قوانین عادی بهای است که روی آن اعمال میشرعی
کنند، بنابراین طبیعی است که شوند و پس از مدتی تغییر میشورای اسالمی تصویب می

نظارت  شود، حساسیت کمتری نسبت بهای که روی این قبیل قوانین اعمال مینظارت شرعی
رو، در معرض نظارت قرار دادن انگیزد. ازاینشود، برمیای که بر قانون اساسی اعمال میشرعی

قانون اساسی، موجی از انتقادها را در پی خواهد داشت. برخی معتقدند تزلزل و عدم استحکام 
است  گاه آن به ضرر مخاطبان این قانون و خالف منطق حقوقیقانون اساسی و تغییر گاه و بی

(2010, 3 Strauss,عالوه .)توان کاربست نظارت شرعی را سبب بر این، بنابر یک فرض می
ها و پاسخ سیالیت قانون اساسی و به معنای عدم قطعیت آن دانست. شرح و تحلیل این چالش

 های این مقاله است.ها، از دیگر رسالتبه آن
ز زمان تدوین قانون اساسی تا به امروز، ند از اینکه، اابنابراین، سؤاالت اثر حاضر عبارت

حکومت موازین اسالمی بر اطالق و عموم اصول قانون اساسی به چه شکل بروز یافته است و 
که در ادبیات حقوق اساسی -ای وجود دارد؟ اعمال این حکومت آیا در این زمینه، رویه
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هایی شود و با چه چالش، چگونه تحلیل میشودـ چه آثاری داشتهخوانده می« نظارت شرعی»
مواجه است؟ با توجه به رویه موجود، آیا اعمال نظارت شرعی همان تفسیر قانون اساسی 

 نیست؟ چه نسبتی میان این دو مفهوم وجود دارد؟
که آن را در زمره اصول فرادستوری  4ضرورت این پژوهش به اهمیت و جایگاه واالی اصل 

توان گیری از آن میهای مغفولی دارد که با بهرهل، ظرفیتاست. این اص، گره خورده قرار داده
به شکل هموارتر و بهتری به اهداف قانون اساسی دست یافت. برای مثال، سیالیت قانون 

اند، ظرفیت درخور توجهی برای اساسی که برخی منتقدان آن را نظارت شرعی خوانده
 قانون اساسی کمک خواهد کرد.بازنگری غیررسمی قانون اساسی است که به روزامد شدن 

است. ای صورت گرفته تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -پژوهش حاضر با روش توصیفی
از مبانی و ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران است، ذهن پژوهندگان  4جا که اصل از آن

ت شرعی بر قوانین و است. اعمال نظار مند این اصل و کارویژه مقرر در آن بودههمیشه دغدغه
های متعددی بوده و است؛ اما اعمال نظارت شرعی بر اصول مختلف مقررات، موضوع پژوهش

توان قانون اساسی و رویه موجود در این زمینه، مورد غفلت محققان واقع شده تا جایی که می
 است.گونه تتبع و تحلیلی صورت نگرفته ادعا کرد در خصوص این موضوع هیچ

های موجود در مورد اعمال نظارت شرعی بر اصول له، ابتدا به بررسی و تحلیل رویهاین مقا
نظارت شرعی و  پردازد. در گام بعد، به دو مورد از انتقادات در زمینهمختلف قانون اساسی می

شود و در آخرین بخش، موضوع ارتباط و نسبت میان نظارت میها پرداخته پاسخ به آن
 شود.بررسی می 69و تفسیر قانون اساسی، مقرر در اصل  4 شرعی، مقرر در اصل

قانون  4تحلیل رویه فقهای شورای نگهبان در استناد به فراز دوم اصل  .1
 اساسی و ارزیابی این رویه

بر اصول مختلف قانون اساسی  4در این بخش به رویه فقهای شورای نگهبان در اعمال اصل 
بینی این اصل و کارویژه مقرر در آن تا به اساسی و پیشگیری قانون پردازیم. از زمان شکلمی

طور ویژه تحت نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان امروز، سه اصل از اصول قانون اساسی به
 اند. قرار گرفته

قانون اساسی، تعیین تکلیف در خصوص وضعیت ایرانیان  11. اصل 1-1
 غیرشیعه

قانونی و  ، خأل11ها در اصل یت اقلیتبا تصویب قانون اساسی و ارج نهادن به وضع
وضعیت ایرانیان غیرشیعه، تا حدود زیادی فروکش  در خصوصهای ناشی از آن سردرگمی

صدور آرای متعارض در مورد وصیت ایرانیان غیرشیعه در دادگاه  در پی 1191کرد. در سال 
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مورد به صدور  ت عمومی دیوان عالی کشور خواسته شد تا در اینأمدنی خاص تهران، از هی
 رأی وحدت رویه اهتمام ورزد. 

 شرح است:بدین 16/1/91عالی کشور در تاریخ  یه هیأت عمومی دیوانرو حدترأی و
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و اينكه به موجب »

ب احده قانون اجازه رعايت احوال شخصیه ايرانیان غیرشیعه در محاکم مصووماده
صیت ايرانیان غیرشیعه که نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و و 8984مرداد 

له در م رعايت قواعد و عادات مسلمه متداومذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزو
ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي مذهب آنان در دادگاه

در مقام رسیدگي به امور مذکور و همچنین در ها باشد تصريح گرديده فلذا دادگاه
نامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در صیترسیدگي به درخواست تنفیذ و

مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام 
از  9ماده  قانون امور حسبي و 29خود را بر طبق آن صادر نمايند اين رأی برابر ماده 

ها برای دادگاه 8997دادرسي کیفری مصوب مرداد ماه  شده به قانون آيینمواد اضافه
 2«االتباع است.در موارد مشابه الزم

قانون اساسی  11در حقیقت، موضع این رأی وحدت رویه، همسو با اطالق موجود در اصل 
وال شخصیه ایرانیان کرد در خصوص احهای کشور را مکلف میبود. این رأی، دادگاه

 ، مطابق با دین و آیین خود این ایرانیان رأی صادر کنند.غیرشیعه
قانون اساسی  11در خصوص اصل  را ایریاست قوه قضاییه استفساریه در پی صدور این رأی،
، برداشت جدید و متفاوتی پرسشدر پاسخ به این  ی این شوراد. فقهاکرتقدیم شورای نگهبان 

به  1964ون اساسی را در اذهان ایجاد کردند. نظر شورای نگهبان به شماره قان 11از اصل 
 شرح است:بدین 11/12/99تاریخ 

های اسالمي حكم کنند بايد براساس موازين اسالمي باشد مگر در چنانچه دادگاه»
مواردی که شارع مقدس احكام مربوط به احوال شخصیه اهل کتاب را امضاء فرموده 

و اطالق  83/3/69مورخ  79شماره  69/49رأی وحدت رويه رديف است. بنابراين 
  1«مواد مورد استناد آن در اين قسمت خالف شرع و باطل است.

اند ها مکلفاست، دادگاه جا که در کشور، حکومت اسالمی تشکیل شدهاین نظر، ازآن براساس
آن در موردی است که  موازین اسالمی حکم کنند. البته این حکم یک استثنا دارد و براساس

آیین  براساساهل کتاب  در موردله خاصی اجازه داده باشد که ئشریعت اسالم نسبت به مس
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تجویز  هابرای اقلیت توانای را نمیهر احوال شخصیه عبارت دیگر،به خودشان حکم شود.
 است، موردکرد و تنها آن قسمت از احوال شخصیه که شارع مقدس احکام آن را پذیرفته 

مسیحی، اختالفی در خصوص ارث دو میان مثال، هر گاه  برایگیرد. ها قرار میحمایت دادگاه
 .کندآیین خودشان حکم می براساسآن به محکمه آیند، دادگاه  در پیو  رخ دهد

انجام  دردر حدود قانون ها اقلیت و این نظر فقهای شورای نگهبان، 11بنابراین، براساس اصل 
در خصوص  کنند وخود عمل می کیش آزادند، در تعلیمات دینی براساسمراسم دینی خود 

شان چنانچه اختالفی پیش نیامده و موضوعی در دادگاه مطرح نشده است، احوال شخصیه
اما چنانچه اختالفی پیش آمد و از دادگاه حکومت  توانند به آیین خود جامه عمل بپوشانند؛می

موازین شریعت  براساسد، دادگاه مکلف است اسالمی تقاضای رسیدگی و صدور رأی ش
، مگر اینکه براساس موازین اسالم، تنفیذی در خصوص اسالمی به صدور رأی مبادرت کند

  باشد.احوال شخصیه اهل کتاب وجود داشته 
، اطالق یهچراکه در حقیقت، این نظر ،یابدبا صدور این نظر وضوح بیشتری می 4کارکرد اصل 

بود که در  ها به طور مطلق اجازه داده، به اقلیت11کند. اصل ا مقید میر 11موجود در اصل 
آیین خود عمل کنند. حال آنکه، نظر فقهای شورای  براساسشان خصوص احوال شخصیه

این نظر،  براساسزدود و دست به تقیید آن زد.  11نگهبان، این اطالق را از ساحت اصل 
شود، مقید می موضوع به دادگاه صالح ارجاع دادهرا در مواقعی که  11فقهای شورا، اصل 

کند که در اسالم امضا شده ای را حمایت میاند. در این موارد، دادگاه، احوال شخصیهکرده
شده، اختالفی پیش آید و موضوع باشد. بنابراین، چنانچه در خصوص احوال شخصیه غیرتنفیذ

 اسالم حکم خواهد کرد. در دادگاه مطرح شود، دادگاه براساس موازین شرع

این نظریه، متفاوت از سایر  هنویسنده معتقد است رویکرد فقهای شورای نگهبان در ارائ
ها را از نظر و در ادامه آن -نظریاتی که در چارچوب رویکرد منشأگرایانه قابل تحلیل هستند

ه شدان همراه در حقیقت، این نظریه با نظر اجتهادی فقهای شورای نگهب 4.است –گذرانیم می

ریشه  4ی اصل یله که از ظرفیت استثنائشود. این مسکه در نوع خود بدیع محسوب می
که در جهت تکامل قانون اساسی و  پذیری قانون اساسی کمک کندتواند به تحولمی گیرد،می

 است. پذیرتوجیه )مردم( های صاحبان اصلی قانون اساسینزدیک شدن به اهداف و آرمان
دنبال خود احساس ، نگاه نقادانه طرفداران قانون اساسی نوشته را به4ین ظرفیت اصل طبعاً، ا

 .پردازیممی هاکند. در ادامه به شرح بیشتر این انتقادات و پاسخ به آنمی
قانون رسیدگی به »قابل تأمل، مجمع تشخیص مصلحت نظام،  یطی اقدام 1192در سال 
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« شتی، کلیمی و مسیحیتعلیمات دینی ایرانیان زرت دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و
این مصوبه، بدون بیان هیچ توضیحی با از اثر انداختن نظریه را تصویب کرد.  1/4/92مورخ 

رساند. فقهای شورای نگهبان، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را عیناً و مجدداً به تصویب 
است. هرچند  حیتی خویش خارج شدهنویسنده در این مورد، مجمع از حدود صالبه نظر 

نظر داند، بهمی 1 111اصل  99مجمع صالحیت خود در تصویب این قانون را منبعث از بند 
 4، روح اصل بر اینعالوهکه نیاز به حل آن باشد.  است رسد در این بین معضلی رخ ندادهمی

فقهای شورای  هاینظرالخطاب بودن زدنی موجود در آن، فصلقانون اساسی و قاطعیت مثال
(. در حقیقت، پس از اعالم نظر و 92 ،1192کند )جوان آراسته، نگهبان را به ذهن متبادر می

، دیگر محملی 4موجود در اصل  های شورای نگهبان از طریق سازوکاراعمال نظارت شرعی فق
البته  ماند.خصوص آن موضوع از طریق تصویب قانون باقی نمی گیری دربرای تصمیم

های مربوط نگاریتردید، سیر دقیق در گردش کار صدور نظریه فقهای شورای نگهبان و نامهیب
به تصویب قانون مجمع، در روشن شدن هرچه بیشتر موضوع مؤثر است که شوربختانه اسناد 

 آن از دسترس خارج است.

نسبت به موارد مشتمل بر هتک  ۹۶. تقیید اطالق موجود در اصل 1-2
 حیثیت افراد

است.  96بر اصول مختلف قانون اساسی، اصل  4ترین موارد تبلور حکومت اصل از مهم
قانون اساسی، مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق  96اصل  براساس

، رئیس شورای عالی جامعه 1199رادیو و روزنامه رسمی برای عموم منتشر شود. در سال 
 نکته درخور -یکی از اعضای وقت شورای نگهبان هم بودکه –مدرسین حوزه علمیه قم 

و شماره  9/9/99به تاریخ  ایطی استفساریه 96توجهی را در خصوص اطالق اصل 
د و نظر شورای نگهبان را در این خصوص خواستار شد. متن استفساریه کرمطرح  11141/211

 شرح است:بدین

ونهم قانون مت اول اصل شصتطورکه مستحضريد در قسبا سالم و احترام، همان»
است مذاکرات مجلس شورای اسالمي بايد علني باشد که گزارش  اساسي آمده

 کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي برای عموم منتشر شود.

های قانوني دانیم مذاکرات اعم از مخالفت و موافقت با لوايح و طرحو از طرفي مي
ها، رأی اعتماد به وزرا، سؤال و عتبارنامهگوهای درباره اواست و شامل گفت

استیضاح، اثبات لزوم تحقیق و تفحص، انتخاب افرادی برای مراکز مذکور در 
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شود و امكان مطالبي که شده مطرح ميقانون، که طبعا نام اشخاص معین و شناخته
موجب هتک حرمت، توهین، تحقیر، يا حتي اموری که موجب حد و تعزيرات که 

 شود.دادگاهي تعیین تكلیف شود، ميبايد در 

اصل نودوهشتم که تفسیر قانون اساسي به عهده شورای نگهبان  براساسرو ازاين
نامه داخلي آن شورا درخواست تفسیر اين اصل را دارم که است و طبق بند آيین

 «شعاع کلمه مذاکرات مشخص گردد.
تواند ذاکرات در مواردی میو اطالق علنی بودن م 96استدالل این بود که اجرای اصل 

اگرچه در  ،های دین از جمله حفظ آبروی مؤمن باشد. سؤالبرخالف موازین شرع و آموزه
شورای  ،بود خواسته را در متن 96کننده، تفسیر اصل بود و سؤال قالب استفساریه تنظیم شده

ن استفساریه، به بهره جست و فقهای این شورا در قالب پاسخ به ای 4نگهبان از ظرفیت اصل 
 نظارت شرعی روی آوردند.

 شرح است:بدین 1/6/99در تاریخ  26146/11/99پاسخ فقهای شورای نگهبان به شماره 
اطالق علني بودن مذاکرات مجلس شورای اسالمي و انتشار گزارش کامل آن از »

ونهم قانون طريق راديو و روزنامه رسمي برای اطالع عموم، مذکور در اصل شصت
اسي، نسبت به مواردی که مشتمل بر توهین و هتک حیثیت افراد و اشاعه فاحشه اس

ونهم در اين موارد مقید باشد، خالف موازين شرع است. بنابراين اطالق اصل شصت
 «شود.مي

قانون اساسی  4جا از ظرفیت موجود در اصل درستی و بهقهای شورای نگهبان بهدر این رأی، ف
انطباق قانون اساسی، این اصل ) 4اصل  براساسن معنا که از یک سو، به ای ؛اندبهره جسته

( بر اطالق و عموم اصول این قانون حاکم است و از دیگر سو، هنجارها با موازین شرعی
 ،یعنی اطالق علنی بودن مذاکرات و انتشار آن، در مواردی خالف شرع است ،96اطالق اصل 

ها، مثال در خصوص سؤال برای) افرادیت چراکه این موارد شامل توهین و هتک حیث
 هشود. بنابراین، جمع این دو مقدمه نتیجهای تحقیق و تفحص و ...( میها، گزارشاستیضاح

همراه دارد و آن اینکه اطالق علنی بودن مذاکرات مجلس و انتشار کامل آن از طریق به یمهم
 شود.ید میقانون اساسی، مق 96رادیو و روزنامه رسمی، مصرح در اصل 

های مأخوذ از خود جویی از دادهاین نظر شرعی همساز با رویکردهای منشأگرایانه و با بهره
که رویکردی  ،این رویکرد 9و  9است. قصد قانونگذار( صادر شدهطور ویژه بهقانون اساسی )

( ریشه در 12 ،1161پیک، )ره غالب در میان حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان است
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 (.299، 1199محوری ناظران شرعی دارد )علیزاده، ونقان

جمهور در خصوص و بیان حدود شرعی وظیفه رئیس 121. اصل 1-1
 سوگندنامه

قانون اساسی، سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و با تصویب  129اصل  براساس
 19مصوب شوند. متن این اصل با اصل متناظر آن در قانون اساسی جمهور تعیین میرئیس

جمهور تنها موظف به قانون اساسی پیشین، رئیس براساسجز اینکه  ،تفاوت چندانی ندارد
قانون  براساسبود. در حقیقت،  بینی نشدهامضا بود و تصویب سفارت فرد پیشنهادی، پیش

 جمهور باید سفیر را تأیید و سپس استوارنامه را امضا کند.اساسی فعلی، رئیس
جمهور موظف است همزمان با شروع رئیس قانون اساسی، 121اصل  سبراسااز دیگر سو، 

ای که در مجلس شورای اسالمی و با ترتیبات دوران ریاست جمهوری خویش و در جلسه
 شود، سوگند یاد کند.ای برگزار میویژه

جمهور وقت در خصوص مفهوم امضای نمایندگی )سفارت( و ، برای رئیس1191در سال 
جا شروع شد که له ازآنئپیدا کند، ابهاماتی ایجاد شد. مس 121توانست با اصل ارتباطی که می

جمهور بر آن بود که پذیرش پست سفارت بعضی افراد به صالح کشور در مواردی تلقی رئیس
ور، جمهرئیسزعم بهها و استقالل سیاسی و فرهنگی آن نیست. در این موارد، و همسو با آرمان

و در نتیجه امضای استوارنامه آنان  رای تصدی پست سفارت زیر سؤال بودب برخی افراداهلیت 
اصل  براساسجمهور شد که رئیستر میله وقتی جدیئمس شد.مقرون به صواب تلقی نمی

بود که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسالمی ایران  قانون اساسی سوگند خورده 121
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی باشد و در حراست از مرزها و استقالل 

 ه طرح یک استفساریه از طرف رئیس جمهور شد.این موضوعات، زمین دریغ نورزد.
شورای نگهبان در پاسخ به این استفسار به نظر تفسیری نرسید، یعنی کل اعضای شورای 

تند و پاسخ شورای اما فقها به اکثریت الزم دست یاف ،ندنکردنگهبان اکثریت الزم را کسب 
قانون اساسی( ظاهر شد. شورای نگهبان طی  4اصل  براساسنگهبان در قالب نظر شرعی )

 چنین پاسخ داد: 9/12/91و در تاریخ  9911ای به شماره نامه
جمهور بايد در تمام شود اين است که رئیسآنچه از عبارت سوگندنامه استفاده مي»

دار است، حفظ و حراست از مرزها و ه عهدههايي کاقدامات و وظايف و مسئولیت
است استقالل سیاسي و اقتصادی کشور و ساير اموری را که در سوگندنامه بیان شده 

را مراعات نمايد، ولي چنانچه در موردی احراز نمايد که امضای او موجب عواقب 



 
 
 

 ...حکومت موازین اسالمی بر اطالق و عموم اصول قانون اساسی
 

 

111 

المي سوء و بروز خطراتي برای مرزها و ساير مصالح عالیه اسالم و نظام جمهوری اس
شود شرعاً بايد از امضا خودداری نمايد و خودداری او از امضا، حنث قسم مي

 «باشد.نمي
« اطالق»همراه با یک  129جمهور این بود که اصل در حقیقت، ابهام ایجادشده برای رئیس

جمهور باید استوارنامه را امضا کند و هیچ قیدی در خصوص اینکه است که رئیس مقرر کرده
 9است.جمهور است یا نه، نگذاشته رد تأیید رئیسمو فرد،
خورد که پاسدار نظام جمهوری اسالمی و جمهور قسم می، رئیس121اصل  براساساما 

جمهور با امضای این استوارنامه، رئیسمشکل ناشی از این بود که مرزهای آن باشد. بنابراین، 
در قالب این نظر شرعی، اطالق را از  . فقهای شورای نگهبانمانده بودبه سوگند خود وفادار ن
از جمیع  129کند که اصل آن را مقید کردند. این نظر بیان می ند وساحت این اصل زدود

جمهور در مواردی مجاز به عدول از آن است. در حقیقت، در جهات مطلق نیست و رئیس
نامه را امضا بلکه او موظف است استوار ،جمهور در امضا نیست، تکلیف رئیسیمواردچنین 

شود. خودداری از نکند. اثر این موضوع، در جمله پایانی نظریه فقهای شورای نگهبان ظاهر می
جمهور را تواند رئیسمثال، مجلس نمی برایامضا، حنث )شکستن( قسم نیست. بنابراین، 

 دلیل عدم امضای استوارنامه استیضاح کند.به

 نون اساسی؛ استحکام یا تزلزلآورد اعمال نظارت شرعی بر اصول قا. ره2
استفاده از  آن است که 4ظارت شرعی مقرر در اصل اعمال ن در خصوص کانون چالش نقد:

ثبات  دهد و این مسئلهقانون اساسی را در معرض تغییر قرار می سازوکار موجود در این اصل،
ثبات قانون اساسی توان گفت در تقویت این نقد میبرد. در ادامه را از بین می قانون اساسی

ها ه آرماندارندکه دربر-مداوم در قانون اساسی  سبب از ایجاد تغییراتحسن آن است تا بدین
های واسطه سلیقهبه -اسی استکلیت و اساس نظام سی هکنندو حقوق بنیادین مردم و ترسیم

پاسخ نظام پیگیری شود و  ،گیرنددست میهای سیاسی که قدرت را بهگروهگون احزاب و نهگو
 )کدخدایی و بهادری جهرمی، بینی باشدار اتباع خود، باثبات و قابل پیشحقوقی در قبال رفت

« طلبدقوق اساسی، دوام و استمرار را میطبیعت قواعد ح»شود اصوالً گفته می .(11 ،1169
توان یشود، نمکند و دستکاری میبنابراین قانونی را که تغییر می ،(12 ،1199 )عمید زنجانی،

 قانون اساسی و بنیادی دانست. 
ثباتی در گفتنی است در عصری که در آن قانون اساسی محور تجدید بنای سیاسی است، هرگونه بی

(. Elkins & others, 2009, 10خصوص موضوعات این قانون پیامدهای جدی در پی خواهد داشت )
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فلسفه وضع قانون است که ایجاد نظم و اصوالً تغییر در مفاد قانون، برخالف مقتضای علم حقوق و 
تعیین حقوق و تکالیف تابعان، از رئوس آن است. این موضوع در مورد قانون اساسی حساسیت 

مراتب ای دارد که آن را در رأس هرم سلسلهالعادهیابد، چراکه قانون اساسی اهمیت فوقای میویژه
برخی حتی در  6سهولت قوانین عادی نیست.االصول تغییر آن بهدهد و علیقواعد حقوقی قرار می

تحلیل و به چالش کشیدن امکان تغییر قانون اساسی از مجرای نظارت یا تفسیر، پا را فراتر نهاده و 
ها براساس دانند تا آنرا همانند دادن چک سفیدامضا به آنان می 11اعطای این حق به قضات

(. در این 214، 1191تحمیل کنند )آلتمن،  های موردنظرشان را بر جامعهصالحدید خود، ارزش
صورت چنانچه قانون اساسی آسایش و آرام نیابد و گاهی دستخوش تغییر شود، این قانون به 
ابزاری در دست قضات مبدل خواهد شد تا بتوانند مادام که قدرت را در دست دارند، افکار خود را 

 (.Strauss, 2010, 2بر عموم جامعه تحمیل کنند )
خواهد  در پی، همواره این امکان را معتقدند عدم محدودیت نظارت شرعیگروهی  ،نینچهم

صالحدید خود را در ن اساسی با موازین شرعی، جای تطبیق مفاد قانوداشت که ناظر به
بدون گاهاً  هرچند متضمن وضع قاعده جدید یا توسعه و ضیقِ-خصوص وضع مطلوب قانون 

ن تسری و نسبت دهد تحت عنوان نظارت شرعی به مت -مفهوم قانون موجود باشد هضابط
نسبت به تصمیمات مقامات و مآالً  در چنین حالتی اعتماد مردم(. 11، 1161)بهادری جهرمی، 

گویی او در برابر تصمیماتش زیر ثبات دولت و نیز پاسخ شود ونظم عمومی دچار اختالل می
همیشه این  ،پسینی است ،شدهبینییشجا که نظارت مرجع پ، ازآنرود. در حقیقتسؤال می

د و دولت، مجریان امور و مردم، در انون اساسی دستخوش تغییر شواحتمال وجود دارد که ق
و حدود و شعاع اختیارات و وظایف خود را  وندفعل و انفعاالت حقوقی خود دچار مشکل ش

  .(99، 1161)محمودی،  نشناسند
سازی قانون اساسی، همیشه این احتمال را در پی یاصوالً باز گذاشتن دست ناظر برای شرع

وتاز باز ببیند و با تمسک به خواهد داشت که مسندنشین امر نظارت، عرصه را برای تاخت
معیارهای ذهنی و توجیهات مبتنی بر مصلحت، نهاد نظارت شرعی را به محملی برای جامه 

ممکن است در بسیاری از موارد  عمل پوشاندن به مکنونات ذهنی خود تبدیل کند. این موضوع
صورت ناخودآگاه رخ دهد، اما در نهایت شاهد خواهیم بود که یکی از اهداف و کارکردهای به

برای مخاطبان قانون  پذیربینیاصیل و مهم قانون اساسی یعنی برقراری ضوابط یکسان و پیش
رخالف مبنا و هدف رود. در حقیقت کارکرد نظارت شرعی در چنین حالتی برو به زوال می

 قانون اساسی خواهد بود.

 پاسخ به این نقد نیازمند ذکر مطالب مقدماتی است: پاسخ:
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با برپایی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران و تصویب قانون اساسی، این نظام بر پایه 
 (. انتخابقانون اساسی 2اصل توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند بنا نهاده شد )

، نظام پرسی با نتیجه قریب به اتفاقو طی همه توسط مردم« جمهوری اسالمی»حکومت 
مردم و  ادی جامعه و حاکم بر سلوککه ه ساختسیاسی کشور را مقید به اصول و موازینی 

 اندمعنا که مردم اراده کردهکتبی است. بداننظام مجمهوری اسالمی ایران،  زمامداران است.

موازین  براساسباشد و تقنین و مسائل اجرایی و قضایی  نان حکومت داشتهقوانین اسالم بر آ
 شان باشد.دینی

قانون اساسی، اعتقاد به حاکمیت مطلق خداوند بر انسان و جهان و صالحیت  19براساس اصل 
و اختیار تکوینی انسان برای حکومت بر سرنوشت اجتماعی و فردی خویش که برگرفته از 

کند. اسالمی بودن ریزی میجوهره اصلی نظام حقوقی کشور ایران را پیدین اسالم است، 
دهد. در واقع، قواعد حکومت بر مبنای خواست مردم، مبنای اسالمی قانون اساسی را شکل می
(. موازین 141، 1196حاکم بر جمهوری اسالمی همه بر پایه موازین اسالمی است )کاتوزیان، 

ترین پایه نظام حقوقی اسالمی، رکن رکین و محوری عبارت دیگر حقوقاسالمی یا به
جایگاه موازین شرع مقدس اسالم در نظام حقوقی جمهوری  11جمهوری اسالمی ایران است.

اسالمی تا جایی است که حتی صالحیت قانونگذار اساسی جمهوری اسالمی نیز محدود و در 
قانون اساسی، مؤسس  است و اعضای مجلس بررسی نهایی چارچوب موازین شریعت بوده

اند. این مسئله از نوع حکومتی که مردم قانون اساسی به مفهوم متداول در ادبیات حقوقی نبوده
توان صالحیت این مجلس و قانون اساسی برآمده رو، نمیگیرد. ازایناند، ریشه میانتخاب کرده

دشه وارد آید ترین خکوچک« جمهوری اسالمی»از آن را طوری تفسیر کرد که به مفهوم 
 (19، 1161)بهادری جهرمی، 

در نظام حقوقی  ذکر این نکته است که ها،له در پاسخ به انتقادئترین مسشاید بتوان گفت اصلی
اند. آنچه در نظام حقوقی اسالمی نشدهتایش کند، سقانونی که تصویب می گذار وقانون اسالم،

الم است لکن به حسب رسمیات دنیا، البته قانون ما اس»موازین شریعت است.  ،مقدس است
 در حقیقت، .(11 ،1199)خمینی،  «شود بر همان اساس اسالمخوب یک چیزی هم باید نوشته

ترین آن ایجاد نظم است )بهادری که مهم ردقانون و قانونگذاری دالیل متعددی دا هاتخاذ شیو
وضع قانون توسط بر این، در نظام حقوقی اسالم، اصطالح . عالوه(49 ،1161جهرمی، 

تواند باشد که انسان و قانونگذار فقط آن کس می»شود، زیرا میکار گرفته قانونگذار، مجازاً به
)جوادی « جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده و او جز خدا نیست

 12قانون الهی است(. در حقیقت، عمل تقنین در این نظام حقوقی در واقع بیان 11، 1191آملی، 
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( و به 14، 1161دموکراسی )بهادری جهرمی، و نه قانونگذاری به معنای مصطلح در نظام لیبرال
ها و کارکرد تقنین در نظام اسالمی متفاوت از تقنین در سایر همین سبب مفهوم، ویژگی

 هاست.نظام
نیستند. همسو با این مبانی نظری هرچند ضروری و الزم، اما در پاسخ به انتقادها کافی 

خود، به معنای شناسایی و خودیهای پیشین باید گفت تقنین در نظام حقوقی ایران بهگفته
ای مجزا از اراده شارع تحت عنوان قصد مقنن است. پذیرش انفکاک و جدایی وجود اراده

 تواند به تعارض قصد قانونگذار و خواست شارع در برخیقصد مقنن و قصد شارع، منطقاً می
دهد که قانونگذار عامدانه اراده موضوعات و مصادیق منجر شود. این موضوع این نتیجه را نمی

ای مجزا در تقنین و شرع، تعارض دو گذارد؛ بلکه نفس وجود ارادهمیشارع را در تقنین کنار 
تواند دالیل گوناگونی از جمله خطای قانونگذار در سازد. این موضوع میاراده را محتمل می

باشد )بهادری جهرمی، فهم شرع، تصور بر نبود اراده شارع در موضوعی خاص و .... داشته 
رو جا که اراده قانونگذار بشری متفاوت از اراده شارع است، ازاین(. بنابراین، ازآن14، 1161

نظارت بر قوانین موضوعه از لحاظ تطبیق با شرع و جداسازی اطالقات و عموماتی که در آن 
شود و زدودن این اطالقات و عمومات از ساحت قوانین، امری خالف شرع دیده میمصداق 

ضروری است. این موضوع در خصوص قانون اساسی با توجه به جایگاه آن در هرم 
 یابد.مراتب قوانین، اهمیتی دوچندان میسلسله

شرعی مقرر گردد که نظارت مهم در پاسخ به نقدهای ذکرشده به این تلقی ناصواب برمی هنکت
نیز بر آن  منتقدانمساوی با تغییر قانون اساسی است. این پنداشته که اندیشه برخی  4در اصل 
، تمامی مشروعیت دموکراتیک قانون 4صرف اعمال اصل  که است است، مبین آناستوار 

های شورای نگهبان تلقی فق براساساساسی را کنار زده، دست به تغییر اصول قانون اساسی 
، این اصل بر اطالقات و 4اصل  ای صحیح نیست. براساس نصقیکه چنین تل؛ حال آنزندمی

دست فقهای شورای  4عمومات قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم است. اصل 
باید اطالق یا عمومی در  در گام نخست، است. انه باز نگذاشتهدلخواه نگهبان را برای تغییر

در درجه بعد، این اطالق و  11 بر آن بار شود. 4شته باشد تا اصل اصول قانون اساسی وجود دا
کند خورد و مصداق خالف شرع را از دایره شمول اصل بیرون میعموم تقیید یا تخصیص می

معنا که ناظر شرعی کلی تغییر دهد. بداننه اینکه چیز جدیدی به آن بیفزاید یا معنای اصل را به
ارد و تنها در خصوص منشأ ایجاد نظارت شرعی )وجود ددر چارچوب نظارت گام برمی

کند. جایی که حکم و گیری میمصداق خالف شرع در حکم یک اصل یا مقرره( تصمیم
بنابراین، فقهای شورای  تواند ورود کند.مصداق خالف شرعی وجود ندارد، ناظر شرعی نمی
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 کنندگان قانون اساسی.ند نه اصالحانگهبان ناظران شرعی
االصول، ناظر شرعی فردی نیست که با معیارهای ذهنی غیردقیق و نکته دیگر اینکه، علی

سنجی دست به تغییر قانون اساسی بزند. او فقیهی مستقل ضابطه و از سر مصلحتسازوکار بی
گیرد. عهده میفقیه زمان، وظیفه خطیر نظارت شرعی را بهطرف است که با دستور ولیو بی

شناسند و آنگاه به شوند؛ قانون اساسی و مبانی آن را مییان مجتهدان انتخاب میاین فقها از م
ترین آن موازین شرعی که مهم -پردازند. مبانی مهم قانون اساسی اعمال نظارت شرعی می

قطعیت  19پرسی است و این موضوع براساس خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم در همه
 سنجی فقها و تحمیل افکارشان بر مردم است.مصلحتترین مانع برای مهم -یافت

و به  شناس بودند، نگاشته شدتوسط جمعی که اغلب مجتهد و اسالم گرچه قانون اساسیا
این تنها یک مرحله از کار است. مرحله اصلی، ضمانت  ،د حضرت امام خمینی )ره( رسیدتأیی

کند ر قوانین جلوگیری میاجرا و سازوکاری است که از خالف شرع بودن احکام مقرر د
هر لحظه بیم آن وجود دارد که از یک اصل قانون اساسی  (. در حقیقت،14، 1199زاده، )موسی
خی امام خمینی )ره( و بر اقی خالف شرع یافت شود.ای از یک قانون و مقرره، مصدیا ماده

در  وجود دارد.در آن  4اند که اصل دهکرآن قانون اساسی را تأیید  مجتهدان آن دوره نیز
حقیقت، فراز دوم این اصل، کارکرد دفع دخل مقدر دارد. هدف آن است که در آینده، هیچ 

و کارویژه  4رو، وجود اصل اطالق یا عمومی دستاویزی برای عملِ بر خالف شرع نشود. ازاین
( 411، 1169و ظرفیت مقرر در آن حصار محکمی از جنس نظارت پسینی )پروین و مبصری، 

کشد تا همیشه در راستای مبانی نظام جمهوری اسالمی گرد قوانین )اساسی و عادی( میگردا
 کننده اهداف عالی آن باشند.ایران و تأمین

 ؛ تهدید یا فرصت؟4پذیری قانون اساسی در سایه اعمال اصل تحول .1
بر اصول مختلف قانون اساسی، به  4باز گذاشتن دست ناظر شرعی برای اعمال اصل : نقد

بسا سیالیت این قانون و احکامش منجر خواهد شد. با توجه پذیری قانون اساسی و چهولتح
حقوقی و واالترین میثاق ملی جامعه است، باید  -ترین سند سیاسیبه اینکه قانون اساسی مهم

شک به ضرر مخاطبان آن خواهد بود. واجد قطعیت باشد. عدم قطعیت قانون اساسی بی
 ز قانون اساسی مستلزم عدم سیالیت و قطعیت آن است.سبب، پاسداری ابدین

جود قانون اساسی بدون نیاز به تغییر، تصوری به غایت دور از واقعیت است. تصور و :پاسخ

و  تنیدههمهای جوامع، روابط درتمامی قوانین اساسی به دالیل گوناگون از جمله پیشرفت
روزرسانی و بیان ی و سیاسی، نیازمند بهای اجتماعی، اقتصادمتنوع بشری و تحوالت لحظه
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روابط و موضوعات جدیدند که چنانچه از این مهم باز بمانند و نتوانند همگام با تحوالت پیش 
دهند و از مسیر رسیدن به اهداف، مانند، کارکرد خود را از دست میبروند، الجرم متروک می

نون اساسی نباید تغییر کند، چه، این شوند. بنابراین، بحث بر سر این نیست که قامنحرف می
موضوع با واقعیت همخوانی ندارد. بنابراین، تمامی قوانین اساسی مطابق با اقتضائات هر جامعه 

ای نیازمندند. گاه این اصالح از طریق سازوکار رسمی و مصرح در به اصالحات منظم و دوره
یررسمی و از طرق دیگری صورت غگیرد و گاه قانون اساسی بهقانون اساسی صورت می

های سیاسی جدید ها  یا ایجاد عرفهمچون قانونگذاری قوه مقننه، تفسیر قضایی دادگاه
آید تفسیر مفسر قانون اساسی و اعمال نظر می(. به1،  1164شود )منصوریان، اصالح می

ه ند کا، دو مورد دیگر از اصالحات غیررسمی قانون اساسی4نظارت شرعی مصرح در اصل 
گیرند. براساس ضروریات و اقتضائات قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صورت می

های حقوقی نیست گونه تغییرات امری بعید، دور از ذهن و ناشناخته در نظامبنابراین نفس این
اند. باری، شکل و شمایل و دالیل و همه یا بسیاری از قوانین اساسی ناگزیر به آن تن داده

تردید، تعبّد به متن های حقوقی گوناگون، متفاوت است. بیتغییراتی در نظامپذیرش چنین 
ها و کاست و جامعیت و مانعیت آن در پوشش تمامی آرمانوکمقانون و اعتقاد به قابلیت بی

گذارد. اهداف، با واقعیت فاصله دارد و تصویری نارسا و ناقص از قانون اساسی به نمایش می
شایان توجه است که بایسته و الزامی که در این بین وجود دارد، آن است که از اما این نکته نیز 

 ، کلیت و یکپارچگی قانون اساسی مورد تعرض قرار نگیرد. 4رهگذر اعمال اصل 
در قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران، نمایانگر تمایل این نظام حقوقی  4وجود اصل  

موازین »نبعی در منظومه حقوقی کشور تحت عنوان به جریان و حضور دائمی و پررنگ م
است. این منبع براساس ذات و ماهیتش )االِسالم یَعلو و الیُعلی عَلَیه )شیخ صدوق، « شرعی
گیرد و هیچ ضرورت یا توجیهی آن را (( در رأس تمامی منابع حقوقی قرار می114ق، 1414

پذیری را بر سر یه نازکی از تحولای، الکند. الجرم، وجود چنین بایستهدر خود حل نمی
 14پذیری آن منجر خواهد شد.کشد که به تکاملاحکام مندرج در قوانین )قانون اساسی( می

آفرین و در راستای عکس، وحدتزا نیست، بلکه بهتنها آسیبپذیری قانون اساسی، نهتحول
 اه کرد نه تهدید.توان به دید فرصت نگاهداف نظام است. در حقیقت، این ویژگی را می

و تفسیر مقرر در  4سنجی دو مفهوم، نظارت شرعی مقرر در اصل نسبت .4
 قانون اساسی ۶9اصل 

باید تعریف و مواضع اعمال  11«تفسیر»و « نظارت شرعی»واژه سنجی میان دو دانشبرای نسبت
ام بعد هریک را بازشناسی کرد. در حقیقت، ابتدا باید معنای این دو واژه را تبیین و در گ



 
 
 

 ...حکومت موازین اسالمی بر اطالق و عموم اصول قانون اساسی
 

 

111 

دقت بررسی کرد که فقها در چه مواردی به کاربست نظارت شرعی و در چه مواردی به به
 آوردند.تفسیر روی می

 . تعریف نظارت شرعی4-1
( ، 19، 1199گویند )طباطبایی مؤتمنی، نیز می« مراتبکنترل سلسله»واژه نظارت را که به آن 

در این زمینه،  19 کنند.، به انواع مختلفی تقسیم میبسته به اینکه چه وصفی بعد از آن قرار بگیرد
ریزی نظام جمهوری اسالمی ایران و تدوین نظارت شرعی یکی از انواع نظارت است که با پایه

قانون اساسی است. خبرگان مجلس  4قانون اساسی هویت یافت. نظارت شرعی، موضوع اصل 
برتری هنجار شرع بر هنجار قانون اساسی، با امعان نظر نسبت به  بررسی نهایی قانون اساسی،

را در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران تدوین کردند. اعمال این حکم به معنای در  4اصل 
 است.« نظارت شرعی»نظر گرفتن نوعی کارویژه برای فقهای شورای نگهبان به نام 

 . تعریف تفسیر4-2
ای از آرا در این زمینه، با معرکهتعریف واحدی وجود ندارد و « تفسیر»در خصوص مفهوم 

شده ذیل دو رویکرد کلی منشأگرا یا تفسیر مضیق و غیرمنشأگرا مواجهیم. بیشتر تعاریف ارائه
 پردازیم.اختصار به تعاریف آن میشوند که در این قسمت بهیا تفسیر موسع تقسیم می

 . رویکرد منشأگرا یا تفسیر مضیق4-2-1
داند که مأخوذ از خود هایی میاست که تفسیر قانون را متکی به داده این رویکرد متضمن نظریاتی

سو و قصد قانونگذار از سوی دیگر است قانون است. کانون توجه این رویکرد به متن قانون از یک 
قدانان نیز، این نگاه و تلقی به تفسیر قانون به چشم (. در میان حقو4، 1161)بهادری جهرمی، 

تفسیر به معنای بیان و کشف مقصود »ال، دکتر جعفری لنگرودی معتقد است خورد. برای مثمی
کار بردن قواعد و مقررات ادبی یا منطقی یا از طریق استفاده از سوابق تاریخی قانونگذار از طریق به

(. رویه تفسیری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز بیشتر 191، 1199)جعفری لنگرودی، « است
دلیل برخی ادله شمار که مفسر بهاین رویکرد تفسیری است. در حقیقت، جز در موارد انگشتمبتنی بر 

آورد، در سایر موارد، پایبندی خود را به رویکرد تفسیر مضیق حقوقی به رویکرد تفسیر موسع رو می
« ولتد»که در تفسیر واژه  21/11/91مورخ  6199است )برای مثال، نظریه تفسیری شماره نشان داده 

)در مورد اصل  21/11/91مورخ  1119به روابط منطقی موجود در متن، و در نظریه تفسیری شماره 
 کند(.( به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی استناد می99

 . رویکرد غیرمنشأگرا یا تفسیر موسع4-2-2
است، نظر دارد. این رویکرد به نتیجه تفسیر و حل بهینه مشکلی که موجب تفسیر شده 
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حقوقدانان در این رویکرد تفسیری بدون تعلق خاطرِ صرف به متن قانون یا قصد مقنن 
های حقوقی معتقدند تفسیری صحیح است که به بهترین وجه ممکن با تاریخ نهادی و بنیان

(. 9، 1161و از نظر اخالقی نیز موجه باشد )بهادری جهرمی،  جامعه هماهنگی داشته
تعیین معنی درست و »معتقد به این رویکرد تفسیری معتقدند تفسیر به معنای  حقوقدانانِ

، 1191)کاتوزیان، « روشنی معین نیستکه مفاد قاعده حقوقی بهگستره قاعده حقوقی در زمانی
( است. اصوالً طرفداران این رویکرد تفسیری کسانی هستند که قانون را تنها منبع حقوق 219
ها در کنار قانون، به منابع دیگری از جمله وجدان عمومی، عدالت، ، آندانند. در حقیقتنمی

 نهند.ها و اقتضائات اجتماعی یا اقتصادی و ...ارج میشرع، نیازمندی
پردازیم تا ارتباط این دو ، به بیان مواضع هریک می«تفسیر»و « نظارت شرعی»پس از تعریف 

که قانون اساسی در مواجهه با آن تفسیر  مفهوم روشن شود. منظور از مواضع، مواردی است
 گیرد.شود یا مورد نظارت شرعی قرار میمی

 . مواضع نظارت شرعی4-1
این اصل بر »با عبارت  4جا که در فراز دوم اصل باید گفت ازآن« نظارت شرعی»در خصوص 

رعی مواجهیم، موضع اعمال نظارت ش« اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی ... حاکم است
مواردی است که در اصلی از قانون اساسی یک حکم عام یا مطلق وجود دارد. توضیح اینکه 

است. برای مثال، برخی از اصول قانون اساسی به بیان یک حکم خاص یا مقید پرداخته 
، مدت تصدی پست ریاست جمهوری، چهار سال است. حکم مقرر در این 114براساس اصل 

این حکومت موازین شرعی بر آن منتفی است. براساس نص اصل، حکم خاص است، بنابر
منظور اعمال نظارت شرعی مقرر در این اصل، باید حکم عام یا مطلقی وجود داشته ، به4اصل 

 4باشد و آنگاه چنانچه مصداق خالف شرعی از آن حکم عام یا مطلق یافت شود، اصل 
 )موازین شرع( بر آن حاکم خواهد شد. 

طورکه اشاره شد، در فرایند در شیوه تدوین قانون اساسی نهفته است. همان دلیل این موضوع
تصویب قانون اساسی و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در مورد تمام اصول از جمله 

است. نویسندگان قانون اساسی تمام اهتمام خود را اصول مقید و خاص، اجتهاد صورت گرفته 
اند. طبیعتاً، اصول مقید یا منطبق با موازین اسالمی مبذول داشته منظور تدوین قانون اساسیبه

خاص، مصداقی جز آنچه در متن اصل آمده، ندارند و آن مصداق با موازین اسالمی منطبق 
است. اما در مورد اصول دارای حکم مطلق یا عام، این احتمال وجود داشت که با گذشت 

یافت شود و  -کنندگان قانون اساسی دور ماندهکه از ذهن تدوین-زمان، مصداق خالف شرعی 
با هدف  4رو، اصل از این طریق، قانون اساسی مشتمل بر احکام خالف شرع باشد. ازاین
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بر همین  19سازی این دغدغه در ذهن نویسندگان قانون اساسی نقش بست. پوشش و برطرف
اطالقشان  سببدیگر مقیدند، به ند که از یک نظر مطلق و از نظرامبنا، اصولی که دارای احکامی

 گیرند.قرار می 4مشمول اصل 
قابل برداشت است. در حقیقت،  4نتیجه اعمال نظارت شرعی، از عبارات موجود در اصل 

جا که با مصداق خالف شرعی در یکی از احکام عام قانون اساسی مواجهیم، حکم عام، آن
ر یکی از احکام مطلق قانون اساسی جا که با مصداق خالف شرعی دخورد و آنتخصیص می

که در قانون اساسی  4شود. در حقیقت، براساس صراحت اصل مواجهیم، حکم مطلق، مقید می
ای جز تقیید و تخصیص ندارد. به نظر بینیم، و در قاموس این اصل، نظارت شرعی نتیجهمی

ی نگهبان باشد؛ چراکه تواند از آثار نظارت شرعی فقهای شورانگارنده ابطال یا لغو اثر نمی
، پا را از حد تقیید و 4دهد. سازوکار موجود در اصل چنین جوازی را نمی 4نص اصل 

گذارد و در فرض نیاز به ابطال یا لغو اثر از تخصیص احکام مقرر در قانون اساسی فراتر نمی
 91 است.احکام خالف شرع احتمالی در قانون اساسی، چاره، تنها در بازنگری نهفته

 . مواضع تفسیر4-4
برای تفسیر قانون اساسی، چهار موضع بیان شده است: ابهام قانون، اجمال قانون، سکوت 

 (.111-99، 1161قانون و تعارض قوانین )بهادری جهرمی، 

 . ابهام قانون4-4-1
افتد که معنای متن قانون به هر دلیل گنگ و تفسیر در موضع ابهام قانون زمانی اتفاق می

توان معنای روشنی را بدون بوده و روشن و گویا نباشد. در حقیقت، در این موارد نمی نامفهوم
 فرایند تفسیر، از متن استنباط کرد یا موضوع حکم متن را فهمید.

 . اجمال قانون4-4-2
دهد که برای معنای یک عبارت قانونی، معانی مختلفی وجود اجمال در قانون زمانی رخ می

صورت یکسان ت به دیگری رجحان ندارد. در حقیقت هریک از معانی بهیک نسبدارد که هیچ
 ند.امحتمل

 . سکوت قانون1-4-4
روابط اجتماعی نامحدود و اندیشه بشری محدود است. گاهی گستردگی روابط اجتماعی بر 

(. 91، 1161افکند )خلف رضایی، گیرد و بر آن سایه میشده بشری پیشی میبینیضوابط پیش
های آیندگان را تواند تمامی نیازموارد ذهن قانونگذار هرچه دورنگر باشد، نمیدر این 

تواند دالیل دیگری از بینی کند و قانون در آن موارد ساکت است. البته سکوت قانون میپیش
باشد. اندیشی و ... داشته جمله غفلت قانونگذار، احاطه نداشتن به جوانب موضوع، مصلحت
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 گیرد. می های نظام حقوقی نوشته ریشهاین مسئله، از خأل

 . تعارض قوانین4-4-4
یکی دیگر از مواضع تفسیر قانون، تعارض قوانین است. گاه در مورد موضوعی واحد، احکام 
متفاوت و متعددی در قانون وجود دارد که همگی اعتبار دارند. در حقیقت، در این موارد، 

جا، میان این دو حکم قانونی جمع نیستند. در این مدلول دو حکم، با یکدیگر سازگار و قابل
 دهد.تعارض رخ می

 ۶9و تفسیر مقرر در اصل  4. تبیین ارتباط نظارت شرعی مقرر در اصل 4-5
در این قسمت پس از طرح معنا و مواضع نظارت شرعی و تفسیر، به بیان ارتباط این دو 

 پردازیم.واژه میدانش
و تخصیص از آثار نظارت شرعی است؛ یعنی حاصل کاربست طورکه اشاره شد، تقیید همان

، تقیید یا تخصیص اصول قانون اساسی است. برای مثال، 4نظارت شرعی مقرر در اصل 
واسطه اعمال نظارت شرعی ، به96طورکه گفتیم، حکم مطلق موجود در قسمتی از اصل همان

 96صادیق حکم مقرر در اصل از سوی فقهای شورای نگهبان، مقید شد. در حقیقت، دایره م
 16 تر شد.)انتشار کامل مذاکرات مجلس شورای اسالمی از طریق رادیو و روزنامه رسمی( تنگ

اصوالً  دهد. توضیح اینکه،این اتفاق در برخی موارد از طریق تفسیر قانون اساسی نیز رخ می
شمول حکم قانون یابد که وجود یا نبود حکمی یا شمول یا عدم تفسیر زمانی ضرورت می

(. در این موارد، 199، 1161نسبت به مصداق خاصی محل تردید باشد )بهادری جهرمی، 
تفسیر متضمن درجاتی از توسعه و ضیق در مصادیق یا احکام مقرر در اصل قانون اساسی 

توان ارتباط نظارت شرعی و تفسیر قانون اساسی را تبیین کرد. به نظر اینک می 21 است.
ارتباط این دو مفهوم از نوع عموم و خصوص مطلق است. این دو کارویژه اگرچه با نگارنده، 

توان تفسیر تعبیر کرد، روند، به یک معنا ماهیت نظارت شرعی را میکار میاهداف متفاوتی به
گیرند. اما تفسیر در برخی موارد چراکه تقیید و تخصیص در دایره تفسیر قانون اساسی قرار می

طورکه اشاره شد، رت شرعی و در برخی موارد مفهوم متمایزی از آن دارد. هماندر قامت نظا
دلیل ابهام یا اجمال روشن نیست و یا تفسیر زمانی کاربرد دارد که معنای موجود در عبارتی به

بر این، گفتیم که یکی از مواضع تفسیر، وجود قانون در مسئله خاصی ساکت است. عالوه
شود رر در قانون است. با مطالعه در مفهوم نظارت شرعی روشن میتعارض میان دو حکم مق

کند که حکم مقرر در اصلی از قانون اساسی برخالف که این مفهوم نیز زمانی مصداق پیدا می
و در تعارض با آن باشد. بنابراین، رابطه نظارت شرعی و تفسیر، عموم و خصوص  4اصل 

 21 گیرد.ر دایره تفسیر قانون اساسی قرار میعبارت دیگر، نظارت شرعی دمطلق است، به
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 گیری جهینت
ریزی نظام تقنینی مبتنی بر شرع، بر تارک قانون اساسی ه طرحقانون اساسی با دغدغ 4اصل 

نظام جمهوری اسالمی ایران نقش بست. این اصل، طی سه فراز مهم خود، زیربنای نظام 
کند. فراز دوم این اصل، با ه آن را بیان میداری و پایبندی بقانونگذاری و ضمانت اجرای پاس

 -بینیمکه رنگ و بوی چنین قاطعیتی را کمتر در سایر اصول قانون اساسی می– ی قاطعلحن
داند. اساسی و قوانین و مقررات حاکم میموازین شرع را بر اطالق و عموم همه اصول قانون 

ف تدوین و نگارش اصولی همت خود را صر هگرچه تمام وجهانویسندگان قانون اساسی 
ودند، همیشه این امکان وجود دارد که از حکم مطلق یا عامی در کرمبتنی بر شریعت اسالم 

هویدا شود که این برخالف دارد، خالف شرع  که حکم اصول مختلف قانون اساسی، مصداقی
. این های صاحبان اصلی قانون اساسی خواهد بودظام جمهوری اسالمی ایران و آرمانمبانی ن

 هتا حرکت تمامی قوانین و مقررات را در جادنظام تقنینی به بازوان نظارتی دائمی احتیاج دارد 
را به فقهای شورای  قانون اساسی این کارویژه مهم 4اصل  .وخم تقنین بررسی کنندپرپیچ

 121و  96، 11نون اساسی تا به امروز، سه اصل است. از زمان رسمیت یافتن قانگهبان سپرده 
اند. نگارنده ضمن بررسی و ی فقهای شورای نگهبان قرار گرفتهدر معرض اعمال نظارت شرع

و  96متفاوت از اصول  11شده در اصل گرفتهکار، معتقد است رویکرد بهتحلیل این سه رویه
پذیری قانون اساسی ین شورا همراه شده که سبب تکاملبوده و با نظر اجتهادی فقهای ا 121

 دلیل خروج یکی از مصادیق حکم عام یا مطلقِبازنگری قانون اساسی به ،ردیدتاست. بی
نفس نظم حقوقی قابل جمع نیست. باری، استقرار  منطق و با ،مندرج در اصول قانون اساسی

با شرع انتقاداتی، از جمله تزلزل قانون نظارت شرعی و انطباق دائمی اصول قانون اساسی 
باید تأکید کرد است. لیت احکام مندرج در آن را در پی داشته پذیری یا سیااساسی و تحول

و اعطای کارویژه مقرر در آن به فقهای شورای نگهبان در چارچوب مبانی نظام  4اصل 
بر این، تغییر قانون اساسی به دالیل مختلفی جمهوری اسالمی ایران معنا خواهد داشت. عالوه

ری دور از ذهن نیست. اما ادعای سیالیت احکام مقرر افتد که امهای موجود اتفاق میدر نظام
واسطه نظارت شرعی صحیح نیست و با واقع امر فاصله دارد. سیالیت در قانون اساسی به

 شود.محصول تغییرات عمیق و دائمی است؛ امری که در نظارت شرعی محقق نمی
یعنی نظارت شرعی  69و  4مندرج در اصول  هسنجی دو کارویژرسالت دیگر این مقاله، نسبت

رابطه  ، روشن شد کهواژهآثار و مواضع این دو دانش و تفسیر بود. با بررسی و تحلیل مفهوم،
ماهیت نظارت شرعی چیزی جز تفسیر قانون  این دو از نوع عموم و خصوص مطلق بوده و

ر ه در قامت ناظران شرعی ظاهاساسی نیست. به بیان دیگر، فقهای شورای نگهبان، آنگاه ک
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  دارند.و تفسیر قانون اساسی گام برمی 69فراخ اصل  هشوند، گویی در عرصمی
اندیشی و پژوهش است. پیشنهاد نویسنده، بررسی و موضوع این مقاله کماکان تشنه ژرف

مثال،  برایهایی است که در راه اعمال نظارت شرعی وجود دارد. سایر انتقادها و چالش تحلیل
ارت شرعی توسط فقهای شورای نگهبان به معنای ورود به مجرای برخی معتقدند اعمال نظ

های ممتاز و جایگاه برتر ویژگیشک، بیتفکیک قواست.  شدهپذیرفته تقنین و خالف قاعده
ها را بیش از پژوهش دهد، اهمیت اینقرار می اصول فرادستوری هکه آن را در زمر 4اصل 

اصالحی قانون اساسی باشند یا به  هاینند پیشنهادتوا. این دست تتبعات میکندیپیش روشن م
 د.ناین قانون بینجام های مغفولشدن ظرفیت بالفعل
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 یادداشت ها
به این موضوع اشاره کردند:  26/1/19امام خمینی در پیامی خطاب به مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ  .1

د پوشیده نیست که انگیزه این انقالب و رمز پیروزی آن یک از آنان که از انقالب اسالمی اطالع دارنبر هیچ»... 
ها و قراء و قصیات با اهداء خون و فریاد ترین شهراسالم بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دورافتاده

به  آور با اکثریت قریب به اتفاقسابقه و اعجاباند و در رفراندوم بیاکبر، جمهوری اسالمی را خواستار شدهاهلل
های اسالمی و غیراسالمی؛ رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اند و دولتجمهوری اسالمی رأی داده
اند ... قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسالم باشد اسالمی به رسمیت شناخته

اسالمی و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت  و اگر یک ماده هم برخالف احکام اسالم باشد، تخلف از جمهوری
 «است...

 روزنامه رسمی. 11/11/1191 - 11919نقل از شماره  .2

 .استیک از منابع انتشار نیافتهاین نظریه به دالیلی در هیچ .3
 طور خاص، فاصله گرفتن از رویکرد قصدگرا منظور است.به .4
عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت  حل معضالت نظام که از طرق: »111اصل  9بند  .5

 «نظام.

 (,Huscroft 6 ,2011« )شود.در منشأگرایی بر متن و تاریخ تأکید می» .6
این نظر فقهای شورای نگهبان در چارچوب رویکرد قصدگرا که یکی از انواع رویکردهای منشأگراست، قابل  .7

صورت در بعضی موارد اصول الفاظی به»کند: نون اساسی بیان میتحلیل است. برای مثال، یکی از نویسندگان قا
ها عمل کرد، بلکه بایستی شود به اطالق و عموم آنکه از نقطه نظر شرعی نمیاطالق و عموم آمده درصورتی

که در کلیه موارد صحیح نیست که نفی شود « پذیریگری و سلطهنفی هرگونه سلطه»شوند، مثل تخصیص داده 
صورت مشروح  « )هامرد نسبت به زن خود سلطه دارد و یا پدر نسبت به پسر سلطه دارد و امثال اینمثالً 

 (.194، 1194مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

 بایست استوارنامه را امضا کند، اما براساسجمهور فقط می، رئیس19قانون اساسی مصوب  129براساس اصل  .8
 بر امضا باید سفیر را تصویب کند.جمهور عالوهقانون اساس فعلی، رئیس

 این موضوع حداقل برای کشورهای دارای قانون اساسی سخت و با تشریفات پیچیده بازنگری صادق است. .9

کنند که ای بحث میانتخاب واژه قاضی در این سطور به این سبب است که گویندگان آن در نظام حقوقی .11
 ات دارای جایگاه مشابه فقهای شورای نگهبان هستند.قض

قانونگذاری بر مدار قرآن و سنت سخن به میان آمده که به معنای حضور »در مقدمه قانون اساسی نیز از  .11
 (.9، 1161)کعبی و دیگران، « فعاالنه آگاهان به این دو منبع در امر قانونگذاری است

 (.41 )یوسف:« انِ الحُکم الّا هلل» .12

های سبز و سفید و سرخ پرچم رسمی ایران به رنگ»در مقام بیان یک حکم جزئی است:  19برای مثال اصل  .13
موضوع این اصل، یک مسئله موردی است. در «. است« اکبراهلل»با عالمت مخصوص جمهوری اسالمی و شعار 

ع بودن بعضی از مصادیق آن اطالق یا آید که شائبه برخالف شرحقیقت، از این اصل، اطالق یا عمومی برنمی
 عموم پیش آید.

این نظر فقهای شورای نگهبان در چارچوب رویکرد قصدگرا که یکی از انواع رویکردهای منشأگراست، قابل  .14
صورت در بعضی موارد اصول الفاظی به»کند: تحلیل است. برای مثال، یکی از نویسندگان قانون اساسی بیان می

ها عمل کرد، بلکه بایستی شود به اطالق و عموم آنآمده در صورتی که از نقطه نظر شرعی نمی اطالق و عموم
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که در کلیه موارد صحیح نیست که نفی شود « پذیریگری و سلطهنفی هرگونه سلطه»شوند، مثل تخصیص داده
صورت مشروح  « )هانمثالً مرد نسبت به زن خود سلطه دارد و یا پدر نسبت به پسر سلطه دارد و امثال ای

 (.194، 1194مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
15.interpretation 

استرجاعی  برای مثال، نظارت را بر مبنای اختیارات ناظر در مقام اعمال نظارت، نظارت به سه نوع استطالعی، .16
مراتبی و نظارت موردی و از نظر دو نوع نظارت سلسلهو استصوابی؛ بر مبنای شمول عمل موضوع نظارت به 

 (.11، 1161کنند )راسخ، زمان اعمال نظارت، به پسینی و پیشینی تقسیم می

اشکال این بود که در »... بیان کرد:  4در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، یکی از موافقان فراز دوم اصل  .17
شود به اطالق و که از نقطه نظر شرعی نمیو عموم آمده درصورتیصورت اطالق بعضی موارد اصول الفاظی به

که در کلیه « پذیریگری و سلطهنفی هرگونه سلطه»شوند، مثل ها عمل کرد، بلکه بایستی تخصیص داده عموم آن
موارد صحیح نیست که نفی شود. مثالً مرد نسبت به زن خود سلطه دارد و یا پدر نسبت به پسر سلطه دارد و 

 « ها.مثال اینا

تنها اجازه تقیید و تخصیص را به فقهای  4این برداشت، تحلیل شخصی است. نگارنده معتقد است اصل  .18
آید. چنانچه برخی استدالل شورای نگهبان داده و این، از نص اصل که عبارت اطالق و عموم آمده است، برمی

ای نگهبان در نظر گرفت، نظرشان را باید جزو پیشنهادهای کنند که جواز ابطال و لغو اثر را باید برای فقهای شور
 اصالحی قانون اساسی در نظر گرفت.

 اند.خروج موضوعی داشته 96عبارت دیگر، این مصادیقِ خالف شرع، از دایره اصل به .19

است. برای  شدهتوسعه و ضیق قانون از مجرای تفسیر آن، در نظریات تفسیری فقهای شورای نگهبان پذیرفته  .21
عنوان در مواردی که تفسیر به»اعالم کردند:  29/1/92مورخ  6911فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره  مثال،

که احتیاج الغای خصوصیت و یا توسعه و تضییق موضوع مذکور در اصلی از اصول قانون اساسی باشد، درصورتی
حتیاج را تشخیص داد، اصل موردنظر را تفسیر خواهد مبرم کشور به تفسیر احساس شود و شورای نگهبان این ا

 «نمود.

هایی از یکسان دانستن مفهوم نظارت شرعی و تفسیر قانون اساسی، در اظهارات برخی نمایندگان بررسی رگه .21
های زمانی اجازه بحث و تحلیل بیشتر را به خورد که احتماالً وجود محدودیتنهایی قانون اساسی به چشم می

، اعمال نظارت شرعی بر اطالق و عموم قانون اساسی را همان تفسیر 4نداد. برخی مخالفان فراز دوم اصل  هاآن
اگر کسی در یک اصل شک کرد و گفت این عمومیت دارد، »...پنداشتند. دانسته و کاربست این نظارت را زائد می

)صورت « شود...فارسی این تفسیر قانون اساسی میباشد، به قول آقای باشد، کلیت دارد و نباید داشته  نباید داشته
 (.146، 1194 مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،
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