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  دهیچک

شرع  نیبا مواز یحقوق یانطباق هنجارها ران،یا یاسالم یاز جمله اهداف نظام جمهور
 نیو مقررات بر مواز نیقوان تمامی یابتنا صیتشخ یقانون اساس 4اصل  زمینه نیاست. در هم

انقالب  یعال یشورا گر،ید ینگهبان نهاده است. از سو یشورا یرا بر عهده فقها یاسالم
 منظوربه یاست که تا کنون سازِکار مشخص یهنجارگذار حقوق یهادهااز جمله ن یفرهنگ

 نیا یاساس، پرسش اصل نینشده است. بر ا ینیبشیشرع پ نیسنجش مصوبات آن با مواز
 یانقالب فرهنگ یعال یبر مصوبات شورا یطلوب نظارت شرعپژوهش آن است که سازکار م

 نیا ،یلیتحل - یفیروش توص زبا استفاده ا قیتحق نیدر ا ست؟یچ رانیا یدر نظام حقوق
 یشورا «ینوع»مصوبات  بودن یاسالم نیتضم منظوربهکه سازکار مطلوب شد اثبات  هیفرض

 «ینیشیپ»صورت نظارت نگهبان به یشورا یفقها یاعمال نظارت شرع ،یانقالب فرهنگ یعال
قسم از  نیا تیشرع یحداکثر نیالگو، تضم نیا یایمزا نیتراست. از جمله مهم« فعال»و 

 است. یانقالب فرهنگ یعال یمصوبات شورا
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Abstract  
 
One of the goals of the Islamic Republic of Iran is to assure compliance 

of the legal norms with the religious Criteria. In line with this, non-
contradiction of all legislations and regulations with Islamic criteria is 
reviewed by the Jurists of the Guardian Council, based on the Article 4 of 
the Constitution. On the other hand, the Supreme Council of the Cultural 
Revolution is one of the legal normative bodies that has not yet provided a 
specific mechanism for assessing its enactments by religious Criteria. 
Accordingly the main question of this study is to examine the desirable 
mechanism for Religious Review of the Supreme Council of Cultural 
Revolution's Enactments by the Jurists of the Guardian Council in the legal 
system of Iran? In this research, using the descriptive-analytical method, this 
hypothesis was proved that the desirable mechanism to ensure the 
conformity with Islam for typical enactments of the Supreme Council of the 
Cultural Revolution is to exercise the “a priori” and “active” review of the 
Jurists of the Guardian Council. One of the most important benefits of this 
model is to ensure the maximum Islamic conformity of these enactments. 
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 مقدمه
نظام  یعنوان سنگ بناجمهور مردم با انتخاب مکتب اسالم به رانیا یبا طلوع انقالب اسالم

بنا قرار  نیا اسالم را آرمان و شالوده یاله نیبه قوان یبخشتجسم ران،یا یاسالم یجمهور
 ردمم ندگانینما ،یقانون اساس یمل قثایدر کالبد م رانیا یامت اسالم روح اراده دنیدادند. با دم

بر  یقانون اساس 4اصل  یرا ط «یاسالم نیمواز»هنجار  یقانون اساس یینها یدر مجلس بررس
 ،یادار ،یاقتصاد ،یمال ،ییجزا ،یمدن« و مقررات نیقوان» تمامیو  یقانون اساس گریاصول د

 نیهنجارها با مواز نیاق اانطب صیتشخ تیدادند و صالح یو ... برتر یاسیس ،ینظام ،یفرهنگ
 یاسالم یجمهور یدر نظام حقوق روازاینواگذار کردند. « نگهبان یشورا یفقها»را به  یاسالم

 نیاز باالتر تیمقررات، ملزم به تبع ای نیهنجارها اعم از هر قسم از قوان ریواضعان سا رانیا
 ند.ایاسالم نیمواز یعنی یحقوق یهنجارها مراتبسلسلههنجار در رأس 

 شود،یم دهینام «یعال یشورا»مقاله  نیکه در ا «یانقالب فرهنگ یعال یشورا» گر،ید یسو از
کشور با توجه به  یو پژوهش یآموزش ،یاصالح امور فرهنگ منظوربه یپس از انقالب اسالم

در سه حوزه  یعال یشد. شورا سیتأس 1)ره( ینیامور به فرمان امام خم نیخاص ا تیاهم
الشمول و عام ،ینوع یحقوق یاز جمله وضع هنجارها یمختلف یهاتیمذکور صالح

 تیدارد. نظر به حساس ییاجرا یهامیو اخذ تصم ینظارت یهاتیاالجرا و بعضاً صالحالزم
انقالب  یعال یو آثار مصوبات شورا یو پژوهش یآموزش ،یدر امور فرهنگ یگذاراستیس

به هدف مذکور نظام  تیمردم و با عنا تو سرنوش یسه حوزه بر زندگ نیدر ا یفرهنگ
که  رسدیسؤاالت به ذهن م نیا ی،اله نیقوان تیدر تحقق حاکم رانیا یاسالم یجمهور

 یدر حال حاضر، شورا ایاست؟ آ یاسالم نیشورا تا چه حد منطبق با مواز نیمصوبات ا
 اثر آن از مصوبه یگاه هنهاد ک نیبر مصوبات ا ،یعنوان پاسدار شرع و قانون اساسنگهبان، به

 یعدالت ادار وانینگهبان، د یشورایهیدارد؟ دقت در رو یاست، نظارت کاف شتریب زیمجلس ن
 تاکنون ،یقانون اساس 4اصل  تیوجود ظرفبا آن است که  انگریب یعال یو مصوبات شورا

سؤال  روازاین ؛شورا ارائه نشده است نیمصوبات ا تیشرع نیتضم یبرا یمداسازکار کار
نگهبان بر  یشورا یفقها ینوشتار آن است که الگو و سازکار مطلوب نظارت شرع نیا یصلا

مقاله با  نیکه ا یاهیفرض ست؟یچ رانیا یدر نظام حقوق یعال یالشمول شورامصوبات عام
 نیتضم منظوربهاست که سازکار مطلوب،  نیاثبات آن است، ا یدر پ یلیتحل-یفیروش توص

بر  یو مبتن ندیآیم حساببه یحقوق یکه هنجار یعال یشورا «ینوع»بودن مصوبات  یاسالم
صورت نظارت نگهبان است، به یشورا یفقها یمشمول نظارت شرع یقانون اساس 4اصل 
 است.« فعال»و  «ینیشیپ» یشرع
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برخی آثار از  اند.ی متعددی نگاشته شدهایاز زواتا کنون  ،یعال یمرتبط با شورا یعلم آثار
 یعال یشورا یارهایو اخت یسازمان ادار»با عنوان  یکوهشاه رزادهیمی آقای نامهجمله پایان

نسبت مصوبات اند. موضوع های شورای عالی پرداختهبه ساختار و صالحیت، «یانقالب فرهنگ
ی و الهام بدیم یرمحمدیمی آقایان در آثاری مانند مقالهنهادها  ریشورا با مصوبات سا نیا

 یبا مصوبات مجلس شورا یانقالب فرهنگ یعال یتداخل مصوبات شورا یبررس»تحت عنوان 
بحث شده  یحقوق اسالم یپژوهشنامه در «مصلحت نظام صیدولت و مجمع تشخ ،یاسالم

شورای عالی انقالب »ی از جمله در مقاله استقالل قوااست. نسبت مصوبات شورای عالی با 
حسینی و  ،یزارعمطالعات حقوقی توسط آقایان ِی در نشریه« فرهنگی در ترازوی استقالل قوا

عدالت  وانید تیآرا و صالحیی موضوع اسکو ییبناآقای  نجفی کلیانی تحلیل شده است و
 یعال یتوسط شورا یعدالت ادار وانید تیصالح دیتحد»ی نسبت به آن را در مقاله یادار

و  تیماه. در خصوص اندبررسی کرده یمطالعات حقوق عمومی در نشریه «یانقالب فرهنگ
انقالب  یعال یشورا یحقوق گاهیجا»ی نیز آثاری از جمله مقاله یعال یمصوبات شورا گاهیجا

 یبررس»ی مقاله و نیز اینتیهدابه قلم آقای  شهیرواق اند یدر نشریه «و مصوبات آن یفرهنگ
دانش  یامهدر فصلن «نگهبان یدر نظرات شورا یانقالب فرهنگ یعال یمصوبات شورا گاهیجا

. اندی تحریر درآمدهی به رشتهویگ یلیاسمعفضائلی و  ،شوندیودری به قلم آقایان حقوق عموم
به نظارت  یمستقل اثرطور به زینگهبان ن یاز شرع توسط شورا یپاسدار مربوط بهدر آثار 

(. 55-39: 1391 شوند،یدرو ی واست )فعل افتهیاختصاص ن یعال یبر مصوبات شورا یشرع
 ،یبدیم یرمحمدینظارت )م نیامکان و ضرورت ا هانامهانیپا یاز برخ یدر بخش تینهادر 

ارسال  شنهادی( و صرفاً پ81-82: 1389 ز،یرنگر؛ 99-98: 1385 ،یدیخورش؛ 11-12 :1391
( مطرح شده و 123 :1391 ،یمی)ابراه ینگهبان جهت نظارت شرع یمصوبات به شورا نیا

تحقق  یو راهکارها یچگونگ لیو تفص ینیشیپ ینظارت شرعسازکار  یطراح تیفیبحث از ک
و موانع سازکار موجود،  بی، معا«الشمولعام»و  «ینوع»نظارت به مصوبات  نیآن، اختصاص ا

 روازاینمناسب مغفول مانده است؛  یراهکارها ةسازکار و ارائ نیا یرو شیپ یهاچالش
ه کمتر مورد توجه گرفتانجام قاتیتحق است که در شدهانیب به دالیلنوشتار حاضر  ینوآور

 قرار گرفته است. 
: در ابتدا شودیمطالب پژوهش در سه قسمت ارائه م ق،یتحق یپاسخ به پرسش اصل منظوربه

 ینظارت شرع سپس گستره ؛خواهد شد یبررس یانقالب فرهنگ یعال یاقسام مصوبات شورا
به سازکار مطلوب نظارت  ت،یو در نها شودیم نییو مقررات تب نینگهبان بر قوان یشورا یفقها
 .شودیآن پرداخته م یفرارو هایچالش و یانقالب فرهنگ یعال یشورا تبر مصوبا یشرع
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 یانقالب فرهنگ یعال یاقسام مصوبات شورا .1
 هگرفتانجام  یاریبس قاتیتحق یعال یمصوبات شورا تیو ماه گاهیجا در خصوص تاکنون
 نیمصوبات ا نکهیبا توجه به ا کنیبحث را ندارد، ل نیورود به اقصد  زینوشتار ن نیو ا است

در  قیدارند، تحق ینیتقن تیماه یو برخ یادار تیماه یو برخ ستندیجنس ن کیشورا از 
 است.  یضرور ،مصوبات اختصاص دارد نینوع از ا کدامبه  ینظارت شرع نکهیخصوص ا

است و نه صرفاً شامل اعمال  یو مورد یزئنه صرفاً محدود به اعمال ج یعال یشورا یهاتیصالح
شورا قرار دارد. در اثبات  نیا یهاتیاعمال در زمره صالح نیاست؛ بلکه هر دو قسم ا یعام و نوع

است  یتوسط رهبر شدهنییتع فیمحدود به وظا یعال یدقت داشت که شورا دیامر با نیا
 یشورا فیاهداف و وظا گاه،یجا» مستفاد از مصوبه قنی(. قدر مت54 :1391 ،یبدیم یرمحمدی)م
 - 21/9/1315مورخ  419و  418، 411، 393، 392، 388مصوب جلسات  «یانقالب فرهنگ یعال
 یحصر انگریمصوبه ب نیشورا در ا گانهوهشتبیست فیوظا یاحصا ،2یعال یشورا 21/8/1311

است که اوالً  نیا فیوظا نیبه ا یعال یشورا یهاتیانحصار صالح ینااست. مب فیوظا نیبودن ا
بر  یمبتن فیتکال نیوجود ا جهیو در نت 3است دهیرس یمقام معظم رهبر دییبه تأ مذکورمصوبه 
 ؛محرز است یعال یشورا یبرا یقانون اساس 551و  45مذکور در اصول  فقیهولی یهاتیصالح

قانون  111اصل بر  ی، مبتنمذکور خارج از حدود مقرر در مصوبه یهاتیالحعدم احراز ص اًیثان
نگهبان را در  یاساس شورا نیبر ا ی. چنانکه برخشودیروشن م تیو اصل عدم صالح یاساس

عنوان ناظر است، به یعال یشورا تیمصوبات خارج از صالح ریاز مجلس که مغا یمصوبات دییتأ
 (. 111 :1392و الهام،  یبدیم یرمحمدی)م دانصالح دانسته م،یرمستقیغ

 یشورا فیاهداف و وظا گاه،یجا» مصوبه یو با عطف توجه به محتوا ذکورم مطالب  براساس
و  یجزئ یتیماه یعال یشورا یهاتیگفت قسم اول از صالح توانیم «یانقالب فرهنگ یعال

بر  یو مورد یجزئ یهامیدر اخذ تصم یعال یشورا تیآنکه صالح حیدارند. توض ییاجرا
و عام در  ینیو نه تقن ییاجرا تیبا ماه یفیتکال هدربردارند 11 دمانند بن ییبندها یمبنا

در مورد  823بند  نیاست. همچن یعال یشورا یبرا یقاتیو تحق یمطالعات یهاحوزه
ها، مربوط به در مورد تأیید انتخاب رؤسای دانشگاه 925و تبصره بند  یالمللنیب یریگموضع

 یبر شورا یفیاست و تکل یوردو م یجزئ ماتیتصم اتخاذ منظوربه یاوضع مصوبه فیتکل
 زیمصوبه ن نیا 1128مقرر در بند  ینظارت فهی. وظکندیجهت وضع قاعده عام بار نم یعال

 . شودیهنجار عام محسوب نم
 منظوربه یفیوظا نییمصوبه معطوف به تع نیدر ا یعال یشورا یهاتیدوم از صالح قسم

شورا در جهت اهداف  نیمخاطب ا امعهج یالشمول برااالجرا و عامالزم یوضع هنجارها
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مانند  ییدر بندها ییاعطا تیصالح براساسکه  یاست. مصوبات یو پژوهش یآموزش ،یفرهنگ
 بیبه تصو رهیضوابط و غ ،یگذاراستیس نیمصوبه تحت عناو نیا 1325و  1219، 119 یبندها
 میتقس یِماهو اریمع سبراساتوان گفت می نیبنابرا قسم هستند. نیاز ا رسند،یم یعال یشورا

شورا متصور است: قسم اول تصمیماتی  نیبرای مصوبات ا یدو قسم کل ،یعال یاعمال شورا
شود و قسم دوم مصوباتی که این شورا اتخاذ می یو مورد یاست که در راستای وظایف جزئ

 یشورا فیاهداف و وظا گاه،یجا» صدر مصوبه براساساز ماهیت کلی و عمومی برخوردارند. 
در امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى کشور مرجع عالى  یعال یشورا «یانقالب فرهنگ یعال

ه است. زمین نیشورا در ا نیا یمصوبات نوع روازاینمشى است؛ گذارى و تعیین خطسیاست
گیرى و هماهنگى و تصمیم خصوصدر اغلب  یعال یقسم اول مصوبات شورا نیهمچن

 هدایت امور مذکور است.  
از جنس مقرره محسوب  یعال یشورا یجزئ ماتیگرچه مصوبات و تصمامبنا،  نیا بر
 روازایناست؛  یقاعده حقوق کیشورا واجد اوصاف  نیقسم دوم از مصوبات ا، شودینم

 ماتیکه هرچند در تصم قیتحق نیدر ا یبندمیتقس نیا جهیالشمول هستند. نتو عام ینوع
داد، با  میخواه حیطورکه در ادامه توضاست، اما همان ورمتصبا شرع  رتیامکان مغا زین یجزئ

که  ینگهبان در قانون اساس یشورا یبه فقها ینظارت شرع تیصالح یاعطا یتوجه به مبنا
نظارت  از گستره یجزئ میتصم یمنحصر شده است، مصوبات حاو« قوانین و مقررات»به 

 یجزئ ماتیبر تصم یشرع ظارتبحث ن روازایننگهبان خارج هستند؛  یشورا یفقها یشرع
 است. قیتحق نیخارج از موضوع ا یعال یشورا

 نگهبان یشورا یفقها ینظارت شرع گستره .2
 براساسصرفاً  ییگرایو عرف سمیبر سکوالر یمبتن یهادر حکومت یحقوق یهنجارها وضع

مردم  ،کیدئولوژیا یهاشکل گرفته است. در مقابل در نظام نیخواست مردم و عدم دخالت د
 یو مقررات، عدم تخط نیقوان تیمشروع یبر اصول مکتب، مبنا ینظام حقوق یابتنا رشیبا پذ

 یبا توجه به اعتقاد به تعلق ذات زین یمکتب است و در حکومت اسالم آن نیاز اصول و مواز
دارند  یمحور یو مقررات نقش نیقوان بیتصو ریبه خداوند، احکام اسالم در س تیحاکم
  .(95: 1381 ،یانیو کاو اینتی)هدا

 یسوبه تیو هدا شیآن، گرا هیدر سا گذاریقانونو هدف  یحاکم بر قانون اساس روح»
 یهدف نظام جمهور نیبه ا لیاست که ن یهی(. بد125: 1389 ان،ی)کاتوز« است یجامعه اسالم

 یون اساسقان موردنظرمد است تا ضرورت اکار یسازکار یو طراح هیمستلزم تعب رانیا یاسالم
 د. شوحاصل  ینظام حقوق یوجه شرع نیمو تض نیدر تأم
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مصوبات  رتیمغا صیصراحت مرجع تشخبه یعال یشورا یداخل نامهنییآ یحت یقانون چیه
مصوبات با  نیا رتیمغا صیحق تشخ زیده است و قضات نکرن نیبا شرع را مع یعال یشورا

 کلیه»مقرر داشته است:  یانون اساسق 4(. اصل 111-99 :1385 ،یدیشرع را ندارند )خورش
باید  هااینمدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر  مقرراتقوانین و 
اصول قانون اساسی و قوانین و  موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه براساس

لذا طبق  .«های شورای نگهبان استفق مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده
و مقررات موضوعه  نیقوان تمامی ،یاسالم یبا استقرار نظام جمهور یقانون اساس 4 نص اصل

 (. 21: 1381)مهرپور،  ستیصورت معتبر ن نیا ریباشد و در غ یاسالم نیطبق مواز دیبا
 یستنون و مقرره ناز قا کیاصل همان برداشت کالس نیدر ا« و مقررات نیقوان»از لفظ  منظور

محدود کند، بلکه  هیمقننه و مجر اینگهبان را به مصوبات قو یشورا یفقها یکه نظارت شرع
است  یتیحاکم ینهادها ریها اعم از سه قوه و ساشامل تمام مصوبات نهادها و دستگاه

که  یعال یمصوبات شوراتمامی  یابتنا صیتشخ روازاین(. 11 :1391 ،یبدیم یرمحمدی)م
نگهبان است؛  یشورا یفقها عهده بر زین گیردمیقرار « و مقررات نیقوان»عنوان عامِ تحت 
هنجارهای حقوقی است.  کلی کلیه طوربه، 4در اصل « قوانین و مقررات»منظور از  چراکه

نکته  نیا دی، مؤ4در اصل « و مقررات نیقوان»قبل از عبارت  «کلیه» دیآنکه افزودن ق حیتوض
 یاالجرا در تمامالزم یسطوح هنجارها یو مقررات، تمام نیاز قواناست که مقصود 

 یاست که تفاوت نیا یایاصل گو نیاطالق ا نیاست. همچن یحقوق یهنجارها مراتبسلسله
 باشد. دهیسر بیمزبور توسط کدام نهاد به تصو یندارد که هنجارها

 نیو قوان یاصول قانون اساس ریبر سا یاسالم نیمواز تیاصل بر حاکم نیا لیذ دیعالوه تأکبه
است که  یهنجار هرگونهبودن  یبر لزوم اسالم یمقنن اساس اراده انگریخود ب گریو مقررات د
 نظر نیاز ا دیتأک نیا چراکه ،است یصورت عمومبه یفیوضع هرگونه حق و تکل دربردارنده

قواعد و هنجار و  در مقام وضع ،یاله تیبر حاکم ینظام اسالم یکه با توجه به ابتنا ستا
 تیلزوم رعا با وجودطبقات و اقشار جامعه،  یتمام یبرا یرفتار یدهایو نبا هادیبا نییتع

مطابق با  ،یمصوب هر مقام و نهاد یهنجارها کیکایکه  ستین یدر عمل منطق یاسالم نیقوان
کام اح صیاستنباط و تشخ مقدس اسالم برشمرده شود؛ چه آنکه اساساً مقوله عتیاحکام شر
نحو به 4اصل رو . ازاینعموم افراد خارج است تیاست که از صالح یتخصص یاسالم امر

 فهیو وظکرده  دیبا احکام اسالم تأک یحقوق یمقررات و هنجارها تمامیمطلق بر انطباق 
است. مستفاد از مشروح  واگذار کردهنگهبان  یشورا یموضوع را به فقها نیا صیتشخ

مجلس  نیا یآن است که اعضا زین 4اصل  لیذ یایی قانون اساسنه یمذاکرات مجلس بررس
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شرع باشد. در  نیتابع مواز یحقوق یهرم هنجارها مراتبسلسلهاند که تمام آن بوده یدر پ
 یشنهادیپ 11 لاص تیعلت کفابه 4بر حذف اصل  یمبن یامقدم مراغه یآقا شنهادیپ جهینت

)اداره کل امور  شودیبا اسالم، رد م ریمغا نیوضع قوان تی( در ممنوعیینها 12مجلس )اصل 
مطلب خود  نی(. ا315و  314: 1، ج 1314 ،یاسالم یمجلس شورا یو روابط عموم یفرهنگ

مصوب مجلس و گسترش  نینگهبان به قوان یشورا یفقها ینبودن نظارت شرع دیمق یایگو
 نهادهاست. ریمصوب سا یبر هنجارها نشمول آ

اطالق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و »بر  4حکومت اصل با توجه به  ن،یبنابرا
توسط  دیبا یاسالم نیبر مواز یانقالب فرهنگ یعال یمصوبات شورا ی، ابتنا«مقررات دیگر

نقض  یبه معنا ،یکنون هینظارت در رو نیشود و عدم اِعمال ا ینگهبان بررس یشورا یفقها
 است.  یعال یورادر خصوص مصوبات ش یاساس نونقا 4اصل 

محدود به  ،یقانون اساس 4نگهبان در اصل  یشورا یفقها تیاست که صالح ذکرشایان 
مقامات  «ماتیاقدامات و تصم» یاست و بررس یحقوق یهمان هنجارها ای« و مقررات نیقوان»

در اخذ  یاسالم نیخارج است. هرچند نقض احکام و مواز تیصالح نیو نهادها از شمول ا
 تیصالح نییدر تب یقانون اساس 4متصور است، اما اصل  زیاقدامات ن جامان و ماتیتصم
 نیبخش نشده است. بنابرا نیاز شرع، متعرض ا انتینگهبان در حفظ و ص یشورا یفقها

قانون  4مقامات و نهادها، از شمول اصل  «ماتیاقدامات و تصم» یشرع رتیمغا یبررس
آنچه در خصوص  جهیاً خارج است؛ در نتنگهبان تخصص یشورا یفقها تیو صالح یاساس

 یبحث و بررس تینگهبان قابل یشورا یفقها تیو صالح یعال یمصوبات شورا انینسبت م
دارد و آن  یاست که وصف هنجار یعال شورای الشمولو عام یدارد، صرفاً مصوبات نوع

 کند،یق نمصد آنعام کلمه بر  یبه معنا« مقرره» ای« قانون»که عنوان  یدسته از مصوبات
 نگهبان خارج است. یشورا یفقها تیتخصصاً از شمول صالح

بر مصوبات  یسازکار مطلوب نظارت شرع مثابهبهو فعال  ینیشینظارت پ .3
 یعال یشورا ینوع

با  رتیمقرره در صورت مغا ایاعم از قانون  یامصوبه چیه یقانون اساس 4از اصل  مستنبط
 نیاجرا شده باشد. بنابرا یو در نظام حقوق ابدیب تیظاهر رسم در نکهیولو ا ،شرع اعتبار ندارد

شرع، اقدام به وضع  نیموظف است با لحاظ مواز یاست که هر نهاد صالح نیا هیاصل اول
و به فراخور  گرددیم فیمقرره، موجد حق و تکل ایآن قانون  چراکه کند، یوقهنجار حق

افراد نداشتن  . لکن با توجه به احاطهشودیم یآن مصوبه و واضع آن واجد آثار حقوق گاهیجا
علت مالک بودن به ،ییتوانا نیدر صورت وجود ا یاستنباط آن و حت وهیبه احکام شرع و ش
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 . شودیو مقررات خالف شرع محتمل م نیوضع قوان هبان،نگ یشورا ینظر فقها
اد صالح با نه کیمصوب  یانطباق هنجارها ای رتیمغا صیو تشخ یاقدام به بررس نکهیا

 زانیمختلف آن مانند م جیباشد، به عوامل و نتا یو با چه روش یادر چه مرحله یاسالم نیمواز
در  ینیشیدارد. طبعاً سازکار نظارت پ یآن در جامعه بستگ یرگذاریهنجار و عمق تأث تیاهم

 یستبا هنجار باالد ریهنجار مغا افتنیهاست که از اساس، از اعتبار روش نیزمره مؤثرتر
امکان  ،ینیشیپ ینظارت شرع یمفهوم و مبنا نییدر ادامه پس از تب نی. بنابراکندیم یریجلوگ

 یهاچالش ت،یو در نها شودیم یبررس یعال ینوع نظارت بر مصوبات شورا نیاعمال ا
 رفع آن ارائه خواهد شد.  یمناسب برا راهکارنظارت طرح و  نیا یفرارو

 و فعال ینیشیپ یعنظارت شر ی. مفهوم و مبنا3-1
مقرر در  نیمواز هیتوسط مقام صالح است که بر پا ن،یتقن ییمحتوا ینیبازب ینوع ینیتقن نظارت

از عدم  نانیو منظور از آن نظارت، اطم شودیو مقررات اعمال م نیبر قوان یقانون اساس
 زین یشرع (. نظارت35: 1391است )راسخ،  یقانون اساس نیبا آن مواز هاآن یمحتوا رتیمغا

 یجابه جانیاما مالک در ا ،و مقررات است نیقوان ییمحتوا ینیبازب ینوع ینیتقن نظارتمانند 
نوع نظارت به لزوم ارسال مصوبه اعم از  نیدر ا ینیشیپ دیشرع است. ق نیمواز ،یقانون نیمواز

 رتمقابل آن، نظا االجرا شدن آن اشاره دارد و دراعمال نظارت قبل از الزم یمقرره برا ایقانون 
االجرا شدن مصوبه، از طرق مختلف امکان اعمال آن وجود است که پس از الزم ینیپس یشرع

علت تقدم اِعمال نظارت بر اعتبار هنجار به ینیشیپ ینظارت شرع هیوجه تسم روازایندارد. 
 ،یقانون اساس 1494اصل  براساسنگهبان  یشورا یاست که در حال حاضر فقها یحقوق

نوع  نیا به. کنندیاعمال م وهیشنیرا بد یاسالم یمجلس شورا باتظارت خود بر مصون
 پیوستهاست که  ینظارت جامع ایکه به معن شودیهم اطالق م رینظارت، نظارت فعال و فراگ

 ایاما در مقابل، نظارت منفعل با درخواست  ،شودیتحت پوشش اعمال م یبر مقامات و نهادها
غرض از نظارت رو ازاین(. 44: 1391است )راسخ،  یمحدود و موردصورت و به تیشکا
عدم  ثیاز ح نانیاطم منظوربهجامع و خودکار  ینیبازب ،یعال یفعال بر مصوبات شورا یشرع
 است.  یشرع نیشورا با مواز نیمصوبات ا رتیمغا

 یعمرج قیاز طر تیکه منوط به طرح شکا یعال یمنفعل بر مصوبات شورا یِشرع نظارت
نظارت بر  نی. اشودینگهبان مالحظه م یشورا هیدر رو یاست، در موارد معدود صالحیذ

در  تیشکا قیتنها در مورد پنج مصوبه و از طر تاکنونآن  سیاز بدو تأس یعال یمصوبات شورا
لذا قلّت  15نگهبان اعمال شده است. یاز شورا ییمرجع قضا نیاستعالم ا و یعدالت ادار وانید

وجود احکام  جهیو در نت یعال ینظارت نسبت به حجم مصوبات شورا نیدفعات اعمال اتعداد 
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به نمونه آن اشاره خواهد شد، خود  یشورا که در مباحث آت نیا شرع در مصوبات گذشته ریمغا
است.  یعال یمصوبات شورا تیشرع نیدر جهت تضم موجود ینقص ضمانت اجرا یایگو

 قیرا از طر یمداکار ینیپس ینظارت شرع توانین داده است که نمنشا یعمل هیبر این، روعالوه
نهادها اعمال  ریمصوبات سا در خصوصگونه که آن یعال ینسبت به مصوبات شورا وانید
 هینظارت هم قابل انتقاد است. تشتت رو نیاز موارد موجود ا یبرخ چراکه ،اعمال کرد شود،یم
 هیدو رو یایگو وانی. کارنامه دداردسازکار مذکور  یثباتینشان از ب تیصالح نیدر اصل ا وانید

 هیعل یبه دعاو یدگیخود را صالح به رس یعال یهماهنگ با شورا یامتضاد است که در دوره
 دهدیم هیرو رییقانون، تغ رییبدون تغ یحت گرید یاو در دوره دانستینم یعال یشورا ماتیتصم
 یهادر سال وانیپس از اصالح قانون د یف نظر حتاختال نی(. ا115-114 :1385 ،یدیورش)خ

 1112از تبصره ماده  یعال یپس از حذف شورا تیتا در نها شودیمشاهده م زین 1392و  1385
 31/1/1392مورخ  یمصلحت نظام، حکم حکومت صیمجمع تشخ 23/3/1392مصوب  وانیقانون د

انقالب  یعال یشورا ماتیممصلحت مصوبات و تص صیبه مجمع تشخ ابخط یمقام معظم رهبر
 ،ییاسکو ییاستثنا نمود )بنا ییمراجع قضا ریو سا یعدالت ادار وانیرا از شمول ورود د یفرهنگ
مذکور منجر  له به مجمع، به اصالح مصوبهممکن است گفته شود دستور معظم 11(.159: 1394

گفت تا زمان  دیسخ بامالک عمل است. در پا وانیقانون د 12 هنشده است، پس همان تبصره ماد
به مصوبات  یدگیحق رس وانیو د استاالتباع دستور الزم نیله در مجمع، اعمل به دستور معظم

 براساسدستور،  نیاالجرا بودن االزم چراکه ،(111: 1394 ،ییاسکو ییرا ندارد )بنا یعال یشورا
 حرز است.ها مدستگاه تمامی یبرا ص،یبر مجمع تشخعالوه ،یقانون اساس 51اصل 

 یابطال مصوبات خالف شرع شورا انیاست که متقاض نیمنفعل ا ینظارت شرع گرید وهیش
 ریمصوبات سا در مورد هیرو نینگهبان ارائه دهند که ا یدرخواست را به خود شورا نیا ،یعال

 نیچن یعال یمصوبات شورا در خصوص تاکنون، اما وجود دارد زیهنجارگذار ن ینهادها
-25: 1391 ،یاصفهان یکوه ی ونگهبان داده نشده است )فتح یشورا هب ماًیقمست یدرخواست

نگهبان، اوالً فقهای  یبه شورا یدرخواست نیچن میدر صورت رواج تقد ی(. حت318-351و  34
مانند ضمانت اجرا  ،وجود دارد ییمقامات قضا یشورا از ابزارها و الزامات دادرسی که برا

اصول  تیشورا ملزم به رعا یفقها اًیو ثان ستندیمند ناز، بهرهیمورد ن اسناد و مدارک مطالبه یبرا
در  .(122و  121: 1391 راد،یشمیو ابر نی)پرو ستندین زیمانند اصل تناظر ن یدادرس نیادیبن
در  زینگهبان ن یشورا یتوسط فقها یعال یاز مصوبات شورا تیبه شکا یدگیرس جه،ینت

 . نخواهد بودمد اکار یساختار فعل
 تیاهم با وجودرا  یعال یشورا یمصوبات نوع همه بودن شرعی تواندینظارت منفعل نم 
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 یعال یاز شورا یترنییپا گاهیکه جا یینسبت به نهادها کهیکند. درحال نیتضم هاآن زیاد
در نظارت هم  نیاما هم ،شودیاعمال م ینیصورت منفعل و پساقالً به یدارند، نظارت شرع

وجود  بافعال هم که  ی. در خصوص اعمال نظارت شرعشودیاعمال نم ادهن نیا خصوص
نگهبان  یشورا یدر نظرات فقها یاهیرو چیاساساً ه گفته،شیمطالب پ براساس تیظرف نیا

 .ستیموجود ن
نکردن ذکر  سبببهکه  یهم برخالف نظر برخ یعال یمصوبات شورا تیخصوص اهم در

بودن آن را  یردائمیبودن و غ تراهمیتکماحتمال  یسقانون اسا یدر بازنگر یعال یشورا
شورا  نیا»اند: فرموده یطور که مقام معظم رهبرآن ،(113: 1311 ،یکوهشاه رزادهیاند )مداده

 یهاو جناح یاسیس اناتیو باال شدن جر ریفرهنگ کشور تابع ز که مسئله شودیموجب م
 یثابت گاهیجا گاه،یجا نیها ادولت در همهکه  یمستقر گاهیجا نیچن کینباشد. ...  یاسیس

بشود. در مورد مصوبات هم به  لیتعط دیشورا هرگز نبا نیاست ... ا یمستقر گاهیاست، جا
 گاهیبا نظر به جا 18«.پرداخته بشود دیبا یرساختیو ز یانیو مسائل اهم، مسائل بن اتیکل

 ،یکالن و مل ،یآن در سطوح عالاز مصوبات  یاریبس ریو تأث تیو اهم یعال یشورا یباالدست
با نظارت  توانیم یدستنییهنجارگذار پا یسازکار نظارت بر آن را برخالف مصوبات نهادها

 دیو منفعل با ینینظارت پس بهدر صورت اکتفا  روازاینکرد.  سهیبر مصوبات مجلس مقا
ورد مصوبات نگهبان در م یبه شورا ینیشیپ تیصالح یدر اعطا یگذار اساسعملکرد قانون

گذار گذار، عملکرد قانونبر فرض حکمت قانونعالوه کهیقابل نقد باشد. درحال زیمجلس ن
که از  تو مقررا نیقوان تیمصلحت شرع رایز ،خصوص قابل دفاع است نیدر ا زین یاساس

نگهبان نسبت به  ینظارت فعال شورا یاست، مقتض یحکومت اسالم لیتشک یاهداف اصل
 یحداکثر نیرا تضم نیقوان تیشرع تواندینم ینیت؛ چه آنکه نظارت پسمصوبات مجلس اس

 است. دهیرا برگز ینیشیسازکار نظارت پ 94در اصل  یگذار اساسقانون هیپا نیکند و بر هم
 چراکه ،دانندیدر مورد نظارت را اشتباه م «ینیشیپ» اساساً کاربرد واژه سندگان،ینو یبرخ

قابل تصور است و قبل از انجام عمل واقع  یتحقق عمل حکومتپس از  شهیمعتقدند نظارت هم
 ورعمل قابل تص یبر اجرا زیآن عمل را ن لیانجام و تکم نیشود. البته نظارت در حنمی

 رانهیشگیپ اقدام دانسته و استفاده از واژه کیشدن  یکه آن را هم نظارت پس از عمل دانندیم
 (. 21و  11: 1391اند )راسخ، نستهدا زیمسامحه در مورد آن جا یرا با قدر

به این نکته  یتوجهبیناشی از خلط مفاهیم اعتباری با مفاهیم واقعی و  مذکوراوالً نکته  اما
است که حقوق، عالم اعتباریات است. توضیح آنکه هرچند نظارت بر یک عمل باید پس از 

اما این نکته در خصوص  ،تمعناستکمیل آن باشد و پیش از انجام عملی، نظارت بر آن نیز بی
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توان پس از انجام آن در را می گذاریقانون ماننداعمال واقعی صادق است و اعمال اعتباری 
د و در کرو پیش از اعتباربخشی به آن و ترتب آثار حقوقی بر آن، نظارت « عمل»مرحله 

در کرد که منظور صورت تأیید آن در مرحله نظارت، اجازه ترتب آثار و نفوذ و اعتبار آن را صا
« نظارت»اگر  یبرخ ریبه تعب ثانیاً؛ علم حقوق، همین فرض اخیر است در« نظارت پیشینی»از 

 ینیشی. کنترل همان نظارت پشودیم زیشامل مفهوم کنترل ن م،یعام کلمه فرض کن یرا به معنا
ات را در و مقرر نیقوان تیافراد به رعا تیهدا یهااست که استفاده از راه رانهیشگیپ ای

عمل خالف قانون ماند تا بعد  وقوعمنتظر  دیکه نبا امعن نی(. به ا1: 1391 ،یزدهی)ا گیردبرمی
نظارت در تمام مراحل اعمال شود تا عمل خالف صورت  دیبلکه با ،از آن اقدام به نظارت کرد

(. در 39: 1381 ،ییطباطبا یاست )مؤتمن یارشاد ای رانهیشگینوع نظارت، پ نی. در واقع اردینگ
گذار، اعمال متبوع قانون یفوقان جارهن تیبا توجه به اهم زیوضع مقرره ن ای یگذارقانون ندایفر

از انحراف هنجارگذار، اعتباربخش  یریبه قصد جلوگ تواندیم ینظارت بر عمل هنجارگذار
ط مصوبه توس بینگهبان پس از تصو یشورا یکه فقها امعن نیبه ا ؛و مقررات باشد نیقوان

گذار انجام عمل مصوبه زنظارت پس ا نیا نظر نیو از ا کنندیگذار، نظارت را اعمال ممصوبه
 شوراست.  یفقها دییمصوبه منوط به تأ یاالجرا شدن و اعتبار حقوقاما الزم ،دهدیرخ م

 یشورا یفقها 18/9/1311مورخ  2113استدالل شود که با توجه به نظر شماره  نیاست چن ممکن
 تیدر خصوص عدم صالح 21یعال یشورا 11/1/1315مورخ  83 جلسه در مورد مصوبه 19نگهبان

کشور به  یکل یو سازمان بازرس یاسالم یمجلس شورا 91اصل  ونیسیکم ،یعدالت ادار وانید
نگهبان  یشورا یفقها ،یانضباط یمرکز تهیدانشجو و کم نشیگز یمرکز تیأه توسطاحکام صادره 

در وضع مصوبه،  یعال یاهلل( به شورا)حفظه یضرت امام )ره( و مقام معظم رهبربا استناد به اذن ح
شورا  ینظر فقها چراکه ،ستیاشکال وارد ن نی. اما اشناسندینهاد را مطابق شرع م نیمصوبات ا

شرع  ریآن، مغا بیدر تصو یاذن رهبر سببرا صرفاً به یامصوبه دینبا یعنی ،ستیاشکال ن زا یخال
و  شوندیداده شود )درو صیشرع تشخ نیمواز ریمصوبه مغا تیون ممکن است ماهچ ،ندانست
 ابانتس یبرا یعال یشورا لیدر تشک فقیهولی(. در واقع استناد به فرمان 32: 1391 ،همکاران

 نظر زیر یاشخاص و نهادها تیفرض کردن فعال دشدهییمانند تأ ،یشورا به رهبر نیمصوبات ا
 یعالوه فقهانادرست است. به وضوحبه( که 18 :1381 ا،ینتیهدااست ) یتوسط رهبر یرهبر
 رادیورود ا سابقه 21 22/3/1381مورخ  111/31/81مانند نظر شماره  ینگهبان در موارد یشورا

 توانیوجود دارد و نم زین ریمغا هیرو نیرا دارند. بنابرا یعال یبه مصوبات شورا عخالف شر
 نظر مخالف دانست.  را مالک اثبات هیاز رو یبخش

 جهیو در نت یعال یمطابق شرع دانستن مصوبات شورا یمقابلِ استناد به اصل صحت برا در
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اطالق اصل  براساسگفت اوالً  دیبا زیمصوبات ن نیبر ا ینیشیپ یعدم ضرورت نظارت شرع
 صیتشخ»نگهبان:  یشورا 11/11/1313مورخ  2431شماره  یریتفس هیو نظر یقانون اساس

« نگهبان است یشورا یبا فقها یینظر فتوا طوربه یاسالم نیبا مواز نیوانانطباق ق ای تریمغا
اصل صحت در مقام قضاوت در مورد اعمال  اًیثان ؛(311: 1391 ،یاصفهان یکوه ی و)فتح
 یعموم فیحق و تکل جادیافراد قابل استناد است و نه در مقام وضع هنجار منجر به ا یجزئ
 یدر سطح مل سیاریب یو اثرگذار تیاز اهم یعال یرانکه مصوبات شوجامعه. ضمن آ یبرا

 زین هاآنبر مصوبات  ینیشیپ یضرورت اعمال نظارت شرع جهیبرخوردار است و در نت
 ،یحساس فرهنگ یهاشورا مربوط به عرصه نیا تیکه صالحاین خصوصبه. شودیمضاعف م

 دارد.  یسالما جامعه ندهیبر آ نیادیبن یریاست که تأث یو پژوهش یآموزش

 ینیشیپ ینظارت شرع یها. چالش3-2
را به ذهن  یمحذورات ،یعال یبر مصوبات شورا ینیشیپ یاست اِعمال نظارت شرع ممکن

رفع آن  منظوربهپاسخ و راهکار مناسب  موارد و ارائه نیبخش به طرح ا نیمتبادر سازد که در ا
 پرداخته خواهد شد.

 و استمرار خدمات عمومی  عیربا اصل تس ی. تناف3-2-1
 ،یفرهنگ یهانهیدر زم یو ادار یبا خدمات عموم نوعیبه یعال یجا که مصوبات شوراآناز

با اصول حاکم بر  ینیشیپ یارتباط سازکار نظارت شرع کند،یم دایارتباط پ یو پژوهش یآموزش
 قابل بحث است.  زین یخدمات عموم

مداوم  ییضرورت پاسخگو سببامور به نیا ،یعموم استمرار خدمات ایاصل تداوم  براساس
دائماً  ایهرچند ممکن است موقتاً  ،تداوم است ازمندیو ن ستین بردارلیتعط یعموم یازهایبه ن

مناسب در  یدگیحق رس نی(. همچن211: 1391 ،یدچار وقفه شوند )هداوند و مشهد
 دینمایبار م یمقامات عموم در زمان معقول را بر ییپاسخگو فیلزمان ممکن تک ترینسریع

 ندایخصوص ممکن است گفته شود اِعمال فر نی(. در ا188: 1391 ،ی)هداوند و مشهد
با اصل استمرار خدمات عمومی  ،ینیشیصورت پبه یعال یبر مصوبات شورا ینظارت شرع
 سببممکن است  ینیشینظارت پ ات،مصوب یاجرا عیبا وجود ضرورت تسر ایمنافات دارد 

 مصوبات شود.  نیشدن ا ییخلل و تأخیر در اجرا جادیا
در سطوح کالن  یگذاراستیس یعال یالشمول شورااز مصوبات عام یاریگفت بس دیپاسخ با در

 هاآن یتا در صورت توقف موقت اجرا شودیمربوط نم ییو اجرا یبه امور ادار ماًیاست و مستق
. اما چنانچه دیوارد آ ییامور اجرا ردشبیپ عیدر تسر یخلل ،ینیشیپ یجهت اعمال نظارت شرع
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آن سرعت  یکه اقتضاکرد  ییضوابط و دستورالعمل اجرا بیاقدام به تصو یدر موارد یالع یشورا
 یشورا یو جزئ یمورد ماتیمصوبات از تصم لیقب نیکه ایگفت درصورت دیدر اجرا باشد، با

 یفقها یشد، مشمول نظارت شرع انینوشتار ب نیا ییآنچه در قسمت ابتدا براساسباشند،  یعال
ناظر بر  ،یقانون اساس 4اصل  براساسنگهبان  یشورا ینظارت فقها چراکه ،ستندینگهبان ن یشورا

 یشورا یفقها تیمختلف از شمول صالح ینهادها ییبوده و اقدامات اجرا یحقوق یهنجارها
در کنار  یگاه یعال یدر مصوبات شورا« ضوابط»عنوان  ن،یبر اعالوهنگهبان خارج است. 

 تاًیصورت ماه نیکه در ا 22کار رفته استبه هااستیس یجداگانه به همان معن ای «هااستیس»
که مصوبات در قالب ضوابط و یاما درصورت ست؛یاست و محل چالش ن یکالن و مل استیس

کالن هم  یگذاراستیس ،شوندمین حال که هنجار محسوب یو در عاشد ب ییدستورالعمل اجرا
مصوبات  نیشدن امور مذکور در ا لیتعط یبه معن هاآنبر  ینیشی، اوالً اعمال نظارت پ23باشندن
با اصل استمرار  یمنافات روازایننظارت معتبر بوده و قابل اجرا هستند؛  ندایفر یو پس از ط ستین

بر  ینیشیاعمال نظارت پ یمعقول و مناسب برا یمهلت قانون نییبا تع اًینندارد. ثا یخدمات عموم
چه آنکه در  د؛یآینم شی( پریتأخ تی)ممنوع ییبا اصل سرعت در پاسخگو یمصوبات، تعارض نیا

 هاآنمشهور  نیانگیشده که م نیمع یدگیرس یبرا یادار نیدر قوان ییهامختلف مهلت یکشورها
در موجب اخالل  ینیشینظارت پ ن،ی(. بنابرا191و  189: 1391 ،یمشهد وماه است )هداوند  کی

 .ستین یعال یمذکور نسبت به مصوبات شورا یاصول ادار تیرعا

 نگهبان  یشورا یفقها فیوظا ریسا یفای. خلل در ا3-2-2
نظارت  رشیپذ ،یعال یتوجه مصوبات شوراشایان آن است که با توجه به حجم  گرید اشکال

گهبان شود. ن یشورا یفقها فیوظا ریسا یفایخلل در ا جادیمصوبات موجب ا نیبر ا ینیشیپ
و  ینسبت به امور اقتصاد یشترینوعاً از ثبات ب یو آموزش یگفت امور فرهنگ دیدر پاسخ با

سو نظر  کیاز  رو، ازاینبرخوردارند شوند،یتحوالت واقع م ریکه تحت تأث یاسیو س یادار
و کالن و  یو در سطوح عال یو پژوهش یآموزش ،ینهاد در امور فرهنگ نیا یگذاراستیبه س

- یعال یالشمول شورانهاد، مصوبات عام نیا یبا توجه به حجم مصوبات جزئ گرید یز سوا
تا نظارت بر  ستین ادیز - یاسالم یو مجلس شورا رانیوز تیأهمچون ه ییبرخالف نهادها

 یمصوبات شورا ینگهبان را مختل سازد. چنانکه تمام یشورا یفقها فیوظا ری، انجام ساهاآن
 انیمورد بوده است که از م1941، 1/3/1399 خیتا تار 21/9/1313مورخ  هجلس نیاز اول یعال
تا  کمی: 1391 ،و همکاران مقدمی)صادق 24ستالشمول بوده امصوبه، هنجار عام 129 هاآن

 یمصوبات بوده است، مابق نیبه ا یکه ناظر بر اصالح و الحاق یجز تعداد اندکنوزدهم( و به
  نگهبان خارج هستند. یشورا یفقها تیاند که تخصصاً از صالحبوده یو جزئ یمصوبات مورد
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  یعال یشورا بر مصوبات گذشته ینظارت شرع یسنج. امکان3-2-3
چالش را به ذهن متبادر کند که در  نینگهبان ممکن است ا یشورا ینظارت فعال فقها رشیپذ
شورا وجود  نیا سیاز بدو تأس یعال یصورت، امکان نظارت بر مصوبات گذشته شورا نیا

بر  ینیشیپ یاِعمال نظارت شرع رشیپذ یموضوع ناف نیا گفت دیچالش با نیندارد. در پاسخ به ا
نظارت  یقانون اساس 4در اصل  نکهیبه ا تیبا عنا ،ی. از طرفستین یعال یوراش دیمصوبات جد

اصل  نیا رو، ازایننشده است یبه زمان خاص دینگهبان بر مقررات، مق یشورا یفقها یشرع
 رفتهیپذ یعموم یآرا قیاز طر یخصوصاً که در نظام اسالم شود،یم زیشامل مصوبات گذشته ن

مصوبات  نی(. بنابرا245 :2، ج 1389 ،یاجرا شود )هاشم دیباشده است که هنجار خالف شرع ن
شورا  نیبر مصوبات ا ریفعال و فراگ ینیشیپ یکه تا زمان شروع اعمال نظارت شرع یعال یشورا

 نگهبان واقع شوند.  یشورا یفقها یتحت نظارت شرع دیبا ،انددهیرس بیه تصوب
 یشده براارائه یاز راهکارها توانیم ،یعال یشورا مورد نحوه نظارت بر مصوبات گذشته در

استفاده کرد که بدون  یاز انقالب اسالم شیو مقررات مصوب پ نینظارت نسبت به قوان
 نیدر ا دگاهید کی 25.شوندیاند و بعضاً همچنان اجرا ماجرا شده ینیشیپ ینظارت شرع

و مقررات  نیموجود مانند قوان شیو مقررات از پ نینگهبان قوان یشورااست که  نیخصوص ا
: 1391درخواست نظارت کند )راسخ،  یو بر مبنا یصورت منفعل و مورداز انقالب را به شیپ

 یمناسب یضمانت اجرا ،جهیاهد شد که در نتمنفعل خو ینگاه منتج به نظارت نی(. ا91و  95
از انقالب، چه  شیو مقررات مصوب پ نیچه در مورد قوان ،بودن اسالمی نیتضم یبرا

تمام  در خصوصوجود ندارد که  ینیتضم چراکه ،برقرار نخواهد شد یعال یمصوبات شورا
مقررات  و نیقوان یبرخ تینهادر طرح شود و  یتیشکا ایمصوبات خالف شرع درخواست 

در مصوبه  توانیمستند را م یاخصوص نمونه نیخالف شرع کماکان اجرا خواهند شد. در ا
علوم  نیهای تخصصی وزارتها و کمیتهتأآن هی یکه ط دید 21یعال یشورا 131-12/1/1381

 یاست که شورا یامر در حال نیاند. اخارج شده یعدالت ادار وانید تیو بهداشت از صالح
مراجع  ینسبت به آرا ییو نظارت قضا یحق دادخواه تیمحدود یرد متعددامونگهبان در 

دانسته است که  یشرع رادیرا واجد ا 21هادانشگاه یانتظام یدگیرس یهاتیأمانند ه ییقضاشبه
 مذکور را محل تأمل دانست.  مصوبه تیموارد، شرع نیبا اخذ وحدت مالک از ا توانیم
د شو نییتع دیکه حسب حجم مصوبات با -مشخص  یزمان ازهب یآن است که ط گرید دگاهید
 اند،دهیرس بیبه تصو ینیشیپ یاز شروع نظارت شرع شیکه پ یعال یمصوبات شورا یهکلی –
 هیبودن کل یتا از شرع رندینگهبان قرار گ یشورا یو اظهارنظر فقها یمورد بررس جیتدربه
حاصل شود.  نانیاطم ران،یا یدر نظام حقوقشرع  ریقواعد و ضوابط مغا یراو عدم اج هاآن
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آنکه بند  ژهیوبه ،خواهد داشت یشتریب ینوشتار همخوان نیدر ا گفتهشیپ یبا مبان دگاهید نیا
مقرر کرده است:  یمقام معظم رهبر 1/1/1398 یابالغ یگذارنظام قانون یکل یهااستیس 2
حیث مغایرت با موازین شرعی و  ارزیابی و پاالیش قوانین و مقررات موجود کشور از -2»

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ایجاد سازوکار الزم برای تضمین اصل چهارم قانون 
است  یافهیوظ ،یشرع نظراز  یعال یشورا و مقررات گذشته نیقوان شیپاال جهیدر نت .«اساسی

 نگهبان نهاده است. یشورا یفقها هدهبر ع یکه مقام معظم رهبر

  ینیشیپ یمهلت نظارت شرع. 3-3
 شود،یشونده اعمال منظارت طیو تفر یاز تعد یریجلوگ یکه نظارت ناظر اساساً برا جاازآن

 نهیناظر زم یوحصر براحدیب اراتیباشد که با فراهم کردن اخت یصورتبه دیخود نظارت نبا
 زناز تعادل و توا یالتدر ح دیبا ینظام نظارت یبرخ ریرا فراهم آورد. به تعب یو سوءاستفاده

 (.21: 1391نشود )راسخ،  لیباشد تا به ضد خود تبد
 ،ینیشیپ یدر سازکار نظارت شرع روازاین ،ستیقاعده مستثنا ن نیهم از ا یشرع نظارت

است. حال  مذکوراز لوازم تحقق هدف  ،یزمان ثیمند از حمشخص و ضابطه محدوده ینیبشیپ
اعالم نظر  منظوربهمهلت  نییضابطه، تع نیاول یعال یات شورابر مصوب ینیشیپ یدر نظارت شرع

عدم  ییکه گذشت، مصلحت عقال یلیبر دلمهلت عالوه نیا نییتع هیتوج یاست. برا انناظر یبرا
را  هاآن شدن اجراییو  یعال یمصوب شورا نیقوان بیتصو ندایمانع و اخالل در فر جادیا
 یشورا یکه فقها کندیم تیاحتمال را تقو نیعالم نظر افقدان مهلت ا چراکه ،ذکر کرد توانیم

قرار دهند که  تیرا در اولو هاآننظارت بر مصوبات مجلس،  یمهلت برا جودعلت ونگهبان به
 بساچهو  یعال یمصوبات شورا ینامتعارف در اجرا ریتأخ ایسبب توقف  نفسهفیخود  نیا

 نهاد تعارض دارد. نیا سیخواهد شد که با هدف از تأس هاآنمسکوت ماندن 
از جمله  شود؛یمطرح م نهیزم نیدر ا یگریاز احراز ضرورت وجود مهلت، سؤاالت د پس

آثار  ر؟یخ ایمجلس است  یمشابه مهلت مقرر برا ایباشد؟ آ دینظارت چقدر با نیمهلت ا نکهیا
نظارت پس از اتمام مهلت مزبور، امکان اعمال  ایآ ست؟یمهلت چ نیعدم اعالم نظر در ا

 وجود دارد؟ یشرع
 95و  94نگهبان بر مصوبات مجلس در اصول  یشورا یدر مورد نظارت شرع نکهیتوجه به ا با

است در نظر گرفته شده است،  دیقابل تمد باریک ی، که براروزهده یمهلت یقانون اساس
بر مصوبات نظارت  یرا برا باریک  یبرا دیتمد تیبا قابل روزهدهمهلت  نیمشابه هم توانیم

شدن  ییدر اجرا عی. اما با توجه به کثرت مصوبات مجلس و لزوم تسرکرد زیتجو یعال یشورا
با  کهدرحالی ،رسدینظر ممد بهامصوبات مجلس نسبتاً کار یمهلت برا نیا ن،یاز قوان یاریبس
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 یبررس تیفوراغلب  ،اشاره شد نیاز ا شیکه پ یعال یمصوبات شورا زانیو م تیتوجه به ماه
 یمقام معظم رهبر گر،ید ی. از سورسدینظر ماز مصوبات مجلس به کمتر هاآنو نظارت بر 

مصوبات »اند: فرموده یعال یمصوبات شورا یاجرا نیبر ضرورت تضم دیضمن تأک زین
 نبا در نظر گرفت رو؛ ازاین28«به سرعت ابالغ شوند دیهمواره با یانقالب فرهنگ یعال یشورا

اعمال نظارت  ین شورا در کنار اقتضائات عملینظارت بر مصوبات ا ندایفردر  عیتسر تیاهم
نظارت بر مصوبات مجلس  یاز مهلت مقرر برا شتریب یتنها مقدار کم توانیمصوبات، م نیبر ا

نسبتاً  باریک  یفقط برا دیتمد تیروزه با قابل 21 تا 15مثال، مهلت  یدر نظر گرفت. برا
 . رسدینظر ممعقول به

 یامصوبه قیدق یموفق به بررس لیبه هر دل یمهلت زمان نینگهبان در ا یشورا یاگر فقها لحا
مصوبه  نیاوالً ا ایآ دید دیدر مورد آن نشدند، با یو اظهارنظر شرع یعال یاز مصوبات شورا

 نیدر مورد ا یبعداً امکان نظارت شرع ایاجرا آ تیدر صورت قابل اًیو ثان ریخ ایقابل اجراست 
 یوجود دارد و ثالثاً در آن صورت اثر ابطال آن مصوبه از چه زمان یعال یمصوبات شورا لیقب

 خواهد بود؟ 
و  یمنافع عموم نیفقها در مهلت مقرر بنابر مصلحت و لزوم تأم اظهارنظرصورت عدم  در
 ،یاداره امور فرهنگ جهیو در نت یعال یمصوبات شورا یاز توقف اجرا یریجلوگ منظوربه

احتراز از برخی  منظوربهمشابه مصوبات مجلس موقتاً و  توانیجامعه، م یو پژوهش یآموزش
را  هاآنتر به آن اشاره شد( )که پیش یاصل استمرار خدمات عموم تیعامشکالت عملی و ر

و عدم  یدر مورد ضرورت نظارت شرع گفتهشیپ ادله یدانست. اما بر مبنا« قابل اجرا»
در  توانندیشورا م یفقها زیمصوبات ن لیقب نیا ی، پس از اجرا4صل آن طبق ا یزمان تیمحدود

 2919را خالف شرع اعالم کنند. منطق و مالک ماده  صوبهبا شرع، م هاآن رتیصورت مغا
 111/21/19تذکر شماره  2بند  نینظر است. همچن نیا دیمؤ زینگهبان ن یشورا یداخل نامهنییآ

 . کندیم دیینظر را تأ نیمجلس وقت هم سیه رئب 31نگهبان یشورا 1/1/1319مورخ 

 مصوبات شورای عالی یشرع رتیاعالم مغا ی. آثار حقوق3-4
پس از اجرا، اعم از  یعال یمصوبات شورا یشرع رتیاعالم مغا یخصوص اثر زمان در

 ای انددهیرس بینگهبان به تصو یشورا یفقها ینیشیاز شروع نظارت پ شیکه پ یمصوبات
گفت که اعالم  دیاند، بابه اجرا درآمده شدهتعیینعدم اظهارنظر در موعد  لیدلبهکه  یمصوبات

 بیخالف شرع از روز تصو مصوبهرو ، ازایندارد ییقهقرا یاثر وبات،مص نیا یشرع رتیمغا
 1219/21/81شماره  یریتفس هینگهبان در نظر یآنکه شورا حیمصوبه ابطال خواهد شد. توض

ها ها و بخشنامهنامهها و تصویبنامهنسبت به ابطال آیین»ر کرده است: مقر 18/2/1381مورخ 
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شورای نگهبان است و از مصادیق  فقهایبه تشخیص  مستند... چون ابطال موارد خالف شرع 
ی )فتح« خواهد بود هاآنباشد، فلذا ابطال از زمان تصویب اعمال اصل چهارم قانون اساسی می

 یصراحت اثربهنگهبان  یشورا شود،یطورکه مالحظه م(. همان113: 1391 ،یاصفهان یکوه و
نگهبان قائل شده است؛  یشورا یفقها صیبر ابطال مصوبات در موارد مستند به تشخ ییقهقرا
قانون  4شورا در مقام اعمال اصل  یکه فقها ییبا شرع در جا ریمقررات مغا ای نیقوان نیبنابرا
صراحت از بهاصل هستند،  نینوع هنجار مذکور در ا و اظهار خالف شرع بودن هر یاساس

 رتیجه، در خصوص اثر اعالم مغایواجد وصف بطالن خواهند بود. در نت هاآن بیزمان تصو
برداشت مذکور از  چراکه ،خواهد بود یحکم مجر نیهم زین یعال یمصوبات شورا یشرع

 است.  یاساس االتباع مفسر قانونو الزم یبرداشت رسم ،یقانون اساس 4اصل 
به خود گرفته باشد و اجرا شده باشد، موجد  یقانون یخالف شرع ولو شکل مصوبه نکهیا نکته

و حقوق  ازاتیامت یاعطا یقانون اساس 4براساس اصل  ، چراکهستیافراد ن یحق مکتسبه برا
به  الاحو اوضاع و بلکه از ابتدا نامشروع بوده و اعاده یرقانونیتنها غاحکام شرع، نه برخالف

مبنا زمان اثر ابطال مصوبات را  نیبر هم زیق.ت.آ.د.د.ع.ا ن 13است. ماده  یسابق الزام تیوضع
در  یاست که ناظر شرع نیامر ا نیا یده است. در واقع مبناکربه زمان تصویب مصوبه مترتب 

که در  ستیناظر ن نیارو ازاینبلکه کاشف آن است.  ست،ین یخود واضع حکم شرع قتیحق
بلکه ناظر  ،کندیقواعد موضوعه با احکام شارع مقدس، آن را ابطال م رتیمغا شفصورت ک

 مصوبه جهیدر نت ،کندیرا اعالم م شیدایصرفاً بطالن و عدم اعتبار آن مصوبه از بدو پ ،یشرع
 نکرده است تا منشأ حق مکتسبه گردد. جادیا یمشروع فیخالف شرع، از اساس حق و تکل

 یخأل قانون جادیا ،یعال یابطال مصوبات شورا یاثر حقوق گریشود که داست ادعا  ممکن
 جادیفروض لزوماً به ا یدر تمام ،یو مقررات جار نیتوجه داشت که اوالً ابطال قوان دیاست. با

ابطال  یو در پ یموضوع در نظام حقوق نیا سابقه یبلکه بررس ،شودیمنجر نم یخأل قانون
چه  کند؛یادعا را روشن م نینگهبان، نقض ا یشورا یتوسط فقها با شرع ریمغا یننقوا یبرخ

منجر نشده  یخأل قانون جادیوارد نساخته و به ا یبه نظم اجتماع یخلل ،یآنکه ابطال قانون جار
ین دادرسی مدنی سابق در خصوص مرور زمان یقانون آ 131نمونه، در ابطال ماده  رایاست. ب

کاالی متروکه )مصوب شورای  یقانون حهیابطال ال این آ یشرع رتیمغا لیدلبه یدر دعاو
 نکهیبر فرض ا اًثانی ؛(151 –151: 1391 ،یمتولشینشد )درو جادیا یخأل قانون چیانقالب(، ه

 ،یقانون اساس 31111اصل  براساسمنجر شود،  یابطال قانون به خأل قانون ق،یمصاد یدر برخ
را  هیمعتبر حکم قض یفتاوا ای یه منابع معتبر اسالمبا استناد ب تواندیم یدر مقام دادرس یقاض

 تینهادر مقام راهگشاست.  نیدر ا زین یحقوق یاستناد به اصول کل ن،یبر ا. عالوهکندصادر 
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 یدر پ یریناپذجبران یهابیشود که استمرار آن، آس جادیا یخاص، خأل قانون یاگر در مصداق
به موضوع،  یفور یدگیالعاده و رسجلسات فوق لیبا تشک تواندیم یعال یشورا ،داشته باشد

 اثری رو. ازاین(143 – 142: 1391خمسه،  یعل یبه رفع خأل مذکور مبادرت کند )حاج عاًیسر
 قابل جبران است. جادیدر صورت ا اینخواهد شد  جادیا ایبا ابطال مصوبات،  یمانند خأل قانون

 یشنهادیتحقق سازکار پ یبستر حقوق .4
نوشتار، در  نیدر ا یشنهادیپ یبدان توجه داشت، آن است که الگو دیکه با یگرید مهم نکته

 یداخل نامهنییاصالح آ ،یقانون عاد بیتصو ،یهمچون اصالح قانون اساس یچه قالب حقوق
و  یاست که در صورت اصالح قانون اساس پرواضحد. شو نییتب دی... با اینگهبان  یشورا
 ،یعال یبر مصوبات شورا ینظارت شرع منظوربهنوشتار  نیمذکور در ا یگوبه ال حیتصر
اما با توجه  ،و سازکار اعمال آن وجود نخواهد داشت تیصالح نیا یدر اعتبار حقوق یدیترد
تا زمان اصالح  یگریراهکار د ایآ دید دیبا ،یاصالح قانون اساس ندایفر دشواریو  یدگیچیبه پ

 . ریخ ایوجود دارد  یمجدد قانون اساس
 یشورا یفقها یبرا 4مذکور در اصل  تیناظر بر اِعمال صالح اتیجزئ یحال حاضر، برخ در

عام(، در  ی)به معنا یو مقررات دولت یعاد نیبر قوان ینگهبان در خصوص نظارت شرع
جا ازآن رسدینظر مدر نگاه نخست، به نیشده است؛ بنابرا انینگهبان ب یشورا یداخل نامهنییآ

 یعال یبر مصوبات شورا ینگهبان در خصوص نظارت شرع یشورا یفقها تیالحکه اصل ص
 نیاِعمال ا و نحوه تیفیمربوط به ک اتیقابل استنباط است، جزئ یقانون اساس 4از اصل 

 د. شو نیینگهبان تب یشورا یداخل نامهآییندر  تواندیم تیصالح
اسناد  براساساست که  یفیوظاانجام  نحوه نیهر نهاد، مب یداخل نامهنییآ ،یکل طوربه

آن نهاد در نظر گرفته شده است؛ اما در خصوص  یبرا یاز جمله قانون اساس یباالدست
اعتبار  زانیم زید و نکر فیتکل نییتع توانینهاد م کی یداخل نامهنییکه به موجب آ یموضوعات

نظر وجود ها، اختالفهنهادها و دستگا ریخصوص در ارتباط با سابهنهاد  کی یداخل نامهنییآ
 زانیم خصوصکه در  ییت آراتبا توجه به تش ،یقالب حقوق نیاز ا یریگبهره نیدارد. بنابرا

 ظو به لحا است زیبرانگبحث ارینهادها وجود دارد، در عمل بس ریسا یآور بودن آن براالزام
به  یاست مشکل را مرتفع نخواهد کرد، بلکه ممکن یمشکل تنهانه یبه احتمال قو ،ییاجرا

الزم را در  گاهیجا تواندیدر عمل نم یقالب نیکه چن یگری. علت ددیفزایمشکالت موجود ب
مشابه به آن است.  نیعناو ریسا ای« مقررات» ای «نامهنییآ»کند، اطالق عنوان  دایپ ینظام حقوق

حات، عمالً اصطال نیکشور از ا یاسیس جامعه انیدر م یعرف یبا توجه به تلق رسدیم رنظبه
و به معطل ماندن مفاد آن منجر خواهد  شودیآن در نظر گرفته نم یو شأن الزم برا گاهیجا
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سرنوشت  نیبه هم زینظام ن یکل هایاستیس یمقررات نظارت بر حسن اجرا نکهیشد؛ کما ا
  .(221: 1391خمسه،  یعل یاجدچار شده است )ح

نظر  ارائه ای یرهبر دییبا تأ یعال یسط شوراتو یامانند وضع مقرره ییشنهادهایپ زین یبرخ
نباید  ینهاد چیعمل از ه در اما ،(121 :1391 ،یمیاند )ابراهنگهبان داده ایتوسط شور یریتفس

 4و اصل  کند بیتصو تیمحدود جادیا یجهت نظارت بر خود برا یاانتظار داشت که مصوبه
 کند، ندارد.  حیتصر ینیشیپ ینظارت شرع رکه ب ی راریتفس ارائه تیظرفهم 

منظور،  نیا یبرا گرید وهیبود. ش یگریراهکار د در پی دیبا شتر،یب یاثربخش یبرا نیبنابرا
در خصوص حل معضالت نظام است که  یقانون اساس 32111اصل  8بند  تیاز ظرف یریگبهره

ف مصلحت نظام که وص صیبه مجمع تشخ یبا ارجاع موضوعات تواندیآن، رهبر م براساس
مشکل را  نیراهکار حل ا ستند،یقابل حل ن یصادق است و از طرق عاد هاآنبر « معضل»

بر  یاِعمال نظارت شرع هایکه حدود، ضوابط و سازکار رسدینظر مو ابالغ کنند. به بیتصو
نهاد، در مقام  نیبه چهار دهه از آغاز به کار ا کیبا وجود گذشت نزد ،یعال یمصوبات شورا

بر  یقانون اساس 4اصل  دیتأک با وجودهمراه بوده و  یمتعدد وفراوان  یهاشاجرا با چال
 یقیحق گاهیموضوع معطل مانده و جا نیا ،یاسالم نیو مقررات با مواز نیقوان هیانطباق کل
بر مصوبات  یبر ضوابط نظارت شرع« معضل»صدق عنوان  نی. بنابرانکرده است دایخود را پ

افتادن  انیمستلزم به جر جهیدر نت، رسدینظر مبه حیصح رانیا یوقدر نظام حق یعال یشورا
 حل آن است. یبرا یقانون اساس 111اصل  8سازکار بند 

 گیرینتیجه
وضع  ایاست  یو جزئ یمورد میاز نوع تصم ای یانقالب فرهنگ یعال یمصوبات شورا تیماه

و  نیقوان تمامی ین اساسقانو 4مطابق اصل  گر،ید یاست. از سو یالشمول و نوععام یهنجار
داشته  یاسالم نیبا مواز یرتیمغا دیهنجارها در تمام سطوح هستند، نبا هیمقررات که شامل کل

نگهبان سپرده  یشورا یبه فقها زیهنجارها با احکام شرع ن نیا رتیمغا صیتشخ فهی. وظدباشن
 شده است.

و  قیدق یسب نظارت شرعسازکار منا یعال یالشمول شورابودن مصوبات عام یشرع ضرورت
 در خصوصنگهبان  یشورا هی. حال آنکه روطلبدیاز مصوبات را م گونهنیمد بر ااکار

طور محدود و صرفاً شورا به نیا یآن است که نظارت شرع انگریب یعال یمصوبات شورا
 یاعلت ضعف مبنبوده که به یعدالت ادار وانیبه استعالمات د اسخو منفعل در پ ینینحو پسبه

مد و انظارت را کار گونهنیا توانینمرو ازایننداشته است؛  یدوام چندان یقانون
 ینیشینظارت پ ،روازایندانست.  یعال یمصوبات شورا بودن شرعی یحداکثر کنندهنیتضم
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 یبر مصوبات شورا یعنوان سازکار مطلوب نظارت شرعنگهبان به یشورا یو فعال فقها
حکومت  لیبر انطباق با اهداف تشکالگو عالوه نیه شده است. ادانست یالزم و ضرور یعال

 یمصوبات شورا یبودن حداکثر یشرع ،ینص و روح حاکم بر قانون اساس زیو ن یاسالم
اصل  8بند  تیرفظ قیخواهد کرد که در حال حاضر راهکار تحقق آن، از طر نیرا تضم یعال

مصلحت نظام توسط  صیجمع تشخم قیحل معضالت نظام از طر یعنی ،یقانون اساس 111
 است. یمقام رهبر
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 هایادداشت
 بور  مبنوی  19/9/1313 موورخ  و فرهنگی انقالب ستاد تشکیل بر مبنی)ره(  خمینی امام 23/3/1359 مورخ فرمان .1

 .فرهنگی انقالب عالی شورای تشکیل
 b2n.ir/651649قابل مشاهده در نشانی زیر:  .2

اسوت   یدهرسو  ایشوان  ییود به تأ رهبری معظم مقام دفتر 11/9/1311رخ مو 29559/1شماره  نامه یمصوبه ط ینا .3

 .(48: 1381 ی،انقالب فرهنگ یعال یارشو یرخانهدب ی)اداره کل روابط عموم
امور و   یوت وال یوران ا یاسوالم  یفرجوه(، در جمهوور  یتعوال اهلل)عجول  عصریحضرت ول یبتدر زمان غ»: 5 اصل .4

و هفوتم   یکصود و مودبر اسوت کوه طبوق اصول       یرآگاه به زمان، شجاع، مد ،یعادل و با تقو یهامامت امت بر عهده فق
 «.گرددیدار آن معهده

نظور   یور کوه ز  ییهو قوه قضا یهاند از: قوه مقننه، قوه مجرعبارت یرانا یاسالم یحاکم در جمهور یقوا»: 51 اصل .5
 «.یکدیگرندقوا مستقل از  ینا. گردندیقانون اعمال م ینا یندهمطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آ یتوال
 «قانون وضع کند. تواندیم یدر عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساس یاسالم یمجلس شورا»: 11 اصل .6
 «کشور. یقاتوضع فرهنگ، آموزش و تحق یابیو ارز یبررس -1» .7
 «.یرانا میاسال یاسالم و جمهور یهعل یفرهنگ یفاتنسبت به تحر یالمللیندر سطح ب یریگموضع -23» .8
9. «25-   ... 

 بورای  یآمووزش پزشوک   و بهداشوت، درموان و   یفرهنوگ و آمووزش عوال    یها را وزرادانشگاه یاستنامزد ر -تبصره
 «.کنندیم یبه شورا معرف ییدتأ
از  یوت و حما نتوایج  یوابی و ارز یانقوالب فرهنگو   یعال یمصوبات شورا یمستمر بر اجرا یریگینظارت و پ -28» .11

 هبوه اجورا درآمود    یو فرهنگو  یپژوهشو  آموزشوی،  یهوا و برناموه  هوا طورح  یرتنظارت بر عدم مغوا  یزها و نآن یاجرا
 «کشور. یفرهنگ مصوب یهایمشو خط هایاستها با اصول سها، مؤسسات و سازمانتوسط وزارتخانه

   «کشور. یو آموزش عال یو پرورش ینظام آموزش هاییاستس یینتع -9» .11
 «.یو فرهنگ یهنر یداتضوابط نشر کتاب و تول یینو تع یدرس کتب ینتدو یگذاراستیس -19» .12
و  یقواتی هوا و مراکوز تحق  دانشوگاه  یان،اسوتادان، معلموان، و دانشوجو    یران،مد ینشگز یضوابط کل یبتصو -25».13

   «آنان. نشیگز یمرجع برا یینو مدارس کشور و تع یفرهنگ

گهبوان فرسوتاده شوود. شوورای نگهبوان موظوف       کلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای ن»: 94 اصل .14
است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطبواق بور مووازین اسوالم و قوانون اساسوی موورد بررسوی         

به مجلس بازگردانود. در غیور ایون صوورت مصووبه قابول اجورا         دنظریقرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجد
 «است.

مووورخ  111/31/81شووماره  ،11/5/1311 مووورخ 1111شووماره  ،18/9/1311مووورخ  2113شووماره نظوورات  .15
نگهبان در  یشورا 21/1/1383مورخ  1113/31/83شماره  و 25/9/1381مورخ  2111/31/81شماره  ،22/3/1381

ترتیوب قابول   بوه . فرهنگوی  انقوالب  عوالی  شوورای  مصووبات در خصووص   یعودالت ادار  یوانپاسخ به استعالمات د
 های زیر:  در نشانی مشاهده

b2n.ir/115220, b2n.ir/198940, b2n.ir/715305, b2n.ir/082852, b2n.ir/184216 
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 تصومیمات  و هوا بخشونامه  هوا، ناموه یینی قوه قضائیه و صرفاً آیرسیدگی به تصمیمات قضا -... تبصره -12ماده » .16
حت نظوام، مجلوس خبرگوان و    و مصوبات و تصمیمات شوورای نگهبوان، مجموع تشوخیص مصول      ییهقوه قضا یسرئ

 «شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

نام دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشوخیص مصولحت نظوام، رونوشوت بوه شوورای عوالی انقوالب فرهنگوی           .17
موورخ   1341/92بوه شوماره    شوده ثبوت دبیور شوورای عوالی     5/4/92/دش مورخ 2531/92شماره  بازگشت به نامه

 دبیرخانه شورای عالی. 31/1/92

                                                                                           b2n.ir/912578قابل مشاهده در نشانی:  .18

موذکور آموده اسوت چوون ایون مصووبه بوا اسوتفاده از اذن مقوام معظوم رهبورى             یکه در متن مصوبهگونههمان» .19
 قابل مشاهده در نشانی: «.باشدفلذا خالف شرع نمى ،الشریف( وضع شده استرهسحضرت امام )قدس

 b2n.ir/115220 
کشوور   کول  یو بازرسو  یاسوالم  یشوورا  مجلوس  91 اصول  یسیونکم ،یادار عدالت یواند به که گرددیمقرر م» .21

 براسواس  یانضوباط  یمرکوز  یتوه و و کمدانشوج  ینشگوز  یمرکوز  یوأت ه توسط صادرشده یینها احکام شود که اعالم
 یشوورا  مصووبات  بوه  نسوبت  اموت  امام اظهارنظر حضرت به هو با توج است یفرهنگ انقالب یعال یشورا مصوبات

و  ؤالموذکور را موورد سو    و احکوام  ینود نما مخالفوت  مصوبات ینبا ا یستیمذکور نبا ینهادها ،یفرهنگ انقالب یعال
 قابل مشاهده در نشانی: «رار دهند.ق یدترد

 b2n.ir/709159 
درج مقواالت و مطالوب   »: بوود  کورده  مقورر  عالی شورای 12/4/1381-481 مصوبه «و»بند  5-5جزء  مثال، برای .21

کووه فاقوود  ی،تخصصوو یاتدر نشوور یافکووار و مکاتووب الحوواد  ینووهو امثووال آن در زم یو اسووتدالل یقوویتحق ی،علموو
 5-5چوون اطوالق جوزء     -3... »: داشوت  بیوان خصوص  ینا درنگهبان  شورای «باشد. یجیو ترو یغیتبل یریگموضع

...«. تواند موجب اضالل و گمراهى کسوانى گوردد، خوالف شورع شوناخته شود.       شود که مىشامل مواردى مى «و»بند 
                                                                                                b2n.ir/888507قابل مشاهده در نشانی: 

 ی،عوال  یشورا 24/1/1389مورخ  111مصوب جلسه « ها و ضوابط نشر کتاباهداف، سیاست»مصوبه  مثال برای.22
                                                                                                  b2n.ir/675300:نشانیقابل مشاهده در 

هنرمنودان در   یون ا یابیو ضووابط ارزشو   یسونت  یهنرمنودان هنرهوا   یابیارزشو  یشوورا  یلناموه تشوک  یینآ»مانند  .23
ی، قابول مشواهده   عوال  یشوورا  21/1/1381مورخ  411مصوب جلسه  «یصناع یو هنرها یکتابت، نگارگر یهارشته

                                                                                                                 b2n.ir/605922در نشانی:

: هووای مجلووس شووورای اسووالمی بووه نشووانی   سووامانه قوووانین و مقووررات مرکووز پووژوهش   در مشوواهده قابوول .24
b2n.ir/987962                                                                                                                              

 بور  مووادی  حواوی  کوه  اسوالمی  شورای مجلس مصوبات به متعددی موارد در نگهبان شورای فقهای نمونه برای .25
نگهبوان در   شوورای  مثوال،  عنووان  به. کنندمی وارد شرع خالف ایراد باشند، 13/2/1311 مصوب تجارت قانون مبنای

خصوص الیحه تأسویس صوندوق بیموه همگوانی حووادع طبیعوی        در 4/8/1395 مورخ 2111/112/95شماره  نظر
ماده الحاقی یک، چوون قوانون تجوارت حواوی موواد       -5»مقرر داشت:  یاسالم یمجلس شورا 14/1/1395مصوب 

 قابول مشواهده در تارنموای:     «است، لذا اطالق ارجاع به قانون مذکور خالف مووازین شورع شوناخته شود.     یرشرعیغ

b2n.ir/529502                                                                                                                                
فعوال در   یتخصصو  هوای یتوه و کم هوا یأتصادره در ه یو قطع ییو آراء نها یماتآن دسته از تصم -واحدهماده» .26

 یمراکوز آموزشو   یرهوا و سوا  و دانشگاه ی، درمان و آموزش پزشکبهداشتو  یو فناور یقاتعلوم، تحق یهاوزارتخانه
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 یانضوباط  یتوه و کم یداسوات  یو انتظوام  ممیوزه امنواء،   هاییاته ییو آراء نها یماتمصوب، از جمله؛ تصم یو پژوهش
بوورس   ی،لمو ع یرشو پوذ  یوابی ارتقاء، ارز ی،در خصوص بازنشستگ ییو آراء نها یماتتصم ینو همچن یاندانشجو
صوادر   یو پژوهشو  یآموزشو  ی،علمو  یتخصصو  ئونکه صرفاً در رابطه بوا اموور و شو    یو فرصت مطالعات یاندانشجو

قابول مشواهده در   « نخواهود بوود.   ییمراجع قضوا  یرو سا یعدالت ادار یواندر د یدگیو رس یتشده باشد، قابل شکا
 تارنمای:

                                                                                                                                 b2n.ir/376442 
صوورت کوه   قطعیوت حکوم بودین    4در ماده  -1»شورای نگهبان:  12/11/1314مورخ  5112نظر شماره  1بند  .27

قابول مشواهده در تارنموای:    « محکوم را از حق تظلم به مقامات قضایی محروم نماید مغایر با مووازین شورعی اسوت.   
b2n.ir/848560                                                                                                                                 

 b2n.ir/105619                                                                                       :یقابل مشاهده در تارنما .28
در  ،یاساسو  قوانون  چهوارم  اصول  به با توجه ها با شرعاز آن یمواد یا و مقررات ینقوان یرتمغا اعالم -19 ماده» .29

نوود   موذکور در اصول   یهوا مودت  و تابع یابدیم انجام نگهبان یشورا یفقها یتاکثر باشد توسط یمقتض که هر زمان
   b2n.ir/147797                                               :نشانیقابل مشاهده در . . ...«باشدینم یاساس قانون و چهارم

 اعوالم  بیاینود  شورع  خوالف  راهوا  آن زموان  هر مقررات و قوانین مورد در توانندمی نگهبان شورای فقهای...  -2» .31
موظف است کوشش کنود حکوم هور دعووا را      یقاض»: 111 . اصل(81: 1391 ی،صفهانا یکوهی و )فتح...«  کنند نظر

 و نمایود  صوادر  را قضویه  حکوم  معتبور،  فتواوای  یوا  اسوالمی  معتبور  منابع به استناد با نیابد اگر و بیابد مدونه یندر قوان
 امتنواع  حکوم  صودور  و دعووا  بوه  رسویدگی  از مدونوه  قووانین  تعوارض  یا اجمال یا نقص یا سکوت بهانه به تواندنمی

 «.ورزد

 «مصلحت نظام. یصمجمع تشخ یقاز طر یست،قابل حل ن یحل معضالت نظام که از طرق عاد -8» .31
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