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Abstract
The, Guardian Council in his procedure, has sometimes paid attention to moral values and Islamic criteria to examine the conformity of
the approvals with constitution and Islamic criterion. Should the Guardian Council be sensitive to the moral provisions of the constitution or the
moral precepts that have a firm religious basis. This study intends to show
how the Guardian Council safeguards the ethical principles of the constitution and Islamic criteria. This study will be done through descriptiveanalytical method and study of constitution, the opinions of the Guardian
Council and legal books and documents. The research findings indicate
that although guarantee of the moral principles is not explicitly predicted in
the Constitution for the Council, its critical role in safeguarding the ethical
values within the task recognized by the Constitution cannot be denied. Although the functioning of the Guardian Council in this regard is criticized
in some cases; this body is the protector of rule of law as the guarantee of
moral values and proper functioning of the pubic power in this regard. In
addition, it plays the key role in preserving the morality and ethic. This is
fulfilled through conforming the approvals of the parliament with religion
and constitution, commenting on the public regulations and interpretation
of the principles of constitution.
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چکیده

شورای نگهبان در رویه خود ،برای بررسی مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی،

گاه به احکام اخالقی قانون اساســی و شرع توجه نشــان داده است .اما آیا شورای نگهبان

نسبت به تصريحات اخالقی قانون اساسی یا احکام اخالقی که دارای پشتوانه استوار شرعی
هســتند ،باید حساسیت نشان دهد؟ این تحقیق بر آن است که نشان دهد ،شورای نگهبان

چگونــه در وظایف متعدد خود به پاســداري از تصريحات اخالقي قانون اساســي و شــرع

میپــردازد .پژوهش حاضر بــا روش توصيفي  -تحليلي و با مطالعه قانون اساســي ،آراء و

نظريات شــوراي نگهبان ،کتب و اســناد حقوقي مورد بررسی قرار خواهد گرفت .یافتههای

تحقیق بیانگر آن اســت که هرچند وظیفه تضمین اصول اخالقي بهصراحت در متن قانون
اساســی برای شــورا پیشبینینشــده ،اما نمیتوان منکر نقش حیاتی شورای نگهبان در

پاســداری از ارزشهای اخالقي در بطن وظایفی شــد که قانون اساســی برای این نهاد به

رســمیت شناخته است .اگر چه در پاره ای از موارد انتقاداتی بر عملکرد شورای نگهبان در
این زمینه وارد میباشد؛ اما شــورای نگهبان حافظ حاکمیت قانون بهعنوان تضمینکننده
ارزشهای اخالقي و کارکرد صحیح قوای عمومی در این راستاســت و نقشــی اساســی در
حفظ اصول مرتبط با اخالق را ایفا نموده است .این مهم از طریق تطبیق مصوبات مجلس با

شــرع و قانون اساسی ،اظهارنظر در باب مقررات دولتی و تفسیر اصول قانون اساسی تحقق

یافته است.

واژگان کلیدی :شورای نگهبان ،قانون اساسی ،اخالق ،شرع ،نظریات تفسیری.

 .1استادیار ،گروه حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
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قانون اساســي به عنوان یک سند حقوقي ،سیاسی و اخالقی ،علیاالصول باید
از برتری واالیی در مقابل قوای حکومتی برخوردار باشــد .لذا حفظ و مراقبت از قانون
اساســی ،باید بر عهده مقام شامخ صالحی باشــد که از طریق نظارت ،به پاسداری از
آن بپردازد .شــاید تصور شود که چون قوه مقننه از نمایندگان منتخب مردم تشکیل
میگردد ،مسئول این امر باشد .لیکن مجالس قانونگذاری الزاماً بهترین سنگر مقابله
با اســتبداد نیســتند و خود آنان نیز به یک نگهبان و کنترلکننده نیاز دارند .درواقع
امروزه قانون مانند گذشــته مظهر اراده عمومی و ملی نیست ،بلکه در عمل مشاهده
شــده که یک حزب یا جناح سیاسی با در دست داشتن دو قوه مقننه و مجریه ،قانون
دلخواه خود را در پارلمان ،برخالف قانون اساسی به تصویب میرساند و اجرا میکند.
به همین خاطر ایجاد و تأســیس این نهاد عالی با اســتقالل و عدم وابستگی به قوای
ســهگانه و سایر نهادهای حکومتی ،در جهت رعایت اصول قانون اساسی و ارزشهای
اخالقی حاکم بر جامعه ،نوآوری و ابتکار نظامهای حقوقی معاصر به شــمار میآید .به
بیاندیگر نظامهای حقوقی مجموعه ســازمانها ،سازوکارها ،آیینهایی برای تضمین
برتری قانون اساسی به کار میبرند تا از هر نوع تخطی و تجاوز به عرصه قانون اساسی
جلوگیری نموده و راه را بر قوانین و مصوباتی که از طرف مجلس وضعشــده و مغایر
با این هنجار برتر هســتند را مسدود نمایند .در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
وظیفه نظارت اساســی و شــرعی بر انطباق مصوبات مجلس شورای اسالمی با قانون
اساسی و شرع ،به شورای نگهبان سپردهشده است.
اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است که در گفتمان انقالب اسالمی ایران،
حقوق اساسی به عنوان عالی ترین سطح هنجارهای حقوقی در کشور در چارچوب اهداف
و آرمان های اخالقی شکل گرفته و ادامه می یابد .نفی ظلم و خودکامگی ،حفظ کرامت
ارزش های انســانی ،احترام به حقوق بنیادین همه افراد ،برابری و برادری ،عدالت ،وفای
به عهد ،نظم و ...همگی اصول اخالقی و شرعی هستند که در قالب حقوق اساسی مدرن،
چهــره قانونی به خود گرفته اند و حکایت از ایــن مهم دارد که نقش اخالق در ترویج و
تحکیم حقوق اساســی ،نقشی بی بدیل و در عین حال مغفول است .در نظامهای غربی
توجه بیش از اندازه به محوریت قانون و حقوق فردی و در نظام اسالمی اکتفا به قواعد
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فقهی ایــن ایده را در ذهن ایجاد می کند که اخالق در این حوزه حضور پررنگی ندارد.
این در حالی است که اخالق به همان اندازه که برای اصالح و سعادت فرد نیاز است ،در
اصالح جامعه نیز ضرورتی انکارناپذیر است(فقیهی .)151 :1391 ،از این روست که قانون
اساســی جمهوری اسالمی ایران با تاسی از شــرع مقدس اسالم ،اصول مختلفی(اصول
 1 ،2 ،3 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،14و )...را به رشــد فرهنگ اخالق اسالمی و کرامتهای
انسانی اختصاص داده و به رعایت آنها تاکیدات فراوانی داشته است .این در حالی است
که پاسداری ،حفظ و مراقبت از اخالق ،نمیتواند به عنوان وظیفه مستقلی برای شورای
نگهبان تلقی شــود .اما آیا شورای نگهبان نســبت به تصريحات اخالقی قانون اساسی
مســئول نیست؟ یا نسبت به احکام اخالقی که دارای پشــتوانه استوار شرعی هستند،
نباید حساسیت نشان دهد؟
با توجه به شــمای فوق ،مسئله جایگاه اخالق میتواند در آرا و نظریات شورای
نگهبان از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد .لذا هدف مقاله حاضر بر آن است که با اثبات
مســئولیت شورای نگهبان در پاســداری از تصریحات اخالقی قانون اساسی و شرع ،به
تبیین عملکرد شــورا در این خصوص بپردازد .فرض بر این است که در برخی از موارد،
در رویه عملی شــورای نگهبان خالءها و کاستیهایی بر مبنای رویکرد اخالقی اتخاذی
با نظریات تفســیری و انطباق مصوبات مجلس و مقررات دولتی با شرع و قانون اساسی
وجود دارد .در این راستا ،پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی در پی پاسخ به این
سواالت است که چگونه شورای نگهبان در وظایف متعدد خود به پاسداري از تصريحات
اخالقي قانون اساسي و شرع میپردازد؟ رويكرد اخالقي شوراي نگهبان در تفسیر اصول
قانون اساســي بر چه نظریهای استوار بوده اســت؟ و منجر به چه نتايجي شده است؟
جهت پاســخ به سؤاالت مطرحشده ابتدا نســبت اصول اخالقی با قانون اساسی و شرع
بررســی می شود (بند  )1سپس طرق پاســداری شورای نگهبان از اصول اخالقی قانون
اساسی با ذکر نمونههایی از عملکرد شورا در تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و
شرع ،استعالمات فقهی دیوان عدالت اداری و نظریات تفسیری مورد تجزیهوتحلیل قرار
میگیرد (بند .)2سپس مســائل ساختاری فراروی شورای نگهبان و چالشهایی که در
جهت تضمین اصول اخالقی قانون اساســی با آن روبروست ،واکاوی میشود (بند  )3و
درنهایت مهمترین نتایج بحث همراه با پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.
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قانون اساســی سرسلســله منابع حقوقی و مبین بنیادهای اساسی یک جامعه
سیاســی و تنظیم کننده نهادهای قدرت ،تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان
درچارچوب ارزش های اخالقی اســت که خود را به عنوان مهم ترین متن رســمی یک
جامعه سیاسی به رخ اســناد و مقررات دیگر می کشاند .اما منظور از اخالق چيست؟ و
چه مناسبتي با اصول قانون اساسي و موازين شرعي دارد؟

.1-1تعریف اخالق

اخالق در تعریف اصطالحی ،دانشــی اســت که صفات نفســانی خوب و بد و
رفتارهای متناسب با آنها را معرفی می کند و شیوه به دست آوردن صفات خوب و انجام
اعمال پسندیده و دوری از صفات بد و کردار ناپسند را نشان میدهد (هدایتی:1393 ،
 .)123به بیان بهتر اخالق متشــکل از قواعدی است که به کمک آن افراد خیر را از شر
تشخیص دهند .اخالق در حکومت دموکراتیک شامل قواعدی است که حاکمان را قادر
به اتخاذ تصمیم درست می کند و معیاری است برای شهروندان که درستی یا نادرستی
و حتی فســاد حاکمان را می توان از آن طریق ارزیابی کرد؛ لذا پایهای برای مشروعیت
بخشــی به حکومت به شــمار می رود (حبیب نژاد .)210 :1398،مطابق تعریفی که از
اخالق ارائه شــد ،برخی از مصادیق آن در اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
بدین ترتیب است؛ جمهوری اســامی ایران نظامی بر پایه کرامت وارزش واالی انسان
و آزادی توأم با مســئولیت او در برابر خداست(بندشــش اصل دوم) .هرگونه ستمگری
و ستم کشــی و سلطه پذیری وســلطهگری نفی گردیده است(بند شش اصل .)۲محو
هرگونه اســتبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛(بند شــش اصل  )۳تامین آزادی های
سیاسی واجتماعی درحدود قانون؛(بندهفت اصل )۳رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات
عادالنــه برای همه(بند نه اصل)۳؛ تامین حقوق همــه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد
امنیت قضایی عادالنه برای همه و تســاوی عمــوم در برابر قانون؛(بند چهارده اصل )۳
توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون بین همه مردم؛(بندپانزده اصل )۳وظیفه دولت
شناخته شدهاست.

محمد مظهري ،فرزاد جنگجوي

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق /شماره  /3پاییز 1400

همچنیــن دولت موظف اســت همه امکانات خــود را جهت ایجاد محیط
مساعد برای رشــد فضايل اخالقی براســاس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر
فســاد و تباهی به کار بندد (بند یک اصل)۳؛ دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی
از منکر وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به يکديگر ،دولت نسبت
به مردم و مردم نســبت به دولت دانســته شده اســت(اصل  .)8هیچ مقامی حق
ندارد به نام حفظ اســتقالل و تمامی ارضی کشــور آزادی های مشروع را هر چند
با وضع قوانین ومقررات ســلب کند(اصل .)۹دولت و مسلمانان موظفند نسبت به
افراد غیر مســلمان با اخالق حســنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق
اساســی آنان را تا مادامی که علیه اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئه نکنند،
رعایت کند(اصل  .)۱۴تفتیش عقاید ممنوع است ،هیچ کس را نمیتوان به صرف
داشــتن عقیده ای مورد اعتراض و مواخذه قرار داد(اصل .)۲۳تشــکیل اجتماعات
و راهپیمایی ها بدون حمل ســاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد
اســت(اصل .)۲۷هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است.
اجبار شــخص به شهادت اقرار و سوگند مجاز نیســت و چنین شهادت و اقرار و
ســوگندی فاقد ارزش واعتبار است (اصل .)۲۸این اصول و بسیاری از اصول دیگر
قانون اساســی گویای این واقعیتند که نظام جمهوری اســامی ایران در راستای
دستیابی به آرمانهای اخالقی شکل گرفته است و سعادت انسان در کل جامعه
بشری را آرمان خود می داند(اصل  )۱۵۴و حرکت در راستای این غایت میبایست
همواره در تمامی عرصههای حقوقی ،سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرارگیرد.
بــا این توضیحات میتوان گفت توجه به اخالق اســامی ،مهمترین مبنای
شــکل گیری حقوق اساسی جمهوری اســامی بوده و این مهم درجای جای اصول
قانون اساســی مورد توجه قرار گرفته اســت .البته منظور ازجایگاه اخالق درحقوق
اسالمی تنها به عنوان یکی ازمنابع حقوق درکنار دیگر منابع آن نیست ،بلکه اخالق
مبتنی بر اصول کلی و با ارزشــی اســت که مبنا و شــالوده قواعد حقوق اساسی را
تشــکیل می دهد .این امر نه به معنای یکی دانســتن اخالق و حقوق اساسی ،بلکه
به معنای تقدم اخالق بر نظام سیاسی و حقوقی است(فقیهی.)163-164 :1391 ،
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مســئله قابل تأمل ،کم توجهی در شناســایی نسبت اخالق با قانون اساسی و
شــرع اســت .در این زمینه شاید تنها به مصادیق اندکی اشــاره شود .به عنوان مثال
نویســندگانی با طرح مفهوم مهندسی قانون اساسی به نقش اخالق در قانون اساسی
اشــاره ای کردهاند .هدف مهندسي قانون اساسی ،اتکا به مدلی تحلیلی است که با آن
بتوان رفتارهای سیاسی و همچنین واکنش افراد را نسبت به قواعد قانون اساسی پیش
بینی کرد(آقایی طوق و کدخدایی .)۶۴ :۱۳۹۰ ،این نویسندگان مبتنی بر ایده منابع
مادی قانون اساســی یادآور می شوند که اخالق در کنار نظریه فقهی ،تاریخ ،فلسفه و
اموری از این دست ،یکی از منابعی به شمار می رود که قانون اساسی ،ماده و محتوای
خود را از آن اخذ میکند .هر یک از بخش های نظام حقوق اساســی ،شاید مبتنی بر
یکی از این منابع مادی نوشته شود ،اما نگارش قانون اساسی یا حتی تفسیر آن ،تنها
با اتکا به یکی از این منابع پذیرفته نیســت .آنها از همین منظر به نقد کتاب «قانون
آزادی :قرائت اخالقی از قانون اساســی آمریکا» دورکین پرداخته اند ،چرا که «صرف
ارائه پاســخ های مناســب اخالقی (یا انواع دیگر پاسخ ها) به مسائل حقوق اساسی را
نمی توان پایان کار محسوب کرد .برای تدوین یک قانون اساسی ،باید تکنیک استفاده
از هر یک از این منابع را دانســت» .این دو نویســنده بر این باورند که بروز اخالق در
قانون اساسی ،عموما در اصول بنیادی یا همان حقهای شهروندی است .نشانه هایی از
امکان نظری چنین مطالعه ای وجود دارد .به عنوان مثال مرحوم عمید زنجانی درباره
محتوای قانون اساســی می نویسد« :مســائلی چون امنیت عمومی ،سیاست خارجی،
اهداف نظام سیاســی ،دین ،خانواده ،آموزش ،تربیت بدنی  ...گر چه در رابطه مستقیم
با هدف اصلی قانون اساســی نیستند که تنظیم قوا و نهادهای عمومی و رژیم سیاسی
اســت ،اما اثر انکارناپذیری در اهداف و وظایف سیاسی و نهادهای تشکیل دهنده آن
دارنــد که در مجموع راهبرد اصلی رژیم سیاســی را تعیین مــیکنند .بنابراین نباید
مســائل قانون اساســی را به اصول و قواعدی اختصاص داد که به طور مستقیم مبین
ســاختار حکومت و نهادهای عمومی رژیم سیاسی هســتند  ...مسائل قانون اساسی
اختصاص به نظام سیاســی نداشــته و در قلمروی وسیع تر شــامل نظام اقتصادی و
اجتماعی نیز می شود ».البته این مفهوم به ویژه در پیوند نوع نظام سیاسی ایران که

محمد مظهري ،فرزاد جنگجوي

 .2مبانی و طرق پاسداری شورای نگهبان از اصول اخالقي قانون اساسي و شرع
 .1-2مبانی پاسداری شورای نگهبان از اصول قانون اساسی و شرع

میتوان مبانی پاســداری و تضمین شورای نگهبان ،از ارزش اخالقی مندرج در
قانون اساسی و شرع را از دو بعد وظیفه اخالقی حکومت و استلزامات عقلی بحث کرد.
بدین ترتیب که وظایف اخالقی نظام سیاســی ایران از همان مقدمه 1قانون اساسی آغاز
می شود؛ به عنوان مثال آنجا که در مقدمه خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه ایران
خوانده شده و به عنوان تکلیفی اخالقی ،منع استفاده ابزاری از زن و شیءانگاری او به
 .1هر چند مقدمه قانون اساسی دارای ارزش هنجاری و قابلیت استنادپذیری ندارد ،اما بیان موضوعاتی از جمله اخالق
در آن تأکید خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را نشان می دهد.
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در ردیف نظام های مذهبی طبقه بندی می شود ،اهمیت مییابد .یکی از نویسندگان
معتقد اســت« :در یک جامعه مذهبــی اداره حکومت باید بر مبنای اخالقی پذیرفته
شــده آن مذهب باشــد» .وی چنین اخالقی را متکی به سه منبع جامعه ،مذهب و
انسان میداند(حبیب نژاد 211 :1398،و.)212
عالوه بر مواردی که اشــاره شــد ،قانون اساســی به عنوان یــک نقطه مرکزی
اســتراتژیک برای محدود کردن قدرت به کارمی رود ،نقشــی که برای قانون اساســی
درتحدید قدرت تعریف میشــود ،به عبارتی نقشی اخالقی است .چراکه زمینهی تعدی
و بهره برداری نادرســت از قدرت را از بین می برد .درعین حال باید به این نکته توجه
داشت که قانون اساسی خوب باید قادر به ایجادتعادل در بین نیروهای اجتماعی باشد.
ایجاد چنین تعادلی جز از طریق شناسایی هنجارهای اجتماعی و اخالقی مرسوم جامعه
امکانپذیر نیســت .به همین دلیل اســت که اندیشمندان سدههای جدید نظیر روسو و
کانت ،قانون اساسی را عامل ســازگاربخش آزادی و قدرت یا به تعبیری دولت قانون و
دولت افراد میدانند(.کاستیلیون )325 :1384 ،لذا در نظام جمهوری اسالمی ایران که
حکومتی دینی با نظام اخالقی اســامی شناخته میشود ،اخالق به عنوان یکی از منابع
قانون اساسی ،اصول شرعی ،در بردارنده حقوق و آزادی های شهروندان و تحدید کننده
قدرت ،باید مورد توجه مضاعف همه نهادها از جمله در آراء و نظریات شــورای نگهبان
قرار گیرد.
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میان آمده است .اصل غایت بودن انسان ،به عنوان یک اصل بنیادی اخالقی ،صریحاً و در
مورد زنان اشاره شده است .کرامت انسانی به عنوان یک پایه و رهنمون اصلی زمامداری ،به
جایگاه زن محدود نیست .در اصل دوم قانون اساسی که اهداف و زیربناهای نظام سیاسی
ایران «کرامت و ارزش واالی انســان و آزادی» او به عنــوان یکی از پایه های ایمانی نظام
بیان میشــود .وصول به این هدف نیز جز از یک طریق اخالقی ،یعنی «منع ســتمگری و
ســتم کشی» ممکن نیست .وظيفة زمامداری بر اســاس اخالق ،در اصول مقدماتی دیگر
قانون اساســی نیز بیان شــده ،از جمله صریحترین آنها ،در بند نخست اصل سوم می توان
اشاره کرد که هم به مفهوم مثبت اخالق و هم به مفهوم منفی آن (نفى مظاهر ضد اخالق)
توجه شده است .در بند فوق الذکر یکی از تکالیف دولت ،راجع به بحث اخالق دانسته شده
اســت .در این اصل میخوانیم« :دولت جمهوری اســامی ایران موظف است برای نیل به
اهداف مذکور در اصل دوم ،همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد .1 :ایجاد محیط
مساعد برای رشــد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كليه مظاهر فساد و
تباهی  ». ...بنابراین از تکالیف و وظایف دولت در نظام جمهوری اســامی کمک به رشــد
فضایل اخالقی و گســترش فضای اخالقی است و به این منظور دو راهبرد ایجابی و سلبی
را مدنظر قرار داده اســت؛ جنبه ایجابی توجه به ایمان و تقوی که میتواند در دو ســاحت
ایمــان فردی و تقوای جمعی مورد توجه قرار گیرد و جنبه ســلبی که نفی مظاهر تباهی
و فســاد بوده که آن هم کلی است و شــامل همه مصادیق آن میشود .این اصل در پیش
نویس قانون اساسی این گونه بود که جمهوری اسالمی ایران در استقرار جامعه توحیدی،
معنویت و اخالق اســامی را مبنای روابط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی قرار می دهد که
نشــان می دهد تدوین کنندگان پیش نویس بر آن بودند کــه اخالق باید از مبانی اصلی
تنظیم تمام روابط اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی جامعه باشد(حبیب نژاد)221 :1398،؛
از این رو ،شــورای نگهبان هم جزوی از دولت مورد اشاره در اصل سوم به شمار می آید و
طبق بند اول اصل مذکور موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای
رشــد فضایل اخالقی به کار گیرد .به همین خاطر است که شورا در موارد متعدد مصوبات
مجلس را با بند  ۱اصل ســوم که وظیفه دولت را ایجاد محیط مســاعد برای رشد فضایل
اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهی میداند؛ مغایر اعالم
کرده است( .موسی زاده.)۲۷ :۱۳۹۰ ،

محمد مظهري ،فرزاد جنگجوي

 .2-2طرق پاسداری شورای نگهبان از اصول اخالقي قانون اساسي و شرع
طرق پاسداری اصول اخالقي قانون اساسي و شرع از طریق موارد زیر اعمال میگردد:
1. https://www.shora-gc.ir/fa/news/4030/
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البته درباره این رویه شــورای نگهبان می توان از منظر اســتلزامات حقوق اساسی نیز
زبان به نقد گشود؛ شورای نگهبان ،ورودی جدی و مستقیم به مسئله اخالق و انطباق
مصوبات با اخالق نداشــته اســت .نمیتوان این کار شورای نگهبان را نقدپذیر دانست.
اگر چه دبیر شــورای نگهبان ،تأکید این نهاد را بر ســه اصل «شرع ،اخالق و قانون»
مــیداند (جنتی .)۱۳۹۴1 ،این تأکید بر اخالق ،خود شــاید تجلی یک راهبرد تصمیم
گیری شــورای نگهبان باشــد و نه اینکه جزیی از وظایف شــورای نگهبان تلقی شود.
طبیعتاً وظایف شــورای نگهبان ،طبق تصریح قانون اساسی ،به عدم مغایرت مصوبات
با شــرع و قانون اساسی محدود اســت .تطبيق مصوبات با اخالق ،نمیتواند به عنوان
وظیفه مســتقلی تلقی شود .لکن وقتی شــورای نگهبان به تطبیق مصوبات مجلس با
قانون اساســی و شرع که در بردارنده ارزشهای اخالقی پرشماری هستند ،میپردازد،
بدیهی است ،نســبت به تصریحات اخالقی قانون اساســی نیز مسئول بوده و بایستی
نسبت به احکام اخالقی که دارای پشتوانه استوار شرعی هستند ،حساسیت نشان دهد.
طبیعتاً چنین است و شورای نگهبان با یک رشته تحلیل نسبت به این احکام اخالقی،
مسئولیت خود را نشان می دهد(حبیب نژاد.)226 :1398،
حال این سوال مطرح می شود که شورا باید مکارم اخالق را مورد توجه قرار دهد
یا اخالق متعارف جامعه؟ پاسخ اینکه وقتی از اخالق سخن گفته می شود ،در واقع تالش
بر این است که رفتار تحت هدایت دلیل قرار گیرد ،یعنی عملی انجام شود که بهترین و
بیشــترین دالیل به نفع انجام آن کار وجود داشته باشد و در عین حال برای منافع همه
ارزش یکســان قائل شــود .به همین ترتیب از شورای نگهبان انتظار می رود که به
افراد
ِ
این حداقل پایبند بوده و با در نظر گرفتن ادله عقلی و ارزش یکسان قائل شدن به منافع
همه افراد در رد و قبول مصوبات از اخالق کمک بگیرد .بنابراین شــورا باید با ادلههایی
که له انجام آن عمل به عنوان یک عمل اخالقی اقامه شده است -خواه از اخالق متعارف
خواه از مکارم اخالق -به درستی یک عمل اخالقی برسد.
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 -1پاسداری از احکام اسالمی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسالمی با آنها (اصول
چهارم ،نود و یکم)  -2پاســداری از اصول قانون اساســی ازنظر عدم مغایرت مصوبات
مجلس با آن(اصل هفتاد و دوم ،نود و ششــم  -3تشــخیص مغایــرت یا عدم مغایرت
مصوبات دولتی با موازین شــرع (ماده  87قانون دیوان عدالت اداری)  -4تفسیر اصول
قانون اساســی (اصل نود و هشــتم) .با توجه به مطالبی که اشاره شد ،در بطن وظایفی
چون تطبیق مصوبات (مجلس و دولت) با قانون اساســی و شــرع و تفسیر اصول قانون
اساسی ،پاســداری تقنینی از اصول اخالقي قانون اساسي بهعنوان یک وظیفه بنیادی،
بهطور ضمنی به این نهاد ســپردهشده است .در ادامه به تفکیک به تحلیل این مسائل
پرداخته خواهد شد:

 .1-2-2تطبیق قوانین و مقررات با قانون اساسی و شرع

شورای نگهبان ،بهمنظور پاســداری از احکام اسالم و قانون اساسی و از جمله
احکام و اصول مربوط به اخالق ،مصوبات مجلس شــورای اسالمی را کنترل میکند .به
بیاندیگر ،یکی از اهداف اصلی تشــکیل این شورا ،اراده قوه مؤسس(مجلس مؤسسان
تدوین قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران) در راستای تضمین اصول اخالقي است؛
یعنی شورای نگهبان هنگام بررسی مطابقت قانون عادی با احکام اسالم و قانون اساسی،
توجه خود را به موارد زیر معطوف مینماید:

 .1-1-2-2تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی

قانون اساســی هر کشور محور اصلی نظام سیاســی ،اخالقی ،حقوقی (مدنی)
کشور و انتظام بخش همه شئون حکومت و تعیینکننده روابط اصلی قوای عالی عمومی
جامعه اســت ( )Fellman, 2014:33و اجرای دقیق آن میتواند همه راههای استبداد
و خودکامگی را مســدود و به رشــد اخالقي جامعه منجر شــود .در واقع قانون اساسی
تضمین کننده آزادی ،کرامت انســانی(اخالق) و حقوق شهروندان است(مدنی:1386 ،
 .)23بهاینترتیب که در دول قانونمند ،قانون اساســی نوشــته همواره بهعنوان ضامن
كرامت اخالقی و انســاني (اعم از فردی و عمومی) در برابر دولت تلقی می شود و افکار
عمومی آن را بهعنــوان ابزاری برای محدودیت قدرت دولت در جهت تضمین حقوق و
آزادیهای شهروندان می شناسد(.)Abiodun Dada,2012:16
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همانطور که بیان شــد ،اصول متعدد قانون اساســي به بیان مؤلفههای اخالق و رشــد
اخالقی شهروندان اختصاصیافته و وظیفه خطیر حمایت ،تضمین و پاسداری تقنینی از
اساسی مجلس شورای اسالمی ،بر عهده شورای
این اصول در برابر مصوبات خالف قانون
ِ
نگهبان اســت .بهبیاندیگرصرف وجود قانون اساســی یکی از معیارهای تضمینکننده
اخالق میباشــد ،اما برتری و حاکمیت آن باید از طریق نظــارت مقام صالحی تضمین
شود .چراکه نظارت بر تطابق قوانین با قانون اساسی ،شرط اساسی دولت مبتنی بر قانون
میباشد و در صورت نبود چنین اصلی ،محتوای قانون اساسی چیزی بیش از یک حضور
نمادین نخواهد بود (شوالیه .)84 :1378،هیچیک از قوای سه گانه صالحیت و توان الزم
را بــرای این مأموریت ندارند ،زیرا عالوه بر تفوق کامل یک قوه بر قوای دیگر و تداخل و
اختالل در امور قوا ،خطر اســتبداد و دیکتاتوری را به همراه دارد و برتری قانون اساسی
را مخدوش میکند(شفیعی فر .)29 :1394 ،از اینرو حقوقدانان هنگام بیان قوای حاکم،
ضرورت پیشبینی قوای مؤســس را اعم از قوه مؤسس ناظر و قوه مؤسس قانونگذار از
نظر دور نداشــته اند .اما چگونه شــورای نگهبان میتواند از اصول اخالقی که در قانون
اساسی برای رشد کرامت انسانی به رسمیت شناختهشده است ،پاسداری نماید؟
مجلــس در حدود قانون اساســی حق وضع قوانین در امــور جامعه را دارد .اما
ممکن است قوانینی که تصویب میشوند ،مغایر با اصول اخالقی باشند که قانون اساسی
مقرر داشــته است .بر این اساس ،به اســتناد اصل نود و چهارم قانون اساسی ،مصوبات
مربوط به قوانین مجلس باید بدون استثناء به شورای نگهبان فرستاده شوند؛ اما ،شورای
نگهبان میتواند آن را با قانون اساســی مغایر دانســته و از این طریق دوباره آن را برای
انجام اصالحات به مجلس بازگرداند .پس میتوان گفت شــورای نگهبان دارای گونهای
حق وتوی تعلیقی بر مصوبات مجلس اســت (قاضــی )125 :1375 ،و مجلس ضرورتاً
باید موارد ایرادی شــورای نگهبان و مغایرت آن را با قانون اساســی در نظر گرفته و آن
را اصــاح نماید و یا بهکلی از مصوبه خود صرفنظر نماید .فرآیند اصالح مصوبات و در
نظر گرفتن ایرادات شورا میتواند در رابطه با همان تصریحات اخالقی باشد که از طریق
مصوبات مجلس ،محدود ،مضیق یا نقض شــدهاند .بهبیاندیگر ،نقش شــورای نگهبان
در تضمین تصریحات اخالقی قانون اساســی بدین نحو اســت که برای حفظ قداســت
حاکمیت قانون اساسی که مبین اخالق جامعه است ،بهعنوان یکنهاد عالی و برتر از
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قوای سهگانه ،از طریق مطابقت قانون عادی با قانون اساسی ،مانع تصویب هرگونه قانون
مغایر با قانون اساســی و ازجمله اصول مربوط اخالق میشود (هاشمی .)65 :1386 ،از
این رو عمل شــورای نگهبان را حفاظت از اصول مربوط به تصریحات اخالقی می دانند
که در موارد متعدد با اســتناد به آنها ،مصوبات مجلس شورای اسالمی را خالف قانون
اساسی اعالم نموده است ازجمله:
سرشــت مردم ساالري ،مســتلزم برابري افراد در حقوق و تکالیف است .زمینه
اصلی و اساســی حقوق و آزادیهای شهروندان و رشــد اخالق و كرامت انساني را باید
در برابری انســانها یافت (هاشمی .)216 :1384،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
نیــز در اصول متعدد (اصــول  20 ،19 ،3و  )28تأکید نموده کــه همه افراد ملت در
مقابــل قانون ،از حقوق برابر بهرهمندند و دولت حق ندارد هیچگونه تبعيضی بين آنها
قائل شــود .بر این اســاس ،مصوبه «اليحه لزوم رعايت كاربري مجاز و مقررات احداث
ســاختمان در واگذاري و فروش اراضي براي امر مسكن به شرکتهای تعاوني مسكن»
مورخ  1381/02/11مجلس شــورای اســامی مقرر نموده بــود « :از تاريخ الزماالجرا
شــدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقلو انتقال اراضي به شــرکتهای تعاوني مسكن
كارمندي و كارگري و تعاونیهای مســكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر
مســكن در داخل محدوده (قانوني) شهرها ،شهرکها و شهرهاي جديد موكول به اخذ
گواهي مبني برنداشــتن كاربري معارض و ضوابط ســاختوساز مناسب با نياز و هدف
متقاضيان در اراضي موردنظر از مراجع مذكور در مواد( )2و( )3اين قانون میباشد ».اما
شورای نگهبان با عنایت به اصل مربوط به اخالق (بند 9ماده )3ماده فوقالذکر را مغایر
قانون اساســی دانسته و در نظریه شــماره 439/30/81 :مورخ 1381/02/24 ،تصریح
نموده اســت«:اختصاص منع مستفاد از ماده ( )1به شرکتهای تعاوني مسكن مستلزم
اين است كه شــرکتهای ديگر و انبوهسازان و موارد مشابه از اين منع مستثني باشند
و درنتیجه تبعيض ناروا و مغاير بند ( )9اصل  3قانون اساســي میباشد( ».سامانه جامع
نظریات شورای نگهبان)1
=1. http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmMosavabat.aspx?Onvan=&MozooKol=&Dore
&ShomareName=&ShomareNameNazar=&AzNameShoraNazarDate=&TaNameShor
)aNazarDate=&NatijeNazar=&MatnNazarKo
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امــا نمونه هایی هم وجود دارد که شــورای نگهبان با تأییــد مصوبات مجلس
عملکــردش را در معرض انتقاد قرار داده اســت .در ذیل به یکــی از این نمونهها ذکر
میگردد:
پس از انقالب اســامی با باال گرفتن مالحظات عقیدتی و سیاسی اسناد حقوقی
متعددی در مورد گزینش استخدامی توسط مقامات و نهادهای ذیربط تصویب شد که
مهمترین آنها قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش پرورش مصوب  1374/6/14بود.
این قانون بهموجب قانون مصوب  1375/2/9به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمانها و
مؤسســات و شرکتهای دولتی نیز تسری داده شد .ماده  2قانون مذکور ()1374/6/14
با اشــاره به پارهای از ضوابط و معاییر گزینشــی برای داوطلبان استخدام ،اصل تساوی
افراد در نائل شــدن به مشاغل اداری را تحتالشعاع قرار داده است .در بند  3ماده مزبور
شــرط التزام عملی به احکام اســام و اعتقاد و التزام به والیتفقیه ،حتی مســلمانان
(اهل سنت) را عم ً
ال از دسترسی به مشــاغل عمومی محروم میسازد .جالبتوجه است
کــه تبصره  1مــاده  2اقلیتهای دینی را از ضابطه التزام عملی به احکام اســام معاف
دانســته است؛ درحالیکه با عمومی بودن شرط بند  3این ماده ،این اقلیتهای داوطلب
اســتخدام ،باید معتقد والیت مطلقه فقیه باشــند .این تأکید سبب میشود که استیفای
اصل تساوی شهروندان(رفع تبعیض ناروا در بند( )9اصل  3قانون اساسی) در اشتغال به
مشاغل با مشکل جدی روبرو گردد(هاشمی  .)462 :1384،افزون بر آن ،به استناد اصل
 14قانون اساسی ...« :دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد
غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را
رعایت کنند »....اطالق حقوق انسانی در اصل مذکور و افزون بر آن عدل اسالمی حاکی
از خطمشی ترسیم شده قانون اساسی بوده و رعایت آن تکلیف به شمار میآید.
به اعتقاد برخی از اساتید حقوق عمومی«محدودیت قانونی مذکور در کنار شیوه
اجرایی گزینش و کندوکاوهایی که برای احراز شرایط موردنظر به همراه دارد ،عالوه بر
تفتیش عقیده که قانون اساسی صریحاً آن را ممنوع اعالم داشته ،با اصل تساوی عموم
در برخورداری از حقوق انســانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مقرر در قانون
اساسی مغایرت آشــکار دارد» .اما با اینوجود شورای نگهبان قانون گزینش معلمان و
کارکنان آموزش پرورش مصوب  1374/6/14مورد تأیید قرار داده است.
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یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان میتواند مصوبات مجلس را با آن مطابقت دهد
و از این طریق به صیانت از ارزشهای اخالقی بپردازد ،مسئله موازین شرع است که در
کنار قانون اساســی از اهمیت واالیی برخوردار است .زیرا نظام جمهوری اسالمی ایران
همانگونه که از عنوان آن برمیآید ،حاکمیت اسالم و موازین شرعی را در کلیه امور و
.شئون جامعه از جمله مسایل اخالقی پذیرفته و شورا باید رعایت آنها را زیر نظر بگیرد
در اینجا بهتر اســت ،قبل از بررسی عملکرد شــورا در تطبیق مصوبات مجلس
با شــرع ،به این سئوال مهم پاسخ داده شــود که آیا اخالق از مصادیق موازین اسالم و
شرع یا اصول و احکام مذهب به شمار می آید؟ و آیا هر مساله اخالقی لزوماً شرعی هم
هســت؟ در پاسخ گفته شده است؛ اگر مراد از شرع ،احکام فقهی استنباط شده توسط
فقها باشد و مراد از اخالق ،احکام اخالقی استخراج شده توسط فیلسوفان اخالق باشد،
بین این دو در عالم واقع تالزمی نیســت ،یعنی برخی فتاوای فقهی موجود غیر اخالقی
و برخی احکام اخالقی موجود غیر شــرعی هستند 1.به بیان دیگر اگر مراد بایستگی ها
باشد می توان گفت حکم شرعی نمی تواند خالف اخالق باشد .به عبارت دیگر عدم قبح
اخالقی شرط الزم جواز شرعی است ،اما شرط کافی آن نیست ،یعنی عدم قبح اخالقی
دلیل مشروعیت فعلی نیست .افعال فراوانی اخالقاً قبیح نیستند ،اما مشروع هم نیستند.
البته مراد از قبح اخالقی احکام اتفاقی در این حوزه اســت .اخالق امری عقلی و ماقبل
دینی اســت ،گزارهی دینی باید اخالقی باشد ،اما با توجه به مکاتب متعدد اخالقی ابتدا
می بایســت وضعیت خود را در میان مکاتــب تعیین کرد .به بیان دیگر به صرف ادعای
اخالقی بودن گزاره ای نمی توان حکم به تبعیت دین نســبت به آن کرد و الزم اســت
اینگونه داوری ها بویژه اگر با احکام دینی ناسازگار است با دقت مورد تحقیق قرار داد و
2
از اتفاقی بودن و متقن بودن مبانی آن اطمینان حاصل کرد(کدیور)1392 ،

 .1در اینجا غیر اخالقی به معنای ضد اخالقی و غیر شــرعی به معنای ضد شــرعی نیســت .بلکه منظور این است ،در
مواردی احکام اخالقی غیر مرتبط به شرع اند و نمی توان به آن قید شرعی زد و در مورادی از احکام شرعی غیر مرتبط

با اخالق هستند و نمی توان به آن قید اخالقی زد.

2. https://kadivar.com/10626/
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مطابق اصل چهارم قانون اساسی قوانین و مقررات در کلیه عرصهها باید مطابق
با موازین اسالم باشد و مجلس شورای اسالمی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اسالم
و مذهب رســمی کشور مخالفت داشته باشــد(اصل هفتاد و دوم) ،همه نشانگر برتری
موازین شــرع میباشد .بر این اساس ،جمهوری اسالمی ایران کشوری با رسمیت کامل
دین و مذهب در تمام شئون بوده و دین را بهعنوان پایه و علت وجودی تشكيل حكومت
به رسمیت شناخته اســت كه آن را اصطالحاً حكومت الهي میگویند(هاشمی1386 ،
 .)137:از طرف دیگر ،قرآن که اولین منبع حقوق اســام و فقه امامیه به شمار میرود،
اخالق را به رســمیت شناخته که شورای نگهبان در راستای تضمین آنها اقدام نموده
است و بهطور خالصه برخی نمونهها ذکر میگردند:
بســیاری از رفتارها و تصمیم های کارکنان و مدیران در ســازمان های امروزی،
تحت تأثیر ارزش های اخالقی آنهاست .از آنجا که نیروی انسانی ،چه به صورت فردی و
چه به صورت گروهی و در تعامل با دیگران ،هم چنان مهمترین عامل مزیت رقابتی به
شمار می آید ،قضاوت افراد در مورد درستی یا نادرستی کارها بر کمیت و کیفیت عملکرد
آنان و به تبع آن ،عملکرد ســازمان و در نتیجه موفقیت آن به شدت تأثیر دارد .از این
رو توجه به اصول اخالقی برای ســازمان ها ضرورتی اجتنابناپذیر است(ذاکری:1387،
 .)28بهبیاندیگر بر اســاس شــاخصهایی کارمندان و مدیران شایسته جامعه را باید
انتخاب کرد تا آن نظام یا ســازمان بتواند به آرمانها و اهداف الهی و انســانی مطلوب
خود که همان رشــد تعالی و تکامل اخالقی اســت ،برسد .در این رابطه ماده  15الیحه
کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر میداشت «:متقاضیان اخذ پروانه کارشناسان
رســمی باید واجد شــرایط ذیل باشــند :الف؛ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و
وفاداری بهنظام مقدس جمهوری اســامی ایران .ب :داشتن تابعیت ایرانی .ج؛ نداشتن
پیشینه کیفری مؤثر ،عدم اعتیاد به مواد مخدر ،نداشتن عضویت رسمی در گروهکهای
محارب و مخالف اسالم با تأیید وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران»....
شورای نگهبان در نظریه  80/21/2005مورخ  1380/5/29با صحه گذاشتن بر
موارد اخالقی ماده  15الیحه کانون کارشناســان رسمی را مغایر شرع دانسته و تصریح
نموده است « :انحصار شرایط اخذ پروانه کارشناسی توسط متقاضیان به موارد مندرج
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در ماده ( )15چون مســتلزم دادن پروانه به افراد غیر موثق (و افرادی که ســوء شــهرت
و همچنین اعضــاء گروهکهای غیرقانونی و یا مخالف انقالب و یا اعضا ســاواک منحله
یا اعضاء ســازمانهای جاسوسی یا تشــکیالت فراماسونری و افرادی که همکاری با قوای
نظامی بیگانه علیه جمهوری اســامی ایران دارند یا مبادرت به قاچاق اسلحه و مهمات و
ارز و مواد مخدر نمودهاند یا همکاری در امر قاچاق و یا سوءاستفاده مالی داشته یا مرتکب
اخذ هر نوع وجه یا مالی مســتقیم یا غیرمســتقیم که قانوناً مجاز به دریافت آن نبودهاند
شده باشد و یا افرادی که اشتهار به فساد اخالق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی
عفت و خالف اســام و امثال اینها دارند «موضوع ماده ( )8الیحه بازسازی کارشناسان
رسمی دادگستری مصوب سیزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و شصتوپنج میباشد لذا
خالف شرع تشخیص داده میشود»(.سامانه جامع نظریات شورای نگهبان)1
همانطور که در نظریه شــورای نگهبان آمده است؛ شورا بر اساس موازین شرعی
ازجمله آیه الینال عهدی الظالمین -بقره  124/ماده  15قانون فوقالذکر را مغایر شــرع
دانسته و به مجلس جهت اصالح با معاییر اخالقی شرعی عودت داده است.
امــا افزون بر نمونه ای که ذکر شــد ،مصوبات قانونی هم وجود دارند که بهنوعی
اخالقیات دینی و شــرعی در آن مورد غفلت واقعشــده ،ولیکن شورای نگهبان آنها را
خالف شرع ندانسته است ،ازجمله:
موضوع اصل هشــتم قانون اساسی ،دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر
و همگانی بودن این وظیفه اســت .دعوت به خیر مبتنی بر دو اصل اخالقی اســت :یکی
حکمت و صدق و دیگری لطف و احســان .با دعوت به خیر ،خوبی ها منتشــر و فضایل
تقویت می شوند .راست جویی و راست پویی مستلزم بی تفاوت نبودن به صدق و راستی
در جامعه اســت که با دعوت به خیر حاصل می شــود .بی توجهی و کم توجهی به انتشار
خیرات موجب کم فروغی و نهایتا خاموشــی راستی ها می شود؛ بنابراین دعوت به خیر،
عمل صدیقین اســت .از جانب دیگر ،اصل احسان اقتضا می کند که محسنین دیگران را
نیز در نیکی ها و خیرات شریک کنند .کسی که به خیری رسید و به حقیقتی دست یافت،
کرامت اش اقتضا می کند به دیگران نیز برساند و انفاق نماید .انفاق حقیقت با انتشار آن
1. http://nazarat.shorarc.ir/Forms/FileLoad.aspx?id=s+EFhN8D6cg=&TN=l7tLyhyOo
bj0SooAFUE3m5rC3iufWLR1csaqpt/F9Oo=&NF=bHiIRfspeW0.
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حاصل می شود .امر به معروف ،سهیم کردن محرومان در خوبی هاست و نهی از منکر،
جلوگیری از ســقوط و تباهی و نجات فرد و جامعه از شقاوت است .اگر از زاویه ی نفع
طلبی نیز بنگریم ،به سود جامعه است که از خیرات مادی محافظت و از منكرات مادی
دوری شود؛ زیرا در غیر این صورت جامعه از هم گسسته خواهد شد .بنابر این محافظت
از خیرات ،اصلی حتمی و ضروری برای هر جامعه اســت؛ گرچه شــیوه های محافظت
ممکن اســت متفاوت باشد .اسالم شــیوه ی دعوت را -که در این اصل ذکر شده و به
اخالق کریمانه نزدیک تر است -برگزیده و همگان را ملزم به انفاق معروف و لطف کرده
است (روزبه .)115-114 :1395 ،البته اجرای این حق و تکلیف همگانی نیازمند آداب
و روشهایی است و از رفتار خالف قانون باید احتراز شده و بر اساس موازین اسالمی و
اخالقی باشد (هاشمی .)262-261 :1387 ،مراتب این تکلیف شرعی بر اساس موازین
فقهــی عبارتند از -1:ابراز ناراحتــی و رویگردانی از انجام دهنده عمل -2گفتار نرم-3
گفتار تند  -4زدن فرد مرتکب به شــرطی که هیچ یک از مراتب گفتار تند تأثیر نکند
و در زدن بهگونهای تدریجی و متناســب با آنچه مصلحت است و با نوع عمل همخوانی
دارد ،عمل شود .البته این امر به معنای کشتن و قتل مرتکب عمل نیست .زیرا هدف از
اجرای تکلیف ،انجام معروف یا ترک منکر اســت و شرط وجوب این تکلیف نیز ،امکان
تأثیر اســت ،درحالیکه اگر نوبت به قتل برســد ،هدف و شــرط منتفی خواهد بود .از
طرف دیگر فقها اختیار کشــتن را تنها به دســت امام (حاکم شرع) دانستهاند (امینی و
آیتی )136 :1386 ،و کسی بهصورت خودجوش مجاز به این امر نمیباشد .زیرا حق بر
امنیت جان و زنده ماندن ،بدیهیترین حق آدمی بوده و بهعنوان موهبتی الهی ،یک امر
فطری ،طبیعی و پایه اساســی مجموعه حقوق انسانی به شمار میآید که تعرض به آن
بههیچوجه مجاز نبوده و امری مذموم و ناپســند بهحساب میآید .امنیت جان در این
معنا در واقع اطمینان خاطری اســت که افراد یک جامعه نسبت به جان خود داشته و
به خاطر ســلب آن بیم و هراسی نداشــته باشند .قرآن مجید نیز برای جان افراد ارزش
بســیاری قائل بوده و قتل نفس را بهمنزله کشــتار همه مردم و نجات جان افراد را به
منزله نجات همگان میداند 1.در این کتاب آســمانی ،قتل نفس غیر از مواردی که
برای حفظ سالمت جامعه بر اساس ضابطه حق مقررشده ،ازنظر دنیوی موجد حق
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برای اولیاء دم 1و از نظر اخروی مرتکب غضب خداوندی و عذاب جهنم اســت( 2.هاشمی،
 .)281-276 :1384بنابراین و با توجه به آنچه گفته شد از نظر شرعی حق و تکلیف افراد
عادی مردم در مسئله امر بهمعروف و نهی از منکر ،در حدود پند و اندرز(مراتب تذکاری)
محدود میگردد و اقدامات عملی(همچون قتل و مجازات و ضربوجرح و )..توسط افراد،
عالوه بر آنکه خالف موازین اســامی است ،موجب هرجو مرج در جامعه و تزلزل امنیت
اخالقی و جانی مردم خواهد شد و این امر برای تضمین یک جامعه سالم نمیتواند مورد
قبول باشد(هاشــمی .)263-262 :1387 ،این در حالی است که ماده  31قانون راجع به
مجازات اســامی مصوب  1360/7/21در بند  3مقرر داشته است«:اعمالی که برای آنها
مجازات مقررشده است ،در موارد زیر جرم محسوب نمیشود -3 ...:در صورتیکه ارتکاب
عمل به عنوان امر بهمعروف و نهی از منکر باشــد» این امر بدان معناســت که هر فرد
با عنوان نمودن تکلیف شــرعی و اخالقی اجرای امر بهمعــروف و نهی از منکر میتواند
بهراحتی امنیت جانی شــهروندان را به خطر انداخته و مشمول هیچگونه مجازاتی نباشد.
طبیعی است که مسئله یادشده موجب ارتکاب اعمال خشونتآمیز و خطرناک در جامعه
شده و افراد با استناد به ماده فوق الذکر در مراجع قضایی با این عنوان که ارتکاب عمل به
خاطر امر بهمعروفو نهیاز منکر صورت گرفته ،مسئولیتها را لوث و امنیت را مخدوش
میســازند .با اینوجود شورای نگهبان قانون حاوی ماده فوق را تأیید نموده است .البته
الزم به ذکر است که خوشبختانه در قوانین بعدی مجازات اسالمی که به تصویب رسیدند
یعنی قانون مجازات مصوب  1370و  1392ماده مذکور حذف شد.
همانطــور کــه در مثالهای فوق نیز دیده شــد ،از آنجا که زیــر بنای فکری و
عقیدتی نظام حقوقی ایران مبتنی بر ضوابط و مقررات حقوق اســام است ،درواقع منابع
فقهی مبنای تدوین اکثر منابع حقوق اساسی ایران به شمار میآید و غالب منابع دیگر بر
اســاس این منبع تنظیم یا تطبیق میگردد .لذا در صورت تغایر و یا تعارض ،در حقیقت
ضوابط حقوقی اســام ،معیار ســنجش تلقی میگردد .این مفهوم بهصراحت در اصول
چهارم و نود و ششم قانون اساسی ذکر گردیده است(نجفی اسفاد و فرید محسنی:1388 ،
 .)16بنابراین مصوبهای که مخالف موازین شــرعی اسالمی باشد ،بهطریقاولی با قانون
اساســی که دارای زیربنایی فقهی و اسالمی اســت هم مخالف میباشد .به دیگر سخن،
مثالهای فوق عالوه بر اینکه با شرع مغایر هستند ،با قانون اساسی نیز مغایرت دارند.
 .1سوره مبارکه اسراء آیه 31
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دولت و سازمانهای اداری برای اجرای قوانین و اداره امور سازمان خود نیازمند
وضع مقرراتی هستند .بر همین اساس ،مطابق اصل  138قانون اساسی دولت حق وضع
آییننامه ،1تصویبنامه 2و بخشــنامه 3که از مهم ترین مقررات عام الشــمول اند ،را دارد.
چون قوه مجریه و ادارات زیرمجموعه آن بیشترین ارتباط را با مردمدارند ،بدین لحاظ،
ممکن اســت ،برخی از این مقررات عام الشــمول ،مغایر باارزشهای اخالقی باشــند که
قانون اساسی یا شرع مقرر داشتهاند .در این صورت تمام یا قسمتی از این مقررات که با
اخالق مغایرند ،با شکایت هر یک از شهروندان و با رای دیوان عدالت اداری ،لغو و بالاثر
شــوند .بهعنوانمثال؛ ممکن اســت ،هیئت دولت یا هر یک از وزراء ،روسای مؤسسات،
شــوراهای محلی و ...در راستای انجام مسئولیتهای ناشی از مدیریت امور یا برای انجام
وظایــف اداری به تصویب آییننامهای اقــدام نماید که در آن پارهای از تأکیدات اخالقي
تصریحشده در قانون اساسي ،مورد تعرض قرار گیرد .از اینرو برای اینکه اعمال حقوقی
اداره برخالف اخالق نباشــند ،از طرف قانونگذار اساسی و عادی تضمیناتی مدون شده
است که از طرف مقامات و نهادهای مختلفی اعمال میشود(طباطبایی مؤتمنی:1390،
)295که از مهمترین آنها نهاد دیوان عدالت اداری میباشــد .بهموجب اصل  173قانون
اساســی ،رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات شــهروندان نسبت به آییننامههای
دولتی و احقاق حقوق آنها از صالحیتهای اصلی دیوان عدالت اداری اســت .بدین نحو
زمانی که یک مصوبه دولتی برخالف اخالق وضع شده باشد ،مطابق ُم ّر اصل  173قانون
اساسی و ماده  12قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،هر کس میتواند
نسبت به آن مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کند .پس از مطرحشدن مصوبه مورد
شــکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،آن مصوبه مورد شکایت از حیث شرایط
صحت در وضع آن بررســی می شود .اما اگر به دلیل مغایرت با شرع باشد ،دیوان مصوبه
را به شــورای نگهبان ارســال مینماید و نظر فقهای شورای نگهبان طبق تبصره  2ماده
 84قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در اینباره الزماالتباع است
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ن رو اگر فردی از مصوبهای به این دلیل که آن مصوبه خالف شــرع است ،شکایت
از ای 
داشته باشد (به این معنی که مصوبه دولت ،موارد اخالقي که شرع مقرر نموده را مورد
تعرض قرار داده است ).شــکایت خود را به دیوان تسلیم میدارد .دیوان عدالت اداری
در این صورت موضوع را به فقهای شــورای نگهبان ارجاع میدهد و پس از اظهارنظر
فقهای شورای نگهبان ،رأی را صادر مینماید و رأی صادرشده نباید خالف نظر فقهای
شــورای نگهبان باشد و مصوبه یا مقررات خالف موازین شــرع را از زمان تصویب آن
ملغی االثر مینماید(مــواد  13و 87قانون دیوان عدالت اداری) .در این زمینه میتوان
به نمونهای از قبیل ذیل اشاره نمود که در آن شورای نگهبان در راستای اخالق شرعي
نظر داده اســت .دیوان عدالت اداری در نامه ی شماره  9000/210/2904/200مورخ
 1394 /12/22به خواســته ابطال«ماده  6آییننامه انتخــاب اعضاي هیئتهای حل
اختالف مصــوب  1387/09/02وزارت كار و امور اجتماعي و ماده  7آییننامه انتخاب
اعضاي هیئتهای تشــخيص مصــوب 2/9/1387وزارت كار و امور اجتماعي به لحاظ
ادعای مغایرت با شــرع ،نظر فقهای شــورای نگهبان را جویا شد که فقهای شورا نظر
خــود را بدینصورت اعــام نمودند« :به نظر اكثريت فقهاي معظم عدم ذكر شــرايط
الزم ازجمله اســام ،عدالت و وثاقت براي اعضاي مذكــور در هیئتهای موضوع ماده
 6آییننامه انتخاب اعضاء هیئتهــای حل اختالف و ماده  7آییننامه انتخاب اعضای
هیئت تشــخيص ،مواد مزبور خالف موازين شرع ميباشند( ». ...سامانه جامع نظریات
شــورای نگهبان )1در مادتين فوقالذکر ،شــرايط اخالقی الزم براي قضاوت در فرموده
الحكو َمــ َة إن ّما هي ل ِإلما ِم العال ِِم بالقَضاءِ ،العاد ِِل
الحكو َم َة ؛ َّ
فإن ُ
امــام صادق(ع) « -اتَّقُوا ُ
نبي» -یعنی اســام ،عدالت و وثاقت كه از ویژگیهای
الم
َ
في ُ
بي أو َو ِّ
صي ٍّ
ســلمين ،ل ِ َن ٍّ
اشــخاص صالح و بااخالق اســت را ذکر نکرده بود .از این رو ممکن است عدم ذکر این
صفات ،موجبات توالي فاسد ،یعنی ورود اشخاص فاسق و غير موثق در این هیئتها و
اتخاذ تصميم توسط ايشان میگردید.
الزم به ذكر است ،در مورد تطبیق مقررات دولتی با شرع نمونهای یافت نشد که
شورا مغایر اخالقيات مصرح شرعی ،نظر داده باشد.
1. http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=4nukD6T3EPE=&TN=+Y
mQoBqiDl6cn/yWjaVTxg==&MN=3ERhXLjubA53iLMXFKCnSw.
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حقوق مجموعه قواعد مربوط به زندگی اســت و بــا اجتماعی که بر آن حاکم
اســت باید هماهنگ باشد و همگام با زندگی رو به تکامل رود(کاتوزیان.)210 :1386 ،
از اینرو مزید بر اســتفاده از نظرات و عقایدی که در گذشــته و زمان تدوین و تصویب
قانون اساســی رواج داشته است ،برای تفسیر قانون اساسی ،شورای نگهبان باید آزادانه
و با همان شــیوه که در سایر علوم مرسوم است خواســتههای کنونی اجتماع در مورد
اخالقيات را مدنظر قرار دهد و تا آنجا که متن اصول قانون اساسی اجازه میدهد ،مواد
آن را چنان تفسیر کند که با اخالق اجتماعی و حقوق و آزادیهای شهروندان سازگاری
داشــته باشــد .در این صورت است که هیچگاه قانون اساســی بهصورت قواعد کهنه و
مهجور درنمیآید؛ همگام با تحوالت سیاسی و اقتصادی معنا و مفهوم جدید پیدا خواهد
کرد و متناسب با اوضاعو احوال زمان میگردد .اما در این صورت ممکن است ،شورای
نگهبان به مقصود قانونگذار اساســی پایبند نباشــد و اصول قانون اساسی را به سلیقه
خود و آنچنانکه مصالح اجتماعی و قدرت حاكم تشــخیص میدهد ،تفســیر کند .در
این صورت بیم آن میرود که قانون اساسی پس از تصویب قوه مؤسس برخالف آن قوه
اجرا شــود و حکومت در ید نهاد شورای نگهبان باشــد .بنابراین شورای نگهبان از یک
طرف اصول قانون اساسی در خصوص اخالق و حقوق و آزادی های شهروندان را باید با
توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و از مجموع همه اصول تفسیر نماید و از طرف دیگر
برای به دست آوردن روح قانون در مورد اخالق حاكم بر جامعه ،نیازهای کنونی زندگی
اجتماعی و اقتصادی را همراه با حقوق و آزادیهای شــهروندان در نظر داشته باشد .به
عبارتدیگر شــورای نگهبان بهواسطه تفسیر قانون اساسی می تواند به دو صورت کام ً
ال
متفاوت در خصوص حقوق و آزادیهای شــهروندان اقدام نماید .دریک حالت نقشــی
سهلانگارانه داشته و در حالت دیگر نقش مثبت داشته باشد .نقش سهلانگارانه شورا در
این عرصه ،هنگامی است که بهطور مستقیم حقوق و آزادیها را به نحوی نادیده گرفته
و مورد غفلت قرار دهد .بدین نحو ،وقتی اصل یا اصولی از قانون اساسی توسط مقامات
و یا نهادهای ذیصالح در شورای نگهبان برای تفسیر مطرح شود ،اگر شورا اصول قانون
اساســی را بدون توجه به حقوق و آزادیهای شهروندان و بر اساس نظريه سودگرايانه
يعني اینکه اخالقي بودن به ارزيابي نتايج و دستاوردها منوط است ،تفسیر نماید
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(حبیب نژاد .)227 :1398،میتوان گفت ایفای نقش شورا در راستای تضمین حقوق و
آزادیها (فصل سوم قانون اساسي) به نحوی مورد غفلت واقعشده است .در این صورت
ن مثال میتوان به نظریه تفسیری شورای
خطر «حکومت قضات» 1پدید میآید .بهعنوا 
نگهبان در مورد اصول چهل و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساســی اشــاره
نمود .در تاریخ  1397/4/2پيرامون نحو ه اداره صداوســیما و خصوصيسازي شبكههاي
مو
ی مختلفی ک ه از اصــول یکصد و هفتاد و پنج 
ي و تلويزيوني و برداشــتها 
راديوئــ 
ي پیشآمده بود ،از شــورای نگهبان درخواست تفسیر شد.
ن اساســ 
ل و چهار م قانو 
چه 
نص صريح اصل چهل
شورای نگهبان نیز تفسیر خود را اینگونه اعالم نمود که «:مطابق ّ
ن دولتي است و
و چهارم قانون اساســي در نظام جمهوري اسالمي ايران راديو و تلويزيو 
ي و تلويزيوني به هر نحو ،مغاير اين اصل
ي راديوئ 
ي خصوص 
تأسيس و راهاندازی شبكهها 
ميباشــد .بدینجهت انتشار و پخش برنامههاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي
ي مردم
ی و غيره) برا 
ي قابلانتشــار فراگير (همانند ماهواره ،فرســتنده ،فیبر نــور 
فن 
ي غير از ســازمان صداوســیمای جمهوري اسالمي ايران
ج راديوئي و كابل 
در قالب اموا 
ف اصل مذكور است» .این امر در حالی است که دموکراسی بدون وجود رسانههای
خال 
خصوصی بیمعنی اســت .مردمساالری از هر نوعی که باشــد ،بدون وجود رسانههای
دیداری -شــنیداری ،فاقد محتواســت .زیرا آزادی بیان با ابزارهای بیان آزاد شــناخته
میشــود .در نسبت سنجی رسانه و دموکراســی میتوان گفت ،دموکراسی بدون آزادی
بیان معنا ندارد و آزادی بیان هم بدون آزادی انتخاب ابزارهای آن از قبیل صداوســیما،
مطبوعات ،اینترنت ،کتاب و  ...اساســاً موضوعی خالی از معنا خواهد بود(گرجی:1388،
 .)102نظریه شــورای نگهبان به لحاظ اصولی با اشکال دیگری هم روبرو است .به نظر
میرســد در این نظریه ،شورا با گسترش انحصارات صداوسیما به توسعه دامنه اصل 44
پرداخته اســت .بند ب نظریه تفسیری«انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری از
طریق سیســتمهای فنی قابلانتشار فراگیر همانند ماهواره ،فرستنده فیبر نوری و غیره
برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران» خالف اصل  44تعبیر شده است .این در حالی است که انتشار و پخش برنامههای
صوتی و تصویری در عصر کنونی تنها منحصر به رادیو و تلویزیون نیست و شبکههای
1. govrmenent of Judges.
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گسترده اینترنتی نیز با استفاده از سیستمهای فنی قابلانتشار فراگیر قادرند به پخش
برنامههــای صوتی و تصویری بپردازند و این مقوله موضوعاً از حوزه صداوســیما خارج
است(هریسی نژاد و انصاری پور.)282 :1393،
یکی دیگر از تفاسیر شورا در این رابطه ،تفسیر اصل  99قانون اساسی است که
شــورای نگهبان ،مطابق این تفسیر با نظارت مطلق بر انتخاب شوندگان و انتخابات ،به
نوعی مســئله انتخابات آزاد ،عادالنه و رقابتی را که یکی از حقوق بنیادین شهروندان به
شــمار میآید ،مورد غفلت قرار داده است .در تفسیر مذکور به تاریخ  1370/3/1که در
پاسخ به رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان در مورد مدلول اصل  99درخواست
شده بود ،مقررشده است « :نظارت مذکور در اصل  99قانون اساسی استصوابی است و
شــامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صالحیت کاندیداها میشود».
معنای این تفسیر آن است که شورای نگهبان ب ه طور مطلق و بدون چونوچرا میتواند
هر داوطلبی را که به تشــخیص خود واجد صالحیت نمیدانــد ،رد کند .این در حالی
ک طرف یکی از مصادیق حقوق و آزادیهای بنیادین
اســت که مســئله یادشــده از ی 
بشــری را مورد تسامح قرار داده و از طرف دیگر حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را
که از طریق انتخابات میســر اســت ،نادیده میگیرد و درنتیجه اصل  56قانون اساسی
را نیــز به نحوی در نظر نگرفته اســت .افزون بر آن اصل  62قانون اساســی شــرایط
«انتخابکنندگان» و «انتخاب شــوندگان» و «کیفیت انتخابات» را بر عهده قانونگذار
عادی محول نموده اســت .چنانچه شورای نگهبان با تفسیر خاص خویش درصدد احراز
صالحیت داوطلبان باشــد ،عالوه بر نقض این اصل قانون اساسی ،با این منطق ،همین
وظیفه را در مورد احراز شــرایط انتخابکنندگان که ده ها میلیون نفر هســتند خواهد
داشت که نه عقالنی است و نه قادر و ملتزم به لوازم آن است(اطاعت 36 :1383،و.)37
در مثالهای اشارهشده از نظریات تفسیری قانون اساسی ،مسئله اين است كه محاسبه
سود و زيان و تصمیمگیری بر اساس نتايج به رشد و كارآمدي يك نظام سياسي منجر
خواهد شــد .ليكن نمیتوان اين تصمیمگیریها را یكســره مبتني بر چنين محاسباتي
كرد .بايد در كنار مفهوم كارآمدي به پايداري اين كارآمدي نيز توجه كرد .در نخستين
تحليل مشــكل تضييع كردن حقوق و آزادیهای شــهروندان براي منفعت سنجیهای
موقعيت محور موجب خواهد شد كه افراد از حقوق و آزادیهای به رسميت شناخته
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شــده خويش در قانون اساســي بهرهمند نشــوند .تضييع مدام حقــوق و آزادیهای
شــهروندان فرصت تصمیمگیریهای مجرب را ســلب و بهنوبه خود ســبب ناپايداري
كارآمدي میشــود .لذا از حيث كارآمدي هيچ ايرادي ندارد كه در موقعيت ،بخشــي از
كارآمدي خود را قرباني كنيم تا در بلند مدت شــاخص كارآمدي با افت فاحشي روبرو
نگردد(حبیب نژاد.)227 :1398 ،
نقش مثبت ،هنگامی اســت که شورا در تفســیر قانون اساسی ،حامی و نگهبان
حقوق و آزادیهای شــهروندان می شود .به همین جهت وقتی میان اعمال قوای تأسیس
شــده و قانون اساســی که مردم وضــع کردهاند ،تعارضی پیش میآیــد ،این نهاد قانون
اساســی ،حقوق و آزادیهای مردم را مرجح و برتر اعالم می دارد .از اینرو تفسیر اصول
قانون اساسی (خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت) توسط شورای نگهبان میتواند تأثیر
بســزایی در تضمین حقوق و آزادیهای شــهروندان داشته باشــد .در اين مورد شوراي
نگهبــان يك رويكرد وظيفه گراي اخالقي دارد .بدين ترتيب ،فارغ از اينكه ســود حاصل
از تحديد يك حق يا آزادي چيســت ،فراهم كردن آن را براي هر شــهروند يك تكليف
میداند .در اين رويكرد مهم نيســت كه فرضاً آزادي بيان يک شهروند چه سود یا ضرری
به حال جامعه دارد؛ مهم اين است كه هر شهروند در طول زندگي خود در دولت كشوری
كه تأسیسشــده اســت ،بتواند اين حقها راكم يا زياد اعمال كنــد و از مواهب آن بهره
ببرد(حبیب نژاد.)227 :1398 ،
در اين رابطه نظریه تفسیری (اصل 22قانون اساسی به شماره  )3525/60پيرامون
ي متصدیان
ت ســوابق داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اســامي كه از سو 
درخواســ 
وزارت كشور صورت ميپذيرد ،قابلتوجه است:
تعرض به حیثیت اشــخاص طبق
ن از ســواب 
«بهطورکلی اطالع داد 
ق مربوط به ّ
ن تجويــز مينمايد ،جايز
ل بيســت و دوم قانون اساســي در غير مــواردي ك ه قانو 
اص 
نيست»(مهرپور .)59 :1389،همانطور که مالحظه میشود ،شورا در پاسخ به استفساریه،
رعایت اصل اخالقي حیثیت اشــخاص را اولیتر بر حفظ ســوابق طبقهبندیشــده می
داند و اعالم می داردکه افشــاگری و برمال کردن اســرار اشخاص اگر منجر به تعرض و
حیثیت آنها گردد ،جایز نمیباشد .به عبارت بهتر به نظر شورای نگهبان ،حفظ حیثیت
اشخاص مقدم بر حفظ سوابق طبقهبندیشده می باشد.
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در اصل ســیام قانون اساســی که مربوط به فراهمسازی وسایل آموزشوپرورش
رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه است ،به کار رفتن عبارت«برای همه ملت»
طبعاً نشــانگر عنایت قانون اساسی به تعمیم آموزشوپرورش به کلیه اتباع کشور و امکان
برخورداری بدون تبعیض تمام اتباع کشــور برحســب استعداد و آمادگی خود از ظرفیت
آموزشوپرورش در تمام ســطوح است(مهرپور .)73 :1392،شورای نگهبان در این راستا،
در پاســخ به نامه وزیر آموزش پرورش وقت(به شــماره  10907به تاریخ  )1362/9/3در
خصوص دایره شمول عبارت وسایل آموزشوپرورش رایگان با عنایت به اصل سیام قانون
اساســی نظر تفسیری خود را چنین مقرر داشته اســت«:اصل 30قانون اساسی و بعضی
اصول مشــابه آن مسیر سیاستهای کلی نظام را تعیین مینماید و مقصود این است که
دولت امکاناتی را که در اختیار دارد ،در کل رشــتههایی که در قانون اساســی پیشنهاد
شــده بهطور متعادل طبق قانون توزیع نماید ،بنابرایــن آموزشوپرورش رایگان در حد
امکان ک ً
ال یا بعضاً باید فراهم شــود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل
ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام مینماید(»...مهرپور )98 :1389 ،بنابراین،
شــورای نگهبان با اســتفاده از نظر تفســیری خود بر حقی که مطابق اصل سیام قانون
اساسی برای شهروندان مقررشده بر اساس وظیفهگرایی اخالقی ،صحه گذاشته است.
نمونه های مطرح شــده نشــان داد که در رویکرد وظیفه گراییمقام مفسر هر
ی درخلققواعد حقوقیبا توجهبه شرایطزمانی و مکانیدارد،
چنداختیار عملوسیع 
ی عمومیمثل انصاف
لکن در تفسیر خود ارزشهای اصیل اخالقیجامعه وسیاستها 
و قواعد دموکراتیک را رعایت مینماید .)Adams , 2005 :79( .افزون بر موارد اشــاره
شده ،مالک مشــهور برای وظیفهگرایی ،تمایز آنها بر اســاس توجه به رابطه خوب و
درســت و مقدم دانستن یکی بر دیگری اســت .بر همین اساس وظیفهگرایی را نظریه
یا نظام اخالقی میدانند که بر مفهوم تکالیف (و حقوق) و آنچه درســت اســت ،مبتنی
بوده و بر آن اســت که پارهای ویژگیها در خــود فعل اخالقی ارزش ذاتی دارد .اخالق
وظیفهگرایانه در تقابل با سودگرایی که بر تحصیل نتیجه یا وضعیتی خوب تکیه میکند
و نیز در تقابل بااخالق فضیلت بنیاد که بر سیرت یا منش فاعل تأکید میورزد ،قائل به
آن است که تکلیف و توصیه بر ارزش و ارزشگذاری تقدم دارد و عملی درست است که
به انگیزة ادای تکلیف انجام گیرد (علیا .)21 :1391 ،از این منظر ،آنچه تکلیف شورای
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 .3مسائل ساختاری فراروی شورای نگهبان در جهت پاسداری از اصول
اخالقی قانون اساسی و شرع

با توجه به قانون اساســی و ســازوکارهایی که در آن پیشبینیشده است ،در
مقایســه با نهادهای مشــابه در کشورهای دیگر ،مســائلی موجب شده که ایفای نقش
شورای نگهبان در عرصه پاسداري از تصريحات اخالقي در قانون اساسي و شرع کمرنگ
شود .در این قسمت به این مسائل اشاره خواهد شد:

 .1-3مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پارهای چارهجوییهای موردی با ابتکار و
حکم حکومتی مورخ  1366/11/17امام خمینی(ره) تأسیس گردید و در بازنگری قانون
اساســی  1368قوت قانونی یافت .علت اولیه و اصلی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت
نظــام ،موضوع حل اختالف مجلس و شــورای نگهبان میباشــد .در اصل  112قانون
اساســی تصریحشده است« :مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در
مواردی که مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع یا قانون
اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید نکند
تشــکیل میشود »....بر این اســاس ،درصورتیکه مصوبه ای مورد تأیید شورای نگهبان
قرار نگیــرد در حالیکه بهزعم مجلس ،اجرای آن به خیر و صالح جامعه و عدم اجرای
آن مفسده انگیز باشد ،در این صورت خیر و صالح جامعه در مقابل احکام اسالم یا قانون
اساســی قرار میگیرد که ممکن است موجب یک بنبســت سیاسی گردد و جامعیت
و حاکمیــت نظام را متزلزل نماید ،بر همین اســاس با ارجــاع مصوبه مذکور به مجمع
تشــخیص مصلحت ،راهحلی برای این مسئله پیدا خواهد شد و مجمع با در نظر گرفتن
مصلحت نظام مصوبه مجلس یا نظر شــورای نگهبــان را بهعنوان مصلحت نهایی مورد
تأیید قرار میدهد(هاشــمی .)548 -539 :1386 ،این رویه نظارت شورای نگهبان را به
عنوان نهادی که باید نظراتش برای پاسداري از اصول اخالقي بر اساس قانون اساسی
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و شــرع مورد عنایت قرار گیرد ،در یک حالت احتمالی و بینابینی برای تأیید نظراتش
قرار میدهد و اقتدار الزم را از این نهاد کم میکند .چراکه جایگاه شــورای نگهبان که
وظیفه خطیری چون پاســداری تقنینی و صیانت از اصول هنجار برتر در کشــور را بر
عهده دارد را در محل تردید قرار داده و موجب کاهش ضمانت اجرای آن در پاســداری
از اخالقيات قانون اساسي و شرع میگردد .بنابراین باید به عرصه اخالقيات بیشتر توجه
نمود و چنانچه مصوبه ای با تضييع یا تضییق آن در مجلس تصویب شد ،نظر شورا برای
خالف قانون اساســی یا موازین شرع بودن این مسئله در صورت ارجاع به مجمع بیشتر
موردعنایت قرار گیرد .به نظر می رســد ،اگر مجمع همســوی مجلس عمل کند ،نباید
نظر مجمع را به اخالقیات جامعه نزدیک تر دانست .چراکه در مجمع تشخیص مصلحت
نظام به بهانه مصلحت ،اصول قانون اساســی نادیده گرفته می شود و در این صورت هر
اصلی از اصول قانون اساسی با مصوبه مجلس شورای اسالمی و نظر موافقت مجمع ،در
معرض سيالیت و تغيير قرار خواهد گرفت(.حبیب نژاد.)228 :1398 ،
نکته حائز اهمیتی که در اینجا باید بدان اشــاره شــود این است که بهموجب
مقررات و روال قانونی ،مصوبات مجمع تشــخیص مصلحت نظام در حل اختالف میان
شــورای نگهبان و مجلس ،قطعی و الزماالجرا بوده و هیچ نهادی(حتی شورای نگهبان)
بر مصوبات مجمع نظارت ندارد .این مســئله ممکن است ،تضییع تصريحات اخالقي را
در پی داشته باشد .بدین ترتیب که؛ فرض میشود مصوبهای در شورای نگهبان به دلیل
اینکه مغایر با اخالق است ،مورد ایراد قرار گیرد و پس از ارجاع مجدد به مجلس برای
رفع ایرادات شورای نگهبان ،مجلس مصوبه را اصالح و دوباره به شورای نگهبان فرستاده
و باز هم با ایراد شــورا در مورد مصوبه مواجه شود .درنتیجه مصوبه به مجمع تشخیص
مصلحت ارجاع گردد و مجمع نیز بر اســاس وظیفه قانونی خود و بر اســاس ماده 28
آییننامه داخلی مجمع مصوب  1376/8/3به اصالح ماده یا مواد مورد اختالف مبادرت
میورزد و چنانچه اصالح یادشــده مستلزم انجام اصالحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد،
مجمــع این اصالحات را در حد ضرورت اعمال خواهــد کرد .اما در برخی موارد (مانند
قانون کار مصوب )1369مشاهدهشده که مجمع به بررسی موادی که مورد ایراد شورای
نگهبــان قرار گرفته ،اکتفا نکرده و درباره مواد دیگــری نیز بحث و پارهای از مواد را بر
اساس ماده  28آییننامه مذکور تغییر داده و حتی موادی را هم به آن اضافه کرده است
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(عراقــی .)86 :1388 ،این مســئله با مقررات اصل  112قانون اساســی که محدود به
تشخیص مصلحت نسبت به مواد مورد اختالف میباشد ،در تعارض میباشد و عالوه بر
اینکه عرصه را بر صالحیت ذاتی و انحصاری مجلس شورای اسالمی مضیق نموده است،
مطابق اصل  112قانون اساســی نقش مجمع در رابطه با قانونگذاری ،صرفاً تشخیص
مصلحت در مورد اختالف حلنشده مجلس و شورای نگهبان در خصوص قانون مصوب
مجلس است و خود نمیتواند ابتدائاً مبادرت به وضع قانون نماید(مهرپور)273 :1392 ،
میتواند عاملی برای تضییع روح حاكم برارزش های اخالقی مندرج در قانون اساســي
قلمداد شــود؛ زیرا همانطور که مذکور افتاد ،مصوبات مجمع مورد نظارت هیچ نهاد و
یا مرجعی قرار نمیگیرد .به نظر میرســد در اینگونه موارد -که ممکن است بهندرت
اتفاق افتد -مجمع باید پس از تشخیص مصلحت نسبت به مصوبات و مواد مورد تعارض،
با اکتفا به محدوده صالحیت خود ،عدم صالحیت خود را نســبت به اصالح بخش غیر
اختالفی اعالم و آن را برای بررســی به مجلس شــورای اسالمی عودت دهد (هاشمی،
 .)550 :1386تا پس از اعمالنظر مجلس ،دوباره به شــورای نگهبان فرســتاده شود و
شورا با توجه به اصول قانون اساسی و شرع و مصلحت مدنظر مجمع تشخیص ،در مورد
مصوبه مورد اختالف ،نظر نهایی خود را اعالم نماید.
نکته دیگری که در این خصوص قابلتأمل اســت ،قســمت دوم نظریه تفسیری
شــماره  5318مورخ  1372 /7/24شورا میباشــد که مقرر میدارد ...« :در صورتی که
مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختالفنظر شــورای نگهبان و مجلس شــورای اسالمی
بــود ،مجلس پس از گذشــت زمان ُمع َت ٌّدب ِه که تغییر مصلحت موجه باشــد ،حق طرح و
تصویــب قانون مغایر را دارد( ». ...مهرپور )178 :1389 ،در این خصوص ممکن اســت،
مجمع نظر شــورای نگهبان را در مــورد مغایرت مصوبه مجلس بــا تصريحات اخالقي،
موردعنایت قرار داده و آن را اصالح کند ،حال با توجه به نظریه تفسیری فوق الذکر ،چون
مجلس حق طرح و تصویب قانون مغایر با مصوبه مجمع تشــخیص مصلحت نظام را پس
از گذشت زمان ُمع َت ٌّدب ِه دارد ،نوعی ابهام و دور باطل در این رابطه آشکار میگردد .به این
ترتیب که مجلس شــورای اســامی میتواند پس از گذشت مدتی مصوبهای در خصوص
همان قانونی که در مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصویب شــده است را وضع نماید و
احیانا با مخالفت شورا دوباره موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح خواهد شد.
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کنترل قانون تالی با قانون عالی در جهت تضمین قانون اساسی(تصريحات اخالقي)
چه توســط دادگاه های عادی و در صدر آنها دیوان عالی انجام گیرد و چه بهوسیله دیوان
قانون اساســی به عمل آید ،در هر دو حالت به شیوه قضایی انجام میشود .در هر دو حالت
یاد شده ،به دنبال شکایت مورد طرح در دادگاه های عادی یا دیوان عالی و یا در دیوان قانون
اساسی ،قضات تصمیمگیری می کنند و رأی صادر مینمایند و این آراء که نهایی هستند به
منظور اطالع عموم منتشر میشوند(معتمد نژاد .)45 :1378 ،چون قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران نظارت همهجانبه بر اساس قضاوت دستوری در جهت کنترل قوانین را پذیرفته،
فلذا ایجاد رکنی مانند شــورای نگهبان که تلفیقی از اصل دوم متمم قانون اساسی 1286و
شورای قانون اساسی فرانسه  1958است ،مؤید اراده قانونگذار برای حفظ و حراست احکام
اســام و اصول قانون اساســی و از جمله پاسداری از اخالق اســت .بنابراین وظیفه نظارتی
شــورای نگهبان به خاطر گستره عملکرد شورا از خالل کلیه فعالیتهای تقنینی ،اصلیتر از
ســایر وظایف تلقی میگردد (قاضی .)127:1375 ،اما برخالف نظر بسیاری از صاحبنظران
میتــوان گفت کــه در ایران کنترل اعمال قوه مقننه ،هنوز یک کنترل سیاســی اســت و
عملکرد یک دیوان قضایی را ندارد .بهاین ترتیب ،شورای نگهبان را میتوان ترکیبی از یک
دســتگاه کنترلکننده و یک مجلس عالی (دوم)که جزء الینفک قوه مقننه به شمار میآید
دانست .عمل شورای نگهبان ازلحاظ ساختاری برای تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع،
مشــابهت فراوانی با کنترل قوانین توســط مجلس سنا در فرانســه سال  3و سال  8پس از
انقالب کبیر آن کشور دارد (قاضی 113 :1376،و معتمد نژاد.)45 :1378 ،
ن گونه بیان نمود که در مقایســه بــا کنترل قضایی که مبنای
بنابرایــن میتوان ای 
توجیهی آن بیطرفی اســت و اساســاً کنترلی محدود با اســتانداردهایی است که از پیش
تعریفشــدهاند و صالحیت قاضی و هدف کنترل بهدقت مشخصشــده و دارای اثربخشی
باالیی اســت ،کنترل سیاسی باوجود وسعت آن ،فاقد اســتانداردهایی است که از پیش به
روشنی تعریفشدهاند و مانند کنترل قضایی نمیتواند حمایتهایی را برای شهروندان فراهم
آورد(هداوند .)480-479 :1389،نظارت شــورای نگهبان نیز از چنین خصوصیتی برخوردار
بوده و در عرصه حمایت و پاسداری از تصريحات اخالقي ،ماهیت قضایی نداشته و بیشتر به
یک کنترل سیاسی نزدیک است و افزون بر آن ،فاقد اثر حقوقی فوری و الزماالجرا میباشد.
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قوای تأسیس شده (مقننه و مجریه) به دلیل بهره مندی از امکان اتخاذ تصمیمات
عام و نوعی نقش مؤثری در ا ِعمال حقوق شــهروندان داشته و در صورتیکه دقت الزم به
عمل نیاید و یا ایفای تکالیف دولت مقدم شمرده شود ،ممکن است در اثر آنها ارزشهای
اخالقی تحتالشــعاع قرار گیرد(آقایــی)42 :1389 ،؛ بدین خاطر اعمــال قوای مقننه و
مجریه ،مورد کنترل قضایی قرار میگیرد .این کنترل ،یا توســط دادگاههای عادی صورت
میگیــرد که دیوان عالی در صدر آنها قرارگرفته اســت و رأی نهایی را صادر میکند ،یا
بهوســیله یک دیوان ویژه ،که اختصاصاً برای تطبیــق دادن اعمال قوه مقننه و مجریه با
قانون اساســی تأســیس گردیده است ،انجام میشــود .یکی از مهمترین ویژگیهای نهاد
کنترل در راســتای تضمین بهتر تصريحات اخالقي قانون اساسي ،پیشبینی سازوکارهای
مناســب برای رجوع گروههای سیاســی مخالف و مردم به نهاد کنترل است(معتمد نژاد،
 .)1378:131چــرا که مردم مخاطبان اصلــی قانوناند و وقتی آن را با ارزشهای اخالقی
که توسط قاعده عالی(شرع و قانون اساسی) به رسمیت شناختهشده در تعارض میبینند،
باید از این حق برخوردار باشند که به نهاد دادرسی اساسی مراجعه کرده و تقاضای بررسی
مغایرت قاعده تالی با قاعده عالی را داشــته باشند .این رویه مستلزم پیشبینی سازوکاری
برای شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی و رجوع برای طرح دعوی نزد نهاد دادرسی اساسی
میباشــد .فرآیند یادشــده ،در صورت اجرای صحیح موجب میشود ،هیچ قانونی مغایر با
اخالق بدون نظارت باقی نماند و از این طریق تصريحات اخالقي قانون اساســي و شــرع
بهتر تضمین میگردد .این امر بیتردید بســتر مناســبتری را برای پاسداری کارآمدتر از
اخالق ،توسط دادرسی اساسی فراهم خواهد آورد .البته شکایت اساسی مستقیم را میتوان
آخرین راهکار قضایی در راستای پاسداری از اصول اخالقي مصرح در قانون اساسي قلمداد
نمود(گرجی .)453 :1388 ،بهعنوانمثال ،در جمهوری فدرال آلمان ،هر شــخص حقیقی
یا حقوقی در صورت مشــاهده هرگونه تجاوز به حقوق خود یا محرومیت از آزادیهایی که
در قانون اساســی پیشبینیشــده ،میتواند به دادگاه قانون اساسی تظلم نماید و از این
طریــق احتمال دارد یک معاهده ،یک قانون ،یک عمــل اداری یا یک حکم قضایی مورد
اعتراض قرار گیرد .البته اینگونه دعاوی زمانی قابلطرح هستند که کلیه اقدامات قضایی
در مراجع صالحه معمول شــده ،ولی حاصلی در برنداشته باشد ،اگرچه در مواردی دادگاه
مزبور این شرط را نادیده میگیرد(هریسی نژاد.)95:1390 ،
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این در حالی است که مطابق اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،کلیه مصوبات مجلس شــورای اســامی ،بهطور خودکار بــرای مطابقت با قانون
اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده میشود .بنابراین در ایران حق رجوع مستقیم
یا غیرمســتقیم به شورای نگهبان با ادعای مغایرت قانون عادی با قانون اساسی و شرع
برای گروههای سیاســی و مردم پیشبینینشده اســت و چون قانون عادی الزاماً قبل
از تصویب نهایی ،مورد تأیید شــورای نگهبان قرارگرفته ،فرض بر این اســت که بعد از
تصویب اخیر ،دیگر اشــکالی بر آن وارد نیست .به همين دليل میتوان ادعا كرد شوراي
نگهبان كه اصطالحاً بهعنوان نهاد دادرســي اساســي شناخته میشود ،تصور اشتباهي
اســت .اما همانطور که قب ً
ال اشــاره شد ،بر اســاس بند  1ماده  12قانون تشکیالت و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،اشــخاص حقیقی یا حقوقی(اعم از اشخاص حقوق
خصوصــی و حقوق عمومی) از آییننامهها و ســایر نظامــات و مقررات دولتی ،به علت
مغایرت با شــرع و قانون اساسی ،میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند .حال
اگر مطابق ماده  87قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،درصورتیکه
مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شــرعی برای رسیدگی مطرح شود ،موضوع جهت
اظهارنظر به شــورای نگهبان ارسال میشــود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت
عمومی دیوان ،الزماالتباع اســت .بهبیاندیگر ،اگر از مصوبــهای به دلیل مغایرت آن
با موضوعات اخالقی که شــرع بیان داشــته است ،شکایت شــده باشد ،در این صورت
هیئت عمومی دیوان باید آن را به شــورای نگهبان ارســال کند تا فقهای شورا در این
باره اظهارنظر کنند و نظرشــان را به هیئت عمومی دیــوان اعالم نمایند .از اینرو ،در
مواردی که مقررات دولتی(و نه قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی) با اخالق شرعي
مغایرت داشته باشد ،این حق برای شهروندان در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته
شده است که بهصورت غیرمستقیم یعنی از طریق دیوان عدالت اداری به نهاد دادرسی
اساسی(شورای نگهبان) مراجعه نمایند.
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شــورای نگهبان وظایف متعددی را بر عهده دارد کــه انجام دقیق این وظایف
موجب ایجاد امنیت خاطری نســبت به اجرای اصول قانون اساسی و در نتیجه تضمین
اصول اخالقي مقرر در آن برای شهروندان میگردد .اگرچه فلسفه اصلی تشکیل شورای
نگهبان پاســداری از موازین شــرع و اصول قانون اساسی در برابر تخلفات احتمالی قوه
مقننه میباشــد و هر چند وظیفــه تضمین اصول اخالقي بهصراحــت در متن قانون
اساسی برای شــورا پیشبینینشده ،اما نمیتوان منکر نقش حیاتی شورای نگهبان در
پاســداری از ارزشهای اخالقي در بطن وظایفی شد که قانون اساسی برای این نهاد به
رسمیت شناخته است .نوشتار حاضر نشان داد ،نهاد شورای نگهبان که حافظ حاکمیت
قانون بهعنوان تضمینکننده ارزشهای اخالقي و کارکرد صحیح قوای عمومی در این
راستاست ،نقشی اساسی در حفظ اصول مرتبط با اخالق را ایفا نموده است .این مهم از
طریق انطباق مصوبات مجلس با قانون اساســی و موازین شرع ،انطباق مقررات دولتی و
آییننامههایی که با شرع مغایر بوده و موجب نقض ارزش های اخالقي شدهاند ،در موارد
ارجاعی دیوان عدالت اداری و تفسیر اصول قانون اساسی و ارائه نظرات مشورتی تحقق
یافته است .بنابراین راهکاری که قانون اساسی در این زمینه به رسمیت شناخته ،بسیار
معقول و کارآمد میباشــد .زیرا موجب شده ،قوه مقننه حریم ارزشهای اخالقي را در
فرآیند قانونگذاری مراعات کند و از تصویب احتمالی قوانینی که مخالف قانون اساسی
و از جمله اخالق است ،جلوگیری نماید .افزون بر این وظیفه ،شورای نگهبان در بررسی
انطباق مقررات عام الشــمول با موازین شــرع در موارد ارجاعی دیوان عدالت اداری نیز
که فلســفه اصلی تشکیل آن ،رسیدگی به شکایات مردم در موارد نقض اخالق از طرف
واحدهای دولتی میباشد ،با در نظر گرفتن اصول اخالقي که در شرع مقدس برای افراد
مقررشــده ،به تضمین آن مبادرت کرده اســت .اما با دقت در مطالب ارائهشده می توان
گفت؛ انتقاداتی بر عملکرد شــورای نگهبان در تأیید مصوبات و یا بعضاً بهواسطه برخی
تفاسیر دو پهلو از اصول مربوط به حقوق و آزادیهای شهروندی ،وارد است .نمونههایی
که در نوشــتار حاضر مورد واکاوی قرار گرفتند ،شــاهدی بر این مدعا هستند .الزم به
ذکر اســت ،ازآنجاکه مهمترین وظیفه شورای نگهبان به دلیل حاکمیت اسالم بر کلیه
امور و شئون جامعه« ،پاسداری از احکام اسالم» است ،شورا در تطبیق مصوبات مجلس
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و دولت با ارزش های اخالقی مندرج در موازین اســامی ،در مقایسه با سایر وظایف و
اختیاراتش ،عملکرد نسبتاً بهتری داشته است.
در پایان باید اشاره نمود ،سازوکار قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و برخی
نهادهای پیشبینیشــده در آن مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ،موجب شدهاند
که نقش شورا در عرصه تضمین ارزشهای اخالقي ،کمرنگ شده و اقتدار الزم را مانند
یکنهاد تضمینکننده قضایی که از اعتبار امر مختومه برخوردار اســت ،نداشته باشد و
نظرات شورا را در زمینه پاسداری از اصول اخالقی در یک حالت منفعل و احتمالی بدل
نماید .ازاینرو باید به نقش شــورا در این عرصه بیشــتر توجه گردد و مجمع تشخیص
مصلحت نظام با بررســی بیشتر ایرادات شــورای نگهبان بر مصوبهای که با ارزشهای
اخالقي ســروکار دارد ،اعالم نظر نماید .از طرف دیگر ،هــدف قانونگذاری و مخاطب
اصلی آن در کشور مردم هستند ،این مردم هستند که باید ارزش های اخالقی از جمله
حقوق و آزادیهایشــان در قانون اساسی تضمین ،حفظ و اجرا گردد؛ زیرا جوهره اصلی
هر نظامی(اعم از سیاسی و اخالقي) ،حقها و آزادیها هستند و هستهی گرانسنگی را
در قانون اساســی تشکیل میدهند و نهادهای سیاسی و هنجارهای پیشبینیشده در
آن باید به صیانت از آن بپردازند .یقینا بیتوجهی قانون اساســی به این بخش از سامانه
حقوقی-سیاسی کشــور ،میتواند به معنای به رسمیت نشــناختن جایگاه آنها باشد.
باید به این نکته نیز اشــاره نمود که به دلیل حاکمیت موازین شــرعی بر کلیه قوانین
و مقرراتی که در اصل چهارم مورد تأکید قرار گرفته ،بایســتی ســازوکار نظاممندی در
راستای تضمین اصول اخالقي وجود داشته باشد ،فلذا ا ِعمال اصل چهارم قانون اساسی،
مستلزم نوعی نظارت بعدی و پسینی ،همراه با ارجاع ،شکایت و دادخواهی میباشد .به
عبارتدیگر نظارت زمانی اعمال میشــود که فرد ،مقام و مرجعی از موضوعی شکایت
نموده و ادعای مغایرت آن را داشته باشد .از اینرو پیشنهاد میشود ،از طریق بازنگری
در قانون اساسی ،شرایطی ایجاد گردد که مطابق آن شورا بتواند با پذیرش تظلم خواهی
افراد و اشــخاص نســبت به صیانت از عالیترین هنجار حقوقی اقدام نماید تا بهواسطه
این راهکار بتوان از قوانین مصوب مجلس شــورای اســامی(حتی پس از تأیید شورای
نگهبان) و ســایر قوانین الزماالجرا مانند قوانین مصوب قبل از پیروزی انقالب اسالمی،
قوانین مصوب شورای انقالب و مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادعای مغایرت با
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قانون اساسی شکایت و طرح دعوا نمود .هر فرد و شخصی که ادعای نقض حقوق اساسی
خود را داشــته باشــد و هر نوع عمل تقنینی ،قضایی و اداری و حتی حزبی و گروهی
که مغایر با اصول اخالقي در قانون اساســی بیابد ،میتواند در مرجع مقرر تظلم خواهی
نماید .بر این اســاس فقدان سازوکار مناسبی برای طرح دادخواهی مردم و گروهها نزد
نهاد شــورای نگهبان برای تظلم خواهی نســبت به تجاوز به حقوق اخالقي مندرج در
قانون اساســی ایراد دیگری به شــمار میآید که امید میرود قانونگذار محترم عنایت
خاصی به این عرصه مبذول دارد.
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