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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کليهی مصوبات مجلس شورای اسالمی از نظر
انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی بهوسيله شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگيرد و در صورت
مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده میشود .همچنين بهموجب اصل ( )58قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند تصویب اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به
کميسيونهای ذیربط مجلس یا هيئت وزیران واگذار کند که در این صورت ،این اساسنامهها نيز باید به
لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیيد شورای نگهبان برسند .عالوه بر این ،بهموجب اصل ()9
قانون اساسی ،کليهی قوانين و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير
اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و
مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است .تفسير قانون اساسی
نيز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی ،بر عهدهی شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کليهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به
دولت و استفساریههای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و
حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعالم میشود .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقهمندان به
این مباحث ،به ویژه پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی از اهميت ویژهای برخوردار است.
با عنایت به تأکيدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،گروه تدوین نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان ،بهعنوان یكی از شرح وظایف خویش در
پژوهشكده شورای نگهبان ،آماده سازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام میپذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهبان ،این متون در اختيار کارشناسان گروه قرار میگيرد تا از لحاظ فنی و
ادبی ویرایش شده و در صورت لزوم ،اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود .سپس متون ویرایش و
مستندسازیشده از لح اظ صحت ،اتقان و انطباق با محتوای متون اوليه و همچنين از جهت ویرایشی،
مورد بازبينی قرار میگيرد .در نهایت ،متون بازبينیشده بار دیگر از جهات مذکور توسط ناظران علمی
پروژه ،به طور دقيق ،از جهت شكلی و محتوایی بررسی میشود و سپس منتشر میگردد.
پژوهشكده شورای نگهبان اميدوار است با توليد و عرضه ی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در جهت
تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياست گذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمرهی بيش از سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شرع و قانون اساسی
را در اختيار کليه ی عالقمندان ،به ویژه محافل علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد
و به غنی تر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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بررسی چگونگی رأیگیری درباره مصوبات مجلس شورای اسالمی
آقای رضوانی :بسماهلل الرحمن الرحيم .ما باید ببينيم که وظيفهی شورای نگهبان
چيست و چهکار باید بكند )1(.کاری که در این قانون اساسی بر عهدهی شورای نگهبان
گذاشته شده ،آیا تصویب قانون است یا رد آن [قانونی که مغایر شرع و قانون اساسی
است]؟ یعنی وقتی قوانينی که در مجلس تصویب شده ،به اینجا میآید ،شورای نگهبان
باید [مطابقت آنها را با شرع و قانون] تصویب و تأیيد کند ،یا اگر آنها را رد کرد،
[مصوبهی مجلس] اعتبار قانونی ندارد؟ کدامیك از این دو است؟ نظر من این است که
باید رد کند .تا رد نكند ،قانون [= مصوبهی مجلس] اعتبار خودش را دارد .از جمله
اصولی که این مطلب از آن استفاده میشود ،اصل ( )49قانون اساسی است که
میگوید« :کليه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.
شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق
 .1در جلسهای که مشروح مذاکرات آن را در ادامه میخوانيد ،اعضای شورای نگهبان مسئلهای اساسی
را در خصوص چگونگی رأیگيری دربارهی مصوبات مجلس شورای اسالمی به بحث گذاشتهاند؛ اینكه
وظيفهی شورای نگهبان ،تشخيص «مغایرت» مصوبات مجلس شورای اسالمی با موازین شرع است،
چنانکه در اصول ( )27و ( )49قانون اساسی آمده است ،یا تشخيص «عدم مغایرت» و یا «انطباق» آنها
است ،آنگونه که از اصول ( )49( ،)41و بخشی از اصل ( )49میتوان فهميد؟ و اینكه آیا در هر صورت
تفاوتی بين شرع و قانون اساسی نيست و هر ضابطهای را در نسبتسنجی مصوبات مجلس با قانون
اساسی پذیرفتيم ،همان را در سنجش نسبت آنها با موازین شرع هم باید معتبر بدانيم ،یا قانون اساسی
ميان شرع و قانون اساسی تفاوت قائل شده است؟ پيامدهایی که هر یك از این برداشتها در پی دارد و
تفاوتهایی که در شيوهی کار شورای نگهبان ایجاد میکند نيز موضوع گفتوگوی اعضا در دو جلسهی
مورخ 72و 1391/3/79بوده است .برخی از اعضا بر این باورند که شورای نگهبان موظف به «تأیيدِ»
مصوبات مجلس نيست و صرفاً باید مصوبات مغایر با موازین شرع و قانون اساسی را به مجلس
برگرداند .بر مبنای این برداشت ،اگر مصوبهای مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشت،
خودبهخود تبدیل به قانون میشود و نيازی هم به اعالم نظر شورای نگهبان نيست .در مقابل اما برخی
دیگر از اعضای شورا معتقدند صرفنظر از اینكه وظيفهی این شورا تشخيص «مغایرت»« ،عدم
مغایرت»« ،انطباق» و موافقت باشد« ،اکثریت اعضا» باید «به تشخيص برسند» و ممكن است نتوانند
«عدم مغایرت» مصوبه را احراز کنند و در این صورت آیا میتوان گفت مصوبهی مجلس بدون نياز به
اعالم نظر شورا تبدیل به قانون خواهد شد؟ و . ...
بخشی از مذاکرات اعضا در این جلسه در دست نيست و مذاکرات در جلسهی  1391/3/79ادامه یافته است.
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بر موازین اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببيند،
برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند .در غير این صورت مصوبه قابل اجرا است».
پس اگر کار ما بخواهد قانونی باشد ،بایستی که قانونی را که در آن اِشكالی میبينيم،
رد کنيم .اما آن قانونی که در آن اشكالی نمیبينيم ،احتياجی به تأیيد و تصویب ما
ندارد تا بخواهيم آن را تأیيد کنيم و بگویيم به تأیيد اکثریت رسيد؛ یا بخواهيم آن را
رد کنيم و بگویيم به تأیيد اکثریت نرسيد ،یعنی بنویسيم که این قانون به تأیيد اکثریت
نرسيد و چون به تأیيد اکثریت نرسيده است ،پس رد شده است .اگر ما در یك قانونی
از ناحيهی قانون اساسی یا از ناحيهی شرع اشكالی دیدیم ،باید بگویيم این قانون
مردود است .نباید اینطور رد کنيم و بگویيم به تأیيد شورای نگهبان نرسيد .کار
شورای نگهبان این نيست که قانون را تأیيد کند .این بهحسب آن چيزی است که از
این قانون اساسی استفاده میکنيم .این یك مطلب.
مطلب دیگر اینكه حاال که میخواهيم رد کنيم ،باید ببينيم بر چه اساسی و با چه ضابطهای
باید رد کنيم .ما از برخی از اصول قانون اساسی میفهميم که قانون اساسی و شرع در این
باره یكسان هستند و فرقی بين جهت شرعی و جهت قانونی نيست .یكی اصل ( )27است
که میگوید« :مجلس شورای ملی نمیتواند قوانينی وضع کند که با اصول و احكام مذهب
رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد .تشخيص این امر بهترتيبی که در اصل
( )49آمده ،بر عهده شورای نگهبان است ».یعنی نه میتواند حكمی را که مغایر با اسالم
است ،تصویب بكند و نه میتواند حكمی را که مغایر با قانون اساسی است ،تقویت کند.
اگر مغایر بود ،نمیتواند تصویب کند و تصویبش اعتبار ندارد .تشخيص این با چه کسی
است؟ با شورای نگهبان .و از آنجا که گفته «تشخيص عدم مغایرت» ،معلوم میشود که
ميزانْ «مغایرت» است؛ یعنی مجلس ،قانون مغایر را نمیتواند تصویب کند ،نه اینكه قانونی
را که مغایر نيست ،میتواند تصویب کند .این اصل نمیگوید آن قانونی را که مغایر نيست،
میتواند تصویب کند .میگوید قانونی را که مغایر است ،نمیتواند تصویب کند .بنابراین
اگر در آنجا [= اصل ( ])49میگوید تشخيص عدم مغایرت با شورای نگهبان است ،این
عدم مغایرت ،طریقيت دارد ،نه موضوعيت؛ یعنی از این باب .چون این را میخواهد
بگوید ،پس بایستی شورای نگهبان تشخيص بدهد که مغایر است ،تا تصویب مجلس
شورای اسالمی اعتبار نداشته باشد.
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آقای محسن هادوی :اصل ( )1()9هم گفته است.
آقای رضوانی :اصل ( )9میگوید کليهی قوانين باید بر اساس موازین اسالم باشد .اگر
ما بودیم و این اصل و هيچ چيز دیگری بر این حكومت( )7نداشت ،میگفتيم قانون
اساسی موافقت با موازین اسالم را اعتبار کرده است .اگر هر اصل از اصول بعدی
بگوید موافقت با موازین اسالم لزومی ندارد ،این بر آن حكومت دارد .این اصل بر
اطالق و عموم سایر اصول حكومت دارد .اما حكومت اصل ( )9بر سایر اصول،
حكومت از ناحيهی حكمش [= «لزوم» موافقت با موازین اسالم] است ،نه از ناحيهی
موضوعش [= «موافقت» با موازین اسالم] .این حكمی که در این اصل آمده ،بر تمام
احكامی که در اصول دیگر این قانون میآید ،حكومت دارد .اما اگر یك اصلی پيدا شد
که بر موضوع این اصل حكومت کرد ،حكومت او معتبر است .و آن اصل ( )49است.
اصل ( )49وقتی بر «انطباق» تصریح میکند[ ،دیگر بر اصل ( )9حكومت دارد] .اصل
( )9میگوید بر اساس موازین اسالم باشد ،ولی اصل ( )49دارد انطباق را برای شما
معنا میکند .میگوید شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را از نظر انطباق با موازین
اسالم و قانون اساسی مدّ نظر قرار بدهد؛ راهش هم این است که اگر قانونی را مغایر
شرع و قانون اساسی دید ،رد کند .معلوم میشود آنجا هم که میگوید بر اساس
موازین اسالم باشد ،یعنی به این شكل؛ نه اینكه آن اصل بر این اصل حكومت داشته
باشد .این اصل بر آن اصلْ نظرِ موضوعی دارد و با این نظر موضوعی بر آن اصل
حكومت دارد و «بر اساس موازین اسالم» را معنا میکند.
آقای صانعی :به نظر بنده غير از اصل ( )9در بقيهی اصول قانون اساسی ،شرع و قانون
اساسی یكسان و با هم هماهنگ هستند .هرچه که در قانون اساسی معتبر کردیم ،در
مورد شرع هم هست .این نظر شخصی من است .ظاهراً در آنجا معيار مغایرت را معتبر
 .1اصل ( )9قانون اساسی« :کليه قوانين و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی،
نظامی ،سياسی و غير اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول
قانون اساسی و قوانين و مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان
است».
« .2تصرف یك قانون در داللت قانون دیگر به طوری که بر اثر این تصرف ،داللت آن را توسعه بخشد یا
محدود نماید (و این توسعه و تحدید از داللت کالم و عبارت قانون مذکور استفاده شود)( ».جعفری
لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمينولوژی حقوق ،گنج دانش ،چ  ،1349 ،72ص )795

مشروحمذاکراتشوراینگهبان

1

کرده است .یعنی آنچه که تا حاال در قانون اساسی مشی میکردیم ،به این جهت بوده
و سرّ اعتبارش این است که به هرحال مجلسی هست و نمایندگان مردمی که با قانون
اساسی سر و کار دارند و اصل این است که اینها خالف قانون اساسی حرف نزنند؛
بنابراین آنجا هم ـ همانطور که تا حاال عمل کردهایم ـ معيار« ،تشخيص مغایرت» بوده
است ،بهحيثی که اگر شش نفر مخالف و شش نفر موافق بودند ،قانون سر جایش
میماند .نسبت به شرع هم همينطور است و آقای رضوانی هم تقریباً همين را گفتند.
بحث بر سر اصل ( )9است و اینكه در این اصل برای شرع یك مزیتی قائل شدهاند.
اما من معتقدم که از یك جهت ما به هيچوجه نمیتوانيم از این اصل ،ميزان «انطباق با
اسالم» را به دست بياوریم و از یك جهت میتوانيم .بنده معتقدم اصل ( )9که میگوید
باید با موازین اسالم منطبق باشد ،معنایش این است که باید ميزانی به دست مردم داده
شود؛ ميزان اسالمی .ليكن فقها دو جور دربارهی ميزان اسالمی بحث میکنند .یك
وقت بحث بر سر این است که ما خودمان میخواهيم ببينيم که مثالً التعزیرُ بالحبسِ
صحيحٌ یا التعزیرُ البدَّ بِأن یكونَ

بالجَلد؟()1

مشهور هرچه میخواهد بگوید[ ،ولی]

«اکثریت» را معيارِ این قرار میدهند .یعنی اگر دو نفر با همدیگر تعارض پيدا کردند،
تعارض دو نفر با هم است؛ این دو نفر اگر [بهلحاظ عدالت و ثِقه بودن] مساوی
بودند ،قطعاً هر دو ساقط میشوند .ولی اگر یكی از آنها اکثریت داشت ،یعنی یك
شاهد اضافه داشت ،مردم دیگر نمیتوانند مقلد آن یكی شوند[ .البته] نمیتوانيم
بگویيم این ميزان شرعی است ،خصوصاً اینكه معموالً در شرع ،اکثریت رد شده است؛
مگر اینكه بگویيم بعضیها در باب بيّنه قائل به ترجيح اکثریت شده و گفتهاند که در
خبرَینِ متعارضَين ،اکثریت بوی اسالمی بودن

دارد)7(.

اما بسياری از فقها هم گفتهاند

« .1تعزیر به حبس صحيح است یا تعزیر ناگزیر باید با شالق باشد؟»
 « .2اینكه برخی از فقهای عظام در باب بيّنه به ترجيح اکثریت قائلند ،ناظر به برخی از فروض مقام
تعارض دو بيّنه است که مستفاد از برخی اخبار همچون صحيحه ابیبصير است .در وسائل [=
وسائلالشيعه ،ج  ،72ص  ]794به اسناد خود از ابی بصير از امام صادق(ع) نقل کرده است که از ایشان
درباره کسی پرسيدم که عليه عدهای که متصرّف خانهای هستند ،اقامه دعوا میکند و بر مدعای خویش
بيّنه میآورد و متصرّف نيز بيّنه اقامه میکند که خانه از پدرش به ارث رسيده است و نمیداند که امر آن
خانه چگونه بوده است؛ حضرت فرمودند :آن که تعداد شهود بيشتری دارد ،سوگند داده میشود و خانه
به او داده میشود . ...
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که در تعارضِ بيّنتَين ،اکثریت معيار نيست .بسياری از فقها هم گفتهاند که در تعارض
روایتَين ،اکثریت معيار نيست؛ «تعارَضا ،تساقَطا»؛ چهار شاهد با دو شاهد هيچ فرقی
نمیکند)1(.

حاال که تعارض کردند و ساقط شدند ـ یعنی در صورت تساوی ،که سه

نفر از این طرف و سه نفر از آن طرف تعارض کردند و ساقط شدند ـ این سؤال
مطرح میشود که حاال اصل ،اباحه [= تخيير] است یا نه .و جواب دادهاند که اصل،
اباحه نيست ،بلكه در بعضی از جاها اصل ،عدم است( )7و این استصحابِ عدمِ جوازِ
حبس

دارد؛()3

منتها آن کسی که میگوید حبس «یجوزُ» ،میگوید استصحاب از بين


برخی از فقه ای عظام این حكم را ویژه صورتی دانسته اند که مال در دست یك از دو طرف منازعه باشد
و یكی مدعی مال باشد ،در حالی که دیگری منكر ادعای وی نيست ،بلكه ادعای جهل به واقع مینماید
و ادعا می کند که مال از طریق ارث و امثال آن به وی رسيده است .در صورتی که ظاهر از کالم عدهای
دیگر از فقها این است که این حكم را اعم از موارد مزبور دانستهاند .به نظر می رسد در اصل این ترجيح
اختالفی ميان فقهای عظام دیده نمیشود .اختالف در این است که آیا میتوان این امر را بهعنوان یك
قاعده کلی به تمامی ابواب تسری داد و همواره قائل به ترجيح بيّنه اکثر شد یا خير( ».بياتی،
محمدحسين ،مبانی فقهی آرای شورای نگهبان ،سازمان سمت ،چ  ،1341 ،1ص  29-28و )25
 .1ر.ک :مبانی فقهی آرای فقهای شورای نگهبان ،ص .51-25
 « .2در صورت تعادل متعارضَين ،ميان اصوليين این بحث درگرفته است که اصل اولی ،تساقط است یا
تخيير .آنان که حجيت اخبار را مبتنی بر سببيت میدانند ،در فرض تعارض دو خبر ،اصل اولی را غالباً
تخيير دانسته اند؛ ليكن در صورتی که حجيت اخبار بر مبنای طریقيت پذیرفته شود ،اصل اولی به هنگام
تعارض و همسنگ بودن دو دليل ،تساقط آنها است ... .پس از سقوط دو اماره از حجيت و عدم امكان
تمسك به هيچیك از آن دو ،و عدم دليلی دیگر ،نوبت به اجرای اصل میرسد .البته این مقتضای قاعده
اولی است و  ...در خصوص تعارض اخبار ،سه وجه دیگر بهعنوان قاعده ثانویه در امر تعارض از
جانب اصوليين مطرح شده است که عبارتند از .1 :تخيير در اخذ به هر یك از آن دو که مشهور آن را
برگزیده و بر آن نقل اجماع شده است .7 .توقف بهنحوی که به احتياط در مقام عمل منجر شود ولو
احتياط مخالف با هر یك از دو خبر باشد . 3 .اخذ خبری که مطابق با احتياط باشد و در صورتی که
هيچیك چنين نباشد ،تخيير بين آن دو ( ». ...مبانی فقهی آرای فقهای شورای نگهبان ،ص ()57-51
 . 3چون اصل بر عدم است و بر اساس آن در موضوع مورد بحث هم اصل بر عدمِ جواز تعزیر بهحبس
است مگر اینكه دليلی بر خالفش داشته باشيم ،حال که شك داریم آیا دليلی بر جواز تعزیر بهحبس
اقامه شده است یا همچنان حكم عدم جواز در این باره جاری است ،استصحابِ عدم جواز میکنيم و
میگویيم تعزیر بهحبس جایز نيست.
«استصحاب [= استصحاب حال] :حكم به بقای متيقَّنِ سابق .استصحاب از اصول عملی و برای آن



مشروحمذاکراتشوراینگهبان

8

رفت و آن کسی که میگوید حبس «ال یجوزُ» ،میگوید یا استصحاب حاکم است ،یا
ادلهی اوليه و ادلهی اجتهادی .این دو با هم تعارض میکنند .در مورد قانون اگر فقهای
شورای نگهبان سه به سه بودند ،خودبهخود رد میشوند .و بعد از آن این مردم و
مسئوالن هستند که هر کاری بخواهند ،میکنند .اگر مسئوالن به این نكته توجه کردند
که ما مردّدیم ،یا سراغ

و ادلهی تعزیر میروند ،یا سراغ استصحاب.

اینطور نيست که ما بتوانيم برای آنها تعيين تكليف بكنيم .خود مردم هستند که
تشخيص میدهند؛ مثل جایی که دو فتوا با همدیگر تعارض پيدا میکنند .ساقط آن ...
خودش مقيد است .حاال اگر کسی غافل شده است ،ما دیگر مسئول او نيستيم[ .از
حكم واقعی] غافل میشوند و عمل میکنند؛ هر کاری که میخواهند ،بكنند .بله ،اگر
معيار و ميزان را فتوای مرجع قرار دادیم ،کما اینكه ظاهراً هم همينطور است که
فتوای مرجع باید ميزان باشد ،به نظر بنده در اینگونه موارد که دو نظر با هم تعارض
دارند ،یكی میگوید که من از فتوای تو این را میفهمم و آن یكی میگوید من هم از
فتوای تو این را میفهمم .در اینگونه فهمها باید حكم مرجع مورد نظر خودشان را با
جميع جوانب فقهی بگویند و نظرش را برای مردم تبيين کنند .اما اگر نخواستيم به نظر
شخصی او مراجعه کنيم ،در نزد قانون نمیتوانيم بگویيم
خب آن طرف هم همه مجتهد هستند و آنها هم موازین را میدانند.
این دو نظر متعارضند؛ چگونه این طرف با یك رأی بيشتر ،موافق شرع شد؟! همچنين
در جایی که سه نفر موافق بودند و دو نفر مخالف و یك نفر هم ممتنع ،ما باید حجت
پيدا کنيم .خب ،سه نفر بيشتر از دو نفر است .اگر اکثریت حجت است ،سه نفر
اکثریت دارد و میشود حجت شرعی .دو نفر مخالف هستند ،یك نفر هم میگوید من
حكم را نمیدانم .یعنی ممتنع است .در طرف دیگر سه نفر موافقند و میگویند که ما

تعریفهایی ذکر شده است که بعضی ،همه آنها را به یك تعریف برگرداندهاند :حكم به بقای حكم
شرعی یا موضوع حكم ،که بقای آن مشكوک است( ».جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى ،سيد
محمود ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب
اهل بيت عليهم السالم ،چ  1979 ،1ه ق ،.ج  ،1ص )998-999
« .1هر طرفی که بيش از سه رأی داشت ،نظرش موافق شرع است».
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حكم را میدانيم .این سه نفری که میگویند ما میدانيم ،بر اساس استصحاب ،حجت
برای مردم هستند .کما اینكه شما میگفتيد که اگر چهار نفر در مقابل دو نفر باشند ،آن
چهار نفر حجت برای مردم هستند .اما در جایی که دو نفر هستند که یكیشان ممتنع
است ،اینجا به هيچ نحو نمیتوانيم [نظر آنها را] مطابق موازین بگيریم؛ اکثریت را
ميزان قرار میدهيم .ولو اینكه بنده معتقدم که با این معيارها اصالً اکثریت نمیتواند
ميزان باشد و باز هم قانون ،مردم را رها کرده تا خودشان عمل کنند و ما مسئول مردم
نيستيم .مردم [در چنين موقعيتی از حكم شرعی] غافل میشوند و خوشان عمل
خواهند کرد .بنابراین من نتيجه میگيرم که اگر کار به رجوع به مرجع استفتاء نرسيد،
جز اینكه بگذاریم و رد بشویم[ ،چارهای نيست] و غير از آن خالف خواهد بود .برای
اینكه ما چگونه میتوانيم رأی اکثریت را بر مردم تحميل کنيم و رأی سه نفر [مخالف
و ممتنع] را نادیده بگيریم؟! با چه معياری میگویيم این حجت الهی است؟! چون آنها
هم برای خودشان دليل دارند.
آقای مهدوی كنی :من احساس میکنم که در قانون اساسی با توجه به اصول مختلف ـ
اصل ( )9و اصول دیگر ـ منظور این بوده است که قوانينی که در این مملكت وضع
میشود ،دو گونهاند یك گونه از آنها قوانينی هستند که ما در شرع در مورد آنها
نصوصی داریم؛ حاال یا بهصورت کلی یا بهصورت جزئی .آن قوانين ،قوانينی است که
شرعاً دربارهی آنها حكمی صادر شده است .در این موارد قانون اساسی میگوید که
وکال و نمایندگان مردم حق ندارند قانونی مغایر قانون شرع وضع کنند .وقتی ما یك
قانونی داریم ،شما چه حقی دارید که بيایيد در اینجا بنشينيد و بگویيد قال رسولاهلل
(ص) فالن ،تا ما هم بگویيم نخير این خالف است؟! در نظام جمهوری اسالمی هيچ
کس حق ندارد برخالف قرآن و سنت قانون وضع کند .اما مواردی هم داریم که در
شرع دربارهی آنها نصی نيست و اینها در اختيار حكومت قرار گرفته است .اینجا است
که اینها قانون وضع میکنند و در این قوانين که وضع میکنند ،مغایرت با شرع مطرح
نمیشود .یعنی مخالف شرع نيست؛ چون اینجا نمیشود گفت که مطابق شرع است؛
«مطابق» به آن معنایی که نصی داشته باشيم و اینها مطابق با آن نص قانونی گذرانده
باشند .در اینجا همين مقدار که مخالف شرع نباشد ،یعنی ما در شرع دليلی بر خالف
آن پيدا نكنيم ،مُتَّبَع است .البته یك جایی ممكن است پای اموال و نفوس مردم به ميان
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بياید که در آنجا دليل [شرعی] داریم .در این موارد اصالً نمیتوانيد حكم بر
محدودیت مردم کنيد ،مگر با حكم حاکم ،که آن بحث دیگری است و آنجا هم به
عنوان قانونگذاری نمیتوانيد حكم کنيد.
پس به نظرم میرسد که اینها مربوط به مواردی است که ما در شرع حكم نداریم و لذا
در اینجا مرتباً بر عدم مغایرت تكيه کردهاند .در یك جا کلمهی «انطباق» را به کار
بردهاند ،ولی در بقيهی موارد تعبير «عدم مغایرت» را آوردهاند .یعنی در این موارد شما
باید لحاظ کنيد که قوانينی که وضع میشود ،اگر در آن مواردی است که شرع نظری
ندارد ،اینها حرفی برخالف آن موازین نگفته باشند .برای همين بر عدم مغایرت تكيه
()1()49

شده است .حاال اینكه این عدم مغایرت را چه کسی تشخيص بدهد ،اصل
میگوید« :اکثریت فقهای شورای نگهبان» .یعنی وقتی قانونی به شورای نگهبان آمده که
مخالف با اصول جزئی یا کلی نيست ،این عدم مغایرت را اکثریت فقهای شورای نگهبان
باید تشخيص بدهند .اکثریت هم یعنی اینكه [دستکم] چهار نفر باید بگویند که این
مغایر شرع نيست .وگرنه اگر یك نفر از اینها ممتنع باشد ،باز منظور اصل ( )49تأمين
نشده است .حتماً باید چهار نفر از آنها بگویند که ما میدانيم که با قوانين اسالمی یا با
قانون اساسی ـ اگر مربوط به قانون اساسی باشد ـ مغایرتی ندارد .این چهار نفر باید
صریحاً عدم مغایرت را بگویند ،وگرنه اگر سه نفر بگویند [مغایر نيست] ،دو نفر مخالف
باشند و یك نفر هم ممتنع ،این معنایش اکثریت فقهای شورای نگهبان نيست؛ برای اینكه
قانون اساسی گفته است «تشخيص عدم مغایرت»؛ یعنی باید بگویند مغایر نيست .اینها
که میخواهند بگویند مغایر نيست ،باید چهار نفر باشند .اگر سه نفر گفتند مغایر نيست،
دو نفر هم گفتند مغایر است و یك نفر هم ممتنع بود ،فایده ندارد؛ این نتيجه ندارد و در
اینجا هم باز قانون مردود است .یعنی میتوانند قانون را رد بكنند و بگویند طبق دستوری
که در قانون اساسی به ما داده شده ،این مورد تأیيد ما نيست.
آقای رضوانی :اصل ( )49هم . ...
آقای مهدوی كنی :اصل ( )49هم همين را میگوید.
 .1اصل ( )49قانون اساسی« :تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احكام اسالم با
اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه
اعضای شورای نگهبان است».
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آقای محسن هادوی :اصل (.)49
آقای مهدوی كنی :نه ،اصل ( )49میگوید که اگر آن را مغایر دید ،رد کند .اینجا میگوید
«عدم مغایرت» .من بر اساس آن زمينهای که در اول چيدم ،تكيه دارم که آنچه قانون
اساسی بيشتر بر آن تأکيد دارد ،این است که قانون مغایر وضع نشود .بحث در آن
مواردی است که قدری مشكل و مورد مناقشه است .ببينيد ،یك وقت بحث مربوط به
مواردی است که ما در شرع صریحاً چيزی دربارهی آن نداریم؛ ما هم نگاه میکنيم و
میبينيم چيزی در این باره نيست و میگویيم پس این مصوبه مغایر شرع نيست .یعنی
نصی نداریم که این مغایر با آن باشد .یك جا هم ممكن است بعضی از ما بگویيم نه آقا،
فالن اصل ،فالن قاعده یا فالن حدیث مخالف با این است .آنجا که میخواهيم بگویيم
مغایرت ندارد ،تشخيص ما ،یعنی وظيفهی ما ،این است که بگویيم مغایرت ندارد.
آقای محسن هادوی :چه کسی باید بگوید؟
آقای مهدوی كنی :اکثریت فقها باید بگویند و اکثریت هم حتماً باید چهار نفر باشند و با
صراحت و با علم بگویند که مغایر نيست .وگرنه اگر سه نفر بگویند مغایر نيست ،دو نفر
بگویند مغایر است و یك نفر هم بگوید من ممتنعم ،فایده ندارد .یا اگر سه نفر در مقابل
سه نفر شوند ،فایدهای ندارد و باز این قانون آن چيزی که اصل ( )49خواسته است ،نيست.
اصل ( )49گفته است که چهار نفر باید بگویند که این قانون مغایر نيست ،یا الاقل سكوت
کنند .یعنی آنجا که تشخيص دادند مغایر نيست ،نباید آن قانون را رد کنند .حداکثر این
است که چيزی هم به مجلس نگویند؛ ولی وظيفهی آنها این است که چهار نفر از آنها
بگویند این قانون را مغایر با قانون شرع نمیبينيم .اگر هم چهار نفر گفتند این قانون
مسكوت بماند ،درست است؛ اما در صورتی که سه نفر از آنها بگویند ،نمیتوان این قانون
را مسكوت گذاشت .یعنی وظيفهی ما در اینجا مسكوت گذاشتن نيست.
آقای جنتی :من عرضم را بهطور خالصه میگویم و آن اینكه دو مسئله در گوشه و کنار
این قانون هست؛ یكی مسألهی «انطباق» یا «عدم مغایرت» است که گویی قانون در اینجا
وظيفهی شورای نگهبان را این قرار داده است که تأیيد کنند این مصوبه منطبق است یا
مغایر نيست ،تا تنفيذ بشود .یك مسئله هم خود «مغایرت» است و اینكه تشخيص
مغایرت به عهدهی کيست و شورای نگهبان باید مغایرت را تشخيص بدهد تا [مصوبه]
رد بشود .این دو تعبير هست و چيزی که ما باید روی آن فكر کنيم ،این است که
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کدامیك مفسر دیگری است .واقع امر این است که یكی اصل است و آن دیگری مفهوم
آن است« .انطباق» اصل است و «عدم مغایرت» مفهوم آن .یعنی اگر منطبق نبود ،معنایش
این است که مغایر است .یا اینكه «مغایرت» اصل برای رد باشد و «انطباق» مفهوم آن.
یعنی اگر مغایر نبود[ ،با موازین شرع انطباق دارد و نيازی به امضای شورای نگهبان
ندارد] .مسئله این است و من فكر میکنم که معيار همان مغایرت است و آنجا که گفته
است «انطباق» یا «عدم مغایرت» ،به همان عنوان است؛ به چند جهت ،که یك جهتش
همان است که آقای رضوانی فرمودند و نكتهی بسيار خوبی بود.
آقای صافی گلپایگانی :بهطور کلی بگویيد اینكه میگویيد معيار ،مغایرت است ،یعنی چه؟
آقای جنتی :یعنی شورای نگهبان را در اینجا گذاشتهاند تا هر جا که در مصوبات
مجلس خالف میبيند ،رد کند .همين که شما خودتان هم گاهی تعبير میکردید که ما
یك حالت ترمزمانند داریم؛ یعنی ما را برای ترمز گذاشتهاند ،ما گاز نيستيم! شورای
نگهبان را برای این گذاشتهاند که اگر دید مصوبهای خالف قانون اساسی و خالف
شرع است ،آن را رد کند .مفهوم آن طرفش این است که اگر خالف شرع یا قانون
اساسی نبود ،خودبه خود جریان دارد و الزم نيست که من آن را امضا کنم .این یك
جهت ،که میفهميم اصل کار شورای نگهبان برای این جهت است.
جهت دوم اینكه از نظر انطباق و عدم انطباق و مغایرت و عدم مغایرت ،مسألهی شرع
و قانون اساسی یكنواخت است و اگر شما آنجا پذیرفتيد ،اینجا هم باید بپذیرید.
جهت سوم اینكه آنجایی که می گوید اگر اینها [= مصوبات مجلس] قانون اساسی را
رد [= نقض] نكردند ،قابل تنفيذ است ،معنایش این است که مصوبات مجلس ،که یك
عده نماینده نشستهاند و با مصلحتاندیشیهایی که با رعایت همهی جوانب میشود،
تشخيص دادهاند که بهصالح مملكت است که این کار را بكنند ،اگر خالف شرع
باشد ،میگویيم بيخود تشخيص دادهاید و صحيح نيست؛ اگر خالف قانون اساسی
باشد ،میگویيم بيخود تشخيص دادهاید؛ ولی اگر این احراز نشد ،یعنی اگر احراز نشد
که خالف شرع و قانون اساسی است ،وقتی آنها مصلحتاندیشیهایشان را کردهاند و
به نظرشان این مصلحت بوده است ،ما چه دليلی بر رد آن داریم؟ وجهی برای
جلوگيری ندارد .این هم یك جهت.
جهت دیگر اینكه به نظر من این مسأله عين همان مسأله است که ما در مطابقت دادن
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روایات متعارض با کتاب و سنت داریم .عين همان است .در روایات دو تعبير در این باره
هست؛ یكی «ما وافَقَ کتابَاهلل» ،است و دیگری «ما خالَفَ کتابَاهلل» )1(.و آنچه در آنجا
مسلّم است ،این است که معيار اصلی ،مخالفت با کتاباهلل است؛ وگرنه اگر مثالً گفتند
که شك بين دو و سه چه حكمی دارد ،یا مثالً دربارهی حبس و امثال اینها پرسيدند،
دیگر نيازی نيست که ما چيزی را در کتاباهلل بيابيم و بگویيم عموم این ،شامل آن هم
میشود یا اطالقش شامل آن هم میشود و خالصه ،کتاباهلل این را امضا و تأیيد
میکند .نه ،این «ما وافق کتاباهلل» مفهوم همان «ما خالف کتاباهلل» است .اصالت با
«خالف کتاباهلل بودن» است و بنابراین از ما خواستهاند که اگر حدیثی بود که از نظر
سند درست و مقدمات حجيتش تمام بود ،ولی شما خالف کتاباهلل تشخيص دادید،
رد کنيد .اگر خالف تشخيص داده نشد ،یعنی در قرآن آیهای معارض با این حدیث
پيدا نكردید ،آن را قبول کنيد .دیگر نيازی نيست به اینكه عالوه بر آن ،چيزی هم از
کتاباهلل بياورید تا تأیيدش کند .در اینجا هم عين همان آمده است .میگوید مصوباتی
که از مجلس به اینجا میآید ،اگر مخالف اسالم یا مخالف قانون اساسی بود ،رد کنيد
و اگر مخالف نبود ،مفهومش این است که خودبهخود تنفيذ میشود .با این مقدمه به
نظرم میرسد که . ...
آقای صافی گلپایگانی :اوالً دربارهی اینكه ایشان فرمودند این [= مطابقت دادن
مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی] مثل آن [= مطابقت دادن روایات
متعارض با کتاب و سنت] است ،باید گفت که اصالً این قياس معالفارق است .در آنجا
قول امام و پيغمبر حجت است ،حجت شرعی است .در آنجا وقتی که خودشان
میفرمایند اگر چيزی مخالف کتاب به دست شما رسيد ،از ما نيست و ما نگفتهایم،
اصل بر این است که حرفشان برای ما حجت است .ولی ما در اینجا نمیتوانيم بگویيم
مجلسی که از دویست نماینده تشكيل شده است که ده نفر از آنها هم یهودی و ارمنی
هستند و غالباً هم ممكن است یك نفر فقيه در ميان آنها پيدا نشود[ ،تشخيص داده
است که مصلحت این است] .شأن نزول شورای نگهبان این است که این مصوبات
« .1قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّ عَلَى کُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا
خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ( ».حرّ عاملى ،محمد بن حسن ،تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل
الشریعه ،مؤسسه آل البيت عليهم السالم ،چ  1924 ،1ه.ق ،.ج  ،72ص )112
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کنترل بشود تا شرعی بودن آرای آنها صد درصد معلوم شود .اینكه میفرمایيد مواردی
هست که شرع دربارهی آنها نظری ندارد ،جوابش این است که هيچ موردی [نداریم
که شرع دربارهی آن نظری نداشته باشد]؛ ما تمام موارد . ...
آقای مهدوی كنی :مثالً اینكه در خيابان ماشين از این طرف برود یا از آن طرف[ ،در
کجای شرع آمده است؟]
آقای صافی گلپایگانی :همان والیت است .آن که هست!
آقای مهدوی كنی :پس مواردی هست که [شرع دربارهاش چيزی نگفته است] و آن
[موارد] مربوط به حاکم است دیگر!
آقای صافی گلپایگانی :مقصودم این است که اصالً اینطور نيست که ما نتوانيم [=
حكم شرع را تشخيص بدهيم] .این اکثریت و اینكه ایشان میفرماید اصل این است که
مجلس خودش عمل کند ،این چه اصلی است که [بر اساس آن] مجلس خودش
بهجهت شرعی عمل میکند؟! چطور میتوان پذیرفت که بگویيم اصل این است که
[مصوبات مجلس] شرعی است و خودش عمل میکند؟! آن هم مجلسی که با رأی
یك نفر یهودی ،رأی آن تغيير میکند! اصالً نمیشود این را گفت .اگر شما دربارهی
شورای نگهبان دقت بفرمایيد ،درمییابيد که شأن نزولش این است که این مسأله را
کامالً بررسی کند؛ یعنی [مطابقتش با شرع باید] به تصویب اکثریت شورای نگهبان
برسد .جنابعالی [= آیتاهلل مهدوی کنی] اکثریت را توضيح دادید و ایشان [= آیتاهلل
صانعی] هم میفرمایند که اکثریت اینگونه است .البته بعضی مطالبشان هم علمی و
خوب بود ،ولو اینكه در باب تعارض بيّنتين ،آنطور هم که ایشان میگویند ،نيست.
آنها میگویند [در جایی که مثالً چهار نفر از یك طرف و دو نفر از طرف دیگر
تعارض میکنند ،دو نفر از هر طرف] ساقط میشود ،بعد آن دو [نفر باقیمانده در یك
طرف] زنده میشوند .مسأله این است که در قانون اساسی صراحت دارد که باید
اکثریت باشد و اکثریت هم دارد اینطور میگوید و بر فرض که تمام این مطالبی را که
ما میگویيم ،از این اصلهای بعدی استفاده نكنيم ،میبایست اطالقش را بر اساس
اصل ( )9تأیيد کنيم [= تخصيص بزنيم]؛ برای اینكه اینگونه تصویب اکثریت ،خالف
شرع است .شرع این را قبول نكرده است .خب ،باید [مطابقت مصوبه با شرع را] تأیيد
کنيد .عالوه بر این ،اینكه میفرمایيد اگر شورای نگهبان حرف نزد ،آنها [خودشان عمل
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میکنند] ،در همانجا هم همينطور است .آنجا هم طبق اصل ( )9باید اطالقش تأیيد
شود؛ اعم از اینكه شورای نگهبان مسامحه کرده و جواب نداده باشد ،یا اینكه این
سكوتشان [بهسبب نرسيدن به رأی اکثریت باشد] .آنجا ممكن است بگویيم شورای
نگهبان همه اتفاق دارند بر اینكه این قانون خالف شرع است .همين اصل اینجا را
[هم] شامل میشود و هيچ مسألهای نيست .این قانون اساسی برای اینكه در چارچوب
قوانين اسالم جریان پيدا کند ،کامالً قابليت و ظرفيت دارد .آنجا هم ما این را درست
میکنيم و میگویيم که این اطالق دارد .فقط در صورتی که پاسخ ندادنِ اینها [=
اعضای شورا] دليلی بر موافقتشان باشد ،اینگونه است .ولی [اگر] بعد گفتند که نه ،در
اینجا هم میتوانيم بگویيم نه .حاال کاری به آنها نداریم .مسأله این است که بر اساس
شأن نزول شورای نگهبان ما نمیتوانيم بگویيم که اصل این است که مجلس درست
گفته باشد .این قانون اساسی است و این اسالم و این شورای نگهبان .آقای جنتی ،شما
چطور میفرمایيد وقتی که ما حرفی نزدیم ،این قانون ،قانون خدا است؟!
آقای جنتی :من کجا گفتم قانون خدا است؟ قانون مردمی است که خدا با آن مخالفت
نكرده است.
آقای صافی گلپایگانی :خدا کجا گفته قانون مردمی است؟ خدا خودش قانون دارد .ما
باید بگویيم قانون خدا .قانون مردمی چيست؟! اصالً این مسأله . ...
آقای جنتی :پس درِ مجلس شورای اسالمی را ببندیم!
آقای صافی گلپایگانی :نه ،همينطور که در اینجا گفته است ،عمل کنيم.
آقای جنتی :شما تحریرالوسيله را ببينيد.
آقای مهدوی كنی :در تحریرالوسيله ننوشته است که ماشين چطور در خيابان حرکت کند.
آقای مهدی هادوی :عرض بنده مختصر است و دربارهی این است که ما از جهت قانون
اساسی بررسی کنيم و ببينيم قانون اساسی چه میگوید .قانون اساسی در این باره در سه
اصل بحث کرده است؛ یكی اصل ( )1()41است که گفته است «عدم مغایرت» .در اصل
 .1اصل ( )41قانون اساسی (مصوب « :)1385بهمنظور پاسداری از احكام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم
مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها ،شورایی به نام شورای نگهبان با ترکيب زیر تشكيل میشود:
 -1شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز .انتخاب این عده با رهبر یا شورای
رهبری است.
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( )49خالف آن را گفته است .در اصل ( )41گفته است «از نظر عدم مغایرت» ،ولی در
اصل ( )49گفته است «چنانچه آن را مغایر ببيند» .باز در اصل ( )49گفته است «عدم
مغایرت» .ما باید ببينيم که قانون اساسی از ما میخواهد طبق کدام ماده رفتار کنيم .وقتی
که یك چيزی را خود قانون اساسی مشخص کرد ،دیگر ما نمیتوانيم بحث کنيم .قانون
اساسی در اصل ( )27میگوید باید طبق اصل ( )49رفتار کنيد.
آقای رضوانی :یعنی مغایرت.
آقای مهدی هادوی :عدم مغایرت! گفته است باید طبق اصل ( )49تشخيص بدهيد و این
به نظر من جای بحث و گفتوگو ندارد .اصل ( )27میگوید« :مجلس شورای ملی
نمیتواند قوانينی وضع کند که با اصول و احكام مذهب رسمی کشور و با قانون اساسی
مغایرت داشته باشد .تشخيص این امر به ترتيبی که در اصل ( )49آمده ،بر عهده شورای
نگهبان است ».پس تشخيص ما باید طبق اصل ( )49باشد .آن مواد هرچه میگویند،
بگویند .یكی میگوید مغایرت و دیگری میگوید عدم مغایرت؛ اما تشخيص ما طبق
اصل ( )49است؛ طبق صراحت قانون اساسی .حاال اصل ( )49چه میگوید؟
آقای مهدوی كنی :آنجا که گفتهاند «تشخيص آن» ،ضمير «آن» به کجا برمیگردد؟
آقای رضوانی« :تشخيص این امر».
آقای مهدوی كنی« :این» یعنی چه؟
آقای مهدی هادوی :طبق اصل (« )49تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای
اسالمی با احكام اسالم ،با اکثریت فقهای شورای نگهبان است» .همين که شما
میفرمایيد؛ به نظر من هم همين است.
آقای آراد :چرا در قانون اساسی رعایت نمیشود؟
آقای مهدی هادوی« :عدم مغایرت» [در اینجا] صریح است .اکثریت فقهای شورای
نگهبان باید عدم مغایرت را تشخيص بدهد ،نه «مغایرت» را.
آقای صالحی :بسماهلل الرحمن الرحيم .همانطور که ایشان فرمودند و طبق همان
استداللی که ایشان کردند ،ما باید ببينيم قانون اساسی خودش از ما خواسته است که

 -7شش نفر حقوقدان ،در رشتههای مختلف حقوقی ،از ميان حقوقدانان مسلمانی که به وسيله شورای
عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند».
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مطابق کدام عمل کنيم و ما هم مطابق آن عمل کنيم .اصل ( )49دارد خيلی روشن
حرف میزند و راست و حسينی میگوید که شورای نگهبان کارش این است که
مصوبات مجلس را از نظر انطباق با موازین اسالم مورد بررسی قرار دهد .اوالً «انطباق
با موازین» معنایش این نيست که باید برای انطباق آن رأی گرفته شود .انطباق یعنی
این دو را میگذارد روی هم و با هم مقایسه میکند .معنای انطباق ،مقایسه است .یعنی
از لحاظ مقایسه با موازین اسالم ،تا حكمش معلوم شود .به این «انطباق» اصالً
نمیشود استناد کرد و گفت چون کلمهی انطباق دارد ،ما باید برای انطباق رأی بگيریم.
نه« ،از نظر انطباق» یعنی از نظر اینكه این را با آن مقایسه کند و ببيند حكم چيست.
این از این کلمه .و اما در قسمت بعد تصریح دارد که اگر مغایر دید ،برمیگرداند؛ با
صراحت هرچه تمامتر این را میگوید .اما به سراغ اصل ( )49که میآیيم ،میگوید:
«تشخيص عدم مغایرت و  ». ...آنچه که در اصل ( )49بر آن تأکيد شده است . ...
آقای محسن هادوی :اصل (. ... )27
آقای صالحی :در اصل ( )49تأکيد روی چيست؟ میخواهد بگوید مرجع امور شرعی،
فقها هستند و مرجع قانون اساسی همهی دوازده نفر .در اصل ( )49اصالً این موضوع
که شورای نگهبان باید مغایرت را تشخيص بدهد یا عدم مغایرت را ،مورد توجه
قانونگذار نيست .چيزی که مورد توجه است ،این است که میخواهد بگوید مرجع
این قسمت اینها هستند و مرجع آن قسمت آنها.
آقای صافی گلپایگانی :پس این «تشخيص» که در اینجا آمده ،لغو است؟!
آقای صالحی :آن چيزی که در این اصل روی آن تكيه شده ،این است .ولی اصل ()49
دارد ترتيب را معيّن میکند .میگوید به این شكل عمل کنيد .ما چطور میتوانيم چيزی را
که در اصل ( )49تكيهگاه نيست ،ببریم روی آن اصلی بگذاریم که تمام تكيهاش بر این
است که میخواهد ترتيب کار را معيّن کند؟ این اصل میگوید اگر مغایر دیدید ،برگردانيد.
ما اینجا یك تعبير «عدم مغایرت» داریم ،در حالی که نتيجهی مغایر نبودن ،قابل اجرا بودن
است .میگوید اینكه بتوانيم قانونی را در مملكت اجرا کنيم و بگویيم با قوانين اسالمی و
قانون اساسی مغایر نيست ،مرجعش در [تشخيص عدم مغایرت با] اسالم ،فقهای شورای
نگهبان هستند و در [تشخيص عدم مغایرت با] قانون اساسی ،همهی اعضا.
گذشته از آن ،مطلبی را من قبالً عرض کردم و باز میخواهم تكرار کنم و آن اینكه اصوالً
فرقی بين مغایرت و عدم مغایرت نيست .تشخيص مغایرت و تشخيص عدم مغایرت هر
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دو یكی است؛ اینكه ما رأی میخواهيم و امتناع [مانع تصميمگيری است] معنا ندارد .ما
تشخيص میخواهيم .اگر هفت رأی برای مغایرت [با قانون اساسی] داشتيم ،فَبِها و نِعمَ
المراد؛ و اگر نداشتيم ،تكليف آن در آخر این اصل [= اصل ( ])49روشن شده است.
میگوید« :در غير این صورت ـ [یعنی در صورتی که مغایر تشخيص داده نشود ]،ـ
مصوبه قابل اجرا است» .اگر آقایان از لحاظ موازین شرعی اشكال اساسی دارند ،مسأله
دیگری است؛ ولی آنچه ما از اصول قانون اساسی میفهميم ،این است.
آقای صافی گلپایگانی :طبق آنچه آقایان میگویند ،اگر اکثریت گفتند که ما این را مغایر
نمیدانيم ،یعنی علم به مغایرتش نداریم ،و دو نفر گفتند که ما مغایر میدانيم ،باید
بنویسيم که مجلس درست گفته است!
آقای صالحی :چه کسی این را گفته است؟!
آقای صافی گلپایگانی :این چيزی که شما میگویيد ،همين میشود.
آقای صالحی :چه کسی گفته است؟! پس باید درِ آن شورای نگهبان را تخته کرد!
شورای نگهبانی که اکثریت آن بگوید ما نمیدانيم ،باید درش را تخته کرد .این که
شورای نگهبان نيست! شورای نگهبانِ «نمیدانيم»!
آقای مهدوی كنی :حرف آقای صالحی درست است .اگر بنا باشد یك عده کارشناس
در اینجا بنشينند و بگویند ما نمیدانيم ،میگویند پس تشریف ببرید! «نمیدانم» نداریم.
اوالً ،شما میفرمایيد همه جا حكم شرع معيّن است؛ پس چرا نمیدانيم؟ «نمیدانيم»
نداریم ،چون احكام شرع مشخص است.
آقای صافی گلپایگانی :گاهی اوقات موضوع  . ...اگر سه نفر مغایر دانستند ،دو نفر
گفتند ما آن را مغایر نمیدانيم ،و چند نفر هم گفتند ما ممتنعيم . ...
آقای افتخار جهرمی :در اینكه در بعضی جاها «مغایرت» گفته شده و در بعضی جاها
«عدم مغایرت» ،تردیدی نيست .این را که ما نمیتوانيم عوض کنيم .معلوم است که به
هر حال در آن زمان مسامحه شده است؛ وگرنه باید یكنواخت نوشته میشد .اما ما
چند مورد داریم که با استناد به آنها میتوانيم بگویيم آنچه وظيفهی شورای نگهبان
است« ،تشخيص مغایرت» است :یكی ذیل اصل ( )49است که میگوید اگر شورا
نظری نداد ،تصویبشده محسوب است .یعنی الزم نيست که ما تأیيد کنيم .فقط
میخواهد که اگر خالف است ،ما رد کنيم .اگر تأیيد ما را میخواست ،دیگر ذیل اصل
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( )49نمیگفت که «در غير این صورت مصوبه قابل اجرا است».
آقای مهدی هادوی :آن استثنا است .استثنا را ذکر کرده است.
آقای افتخار جهرمی :استثنا نيست ،اصل است.
آقای مهدی هادوی :برخالفش است.
آقای افتخار جهرمی :مطلب دوم اینكه هر وقت نظری به یك جایی اعالم میشود ،در امور
شورایی باید نظر اکثریت باشد .نمیشود نظر اقليت را اعالم کرد و گفت که نظر اقليت این
است ،شما اجرا کنيد! در شورا باید نظر اکثریت اعالم شود .حال اگر عدم مغایرت است ،باید
نظر اکثریت باشد و اگر مغایرت است ،باز باید نظر اکثریت باشد .باید نظر اکثریت اعالم
شود.
آقای صافی گلپایگانی :چه شد؟!
آقای افتخار جهرمی :یعنی باید نظر اکثریت اعالم بشود .نظر اقليت را نمیشود
بهعنوان نظر شورا اعالم کرد.
آقای صافی گلپایگانی :نه ،باید به اکثریت برسد .اگر [بهواسطهی آرای ممتنع] به
اکثریت نرسيد ،چه؟
آقای افتخار جهرمی :اگر به اکثریت نرسيد ،نمیشود نظر داد .نظر اعالم نمیشود.
آقای مهدی هادوی :اصل ( )49تصریح دارد که اکثریت . ...
آقای صافی گلپایگانی[ :اکثریت] موضوعيت دارد.
آقای افتخار جهرمی :سومين دليل این است که نظری که جنابعالی دارید ،تالی فاسد
دارد و تالی فاسدش این است که در موردی که سه نفر این طرف باشند و سه نفر آن
طرف ،ممكن است مجلس بهنحو دیگری تصویب [= اصالح] بكند و آن سه نفر [که
قبالً معتقد بودند مصوبه خالف شرع نيست ]،بگویند این خالف شرع است.
آقای صافی گلپایگانی :قانون باید جلوی تعارضش را بگيرد.
آقای افتخار جهرمی :نه ،فرض کنيد سه نفر گفتند خالف شرع است و مصوبه برگشت
به مجلس و مجلس آن را تغيير داد و دوباره به اینجا فرستاد .و این بار آن سه نفر دیگر
گفتند خالف شرع است.
آقای صافی گلپایگانی :ما روی سه نفر نگفتيم .ما میگویيم . ...
آقای افتخار جهرمی :بنابراین ،نتایجی که به دست میآید ،نتایجی است که . ...
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آقای مهدوی كنی :من میخواهم بگویم که اصالً در قانون اساسی بحث در موارد
منصوص شرعی نيست .بحث در جاهایی است که در شرع چيزی دربارهی آنها
نيست .مجلس نباید خالف آن [موارد منصوص] چيزی بگوید .قانون اساسی میگوید
شما دقت کنيد که آنها خالف آن اصول چيزی تصویب نكرده باشند .اگر هم در جایی
شرع حرفی ندارد ،پس [مصوبه] مخالف شرع نيست .یعنی نویسندگان قانون اساسی
اصالً انطباق را از ما نخواستهاند .آنها میخواهند بگویند مسلّم است که مجلس شورای
اسالمی نمیآید برخالف شرع حرف بزند .بحث در مواردی است که در شرع چيزی
نداریم؛ یعنی به همان معنایی که من عرض میکنم ،چيزی نداریم؛ یعنی آنكه به دست
حاکم سپرده شده است .مجلس هم بهعنوان قوهی مقننهی آن حاکم ،قوانينی وضع
میکند .شما دقت کنيد که اینها حرف خالفی نزنند.
آقای صافی گلپایگانی :خب ،همين! در همين قانونهایی که در این مدت رد شده
است ،مثل قانون اراضی شهری( )1که بعد هم مجلس آن را تغيير نداد و به اینجا آمدند
و همينجا بر سر آن اختالف پيش آمد.
آقای مهدوی كنی :نه ،قانون اراضی شهری خالف شرع است .خالف موازین اوليه
است .بحث این است؛ شكی نبود که آن قانون برخالف موازین است.
آقای صانعی :در آنجا پای اراضی شهری گير بود .بر اساس موازین اوليه صد درصد
نادرست بود.
آقای مهدوی كنی :بله ،برخالف موازین بود .ببينيد ،ما در اینجا چيزهایی را که
برخالف موازین شرعی باشد ،رد میکنيم .در جاهای دیگر همينقدر که در شرع دليلی
برخالفش نباشد ،ولو بهاصل کلی و قاعده )7(،کافی است.
آقای صافی گلپایگانی :مجلس رأی برخالف موازین نمیدهد .یا اگر هم رأی داد . ...
« .1طرح قانونی اراضی شهری» مصوب  1392/17/72مجلس شورای اسالمی که پس از اعالم نظر
شورای نگهبان دایر بر مغایرت بخشهایی از مصوبه با موازین شرع ،دو بار دیگر نيز در مجلس بررسی
و اصالح شد و نظر شورای نگهبان را تأمين نكرد ،تا اینكه سرانجام در تاریخ  1392/17/74صرفاً با
استناد به «اینكه حضرت امام خمينی مدّ ظله العالی تشخيص ضرورتهای اجتماعی و تصویب قوانين
را در اینگونه موارد از طرف مجلس شورای اسالمی مجاز دانستهاند» ،به تأیيد شورای نگهبان رسيد.
« .2قانون بسيار کلی که منشأ استنباط قوانين محدودتر بوده یا مبنای قوانين متعدد دیگر بوده باشد .مانند
قاعده الضرر ،قاعده لزوم عقد و غيره( ».جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمينولوژی حقوق ،ص )813
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آقای افتخار جهرمی :اگر [قانون شدن مصوبهی مجلس] تأیيد شورای نگهبان را میخواهد،
چرا اصل ( )49میگوید اگر [شورای نگهبان] نظر نداد[ ،مصوبه] خودبهخود اجرا میشود؟
آقای مهدوی كنی :دربارهی قانون اراضی شهری هم آن زمان کسی نمیگفت خالف
موازین شرع نيست.
آقای صافی گلپایگانی :چرا ،ما سه نفر ،بنده و آقای خزعلی و آقای ربانی شيرازی،
امضا کردیم.
آقای مهدوی كنی :نه ،آقایان دیگر هم بر اساس مبانی ثانوی میگفتند مشكلی ندارد؛
وگرنه بر اساس موازین اوليه کسی تردیدی نداشت که خالف شرع است .این بحث
دیگری است که آقایان معتقدند مجلس حكومت دارد .این یك اختالف نظری است؛
وگرنه منهای این ،آقایان هم هيچوقت در عناوین اوليه چنين حرفی نمیزنند.
آقای صافی گلپایگانی :اوالً ،اینگونه که جنابعالی میفرمایيد و از خارج [از اطالق
قانون اساسی] مقيد [به مواردی که شرع دربارهی آنها نصی ندارد ]،میکنيد ،نيست.
مجلس قانونگذار است .قانون قضا و قانون قصاص را هم که میخواستند تصویب
کنند ،خبرگان [در قانون اساسی] گفته بودند که باید تمام اینها مدون باشد و حاال در
همينها هم اختالف نظر پيدا میشود و اینها باید ثابت شود .این مطالبی که میفرمایيد،
هيچکدام با والیت و اینها درست نمیشود .همين قانونی که دیروز امضا کردیم،
کجایش نوشته بود والیت که ما امضا کردیم؟! ضرورت و غيره ننوشته بودند .شما همه
را میگویيد بر اساس والیت بوده است؟ معدن را که از دست مردم میگيرید ،باید
معلوم بشود که . ...
آقای مهدی هادوی :مجوز شرعی برای گرفتن [داشته باشيد].
آقای افتخار جهرمی :باألخره صحبت به کجا رسيد؟
آقای مهدوی كنی :به نظر میرسد که اصالً مجلس در قوانين شرعی [= قوانينی که در
مورد آنها مستقيم ًا نصوص شرعی وجود دارد] اگر هم قانونی بگذراند ،بهعنوان یك
کانال است؛ یعنی به این صورت است که بخواهند یك چيزی را رسمی کنند؛ نه
بهصورت قانونی کردن.
آقای صافی گلپایگانی :اینها ممكن است اشتباه کنند!
آقای مهدوی كنی :نه ،ما کاری نداریم که اینها هم ممكن است خطا کنند .شما بگویيد
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که ما به مجلس هم باید این را اعالم کنيم که یك بار بحث دربارهی مسائلی است که
شرع دربارهی آن حكم دارد؛ در اینجا شما قانونگذار نيستيد ،بلكه مبيِّن هستيد؛ یعنی
حداکثر تنظيمکننده و تبدیلکننده هستيد .شما در مسائل عرفی قانونگذار هستيد و در
اینجا هم مقيد هستيد که خالف شرع تصویب نكنيد .خالف شرع و خالف اصول کلی
نباید باشد و شورای نگهبان هم در اینجا مراقب است که شما خالف نكنيد .و اگر
خالف کنيد ،جلوی شما را میگيرد .خالف شرع نباشد ،به این معنا است که با آن
اصول کلی مخالفت نداشته باشد .اگر هم در یك جایی شرع ساکت است و اینها
آمدند چيزی گفتند . ...
آقای صافی گلپایگانی :شرع ساکت نيست!
آقای مهدوی كنی :ببينيد ،به این معنایی که عرض کردم؛ یعنی به دست حاکم سپرده
شده باشد.
آقای محسن هادوی :خود حاکم هم نمیتواند خالف کند.
آقای مهدوی كنی :یك وقت بحث دربارهی اموری است که آنها خيال میکنند دست حاکم
است و بنابراین قانونی را میگذرانند ،که ما در اینجا بررسی میکنيم و میبينيم به حاکم
مربوط نيست و جلویش را میگيریم .یك وقت هم چيزهایی است که آنها فكر میکنند
مربوط به حاکم است و بعداً ما هم که بررسی میکنيم ،میبينيم بله ،مربوط به حاکم است.
آقای محسن هادوی :ولی حاکم هم نمیتواند خالف شرع انجام دهد.
آقای مهدوی كنی :بله دیگر .پس خالف شرع نيست؛ یعنی خالف دستورهای کلی نيست.
آقای صافی گلپایگانی :چيزی که ایشان میفرمایند ،کمال بیلطفی است .اآلن در دنيا
مجلس با این حرفها کنترل نمیشود .مجلس برای قانونگذاری است )1(. ...

 .1ادامهی مذاکرات این جلسه در دست نيست.
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