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Abstract
The jurisprudential control of rules as one of the important duties of the Guardian
Council is rooted in the special historical-legal basis of the Mashruteh Constitution,
which should be sought in a series of events led to ratification and implementation
of the second article of amendment of this Constitution. It appears that religious
scholars emphasized the authority of jurisprudential basis in the system of country's
legislation according to religion, providing the majority of Muslim nation's opinions
and ensuring the implementation of the parliament's laws. So, following some
scholars, clerics, and members of parliament's efforts, it has been done to
consolidation of the second article of the first Iran's Constitution that has provided
the field for legal control of rules related to the fourth article in the Islamic
Republic's Constitution as a stable legal theory in the history of Iranian law
Constitution.
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چکیده
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین بهمنزلۀ یکی از کارویژههاا مماش شاورا نام،اایش ریراه ر
م،انی تاارییی -حقاوقی اایای ر قاانوی ااااای مراروده ار کاه ای را بایاس ر ا ا ه
رویسا هایی که به تصویب و اجرا اولین قانوی اااای ایرای و پس از ای ایل  2متمش ای قانوی
اااای انجامیسه ااتش ج توجو کر  .بهنظر میراس تأکیس ع ما ینای بار حاکمیات م،اانی
شرع بر نظام قانوناذار کرور که بر پایۀ پااسار از شریعت اکثریت م ت م مایش و تضامین
اجرا قوانین مج س یورت میگرفتش ر پی تالش و مجاهست امنه ار برای ع ماش مراجا و
روحانیای عضو مج س به تث،یت و ترییس ایل  2متمش قانوی اااای مرروده تحت عنوای ایل
درازش انجامیسه ااتش که ر نتیجه زمینۀ کنترل شرعی قوانین ر ایل  4قانوی اااای جممور
ااالمی بهعنوای نظریۀ حقوقی ر تاریخ حقوق اااای ایرای را فراهش کر ه اات.

کلیدواژگان
ایل درازش شورا نام،ایش قانوی اااای مررودهش کنترل قوانینش نظارت شرعی.

 .1ااتا یارش گروه حقوق انرااه یز ش یز ش ایرای (نوی نسۀ م ئول).
 .2انرجو کتر حقوق بینالم لش انرکسۀ حقوق و ع وم ایاای انرااه تمرایش تمرایش ایرای.
تاریخ ریافت - 1398/02/15 :تاریخ پذیرش1398/11/28 :

Email: jafarinadoushan@yazd.ac.ir

 1352فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

مقدمه
کنترل قوانین به معنی تسقیق ر قوانین و مقررات عا و تط،یق ای با قانوی اااای اات کاه
بهمنظور ج وگیر از وض و تصویب قوانین مغایر با قانوی اااای انجاام میگیار و ر یاورت
احراز هرگونه مغایرتیش لغو و ابطال یا ارجاع مصوبه به قانوناذار را ر پی اواهس اشت و ر غیر
این یورت تأییس و تنفیذ میشو تا اما گی اجرا بیابس (جعفر نسوشنش .)35 :1385
ایل  4قانوی اااای که زیربنا نظام تقنینی و حقوقی جممور ااالمی ایرای ااتش بیاای
اشته اات که «ک یۀ قوانین و مقررات مسنیش جزاییش مالیش اقتصا ش ا ار ش فرهنایش نظاامیش
ایاای و غیر اینما بایس براااس موازین ااالمی باشس .این ایل بر ادالق یا عماوم هماۀ ایاول
قانوی اااای و قوانین و مقررات یار حاکش اات و ترییص این امر بر عماسۀ فقماا شاورا
نام،ای اات» .همایدورکه از مفا ایل مذکور برمیایسش کنترل تمامی قوانین و مقرراتی که ر
کرور از تصویب میگذر و حتی ایول قانوی اااای از نظر مطابقت با موازین شرعیش بر عماسۀ
فقما شورا نام،ای اات.
ر ت،یین ضرورت و اهمیت م،انی کنترل شرعی قوانین که براااس ایال  4قاانوی ااااای
جممور ااالمی یکی از کارویژهها ممش شورا نام،ای ااتش میتوای از زمینهها تارییی–
حقوقی اایی که ر قانوی اااای مررودیت نیز براور ار ااتش بماره ج ات .ر ایان میاای
مجموعه تطوراتی که تصویب و اجرا ایل  2متمش اولین قانوی اااای ایرای مواوم به «ایال
دراز» را موجب شسه ااتش مطالعه میشو  .ایل دراز ر پی راواات ع ماا و مراجا عظاام
تق یس ر رااتا حاکمیت م،انی شرع ااالم بر نظام تقنین ر ماتمش قاانوی ااااای مراروده
پیشبینی شس .بسیمی اات بررای م،نا چنین تأایس حقوقی ر قانوی ااااای مرارودیت
بهعنوای اولین قانوی اااای ایرای ر ت،یین م،انی تأایس نما شورا نام،ای ر قانوی اااای
جممور ااالمی مؤثر اات .بسینمنظور ر پی مطالعۀ ماذاکرات و مکتوباات ع ماا و مراجا و
نماینسگای مج س شورا م ی و بررای مجموعه حوا ث تارییی که موجب تصویب ایل مزبور
شسه و تالشهایی که ر جمت اجرا ای بهکار گرفته شسش میتوای ضمن ترریح فراینس تارییی
که این ایل ممش بهوجو اور ه ااتش به م،انی مؤثر ر تث،یت نظارت شرعی بر قوانین بهعنوای
نظریۀ حقوقی متقن ر تاریخ حقوق اااای ایرای ات یافت .با وجو تحقیقااتی تاارییی کاه
بیرتر ناظر بر تح یل رویسا ها مررودیت یورت گرفتاه اااتش تااکنوی ر کناسوکاو فرایناس
نظر و عم ی ایل دراز بهعنوای زمینهااز ایولی ر قانوی اااای جممور اااالمی کاه باه
تأایس شورا نام،ای انجامیسهش کمتر پر ااته شسه ااات .ازایانرو ایان پاژوهش ر تح یال
م،انی تارییی -حقوقی تص ویب و اجرا این ایل بر م،نا تاالش ع ماا و نمایناسگای روحاانی
مج سش دی و بیش که رونس تصویب و اجرا ای را ر برمیگیر ش تسوین شسه اات.
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تدوین و تصویب اصل طراز
با پیروز نمضت مررودیتش م ت ایرای برا نی تینبار یاحب قانوی اااای شس که بهاا،ب
نقایص متعس ایش بالفای ه متممی بسای افزو ه شاس .مرحاوم شایخ فضالاهلل ناور ش از ع ماا و
مجتمسای مطرح ای ورۀ پایتیتش ر اعالم نظر او ربارۀ متمش قاانوی ااااای پیرانما را
بسینشرح منترر کر :
«این مج س مقسس شورا م ی که با توجه امام عصر  -عجل اهلل فرجۀ  -و باذل مرحمات
اع یحضرت شاهنراه ااالم  -ا ساهلل ا طانه  -و مراق،ت حجج االاالمیه و عاماۀ م ات ایارای
تأایس شسهش بایس ر هیچ عصر از اعصارش موا احکامیه ای میالفتی با قواعس مقساه اااالم و
قوانین موضوعه حضرت ایراالناام – ع یهالصااله وال االم  -نساشاته باشاس و معاین ااات کاه
ترییص موا موافقت و میالفت قوانین موضوعۀ مج س شورا م یش با قواعس ااالمیه ر عمسۀ
ع ما اعالم  -ام اهلل برکات وجو ِهش  -بو ه و ه ت؛ لذا مقرر اات ر هار عصار از اعصاارش
انجمنی از دراز اول مجتمسین و فقما متسینین ترکیل شو کاه قاوانین موضاوعۀ مج اس را
ق،ل از تأایس ر ای انجمن ع می به قت مالحظاه و ماذاکره نمایناس .اگار انهاه وضا شاسه
میالف با احکام شرعیه باشسش عنوای قانونیت پیسا نیواهس کر و امر انجمن ع مای ر ایان باا
مطاع و مت ،اات و این ما ه ابساً تغییرپذیر نیواهس بو » (ترکمایش 1362ش ج.)379 :1
به ن،ال این اعالمیهش ر نی تین قسمش «مج اس فوقالعاا ها » باهمنظور مطابقات شارعیش و
«نظامنامۀ اااای» که ر واق متمش قانوی اااای بو ش با حضور عاسها از ع مااش از جم اه شایخ
فضلاهلل نور ش ترکیل شس .هرچنس میالفتها و اعتصا ها مکرر که از ناحیۀ نماینسگای ت،ریاز
ابراز میشس و اواهای تصویب بیوقفۀ متمش مزبور بو نسش این کار را با شوار هایی همراه میکر ش
و حتی هناام تصویب قانوی اااای مطابقتیافته ر مج س شاورا م ایش کارشاکنی و تحرکاات
کو تامآبانۀ عسها از نماینسگایش از جم ه تقیزا هش که با بیای ع،اراتی ماننس « ...قانوی اااای که از
مطابقۀ بعضی از ع ما بیروی امسهش یالحیت ق،ول مج س را نسار ( »...ک رو ش 1357ش ج)319 :1ش
ر عملش زمینۀ تحریک مر م را فراهش میکر و موجب موضا گیر ها تناس باهویژه از ناحیاۀ
«انجمن م ی ت،ریز» میشس که ر همای تاریخش یسور اعالمیها به شرح ذیل را ر پی اشت:
« ...مع وم گر یس مج س مطابقه ر واق کمی یوی متضا ه با مرارودیت و قاانوی ااااای
بو هش نه کمی یوی مطابقه .چنانهه این م ئ ه را عموم م ت بهاوبی می انس و به ک ّۀ اهالی فرو
رفته که بعضی از اعضا مطابقهش اشیاص معمّش درفسار اات،سا ه تنس و یقین قطعی اشاتنس
که این کمی یوی مطابقه ر یالح و رفاهیت عامه ابساًش مط ،ی تراوش نیواهس کر  .امل ااات
به هر وای ها که موجب ااالل و ادالۀ قانوی اااتش موفاق شاسهش اات یابناسش او شاای را
اعا تمنس و نیکبیت اواهنس ان ت  ...یریحاً عار مایکنیش م ات اذربایجاای اباساً حاضار
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نی تنس تمکین به ارا ه چنس نفر اشیاص معمّش نمو هش او شای را محکوم انما بساننس تا حقاوق
م یهشااای ضااای و پایمااال اااات،سا شااو » (ک اارو ش 1357ش ج .)322 :1ال،تااه ر میااای
مرروده د ،ای انجمن ت،ریز افرا هش بو نس که نظر االف رأ انجمن مزبور اشتنس .بهدور
مثال یکی از اعضا این انجمن به نام شیخ ا یش ر نامها باه میارزا فضا ع ی اقاا ت،ریاز از
نماینسگای روحانی ر مج س ضمن انکه االف شرع را ر مازاج ایرانای باعان انقاال و ف اا
می انسش مینوی س برا ج وگیر از قط ن ل مررودهد ،ای و رعایت نظر قاد،ۀ م ت قانوی را
به هر نحو با شریعت مطابقت هیس (یفاییش  .)82 :1372اماش میالفت ارایتانه با تصامیمات
یورتگرفته ر متمش قاانوی ااااای و باهدور ک ای مواجماه باا اعماال حاکمیات شارعی ر
قانوناذار عرفی فراگیرتر بو  .شیخ فضلاهلل نور او ر اصوص این مقاب هها میگویس:
«لکن فرقها که زمام امورش حل و عقس مطالب و ق،ض و ب ط ممام ک یۀ امور به ات انماا
بو ش م اعست نمیکر نسش ب که یریحاً گفتنس که ممکن نی ت مرروده منط،ق شاو باا قواعاس
ااالمیه و با این تصمیمات و تط،یقاتش ُوَل اارجهش ما را بهعنوای مرروده نیواهاس شاناات»
(ترکمایش 1362ش ج .)104 :1ازاینرو شیخش تسبیر یار میانسیرس و ایال مرباوب باه نظاارت
مجتمسای را به شرحی که او نقل کر هش پیرنما میکنس:
«چوی یسم ایندور ااتش به م اعست جمعیش ما ۀ نظارت مجتماسین ر هار عصار بارا
تمیز ارا هیأت مجتمعۀ اظمار شسهش چوی نتوان تنس ظاهراً ر کننسش ق،ول کر ناس و فصا ی باا
زحمات زیا و توافق همه نوشته شس( »...ترکمایش 1362ش ج.)104 :1
ر این بین عالوهبر عسها مررودهد ،ای که اعی فراوانی ر میالفات باا ایان پیرانما
شیخ اشتنس و ر این راه از حم ه به فتر روزنامۀ ی،ح یا ق که اقسام به انترار ای کر ه باو
نیز ناذشتنسش پارها نیز از این حین که ایل مزبور اظماارنظر ر اصاوص شارعیت قاوانین را
منحصر به عسها معسو از ع ماا میکار ش تصاویب ای را تحسیاس ااتیاار تماام ع ماا اعاالم
می ان تنس (روزنامۀ ح،لالمتینش  :1325ش .)40ر این بین ایتاهلل بم،مانی معتقس بو ااتیار
قوانین را به ات چنس نفر محسو نمیتوای ا و ایتاهلل د،اد،ایی نیز حضور روحانیاای اهال
ع ش را که ر ک وت نماینسگای منتیب مر م به مج س راه یافته بو ناسش بارا نظاارت شارعی
قوانین کافی می ان ت (فتحیش .)172 :1352
اما مراج بزرگی چوی ااونس ارااانی و مازنسرانی دی ت ارافای حمایات ااو را از ایال
پیرنما اعالم اشتنس و حتی فقیمای ناماسار مرارودهاواهی همهاوی میارزا ناائینی نیاز
نظریاترای ائر بر حمایت از این ایل بو 1.
 .1میرزا نائینی مکرّراً ر راالۀ مرمور او تن،یهاالمه بر ایان نظار ااات کاه باهجمت مراعاات غایات احتیاابش
اشتمال نماینسگای مر م بر عسها از مجتمسین عا ل برا تصحیح و تنفیذ اراء یا ره کفایت میکنس (ناائینیش
101 :1334ش 90ش 88ش 79ش 48ش .)15
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از نظر ااونس ارااانی و ایتاهلل مازنسرانی قاوانین مج اس ااه ااتهانس .1 :ایاااتها
مم کتیش  .2امور مالیه و تط،یق ال و ارج مم کتش  .3موضوعات قضایی و فصل اصاومات و
قصاص و حسو و غیرذلک.
ر مور اتۀ اول قوانینش بنابر باور مراج مررودهاواه نجف «وظیفۀ اقایاای عظاام نظاار
که به عضویت [هیأت نظار] انتیا میشونسش رعایت تط،یق قوانین راج به ایااات مم کتای
اات کائنا ما کای بر احکام اایه و عامه شرعیه».
اما ر مور اتۀ وم قوانینش که همانا بو جه و ال و ارج مم کت ااتش ع ما نجف بار ایان
عقیسه بو نس که اینگونه قوانین «مط قاً اارج از این عنوای [نظارت مجتماسین هیاأت نظاار] ااات».
پس ر یک اته از قوانین مم کتی مجتمسای هیأت نظار حق اظمارنظر نسارنسش ولی برعکس ر مور
اتۀ اوم قوانینش به اعتقا ایرایش به لیل اینکه یرفاً مربوب به مجتمسای و ر حیطۀ وظاایف اناای
ااتش از ایرۀ قانوناذار مج س بهک ی اارج شسه و ر ااتیار روحانیای و مجتمسای قرار گرفته و ر
این وا ش ولت تنما مجر احکام یا رۀ روحانیای اات و نه بیرتر (کوه تانینژا ش .)45 :1389
با وجو مناقرات فراوانی که بر ار این موضاوع و شایوۀ اعماال و اجارا ای ر مج اس و
اارج از ای ر گرفتش ر نمایت ر اوم جما االول 1325ش ایال پیرانما شایخ فضالاهلل
نور با تغییراتی که ر ای انجام ا ه شسش به شرح زیر با  58رأ موافاقش  28رأ میاالف و 3
رأ ممتن به تصویب رایس:
«مج س مقسس شورا م ی که به توجّه و تأییس حضارت اماام عصار عجلاهللفرجاه و باذل
مرحمت اع یحضرت شاهنراه ااالم ا ساهلل ا طانه و مراق،ت حجج ااالمیه کثّراهلل امثاالمش و
عامۀ م ت ایرای تأایس شسه ااتش بایس ر هیچ عصر از اعصار ماوا قانونیاۀ ای میاالفتی باا
قواعس مقساۀ ااالم و قوانین موضوعۀ حضرت ایراالنام ی یاهلل ع یه و اله و ا ش نساشته باشس و
معین اات که ترییص میالفت قوانین موضوعه با قواعس ااالمیه بر عمسۀ ع ما اَعاالم ا اماهلل
برکات وجو هش بو ه و ه ت؛ لمذا راماً مقر ر اات ر هر عصر از اعصار هیئتی کاه کمتار از
پنج نفر ن،اشسش از مجتمسین و فقما متسینین که مط از مقتضیات زمای هش باشانسش باه ایان
دریق که ع ما اعالم و حججااالم مرج تق یس شیعه اااالم بی ات نفار از ع مااء کاه ارا
یفات مذکوره باشنس معرفی به مج س شورا م ی بنماینسش پانج نفار از انماا را یاا بیراتر باه
مقتضا عصرش اعضا مج س شورا م ی باالتفاق یا به حکش قرعاه تعیاین نماو هش باه اامت
عضویت برناانس تا موا که ر مج ین عنوای میشو به قت مذاکره و غوررای نمو هش هار
یک از ای موا معنونه که میالفت با قواعس مقساه ااالم اشته باشس درح و ر نماینس که عنوای
قانونیت پیسا نکنس و رأ این هیأت ع ماء ر این با مطاع و مت ،اواهس بو و این ما ه تا زمای
ظمور حضرت حجت عصر -عجل اهلل فرجه  -تغییرپذیر نیواهس بو » (ترکمایش .)30 :1368
میرزا نائینی معتقس اات که قانوی اااای به هایچ رو نمیتواناس باا اااالم ناهماهنا
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باشس .و همهنین یکی از کارها ممش نماینسگای مج س شورا ااالمی را قانوناذار ان ته
اات و ر تعیین ق مرو ایش احکام اولیه و ثانویه را به منصویات و غیرمنصویات تق یش کر ه و
بر این باور اات که چوی حکش ق ش نی ت ر شاریعت روشان اااتش نیااز باه قانونااذار
نی ت و اینگونه احکام ر اور ن خ و تغییر نیز نی اتنسش ب کاه تاا روز قیامات ارا اعت،اار و
ارزش ا واهنس بو  .اما غیرمنصویات و انهه را که حکش ای ر شریعت نیاماسهش حااکش اااالمی
بایس راهحل و قانوی مناا،ی ر این مور وض و پیرنما کناس (ذبایحزا هش  .)103 :1381ال،تاه
ایل پیرنما شیخ فضلاهلل ر چمار مور با ایل مصو مزبور به قرار زیر ااتالف اشت:
 .1هیأت دراز اولش اارج و م تقل از مج س بو ؛  .2تعسا اعضا هیأت دراز اول مریص
ن،و ؛  .3مرجعی برا ترییص و تعیین هیأت دراز اول تعیین نرسه باو ؛ « .4عاالش باو ی باه
مقتضیات عصر» بهعنوای شرب عضویت ر هیأت دراز اول پیشبینی نرسه بو .
با وجو این تفاوتهاش ر بیرتر کتا ها و نوشتههایی که ربارۀ «هیأت نظاارت داراز اول»
این گفته شسهش ایل مصو مج س شورا م ی بهعنوای ایل پیرنما شیخ معرفای شاسه
اات که نایحیح اات (ترکمایش .)30 :1368
ر مجموعۀ قانوی اااای و حتی باا وجاو ااابقۀ
ر هر حالش بهرغش تأایس چنین نما
عم ی حضور مجتمسای ر مج س شورا ااالمی از بسو تأایس و قت و نظارتی که ر عمالش
بر مصوبات م،ذول می اشتنسش تصویب این ایل پیرنما و الحاق ای به متمش قاانوی ااااای
میالفتها و اشو ها فراوانی را به ن،ال اور و شنام و فحاشی برای جرایس و جمعی اوباشش
کار را بر مرحوم شیخ فضلاهللش ایت کر ؛ تا جایی که ای مرحوم از بیش جای به حارم حضارت
ع،سالعظیش پناه بر و ر ای زاویۀ مقساه دی لوایح و اعالمیههایی مراتاب اعتارا ااو را باه
جوااز و یناتیز برای مررودهاواهای اعالم اشت (انصار ش .)165 :1369

اجرای اصل طراز
با تمام ایتیهایی که وجو اشتش ایل دراز به تصویب راایس و مج اس شاورا کاار ااو را
بهعنوای مج اس مراروده مراروعه اغااز کار  .اایس ع،سالح این الر (1264-1342ق) ر
حمایت و فاع از مررودیتش کتا قانوی ر اتحا ولت و م ت را نوشته اات .ایراای ر ایان
رااااله اااعی کاار ه اااات بااه ت،یااین اااااتار و ویژگیهااا مج ااس شااورا بپاار از  .او فقیااه
جام الررایطی را ر رأس قوۀ مقننه مینراانس و یافات الزم را بارا نمایناسگای برمیشامر .
ال،ته ر این اثرش کل نظام ایاای به قوۀ قانوناذار تق یل یافته و از یار قوا و م زوماات نظاام
ایاای کمتر اینی به میای امسه اات (کرمی و همکارایش  .)122 :1391به هار رو ش اکناوی
به نتایج عم ی که ایل دراز ر پی اشتش اواهیش پر اات تا مریص شو این ایال تاا چاه
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حس عم یاتی شسه اات .شایای ذکر اات ر این ق مت تحاوالت ایان ایال تاا پایاای مج اس
چمارم بررای و تحقیق ر مجالس بعس به تحقیق جساگانها موکول میشو .

 .1مجلس اول
اگرچه ر مج س اول با پافرارى شیخ فضلاهلل نورى و ب تنرینى و ر حضرت ع،سالعظیش و
انترار الیحههایى ر این زمینه و حمایت ع مااى باال ش زمیناۀ تصاویب ایال  2ماتمش قاانوی
ااااى مررودیت راش که تضمینکننسۀ اینسۀ ااالمیت قوانین ایرای باو ش فاراهش شاس (ذاکار ش
 .)146 :1390اجرا ایل  2قاانوی ااااای باه لیل میالفتهاایی کاه ر مج اس اول وجاو
اشتش مستها م کوت مانس تا اینکه ر ج ۀ اول محرم  1326مج سش وقتی جمات تصاویب
قانونی که تعسا از نماینسگای بسوی ااتنا به ایل  2قانوی اااای یرفاً از ااتمزاج و ک اب
نظر ع ما ربارۀ ای این میگوینسش یکی از نماینسگای به نام شیخ ح ین یز (نسوشنی) کاه
او از ع ما مجتمس پایتیت بهشمار میامسش ممر اکوت را میشکنس و اظمار می ار :
«حاال که وکال محترم ر تکمیل نواقص مج س اقسامات مجساناه ارناسش ااو ااات باه
موجب ای ما ۀ قانوی اااایش ر با نظارت پنج تن از ع ما اعالم هش شرحی حضاور اقایاای
حجج االاالم نجف اشرف نوشته شو که بی ت نفر را انتیا نماینس»ش چراکه ایا ممکان ااات
مج ی برا تقویت ااالم و امر به معروف و نمی از منکر و حفظ بنیاای اااالم تأاایس شاو
ولی قوانین ای لزوم موافقت با شرع را نساشته باشس (ابودال،یش .)39 :1387
این راواات ر ج ۀ بعس مج س نیز تواط ناام،ر ه وبااره بیاای شاس کاه عماالً باه
ترکیل کمی یونی مترکل از نماینسگای روحانی مج س و وکال یار جمت مطابقات شارعی
قانوی مزبور انجامیس (روزنامۀ مج سش 1326ق) .ر  28ربی االول همای ااال ناماها از ااو
ااونس ارااانی با اؤال از نحوه و محل انتیا ع ما دراز اول ر مج س قرائت میشاو و باا
اظمارنظرهایی که تواط برای ع ما مج س نظیر حاج امام جمعه و شایخ ح این یاز و...
میشو ش عمالً تا پایای ورۀ اول مج س شورا م ی از مجموعه م،احثات و مجا التی که یورت
میگیر ش نتیجۀ اایی به ات نمیایس.

 .2مجلس دوم
مج س وم مرروده ر حالی اغاز به کار کر که با فتح تمرای و اقوب محمسع ی شااه قاجاارش
فاتحای که مسعی مررودهاواهی بو نسش ب یار از درفسارای مررودهاواهی مرروعه را که ر
تحقق ایل  2متمش قانوی اااای از او پایمر نرای ا ه بو نسش ر معر تمسیسات جاانی
و مالی قرار ا نس .ر این میای شیخ فضلاهلل نور که مؤااس ایال داراز بهشامار میاماس و
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همهنای بر حاکمیت م،انی ینی ر قانوناذار مج س شورا م ی پا میفرر ش بر اار ایان
اعتقا جای او را از کف ا .
مرحوم شیخ فضلاهلل نور پیواته چه از لحاظ نظر و چه از لحاظ عم ی بر لازوم تعیاین
حسو ااتیارات و کنترل ا طای و ربار او تأکیس اشتش بهگونها که ااتیارات و اعمال قاسرت
ا طای را ر حس و مرزها ااص و ر شرایط و ضوابط مریصی میپاذیرفت کاه ایان حاسو
ع،ارتانس از :مناف م ی کرورش مص حت عمومی مر مش و عمل به قوانین و اتورها شرع م،ین
که ای یترین و ممشترین انما بهشمار میایس .به همین لیل ایرای ا طنت را قوۀ اجرایی احکام
ااالم می انس؛ یعنی بایس ر هر زمینها حکش ااالم مریص شو ش اپس ا طای همای حکش را
به اجرا راانس .بهع،ارتی ر زمای غی،تش ا طای مجر احکام ااالمی یا ره از او فقیه ااتش
زیرا تعیین احکام ااالمی ر زمای غی،ت بر عماسۀ فقماا و ینشناااای ااات .بناابراینش فقیاه
به ا،ب اگاهی بر احکام شرعیش بر ا طای برتر ار و ا طای تنما مجر ایان احکاام ااات.
تأکیس ب یار مرحوم شیخ و ع ما مررودهاواه نجف بر نظارت فقما بر قوانین مصو مج س و
ف زنا قه از مج س و میز اجرا احکام ااالم به همین لیل بو (ابودال،یش .)33 :1387
و ر حمایت اولیۀ او و همراهی با ع ما حامی مررودهش به قرائت اایی از مررودیت
می انسیریس که ر ای موازین شرع ر قالب یک نظام حقوقی بر امور میت اف اجتمااعی حااکش
شو و اگر م ئ ۀ تحسیس عمل ا طای به قانوی ااتش ای قانوی یرفاً برگرفته از شرع باشس .شیخ
فضلاهلل نور ضامن مرروعه بو ی مرروده را ر اعمال والیت فقما ر مفموم انتی ای می یس
که شامل والیت ر افتاء و والیت ر قضا میشس و م ت زم اعمال حق اظمارنظر شرعی فقماا ر
مور قوانین ولتی و قضایی بو (تقیلوش  .)72 :1394اما پس از چنس روز از اولاین ج اۀ ورۀ
وم مج سش ت ارافهایی از ت،ریز و مرمس از ناحیۀ انجمنها ایاالتی م،نای بار فاراهش کار ی
تممیسات اجرا ایل  2متمش قانوی اااای به مج س شورا م ی میاابره شاس و باه ن،ال ایش
ت ارافی نیز از درف و تن از ایات عظاام نجاف اشارف اقایاای ااوناس اراااانی و مالع،اساهلل
مازنسرانی م،نی بر انتیا موقت عسه ا از ع ما تمرای برا نظارت بر قوانین از درف مج سش
تا تمیۀ فمرات بی تنفرۀ ع ما نجف و اراال ای بهمنظور انتیا  5نفر از ع ما دراز اول ر
مج س شورا م ی وایل شس که ال،ته به لیل مغایرت این پیرنما با متمش قانوی اااایش مور
مناقره و ااتالفنظر ر مج س قرار گرفت .از همین روش ع ما نجفش نی تش دی ااتعالمی از
حوزۀ ع میه تمرای و اایر بال ایرای اوااتار معرفی افرا واجاس شارایط شاسنس و ااپس ر 3
جما االولی 1328ش نامها که ربر ارنسۀ ااامی  20تن از ع ما بال میت ف ایرای بو ش همراه
پاره ا رهنمو ها و تذکرات به ممر و امضا ایات عظام ااونس ارااانی و مالع،ساهلل مازناسرانی
اطا به مج س شورا م ّی اراال شس (حائر ش 1374ش ج.)13-15 :1
یک هفته بعس از اراال نامۀ مزبورش ت ارافی م،نی بر معرفی حاج شیخ ممس مجتمس قاائنی
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با افارش مؤکسش م،نی بر انتیا و از درف ع ما مزبور نجف به مج س وایل شس؛ ولای ر
اثر کارشکنی و تمایل نساشتن نماینسگای مررودهاواهش نامهها مذکور ر عملش قریب و ماه و
نیش م کوت مانس و ر مج س مطرح نرس تا اینکه ارانجام ر ج ۀ  17جما الثاانی 1328ش
یکی از نماینسگایش موضوع اراال فمرات بی تنفرۀ ع ما از عت،اات را باهدور ت اویحیش مطارح
ااات .ر همین زمایش ایس ح ین ار بی یش نماینسۀ ارااایش بهدور عمسهش با ایرا اتی کاه باه
شیوۀ اجرا ایل  2متمش قانوی اااای برمیگرت و با تسوین اییننامۀ اجرایای ای قابال رفا
بو ش اا،ا رگیر و ترنجاتی را ر ادراف موضوع مور نظر ر مج س ایجا کار و ر عمال
موجب شس تا برای نماینسگای اوااتار درح نامۀ ایات عظام شونس و رات هناامیکه مج س
اما ه شسه بو تا نامۀ مذکور را ر اتور کار او قرار هاس باا تارور ایاتاهلل بم،ماانیش کاه از
ع ما مؤثر مررودیت بو و ر فمرات بی تنفرۀ ع ما نجف برا راهیابی باه هیاأت نظّاارش
شانس ب یار اشتش چنای جو رعب و وحراتش فضاا ایااای پایتیات را ر برگرفات کاه
موجب م کوت مانسی موضوع و احتیاب ر اعالم ااامی مور نظر شس.
مستها دول کریس تا با فرو نر اتن التما هاا ناشای از تارور ایاتاهلل بم،ماانی توااط
مررودهاواهایش مج س وباره اما گی درح موضوع را بیابسش ولی با مطرح شسی موضوع نیز باز
ر اصوص چاونای انتیا  5نفر هیاأت نظّاار از میاای فمراات بی اتنفرۀ
مناقرات زیا
ع ما نجف ر گرفت .عسها قائل به رأ گیر و معرفی حائزین اکثریت ارا بو نس و عسها که
ک ب اکثریت ارا را ربارۀ ع ما مزبور محقق نمی ان تنسش قرعهکری را تجویز میکر ناس کاه
ارانجام این ااتالفنظرها به ترکیل کمی یوی ششنفرها برا روشن کر ی موضاوع منجار
شس .این کمی یوی مرکب بو از نماینسگای عمستاً روحانی و مط مج س که ع،اارت بو ناس از:
شیخ اباراهیش زنجاانیش شایخ ح این یاز ش حاجاقاا شایراز م تراارالسولهش شایخالرئیس و
ممتازالسوله .افرا مزبور پس از شور و بررایش نظر کمی یوی را م،نی بر اینکه لفظ قرعاه ارا
یک معنی ع می اات که شامل اکثریت تام نیز میشو ش اعالم کر نس .با وجو اینش نظر ماذکور
مجس اً محل مناقره قرار گرفت و میالفتها زیا را ر پی اشت که نتیجاۀ عم ای ای باه
تعویق افتا ی امر انتیا ع ما دراز اول بو .
ارانجام ر ج ۀ  5شع،ای 1328ش وباره رأ گیر یورت گرفت که ر عملش هیچیاک از
منتی،ای حائز اکثریت ارا نرسنس؛ ازاینرو ر ج ۀ بعس مج سش برا بار ااوم و چماارم نیاز
رأ گیر تکرار شس تا ر نمایتسر چمارمین مرت،هش حاج میرزا زینالعاباسین قمای باا ک اب 63
رأ با نظر اکثریت انتیا شس و اایر منتی،ای کاه ر عمالش باا رأ اکثریات نمایناسگای باه
مج س راه نمییافتنسش با توال به قرعهش که روش وم انتیا انماا مح او میشاسش انتیاا
شسنس .این افرا ع،ارت بو نس از« :حاج ایس ابوالح ن ایفمانیش اقا ایس ع ی حائر ش حاج اایس
ح ن مس س قمرها ش اقا حاج امام جمعه اویی» (حائر ش 1374ش ج.)13-15 :1
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بسینترتیبش پس از چنس ماه کرامکش و ااتالفنظارش «هیاأت مجتماسین ام اه» بارا
نظارت بر مصوبات مج س انتیا شسنسش اما از جم منتی،ایش اقا ایس ع ی حائر و اقاا اایس
ابوالح ن ایفمانی بهترتیب ااتعفا کر ه و از حضور ر مج س ااو ار کر ناس .حااج میارزا
زین العابسین قمی نیز که اما گی حضور ر مج س را اشتش چنس ماه بعس از نیا رفت .ازایانرو
تا انتیا جانرین انما هیأت نظّار با حضور ایس ح ن ماسرس و اماام جمعاه ااویی تراکیل
میشس و چوی از یک او پاره ا از نماینسگای مج س رغ،ت چنسانی باه حضاور ع ماا مزباور
نرای نمی ا نس و از او یارش ع ما انتیا شسه نیز بهدور عمسهش به لیل مرکالت ناشای از
م افرت و جابه جایی و همهنین اراور گی ناشی از وقاای ایااای ای ورایش باه حضاور ر
مج س چنسای تمای ی از او نرای نمی ا نسش کار انتیا اه نفر یار از اعضا هیأت نظّار باا
مذاکرات متفرقها که انجام میشسش دوالنی شس و ر نمایتش نی ت بهجا ایس ع ی حاائر ش
ثقهاالاالم ایفمانی انتیا شس و بهجا و نفر یارش با رأ گیر و ااپس قرعهکرایش حااج
شیخ ممس قائنی و حاج میرزا ابوالح ن اناجی انتیا شسنس که انما نیزش به الی ی کاه اشااره
شسش ر عمل ر مج س حضور جاس نیافتناس .باسینترتیبش ورۀ وم مج اسش قاوانینی نظیار
قانوی ایول ترکیالت عس لیهش قانوی محاکمات حقوقیش قانوی محاکمات جزاییش قانوی محاا،ات
عمومیش قانوی ث،ت اانا ش قانوی انتیابات مج اس را باا نظاارت و تان از ع ماا داراز اول از
تصویب گذرانس و به پایای رایس.
هرچنس تنما و نفر از منتی،ای ر مج س حضور یافتنس و برا انجام وظیفۀ مقرر ر قاانوی
تالش کر نسش ولی با توجه به اینکه ر هیچ قانونی به عسم رامیت هیأت داراز باه لیل حضاور
نیافتن همۀ انما اشاره نرسه بو و مج س نیز هیچگاه چنین ایرا را مطرح نکر و همهنین از
رفتار نماینسگایش فممیسه می شو که هیأت ونفره ر ورۀ وم از رامیت براور ار بو ه ااات
( انشکیاش .)206 :1388
م ذلک بایس ورۀ وم مج س شورا ااالمی را از حین مجموعه ماذاکرات و مناقراات ر
اصوص م،انی ایل دراز و توجه ع ما و برای نماینسگای روحانی مج س به اجرا ایل مزبورش
ورۀ فعالتر ت قی کر  .بهدور مثال یکی از نمایناسگانی کاه باا اجارا ایال داراز میالفات
میکر ش ایس ح ین ار بی ی نماینسۀ مرمس بو  .و به نماینسگی از فراک ایوی اق یات مج اس
پیواته ش،ماتی را مطرح میکر که نماینسگای موافق ایل مزبور ناگزیر به پاایاویی بو ناس و
ال،ته همین م،احثات و مجا الت عمالً به تحکیش م،انی نظر ایل دراز انجامیس .غالب ایارا ات
و به مفموم و مرروعیت ایل درازش ضاابطۀ تراییص مراجا معرفیکنناسۀ ع ماا داراز و
معیارها انتیا انما و حسو ااتیارات ع ما دراز اول برمیگرت (روزنامۀ مج سش 1328ق:
ش )134ش که اغ ب تواط شیخ ح ین یز نماینسۀ فراک ایوی اکثریات پاااخ ا ه میشاس.
یز که هش از حین ع می و شیوۀ اااتسالل و اقاماۀ برهاای و هاش بهاا،ب حضاور عینای ر
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تحوالت مرروده م تسل و م تنستر ظاهر میشسش عمالً ر تسارک م،انی نظر و اجرایی ایال
دراز نقش ممتاز اشت .و ر پااخ به ش،مات مطروحه ر اصاوص مفماوم ایال ماذکور
میگفت :اوالً شرع ر پارها از م ائل «ل ای» ار ش مثالً ر مور دالقش نکاح و میراث احکاام
قطعی ار ش اما ر ب یار از م ائل ا ار و اجراییش شریعت حکش قطعی معاین نکار ه ااات.
وقتی میگوینس تمام اعماال و قاوانین بایاس مطاابق شارع باشاسش ر پاارها م اائل «تحصایل
موافقت» با شرع ا،ب بروز اشکال اواهس شس .ای ی از مقررات ا ار قاوانین شارعی نسارناس و
حکمی یریح ر مور انما یسه نمیشو ش بنابراین ر این موار ش قوانین موضوعه یرفاً ن،ایاس باا
احکام شرع مغایرت اشته باشسش نه اینکه حتماً موافق باشنس .ر اصوص مرروعیت ایل داراز
نیز یز میگویس :اینکه میگوینس از بی ت تن پنج تن برا نظارت بر قاوانین معرفای شاونسش
ایل از این حین منافاتی با شرع نسار نه اینکه این ایال عنسالضاروره شارعی ااات .اینگوناه
مقررات عرفی ااتش اما ر اصوص ضابطۀ ترییص مراج و معیار فقاهت ع ما دراز اول نیز
نظر این نماینسۀ مجتمس مج س این باو کاه منظاور از مراجا مرایص ااات و مج اس هاش
نمی توانس فقاهت مجتمس را تأییس کنس و این امر موکول به نظر مراج اات که باه انماا جاواز
اجتما ا هانس .بهعالوهش حسو ااتیار ع ما دراز نیز ر ترییص عسم میالفت قوانین موضوعه
با احکام شرعی اات و ر اایر موار این گروه هش تاب نظر اکثریتانس (ابا یاایش .)289 :1388
ال،ته شیخ ح ین یز ش ر همین زمینه و بهمنظور اجرا ایال داراز پیرانما الیحاها باا
عنوای «تف یر ایل  2قانوی اااای» را ا  .و ر این الیحه نی ت دای چناس بناس باه ع ال
وجو و اهمیت هیأت نظّار پر اات؛ از جم ه اینکه معتقس بو حکومت م ی بایس ارا قانونی
باشس که اکثریت م ت ای را بپ نسنس و چوی اکثریت م ت ایرای م مایانسش د،عاً قوانین مطابق
شرع ااالم مط و نظر انماات1.و ر همین اصاوص باا اشااره باه احکاام اولیاه و ثانویاه و
انعطاف شرع انور ر موار ضرورت و مص حت جامعۀ ااالمی با م ائل م تحسثهش هرگونه ش،مۀ
ان سا قانوناذار بر م،نا شرع را ر کر و پس از مقسمۀ مفص ی که ر ضرورت ایال داراز
اور ش عمالً الیحۀ مزبور را ر یاز ه ما ه تسوین کر که براااس ای نی ت مراج عظاام تق یاس
بایس  20نفر از ع ما دراز اول را به مج س شورا م ی معرفی کننس که ر ایان میاای مراجا
مزبور بایس ضمن وفا ار به قانوی اااایش ک انی را که عالوهبر انش و تقواش به قاانوی ااااای
وفا ارنسش معرفی کننس و اتفاق و اجماع انما هش بهمنظور معرفی فمرات مزبور ضارور نی اتش
ب که هریک میتواننس بهدور م تقل باه ارائاۀ فمراات بی اتنفره اقاسام کنناس و مج اس نیاز
براااس رأ اک ثریت از میای انما پنج نفر را که حائزین بیرترین ارا شسنسش انتیا میکنس و از
 .1شیخ ع،ساهلل مازنسرانی بهعنوای مرج بزرگ مررودهاواه ر یکی از ناماهها ااو رباارۀ میالفاای مراروده
مینوی س« :برا حفظ نیا او تای هش که شسهش بایس بپذیریس که مررودۀ ایرای جز برااااس ماذهب بااقی
نیواهس مانس» (روزنامۀ ایرای نوش 1328ق :ش.)39
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ای پس هر الیحه ا که قرار اات ر مج س تصویب شو ش ر هیأت نظّار مور برراای شارعی
قرار میگیر و هیأت نظّار هش اجازه ار که ر هر مرح ه تقاضا ارجاع لوایح به هیاأت مزباور
اشته باشس (روزنامۀ مج سش 1329ق :ش .)101-105
ر همین زمینه ع مایی هش ر اارج از مج س ر تنقیح ایل داراز باه ت،یاین حاسو ای
پر ااتنس که ر این میای مال ع،سالراول کاشانی ر راالۀ انصافیه ااو مینوی اس« :مقاررات
ن،ایس با قانوی یریح از درف شارع میالف باشسش نه اینکه الزامااً باا ای ر تطاابق کامال باشاس»
(مسنی کاشانیش .)81 :1378
الر نیز که از ع ما م،ارز ای وره بو ه ااتش ر راالۀ قانوی مررودۀ مرروعه که چناس
ماه پیش از پیروز مرروده نوشته شسهش میاواهس با به تصویر کریسی یک نظام ایااای کاه
قوام و بنیۀ او را از ااالم گرفته ااتش جامعه را به امت و او اجرا قواعس ااالمی (همای
مررودۀ مرروعه از نظر و ) بکرانس (کرمی و همکارایش .)124 :1391

 .3مجلس سوم
مج س اوم ر پی اشو ها ناشی از جن جمانی اول بیرتر از یک اال به دول نینجامیاس.
ر این مست نیز مرحوم مسرس و امام جمعه اویی بهعنوای ع ما داراز اول مج اس پیراینش
او به عنوای نماینسگای مر م تمرای ر مج س حضور یافتنس .باه گاواهی ماذاکرات ایان ورهش
هیچگونه بحن و اعتراضی به ترکیل هیأت نظّار یورت نارفت و شایس رح ت ااونس ارااانی و
فقسای شیصیت مؤثر و پیایر همهوی و ر میاای ع ماا ای وره لیال ماؤثر ر راکاس
مانسی موضوع بو ه باشس و شایس هش مج اس ااوم حضاور ع ماا پیراین راش ولاو ر ک اوت
نماینسگیش ضامن مرروعیت قوانین می ان ته اات.
از الیل عسم اجرا این ایل ر مج س اوم میتوای باه عوامال زیار اشااره کار  :عمار کوتااه
مج س اوم و بحرای ناشی از جن جمانی اول؛ اکثریت یافتن موکراتها ر مج س و تمایل ایراای
به متروک مانسی ایل 2؛ رح ت ااونس ارااانی و ن،و عاالش مرارودهاواه همتاراز ایراای از میاای
مراج ؛ عسم پیایر اجرا این ایل از او اایر ع ما؛ عسم تمایل ب یار از روحانیای باه شارکت
ر هیأت ع ما دراز اول که از ااتعفاها پی رپی ایرای ر مج س وم مرامو باو ؛ و ر نمایات
ادمینای ع ما عت،ات از حضور مؤثر مرحوم مسرس ر مج س (مالئی و بیایزا هش .)143 :1397

 .4مجلس چهارم
اگرچه تالشها پراکنسها از او براای نمایناسگای روحاانی مج اس همهاوی حااج شایخ
ااساهلل هناام تصویب قوانین عسلیه یورت میگرفتش ر مجموعش اوضاع و احوال ک ی حااکی از
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فترت و فراموش شسی ایل  2متمش قانوی اااای اات که با تعطی ی مج س به ماست بایش از
پنج اال ر مج س چمارمش که ر پی ای هچینی رضااای به مج ی کامالً فرمایری ت،اسیل
شسه بو ش انتظار چنسانی به احیا این ایل ممش قانوی اااای ن،و  .ال،ته ضعف و ترتتی که ر
پی فوت مرحوم ایس محمسکاظش د،اد،ایی یاز ش میارزا محماستقی شایراز ش شیخالراریعه
ایفمانی و ایس ااماعیل یسرش بهعنوای فحول ع ما عصرش ر نما مرجعیت شیعه پسیس اماسه
بو ش او عامل مؤثر یار بو که ا،ب میشس تا ر عملش حضاور ع ماا ینای ر مج اس
تأثیرگذار ن،اشس .ر میای انهه از مذاکرات و مکتوبات مج س شورا م ی باهجا ماناسه و ر ای
اشاره ا به احیا و اجرا ایل وم قانوی اااای شسه ااتش موضوع شایای توجهش ناماها ااات
که از درف ایس ابوالح ن ایفمانی و میرزا نائینی و حاج شیخ ع،سالکریش حائر یز پیارو
راواات «جمعیت ودنیوی ااالمی» م،نی بر اهتمام مراج مزباور ر معرفای بی ات نفار از
ع ما مور نظر ایل  2قانوی اااای به مج اس شاورا م ای یاا رش و ر ج اۀ بی اتونمش
مج س ورۀ پنجش قرائت شسه اات .این نامه حاو نام بی ت تن از ع ما بال میت اف بارا
انتیااا پاانج تاان از اعضااا هیااأت نظّاار بااو (ترکمااایش )51 :1374ش ولاای ر عماالش بااهرغش
پیایر ها گاه و بیگاه اق یتی از نماینسگایش چوی اکثریات مج اس باا تراکیل هیاأت مزباور
موافق ن،و نسش با درح بمانهها بیرتر شک یش مان تعیین و ترکیل هیأت مزبور شسنس؛ ازاینروش
با همۀ م اعی وافر که ر دی ورای پس از تسوین متمش قانوی اااای تواط ع ما و عاسها
از نماینسگای بهمنظور تث،یت این نما ممش قانوی اااای بهکار ب اته شاسش ر داول حاکمیات
قانوی اااای مرروده فریت بروز و ظمور چنسانی برا اجرا ایال  2قاانوی مزباور مرااهسه
نمیشو  .نتیجه انکه ایل دراز ر عمل هیچگاه بهیورت کامل اجرایی و محقق نرس.
ر ورۀ اول مج س این ایل نه ایگونه که ر قانوی اااای پیشبینی شسه باو ش ب کاه باه
اعت،ار وجو عسها از د،قۀ ع ما ر مج س اجرا میشس .ع ما مزبور نه نفار بو ناس و عالوهبار
انما ایسین انسین (ایتاهلل ایس محمس د،اد،ایی و ایتاهلل اایس ع،اساهلل بم،ماانی) و ع ماا
م،رّز یار نیز ر ج ات مج س شرکت میکر نس .مج س وم تنما ورها بو که این ایل
بهیورت کمرن و نه بهیورت کاملش ترکیل شس.
از میای بی ت نفر که ع ما و مراج نجف برا انتیا تواط مج س تعیین کر ه بو ناسش
تنما و نفر از انما یعنی شمیس مسرس و امام جمعه اوئی بهعنوای ع ما دراز اول ر این وره
حضور اشتنس .پس از این وره نیز هیچگاه این ایل ر عریۀ عمل تحقق پیسا نکار و نظاارت
شرعی بر قوانین بهناچار به بیروی از محسو ه مج اس کرایسه شاس و توااط ع ماا و گروههاا
ااالمی پیایر میشس .االف شرع اعالم کر ی ایاالحات ارضای توااط ایاتاهلل بروجار ش
تقاضا لغو قوانین غیرشرعی حکومت رضاشاه تواط ایتاهلل کاشانیش ایرا شارعی باه بناسها
االف شرع الیحۀ انجمنها ایالتی و والیتی تواط امام امینی (ره) و ...نمونههایی از نظاارت

 1364فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

شرعی ع ما بیروی از مج س به قوانین مصو مج س اات (حاجیپورش .)136-137 :1383
شورا نام،ای را میتوای ج وۀ تکاملیافته از ایل  2متمش قانوی اااای مرروده ان ت و
تأایس بنیا ین این نما را همزا اولین قانوی اااای (مررودیت) و نما قانوناذار (مج س)
ر ایرای ارزیابی کر  .با این حالش نی ت انکاه باراالف ایال داراز کاه نظرهاا اعضاا ای
ضمانت اجرایی مریصی نساشتش شورا نام،ای ر فراینس تصویب قانوی نقش مریصی ار و
هیچیک از مصوبات مج س شورا ااالمی بسوی بررای و اعالم نظر شورا نام،اای م،نای بار
اینکه مغایر با قانوی اااای و شرع نی تش یورت قانونیت نمییابس .ومش براالف ایل دراز کاه
تعسا اعضاش انسکی م،مش (بین  5و بیراتر) باو ش ر شاورا نام،اایش ترکیاب اعضاا مریصااً و
منحصراً  12نفر عنوای شس .اومش اعضا این نماا باراالف اعضاا ایال داراز تنماا مجتماس
نی تنسش ب که شش نفر از انای مجتمس و شاش نفار از اناای حقوقاسای ه اتنس .چماارمش فرایناس
انتیا فقما شورا نام،ای نیز مریصتر و شفافتر از انتیا ع ما دراز اول شس.

نتیجهگیری
ایل دراز که به منظور مطابقت ا ی قوانین مصو مج س شورا م ی باا شارع اناور تصاویب
شسش اولین اازوکار قانونی به منظور تأایس نما کنترل قوانین ر حقوق اااای ایرای مح و
میشو که ر مجموع منروراتی که از ع ما و نماینسگای روحانی مج س باهجا ماناسه اااتش
چنین برمیایس که تأایس ای م،تنی بر ایل حاکمیت احکام ااالمی بر تمامی شائوی جامعاۀ
ااالمی اات و از حین حقوقی م،تنی بر اواات قاد شمرونسای م مای ایارای ر حاکمیات
م،انی ااالم بر نظام تقنین و ا ارۀ کرور اات .از اویی با توجه به ایل تق یاس و اداعتپاذیر
احا م مین از رأ و نظر مراج ینیش تنفیذ قوانین مصو مج س تواط فقماا داراز اول
موجب تأمین ضمانت اجرا قوانین مزبور میشسه که از نظار دراحاای ایال داراز ور نماناسه
اات .اما تصویب و اجرا این ایل م،رهن شارعی ر نظاام نوپاا مراروده باا شاوار ها
زیا همراه شس که اغ ب ناشی از مقاومت نماینسگای موکراتمآبی بو که باراالف ا عاهاایی
که ر حمایت از ارا اکثریت اشتنسش بهامولت ر برابر اواات اکثریت م مای جامعه م،نی
بر حاکمیت ایول و م،انی ااالم بر قوانین و مقررات مصو مج س میالفت میکر نس .با وجو
اینش جانفرانی و پایمر برای فقما نامسار مررودیت و ایرار و پیایر مراج عظام نجاف
ر تصویب و اجرا ایل  2متمش قانوی اااای موجب تث،یات نماا کنتارل قاوانین ر اولاین
قانوی اااای ایرای شس .کارکر این ایل ر مج اس وم قانونااذار فاارغ از نقاسها شاک ی
حقوقی که از حین تعسا ع ما دراز اول ممکن اات بسای وار شو ش ر تصویب بیش از هها
قانوی مصو این وره متج ی شس و عمالً از تصویب قوانین مغایر شرع ج وگیر بهعمل امس.
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مجموعه مذاکرات و مکات،ات نماینسگای مج س ر این وره حاکی از تالش امنه ار براای
روحانیای عضو مج س ر جمت تث،یت و ترییس ایان ایال از حیان نظار و عم ای ر نظاام
قانوناذار کرور اات .ر این میای ایس ح ن مسرسش امام جمعه اوییش حاج شیخ اااساهلل و
شیخ ح ین یز که از مجتمسای راهیافته به مج س بو نسش حتی تاا تاسوین قاانونی ر جمات
اث،ات و رف ابمامات ایل دراز پیش رفتنس و ر ت،یین ضارورت و اهمیات ای از هایچ اقاسامی
فروگذار نکر نس.
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