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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
هاا  مماش شاورا  نام،اایش ریراه  ر منزلۀ یکی از کارویژهکنترل و نظارت شرعی بر قوانین به

ر قاانوی ااااای مراروده  ار  کاه ای را بایاس  ر ا  ا ه  حقاوقی اایای  -م،انی تاارییی
ای قانوی  متمش 2ا هایی که به تصویب و اجرا  اولین قانوی اااای ایرای و پس از ای ایل رویس

،اانی مع ما   ینای بار حاکمیات  سیتأکراس نظر میوجو کر . بهاااای انجامیسه ااتش ج ت
تضامین  شرع بر نظام قانوناذار  کرور که بر پایۀ پااسار  از شریعت اکثریت م ت م  مایش و

 ار برای ع ماش مراجا  و گرفتش  ر پی تالش و مجاهست  امنهن مج س یورت میاجرا  قوانی
یل متمش قانوی اااای مرروده تحت عنوای ا 2ایل  سییترروحانیای عضو مج س به تث،یت و 

جممور   قانوی اااای 4درازش انجامیسه ااتش که  ر نتیجه زمینۀ کنترل شرعی قوانین  ر ایل 
 .قوقی  ر تاریخ حقوق اااای ایرای را فراهش کر ه ااتعنوای نظریۀ حااالمی به

 

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

کنترل قوانین به معنی تسقیق  ر قوانین و مقررات عا   و تط،یق ای با قانوی اااای اات کاه 
گیار  و  ر یاورت وانین مغایر با قانوی اااای انجاام میمنظور ج وگیر  از وض  و تصویب قبه

احراز هرگونه مغایرتیش لغو و ابطال یا ارجاع مصوبه به قانوناذار را  ر پی اواهس  اشت و  ر غیر 
 (.35: 1385شو  تا اما گی اجرا بیابس )جعفر  نسوشنش و تنفیذ می سییتأاین یورت 
ش بیاای ااتنی و حقوقی جممور  ااالمی ایرای قانوی اااای که زیربنا  نظام تقنی 4ایل 

مسنیش جزاییش مالیش اقتصا  ش ا ار ش فرهنایش نظاامیش  مقرراتک یۀ قوانین و » اشته اات که 
ایاای و غیر اینما بایس براااس موازین ااالمی باشس. این ایل بر ادالق یا عماوم هماۀ ایاول 

ترییص این امر بر عماسۀ فقماا  شاورا   یار حاکش اات و  مقرراتقانوی اااای و قوانین و 
ی که  ر مقرراتایسش کنترل تمامی قوانین و که از مفا  ایل مذکور برمیدورهمای«. نام،ای اات

گذر  و حتی ایول قانوی اااای از نظر مطابقت با موازین شرعیش بر عماسۀ کرور از تصویب می
 فقما  شورا  نام،ای اات.

قاانوی ااااای  4کنترل شرعی قوانین که براااس ایال   ر ت،یین ضرورت و اهمیت م،انی
 –ها  تاریییتوای از زمینهها  ممش شورا  نام،ای ااتش میجممور  ااالمی یکی از کارویژه

حقوقی اایی که  ر قانوی اااای مررودیت نیز براور ار ااتش بماره ج ات.  ر ایان میاای 
ایال »قانوی اااای ایرای مواوم به  متمش اولین 2مجموعه تطوراتی که تصویب و اجرا  ایل 

شو . ایل دراز  ر پی  راواات ع ماا و مراجا  عظاام را موجب شسه ااتش مطالعه می« دراز
تق یس  ر رااتا  حاکمیت م،انی شرع ااالم بر نظام تقنین  ر ماتمش قاانوی ااااای مراروده 

اای مرارودیت بینی شس. بسیمی اات بررای م،نا  چنین تأایس حقوقی  ر قانوی اااپیش
قانوی اااای ایرای  ر ت،یین م،انی تأایس نما  شورا  نام،ای  ر قانوی اااای  نیاولعنوای به

 ر پی مطالعۀ ماذاکرات و مکتوباات ع ماا و مراجا  و  منظورنیبسجممور  ااالمی مؤثر اات. 
نماینسگای مج س شورا  م ی و بررای مجموعه حوا ث تارییی که موجب تصویب ایل مزبور 

توای ضمن ترریح فراینس تارییی کار گرفته شسش میهایی که  ر جمت اجرا  ای بهشسه و تالش
عنوای اور ه ااتش به م،انی مؤثر  ر تث،یت نظارت شرعی بر قوانین به وجو بهکه این ایل ممش 

نظریۀ حقوقی متقن  ر تاریخ حقوق اااای ایرای  ات یافت. با وجو  تحقیقااتی تاارییی کاه 
 ناظر بر تح یل رویسا ها  مررودیت یورت گرفتاه اااتش تااکنوی  ر کناسوکاو فرایناس بیرتر
ااز ایولی  ر قانوی اااای جممور  اااالمی کاه باه عنوای زمینه  و عم ی ایل دراز بهنظر

رو ایان پاژوهش  ر تح یال تأایس شورا  نام،ای انجامیسهش کمتر پر ااته شسه ااات. ازایان
ویب و اجرا  این ایل بر م،نا  تاالش ع ماا و نمایناسگای روحاانی حقوقی تص -م،انی تارییی

 ش تسوین شسه اات.ر یگیبرممج سش دی  و بیش که رونس تصویب و اجرا  ای را  ر 
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 اصل طراز  بیو تصو نیتدو

 اا،ببه کهبار یاحب قانوی اااای شس ت ایرای برا  نی تین م با پیروز  نمضت مررودیتش
از ع ماا و  شاهلل ناور مرحاوم شایخ فضال شاس.می بسای افزو ه ممتی ه بالفانقایص متعس  ایش 

ا پیرانما   رمتمش قاانوی ااااای ۀ پایتیتش  ر اعالم نظر او   ربار ۀی مطرح ای  ورامجتمس
  :شرح منترر کربسین
و باذل مرحمات  -عجل اهلل فرجۀ  -این مج س مقسس شورا  م ی که با توجه امام عصر »
م ات ایارای  ۀو مراق،ت حجج االاالمیه و عاما -ا ساهلل ا طانه  -ااالم شاهنراه  حضرتیاع 

صارش موا  احکامیه ای میالفتی با قواعس مقساه اااالم و عش بایس  ر هیچ عصر  از اهتأایس شس
ن ااات کاه ینساشاته باشاس و معا -الصااله وال االم ع یه –ناام قوانین موضوعه حضرت ایراال

 ۀمج س شورا  م یش با قواعس ااالمیه  ر عمس ۀقوانین موضوعترییص موا  موافقت و میالفت 
ر اات  ر هار عصار  از اعصاارش ربو ه و ه ت؛ لذا مق -هش  ام اهلل برکات وجو ِ -ع ما  اعالم 

را موضاوعۀ مج اس انجمنی از دراز اول مجتمسین و فقما  متسینین ترکیل شو  کاه قاوانین 
گار انهاه وضا  شاسه االحظاه و ماذاکره نمایناس.  قت مبه من ع میق،ل از تأایس  ر ای انج
 عنوای قانونیت پیسا نیواهس کر  و امر انجمن ع مای  ر ایان باا  باشسشه میالف با احکام شرعی

 (.379: 1ش ج1362)ترکمایش  «مطاع و مت،  اات و این ما ه ابساً تغییرپذیر نیواهس بو 
و  شمنظور مطابقات شارعیباه «ا  هالعاامج اس فوق»ش  ر نی تین قسمش ه ن،ال این اعالمیبه

از جم اه شایخ  شا  از ع مااکه  ر واق  متمش قانوی اااای بو ش با حضور عاسه« اااای ۀنظامنام»
نماینسگای ت،ریاز  ۀر  که از ناحیرها  مکها و اعتصا هرچنس میالفت .ترکیل شس شاهلل نور فضل

کر ش هایی همراه میش این کار را با  شوار ش مزبور بو نسممت ۀوقفشس و اواهای تصویب بیابراز می
یافته  ر مج س شاورا  م ایش کارشاکنی و تحرکاات و حتی هناام تصویب قانوی اااای مطابقت

قانوی اااای که از ... »ماننس که با بیای ع،اراتی  شزا هاز جم ه تقی شا  از نماینسگایعسه ۀکو تامآبان
(ش 319: 1ش ج1357)ک رو ش  «یت ق،ول مج س را نسار ...بعضی از ع ما بیروی امسهش یالح ۀمطابق

 ۀویژه از ناحیاها  تناس  باهگیر کر  و موجب موضا تحریک مر م را فراهش می ۀزمین ش ر عمل
 ا  به شرح ذیل را  ر پی  اشت:شس که  ر همای تاریخش یسور اعالمیهمی« انجمن م ی ت،ریز»

مرارودیت و قاانوی ااااای  می یوی متضا ه بامع وم گر یس مج س مطابقه  ر واق  ک»... 
اهالی فرو  ۀ انس و به ک ّمی یاوبم ئ ه را عموم م ت به بو هش نه کمی یوی مطابقه. چنانهه این

درفسار اات،سا  ه تنس و یقین قطعی  اشاتنس مّش رفته که بعضی از اعضا  مطابقهش اشیاص مع
ش مط ،ی تراوش نیواهس کر . امل ااات بساًعامه ا که این کمی یوی مطابقه  ر یالح و رفاهیت

قانوی اااتش موفاق شاسهش  اات یابناسش او شاای را  ۀا  که موجب ااالل و ادالبه هر وای ه
حاضار  اًکنیش م ات اذربایجاای اباسعار  مایاً بیت اواهنس  ان ت ... یریحاعا تمنس و نیک
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تا حقاوق  محکوم انما بساننسو هش او شای را مّش نمنی تنس تمکین به ارا ه چنس نفر اشیاص مع
ال،تااه  ر میااای (. 322: 1ش ج1357)ک اارو ش « شااای ضااای  و پایمااال اااات،سا  شااو م یه

دور د ،ای انجمن ت،ریز افرا   هش بو نس که نظر  االف رأ  انجمن مزبور  اشتنس. بهمرروده
اقاا ت،ریاز  از ا  باه میارزا فضا ع ی مثال یکی از اعضا  این انجمن به نام شیخ ا یش  ر نامه

نماینسگای روحانی  ر مج س ضمن انکه االف شرع را  ر مازاج ایرانای باعان انقاال  و ف اا  
د ،ای و رعایت نظر قاد،ۀ م ت قانوی را نوی س برا  ج وگیر  از قط  ن ل مرروده انسش میمی

میمات ش میالفت ارایتانه با تصا. اما(82: 1372به هر نحو با شریعت مطابقت  هیس )یفاییش 
دور ک ای مواجماه باا اعماال حاکمیات شارعی  ر ش قاانوی ااااای و باهمگرفته  ر متیورت

 گویس:ها میاین مقاب هاصوص اهلل نور  او   ر . شیخ فضلفراگیرتر بو قانوناذار  عرفی 
انماا  امور به  ات ۀا  که زمام امورش حل و عقس مطالب و ق،ض و ب ط ممام ک یلکن فرقه»

اعاس گفتنس که ممکن نی ت مرروده منط،ق شاو  باا قو کر نسش ب که یریحاًنمی بو ش م اعست
 «عنوای مرروده نیواهاس شانااتل اارجهش ما را بهوَااالمیه و با این تصمیمات و تط،یقاتش  ُ

ظاارت انسیرس و ایال مرباوب باه نرو شیخش تسبیر   یار میازاین. (104: 1ش ج1362)ترکمایش 
 کنس:ه او  نقل کر هش پیرنما  میی را به شرحی کامجتمس
ا  نظارت مجتماسین  ر هار عصار بار ۀااتش به م اعست جمعیش ما  دورنیچوی  یسم ا»

 فصا ی باا ر  کننسش ق،ول کر ناس و اًاظمار شسهش چوی نتوان تنس ظاهر ۀت مجتمعأتمیز ارا  هی
 (.104: 1ش ج1362)ترکمایش « زحمات زیا  و توافق همه نوشته شس...

د ،ای که اعی فراوانی  ر میالفات باا ایان پیرانما  ا  مررودهبر عسهین بین عالوه ر ا  
و  باای کر ه  این راه از حم ه به  فتر روزنامۀ ی،ح یا ق که اقسام به انترار و  رشیخ  اشتنس 

 ر اصاوص شارعیت قاوانین را  اظماارنظرزبور ا  نیز از این حین که ایل منیز ناذشتنسش پاره
کار ش تصاویب ای را تحسیاس ااتیاار تماام ع ماا  اعاالم ا  معسو  از ع ماا میسهمنحصر به ع

  ااتیار بم،مانی معتقس بو اهللتیا(.  ر این بین 40: ش1325المتینش  ان تنس )روزنامۀ ح،لمی
 د،اد،ایی نیز حضور روحانیاای اهال اهللتیاتوای  ا  و قوانین را به  ات چنس نفر محسو  نمی

رعی شار ک وت نماینسگای منتیب مر م به مج س راه یافته بو ناسش بارا  نظاارت ع ش را که  
 (.172: 1352 ان ت )فتحیش قوانین کافی می

اما مراج  بزرگی چوی ااونس ارااانی و مازنسرانی دی ت ارافای حمایات ااو  را از ایال 
ئینی نیاز اواهی همهاوی میارزا  نااپیرنما   اعالم  اشتنس و حتی فقیمای ناماسار مراروده

 1 ائر بر حمایت از این ایل بو . اترایینظر

                                                           
 بشیاااحت یاتاجمت مراعاات غنظار ااات کاه باه یانبر ا االمههیتن، مرمور او   ر راالۀ راًمکرّ ینینائ میرزا . 1

 ینیش)ناائکنس یم یتاراء یا ره کفا یذو تنف یحتصح  عا ل برا یناز مجتمس  امر م بر عسه ینسگایاشتمال نما
 (.15ش 48ش 79ش 88ش 90ش 101 :1334
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ها  . ایااات1نس: ااهلل مازنسرانی قاوانین مج اس ااه  ااتهاز نظر ااونس ارااانی و ایت
. موضوعات قضایی و فصل اصاومات و 3. امور مالیه و تط،یق  ال و ارج مم کتش 2مم کتیش 

 قصاص و حسو  و غیرذلک.
وظیفۀ اقایاای عظاام نظاار »اواه نجف بنابر باور مراج  مرروده ر مور   اتۀ اول قوانینش 

شونسش رعایت تط،یق قوانین راج  به ایااات مم کتای که به عضویت ]هیأت نظار[ انتیا  می
 «اات کائنا ما کای بر احکام اایه و عامه شرعیه.

نجف بار ایان اما  ر مور   اتۀ  وم قوانینش که همانا بو جه و  ال و ارج مم کت ااتش ع ما  
«. مط قاً اارج از این عنوای ]نظارت مجتماسین هیاأت نظاار[ ااات»گونه قوانین عقیسه بو نس که این

پس  ر یک  اته از قوانین مم کتی مجتمسای هیأت نظار حق اظمارنظر نسارنسش ولی برعکس  ر مور  
ی و  ر حیطۀ وظاایف اناای  لیل اینکه یرفاً مربوب به مجتمسا اتۀ اوم قوانینش به اعتقا  ایرایش به
ی اارج شسه و  ر ااتیار روحانیای و مجتمسای قرار گرفته و  ر ک بهااتش از  ایرۀ قانوناذار  مج س 

 (.45: 1389نژا ش اات و نه بیرتر )کوه تانی یایاین وا  ش  ولت تنما مجر  احکام یا رۀ روحان

ماال و اجارا  ای  ر مج اس و اع ۀبر ار این موضاوع و شایوکه مناقرات فراوانی با وجو  
اهلل ش ایال پیرانما   شایخ فضال1325 االول  ر اوم جما   ر نمایتاارج از ای  ر گرفتش 

 3رأ  میاالف و  28رأ  موافاقش  58نور  با تغییراتی که  ر ای انجام  ا ه شسش به شرح زیر با 
 :به تصویب رایس رأ  ممتن 

و باذل  فرجاهاهللحضارت اماام عصار عجل و تأییس هتوجّ هی که ب شورا  ممقسس مج س »
و االمیه کثّراهلل امثاالمش و مراق،ت حجج ا شاهنراه ااالم ا ساهلل ا طانه حضرتیمرحمت اع 

باا میاالفتی ای  ۀعصر  از اعصار ماوا  قانونیا یچش بایس  ر هاات ت ایرای تأایس شسه م ۀعام
نساشته باشس و و اله و ا ش  هیع  اهللیی  حضرت ایراالنام ۀااالم و قوانین موضوع ۀقواعس مقسا

اهلل ا امعاالم ع ما  اَ ۀبر عمس میالفت قوانین موضوعه با قواعس ااالمیهن اات که ترییص یمع
ر اات  ر هر عصر  از اعصار هیئتی کاه کمتار از رمق بو ه و ه ت؛ لمذا راماًبرکات وجو هش 

باه ایان ش ز مقتضیات زمای هش باشانسفقما  متسینین که مط   اپنج نفر ن،اشسش از مجتمسین و 
مرج  تق یس شیعه اااالم بی ات نفار از ع مااء کاه  ارا   ااالمحججدریق که ع ما  اعالم و 

از انماا را یاا بیراتر باه پانج نفار  شی بنماینس به مج س شورا  م یفات مذکوره باشنس معرفی
باه اامت  ن نماو هشتعیایبه حکش قرعاه شورا  م ی باالتفاق یا اعضا  مج س مقتضا  عصرش 

مذاکره و غوررای نمو هش هار   قتبهشو   ر مج  ین عنوای میکه    عضویت برناانس تا موا
درح و ر  نماینس که عنوای  ااالم  اشته باشس مقساهیک از ای موا  معنونه که میالفت با قواعس 

ا زمای این ما ه تو   اواهس بومطاع و مت،   با  ر این  ءع مااین هیأت قانونیت پیسا نکنس و رأ  
 (.30: 1368)ترکمایش « بو تغییرپذیر نیواهس  -عجل اهلل فرجه  -عصرظمور حضرت حجت 

تواناس باا اااالم ناهماهنا  میرزا  نائینی معتقس اات که قانوی اااای به هایچ رو  نمی
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ته باشس. و  همهنین یکی از کارها  ممش نماینسگای مج س شورا  ااالمی را قانوناذار   ان 
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  

احکام  ر اور ن خ و تغییر نیز نی اتنسش ب کاه تاا روز قیامات  ارا  اعت،اار و  گونهنیانی ت و 
واهنس بو . اما غیرمنصویات و انهه را که حکش ای  ر شریعت نیاماسهش حااکش اااالمی ارزش ا
ال،تاه (. 103: 1381زا هش حل و قانوی مناا،ی  ر این مور  وض  و پیرنما  کناس )ذبایحبایس راه

   مزبور به قرار زیر ااتالف  اشت:واهلل  ر چمار مور  با ایل مصایل پیرنما   شیخ فضل
ت دراز اول مریص أتعسا  اعضا  هی .2 اولش اارج و م تقل از مج س بو ؛ ت درازأهی .1
عاالش باو ی باه » .4 ت دراز اول تعیین نرسه باو ؛أین هییمرجعی برا  ترییص و تع .3 ن،و ؛

 بینی نرسه بو .ت دراز اول پیشأعنوای شرب عضویت  ر هیبه« مقتضیات عصر
« ت نظاارت داراز اولأهی»ۀ هایی که  ربارنوشتهها و ر کتا بیرتهاش  ر با وجو  این تفاوت

عنوای ایل پیرنما   شیخ معرفای شاسه این گفته شسهش ایل مصو  مج س شورا  م ی به
 (.30: 1368)ترکمایش اات که نایحیح اات 

 ۀقانوی اااای و حتی باا وجاو  ااابق ۀرغش تأایس چنین نما    ر مجموع ر هر حالش به
س شورا  ااالمی از بسو تأایس و  قت و نظارتی که  ر عمالش ی  ر مج اعم ی حضور مجتمس

 اشتنسش تصویب این ایل پیرنما   و الحاق ای به متمش قاانوی ااااای بات م،ذول میوبر مص
 ن،ال اور  و  شنام و فحاشی برای جرایس و جمعی اوباشش ها  فراوانی را بهها و اشو میالفت

کر ؛ تا جایی که ای مرحوم از بیش جای به حارم حضارت اهللش ایت کار را بر مرحوم شیخ فضل
هایی مراتاب اعتارا  ااو  را باه مقساه دی لوایح و اعالمیه ۀع،سالعظیش پناه بر  و  ر ای زاوی

 (.165: 1369)انصار ش  اواهای اعالم  اشتاتیز  برای مررودهجوااز  و  ین
 

 طراز اصل یاجرا
دراز به تصویب راایس و مج اس شاورا کاار ااو  را هایی که وجو   اشتش ایل با تمام ایتی

ق(  ر 1264-1342عنوای مج اس مراروده مراروعه اغااز کار . اایس ع،سالح این الر  )به
را نوشته اات. ایراای  ر ایان  م ت و  ولت اتحا   ر قانویحمایت و  فاع از مررودیتش کتا  

پاار از . او فقیااه هااا  مج ااس شااورا برااااله اااعی کاار ه اااات بااه ت،یااین اااااتار و ویژگی
. شامر یبرمنراانس و یافات الزم را بارا  نمایناسگای می مقننهالررایطی را  ر رأس قوۀ جام 

ال،ته  ر این اثرش کل نظام ایاای به قوۀ قانوناذار  تق یل یافته و از  یار قوا و م زوماات نظاام 
هار رو ش اکناوی (. به 122: 1391ایاای کمتر اینی به میای امسه اات )کرمی و همکارایش 

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 
 شو .ا  موکول میچمارم بررای و تحقیق  ر مجالس بعس  به تحقیق جساگانه

 

 اول مجلس. 1
 ر حضرت ع،سالعظیش و  و نرینى اهلل نورى و ب تپافرارى شیخ فضل با مج س اول اگرچه  ر

ماتمش قاانوی  2تصاویب ایال  ۀزمینا شهایى  ر این زمینه و حمایت ع مااى باال انترار الیحه
شاس )ذاکار ش ااالمیت قوانین ایرای باو ش فاراهش  ۀاینس ۀکننسااااى مررودیت راش که تضمین

وجاو  اول هاایی کاه  ر مج اس  لیل میالفتقاانوی ااااای باه 2ل ای (. اجرا 146: 1390
وقتی جمات تصاویب  مج سش 1326اول محرم  ۀج  تا اینکه  ر  ها م کوت مانستس اشتش م

قانوی اااای یرفاً از ااتمزاج و ک اب  2قانونی که تعسا   از نماینسگای بسوی ااتنا  به ایل 
ز نماینسگای به نام شیخ ح ین یز   )نسوشنی( کاه یکی ا گوینسشنظر ع ما  ربارۀ ای این می

  ار :شکنس و اظمار میرا می ممر اکوتسش امشمار میاو  از ع ما  مجتمس پایتیت به
ااو  ااات باه  شحاال که وکال  محترم  ر تکمیل نواقص مج س اقسامات مجساناه  ارناس»

م هش شرحی حضاور اقایاای قانوی اااایش  ر با  نظارت پنج تن از ع ما  اعال ۀموجب ای ما 
ایا ممکان ااات  چراکهش «االاالم نجف اشرف نوشته شو  که بی ت نفر را انتیا  نماینسحجج

مج  ی برا  تقویت ااالم و امر به معروف و نمی از منکر و حفظ بنیاای اااالم تأاایس شاو  
 (.39: 1387ولی قوانین ای لزوم موافقت با شرع را نساشته باشس )ابودال،یش 

شاس کاه عماالً باه ،ر ه  وبااره بیاای مبعس  مج س نیز تواط ناا ۀن  راواات  ر ج  ای
ترکیل کمی یونی مترکل از نماینسگای روحانی مج س و وکال   یار جمت مطابقات شارعی 

ا  از ااو  االول همای ااال ناماهربی  28ق(.  ر 1326قانوی مزبور انجامیس )روزنامۀ مج سش 
شاو  و باا نحوه و محل انتیا  ع ما  دراز اول  ر مج س قرائت میاز  اؤالااونس ارااانی با 

اظمارنظرهایی که تواط برای ع ما  مج س نظیر حاج امام جمعه و شایخ ح این یاز   و... 
یورت که مجا التی عمالً تا پایای  ورۀ اول مج س شورا  م ی از مجموعه م،احثات و شو ش می
 .ایس ات نمیاایی بهۀ تیجن شگیر می
 

 دوم مجلس. 2
مج س  وم مرروده  ر حالی اغاز به کار کر  که با فتح تمرای و اقوب محمسع ی شااه قاجاارش 

  ره را که عاواهی مررودرفسارای مرروده اواهی بو نسش ب یار  ازفاتحای که مسعی مرروده
نی او  پایمر   نرای  ا ه بو نسش  ر معر  تمسیسات جاا متمش قانوی اااای از 2تحقق ایل 

اماس و شامار میاهلل نور  که مؤااس ایال داراز به.  ر این میای شیخ فضلقرار  ا نس و مالی
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فرر ش بر اار ایان ی  ر قانوناذار  مج س شورا  م ی پا  می ینهمهنای بر حاکمیت م،انی 
  .اعتقا  جای او  را از کف  ا

م ی بر لازوم تعیاین اهلل نور  پیواته چه از لحاظ نظر  و چه از لحاظ عمرحوم شیخ فضل
  که ااتیارات و اعمال قاسرت اگونهبهحسو  ااتیارات و کنترل ا طای و  ربار او تأکیس  اشتش 

پاذیرفت کاه ایان حاسو  ا طای را  ر حس و مرزها  ااص و  ر شرایط و ضوابط مریصی می
رع م،ین انس از: مناف  م ی کرورش مص حت عمومی مر مش و عمل به قوانین و  اتورها  شع،ارت

ایس. به همین  لیل ایرای ا طنت را قوۀ اجرایی احکام شمار میانما به نیترممشترین و که ای ی
ا  حکش ااالم مریص شو ش اپس ا طای همای حکش را  انس؛ یعنی بایس  ر هر زمینهااالم می

فقیه ااتش ع،ارتی  ر زمای غی،تش ا طای مجر  احکام ااالمی یا ره از او  راانس. به اجرابه 
شناااای ااات. بناابراینش فقیاه زیرا تعیین احکام ااالمی  ر زمای غی،ت بر عماسۀ فقماا و  ین

ا،ب اگاهی بر احکام شرعیش بر ا طای برتر   ار  و ا طای تنما مجر  ایان احکاام ااات. به
اواه نجف بر نظارت فقما بر قوانین مصو  مج س و تأکیس ب یار مرحوم شیخ و ع ما  مرروده

 (.33: 1387 ف  زنا قه از مج س و میز اجرا  احکام ااالم به همین  لیل بو  )ابودال،یش 
یۀ او  و همراهی با ع ما  حامی مررودهش به قرائت اایی از مررودیت اولو   ر حمایت 

انسیریس که  ر ای موازین شرع  ر قالب یک نظام حقوقی بر امور میت اف اجتمااعی حااکش می
تحسیس عمل ا طای به قانوی ااتش ای قانوی یرفاً برگرفته از شرع باشس. شیخ شو  و اگر م ئ ۀ 

 یس اهلل نور  ضامن مرروعه بو ی مرروده را  ر اعمال والیت فقما  ر مفموم انتی ای میفضل
شس و م ت زم اعمال حق اظمارنظر شرعی فقماا  ر می قضاکه شامل والیت  ر افتاء و والیت  ر 

 ۀ ورۀ چنس روز از اولاین ج  ا اما پس از(. 72: 1394لوش و قضایی بو  )تقی مور  قوانین  ولتی
ها  ایاالتی م،نای بار فاراهش کار ی انجمن ۀهایی از ت،ریز و مرمس از ناحیش ت اراف وم مج س

 ن،ال ایش متمش قانوی اااای به مج س شورا  م ی میاابره شاس و باه 2تممیسات اجرا  ایل 
ن از ایات عظاام نجاف اشارف اقایاای ااوناس اراااانی و مالع،اساهلل ت ارافی نیز از درف  و ت

ا  از ع ما  تمرای برا  نظارت بر قوانین از درف مج سش ت عسهقمازنسرانی م،نی بر انتیا  مو
ل  ر ونفر از ع ما  دراز ا 5منظور انتیا  ع ما  نجف و اراال ای به ۀنفر تیفمرات ب ۀتا تمی

 لیل مغایرت این پیرنما  با متمش قانوی اااایش مور  ه ال،ته بهمج س شورا  م ی وایل شس ک
نی تش دی ااتعالمی از  شع ما  نجف . از همین روشنظر  ر مج س قرار گرفتمناقره و ااتالف

 3ع میه تمرای و اایر بال  ایرای اوااتار معرفی افرا  واجاس شارایط شاسنس و ااپس  ر  ۀحوز
تن از ع ما  بال  میت ف ایرای بو ش همراه  20ااامی  ۀ ربر ارنسا  که ش نامه1328االولی جما  
ا  رهنمو ها و تذکرات به ممر و امضا  ایات عظام ااونس ارااانی و مالع،ساهلل مازناسرانی پاره

 (.13-15: 1ش ج1374)حائر ش  ی اراال شساطا  به مج س شورا  م ّ
معرفی حاج شیخ ممس  مجتمس قاائنی مزبورش ت ارافی م،نی بر  ۀیک هفته بعس از اراال نام
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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 
ها  مذکور  ر عملش قریب  و ماه و اواهش نامهاثر کارشکنی و تمایل نساشتن نماینسگای مرروده
ش 1328 یالثاان جما  17 ۀ ر ج   ارانجامنیش م کوت مانس و  ر مج س مطرح نرس تا اینکه 

دور ت اویحیش مطارح ع ما از عت،اات را باه ۀنفربی تیکی از نماینسگایش موضوع اراال فمرات 
ایرا اتی کاه باه با دور عمسهش به شارااای ۀااات.  ر همین زمایش ایس ح ین ار بی یش نماینس

جرایای ای قابال رفا  ا ۀنامو با تسوین ایین گرتیمتمش قانوی اااای برم 2اجرا  ایل  ۀشیو
ایجا  کار  و  ر عمال  مج سرا  ر ادراف موضوع مور نظر  ر  یبو ش اا،ا   رگیر  و ترنجات
مج س  کهیو  رات هناام شونسایات عظام  ۀاوااتار درح نام موجب شس تا برای نماینسگای

کاه از ش ماانیاهلل بم،را  ر  اتور کار او  قرار  هاس باا تارور ایات مذکور ۀاما ه شسه بو  تا نام
ارش ت نظّاأع ما  نجف برا  راهیابی باه هیا ۀنفربی تع ما  مؤثر مررودیت بو  و  ر فمرات 

چنای جو رعب و وحراتش فضاا  ایااای پایتیات را  ر برگرفات کاه  ش   اشتب یارشانس 
 حتیاب  ر اعالم ااامی مور نظر شس.ا موجب م کوت مانسی موضوع و

ط تواای اهلل بم،ماانهاا  ناشای از تارور ایاتالتما  ها دول کریس تا با فرو نر اتنتسم
باره اما گی درح موضوع را بیابسش ولی با مطرح شسی موضوع نیز باز واواهایش مج س  مرروده

 ۀنفربی اتار از میاای فمراات ت نظّاأنفر هیا 5چاونای انتیا   اصوصمناقرات زیا    ر 
ا  که حائزین اکثریت ارا بو نس و عسه یفگیر  و معرا  قائل به رأ ع ما  نجف  ر گرفت. عسه
کر ناس کاه کری را تجویز می ان تنسش قرعهع ما  مزبور محقق نمی ۀک ب اکثریت ارا را  ربار

ا  برا  روشن کر ی موضاوع منجار نفرهنظرها به ترکیل کمی یوی ششارانجام این ااتالف
مط   مج س که ع،اارت بو ناس از:  روحانی و عمستاًشس. این کمی یوی مرکب بو  از نماینسگای 

الرئیس و اقاا شایراز  م تراارالسولهش شایخشیخ اباراهیش زنجاانیش شایخ ح این یاز  ش حاج
افرا  مزبور پس از شور و بررایش نظر کمی یوی را م،نی بر اینکه لفظ قرعاه  ارا   .ممتازالسوله

نظر ماذکور  با وجو  اینششو ش اعالم کر نس. یک معنی ع می اات که شامل اکثریت تام نیز می
عم ای ای باه  ۀها  زیا   را  ر پی  اشت که نتیجامحل مناقره قرار گرفت و میالفت مجس اً

 ل بو .وتعویق افتا ی امر انتیا  ع ما  دراز ا
از  کیاچیگیر  یورت گرفت که  ر عملش هش  وباره رأ 1328شع،ای  5 ۀ ر ج   ارانجام

بعس  مج سش برا  بار ااوم و چماارم نیاز ۀ  ر ج   روازاینی حائز اکثریت ارا نرسنس؛ امنتی،
 63العاباسین قمای باا ک اب سر چمارمین مرت،هش حاج میرزا زین ر نمایتگیر  تکرار شس تا رأ 

ی کاه  ر عمالش باا رأ  اکثریات نمایناسگای باه ارأ  با نظر اکثریت انتیا  شس و اایر منتی،
انتیاا  ش شاسکه روش  وم انتیا  انماا مح او  می شیافتنسش با توال به قرعهمج س راه نمی

حائر ش حاج اایس  یع  سیحاج ایس ابوالح ن ایفمانیش اقا ا»شسنس. این افرا  ع،ارت بو نس از: 
 (.13-15: 1ش ج1374)حائر ش  «ا ش اقا  حاج امام جمعه اوییس قمره ح ن مس
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بارا  « ن ام اهت مجتماسیأهیا»نظارش ترتیبش پس از چنس ماه کرامکش و ااتالفبسین
 اایس یش اقا ایس ع ی حائر  و اقااااز جم  منتی، اما شنظارت بر مصوبات مج س انتیا  شسنس

حااج میارزا  . ناسکرو از حضور  ر مج س ااو  ار   هترتیب ااتعفا کر ابوالح ن ایفمانی به
 روازایان .العابسین قمی نیز که اما گی حضور  ر مج س را  اشتش چنس ماه بعس از  نیا رفتزین

ار با حضور ایس ح ن ماسرس و اماام جمعاه ااویی تراکیل ت نظّأتا انتیا  جانرین انما هی
ا  از نماینسگای مج س رغ،ت چنسانی باه حضاور ع ماا  مزباور شس و چوی از یک او پارهمی

 لیل مرکالت ناشای از دور عمسهش بهشسه نیز به ا نس و از او   یارش ع ما  انتیا نرای نمی
جایی و همهنین اراور گی ناشی از وقاای  ایااای ای  ورایش باه حضاور  ر هرت و جابم اف

ار باا ت نظّأ یار از اعضا  هی  ا نسش کار انتیا  اه نفرمج س چنسای تمای ی از او  نرای نمی
حاائر ش  یع  سیا  جاشسش دوالنی شس و  ر نمایتش نی ت بهکه انجام می  امذاکرات متفرقه

حااج  شکرایگیر  و ااپس قرعه و نفر  یارش با رأ   جاایفمانی انتیا  شس و بهاالاالم ثقه
به  الی ی کاه اشااره  ششیخ ممس  قائنی و حاج میرزا ابوالح ن اناجی انتیا  شسنس که انما نیز

قاوانینی نظیار  وم مج اسش  ۀترتیبش  ورنیافتناس. باسین   ر عمل  ر مج س حضور جاس ششس
لیهش قانوی محاکمات حقوقیش قانوی محاکمات جزاییش قانوی محاا،ات قانوی ایول ترکیالت عس

ل از و و تان از ع ماا  داراز ا نظاارترا باا عمومیش قانوی ث،ت اانا ش قانوی انتیابات مج اس 
 گذرانس و به پایای رایس.تصویب 

هرچنس تنما  و نفر از منتی،ای  ر مج س حضور یافتنس و برا  انجام وظیفۀ مقرر  ر قاانوی 
 لیل حضاور تالش کر نسش ولی با توجه به اینکه  ر هیچ قانونی به عسم رامیت هیأت داراز باه

چنین ایرا   را مطرح نکر  و همهنین از  گاهچیهنیافتن همۀ انما اشاره نرسه بو  و مج س نیز 
شو  که هیأت  ونفره  ر  ورۀ  وم از رامیت براور ار بو ه ااات رفتار نماینسگایش فممیسه می

 (.206: 1388کیاش  انش)
ذلک بایس  ورۀ  وم مج س شورا  ااالمی را از حین مجموعه ماذاکرات و مناقراات  ر م 

اصوص م،انی ایل دراز و توجه ع ما و برای نماینسگای روحانی مج س به اجرا  ایل مزبورش 
یالفات دور مثال یکی از نمایناسگانی کاه باا اجارا  ایال داراز م  ت قی کر . بهترفعال ورۀ 
ار بی ی نماینسۀ مرمس بو . و  به نماینسگی از فراک ایوی اق یات مج اس  نیح  سیاکر ش می

کر  که نماینسگای موافق ایل مزبور ناگزیر به پاایاویی بو ناس و پیواته ش،ماتی را مطرح می
ت ال،ته همین م،احثات و مجا الت عمالً به تحکیش م،انی نظر  ایل دراز انجامیس. غالب ایارا ا

کنناسۀ ع ماا  داراز و و  به مفموم و مرروعیت ایل درازش ضاابطۀ تراییص مراجا  معرفی
ق: 1328گرت )روزنامۀ مج سش معیارها  انتیا  انما و حسو  ااتیارات ع ما  دراز اول برمی

شاس. (ش که اغ ب تواط شیخ ح ین یز   نماینسۀ فراک ایوی اکثریات پاااخ  ا ه می134ش 
اا،ب حضاور عینای  ر می و شیوۀ اااتسالل و اقاماۀ برهاای و هاش بهیز   که هش از حین ع 
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شسش عمالً  ر تسارک م،انی نظر  و اجرایی ایال تحوالت مرروده م تسل و م تنستر ظاهر می
دراز نقش ممتاز   اشت. و   ر پااخ به ش،مات مطروحه  ر اصاوص مفماوم ایال ماذکور 

 ار ش مثالً  ر مور  دالقش نکاح و میراث احکاام « ل ای»ا  از م ائل گفت: اوالً شرع  ر پارهمی
قطعی  ار ش اما  ر ب یار  از م ائل ا ار  و اجراییش شریعت حکش قطعی معاین نکار ه ااات. 

تحصایل »ا  م اائل گوینس تمام اعماال و قاوانین بایاس مطاابق شارع باشاسش  ر پاارهوقتی می
ا ار  قاوانین شارعی نسارناس و  راتمقربا شرع ا،ب بروز اشکال اواهس شس. ای ی از « موافقت

ن،ایاس باا  یرفاًشو ش بنابراین  ر این موار ش قوانین موضوعه حکمی یریح  ر مور  انما  یسه نمی
احکام شرع مغایرت  اشته باشسش نه اینکه حتماً موافق باشنس.  ر اصوص مرروعیت ایل داراز 

ی شاونسش معرفا  نظارت بر قاوانین گوینس از بی ت تن پنج تن براگویس: اینکه مینیز یز   می
 گوناهنیاایل از این حین منافاتی با شرع نسار  نه اینکه این ایال عنسالضاروره شارعی ااات. 

عرفی ااتش اما  ر اصوص ضابطۀ ترییص مراج  و معیار فقاهت ع ما  دراز اول نیز  مقررات
مج اس هاش  نظر این نماینسۀ مجتمس مج س این باو  کاه منظاور از مراجا  مرایص ااات و

توانس فقاهت مجتمس  را تأییس کنس و این امر موکول به نظر مراج  اات که باه انماا جاواز نمی
عالوهش حسو  ااتیار ع ما  دراز نیز  ر ترییص عسم میالفت قوانین موضوعه انس. بهاجتما   ا ه

(. 289: 1388ش انس )ابا یاایبا احکام شرعی اات و  ر اایر موار  این گروه هش تاب  نظر اکثریت
ا  باا منظور اجرا  ایال داراز پیرانما  الیحاهال،ته شیخ ح ین یز  ش  ر همین زمینه و به

را  ا . و   ر این الیحه نی ت دای چناس بناس باه ع ال « قانوی اااای 2تف یر ایل »عنوای 
نی وجو   و اهمیت هیأت نظّار پر اات؛ از جم ه اینکه معتقس بو  حکومت م ی بایس  ارا  قانو

انسش د،عاً قوانین مطابق باشس که اکثریت م ت ای را بپ نسنس و چوی اکثریت م ت ایرای م  مای
و ثانویاه و  هیااولو   ر همین اصاوص باا اشااره باه احکاام  1شرع ااالم مط و  نظر انماات.

انعطاف شرع انور  ر موار  ضرورت و مص حت جامعۀ ااالمی با م ائل م تحسثهش هرگونه ش،مۀ 
ۀ مفص ی که  ر ضرورت ایال داراز مقسما  قانوناذار  بر م،نا  شرع را ر  کر  و پس از ان س

اور ش عمالً الیحۀ مزبور را  ر یاز ه ما ه تسوین کر  که براااس ای نی ت مراج  عظاام تق یاس 
نفر از ع ما  دراز اول را به مج س شورا  م ی معرفی کننس که  ر ایان میاای مراجا   20بایس 

بر  انش و تقواش به قاانوی ااااای س ضمن وفا ار  به قانوی اااایش ک انی را که عالوهمزبور بای
منظور معرفی فمرات مزبور ضارور  نی اتش ی کننس و اتفاق و اجماع انما هش بهمعرفوفا ارنسش 

نفره اقاسام کنناس و مج اس نیاز دور م تقل باه ارائاۀ فمراات بی اتتواننس بهب که هریک می
کنس و از ثریت از میای انما پنج نفر را که حائزین بیرترین ارا شسنسش انتیا  میبراااس رأ  اک

                                                           
ها  ااو   رباارۀ میالفاای مراروده اواه  ر یکی از ناماهعنوای مرج  بزرگ مررودهشیخ ع،ساهلل مازنسرانی به .1

یرای جز برااااس ماذهب بااقی  نیا  او تای هش که شسهش بایس بپذیریس که مررودۀ ابرا  حفظ »نوی س: می
 (.39ق: ش1328)روزنامۀ ایرای نوش « نیواهس مانس
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ا  که قرار اات  ر مج س تصویب شو ش  ر هیأت نظّار مور  برراای شارعی ای پس هر الیحه
گیر  و هیأت نظّار هش اجازه  ار  که  ر هر مرح ه تقاضا  ارجاع لوایح به هیاأت مزباور قرار می

 (.101-105ق: ش 1329وزنامۀ مج سش  اشته باشس )ر
 ر همین زمینه ع مایی هش  ر اارج از مج س  ر تنقیح ایل داراز باه ت،یاین حاسو  ای 

 مقاررات»نوی اس: ااو  می هیانصاف ۀراالپر ااتنس که  ر این میای مال ع،سالراول کاشانی  ر 
« ی  ر تطاابق کامال باشاسن،ایس با قانوی یریح از درف شارع میالف باشسش نه اینکه الزامااً باا ا

 (.81: 1378)مسنی کاشانیش 
که چناس  مرروعه ۀمررود قانویالر  نیز که از ع ما  م،ارز ای  وره بو ه ااتش  ر راالۀ 

اواهس با به تصویر کریسی یک نظام ایااای کاه ماه پیش از پیروز  مرروده نوشته شسهش می
به امت و او  اجرا  قواعس ااالمی )همای قوام و بنیۀ او  را از ااالم گرفته ااتش جامعه را 

 (.124: 1391مررودۀ مرروعه از نظر و ( بکرانس )کرمی و همکارایش 
 

 سوم مجلس. 3
. سیانجامیاز یک اال به دول ن بیرترها  ناشی از جن  جمانی اول مج س اوم  ر پی اشو 

ل مج اس پیراینش عنوای ع ما  داراز او ر این مست نیز مرحوم مسرس و امام جمعه اویی به
عنوای نماینسگای مر م تمرای  ر مج س حضور یافتنس. باه گاواهی ماذاکرات ایان  ورهش او  به

ار یورت نارفت و شایس رح ت ااونس ارااانی و ت نظّأبحن و اعتراضی به ترکیل هی گونهچیه
فقسای شیصیت مؤثر و پیایر  همهوی و   ر میاای ع ماا  ای  وره  لیال ماؤثر   ر راکاس 

م حضاور ع ماا  پیراین راش ولاو  ر ک اوت ونسی موضوع بو ه باشس و شایس هش مج اس ااما
  ان ته اات.نماینسگیش ضامن مرروعیت قوانین می

توای باه عوامال زیار اشااره کار : عمار کوتااه از  الیل عسم اجرا  این ایل  ر مج س اوم می
ها  ر مج س و تمایل ایراای اتمج س اوم و بحرای ناشی از جن  جمانی اول؛ اکثریت یافتن  موکر

اواه همتاراز ایراای از میاای ؛ رح ت ااونس ارااانی و ن،و  عاالش مراروده2به متروک مانسی ایل 
مراج ؛ عسم پیایر  اجرا  این ایل از او  اایر ع ما؛ عسم تمایل ب یار  از روحانیای باه شارکت 

 تیانمامج س  وم مرامو  باو ؛ و  ر  ی ایرای  ر رپیپ ر هیأت ع ما  دراز اول که از ااتعفاها  
 (.143: 1397زا هش مرحوم مسرس  ر مج س )مالئی و بیای مؤثرادمینای ع ما  عت،ات از حضور 

 

 چهارم مجلس. 4
ا  از او  براای نمایناسگای روحاانی مج اس همهاوی حااج شایخ ها  پراکنسهاگرچه تالش

حااکی از ی ک اوضاع و احوال ش جموعم ر گرفتش ااساهلل هناام تصویب قوانین عسلیه یورت می
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متمش قانوی اااای اات که با تعطی ی مج س به ماست بایش از  2فترت و فراموش شسی ایل 
فرمایری ت،اسیل  کامالً یچینی رضااای به مج  که  ر پی  ای ه شپنج اال  ر مج س چمارم

تی که  ر تضعف و تر ال،ته .انتظار چنسانی به احیا  این ایل ممش قانوی اااای ن،و  ششسه بو 
الراریعه پی فوت مرحوم ایس محمسکاظش د،اد،ایی یاز  ش میارزا محماستقی شایراز ش شیخ

 ر نما  مرجعیت شیعه پسیس اماسه  شعنوای فحول ع ما  عصربه شایفمانی و ایس ااماعیل یسر
 ر مج اس شس تا  ر عملش حضاور ع ماا   ینای می ا،ببو ش او  عامل مؤثر  یار  بو  که 

ماناسه و  ر ای  جا ر میای انهه از مذاکرات و مکتوبات مج س شورا  م ی باه یرگذار ن،اشس.تأث
ا  ااات ناماه توجهش موضوع شایای شا  به احیا و اجرا  ایل  وم قانوی اااای شسه ااتاشاره

که از درف ایس ابوالح ن ایفمانی و میرزا  نائینی و حاج شیخ ع،سالکریش حائر  یز   پیارو 
نفار از بی ات م،نی بر اهتمام مراج  مزباور  ر معرفای « جمعیت ودنیوی ااالمی»ت  راواا

ونمش بی ات ۀقانوی اااای به مج اس شاورا  م ای یاا رش و  ر ج  ا 2ع ما  مور نظر ایل 
تن از ع ما  بال  میت اف بارا  بی ت پنجش قرائت شسه اات. این نامه حاو  نام  ۀمج س  ور

رغش ولاای  ر عماالش بااه ش(51: 1374)ترکمااایش  ار بااو نظّاا انتیااا  پاانج تاان از اعضااا  هیااأت
ت مزباور أگاه اق یتی از نماینسگایش چوی اکثریات مج اس باا تراکیل هیاها  گاه و بیپیایر 

ش رونیت مزبور شسنس؛ ازاأها  بیرتر شک یش مان  تعیین و ترکیل هیموافق ن،و نسش با درح بمانه
ا  ش قانوی اااای تواط ع ما و عاسهماز تسوین مت م اعی وافر  که  ر دی  ورای پس ۀبا هم

کار ب اته شاسش  ر داول حاکمیات منظور تث،یت این نما  ممش قانوی اااای بهاز نماینسگای به
قاانوی مزباور مرااهسه  2قانوی اااای مرروده فریت بروز و ظمور چنسانی برا  اجرا  ایال 

 نرس. محققکامل اجرایی و  ورتیبهگاه ایل دراز  ر عمل هیچنتیجه انکه  شو .نمی
بینی شسه باو ش ب کاه باه گونه که  ر قانوی اااای پیشاول مج س این ایل نه ای ۀ ر  ور

بار . ع ما  مزبور نه نفار بو ناس و عالوهشسع ما  ر مج س اجرا می ۀا  از د،قاعت،ار وجو  عسه
ع،اساهلل بم،ماانی( و ع ماا  اهلل اایس اهلل ایس محمس د،اد،ایی و ایتانما ایسین انسین )ایت

ا  بو  که این ایل م تنما  ورهوکر نس. مج س  ز  یار  نیز  ر ج  ات مج س شرکت میم،رّ
 . یورت کاملش ترکیل شسو نه به یورت کمرن به

از میای بی ت نفر  که ع ما و مراج  نجف برا  انتیا  تواط مج س تعیین کر ه بو ناسش 
عنوای ع ما  دراز اول  ر این  وره میس مسرس و امام جمعه اوئی بهنما  و نفر از انما یعنی شت

عمل تحقق پیسا نکار  و نظاارت  ۀگاه این ایل  ر عریحضور  اشتنس. پس از این  وره نیز هیچ
هاا  سه شاس و توااط ع ماا و گروهیناچار به بیروی از محسو ه مج اس کراشرعی بر قوانین به
اهلل بروجار  ش عالم کر ی ایاالحات ارضای توااط ایات. االف شرع اشسمیااالمی پیایر  

 کاشانیش ایرا  شارعی باه بناسها  اهللتقاضا  لغو قوانین غیرشرعی حکومت رضاشاه تواط ایت
هایی از نظاارت ها  ایالتی و والیتی تواط امام امینی )ره( و... نمونهانجمن ۀاالف شرع الیح
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 (.136-137: 1383پورش )حاجی ج س ااتشرعی ع ما  بیروی از مج س به قوانین مصو  م
متمش قانوی اااای مرروده  ان ت و  2یافته از ایل توای ج وۀ تکاملشورا  نام،ای را می

( مج س)و نما  قانوناذار  ( مررودیت)تأایس بنیا ین این نما  را همزا  اولین قانوی اااای 
ای   داراز کاه نظرهاا  اعضاا باراالف ایال . با این حالش نی ت انکاه  ر ایرای ارزیابی کر

 ار  و ی ب قانوی نقش مریصینس تصوینام،ای  ر فرا  نساشتش شورا یمریصی ضمانت اجرای
بار ی نام،اای م،نا  و اعالم نظر شورای بسوی بررای ااالم  از مصوبات مج س شورا کیچیه
ایل دراز کاه ابس.  ومش براالف ییت نمی تش یورت قانونیو شرع نی ر با قانوی ااااینکه مغایا

ب اعضاا مریصااً و یانام،اایش ترک  باو ش  ر شاورا( راتریو ب 5 نیب) م،مشی تعسا  اعضاش انسک
ایال داراز تنماا مجتماس   ن نماا  باراالف اعضاایا  اعضااومش . نفر عنوای شس 12 منحصراً

ناس یچماارمش فرا. نفار از اناای حقوقاسای ه اتنس شاش نفر از انای مجتمس و شش  تنسش ب کهین
 .تر از انتیا  ع ما  دراز اول شستر و شفافز مریصینام،ای ن  شورا    فقماانتیا

 

 یریگجهینت

منظور مطابقت  ا ی قوانین مصو  مج س شورا  م ی باا شارع اناور تصاویب ایل دراز که به
منظور تأایس نما  کنترل قوانین  ر حقوق اااای ایرای مح و  شسش اولین اازوکار قانونی به

جا  ماناسه اااتش  ر مجموع منروراتی که از ع ما و نماینسگای روحانی مج س باهشو  که می
جامعاۀ  یئوشاکه تأایس ای م،تنی بر ایل حاکمیت احکام ااالمی بر تمامی  سیایبرمچنین 

ااالمی اات و از حین حقوقی م،تنی بر اواات قاد  شمرونسای م  مای ایارای  ر حاکمیات 
پاذیر  . از اویی با توجه به ایل تق یاس و اداعتااتا ارۀ کرور م،انی ااالم بر نظام تقنین و 

احا  م  مین از رأ  و نظر مراج   ینیش تنفیذ قوانین مصو  مج س تواط فقماا  داراز اول 
شسه که از نظار دراحاای ایال داراز  ور نماناسه   قوانین مزبور میضمانت اجراموجب تأمین 

ها  شارعی  ر نظاام نوپاا  مراروده باا  شاوار اات. اما تصویب و اجرا  این ایل م،رهن 
مآبی بو  که باراالف ا عاهاایی زیا   همراه شس که اغ ب ناشی از مقاومت نماینسگای  موکرات

امولت  ر برابر اواات اکثریت م  مای جامعه م،نی که  ر حمایت از ارا  اکثریت  اشتنسش به
کر نس. با وجو  مصو  مج س میالفت میبر حاکمیت ایول و م،انی ااالم بر قوانین و مقررات 

اینش جانفرانی و پایمر   برای فقما  نامسار مررودیت و ایرار و پیایر  مراج  عظام نجاف 
متمش قانوی اااای موجب تث،یات نماا  کنتارل قاوانین  ر اولاین  2 ر تصویب و اجرا  ایل 

ارغ از نقاسها  شاک ی قانوی اااای ایرای شس. کارکر  این ایل  ر مج اس  وم قانونااذار  فا
ها حقوقی که از حین تعسا  ع ما  دراز اول ممکن اات بسای وار  شو ش  ر تصویب بیش از  ه

 عمل امس.قانوی مصو  این  وره متج ی شس و عمالً از تصویب قوانین مغایر شرع ج وگیر  به
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 ار براای مجموعه مذاکرات و مکات،ات نماینسگای مج س  ر این  وره حاکی از تالش  امنه
ایان ایال از حیان نظار  و عم ای  ر نظاام  سییترروحانیای عضو مج س  ر جمت تث،یت و 

قانوناذار  کرور اات.  ر این میای ایس ح ن مسرسش امام جمعه اوییش حاج شیخ اااساهلل و 
یافته به مج س بو نسش حتی تاا تاسوین قاانونی  ر جمات شیخ ح ین یز   که از مجتمسای راه

ابمامات ایل دراز پیش رفتنس و  ر ت،یین ضارورت و اهمیات ای از هایچ اقاسامی اث،ات و رف  
 فروگذار نکر نس.
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