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 40/88/31 تاریخ تأیید:  81/84/31  تاریخ دریافت:

 پورمحمدعلی هادی   -------------------------------------------- 

 چکیده

ههااری عنوان دو مبنها و دیهدهاه در نانونبههمطابقت ی عدم مغایرت و این پژوهش به بررسی دو نظریه

ههااری، در عملرهرد و کهار یی دو هت پرداخته است؛ اهمیت پایرش هرکدام از ایهن دو نظریهه در نانون

ه در این پژوهش تبع  ن عمل به شرع مقدس اسلام نقش بسزایی دارد.  نچاسلامی در تصویب نوانین و به

ی ههااری بها توجهه بهه سهبقهبدان توجه شده، میزان پایبندی به موازین شرع و نانون اساسهی در نانون

یه  نهرن، بهر اسهاس هااری در ایران است؛ پایبندی به شرع در تصویب نوانین در اینی نانونصدسا ه

ن حدانلی و مبانی  ن و با اضهطرار در عدم مغایرت بوده است و ی از نجاکه این نظریه با هار از دی نظریه

شده است و جهت عمل به  ن طبق تقدم اصل حفظ نظام اجتماعی بر نظهام اوایل انقلاب اسلامی تصویب

جهت باید در هام دوم انقلاب اسلامی از هااری رانی بوده است  اا دارای اشرا ات اساسی است؛ بدیننانون

ی هم درههرو نظریههدی نوانین و تصویب نوانین خوب بود که  ناین نظریه عبور کرده و به دنبال کار م

و با ابترار شرع است.  اا در این پژوهش سعی شده ابتدائا به واکهاوی ایهن دو نظریهه در طهول  مطابقت

ی های  ن پرداخته شود و درنهایت بابیان پیشهنهاداتی بهه ارائهه هندسههها و چا شتاریخ و بیان ا گوواره

پرداختهه  مطابقهتی هااری و با توجه به نظریهههای کلی نانونهااری بر طبق سیاستنمطلوب در نانو

 .شود

 .یدو ت اسلام ،یمطابقت، نانونگاار رت،یفقه، عدم مغا :های کلیدیواژه

  

                                                 
 7آموخته کارشناسی ارشد رشته فقه سیاسی، دانشگاه باقرالعلومدانش. 
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 مقدمه

 ییو کار  تیاز حقان ی ن است. و دو ت زمان تیمشروع ،یاسیرکن نظام س ترینمهم

 نیتریو عا  نیعموم مسلمانان، نخست دهاهیداشته باشد. از د تیبرخوردار است که مشروع

 یوح قیاست که از طر یا نبنهیدر مد )ص(اکرم  امبریدو ت پ ،یاز دو ت اسلام ینمونه  رمان

با نظر  نیچون اصا ت با شارع بوده، تمام نوان ی. در دو ت نبوافتی تیا له مشروعو کتاب

از  مسلمانان دچار اختلها  شهدند؛ )ص(اکرم امبریاز پ. اما بعد افتییم تیشارع معصوم حج

امامهت  ان،یعیشه دهاهیهد ازو است.  یدو ت اسلام ی، خلافت نمونه  رماناهل سنت دهاهید

و امامان معصهوم بها  امیرا مؤمنینامامت،  یاسیاست. در نظام س یدو ت اسلام ینمونه عا 

 بهتِی؛ و در عصهر  اندشهدهرفیمع یحاکمان اسلام عنوانبه )ص(امبرینص خاص از جانب پ

از جانهب  باواسهطهکهه  طیا شهراجامع هانیاز حرومت فق ری  یهر حرومت نیائمه معصوم

تنهها )عه(( امهام زمهان  بهتیدر دوران   .اسهت  یرنهانونیمشروع و  ریمنصوبند،   داوندخ

علهاوه بهر  یاسیندرت س دیبوده است و تو  دیا فقه، حاکم و باسط میزع هیکه فق یحرومت

کرده یرا بر طبق فقه و نانون شرع اداره م نیمسلم یدانش فقه داشته است و جامعه دیتو 

ه.ش در 8911در سال  )ره( ینیامام خم یاست که با رهبر یاسلام یاست حرومت جمهور

 »حرومت ن را  ،سالمیا حرومت ی گوا تعریفدر  )ره(ینیاست. امام خم شدهتشریل رانیا

 .8است دهکر معرفی «ننانو

                                                 
 .45، ص 2، جخمینی مماا رثاآ نشرو  تنظیم موسسه ،خمینی، کتاب البیع، تهران اللهروح. سید 1



 299 یو مطابقت در فقه دولت اسلام یرتعدم مغا یاتنظر یهادلالت 

 

شود که از  ن مجرا اهمیت نانون در این مطلب نهفته است که مجرایی محسوب می

خهود  نوبههبهشود. این ا زامات و بایدها و نبایدها فقه وارد بایدها و نبایدهای اجتماعی می

 .8دهدپیوندهای افراد جامعه و اوضاع و امور عمومی  ن را سامان می

های مختلفی هم چون محتوا و متن، لامی ایران از جنبهدر جمهوری اس هااراننانون

در نهانون  مسهأ ه تهرینمهمانهد. امها اصول و ساختار، فقه را در نانون اساسی دخا ت داده

نانون  4اصل چهارم یدربارهکه در مباحث مطروحه در مشروح مااکرات  طورهماناساسی 

در تصهویب نهوانین از منظهر  انههاارنانوناست بحث رویرهرد و نگهاه  شدهاشارهاساسی 

انطباق و مطابقت نوانین با فقه و موازین اسلام یا صر  عدم مغایرت است. اهر ما نائل به 

حدانلی در تصهویب نهوانین در مجلهو شهورای  صورتبهنظریه عدم مغایرت باشیم فقه 

 صهورتبهباشهیم فقهه  اشت و ی اههر نائهل بهه نظریهه مطابقهتاسلامی دخا ت خواهد د

کثری در تصویب نوانین در مجلو شورای اسلامی دخا هت خواههد داشهت و نهوانین حدا

عبارت اخری ی  نص شرعی خواهند بود. برای فهم بهتر این دو نظریه در نانون اساسی 

های مختلفی که فقها و حقوندانان و سیاسیون جریانات و دیدهاه باوجودو سیر تحو ی  ن 

ی که این جریانات دارند که طبعا نتهای(  ن بها یرهدیگر استد ا ات متفاوت چنینهمدارند و 

ههای اساسهی و تعریف، تاریخ، چها ش یمؤ فهمتفاوت خواهد بود؛ ضروری است که چند 

 های اساسی این دو نظریه بررسی شود.ا گوواره

 

                                                 
های حلها، پیشنهادها و راه. گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی، فقه و قانون، ایده1

 191نشر زینی، چاپ اول، ص روشی، قم،

و  ، سیاسی، نظامی، فرهنگی،اداری، اقتصادی، مالی، جزاییمدنی و مقررات قوانین کلیهاصل چهارم:  .2

و  اساسی قانون اصول همه یا عموم بر اطلاق اصل این باشد. اسلامی موازین باید بر اساس هانیغیر ا

 .است نگهبان فقهای شورای امربر عهده این و تشخیص است حاکم دیگر و مقررات قوانین
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 تعریف  (1

 نظریه عدم مغایرتالف(

در  8پن( بهار اساسی، عدم مغایرت ی  مفهوم سلبی است که با نگاهی هارا به نانون

بیان این مطلهب اسهت کهه نهوانین مصهوب در  درصدداست. عدم مغایرت  کاررفتهبه  ن

اعضهای  دیگرعبارتیبههمجلو شورای اسلامی نباید مغایر با شرع و موازین اسلامی باشد؛ 

شورای نگهبان نیازی نیست برای مهر صحت زدن و نانونی شدن  نچه در مجلو شورای 

نوانین مصهوب  کههمینبه نص خاص یا عامی در شرع اشاره کنند و  شدهبتصویاسلامی 

از  یامثهال مصهوبه یبهرا. کنهدمیمخا فتی با شرع یا نانون اساسی نداشته باشند کفایت 

 کههمینشناسنامه داشته باشند.  دیهمه با نرهیبر ا یمبن  یدمینگهبان  یمجلو به شورا

 نیاست که ا یبا صدور شناسنامه وجود ندارد کاف ی نصی دال بر مخا فتدر مقررات شرع

 .باشد نداشتهاشرال  یشرع ازنظر مسأ ه

 ب( نظریه مطابقت 

بیان این مطلهب اسهت کهه نهوانین مصهوب در  درصددی  مفهوم ایجابی است که 

موازین اسلامی باشد؛ یعنی تمام مصوبات  وباید مطابق شرع   زوماًمجلو شورای اسلامی 

اعضهای  مثلهاًمجلو شورای اسلامی باید دارای ی  نص خاص یها عهام شهرعی باشهند. 

شورای نگهبان برای احراز مطابقت با شرع، نوانینی کهه در بحهث تجهارت و معاملهات در 

شد باکنند اهر د یل شرعی خاصی مطابق با  ن نانون است بررسی می شدهتصویبمجلو 

که به نحو عموم بر مباح « اوفوا با عقود» همانند نانون زکات، یا د یل شرعی عامی مانند 

؛ مطابقهت  ن نهانون کنهدمیتجهاری د ا هت  هایبیمهو مجاز بودن معاملاتی مثل نانون 

 کنند.مصوب را با شرع احراز می

                                                 
 .قانون اساسی 99، 95، 91، 54، 72. اصول 1
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 تاریخچه (2

 الف( نظریه عدم مغایرت

از زمان بحث نانون اساسی در ایهران )در دوران نظریه عدم مغایرت نظریه ایست که 

سلطنت مظفرا دین شاه و محمدعلی شاه ناجار که او ین نانون اساسی و متمم  ن توسهط 

مشروطه خواهان در مجلو شورای اسلامی به تصویب نمایندهان مردم و به امضای شهاه 

برای بررسی بهتر تاریخ و حقوندانان بوده است  اا  هااراننانون( مورد مقبول 8ناجار رسید.

این نظریه، علاوه بر بیان تاریخ این نظریه در بعد از انقلاب اسلامی، باید مباحهث مطروحهه 

 در نانون اساسی نبل از انقلاب اسلامی و در زمان مشروطیت هم بررسی شود.

 نبل از انقلاب اسلامی. 8

است؛ پو از پیروزی نخستین نانون اساسی ایران عبارت از نانون اساسی مشروطه بوده 
های روحانیت و مردم، اداره کشور بر اساس نوانین و انقلاب مشروطه، یری از د د ه

 تأمین ن روز، تنها راهرار  ن را  در  واحوالاوضاع، با توجه به روازاینمقررات اسلامی بود. 
وری ا له ناین هد  در متمم نانون اساسی دیدند که این مهم نیز با مجاهدت شیخ فضل

موسوم به اصل دوم متمم نانون اساسی به تصویب رسید  که این  واصلیتحقق یافت 
ی نظارت شرعی فقها و مجتهدین بر نوانین مجلو ی نحوهاصل به بحث درباره

 پردازد؛ می

ترین اصهول مهتمم نهانون اساسهی اسهت، با نگاهی هارا به اصل طراز که از طو انی

 چند بند هزارش کرد: توان درمحورهای اصلی  ن را می

                                                 
، سایت خبری عصر ایران، و جهان رانیدر ا یقانون اساس خچهیتارمحمد  طاهر یعقوبی،  . 1

asriran.com/001HqL  

 

https://www.asriran.com/001HqL
https://www.asriran.com/001HqL
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مصهوبات مجلهو شهورای ملهی بها  عدم مخا فتمحور و اساس کار هیأت نظار، . 8

 باشد.می )ص(نواعد اسلامیه و نوانین موضوعه حضرت خیرا انام 

 ی علمای اسلام است.تشخیص این نواعد بر عهده. 4

 تعداد اعضای این هیأت حدانل پن( نفر است.. 9

تقلید برای این کار باید بیست نفهر بهه مجلهو شهورای ملهی مجتهدین و مراجع . 0

 معرفی کنند.

مصوبات مجلو شورا تا مونعی که مورد تایید هیأت نظار از حیث عدم مخا فت با . 1

ی اسلام نرار نگرفته، رسمیت نیافته و اصهلا  اطلهاق نهانون بهر  ن صهحی  نواعد مقدسه

 ..باشد.نمی

به بحهث مخا فهت و عهدم  هااراننانوناست  که از مفاد این اصل روشن طورهمان

انهد؛ شهود پرداختههمخا فت نوانین با شرع که توسط مجتهدین و فقها تشخیص داده مهی

های تاریخی و عدم مخا فت عباره اخری عدم مغایرت است و با توجه به هزارش از نجاکه

نهانون شود که هد  شده، معلوم می ردوبدل استد ا اتی که بین فقها و مخا فین این اصل

از  وردن این اصل در نانون اساسی عدم مغایرت نوانین بها شهرع بهوده اسهت نهه  هاران

از اعضای  یریکه به انتخاب مراجع  ن عصر  -حسن مدرس دیا له ستی  دیشهمطابقت. 

هویهد در ایهن زمینهه مهی صهراحتبه -عدم مغایرت بهوده کفایتبهو نائل  بود ئتیه نیا

هفت )امور( مخا فت با شرع نداشته باشد نفرمودند موافهق بها شهرع باشهد  ینانون اساس»

پرده  ای یمشتمل بر صند  دیبا شودیم ااداره که برپ  یکه  ستیدر کتاب و سنّت ن یعنی

ر اداره کهه ه نرهیندارد .ا ا ا هیشرع نیبه مواز یدخل هانیاول زنگ بزنند . ا ایباشد  زیم ای
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مخها ف بها شهرع نباشهد. هرچهه باشهد موافقهت  شودی نچه نرار داده م دیبا شودیبرپا م

 8«نداشته باشد. عتیمخا فت با شر ندرهمین دیبا خواهدینم

بینیم که این اصل فقط پو از تصویب این اصل در مجلو اول، با بررسی تاریخ می

مجلهو اول  رایهز 4اسهت؛ اجراشهدهنهانص عملیهاتی و  صهورتبه هم ندر مجلو دوم 

که جهز درخواسهت یرهی از نماینهدهان  ایهونهبهاهتمامی برای اجرای این اصل نداشت، 

ای بهه نجهف و تقاضهای معرفهی بیسهت مجتههد از ایشهان و مجلو مبنی بر ارسال نامه

خراسانی و نرار مجلو در پاسخ دادن به  ن،  محمدکاظما له سید خواندن نامه مرحوم  یت

ها و علما این اصل به رکتی دیگر دیده نشد، اما در مجلو دوم، با تحرک هسترده هروهح

اجرا در مد و بیست نفر از سوی علمای نجف معرفی شدند کهه از میهان ایشهان پهن( نفهر 

 وظیفهانجامو برای  0تنها دو نفر از منتخبان در مجلو حضور یافته هرچند 9انتخاب هردید.

                                                 
1 نحسدی.س مجلسمذاکراتمدرس،مشروح یشورا دوره،یمل دوم ،قابل212جلسه دردسترسی      سایت:

http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=20498&It

emid=38  
سید ابوالحسن اصفهانی در برابر  اللهتیآملائی توانی، مرضیه بیگی زاده، بازخوانی مواضع  رضایعل. 2

، 1697، بهار69اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، سال دهم، شماره

 166ص 

 7ی آیات عظام، خراسانی و مازندرانی، در جلسه سواز . پس از معرفی بیست نفر از علمای طراز اول 6

آرا و آقای سید ابوالحسن اصفهانی،  اتفاقبهقمی  نیالعابدنیزه.ق آقایان حاجی میرزا  1625شعبان 

قرعه  حکمبهخویی  جمعهامامی حائری، آقای سید حسن مدرس قمشه و حاجی رعلیمحاجی سید 

خراسانی و  اللهتیآ، اسلامحججلس، به استحضار مج 1792/5722انتخاب شدند که طبق تلگراف 

دانش کیا، بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون  نیمحمدحسرسید.    -افاضات همادامت –مازندرانی 

 15، ص 1655، بهار19اساسی مشروطه، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی شماره

در  خویی جمعهم  اـمو ا رسدمحسن  دیس تنهااول  ازطر هیئتشده انتخاب یعلما عمجمواز . 5

همان، ند. دکر دداریخو سـمجل اـب ریاـهمکاز  شدهیمعرف یعلما بقیهو  یافتند رحضودوم  مجلس

 .15ص

http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=20498&Itemid=38
http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=20498&Itemid=38
http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=20498&Itemid=38
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 أتیههردند، و ی با توجه به اینره در هیچ نانونی به عدم رسهمیت مقرر در نانون تلاش ک

چنین ایهرادی  هاههیچها اشاره نشده بود و مجلو نیز طراز به د یل حضور نیافتن همه  ن

دو نفهره در  أتیههشد، را مطرح نررد و برعرو از رفتار نمایندهان خلا   ن فهمیده می

بعدی شواهدی از پیگیری علمها  هایدورهدر  8ی دوم از رسمیت برخوردار بوده است.دوره

در مجلهو ایهن  -شهید مهدرس–اثبات اینره حدانل یری از علما  هرچندشود، دیده می

 عملهاًهفت این اصهل  توانمی اا  4سمت را دارا بوده است، نیازمند بررسی بیشتری است.

 جز مقطع کوتاهی در مجا و نبل از انقلاب اجرایی نشد.

 انقلاب اسلامیبعد از . 4

ه.ش  8911سال  ماهبهمندر )ره(  به رهبری امام خمینیبعد از پیروزی انقلاب اسلامی 

و برهزاری او ین انتخابات که منجر به تعیین نوع حرومت و تشریل جمهوری اسلامی شد، 

نانون اساسی که بهه دسهتور  نویوپیشبحث راجع به نانون اساسی نظام هسترش یافت. 

 نرارهرفتهو بررسی  موردبحثارش یافته و توسط شورای انقلاب و دو ت مونت نگ (ره)امام 

های در روزنامهه 40/9/8911بود، جهت جلب  را و انظهار مهردم و اندیشهمندان در تهاریخ 

بر تشریل مجلو خبرهان نهانون ( ره)کثیرا انتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی 

سی، نانون انتخابات این مجلو تصویب شد و ایهن اساسی جهت بررسی نهایی نانون اسا

نفهر نماینهده ایهن مجلهو انتخهاب شهدند.  11برهزار شد و  8911مرداد  84انتخابات در 

افتتاح هردید. )ره( با پیام حضرت امام  8911مرداد  41مجلو خبرهان نانون اساسی در روز 

سهه مهاه تلهاش و  پهو از دکتر بهشهتیاین مجلو موفق شد با درایت و مدیریت شهید 

در  8911 بهان  40، کار تدوین نانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ونفهبیفعا یت 

                                                 
 .61همان، ص  .1

دانش کیا، بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، فصلنامه مطالعات  نیمحمدحس. 2

 .61، ص1655، بهار19انقلاب اسلامی شماره
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به  84/3/8911اصل و ی  مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ  811دوازده فصل و 

  8تصویب نهایی ملت ایران رسید.

اسهت در  شهدهمطرحقت های عدم مغایرت و مطاببیشترین مباحثی که در باب نظریه

همین جلسات و مااکرات خبرهان نانون اساسی و در ذیل تصهویب اصهل چههارم نهانون 

که در ارتباط با نظارت شورای نگهبان بر نوانین مجلو  30و  38اساسی و همچنین اصل 

 اظهارنظردکتر بهشتی و برخی دیگر  ا له یتباشد. در این جلسات شورای اسلامی است می

 اند.کرده

که بحث بازنگری در نانون اساسی مطرح شد درباره این دو نظریهه و  8931در سال 

 در  ن داده نشد. تغییراتی نتیجتاًاصول مرتبط با  ن بحثی مطرح نشد و 

ها در بررسهی نهوانین عملررد اعضای شورای نگهبان هواه دیگری است بر اینره  ن

تهوان هفهت اند و مهیت پایبند بودهمصوب در مجلو شورای اسلامی به نظریه عدم مغایر

تمام حقوندانان و فقهای شورای نگهبان با این عملررد و عدم اعتراضشان به اینره صر  

 اند.کند؛ مهر صحت بر این نظریه زدهعدم مغایرت نوانین با شرع کفایت نمی

پژوهشرده شورای نگهبان است که در  ویتأسیری از کارهای مهم شورای نگهبان 

 خصوصبه ن محققانی در ارتباط با نوانین و مباحث مطروحه در مجلو و شورای نگهبان 

ی مطابقهت یها عهدم اند. ایهن محققهان دربهارهاصول نانون اساسی کتب و مقا اتی نوشته

کتهاب  چنهدین 33و  30، 38، 0مغایرت نوانین با شرع در اصول مرتبط با  ن، مثل اصل 

 اند.ی عدم مغایرت شدهاند که در همگی این کتب متمایل به نظریهچاپ کرده

                                                 
قانون اساسی ایران در  یپرسمرداد در همه 9قرار گرفت و در  یموردبازنگر 1695این قانون در سال . 1

، و جهان رانیدر ا یقانون اساس خچهیتارمحمد  طاهر یعقوبی،  به تایید اکثریت مردم ایران رسید. 1695

 asriran.com/001HqL سایت خبری عصر ایران، 

https://www.asriran.com/001HqL
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 نظریه مطابقت ب( 

 نظرانصهاحبی  فرضیه در نهزد  عنوانبهدر پیش از انقلاب اسلامی  نظریه مطابقت

 توانمی نظرانصاحبد یل به فرضیه بودن این رویررد در نزد  ترینمهممطرح بوده است؛ 

 اجرایی نداشتن و عملیاتی نبودن این نظریه در نبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد.به نابلیت 

 نظرانصهاحبهای اخیر بعضهی در سال خصوصبهبعد از انقلاب اسلامی  طورجدیبه

و دین حداکثری دارند متمایهل  فقیهو ایتکسانی که رویررد حرومتی به بحث  مخصوصاً

 )ره( توان در مباحث فقههی امهام خمینهی نظریه را می های ایناند؛ ریشهبه این نظریه شده

ی جامعهه و ی فقهه در ادارهههای هسهتردهمتعهددی بهه ظرفیهت درجاههاییافت؛ ایشان 

همهه »و « همهه افهراد»، «ههاهها و مرهانهمه زمان»پاسخگویی  ن در سه بعدِ اساسی 

 8هارد.انطباق میی است؛ که این ویژهی از بستر نظریه کردهاشاره« شئونات زندهی

 ،ههم ینهانون اساسه یینها یدر مجلو بررس ینانون اساس نیمااکرات تدو درروند

 تنهانههبهوده اسهت کهه  نیبر ا ینانون اساس یینها یاز اعضای مجلو بررس ینظر بعض

باشد و بهر  شدههرفته یاز منابع اسلام دیاسلام باشد، بلره با مخا ف دیو مقررات نبا نینوان

در  یمجلو، حته نیاعضای ابر اساس نول یری از  کهچنان 4باشد، شدهتهیه هااساس  ن

اصهل بهر مبنهای  نیبود، ا شدهارائهفصل اول  میتنظ یکه از سوی هروه متو  نویسیپیش

عبهارات  قیهصراحتاً به تطب یو حت نیتدو یاسلام نیو مقررات با مواز نی زوم انطباق نوان

تها از  کننهدیو تلاش مه کنندیم دیتأکمجلو  مصوب درن یبر نوان یماکور در منابع فقه

                                                 
های حداقلی در فقه سیاسی، چـاپ اول، بوسـتان کتـاب، پژوهشـگاه . سید سجاد ایزدهی، نقد نگرش 1

 114-119، ص1692علوم و فرهنگ اسلامی،

 اداره کل امور ران،یا یجمهوری اسلام یقانون اساس یینها یصورت مشروح مذاکرات مجلس بررس.  2

 611جلد اول، صفحه ، 165 ل،چاپ او ،یمجلس شورای اسلام یو روابط عموم یفرهنگ
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در متهون  حاًیبود کهه صهر شدهتصویب ینیسابق که در  ن، نوان یروند مجلو شورای مل

 8کنند. ریینباشند هم جلوه یاسلام نیمخا ف مواز دیشا ینبوده و  یاسلام

 های اساسی( چالش3

 الف(نظریه عدم مغایرت

است که در  واردشدهها و نقدهایی توسط اندیشمندان ی عدم مغایرت اشرالبه نظریه

 شود:ها اشاره می ن ترینمهماینجا به 

 تعطیلی سنت، مشروع نیستند منشأ( نوانین 8

 ظاهربههیری از امور مهم در تصویب نوانین  ن است که اهر اجرای نوانین مصهوب 

راض از  ن شود، اجهرای تعطیلی سنتی از سنن اسلامی یا اع منشأمطابق با موازین فقهی، 

 ن نوانین جایز نیست. چون به د ا ت برخی از روایات، ترک ا سنه یا اعراض از سنت جایز 

شود که مقصود از سنت، شامل امور  یر ا زامی مثهل انجهام نیست. از روایاتی استفاده می

سهنت در »هویهد: باشد. فیض کاشانی در کتاب وافهی مهیمستحب یا ترک مرروه نیز می

است به شیوه حقهی کهه خداونهد  یافتهاختصاصصل به معنای روش و شیوه است سپو ا

بهرای مهردم  ورده اسهت تها مهردم )ص( را نرار داده است و  ن را پیهامبر ها  نبرای انسان

باشد  ن به خداوند نزدی  هردند و هر عمل شرعی و اعتقاد حقی داخل در  ن می وسیلهبه

به فرض  دیگرعبارتبهشود و به واجب و مستحب تقسیم میو در مقابل  ن بدعت است و 

اهر نهادی ماننهد  درنتیجه 4«هردد.و نفل و به عبارت سوم به فریضه و فضیلت تقسیم می

                                                 
 .626همان، ص .1

 ،1علی )ع(، ج نیرالمؤمنیامی امام محمد محسن فیض کاشانی، الوافی، چاپ اول، اصفهان، کتابخانه .2

 .612ص
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داری است، کارکردهای  ن در جمهوری اسلامی ایران های نظام سرمایهبان  که از پدیده

طبق با ظواهر فقهی تایید شهود، امها بر اساس مجموعه نوانینی من وتعدیلجرحبا مقداری 

 8نتیجه کارکرد  ن ترک یا اعراض از برخی از سنن اسلامی مسلم هردد، جایز نیست.

در عنوان او یه خود  اهرچهکلی باعث تعطیلی سنت شود  صورتبهبنابراین اهر نانونی 

اهر با مبنای عدم  مثلاًتوان حرم به صحت و شرعیت  ن داد. منطبق با عمومات باشد، نمی

داری هماننهد بهازار ها و سایر ساختارهای انتصادی نظام سرمایهمغایرت با تعدیلاتی؛ بان 

 ازنظهرهها بها تعهدیلاتی بورس، کار و... را در جامعه نهادینه کنیم که هر ی  از نوانین  ن

ه باشند که ها را داشتعمومات مشرلی نداشته باشند، اما همه یا ا لب،  ثار  یر مشروع  ن

هیری معرو  بین مردم باشد، این اندام جز مصادیق تعطیهل از  ن جمله جلوهیری از همه

سنت خواهد بود. اهر بررسی دنیق  ماری صورت هیرد معلوم خواهد شهد کهه بسهیاری از 

های انتصادی بها نهادینهه شهدن نهادههای پهو ی و سنن و  داب اسلامی تجارت و فعا یت

یا در حال تعطیل شدن است.  شدهتعطیلدر جامعه  داریسرمایهصادی ای نظام انتسرمایه

 یهات و  تأکیهدا حسنه یری از سنن ا هی است که بسهیار مهورد دادن نرض مثالعنوانبه

                                                 
فرماید خدای متعال کسی را که سنت اسلامی را ترک . امام صادق)ع( در حدیثی صحیح السندی می1

 نماید.عذاب میکند، 

سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ أَبَا  :مُحَم َدٌ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ 

 یُعَذ ِبُنِیإِنْ کُنْتُ أَْقوَى عَلَى أَکْثَرَ مِنْ هَذَا  قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ ...ِعَلَیْهِ اَلس َلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ  اَلل َهِعَبْدِ 

گوید به امام صادق )ع( عرض راوی می . لَكِنْ يُعَذ ِبُ عَلَى تَرْكِ اَلس ُن َةِفَقَالَ لاَ وَ  اَلص َلاَةِ َکثْرَةِعَلَى  اَلل َهُ

باشم خداوند مرا بر کردم فدایت شوم، اگر من قدرت بر خواندن نمازهای مستحبی بیشتری داشته 

کند. محمد بن یعقوب کلینی، کند؟ امام فرمود: نه ولی بر ترک سنت عذاب میکثرت نماز عذاب می

 .556، ص6ه ق، ج1517دارالکتب الاسلامیه تهران، 
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ا حسهنه یها در بخهش روایات است. این سنت حسنه یا در مونع تجهیهز منهابع بهه نهرض

 8است. پیداکردهچهل سال کاهش در این  مروربها حسنه نرض صورتبهتخصیص منابع 

 ترلیفی حرمبه( اختصاص اصل برائت 4

با فرض بر اینره اصا ه ا برائه در موارد تصویب نوانین جریان یابد، تنها حرم ترلیفی 

شود. بنابراین، ها جاری نمیی احرام وضعی  ن؛ اما دربارههیردبرمیرفتارها و روابط را در 

اصهل عملهی  مقتضایبهتوان صحت معامله را باشد، نمی موردتردیدای اهر صحت معامله

نهوانین مربهوط بهه عرصهه انتصهادی  مخصوصاًدر باب معاملات  کهدرحا یتصحی  کرد. 

هاست. مقتضهای اصهل مسئله، بحث احرام وضعی مربوط به صحت و فساد  ن ترینمهم

اثهر جهاری  عملی در این نوع نوانین و معاملات فساد است. چون استصحاب عهدم تحقهق

تواند مبنای عدم نمی تنهانهشود که نتیجه  ن فساد است. بنابراین جریان اصول عملیه می

مغایرت را تصحی  کند، بلره در بسیاری موارد نتیجه استفاده از اصل عملی، فساد رفتار و 

 4ها.روابط در نا ب معاملات است نه صحت  ن

 عدم مغایرت در زمان حاضر ( منافی بودن حرم اضطرار جهت تصحی  نظریه9

اهر اضطرار را د یلی برای اکتفا به مبنهای عهدم مغهایرت در تصهویب نهوانین بهرای 

نیسهت.  نبولنابلسال بعد از انقلاب  04های اول انقلاب اسلامی بپایریم، و ی پو از سال

  ن اضطراری است که منتسب به عدم ندرت بر اسباب و علل  ازم نبولنابلچون اضطرار 

سال هیچ اندامی در این مورد صورت نگرفته است. اههر ایهن  04پو از  کهدرحا یباشد. 

 دائمهاًاش این بود که در طهول پهو از تصهویب نهانون اساسهی د یل پایرفته شود،  ازمه

                                                 
محمد مادر شاهی، تحلیل فقهی مبنای عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی،  -یوسف. احمدعلی ی1

 .21-17، صص 94، شماره 24سالمجلس و راهبرد، 

 .22همان، ص  .2



 ویژه علوم سیاسی، 2991، زمستان 04شماره   140

 

های علمیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تشریل و های علمی از طر  حوزههروه

های اول اضطرار موجه هرفت. اهر این امر در سالمی روی این موضوع کار جدی صورت

شد، معلوم نیست همچنان چنین باشد؛ بلره شاید بتوان مدعی شهد کهه ایهن محسوب می

شود که  ا ینافی ا اختیار! چنین اضطراری همراه با وزر است محسوب می اریاخت بااضطرار 

 8که دفع  ن امری دشوار است.

 قهی با بعضی از اصول شرعی( ناهمخوانی عدم مغایرت ف0

و عهدم  مسهأ ههرایهی، حهل ی عدم مغایرت وجه وانهعیری از نرات مهم در نظریه

ی اسهلامی اسهت؛ امها ههاهی اونهات عهدم مخا ف فقهی بودن نوانین و مسائل در جامعه

حیازت مباحات ی  حرم فقهی  مثلاًمخا فت فقهی به معنای عدم مخا فت شرعی نیست 

ت؛ حال اهر فرد متمرنی که دارای تعدادی تراکتهور هسهت بهه اسهتناد فقها اس موردنبول

کار چنین شخصی منطبق  نطعاًحیازت مباحات، شروع به  باد کردن چند هرتار زمین کند 

یا حدانل مخا ف با فقه نیست و ی با مفاهیم عا ی اسلامی مثل عدا ت ناسازهار است، حال 

ی شود. بنابراین پناه بردن به نظریهال میحرم به صحت حیازت در زمان حاضر دچار اشر

-ای مثل عدا ت اسلامی عدم مغایرت برای حل کردن مسائل بدون توجه به اصول شرعی

 یری از اشرا ات اساسی این نظریه است.  -زیادی شده است تأکیدکه در روایات بر  ن 

 نظریه مطابقت ب(

اسهت کهه در  واردشهدهها و نقدهایی توسط اندیشمندان ی مطابقت اشرالبه نظریه 

 شود.ها اشاره می ن ترینمهماینجا به 
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 ( عدم انتقال و کفایت دین در زمان  یبت8

شهود کهه رسیده است توجه شود، دیده مهی بیتاهلونتی به مجموعه روایاتی که از 

انص رسیده است ها به شیعیان نرسیده است و  ن بخشی هم که رسیده است نی  نهمه

 کهدرحا یانگشتان دست است  یاندازهبهاست  واردشدهی مصلحت روایاتی که درباره مثلاً

مصا   و مفاسهد وانعهی  دیگرعبارتیبهاست؛  صادرشده بیتاهلایات از روازاینبیش  نطعاً

ی که مدنظر شارع بوده است و شارع مقدس بر اساس  ن احرام را تشریع کرده است همه

 ها به ما نرسیده است. ن

بنابراین با نانص بودن مصا   و مفاسد و نرسیدن بایدها و نبایهدها، ادعهای انطبهاق 

باشهد؛  ری، طبهق رویرهرد عهدم نانونی با شرع ادعایی است که پایرش  ن سهخت مهی

حرهم بهه  نتیجتهاًو نسبت به بایدها سهروت و  شدهبیانمغایرت، احرام نبایدها و مخا ف 

ی بایدها است؛ و ی در رویررد انطباق، ادعای ما این است که همه شدهدادهاحه برائت و اب

 بیهتاهلها و صدها هزار روایتی کهه از دانیم دهما می کهدرحا یو نبایدها، باید بیان شود 

 اند که به ما نرسیده است.بیانات و سخنانی داشته نطعاًاست و  صادرشده

است و ادعهای نظهام  شدهفوتبنابراین در زمان  یبت معصومین، مقداری از مصا   

مصها   نهانص ترلیفهی  بهاوجودی انطبهاق، سازی اجتماعی و بیان نوانین طبهق نظریهه

منطبق بهر  صد درصدی جامعه با نوانین بما ایطاق است و با عدم فهم تمام حقیقت، اداره

   8است.  یرممرنمنابع اسلامی کاری 

                                                 
. ر. ک. کعبی، عباس، مبانی تحلیلی نظام ج.ا.ا، تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی، پژوهشکده 1

 .5-25شورای نگهبان.صص
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 ( عملیاتی بودن4

یری از اشرا ات اساسی که از زمان مشروطه و تا زمهان تصهویب نهانون اساسهی در 

 چیزهمهسازند این است که در بستر فقه ی انطباق وارد میاوایل انقلاب، منتقدین بر نظریه

وجود ندارد تها مها بهدان وسهیله بتهوانیم نظامهات اجتمهاعی و نهوانین را بیهرون بیهاوریم 

در مقام وانع و عمل، برای ایجاد نظم اجتماعی و اجهرای احسهن نهوانین و  دیگررتیعبابه

 8ی انطباق مسائل را حل کنیم.توانیم با نظریه، ما نمیومرجهرججلوهیری از 

 

 های اساسی( ا گوواره0

 ا ف( نظریه عدم مغایرت

 بر مفهوم مخا فت تأکیدنظم فقهی با  (8

 هاارینانونای که این نظریه در رت و نظم فقهیی عدم مغایی بحث نظریههندسه

باید فقط بر محور مخا فت و عدم مخا فت  هاارینانونباشد این است که به دنبال  ن می

است که فقهه یه   شدهمطرحکه طبق نظر بعضی از فقها در فقه  طورهمانچرخش کند 

را نبایهد انجهام بهدهی و  کاریچههدهد که شما علم عاری است یعنی فقه به شما یاد می

هونهه اسهت؛ هم همهین هاارینانونرا باید انجام بدهی در  کاریچهدیگر کاری ندارد که 

 فقه در این رویررد ی  دانش منفعل است نه فعال. دیگرعبارتیبه

مفاهیمی که در نانون است نه ممرن است و نه مطلوب است که هفتهه شهود  اساساً

شرع منطبق باشد؛  اا فقط کافی اسهت کهه مثهل فقهه عهاری همه مسائل باید بر فقه و 

مفاهیم ما مخا ف با شرع نباشد؛ بنابراین اهر نانونی  مد که بر فقه و شرع منطبق بود بدان 

                                                 
 .. همان1
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شود و ی اهر نانونی، حرم  ن در فقه و شرع نیامده بود طبق این نظریه، اصراری عمل می

ندارد چون اصل در این نظریه بر اباحه   وردن  ن وجود به دستبر بیان حرم طبق شرع و 

نیاوردی، برو عمهل کهن و دیگهر  به دستهوید اهر حرمی از شریعت و برائت است و می

 خواهد به دنبال حرم از نصوص شرعی باشید.نمی

 مسأ ه( جزم به تحدید فقه در ساحت روش و 4

ه مطلب دارد و نهه مسائل اجتماعی ن یاندازهبهنائلین به این نظریه معتقدند که فقه 

کنند؛ به عبهارتی بهتهر در ممرن است که داشته باشد یعنی نظام فقه حدانلی را دنبال می

 مثلهاًشود این است که فقه یها چیهزی ی عدم مغایرت، چیزی که دنبال میفقاهت نظریه

 یعنی چون این مسائل تا حا ا نبوده اسهت -ی راهنمایی و رانندهی ندارد تا بیان کنددرباره

ی این مسائل نظر تواند دربارهنمی اساساًیا  -فقه ندرت بیان و دخا ت در این امور را ندارد

 و فقه رویرردی فعال ندارد. -یعنی فقه ظرفیت دخا ت در این امور را ندارد -بدهد.

که مسائل فقه همین مسهائلی اسهت کهه فقهها در  اعتقاددارندنائلین به این رویررد 

شود و به نصاص و دیهات یعنی مسائل از اجتهاد و تقلید شروع می اندکتبشان بحث کرده

شود و این مسائل هم نابل رشد نیست؛ همچنین فقه روشا برای ورود به مسهائل ختم می

ی ی این دانش برای این نبوده است که همهاجتماعی و نوانین  ن کاربردی ندارد و فلسفه

رفل کند؛ یرهی از معاصهرین در ایهن زمینهه ی زندهی اجتماعی انسانی را تکارهای اداره

 فرماید:می

 دروانععقلانی اداره کنند، و  باتدبیریسخن حق  ن است که این جهان را باید عقلا »

ریهزی فقههی دهد و اصلا برنامهریزی به دست نمی... فقه برنامه اندکردهتاکنون نیز چنین 

چهره عنصر دین که با حیات و معیشت  تریننزدی ی  تنانض  شرار است و بارزترین و 

اسهت کهه  و  شراراین جهان مرتبط است، همان فقه است. فقه علم به فروع احرام است 

متضمن دستورات و اوامر و نواهی برای کارهای اجتماعی و فردی است. همۀ کسانی کهه 
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ی مربوط معتقدند دین برای زندهی این جهان ما برنامه دارد به همین جهت به  احرام فقه

کنند . و ی این رأی نابل منانشه است . من در اینجا بیشتر استناد می و سیاستبه انتصاد 

نسبت به اخلاق و اعتقادات، کمتهر چنهین  چراکهدهم، و بررسی نرار می تأکیدفقه را مورد 

 8«ادعایی شده است.

 ایکارکردی اندیشه هراییوانع( 9

ار ههرفتن در بطهن جامعهه و نهاظر بهه یری از نرهاتی کهه دارای اهمیهت اسهت نهر

اهر نرار است نهانون  مثلاًهای جامعه و سپو اندام کردن به حل مسائل  ن است؛ وانعیت

ثبت و احوال یا بیمه نوشته شود و از طرفی فرری برای نوشتن نوانین این مسائل در فقه 

د حا ا که چنهین هوینی عدم مغایرت میوجود نداشته باشد در این صورت نائلین به نظریه

 شدهنوشتهنوانین مصوب و  کههمینفرری برای حل چنین مسائلی در جامعه وجود ندارد 

طبق سایر رویرردها، مخا فت صری  با فقه نداشته باشند برای عمل کردن بهدان کفایهت 

نهوانینی  بابیهانهای دیگر که وانعیات و مسائل جامعهه را از اندیشه دیگرعبارتبهکند؛ می

مخا فتی بها شهرع نداشهته باشهند، کمه   نفسهفیاند و این نوانین هم شا حل کردهراهگ

 شود.هرفته می

 ب( نظریه مطابقت

 ( نظم فقهی عا ی8

ههای ی سهاحتهویند اهر انسان به بندهی خداونهد در همههنائلین به این نظریه می

ایمان پیدا کنهد و معتقهد بهه  -چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی -اشیزنده

فراهیری ساحت زندهی توحیدی شود؛ ضرورتِ دائمهی بهودنِ معهار  توحیهدی در  نهات 
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کند که انسان به مخا فت و عدم  ن بسنده نرند و بهه فصه  و زندهی اجتماعی، حرم می

 ابترار و انطباق نوانین از شرع اندام برند.

کهه خداونهد  باکارهاییتوان هفت صر  عدم مغایرت روری است که در اینجا نمیض

ی موارد توحیهد بر  ن ترلیفی ندارد کافی است بلره متشرعین باید سعی کنند که در همه

را به نحو حداکثری کسب کنند؛ در این صورت و با این رویررد ونتی انسهان متشهرع بهه 

های اجتماعی را از بستر شریعت و نظامبهست یافتن رود توان دی انطباق میسمت نظریه

 تفقه دارند.

 ( رئا یسم فرر فقهی4

ها و بایدها در دل احرام نهفته اسهت و ی انطباق معتقدند که وانعیتنائلین به نظریه

 ها در زندهی منطبق با شریعت وجود دارد.نابلیت کشف برای انسان

ا امری کند که اعمال دارای ی  نفوان میکه در فلسفه، تفرر رئا یسم بی طورهمان

نیسهت کهه بها  هونهاینبد هستند و  وانعاًخوب هستند یا  وانعاًهستند و اعمال اختیاری یا 

هفتن و اعتقاد انسانی، عملی خوب یا بد محسوب شود در اینجا هم در تمام ساحاتِ زندهی 

 جب است.انعیت برای ما ممرن بلره واوا امر اجتماعی کشفِ این نفو

 در گام دوم انقلاب اسلامی گذاریقانونهندسه مطلوب در  

علهت اهمیهت و  می ایهران، بههلاب و استقرار نظام جمهوری اسهاپو از پیروزی انقل

 منظوربهحساسیت  ن دوره، بیش از هر چیز نسبت به ایجاد ساختارها و نهادهای حقونی، 

می احساس نیهاز لااهدا  حرومت اس ی حرومت متناسب باساماندهی امور عمومی و اداره

ب اتمام یابد و روال امور در جریان عهادی خهود نهرار لاشد تا شرایط بحرانی پو از انقمی

می، در تدبیری هوشهمندانه نگهارش مهتن لاب اسلارهبر انق عنوانبه )ره( هیرد. امام خمینی
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منتخب ملت نیهز کهه خبرهان . نراردادندی خبرهان منتخب ملت نانون اساسی را بر عهده

دانند با توجه به شرایط حسهاس کشهور و نیهاز فهوری بهه اکثریت  نان را فقها تشریل می

می و لاهای اعتقادی مهردم در تشهریل حرومهت اسهپایه سو یتصویب نانون اساسی از 

م از سوی دیگر، بها لاهای شریعت اسی مردم مبنی بر ایجاد نظامی مبتنی بر  موزهخواسته

ساختارهای موجود در جوامع سیاسی هوناهون که مبتنی بر تجربیات بشهری در  نگاهی به

حات بهومی و دینهی نسهبت بهه ایهن لابود و اعمال اص هرفتهشرل یدارحرومتی عرصه

می لامی، نانون اساسهی جمههوری اسهلاهای اسهای  ن با  موزهتجربیات و حا  مغایرت

 8ایران را به نگارش در وردند.

می لادهه از تصویب نانون اساسی جمههوری اسه چهارهاشت بیش از اکنون پو از 

اهمیت دارد، طراحی سهیر  ازپیشبیشهای  ن،  نچه ها و نوتایران و نمایان شدن ضعف

می لااس نظام سازیم و لاحرکت از نظام موجود به سمت نظام مطلوبِ بر مده از شریعت اس

می اسهت. بهه لاهای اسمی با  موزهلاسانطباق هرچه بیشتر ساختارهای حرومت ا منظوربه

حرکت از نظام حقونی موجهود  منظوربهافتن راهرارهایی در نانون اساسی، ی تر،بیان دنیق

های شریعت، یری از ضروریات امروز نظام به سمت نظام حقونی مطلوب و بر مده از  موزه

شود. یری از ساختارهای موجود در نظام حقونی ایران می ایران محسوب میلاجمهوری اس

 ضروری به ی انطباقو بر طبق نظریه های دینی موزه بر اساسو ارتقای  ن  بازطراحیکه 

است. بر ایهن  هاارینانونو برخی از نهادهای مرتبط با  ی مقننهرسد، ساختار نوهنظر می

ر نهانون اساسهی چهه راهرهاری کهه دعبارت است از ایهن هفتاراساس پرسش اصلی این 

مطلوب و منبعث  هاارینانونح نظام تقنینی، در جهت حرکت به سمت نظام لااص منظوربه
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پرسش بنیادین این نوشتار  ن است که در چارچوب  به بیانی دیگر 8؟از شریعت وجود دارد

ن ، بهدوههاارینانونارتقهای نظهام  منظوربهمی چه راهراری لانانون اساسی جمهوری اس

 ههاارینانونحرکهت بهه سهمت نظهام  منظوربههنیازمندی به بازنگری در نانون اساسی، 

 مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد؟

جهت رسیدن  به ارائه پیشنهادات و راهرارهایی این پژوهش، ، در پایانز این رهگارا

و  تهرینمهمشهود. ی انطباق پرداخته میدر پرتو نظریه هاارینانونبه هندسه مطلوب در 

رسهد بهه ترین راهرارها و پیشنهاداتی که در فر یند تحلیلی این نوشتار به نظر میبرجسته

 باشد:شرح ذیل می

موجود، نظارت شورای نگهبهان در جههت احهراز انطبهاق  هاارینانونا ف( در نظام 

هانهه  0مصوبات بهر شهرع و نهانون، یه  نظهارت پسهینی اسهت. بها توجهه بهه مراحهل 

در  بیهترت نیبهوده و بهد ترمناسب ینیشیپ ینظارت هایشیوهاز  هیریبهره، 4اریهانانون

منظهور، بها توجهه بهه  نیبهدشهود. می جلوهیری یاز انحرا  احتما  ییهمان مرحله ابتدا

 یسازهار بها نهانون اساسه حالدرعینو  یمقررات موجود و در چارچوب ساختار نظام داخل

مطلهوب در  ههاارینانونتهأمین  یبرا یاسلام یشورادر مجلو  ییاز سازوکارها توانمی

بهه  یاسلام یاست که مجلو شورا نیاز راهرارها ا یر، یبهره برد ی نظریه انطباقسایه

،  حاظ مطابقت طرح یا  ایحه با شرع و نانون اساسی را برند  ایحه ایطرح  یهنگام بررس

ها جهت بررسی متونف بر این است که نبل از ورود طرح یا  ایحه به کمیسیون هم نکه 

 نویسی مهر تایید ابتدایی بر این طرح و  ایحه بزنند. ن، مجتهدینی خبره در نانون

                                                 
در نظام  یگذارنظام قانون ینظام؛ راهکار ارتقا یکل یهااستیس  ،یزفرقند یفتاح علی ،یکعب. عباس 1

 .111، ص 1694، 14شماره  ،یفصلنامه دانش حقوق عموم ران،یا یاسلام یجمهور

ی پیشنهاد، بررسی و تصویب قانون، نظارت بر مصوبات، حل اختلاف مرحله عبارتند از:ارائه 5. این 2

 .میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، توشیح قانون
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مطلهوب  ههاارینانون نظامبههنویسی جههت رسهیدن تحول در نانون دیگرعبارتیبه

هارد؛  اا ایجاد ها و  وای  میهدین بر طرحاز نظارت پیشینی مجت هم نضروری است که 

ها و  وای  زیر نظر مجتهدین ضروری است تا سازوکاری جدید جهت پا ایش ابتدایی طرح

 .و  وایحی که خلا  شرع و نانون اساسی است در مجلو اعلام وصول نشوند هاطرح

یابیم که از ی، درم8وجود داد های کلی نظامی سیاستمطا بی که درباربا توجه به  ب(

می ایران هرچند مغایر با موازین شرعی نیست، لادر جمهوری اس هاارینانوننظام  سو ی

، متفاوت اسهت. از سهوی شدهطراحیمی که بر مبنای اجتهاد تنظیمی لابا نظام مطلوب اس

ن نظهام جمههوری لهاههای کمشهیراهبردها و خط عنوانبههای کلی نظام دیگر، سیاست

که توسط مقام رهبری پو از مشورت با مجمع تشهخیص مصهلحت نظهام می ایران لااس

هنجارههای حقهونی نهرار دارد و نواعهدی  مراتبسلسلهیی از اشود، در جایگاه با غ میاابل

تهوان بها شود. از همین رو می ور تلقی میی مقامات حرومتی ا زامبرای کلیه و  جرااا زم ا

ی نوای های کلی نظام که رعایت  ن بر همهاستهای موجود در سیهیری از ظرفیتبهره

موجهود بهه  ههاارینانونح نظام لا ور است، اندام به اصی مقننه ا زامنوه ازجملهحرومتی 

تحقق این امر در نظام حقوق اساسی ایران ا زاماتی  4د.مطلوب کر هاارینانونسمت نظام 

                                                 
شده و متضـمن چـارچوب وضـع قـوانین و های کلی نظام در زمره احکام حکومتی محسوب سیاست. 1

باشد کـه مربوط به آن بوده و معیاری مهم در تعیین اولویت وضع الزامات قانونی می یمشمقررات و خط

. تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت شوندو مبنای آن تلقی می یگذاربه تعبیر دیگر روح حاکم بر قانون

 شـدهابلاغمورد آن توسـط رهبـری  52رسیده است که  ها به تصویب اعضامورد از این سیاست 45نظام 

اند چند بند آن مـرتبط بـا بند خطاب به سه قوه ابلاغ کرده 17ای که رهبری در در آخرین ابلاغیهاست؛ 

جایگاه مجلس شورای اسلامی در ر، عبدالغفور رئوفی؛ احمد رنجبی عدم مغایرت و مطابقت است. . نظریه

 .94، ص1694، 16، تحقیقات جدید در علوم انسانی، شمارههای کلی نظاماجرای سیاست

در نظام  یگذارنظام قانون ینظام؛ راهکار ارتقا یکل یهااستیس ،یزفرقند یفتاح علی ،یکعب. عباس 2

 .115، ص1694، 14شماره  ،یفصلنامه دانش حقوق عموم ران،یا یاسلام یجمهور
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ز فقها و مجتهدان  هاه به مقتضیات هیری بیشتر اتوان به بهرهها میی  نازجملهدارد که 

ن و کلهی از لازمان در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، استنباط مبانی موضوعات ک

های کلی نظام در تمامی ابعاد و زوایای مختلف نظامات غ سیاستلامنابع شرع، تدوین و اب

و جامعه و ا تزام عملی بیشتر مجمع تشهخیص مصهلحت نظهام، مجله موردنیازاجتماعی 

کلی نظام اشاره  هایباسیاستمی و شورای نگهبان به تطبیق مصوبات مجلو لاشورای اس

 .8کرد

توان هفت دعوای عدم مغایرت و مطابقت می هاارینانونهای کلی ج( طبق سیاست

 ن و طبق مبانی و د ایهل  4بند چهارم خصوصبهبند اول و  0است؛ چون طبق  یافتهپایان

ترهاملی  دررونهددیگری که در این پژوهش بدان اشاره شد ضرورت حرکت دو ت اسلامی 

  نچههمطابقت امری روشن اسهت.  بهخودش و در هام دوم انقلاب اسلامی از عدم مغایرت 

نویسهی( هها و  هوای  )نهانوندر حال حاضر اهمیت دارد این اسهت کهه در نوشهتن طهرح

ی های کلی کهه منطبهق بهر نظریههاحی شود که دیده شود  یا این سیاستسازوکاری طر

نوشتن ی  پیوست فقهی بهرای تمهامی  جهتازاینشود یا نه؟ انطباق است،  یا اعمال می

و  بر شرعافراد یا نهادی بر این انطباق  وسیلهبه وسیلهبدینها و  وای  ضرورت دارد تا طرح

 .های کلی نظارت کننداعمال سیاست

ای جهت ی مهمی که در نوشتن پیوست فقهی و نظارت بر هر طرح و  ایحهد( نرته

نویسی وجود دارد این است که چه کسی صلاحیت نوشتن پیوست فقهی را دارد و چه نانون

ی خاصی جهت نوشتن این پیوست فقهی باید مقرر کنند؛ جهت حهل ایهن ملاک و ضابطه

 د:شو، دو راهرار ذیل پیشنهاد میمسأ ه

                                                 
 .119. همان، ص 1

کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع  یهااستیانطباق قوانین باسنظارت بر عدم مغایرت یا  .2

 .های کلی نظامتشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست
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 مستقیم صورتبه( تهیه پیوست فقهی 8

به این صورت که چند شخص حقیقی یا مرکزی تعیین شود و این افراد یا مرکهز )بها 

ها بپردازند و فقهط ی پیوست فقهی  وای  و طرحنام چند کارشناس فقهی( جهت تهیهثبت

 ل شود.ی پیشنهادی در مجلو اعلام وصوبا تایید این افراد یا مرکز، طرح یا  ایحه

ای که دارد این است که با توجه به اینره با نوشتن هر این راهرار ی  اشرال اساسی

شود و احتمال نفوذ این افهراد در نویسهندهان پیوسهت می تأمینای منافع عده نوعاًنانونی 

فقهی وجود دارد و از طرفی دیگر ممرن است دو ت یا مجلو جهت رسیدن به اهدافشان، 

ی پیوست فقهی راهرار ببرند؛  اا جت اتقان در تهیه سؤالاستقلال این افراد یا مرکز را زیر 

 شود:دوم پیشنهاد می

 یرمستقیم  صورتبه( تهیه پیوست فقهی 4

هها و ها وجود دارد که طهرحبا توجه به اینره در مجلو، مرکزی مثل مرکز پژوهش

ی پیوست فقهی دهند این مرکز جهت تهیهنرار می موردبررسی وای  را از جهات مختلف 

ی علمیه همرهاری دهنهد؛ مرکهز مهدیریت ههم بها ایجهاد با مشورت مرکز مدیریت حوزه

فقه دو ت، فقه انتصاد  همچونهای مختلفی که در زمینه اتیمؤسسمعاونتی، تمام افراد و 

هها ها و  هوایحی کهه از مرکهز پهژوهشکنند احصا کند سپو تمامی طرحو ... فعا یت می

با تاییهد و  درنهایتی پیوست فقهی بدهند و ها جهت تهیههرفتند به این افراد یا مجموعه

های دیگهر ها به جنبهمرکز پژوهش ی این پیوست فقهی توسط مرکز مدیریت حوزه،تهیه

 ها و  وای  بپردازند.طرح

ممرن است اشرال شود این کار، کار پرهزینه و نیاز به همراری افراد زیادی اسهت؛ 

ای که مرتبط بها یه  دسهتگاه خهاص اسهت  ن شود که هر طرح و  ایحه اا پیشنهاد می

ی اش را برای تهیههودجهدستگاه توسط مجلو شورای اسلامی ملزم شود که درصدی از ب
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و  نفوذاعمالاحتمال  ترتیباینبهها پرداخت کند این پیوست فقهی به مرکز مدیریت حوزه

 شود.ها کمتر میرفتن استقلال مرکز پژوهش از بین

ه( در مورد ملاک و معیار نظریات شورای نگهبان صر  اعتباریهت دیهدهاهی خهاص 

ای که نتوانیم نائل به خلا  اسلام ههردیم. هونههمدنظر نیست و مهم، میزان اسلام است ب

بنابراین در مسائلی که مجمع علیه نباشد، هر نانونی که تنظیم شود و و اینرهه مطهابق بها 

 شود تا به مصلحت عمل بهر طبهق نظریههی  فتوا باشد، خلا  موازین اسلام شمرده نمی

 انطباق دست پیدا شود.

مستند رد مصوبات  نگهبان ملزم به بیان د یل وهرچند طبق نانون اساسی شورای و( 

 شود که نمایندهان مجلهو وو هی بیهان  ن توسط شورای نگهبان باعث می باشهد؛نمهی

 هیری راجع به این مصهوبات،همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظهام در تصمیم

 . تری داشته باشندعملررد مناسب دنت نظر و

و احراز مطابقت  هاارینانون ا و جهت کار مدی بیشتر در ز( با توجه به پیشنهادات با

 شود:ی انطباق مدل ذیل پیشنهاد میبا شرع طبق نظریه
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 گیرینتیجه

نرار هرفهت  موردبررسیی مطابقت ی عدم مغایرت و نظریهدر این نوشتار دو  نظریه

 و نتای( زیر حاصل شد:

کامهل  صهورتبهبه اصل دوم متمم نانون اساسهی  نرهیباوجودادر طول مشروطه . 8

مغایرت بودند؛ همچنین بعد  عدم یهینظربه  نائلعمل نشد و ی علمای معرو   ن زمان 

اختلا  در برداشت از نانون اساسی در اینره ملاک عدم مغهایرت  باوجوداز انقلاب اسلامی 

اعتقاد برخی اعضا و برداشت از نانون بر ضهرورت  باوجوداست یا انطباق، شورای نگهبان 

ی انطباق )و ی در عمل به خاطر بعضی از موانع،( اساس کار خودشان را بر عمل بر نظریه

 اند.مبنای عدم مغایرت هااشته

ی انطباق راهگشای کار مدی نظام در هام دوم انقلهاب اسهلامی اسهت کهه نظریه. 4

 است. شدهاشارههم بدان   هاارینانونهای کلی چهارم سیاست دربند

جز احرام حرومتی است که بها توجهه بهه اهمیهت  هاارینانونهای کلی سیاست. 9

 ن تحول در  ترینمهمدر ساختار تصویب نوانین ایجاد هردد که  تغییراتیعمل به  ن، باید 

 باشد.موازین شرع می بهها با توجه پیشنهادات  وای  و طرح

هها از انحرا  از نانون و شرع، ضروری است که  هوای  و طهرح برای جلوهیری از. 0

ها و  وایحی که بر طبق شهرع همان زمان بررسی مورد تایید مجتهدینی نرار هیرد تا طرح

 نیستند در مجلو اعلام وصول نشوند.
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