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Abstract 

Jurisprudence and expediency are controversial issues that took place after the Islamic 

Revolution before the jurists and thinkers for practical reasons. In the 1979 constitution, 

legislation by Parliament was limited to the compatibility with the Islamic law and 

constitution, and thus the Guardian Council was determined for the maintenance of this 

state of affairs. In practice, Parliament had passed laws according to the expediency and 

necessity that were met with Guardian Council opposition, and during this period, there 

were tensions and impasses in the country. Expediency Council was created after instances 

of interference with the late leader of the revolution to solve such problems, for his 

initiative and according to his Command on 6 February 1988.  This entity in the 1989 

revision of the constitution has been a legal status.This paper reviews the fundamentals of 

jurisprudence expediency, the genesis of the Expediency Council, and the most important 

duty of this council. 
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 چكیده
اصولی است که پـ  از پیـزوزا انقـ      ــ  انگیز فقهی فقه و مصلحت از مسائل بحث ۀمسئل

 8531روا فقهــا و مکراــزا  رو نشــو ا  ر اــانو  اساســی  اســ می بــه  عمــل یشلــی پــی 
و بـز   شـد  با شزع و اـانو  اساسـی ایـ      نداشکن گذارا توسط مجل  مقید به مغامزت اانو 

دا  ریشـل  مجلـ    شـ پاسدارا از امن امور تعیـین   منظور بهشوراا نگهبا   هشین اساس نها 
  کـه بـا ملالرـت شـوراا نگهبـا       کـز  ها اوانینی را تصومب مـی  به مصالح و ضزورت باتوجه
دا پ  از مـوار ا از  ش هامی  ر کشور می بست ها و بن د و هشین امز موجب تن ش رو می روبه

چنـین معالـ تی بـه ابکاـار امشـا  و       کـز    حـل  بزااهاا مور ا رهبز فقید انق     خالت
د کـه  ر  شامجا  « مجشع تشلیص مصلحت نظا »نها ا به نا   8511ماه  موجب فزما  بهشن به

جامگاه اانونی مافتا طبـ  مبنـاا تشـایل مجشـع  مجشـع حـ        8511بازنگزا اانو  اساسی 
الشصلحه باشد نـه  ائشـی  امـورا     گذارا ابکدامی ندار  و مصوبات آ  بامد مواکی و ما ا  اانو 

که تاکنو  مغرول مانده و نیاز به توجه و اهکشا  ومژه  ار ا  ر امن مقاله ضشن بزرسـی ملکصـز   
مبناا فقهی مصلحت و بسکزهاا پیدام  مجشع تشلیص  ر نظا  حقوای امزا   ایکبار زمـانی  

 یشلی آ  مور  بزرسی و نقد ازار خواهد گزفتا ۀو روم مصوبات مجشع

 مصلحت  مجشع تشلیص مصلحت نظا   ضزورت  معالل  حام حاومکیا :ها هواژکلید
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 مقدمه. 1

پزمنااشه  ر فقـه   ااه مصلحت و جامگاه آ   ر اسکنباط احاا  شزیی مای از موضوع ۀلئمس
س می معکقدنـد کـه احاـا  شـزع     فزق ا ۀهشکه توا  گرت  می یاجشالطور  بها استاس می 

و اطعی باشـد    که مصلحکی ضزورا  کلی و  رصورتی است اس   بز مصالح و مراسد مبکنی
مجلـ  شـوراا    8531الزیامه استا با پیزوزا انق   اس می و تدومن اانو  اساسـی   عز 

شـزط   البکه به د شمقننه تعیین  ۀگذارا  ر یشو  مسائل و ایشال او نها  اانو  منزلۀ اس می به
هـا    به ضـزورت  مصوبات آ  با شزع و اانو  اساسیا  ریشل  مجل  باتوجه نداشکن مغامزت

مغامزت با احاـا    یلت   که بهکز  ااا موار ا را تصومب می و  مصالح  شزامط زمانی و ماانی
فقـدا    یلـت  د و بـه شـ  رو می احاا  اولیه با ملالرت شوراا نگهبا  روبه خصوص هشزیی ب

وجـو    ی  ر کشـور بـه  ماهـ  هـا و اخـک     تعیین تالیف  ر چنین موار ا تـن   بزاا ا نها
 8511هاا مور ا از طز  رهبز فقیـد انقـ   اسـ می  ر سـال      جومی آمدا پ  از چاره می

 ر موار  اخک   مجل  و شوراا نگهبـا  توسـط   « تشلیص مصلحت نظا » بزاامجشعی 
ر بـازنگزا اـانو  اساسـی نهـا  مجشـع تشـلیص       دا  شـ هشین ینوا  امجا   بااما  خشینی 

سیاسی و وظامف ی ــ بو   اراا جامگاه اانون شدهمصلحت نظا  که با فزما  رهبزا تشایل 
تـز  ر مجشـع مـور  توجـه اـزار گزفکـه اسـت         مای از موار ا که کـم  امامشلص گز مدا 

 ه اسـتا  ر  زکتصومب « مصلحت»ینوا   بازمانی بزاا مصوباتی است که  ۀ ور کز   تعیین
نهـا   ر نظـا  سیاسـی    امـن  گیزا  شال ۀامن مقاله ضشن توجه به مبانی فقهی مصلحت زمین

چنـین ایکبـار مصـوبات مجشـع تشـلیص و       و هـم   جشهورا اسـ می امـزا   وظـامف آ    
مجشـع مـور    امـن  بو   مصـلحت( مصـوبات    )موات بو   الشصلحه ماند  شزط ما   مغرول

تشزمح ازار خواهند گزفتا

 صلحتمفهوم ممعنا و  .2

 اسـت  بـز مصـالح و مراسـد     ند که احاا  شزع اس   مبکنـی ا القول مذاهب اس می مکر  ۀهش
چه حزا  ششز ه شـده  اراا مرسـده و    چه واجب ششز ه شده  اراا مصلحت و آ  معنی آ 

مصـلحت  ر   5انیز  عملی بز امن مطلب وجو   ار  5و روامات 8ازآ مالزتی استا  ر آمات 
ــهل ــز  صــوا   غــت ب ــاا صــ ی  خی  و ضدفســا  اســت و جشــع آ  مصــالح اســت   معن
بـه   معنـاا سـبب رسـید     و  ر اصـط ی بـه  ( 815: ق 8181   ایـومی 381 تا: بی منظور ابن)

از یبا ت که مزبوط به ح  خو  شارع است مـا   ایم  آور   آ  است  ست مقصو  شارع و به
 (ا518ق:  8151حایم ) هاست احوال آ یا ت که بزاا نرع بندگا  و انکظا  معاش و 



 483   (پور خسرو حسينو  اهلل موسوی سيدفضل... ) یاعتبار زمان یحقوقــ  یفقه ینقد و بررس

 گومد: می مصلحتغزالی  ر تعزمف 

مرهو  منظور مـا   منا یان فع ضزر  ل مااصل یبارت است از جلب منرعت  مصلحت  ر
ـ   جلب منرعت و  فع ضزر مقاصد خل  اسـت  مزاز  یستن مـزا  مـا از مصـلحت     یانل

: یـب تزت منامز است بد به خل  پنجمحافظت از مقصو  شارع استا مقصو  شارع نسبت
 مـن کـه ا  یـزا حرظ مالا پ  هـز آ  چ   حرظ نسل  حرظ یقل  حرظ نر    من حرظ

هـا باشـد    آ  مـت که سـبب ترو  یزاپنج اصل را حرظ کند مصلحت نا   ار  و هز آ  چ
)مصـالح مزسـله(  ر    اصول خشسـه  منمرسده نا   ار  و  فع آ  مصلحت استا حرظ ا

الشثـل شـارع   یفـ   مصالح است منو باعتز تزمن ااو حد ضزورت بو ه و ازلحاظ مزتبه
حرـظ نرـوس    اکننده  ا ه اسـت و بـزا  راهفزما  به اکل کافز گم منحرظ   امقدس بزا

حرظ یقـول مـز   شـز  خشـز را حـزا        امز   اصاص را واجب ساخکه است و بزا
امـوال   حرظ انشو ه و بزا یینتع یرززنا ک احرظ نسل و انسا  مز   بزا ا انسکه و بزا

 (ا871 :تا یب ی)غزال مز   به مجازات سارق فزما   ا ه است

کنـد و معکقـد    مـا  مـی  « گانـه  ضزورمات پنج»ینوا   اشهید اول نیز از امن پنج مصلحت ب
 (ا51تا:  بی )شهید اول است شزمعت نیامده است مگز بزاا حرظ امن امور

 :اند تقسیم کز همصالح و مراسد را به سه  سکه « مصالح مزسله»  به اائ 
راه  اشکه حـزا    هم شارع ایشالی را که  اراا مصالح بو ه واجب و ما چو  مراسدا به ا9

ن شیشارع بزاا حرظ  من جها  را واجب و بزاا صیانت از یـز  مسـل     انسکه استا مث ً
   ه استکززنا را حزا  

خـو  را   ۀداً روزاس   کسی را که یشـ  که خ   شزع باشدا مث ً اا اندمشی مصلحت ا2
کند که به مای از سه کراره تـن  رهـد  مـا شصـت روز روزه بگیـز   مـا        بلور  موظف می

 اسـت  ندا مثال تارملی امن مور  پا شـاهی کآزا  را ما مک بز ه   شصت مساین را اطعا  کند
روزه حاـم   ۀخو  را افطار کز  و فقیهی  رمور  آ  پا شاه  رخصـوص کرـار   ۀیشداً روزکه 
  ۀکـه از نظـز شـزیی کرـار      رحـالی   و واجـب اسـت  افقـط شصـت روز روزه بـز       کـه کز

استا اسکدعل آ  فقیه امن بو  کـه اطعـا     ما شده ۀگان مای از موار  سه اخوارا تلییز روزه
ز بـه ماـی از   یـ هـا مل  کـه آ   فقزا و آزا کز   بز ه بزاا پا شاه کار آسانی است و  رصورتی

بـزاا   بنـابزامن   اهـا وجـو   ار    خـوارا  ائشـی آ    ال روزهگانـه باشـند احکشـ    هاا سه کراره
فقـط شصـت روز روزه    را امن یشل ۀخوارا  ر پا شاها  بامد کرار جلوگیزا از رواج روزه

زمزا  ر شـزع بـین     است  و از نظز شزع مز اا اندمشی که چنین مصلحت ازار  هیما  رحالی
  روزه نیست ۀفقیز و غنی ما شاه و گدا تراوتی  ر حام کرار
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اا بز صحت ما بط   آ   ر شزع وجو  نـدار ا منظـور از مصـالح     مصلحکی که ازمنه ا9
مطاب  نظز بزخی از مـذاهب اسـ می     (ا مث 875ً: تا بی )غزالی مزسله هشین اسم اخیز است
مبناا امن نظز مصـالح   ااش باشد غیزنافذ است اش بی  از  ارامی معامله با شلصی که بدهی

و کلــی باشــد   کــه ضــزورا  اطعــی گونــه مصــلحت بــه شــزط امــن امــناســتا مزســله 
 ااست الزیامه عز 

ـ  ۀبه  رج مصالح باتوجه نـد از:  ا   کـه یبـارت  شـو  هـا بـه سـه  سـکه تقسـیم مـی       ثیز آ أت
 ا1مصالح تحسینی و تزمینی ا5و   ها نیازمندا ا5ها   ضزورت ا8

هـامی کـه حیـات انسـا  بـدو        مصلحتند از ا ها یبارت مصالح ضزورا ما ضزورت ا8
هزگاه  ر جنگ بین کرار و مسـلشین کرـار اسـزاا مسـلشا  را       مث ً اپذمز نیست ها اماا  آ 

  سـت  اـزار گیـز   کشـکن اسـزاا مسـلشا  بـه       سپز ازار  هند و کیا  اسـ   مـور  تهدمـد   
یارا از زمزا با کشکن اسزاا مسـلشا  کیـا  اسـ   و جـا  بسـ       رزمندگا  اس   جامز است
تنها خو  مسلشانا  زمـا ا   که  رصورت پیزوزا کرار نه  رحالی  مسلشانا  حرظ خواهد شد

از نظـز مجشـوع     بلاه کرار هشا  اسـزا را نیـز خواهنـد کشـتا بنـابزامن       رملکه خواهد شد
 تز از حرظ نروس محکز  مسلشانا  استا احاا  شزیی حرظ کیا  اس   مهم

نــد از مصــالحی کــه موجــب رفــع بعالــی از ا یبــارتهــا  هــا مــا حاجــت نیازمنــدا ا5
ها بایث رفـع   ریامت آ    اماپذمز باشد ها اماا  هزچند حیات انسا  بدو  آ  استه نیازمندا

مانند لزو  اذ  ولی  ر از واج  خکز و پسز نابالغ مـا تشـزمع     شو  مشقت و یسز و حزج می
 ااحاا  بیع و اجاره

ذ مـ هـا موجـب لذا   نـد از مصـالحی کـه ریامـت آ     ا مصالح تحسینی و تزمینی یبـارت  ا5
ا شـهید اول نیـز امـن    مانند منع از خور   حشـزات  3)هشا (ا تز است مشزوع و راحکی بی 

 (ا851تا:  )شهید اول بی هاست بندا را پذمزفکه و معکقد به تزتب  ر آ  تقسیم
بـز بعـ    که  ر مقـا  تـزاحم بعالـی     بندا یبارت است از امن امن تقسیم ۀتزمن ثشز مهم
 مصالح مور  اول بز موار   مگز و مور   و  بز مور  سو  مقد  خواهد بو ا معنی  مگز

اندمشی اسـت   معناا مصلحت توا  گرت اسکص ی  ر لغت به طور خ صه می به  بنابزامن
بز مصالح مزسله بـدانیما منظـور از    کنیبکه احاا  فقهی را م و  ر اصط ی یبارت است از امن

ها و نه بـز حزمـت    که  لیل خاصی نه بز وجو  ریامت آ  ستامصالح مزسله نیز مصالحی 
 ها نیستا آ 

نظـز    ر مـذاهب و فـزق اسـ می اترـاق    « اسکصـ ی »  رخصوص ارزش و ایکبار شزیی
 تعبیز مای از فقهاا امامیه گرت: توا  به می   اماوجو  ندار 
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فهشد و یلـم حاصـل    طور اطعی می که آ  را یقل به استا مای آ گونه   و مصلحت بز
شو  که جامع تشا  شزامط اسـت و هـیم مـانعی نـدار ا چنـین مصـلحکی حجـت و         می
کنـد    شیفهشد و اطع حاصل ن اعتباع استا و  مگز که یقل آ  را به طزمقی ظنی می عز 

 (ا318 ق: 8151 )ماار  شیزازا پ  چنین مصلحکی حجت نیست
 

 طرح تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام .3

مقننـه از طزمـ  مجلـ      ۀمقننه اسـتا ایشـال اـو    ۀهاا بارز حاکشیت ملت او مای از جلوه
 وهشـکم  پنجـاه )اصـل   شـو   شوراا اس می است که از نشامندگا  منکلب مز   تشایل مـی 

مهـم ااکصـا ا     ر مسـائل   ونهـم اـانو  اساسـی    پنجـاه اصـل   موجب ا البکه بهاانو  اساسی(
پزسـی   مقننه از راه هشـه  ۀایشال او میاسکثناطور  بهو فزهنگی مشان است   سیاسی  اجکشایی

مجل  شوراا اسـ می  ر یشـو  مسـائل    ا مز   نیز صورت گیز  امسکقیم به آرا ۀو مزاجع
(ا هرکا ومام اـانو  اساسـی  )اصل  تواند اانو  وضع کند  ر حدو  مقزر  ر اانو  اساسی می

ـ   بنابزامن وضـع اـوانین  ر اخکیـار مجلـ  شـوراا اسـ می اسـتا         ۀص حیت یا  و اولی
تواند اـوانینی وضـع کنـد کـه بـا اصـول و احاـا          مجل  شوراا اس می نشی»  امنباوجو 

مذهب رسشی کشور ما اانو  اساسی مغامزت  اشکه باشدا تشلیص امن امز به تزتیبی کـه  ر  
(ا هرکـا و و  اـانو  اساسـی   )اصـل   «نگهبـا  اسـت   شـوراا  ۀاصل نو وششم آمده بزیهـد 

مصوبات مجل  بامد به شوراا نگهبا  فزسکا ه شـو ا پـ  از    تشامیمنظور تحق  امن امز  به
هـا مـا لـوامحی را     هـا و مصـالح  طـزی    بـه ضـزورت   پیزوزا انق   اس می مجل  باتوجه

وراا نگهبا  امـن ابیـل   زمزا ش  دش رو می   که با ملالرت شوراا نگهبا  روبهکز تصومب می
 ا   تشلیص مـی  مغامز نحو مندرج  ر اانو  اساسی مصوبات را حسب وظامف ذاتی خو  به

و   هـا  توراا نیز بزاا  رنظزگزفکن و مبنـاازار ا   احاـا  ثانومـه  حاـومکی  ضـز      و وظیره
مصـوبات را بـه    منظـور رفـع امـزا  امـن       بـه ا نگهبا ر چنین حالکی شورا 1امصالح نداشت

ـ  منظور به ا  و مکقاب ً مجل   ل  یو ت میمج مین نظـز شـوراا نگهبـا  بامـد  رمـور       أت
ساب  خـو    ۀگاهی مجل  بز هشا  مصوب اماآمدا  شورا بزمیامن مدنظز  هاا  امزا کز  مزترع

 مگـز اـزار      و یش ً امن  و نها  اانونی  ر مقابل مککز کید و اصزار میأبزمبناا مصلحت ت
بینـی   وفصل چنین مواعیکی پـی   حل بزاانی کار معیّوساز 8531انو  اساسی  ر ا گزفکندا می
« مـوازمن شـزیی و اـانو  اساسـی    » ر مقابل « ها مصالح نظا  و ضزورت» ده بو  و یش ًشن

ع اانو  کار و اـانو  اراضـی   ونظزها بی  از هشه  ر  و موض اخک  امن   اکز خو نشامی می
مغـامز   را «اانو  اراضی شهزا» 8515 ر سال شوراا نگهبا  شهزا ظهور و بزوز پیدا کز ا 
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امن  رحالی بو  که نشامندگا  مجل  معکقد بو نـد کـه ضـزورت نظـا       7  کزبا شزع ای   
ـ ر  هشـین اسـاس   ا بزاجزا شو  ا نگهبا موا  مور  امزا  شورا کند که می اس می ااکالا ی  ئ

لحـاظ تنظیشـات کلـی امـور و      جل  بهکه بعالی از اوانین مصو  م وات مجل  با ذکز امن
طـور مواـت بامـد     ضزورت حرظ مصالح ما  فع مراسدا است که بزحسب احاا  ثانومه بـه 

 ا کزتقاضاا مسایدت و ارشا  )ره( اجزا شو   از اما  خشینی
له  ر پاسخ به امن تقاضا فزمو ند که هز فعـل مـا تـزع فعلـی کـه  ر حرـظ نظـا          معظم

شـو  مـا مسـکلز  حـزج        ما موجب اخک ل  ر امور نظـا  مـی  جشهورا اس می  خالت  ار
بـو     است پ  از تصومب اکثزمت نشامندگا  مجل  شوراا اس می و با تصزمح به مواـت 

 گـز    خـو  لغـو مـی    اعجزاست و پ  از رفع موضوع  حام اانونی آ  نیز خو به ها عز  آ 
 (ا517  83 ج :8571خشینی )

نومه  اشت که بزاساس آ  وضع اوانینی ضـزورا بزاسـاس   پاسخ اما  رمشه  ر احاا  ثا
 ادشاحاا  ثانومه توسط مجل  مجاز 

 ند از:ا که یبارت استمقید به چند شزط  نینگونه اوا وضع امن مطاب  پاسخ اما 
چه اهشیت  ار  امن است که فعل ما تزع فعل بامد موجب اخک ل نظا  ما مسـکلز    آ  ا9

 فسا  ما حزج شو  
 د کنناکثزمت نشامندگا  مجل  تصومب  راموضوع  ا2
معنی که تا واکی موضوع محقـ  اسـت  حاـم نیـز      بدمن   شوبو    تصزمح به مواکی ا9

 شو ا خو  لغو می محق  است و پ  از رفع موضوع حام آ  نیز خو به
 فقیه بو  و به نشامنـدگا  مجلـ  ترـوم      اما  که  ر اصل از اخکیارات ولی ۀبا امن اجاز
گلپامگـانی ابـزاز    هللا سوا بزخـی از فقهـا ازجشلـه آمـت     هامی از ها و واکن  گز مد  نگزانی

 گز مدا اما   ر جوا  فزمو ند:

یـز  اسـت    ۀیهد اصل اخکیارات مذکور تشلیص موضوع است که  ر یز  و شزع به
یز  و نشامندگا  خو  از یز  هسکند و اگز  ر حاـم خ فـی شـد      ۀو مجل  نشامند

هاست ح   خالـت   آ  ۀها هست و شوراا نگهبا   ر امن امزا که بزیهد آ  بزنظارت 
 ارند  اگز  ر حام ثانوا مـا اولـی خطـامی صـا ر شـو ا لاـن شـوراا نگهبـا  حـ           

 (ا588 :هشا ) حسب اانو  ندارند تشلیص موضویات به

گز  پیزوزا انق   صـا ر   مناسبت پنجشین سال امی که بهیپ  از مدتی اما  خشینی  ر پ
ده بو   خطا  به مجل  شوراا اس می خواسـکار اسـکرا ه و نظزخـواهی از کارشناسـا      ش

 :ندد و ای   کز شمکعهد و مکدمن  ر تشلیص موضویات بزاا احاا  ثانومه اس   
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یز  کارشناس با ر  احاا  اولیـه   ۀوسیل ر  احاا  ثانومه پ  از تشلیص موضوع به
باشند و بـا تشـلیص  وسـو  مجلـ  شـوراا       می هللا چو  هز و احاا فزای ندار   

اس می که مجکشعی از یلشاا ای   و مجکهدا  و مکرازا  و مکعهدا  به اس   هسکند  
 ر موضویات یزفیه که تشلیص آ  با یز  است با مشورت از کارشناسـا  حجـت   

 سـت یق  ۀتـز خـ   طزمقـ    شزیی است کـه ملالرـت بـا آ  بـدو  حجـت اـوا      
 (ا558  87 ج هشا :)

 ۀبز شزوط و ایو  ساب  اما  موافقت  وسو  نشامندگا  مجلـ  بـا مصـوب    ی وه  بنابزامن
 عز   انسکندانیز موضوع احاا  ثانومه را 

مـوازمن  » ر مقابـل  « مصـالح نظـا   » ومین موضع نزاع و اخک   کـه بـه خو نشـامی    
پیزوزا انقـ   تـدومن اـانو  کـار جدمـد      بو ا پ  از « اانو  کار»گز مد منجز « شزیی

نشـو ا بـه    سزامی  ر پیزوزا انق    اشـت  ضـزورا مـی    هبزاا اشز کارگزا که نق  ب
د کـه بـا   شـ تهیـه و منکشـز    8518نـوم  اـانو  کـار  ر سـال      اولـین پـی    یلـت  هشین 
اانو   ۀنوم  عمح د که پی شها بایث  رو گز مد و امن اخک   هاا یشیقی روبه ملالرت
 ا پ  از مـدتی بحـث   شونوم   مگزا تهیه  تصومب نزسد و پی  ت  ولت بهئکار  ر هی

 بـزاا  8511د و  ر ار مبهشـت  شـ منکشـز   8515مـاه   نوم  جدمد  ر بهشن و بزرسی پی 
سـال بحـث و بزرسـی  ر      ونوم  پ  از حدو   تصومب به مجل  تقدمم شدا امن پی 

رسیدا پ  از ارسال به شـوراا   ب مجل به تصوم 8511ماه  هاا مجل   ر آبا  کشیسیو 
سسـات  ؤهـا  م  کارفزمامـا   کـارگزا   کارگـاه    ۀنگهبا   شورا امن اانو  را کـه  ر آ  هشـ  

و کشاورزا که به هز نحو از خدمات  ولکی مثـل ارز  انـز،ا      تولیدا  صنعکی  خدماتی
رات اـانو  کـار   کز ند  مالف بـه تبعیـت از مقـز    و ایکبارات بانای اسکرا ه می  موا  اولیه

کـه بـزاا کارفزمامـا      نظـز از آ   ا نگهبا اکثز موا  امن مصوبه را شوراا    ر  نشو کز می
کند  خ   شـزع   تعهدات و الزاماتی خارج از ازار ا  منعقدشده بین او و کارگز امجا  می

 1ادشها  و خواسکار اص ی آ   انست
الی به شـزی ذمـل   ؤاز اما  س  وزمز وات کار  زا ه  ر هشین خصوص ابوالقاسم سزحدا

 مطزی کز :

توا  بزاا واحدهامی که از اماانات و خدمات  ولکی و یشومی  ماننـد آ   بـزق     آما می
و غیـزه    تلرن  سوخت  ارز  موا  اولیه  بندر  جا ه  اساله  سیسکم ا ارا  سیسکم بانای

امـن اسـکرا ه از گذشـکه بـو ه و اسـکشزار       که از امن نشامد  ایم نحوا از انحا اسکرا ه می به
 ایشل  رآمد   رازاا امن اسکرا ه شزوط الزامی را مقزر نشو  تازگی به  اشکه باشد و ما به
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 ر هـز  و صـورت چـه گذشـکه و چـه حـال   ولـت        » اما  خشینی  ر پاسخ فزمو نـد: 
 (ا155  55ج  هشا :) «تواند شزوط الزامی را مقزر نشامد می

 :ندک کید میأ بیز وات شوراا نگهبا  ت ۀر پاسخ به نام   وبارهاما  

کنند بـا   تواند  ر تشا  موار ا که مز   اسکرا ه از اماانات و خدمات  ولکی می  ولت می
شزوط اس می و حکی بدو  شزوط ایشت مور  اسکرا ه را از آنا  بگیـز  و امـن جـارا    

به مـوار ا کـه  ر    حاومت است  و اخکصاص ۀاست  ر جشیع موار ا که تحت سلط
بلاه  ر انرال که  ر زما  حاومـت اسـ می امـزش بـا       وزمز کار شده است ندار  ۀنام

 (ا153 :هشا ) تواند بدو  شزط ما با شزط الزامی امن امز را اجزا کند حاومت است می

هـاا امـا     هـاا گونـاگونی از پاسـخ    ها اظهارنظزها و تحلیـل    نبال امن پزس  و پاسخ به
بـز   مبنـی  کـز  تهزا  تحلیلی از نظز اما  ارائـه   ۀها اما  جشع  ر مای از امن تحلیل داشمطزی 
تواند شزوط الزامی را بز  وش کارفزمـا بگـذار   امـن هـز      اما  که فزمو ند  ولت می» که امن

اس   است و نـه فزاتـز    ۀشد ارچو  احاا  پذمزفکههشزطی نیست آ  شزطی است که  ر چ
 (ا85/85/8511 امزا  اس می جشهورا ۀناماز روز نقل )به «از آ 

تهزا  ضشن نقد امـن نظزمـه حـدو      ۀجشهور و اما  جشع ی ئاا به ر اما  خشینی  ر نامه
  ند:کزاخکیارات حاومت اس می را چنین تشزمح 

شـو  کـه شـشا حاومـت را کـه       طور ظاهز مـی  یالی  ر نشاز جشعه امن از بیانات جنا 
واگذار شده و اهـمّ احاـا    ( ص)اا که از جانب خدا به نبی اکز   معناا وعمت مطلقه به

کـه    انیدا و تعبیز بـه آ   الهیه تقد   ار   صحیح نشی ۀالهی است و بز جشیع احاا  شزیی
ـ        جانب گرکه امن کلـی   ها  حاومـت  ر چهـارچو  احاـا  الهـی  اراا اخکیـار اسـت ب

 ۀاگز اخکیاراتِ حاومت  ر چهـارچو  احاـا  فزییـ   جانب بو ا  هاا امن بزخ   گرکه
مـک   (ص)مروضه به نبی اسـ     ۀالهیه است  بامد یز ِ حاومت الهیه و وعمت مطلق

توانـد   کـ  نشـی   مدهاا آ   کـه هـیم  آ کنم به پی معنا و محکوا باشد و اشاره می بی ۀپدمد
نزلی اسـت مـا حـزمم آ     ها که مسکلز  تصز   ر م کِشی مث ً خیابا   ها باشد ملکز  به آ 

هـا و   است  ر چهارچو  احاا  فزییه نیستا نظـا  وظیرـه و ایـزا  الزامـی بـه جبهـه      
منـع   جلوگیزا از ورو  و خزوج ارز  و جلوگیزا از ورو  ما خزوج هـز نحـو کـاع  و   

فزوشـی    سـه مـور   و گشزکـات و مالیـات  و جلـوگیزا از گـزا        احکاار  ر غیـز  و 
از پل  مـوا  ملـدره  و منـع ایکیـا  بـه هـز نحـو غیـز از          گذارا  و جلوگیزا ایشت

مشزوبات الالی  حشل اسلحه به هز نوع که باشد  و صدها امثـال آ   کـه از اخکیـارات    
بامـد یـز  کـنم     اهـا   ولت است  بنابز ترسیز ششا خارج اسـت  و صـدها امثـال امـن    
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اسـ     ۀاا  اولیـ است  مای از اح (ص)اهلل  رسول ۀاا از وعمت مطلق حاومت که شعبه
توانـد   است و مقد  بز تشا  احاا  فزییه  حکی نشـاز و روزه و حـج اسـتا حـاکم مـی     

مسجد ما منزلی را که  ر مسیز خیابا  است خزا  کند و پول منزل را بـه صـاحب  ر    
تواند مساجد را  ر مواع لزو  تعطیل کنـد و مسـجدا کـه ضِـزار باشـد        کندا حاکم می
توانـد ازار ا هـاا    تلزمب نشـو   خـزا  کنـدا حاومـت مـی     که رفع بدو    رصورتی

شزیی را که خو  با مز   بسکه است   ر مواعی که آ  ازار ا  ملالف مصالح کشـور و  
تواند هز امزا را  چه یبا ا و ما غیزیبـا ا اسـت    جانبه لغو کند و می اس   باشد  مک

ن است جلـوگیزا کنـدا   که جزما  آ  ملالف مصالح اس   است  از آ  ما امی که چنی
تواند از حج  که از فزام  مهم الهی است   ر موااعی که ملـالف صـ ی    حاومت می

چه گرکه شـده اسـت تـاکنو  و مـا گرکـه       آ  اکشور اس می  انست مواکاً جلوگیزا کند
چـه گرکـه شـده اسـت کـه       الهی اسـتا آ   ۀشو   ناشی از ید  شناخت وعمت مطلق می

هـا را بـا آ  اخکیـارات از بـین خواهـد رفـت         ربه و امثـال آ  شامع است مزاریه و مالا
کنم که فزضاً چنین باشد  امن از اخکیارات حاومت استا و بـاعتز از   صزمحاً یز  می

یـالی را   تعالی خداوند امثال جنا   اهلل شاء ا  .کنم آ  هم مسائلی است  که مزاحشت نشی
 (ا138: هشا ) خو  حرظ فزمامدکه جز خدمت به اس   نظزا ندارمد   ر پناه 

تـزمن   و اخکیارات حاومـت اسـ می یـالی     سزانجا  و پ  از تبیین ضزورت  مصلحت
 ۀو سـیداحشد خشینـی(  ر نامـ     وزمـز  )سزا  سه اـوه  نلسـت     کشورامقامات و مسئوع

تشلیص مصـلحت نظـا  و   » تعیین بزااخواسکار تعیین مزجع صالح  8511بهشن  81مورو 
 (ا115: هشا ) ندگز مد« جامعه

موجـب   د که بـه شسوا اما  خشینی صا ر  از 8511بهشن  87 ر پاسخ به امن نامه فزما  
 سی  شدا مکن فزما  بدمن شزی است:أت« مجشع تشلیص مصلحت نظا » آ 

جانب پ  از طی امن مزاحل زمزنظز کارشناسا  کـه  ر تشـلیص امـن     نظز امن گزچه به
کـه   مزحله نیست  لان بزاا غامت احکیاط  رصـورتی  امور مزجع هسکند  احکیاج به امن

بین مجل  شوراا اس می و شوراا نگهبا  شزیاً و اانوناً تواف  حاصل نشد  مجشعـی  
اا  هاشـشی    خامنـه  مزکب از فقهاا محکز  شوراا نگهبا  و حالـزات حجـج اسـ     

زبـوط  ها  و جنا  آااا میزحسین موسـوا  و وزمـز م   موسوا خوئینی  ار بیلی  توسلی
و  رصـورت لـزو  از کارشناسـا      ابزاا تشلیص مصلحت نظا  اس می تشایل گز  

هاا عز  رأا اکثزمتِ ایالـاا حاضـزِ    یشل آمد و پ  از مشورت  مگزا هم  یوت به
نشامـد تـا گـزارش      ر امـن مجشـع شـزکت مـی     امن مجشع مور  یشل ازار گیز ا احشد

حالزات آااما  توجه  اشـکه باشـند کـه مصـلحت      .تز بزسد جانب سزمع جلسات به امن
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گـز  ا   اا است که گاهی غرلت از آ  موجب شاست اس   یزمز می نظا  از امور مهشه
نشـاا حـل معالـ ت     اس می امزا  را تـابلوا تشـا     امزوز جها  اس   نظا  جشهورا

ـ    انندا مصلحت نظا  و مز   از امور مهشه خوم  می ل آ  اا است که مقاومـت  ر مقاب
هـاا  ور و نز مـک زمـز سـؤال بـز   و       مشان است اس   پابزهنگا  زمین را  ر زمـا  

میلیار ها  عر توسط اما ا  اخـل و   ۀمزماامی مسکابزمن و مکابزمن را با پشکوانآاس   
حسـاس آاامـا  را    ۀخواهم تا  ر امن مزحل خارج آنا  پیزوز گز اندا از خداا مکعال می

 (ا111: هشا ) کشک فزمامد

ـ بـه ر  8517شـهزمور   ۀمدتی اما  خشینـی  ر نامـ   پ  از ی  مجشـع  ئـ جشهـور و ر  ی ئ
مجزمـه را لغـو و    ۀتشلیص مصـلحت نظـا  حـ  تعزمـزات حاـومکی واگذارشـده بـه اـو        

 د:کز ن  مقزر

جانب ح  تعزمـزات   جا رسیده است امن تعالی کار جنگ بدمن هللامن زما  که بحشدا  ر
عزمـزات  چـه شـزیی و چـه حاـومکی  حـ  فقهـاا        حاومکی را لغو نشو  ا حـدو  ت 

الشزامط است  ولی بزاا جلوگیزا از فسا  عز  است مجشع تشلیص مصـلحت    جامع
نحـوا کـه مصـلحت را تشـلیص      تشلیص مصالح را  ر اجزا و ید  اجـزا  ا ه  و بـه  

 (ا881  58 ج :8571خشینی )  هند یشل کنند می

فقیـه بـو  و    سیسـی از طـز  ولـی   أتجاکه مجشع تشلیص مصلحت نظـا  نهـا ا    ازآ 
)حـدو    جشعی از نشامندگا  مجلـ  شـوراا اسـ می    اعتی مطزی بو  ؤ رخصوص آ  س

اظهار ابها   رخصوص کیریت کار شـوراا   یبه رهبز فقید انق   اس م اا نرز(  ر نامه صد
ندا  ر امـن نامـه   شـد خصـوص   امـن  نشو  رهبزا  ر  ند و خواسکار رهکزتشلیص مصلحت 

  ند:کزکید أنشامندگا  ت

مجلـ  پـ     ۀت مذکور مسیز کار چنین تزسیم شده بو  که مصوبئ ر ابکداا تشایل هی
از اظهارنظز منری شوراا نگهبا  بزاا اص ی به مجل  بزگـز    مجلـ  پـ  از نظـز     

چه عز  تشـلیص  ا ه شـد بـزاا     گاه  چنا  مجد  آ  را به شوراا نگهبا  بزگز اندا آ 
اکنو  بعالاً امن شـورا   به شوراا تشلیص مصلحت ارجاع گز  ا ولی هماص ی نهامی 

که تقدمم لـوامح اـانونی بـه امـن شـورا خـالی از        تز امن نشامد و مهم گذارا نیز می اانو 
اانونی از طزم  مکعار   ار : طـزی عمحـه    ۀجشیع مقدمات مقزراتی است که مک عمح

وزمـز و وزراا مزبوطـه و    نلسـت  ت  ولت و تصومب آ  توسط آنا  و امالـاا ئ ر هی
یلنی  ر  و شـورا طبیعـی اسـت     ۀها  ر جلس تقدمم آ  به مجل  و بحث  ر کشیسیو 

نهـا ا بـه    توانـد بـا تقـدمم پـی      که با امن روند هزک   حکی مقامات غیزمسئول  مـی 
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شوراا تشلیص مصلحت بـزاا کشـور اـانو  جدمـدا امجـا  کنـد  و حکـی اـوانین         
شـد  مجلـ      خاصـیت  بـز بـی   توانـد یـ وه   امدا و امـن مـی  کشور را نق  نش ۀمصوب
هاا فزاوا   ر اوانین کشور نیز امجا  نشامدا و بالجشلـه وجـو  مزاکـز مکعـد  و      تناا 

آفزمن و موجـب تزلـزل نظـا      اا مشال خو  مسئله ۀنوب گذارا  ر کشور به موازا اانو 
نشامندگا  مجلـ  شـوراا    لذا بسیار بایث امکنا  خواهد بو  که .باشد سیاسی کشور می
 انـد  ارشـا  فزمامیـد    رهبـزا مرکلـز و مبـاهی     از مقـا  معظـم   تبعیـت  اس می را  که بـه 

 (ا555 :هشا )

 ند: اما  نیز  ر پاسخ فزمو

صورتی  رآمد که هشه طب  اانو  اساسـی   ها وضع به تصشیم  ار   ر تشا  زمینههلل شاءا ا 
گزفکه است  ر ارتبـاط بـا جنـگ بـو ه اسـتا      ها انجا   چه  ر امن سال  آحزکت کنیما 

هاا کور اانونی سزمعاً به نرع مز   و اسـ     کز  تا گزه مصلحت نظا  و اس   ااکالا می
 (ا555 :هشا ) کنم ششا  یا می ۀبه هش اششا سپاسگزار  ۀگز  ا از تذکزات هش باز

ع تشـلیص  خطا  به ایالاا مجشـ  8517 ا  1مورو ۀ اما  خشینی  ر نام باره   رهشین
 ند از:ا دند که یبارتشرا مکذکز  بسیار مهشی مصلحت نظا  ناات

چنـا  فـورمکی نـدار  کـه      اا آ  لهئورتی  رآمده است که هیم مسص وضعیت جنگ به ا9
 شــوراا نگهبــا  مســکقیشاً  ر آ  مجشــع طــزی گــز   بــدو  طــزی  ر مجلــ  و نظــارت

 مجل ( شد   ر  هیم موضویی بدو  مطزی ۀاولی ناز   )طزی
 ت خـو  بـاای اسـت   الشصلحه به اوّ است ما ا  چه تاکنو   ر مجشع تصومب شده آ  ا2
 بو   مصوبات مجشع تشلیص(  )موات
چه  ر  ست تصـومب اسـت اخکیـار آ  بـا خـو  مجشـع اسـت کـه  ر صـورت           آ  ا9
گیــزا مــوار   ر  )صــ حیت مجشــع  رخصــوص تصــشیم نــدک  مــد تصــومب مــی صــ ی
 تصومب(   ست
 نشامـد  مـی از امن پ  تنها  ر موار  اخک   مجل  و شوراا نگهبـا  مجشـع یشـل     ا3

 )ص حیت ورو  مجشع فقط  ر موار  اخک   مجل  و شوراا نگهبا ( 
از امـن گیزهـا مصـلحت     لتذکز پدرانه به ایالاا یزمز شوراا نگهبا  که خو شا  اب ا5
هـا  ر نظـز بگیزنـد تـا      گیـزا  صـشیم به نق  زما  و ماا   ر اجکها  و نـوع ت  باتوجه نظا  را
و سیاسـی مـکهم بـه یـد        هاا ااکصا ا  نظـامی  اجکشـایی   وخم ناکز ه اس    ر پیم خداا

 ا(587 :هشا ) جها  نگز   ۀادرت ا ار
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سـوا   هـا از  سـرانه هـز و آ   أند کـه مک ک کید میأاساسی و مهم ت ۀ و ناک زامن نامه ب
کـه مجشـع    اـزار گزفکـه اسـت  اول امـن     مـور  غرلـت   مجشع تشلیص مصلحت نظـا  

 رمقا  حل اخک   مجلـ  و شـوراا    فقطگذارا ابکدامی ندار  و  تشلیص ح  اانو 
 ه خـارج از  کـز تصـومب   مصـوباتی کـه مجشـع ابکـدائاً     بنابزامن  اندکنگهبا  بامد یشل 

مگـز بزخـی مصـوبات کـه  ر زمـا  جنـگ         اخکیارات آ  و فااد وجاهت اانونی است
 ه کـز مقننه یشل  ۀمجشع  ر امن موار   ر یز  او   مگز یبارت به استا ه کزتصومب 
م ئاانو  تللرات  جـزا »که خ   اانو  اساسی و نظز اما  است ازجشله تصومب است 

که مصوبات  ا  و  امن8575مصو  « نامه هاا مزبوط به اسنا  سجلی و شناس و مجازات
مصوبات مجشع به غیز از مای  و  یتشام مجشع بامد مواکی باشند نه  ائشی  امزا که  ر

 مور  نا مده گزفکه شده استا
 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی. 4

ده بـو  و  اراا جامگـاه   شمجشع تشلیص مصلحت نظا  که بزاساس فزما  رهبزا تشایل 
فزمـا   اانونی نبو   ر فزما  بازنگزا اانو  اساسی مور  توجه ازار گزفتا امـا  خشینـی  ر   

  مای از مسائل مور  بحث شوراا بـازنگزا اـانو    1/5/8511بازنگزا اانو  اساسی مورو 
مجشــع تشــلیص مصــلحت بــزاا حــل معالــ ت نظــا  و مشــورت رهبــزا »اساســی را 

 تعیین کز ندا  «که ادرتی  ر یز  اواا  مگز نباشد صورتی به
ـ    ویی  رخصـوص  هنگا  بزرسی موضوع  ر شوراا بازنگزا اانو  اساسـی نظـزات مکن

 د:شمجشع تشلیص مصلحت نظا  مطزی 
اما  امن سطز آمده است که شوراا نگهبا   ر کارهـاا   ۀنام مطاب  مک نظز  ر وصیت ا9

به احاا  ثانومه و وعمت فقیـه  وظـامف خـو ش را     ضزورا و امور ضزورات کشور باتوجه
مجشع تشـلیص مصـلحت     نزول أنامه ش به امن یبارت وصیت باتوجه  انجا  بدهدا بنابزامن

  بـزاا مجشـع تشـلیص ذکـز کـز مم   ر      اا کـه اع  زمزا امـن وظیرـه    فامده است  مگز بی
 اشوراا نگهبا  است ۀاما  وظیر ۀنام وصیت
 ۀ  وظیرـ کـه اع  امـا امـن    ینه است عمطاب  مک نظز اصل وجو  مجشع تشلیص مرزو ا2

ظـامف شـوراا نگهبـا   ر    زمـزا و   شوراا نگهبا  است  چنین چیزا نیست ۀمجشع بزیهد
اانو  اساسی با صزاحت بیا  شده و هیم ابها  و اجشالی ندار ا شـوراا نگهبـا  فقـط حـ      

سـت مـا نیسـتر  ر    ا ار  مصوبات مجل  را بزرسی کند که آما امن مصوبات مطاب  شـزع  
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ملالرت شزع هم احاا  اولیه وجو   ار   و هم احاـا  ثانومـه  و هـز  و شـزع اسـتا امـا       
اندمشـی   نگهبا   ر رسید  به ملالرت اانو  با شزع ما اانو  اساسی حـ  مصـلحت  شوراا 

از ضـوابط   نظـز  از اـوانین و صـز    نظز اندمشی معنام  امن است که صز  ندار ا مصلحت
 اکند امجا  می امزا را شزیی مصلحت

 ر نظز  مگزا آمده است که اصل وجو  مجشع تشلیص مصـلحت بـزاا حـل     ا9
اما نگزانی از امن است که مجشـع    معال ت و تشلیص مصالح جامعه امزا مرید است

سـت کـه مجشـع    اادرتی  ر یز  اواا  مگز باشدا امن تصزمح نص یبارت اما  هـم  
 اگذارا  اشکه باشد انو تواند ا مجشع نشی  بنابزامن ا مگز نباشد اوااادرتی  ر یز  

تزمن تلقی  ر شوراا بازنگزا یبـارت از امـن     ر بیا  مواعیت مجشع تشلیص بی  ا3
 منزلـۀ  بو ه است که مجشع تشلیص مصلحت نظا   ر مقـا  مشـاوره و حـل معالـ ت بـه     

 کندا بازوا رهبزا یشل می
نرـز(   هرـت ) د کـه تعـدا  فعلـی   ش رخصوص تعدا  ایالاا مجشع تشلیص بیا   ا5
هـاا ملکلـف    نظـز بـا تلصـص    تزا از افزا  صاحب افی نیست و عز  است تعدا  بی ک

با انکلا  رهبزا بـه یالـومت مجشـع     ااا و  ااکصا ا  سیاسی   فایی  فزهنگی  آموزشی
 1تشلیص  رآمندا

ــازنگزا  رخصــوص مجشــع تشــلیص مصــلحت نظــا  اصــل      رنهامــت شــوراا ب
  ار : که مقزر می  کزاانو  اساسی را تصومب  مصدو واز ه مک

مجلـ    ۀمجشع تشلیص مصلحت نظا  بزاا تشلیص مصلحت  ر موار ا که مصوب
مجل  با  بداند واانو  اساسی  شوراا اس می را شوراا نگهبا  خ   موازمن شزع ما

مشـاوره  ر امـورا کـه      رنظزگزفکن مصلحت نظا  نظز شوراا نگهبا  را تأمین ناند و
ذکز شده است به  سـکور   ن اانو ام سامز وظامری که  ر و  هد رهبزا به آنا  ارجاع می

نشامـدا   ثابت و مکغیز امن مجشع را مقا  رهبزا تعیین می اشو ا ایالا رهبزا تشایل می
میـد مقـا  رهبـزا    أمقزرات مزبوط به مجشع توسط خو  ایالا تهیـه و تصـومب و بـه ت   

 اخواهد رسید

که با فزما  امـا  خشینـی تشـایل گز مـده       مجشع تشلیص مصلحت نظا   بنابزامن
بو   با بازنگزا  ر اانو  اساسـی  اراا جامگـاه حقـوای  ر نظـا  سیاسـی جشهـورا       

 دا  شاس می 
 ند از:ا تزمن وظامف مجشع تشلیص مصلحت نظا  طب  اانو  اساسی یبارت مهم
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مجل  را شوراا نگهبـا  خـ   مـوازمن     ۀتشلیص مصلحت  ر موار ا که مصوبا 8
شزع ما اانو  اساسی بداند و مجل  با  رنظزگزفکن مصلحت نظـا  نظـز شـوراا نگهبـا  را     

 ( صدو واز هم اانو  اساسی مک)اصل  مین ناندأت

 ( صدو واز هم قااا مکاصل )  هد مشاوره  ر امورا که رهبزا به آ  ارجاع میا 5

 اصــل 8)بنــد  هــاا کلــی نظــا  تعیــین سیاســت منظــور بــهمشــاوره بــه رهبــزا ا 5
 ( صدو هم قااا مک

 ( صدو هم قااا مکاصل  1)بند  حل نیست حل معال ت نظا  که از طزق یا ا اابلا 1

انکلا  مای از فقهاا شوراا نگهبا  بزاا یالـومت  ر شـوراا مواـت رهبـزا مـا      ا 3
انجـا  وظیرـه    توانامی بزاانداشکن شورا  رصورت امن گزمن هزمک از ایالاا  انکلا  جاا

 ( صدوماز هم قااا مک )اصل شوراا موات رهبزا ااه و تصومب بزخی از تصشیم

مشاوره به رهبزا  رخصوص بازنگزا  ر اانو  اساسـی و یالـومت ایالـاا ثابـت      ا1
 (اصدوهرکا وهرکم قااا مک)اصل  مجشع  ر شوراا بازنگزا
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مجشـع  ر   ۀتـزمن وظیرـ   سی  مجشع تشلیص مصلحت نظـا  و مهـم  أو اصلی تیلت اولیه 
نحـو مقـزر  ر اصـل     توا  حل اخـک   مجلـ  و شـوراا نگهبـا  بـه      اانو  اساسی را می

 انسـتا جامگـاه اولیـه و اصـلی تشـلیص مصـالح طبـ          صدو واز هم اانو  اساسـی  مک
امـا     شـو  مکبلور مـی مجل  است که  ر االب اوانین مصو  مجل   ۀحاکشیت ملی بزیهد

منظور پاسدارا از احاا  اسـ   و اـانو  اساسـی     و به نو ومام اانو  اساسیبه اصل  باتوجه
نـدا  ک ها شوراا نگهبا  بز امن امـز نظـارت مـی    مصوبات مجل  با آ  نداشکن از نظز مغامزت

طورکـه  ر مشـزوی نظـزات ایالـاا شـوراا       )هشـا   ذاتی و اصلی شـوراا نگهبـا    ۀوظیر
مصوبات مجل  با اس   و اانو  اساسـی   نداشکن بازنگزا مالبوط است( تشلیص مغامزت

 است و نه تشلیص مصلحتا
مغامزت بـا اسـ   مـا اـانو  اساسـی بـا        یلت مجل  به ۀمصوب که مشان است  بنابزامن

 ۀچنا  بـز مصـوب   اما مجل  با  رنظزگزفکن مصالح هم   شورو  ملالرت شوراا نگهبا  روبه
ند که  ر امن حالت مجشع تشلیص مصلحت نظا  صالح به اظهـارنظز خواهـد   کید کأخو  ت
صـورت اسـت کـه      (ا تزتیب ورو  مجشـع بـدمن  صدو واز هم اانو  اساسی مک)اصل  بو 
نـدا شـورا موظـف    ک اظهارنظز به شوراا نگهبا  ارسال می بزاا خو  را ۀمجل  مصوب  ابکدا
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و  نو وچهـار  )اصـول   نـد کز خو  را ایـ    است حداکثز و با اسکشهال ظز  بیست روز نظ
شو  کـه  ر   قاا(ا  رصورت امزا  شوراا نگهبا  مصوبه به مجل  یو ت  ا ه می نو وپنجم

  وبـاره شـوراا نگهبـا     ااهامن صورت پ  از بزرسی مجل  مصوبه با  رنظزگزفکن امزا 
ات شـوراا نگهبـا     ا اگز امن مصوبه هنوز وافی به نظزشو بزاا اظهارنظز به شورا ارسال می

کـه مجلـ  بـا  رنظزگـزفکن حرـظ           رصـورتی شـو  نباشد  مجد اً  ر مجل  مطـزی مـی  
را بـه مجشـع    ما شـده  ۀی  مجل  مصوبئا خو  باای باشد  رأچنا  بز ر مصلحت نظا  هم

راه ارسـال   هـم   اخلی مجل (ا بـه  ۀنام آمین 817 ۀ)ما  دکن تشلیص مصلحت نظا  ارسال می
بامد گزارش جامع و ماکو  نظز شوراا نگهبا  و  عمل اصـزار مجلـ  بـز     ما شده ۀمصوب

 53 ۀ)مـا   شـو   )ارسال صورت مذاکزات( بزاا مجشع تشلیص فزسکا ه  نظز مصلحکی خو 
  اخلی مجشع تشلیص مصلحت نظا (ا ۀنام آمین

ربط مجشع ماـی از ایالـاا شـوراا     پ  از طزی و توضیح مسئله توسط کشیسیو  ذا
ی   سکگاهی کـه  ئگاه وزمز ما ر ی  کشیسیو  مزبوط  ر مجل  و آ ئپ  رنگهبا  و س

گـاه   شو   توضـیح عز  را خواهنـد  ا ا آ    موضوع مور  بحث به  سکگاه وا مزبوط می
 یشـل خواهـد آمـد    گیزا بـه  اأ و مواف  و  و ملالف اظهارنظز خواهند کز  و سپ  ر

 (ا اخلی مجشع تشلیص مصلحت نظا  ۀنام آمین 57 ۀ)ما 

ز موا ا که احیاناً  ر ارتباط بـا مـوا  اخک فـی    گم موا  اخک فی و  فقط ر حل اخک   
  ۀ  کـه مـکن مصـوب   کـز توا  چنـین اسـکنباط    می  بامد مور  بزرسی ازار گیزندا بنابزامن است

کـه   مید نظز شوراسـت مـا آ   أمجل  ما ت ۀمید مصوبأبز ت مجشع با تشلیص مصلحت  ما مبنی
هزحـال  نظـز مجشـع کـه      شـو ا بـه   طز  مجشع بزاا حل اخک   ای   مینظز مسکقلی از 

هـا باشـد     اص ی ما تغییز مرا  بزخی از موا  اخک فی ما موا  مزتبط بـا آ    ربز ارندۀاحکشاعً 
 51 ۀ(ا مـا  311: 8517 )هاشـشی  اعجـزا خواهـد بـو     راه مجشوع اـانو  مـور نظز عز    هم به

  ار :  اخلی مجشع مقزر می ۀنام آمین

 ر موار  تعار  میا  شوراا نگهبا  و مجل  شوراا اس می که منجز به اص ی 
چـه اصـ ی ما شـده مسـکلز  انجـا        شـو   چنـا    ما ه ما موا  مـور  اخـک   مـی   

اص حاتی  ر ما ه ما موا   مگز باشد  مجشع امـن اصـ حات را  ر حـد ضـزورت     
 ال خواهد کز ایشا

بـز حـل اخـک       مجل  یـ وه  ۀهزگونه تکشیم ما الحاق موا ا  مگز به مصوب  بنابزامن
کـه  شو  و خارج از اخکیارات مجشع استا باوجو امن  محکشـل اسـت    گذارا تلقی می اانو 



 9411بهمن  یازدهم،سال بيستم، شمارة  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   418

  خصـوص   ا  رامـن شـو  مگز مکنـاا    هاا ملکلف اانو  با مک پ  از حل اخک   بل 
 :است ه کزبینی   اخلی مجشع پی  ۀنام آمین 51 ۀما 

 ر هنگا  رسیدگی به مسائل مزبوط به تشلیص مصـلحت و  ر مـوار ا کـه ایالـاا     
 ا   به موضوع مور  اخک   را مشزوط به اصـ ی بلشـی  مگـز از مـوا       اأمجشع ر

مصوبه نشامند که آ  بل  مواجـه بـا ملالرـت شـوراا نگهبـا  نبـو ه اسـت  مجشـع         
لـه   ند و  رصـورت موافقـت معظـم   رسـا  موضوع را به اسکحالار مقا  معظم رهبزا مـی 

 اسی بل  مور نظز اادا  خواهد کز به بزر نسبت

مطابقت نـدار  و امـزا خـارج از     صدو واز هم اانو  اساسی مکامن ما ه با ظاهز اصل 
گذارا  ر ص حیت ذاتی و انحصـارا مجلـ     زمزا اانو   ص حیت مجشع تشلیص است

 اسـت   دهشکید أبازنگزا اانو  اساسی نیز ت منظور بهاما   ۀطورکه  ر نام است و مجشع هشا 
مجشـع   اچنین مـوار    ر که شامسکه است  گز باشدا بنابزامننبامد ادرتی  ر یز  اواا  م

 5/5/8575مـورو   1373 ۀاخکیار را به مجل  بدهدا شامد بز هشین مبنا نظز ترسـیزا شـشار  
 موجب امن نظز ترسیزا: ده استا بهششوراا نگهبا  اظهار 

خـو    ۀتوانـد مسـکق ً  ر مـوا  اـانونی مصـوب      مجشع تشلیص مصلحت نظـا  نشـی   ا8
 تجدمدنظز کندا

تبیین موا  با مجشع استا امـا اگـز    ۀترسیز موا  اانونی مصو  مجشع  ر محدو  ا5
 تواند اادا  نشامدا خو  باشد مسکق ً نشی ۀمجشع  ر مقا  توسعه و تالیی  مصوب
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 ا کـز مقـامی از رهبـز تعبیـز     هاا مجشع تشلیص را بامـد بـه اـائم    تز وظامف و فعالیت بی 
ز نها هـاا سیاسـی نظـا  جشهـورا     گم مصوبات مجشع تشلیص از نظز ایکبار از   بنابزامن

 رخصوص حل اخک   مجلـ  و شـوراا    اما)جز مقا  رهبزا( فزاتز استا  اس می امزا 
امن مصـوبات  ر حاـم    که بامد گرت صدوو واز هم اانو  اساسی مکع اصل نگهبا  موضو

 رمقـا  حـل      مگـز  بیـا   شزامط و امکیازات ومـژها بـه   اا از مجشویهاما با   اانو  یا ا است
گـز  ا   شو  و بزاا اجزا ابـ   مـی   مجشع  ر ذمل مک اانو  یا ا ظاهز می ۀاخک   مصوب

)چـه اـوانینی کـه سـابقاً      مصوبات مجشع تشـلیص  ۀکه مصلحت موجه  رصورتی بنابزامن 
ت ابکدامی  ر مجشع تصومب گز مـده و چـه مـوار ا کـه  ر مزجـع حـل اخـک          رصو به

   مجل  ح  وضع اانو  جدمد ما اصـ ی و تغییـز و نسـخ    شو( منکری شده استتصومب 



 411   (پور خسرو حسينو  اهلل موسوی سيدفضل... ) یاعتبار زمان یحقوقــ  یفقه ینقد و بررس

ت کـه  مگـز   اا نیسـ  گونـه  د  اکنو  وضعیت بهشاما  ذکز  ۀطورکه  ر نام ها را  ار ا هشا  آ 
 ا ضـشن  شـو موضویی  ر مجشع بدو  طزی  ر مجل  و نظارت شـوراا نگهبـا  مطـزی    

الشصـلحه   کید ازار گزفکه  مصوبات مجشـع مـا ا   أهاا اما  مور  ت طورکه  ر نامه که هشا  امن
سـت و  امصوبات مجشع مواکی و اائم به مصلحت مـور نظز     مگز یبارت نه  ائشیا به است 

سـرانه تـاکنو  مجشـع  ر    أاانو  هم  مگز نبامد اجزا شو ا اما مکامن نظز با فقد مصلحت مور 
)بلاه بـز مجشـع فـز      امن اید را نیاور ه است و چه نیاو بو  85مک از مصوبات خو  هیم

بـو  و بـا    گز مـد بـا ایـد مـدت مـی      بو ( مصوبات مجشع که  رمقا  مصلحت تصومب مـی 
بـو   اجـزاا آ  مـا     شع  رخصوص مصلحتمافکن امن مدت اماا  اظهارنظز مجد  مج پاما 
کید امـا  خشینـی   أکه امن امز هم مور  ت  رحالی  گز مد میسز می ما شدهمافکن مصلحت  پاما 

 53 ۀمـا   5 ۀکه بز هشین مبنا  ر تبصز ضشن امن 88ااستکید مقا  معظم رهبزا أو هم مور  ت
مصلحت مور نظز مجشع حسـب مـور   اراا   » اخلی مجشع تشلیص آمده است:  ۀنام آمین

شو  امن است که مصوبات مجشع کـه   چه از امن ما ه اسکظهار می آ «ا ن خواهد بو زما  معیّ
گـز      رمقا  حل اخک   مجل  و شوراا نگهبا  با ینـوا  مصـلحت نظـا  تصـومب مـی     

 باشدا اشکه زمانی مشلص  ۀنه  ائشی و بامد  ور  الشصلحه است ما ا 
ـ ال رؤشوراا نگهبا   ر پاسخ به امن س یلت به هشین  آمـا  »ی  مجشـع تشـلیص کـه    ئ

نحوا ح  تعیین ضوابط و مقـزرات و اـوانین    مجل  شوراا اس می و سامز مزاکزا که به
نظـز ترسـیزا   « توانند مصوبات مجشع را ر  و نق  و ما فسخ و ابطـال نشامنـدر   را  ارند می

  ه است:  کزرا بدمن شزی ای    51/7/8575مورو  3581 ۀششار

  تشـلیص   مجشع ۀمصوب  و فسخ  و نق   ر  و ابطال  ح   گذارا اانو   از مزاجع  مک هیم
نظـز   اخـک     به  مزبوط  مصلحت  مجشع  ۀمصوب  که اما  رصورتی  را ندار   مصلحت نظا 

  کـه   معکدٌّبـه   زمـا    از گذشت   پ  بو  مجل   اس می  و مجل  شوراا  نگهبا   شوراا
  کـه   مغـامز را  ار  و  ر مـوار ا    اانو   و تصومب  طزی  باشد ح   موجه  تغییز مصلحت

باشـد    شـده   ارسـال   مجشـع   بـه   رهبـزا   معظـم   مقـا    از طـز    معالل  ینوا  به  موضوع
 ر   طـزی   بـل اا  موضـوع   لـه   معظـم   ملالرـت   و یـد    رهبزا  از مقا   اسکع     رصورت
 اباشد می  اس می  شوراا  مجل 

 
 گیری نتیجه. 7

  تبعیت احاا  شزیی از مراسد و مصالح امزا مـور  ابـول تشـامی مـذاهب اسـ می اسـت      
 نظز وجو   ار ا هزچند  رخصوص بزخی از شزامط و ارزش فقهی آ  اخک  
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پاسـدارا از احاـا  اسـ می از نظـز یـد        ۀپ  از پیزوزا انق   اسـ می وظیرـ  
شوراا نگهبا  اـزار   ۀمغامزت مصوبات مجل  با موازمن شزیی و اانو  اساسی بزیهد

مغـامزت بـا شـزع بـا ملالرـت       یلت بزخی مصوبات مجل  به  گزفتا بز هشین اساس
 نیت و جامگاه شوراا نگهبا  نظز شوراأبه ش گز مد که باتوجه رو می شوراا نگهبا  روبه

اا بزاا مبناازار ا    که شورا وظیره کننده بو ا ضشن امن طب  اانو  اساسی ااطع و تعیین
طورکـه  ر اکثـز    ها نداشتا امـا هشـا    و مصلحت  ها احاا  ثانومه و حاومکی  ضزورت

هاا سیاسی مجل  جامگاه تشلیص مصالح است  مجل  نیز بزمبناا ضـزورت و   نظا 
نظزا  فقهی منصو  ما مور     که گاهی صاحبکز مصلحت مصوبات خو  را توجیه می

هاا شوراا   ند و اسکدعلکز  مید رهبزا  ر اواا  مگز نیز از مبناا مجل  حشامت میأت
 شـد کـه  پذمزفکندا هشین امز موجـب   ت را نشیبو   امن مصوبا بز مغامزشزع نگهبا  مبنی
کار اـانونی  ومک ساز کز   بینی به پی  رهبز جامعه و باتوجه جامگاه  ر)ره(  اما  خشینی

هـا پامـا     طور موات اخـک    نند و بهکطور مور ا تصشیشاتی را اتلاذ   ر امن مور  به
تازار  ا کز اخک    مگزا بزوز می  وبارهپذمز ا اما پ  از مدتی و  ر موضویی  مگز 

یشل بایث ورو  مقا  رهبـزا بـه مباحـث     رنظزها که رو به تزامد بو   اخک  گونه  امن
ـ   ر مسـیز مسـکقیم   رهبـزا را  د و حالـور  شـ  مـک روش مـی   منزلـۀ  ه رونی مک اوه ب

 8511امشـا   ر سـال    یلـت ا بـه هشـین    ا  طور محسوس افـزام  مـی   هگذارا ب اانو 
حل اخک   شوراا نگهبا  و  بزاارا « مجشع تشلیص مصلحت نظا »ینوا   بامجشعی 

اـانو  اساسـی نیـز     8511 ند که  ر بـازنگزا سـال   کزسی  أمجل  شوراا اس می ت
 داش اراا جامگاه حقوای 

ینـوا  حـ      هـیم   مهم  رخصوص کار مجشع تشلیص آ  اسـت کـه مجشـع بـه     ۀناک
اند مجشع نبامـد اـدرتی    کید  اشکهأطورکه اما  خشینی نیز ت گذارا ابکدامی ندار  و هشا  اانو 

طـور مسـکقیم    بـه ا رطور مور ا و خاص اوانینی  بهمجشع  ر یز  اواا  مگز باشد و اگز 
بـه شـزامط خـاص     بو   ص حیت امن مجشع و باتوجـه  به اسکثنامی   بامد باتوجهکندتصومب 

 اگز  و از تازار چنین امزا جلوگیزا  شو زمانی ترسیز 
طب  مبناا تشایل مجشع تشلیص مصلحت نظا  که هشا  مصلحت اجـزاا اـوانین  ر   

طورکه مدنظز اما  خشینی و مقـا  معظـم رهبـزا     خاص و مشلص است و هشا  ۀمک  ور
گـز    بامـد مواـت و     مصوبات مجشـع تشـلیص کـه  رمقـا  مصـلحت وضـع مـی        است
الشصلحه باشد نه  ائشی  امزا که تاکنو  ازسوا مجشع تشلیص مغرـول مانـده و نیـاز     ما  

 به توجه و اهکشا  ومژه  ار ا
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العـین   خو   و امز را نصب ۀکارومژ مجشع تشلیص با بازنگزا  ر که بنابزامن عز  است
زمـزا امـن امـز جـزو        ر هیم مور ا ابکدائاً وار  وضـع اـانو  نگـز       خو  ازار  هد  اول
  مصوبات آ  مواکی و تابع وجو  مصـلحت باشـد    و    مجل  است و أوظامف ذاتی و ش

 نه  ائشیا
 

 ها نوشت پی
 

 (ا51: )انرال« الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْيَا أَيُّهَا » 8.

 د:  ر تشامی ح ل خداوند مصلحت بندگا  است و  ر تشامی حـزا  مرسـده   نفزمو (ع)اما  رضا  ا5
یم خـور نی و  خداوند تبارع و تعـالی هـ  ما امشا  فزمو ند:  (ا315  5ج  :ق 8511 )شیخ صدوق

که  ر آ  سو  و مصلحکی است و هیم خور نی و آشـامیدنی را   نوشیدنی را ح ل ناز ه  مگز امن
 (ا813  81 ج :تا )محدث نورا بی   ضزر و فسا ا استآکه  ر  حزا  ناز ه  مگز امن

ان (ا »51: )نسـاء « يفهم من االخبار وكالم االصحاب, بل  الا ر الكتلاب   »گومد:  صاحب جواهز می ا5
جميع المعامالت وغير ا انما شرّعت لمصالح الناس و فوائد م الدنيوية واالخروية ممّا تسمّى مصللحة  

امـن   اـزآ  از اخبار و سلنا  فقیهـا  بلاـه ظـاهز    (ا معنی 511  55 ج :8515نجری « )وفائدة عرفا
وم و  ا وسکدها و غیز  ا وسـکدها بـزام مصـالح و سـو هام  نیـ      ۀشو  که هش معنى اسکرا ه مى

 .اند شو  تشزمع شده نظز یز  مصلحت و سو  نامیده مى چه به اخزوم مز   معنى آ 

بنـدا  مگـز غزالـی مصـالح را بزحسـب میـزا  حاجـت و نیـاز بـه آ  سـه نـوع              ر مک تقسیم 1.
 است:  انسکه

 مگز مصـالحی   ۀگیز ا  سک اا از مصالح مصلحکی است که به حقوق تشا  مز   تعل  می  سکه
آخـز مصـالحی اسـت کـه بـه فـز         ۀو سزانجا   سک  گز  ه مصلحت اغلب مز   بزمیاست که ب

هـا و جهـا  بـا     هـا و مناصـب یشـومی  ر حاومـت     شو ا وعمت نی از افزا  جامعه مزبوط میمعیّ
اا از مصـالح یشـومی مـا     کننـد نشونـه   تزس بعالی مسلشانا  از خو   فاع می ۀوسیل  ششنا  که به

اا از مز    الزا  رهـاکز   صـاحب    نیاز یده یلت همصالح نوع اول و منع صاحب کاع از احکاار ب
ز بناهـاا  گم ها و  راه ما خلع مالایت خصوصی بزاا بناا مدارس و بیشارسکا  ۀزمین بزاا توسع

 اا از مصالح نوع  و  استا نشونهااا  الشنرعه و یا 

 ق: 8153 سـبحانی   518 ق: 8151 حاـیم   87 تـا:  بـی  بنگزمد به غزالی  بزاا ترصیل امن مباحث ا3
 ا351  5ج  ق: 8151 به بعد  ماار  شیزازا 815

که بزاا امزا اوعً و بالـذات بـدو   رنظزگـزفکن یـوار  و     شو   گرکه میحام اولیه به حاشی  1.
 ماه رمالا ا ۀمانند حزمت شز  خشز و وجو  روز  ه وضع گز  یناومن ثانوم
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گـز  ا هشاننـد    که بـز موضـویات خـاص مکزتـب مـی      شو  گرکه می حام ثانومه به احاامی
حاـم اولـی     شو  که مکصف به اکزاه ما اضـطزار اسـتا مـث ً    بز موضویی می احاامی که مکزتب

 یلـت  بزاا شلص ناتوا  و مـزم  بـه  که هشین وجو    رحالی  ماه رمالا  وجو  است ۀروز
نـد از: یسـز و   ا ثانومه یبـارت  هاا  اتزمن ینو شو ا مهم شد  امن حاعت ثانومه بز اشکه می یار 

 (ا357: 8578)مشاینی  حزج  اضطزار  تقیه  ضزر  یجز  حرظ نظا   اکزاه  تقد  اهم بز مهم
ین شـزمعت و ریامـت   اـوان  ۀامـز جامعـه  ر سـام     هامی است که ولـی  حام حاومکی تصشیم

 کنـد  هـا مقزراتـی وضـع و اجـزا مـی      حسـب مصـلحت واـت اتلـاذ و طبـ  آ       ها به موافقت آ 
گـز   مـا    که حام حاومکی از احاا  اولیه محسو  مـی  (ا  رخصوص امن357ق:  8151 )حایم

گومنـد:   خصـوص مـی    امن نظز وجو   ار ا اما  خشینی )ره(  ر نظزا  اخک   ثانومه  میا  صاحب
 (ا137  55ج  :8571خشینی ) «مت فقیه و حام حاومکی از احاا  اولیه استوع»
طب  اانو  اراضی شهزا تشامی اراضی موات شهزا  ر اخکیـار  ولـت جشهـورا اسـ می      ا7

ها فااد ارزش اانونی اسـتا   گیز  و اسنا  و مدارع مالایت گذشکه  رمور  آ  امزا  ازار می
ها فقط ح   راخکیار اشـکن حـداکثز هـزار مکـز از امـن       آ  هاا بامز نیز مالاا   رمور  زمین

ها مگز به  ولت و بـا تقـومم    ها را به شزط احیا و یشزا   ارند و ح  فزوش امن زمین زمین
هـاا   انـد زمـین   هاا بامز و  امز شهزا موظف که مالاا  زمین  ولت وجو  ندار ا ضشن امن
هامی از امن اـانو    ها برزوشندا بل  ت به آ ها را با تقومم  ول مور  نیاز  ولت ما شهز ارا

ال تاكلوا اموالكم بيلنكم بالبالل    »را شوراا نگهبا  با اسکنا  به ا لۀ شزیی ازجشله آمۀ شزمرۀ 
اليح  مال امرء  مسلم اال عن ليب »و حدمث شزمف معزو  « اال ان تكون تجاره عن تراض

 مجشویـۀ به اکثزمت آراا فقها ر  کـز  ) « الناس مسلطون علی اموالهم»و اایدۀ مسلشۀ « نفسه
 (ا855  8: ج 8511 نگهبا  انظزات شورا

میزا  ح   خالت  ر روابـط اجکشـایی    گز   که  ولت تا چه مبناا امن بحث به امن موضوع بازمی ا1
میـزا     ر ازار ا  مک کارگز و کارفزما  ولت تـا چـه     مگز  ار ر مث ً با مک را و ازار ا هاا افزا 

طزفین ازار ا   رخصـوص شـزامط    ۀمیل و ارا  بزخ   هامی بزازار ساز  و اند محدو متتو می
 بینی کندا ند و مقزراتی را پی ک خالت  ااا و  کارگز ۀمز   میزا  سایت کار  بیش کار  میزا   ست

از صورت مشزوی مذاکزات شـوراا بـازنگزا اـانو  اساسـی  ر      نقل به ما شدهمطالب و نظزات  1.
وهشـکم اسـتا بـزاا  مـد  صـورت مشـزوی مـذاکزات         و سی  وهرکم و و   سی بیستجلسات 

 <WWW.HVM.IR> . شوراا بازنگزا اانو  اساسی مزاجعه شو  به پامگاه امنکزنکی:
مجلـ  شـوراا    1/88/8511مصو  « هاا سیاسی فعالیت احزا  و گزوه ۀاانو  نحو»فقط  ر  85.

سوا مجشع تشلیص مصلحت نظـا  موافـ  بـا     از 1/1/8513اس می که بزخی موا  آ   ر تامخ 
مجشع تشـلیص مصـلحت    ۀضشناً ایکبار مصوب» مصلحت نظا  تشلیص  ا ه شد  آمده است که

 «اامن مدت اابل تشدمد خواهد بو  انظا   ه سال است و پ  از انقالا
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 جدمد مجشع تشلیص مصـلحت نظـا    ۀی  و ایالاا  ورئرهبز معظم انق    ر  مدار ر  مث ً 88.
شـو     ینـوا  مصـلحت صـا ر مـی     احاامی که به ۀزمانی هش ۀبامد  ور»( فزمو ند: 55/58/8518)

اا:  خامنـه هلل ا از پامگـاه امنکزنکـی  فکـز حرـظ و نشـز آثـار حالـزت آمـت         نقـل  به«ا مشلص باشد
.<www.khamenei.ir> 

ار گـذارا اب غـی مقـا  معظـم رهبـزا اشـع       هاا کلی نظـا  اـانو    سیاست 85بند   چنین هم
بازنگزا  ر مصوباتی که بزاساس مصلحت  ر مجشع تشلیص مصلحت نظا  تصـومب  » ار :  می

 «اایکبار مصلحت ۀحیث تعیین  ور شده است از

 

 نامه کتاب

 ابیزوت  5   جلسا  العز   تا( )بی منظور  محشد بن ماز ابن 
 ايرتیبص ةمكتب  ام: 8ج   اعصول حقائ   ق( 8151) حایم  سیدمحسن
ــی  روی ــا صــحیر  (8571)اهلل  خشین ــزا : م58و   55  87  83 ج  ۀ ام ــؤ  ته ــار   ۀسس ــز آث ــیم و نش تنظ

 ا()ره خشینی اما 
 )اصـول اـانو  اساسـی  ر پزتـو نظـزات شـوراا نگهبـا (        امـزا   اس می جشهورا  ر یا عنه  ا رسی
 تهزا : معاونت تدومن  تنقیح و انکشار اوانین و مقزراتا  (8515)

 ۀسســؤم :اــم  8ج   یــهع نــص ف یشــااصــول الرقــه الشقــار  ف  (ش 8515 /ق 8153جعرــز ) ســبحانی 
 قاصا  اما 

 انجف  5 ج  معیلل الشزا  ق( 8511) شیخ صدوق  محشد بن یلی
 ايدالمف ةمكتب:   ام8  ج الروائد و القواید  تا( )بییاملی  محشد بن مای  شهید اول

 مجشع جهانی اهل بیتا :  امللفقه المقارن ةالعام االصول  ق( 8181) طباطبامی حایم  محشدتقی

 اه ارالاکب العلشی :بیزوت  8ج   اعصولمن یلم یالشسکصر  تا( )بی محشد بن محشدغزالی  
 اةيالعصر ةالمطبع :بیزوت  8ج   یزالشصبای الشن  (ق 8181) احشد بن محشدایومی  

   ام: الها اااصط حات اعصول ( 8578) مشاینی  یلی

 ا(ع) االمام على بن ابى لالب ةمدرس :ام  5ج  انوار اعصول ق(  8151) ناصز ماار  شیزازا 
 امؤسسۀ آل البیت یلیهم الس  : ام  81ج   الوسائل مسکدرع  تا( )بی محدث نورا  حسین

 کل اوانین و مقزرات کشورا ۀا ار تهزا :  (8511) (8511 -8511) نگهبا  انظزات شورا ۀمجشوی

 کل تدومن و تنقیح اوانین و مقزراتا ۀتهزا : ا ار  (8511) مزا ا یاس م اجشهور یاانو  اساس ۀمجشوی

 ا ار إحیاء الکزاث العزبی   بیزوت:جواهز الا   ( 8515) نجری  شیخ محشدحسن
   تهزا : نشز نیااصول اصط حات تشزمحی فزهنگ  (8511) وعمی  ییسی

 تهزا : میزا ا  5ج   زا ما یاس م اجشهور یاساس حقوق  (8517) هاششی  سیدمحشد



 


