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  )ره(مصلحت در انديشه و عمل سياسي امام خمينيمفهوم 
  

   1محمودرضا رهبرقاضي
  2عباداهللا همتي دشتكي

  
  چكيده

مصلحت را شيخ مفيد در فقه اماميه پي نهاد، . باشد در فقه اسالم شيعي، مفهوم مصلحت مي )ره(هاي امام خمينييكي از نوآوري
ساخت و صاحب جواهر رابطة واليت فقيه و مصلحت  مندروشتعميم بخشيد و آن را  بدان شهيد اول با بررسي آن در قواعد فقهي

 مصلحت به اين معنا از مهمترين .نماياند و امام خميني در آن طرحي جامع در انداخت و آن را به صورت يك نظريه درآورد را

ها با هم متزاحم شوند  هرگاه مصلحت. كنند وجههاي خود به آن ت گيري ضوابط احكام حكومتي است و رهبران جامعه بايد در تصميم
 احكام شرعي ناسازگار باشد، بايد مصلحت مهم و يا حكم مهم را در آستان اهم قرباني و يا حكم حكومتي در بردارندة مصلحت با

كه با  و سعي نمود پردازي مطرح ساخت را در اين نظريه تأمالتيابتكار،  امام خميني، به عنوان يك اصولي داراي بنابراين، .كرد
كوشش گرديده كه ابعاد اين مسئله از حوزة نگاه امام راحل مورد  هاين مقال درحال . بيشتري با اين مسئله برخورد نمايد گرايي واقع

  .تدقيق و بررسي قرار گيرد
  فقه، واليت فقيه، تزاحم احكام، مصلحت امام خميني،  :كلمات كليدي

  

                                                            
 jamalrahbar2003@yahoo.comتهران؛   معلم تربيت دانشگاه سياسي علوم ارشد كارشناسي -  1

  تهران معلم تربيت دانشگاه سياسي علوم ارشد كارشناسي -  2
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  مقدمه

قـوانين،  . آيـد شمار مي ترين عوامل موفقيت آن بهنگام رهبري هر جامعه از اصليه ههاي درست و بتصميم
هاي خرد و كالن و شيوة اجـراي   ريزي آنان، برنامه ها، عزل و نصب كارگزاران و چگونگي گزينش دستورالعمل

رويـارويي   درتواند از پيچ و خم مشكالت فزاينده بگذرد و خردورزانه باشد، جامعه مي قانون، هرگاه درخور و
ايستاده و خم به ابرو نياورد و با عـزت از ايـن    هاي سهمگين رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استواروفانطبا 

بـر  اگـر   هاي رهبران جامعـه گونه كه تصميم هماندرست  ؛بالندگي رهنمون گردد رهگذر به سوي رستگاري و
گستراند و آن را به سمت ذلت اجتماع مي را در پهنة پاية مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستي، زبوني و ركود

بسيار شايسته است كه پژوهنـدگان معـارف اسـالمي بـا تحقيـق دربـارة        دليل، همينبه  .كشاندو ناپايداري مي
را بازشناسـند و   ، زواياي گونـاگون آن )احكام حكومتي(هاي رهبري جامعة اسالمي محورهاي تصميم ضوابط و

  .بازشناساند
-اي اساسي محسوب مـي اداره كشور، انديشه برايهاي درست، از مفاهيمي كه در ايجاد تصميم حال يكي

 ديرينه دارد مفهوم و واژه مصلحت، گرچه در بين برادران اهل سنت سابقه نسبتاً. است “مصلحت”شود، مفهوم 
مصـلحت در ارتبـاط    مفهوم شيعي، نظرياتدر ولي ) بودنداين بحث  ذارانگبنيادغزالي و شاطبي از  خصوصاً(

شد كه احكام صـادره از سـوي    ثبوت فرض مي و تنها در مقام بودسياسي و حكومتي مغفول مانده  هايبا نظام
  .بوداين مدعا نيز كار جدي نشده  براي اثباتالبته . شرع بر مدار مصلحت است

ولـي  ، هسـتند   هشيع مؤسس طرح بحث مصلحت در انديشه سياسي) ره(گرچه امام خمينيا رسدميبه نظر 
روي بحث مصـلحت  بر است كه  عمرشان در اواخرسال عمر شريفشان تنها  90نيز در قريب به ) ره(حتي امام

از آن رو ) ره(حضـرت امـام خمينـي    .بگشـايند فصل نويني را در نظام سياسي شـيعي   و توانستند متوقف شده
تكليف نظام سياسي را بـا طـرح   ، قبل از آن بپردازند كه اوالً و توانستند برخالف عرف شيعه، به واژه مصلحت

عهـده   دهـه بـر  حدود يـك براي نظام سياسي را  مديريت ، زماني كهثانياً. مطلقه فقيه حل كردند انديشه واليت
بـراي  امام بود كه  در اين هنگام. ها و تنگناها آشنا شدند مشكالت، پرسش ،خألهاداشتند به صورت ملموس با 

مجمـع   يعنـي  ،ها، طرح مفهوم مصلحت و تأسيس نهادي در اين راستا فتن به پرسشپاسخ گ و خألهاكردن  پر
  .را تشخيص دادند ،تشخيص مصلحت نظام

شناختي  معرفت عد از مسئله كه به مبادي نظري وبررسي آن ب براينوشتار حاضر تالشي است هدف اصلي 
چگونه عنصـر   :كه است پي بيان اين مسئلهنويسنده در  .پردازد مي )ره( كاربرد مصلحت در انديشه سياسي امام

و همچنين مفهـوم مصـلحت    امكان حضور يافته است؟ )ره(امام فقيه حضرت مصلحت در درون نظريه واليت
 ،رسد كه بهترين روش براي پاسـخ دادن بـه ايـن سـؤاالت    باشد؟ حال به نظر ميدر نظريه امام به چه معني مي

به همين دليل است . فقهي امام در بعد از پيروزي انقالب اسالمي باشد هايها و مخصوصاً ديدگاهمطالعه كتاب
كه در اين مقاله سعي شده تا عمدتاً سراغ كتبي مانند البيع، واليت فقيه و صحيفه نور رفته و پاسخ اين سؤاالت 

  .ها بجويد را در آن
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 فقه و مصلحت

براي پاسخگويي به نيازهاي عملي مردم  الممجموع تالش فقها و بزرگان اس )ره(از ديدگاه امام خمينيفقه 
 عـد عمليـاتي ديـن، در آن تجلـي    ماهيت و محتوي چنان است كه ب شان است و لذا از حيث در زندگي دنيوي

ئوري واقعي و كامل اداره انسان فقه ت« :فرمايند ميو ارزيابي كرده  »تئوري اداره جامعه« را »فقه«امام  لذا .يابد مي
  .)289، ص21، جصحيفه امام( »است از گهواره تا گور

مردم را  »تدبير امور دنيوي« كه چنان است )ره( شود كه ماهيت فقه از ديدگاه امام ترتيب مشخص ميبدين 
 ،عبـارت ديگـر    بـه  .نظـر دارد  قالب كتاب و سنت آمده، مد با عنايت به اصول وضع شده از سوي شارع كه در

 به همين دليل است كـه  .دهد ي يكي از اركان اوليه فقه را تشكيل ميحيات اجتماع رد »منافع عمومي« توجه به

با زندگي انسـان معاصـر    اجتماعي و هر آن چيزي كهـ   ل سياسيئتواند نسبت به مسا فقيه در عصر حاضر نمي
مـرتبط   چرا كه فقه با اين معنا، بنمايد؛ـ   ندارد يا هرابطاو  ااز آن حيث كه بـ   اطالعي در ارتباط است، اظهار بي

   .گيرد ل جديد را در برميئاست و كليه مسا با تمام زندگي اجتماعي انسان
عنوان يـك    به »مصالح عمومي« از عنصر كهشوند  جا رهنمون مي آن  به )ره(م با پذيرش رسالت مذكور، اما

  :در مقام اجتهاد و تعيين احكام اداره جامعه ياد نمايند اصل مهم
نفـع مسـلمانان    اسـاس آن نظـام اسـالمي بتوانـد بـه      امعه است كه بـر مهم شناخت درست حكومت و ج«
 بلكه يك فـرد  باشد؛ ها كافي نمي مصطلح در حوزه اجتهاد]  گوييم به همين دليل است كه مي[ ...ريزي كند برنامه
طـوركلي در   و بـه  ...باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشـخيص دهـد  هم  ها م معهود حوزهواعلم در عل اگر
اجتمـاعي و  مسـائل  در فـرد  گيـري باشـد، ايـن     اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قـدرت تصـميم   ينهزم

   ).178-177همان، ص(» گيرد تواند زمام جامعه را به دست حكومتي مجتهد نيست و نمي
برخـي از مسـائل    گذشت زمان و تحول مكان، در پيدايش موضوعات تازه، تحول ماهيـت  ،عبارت ديگر به

 مقولـه   بـه  )ره(امر فقهايي را كه با نگرش امـام  همينو  نيازهاي نوين، مؤثر است؛و ها  پيدايش نگرش پيشين و
پيشـين بـه ايـن     يتـر از فقهـا   تخصصي تر و كند كه با نگرش بسيار وسيع جا هدايت مي آن  به انديشندمي »فقه«

شـود؛   مطـرح مـي   )ره(امام  از سوي »جواهري فقه« مبتني بر »يفقه پويا« اين چنين است كه .موضوع نگاه كنند
  .تواناست مردمبر اداره  اي ارتباط دارد و كامالً در هر عصر و دوره طور كامل با زندگي انسان فقهي كه به

اجتهاد مصـطلح   تواند درك كند كه ل و مشكالت حضور فعال نداشته باشد، نميئروحانيت تا در همه مسا«
  ).292ص ،همان(» براي اداره جامعه كافي نيست

اي را بـراي اداره جامعـه    در واقع طـرح تـازه   ،»مكان زمان و« با توجه دادن فقها به عنصر )ره(امامبنابراين، 
شـود و   مـان حفـظ مـي   أدين به صورت تو »خلوص« و »توانايي«دادند كه در آن،  هئمبتني بر اصول شريعت ارا

  .آيد شكل پويايي درمي امعه توسعه يافته و بهماهيت فقه جواهري، فقه در زمينه كاربرد و اداره ج ضمن حفظ
از  اي شـود كـه ايشـان معنـاي خـاص و تـازه       خالصه كالم آنكه، با تأمل در انديشه سياسي امام معلوم مـي 

امام موفق شـدند در درون گفتمـان    شود كه جا ناشي مي اهميت اين ديدگاه از آن. اند مصلحت را مد نظر داشته
ارائه دهنـد كـه بـا عقايـد فلسـفي، كالمـي و فقهـي شـيعه          هوم مصلحت حكومتيتقريري از مف ،سياسي شيعه
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 رفـت بـه   مفهومي كه متعلق به فقه سياسي اهل تسنن به شمار مـي  ،به عبارت ديگر .گونه تضاربي نداشت هيچ

سد باب مصلحت فقهي از ديـدگاه شـيعي   به عبارت ديگر، . شود اي در تفكر سياسي شيعه مطرح مي شكل تازه
. دامن زده بود كه گويا باب مصـلحت در حكومـت مسـدود اسـت     مان را در ميان متفكران سياسي شيعهاين گ

حكومـت  معتقدند اند و  مصلحت به عنوان يك روش در امر خطير حكومت هرگز غافل نبوده حال آنكه امام از
  .نمايد عمل تواند در امور مطابق مصلحت مسلمانان مي
  

 آن واليت فقيه و جايگاه مصلحت در

زمينـه ارائـه مهمتـرين    ، هاي مختلف آن به اهداف دين و منسجم ديدن بخش )ره(نگري حضرت امام جامع
يقيناً توجه به اين نكتـه كالمـي   . فراهم آورده است لزوم حكومت واليت فقيه در عصر غيبت را دليل ايشان بر

 آورد مهم در ادلـه واليـت   ره دو ،»اجراي حكومت ديني به عرصه ظهور نخواهد رسيد حقيقت دين جز با«كه 

  :داشته است) ره(فقيه از ديدگاه حضرت امام
اشـاره بـه احكـام     ضـمن  به طوري كه ايشان ؛دهنده دليل مستقلي در اين باب شده است خود تشكيل ،اوالً
ـ مـالي و حقـوقي     ،چه احكامي سياسـي  ـاحكام اسالمي   مجموعهمعقدند  ،اقتصادي و حقوقي اسالم ،سياسي

 قيامت باقي است و همين باقي بودن احكـام اقتضـا دارد كـه ضـرورتاً حكومـت و      ه است و تا روزنسخ نشد

احكام بدون حكومت امكان  البته اجراي. ين و حفظ حرمت آن است محقق شودواليتي كه متضمن اجراي قوان
ا از تهـاجم و  حفظ نظام اسالمي و حفظ مرزهـ  ،دليل جداي از اين. شود چرا كه موجب هرج و مرج مي ؛ندارد

  .دالزمي است كه بدون تشكيل حكومت امكان ندار تجاوزگران نيز از امور
 ،دانستند نفوذ فتوا يا قضاوت فقها مي ها را به عنوان دليل اثبات در برداشت امام از رواياتي كه بعضاً آن ،ثانياً

 .انـد  واليي در حـد وسـيع دانسـته    مفاهيم غالب اين روايات را بيان نيابت به طوري كه ايشان ؛مؤثر افتاده است
الفقهـاء حصـون   ( ،)ارحـم خلفـائي   اللهـم ( ،)الفقهاء امناء الرسـل : (از تعبيراتي چون) ره(برداشت حضرت امام

واليت فقيه در سطح اداره جامعه و تصدي  ،)االنبياء هالعلماء ورث ان(و ) انّي قد جعلته عليكم حاكما( ،)االسالم
چيـزي جـز    لي است كه بعضي از فقهاي ديگر بلكه غالب آنان از ايـن روايـات  اين در حا. است حكومت بوده

  :اندحجيت فتوا يا قضاوت را استفاده نكرده
عليـه  ( اميـر  حضـرت  ] اختيـارات حكـومتي  [ بيشـتر از  )ص(اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم«
باطل و  ،فقيه است ] اختيارات حكومتي[ ز، بيش ا)عليه السالم( امير  بود، يا اختيارات حكومتي حضرت )السالم

ايشـان فضـايل    بيش از همه عالم است و بعـد از  )صلي اللّه عليه( البته فضايل حضرت رسول اكرم. غلط است
معنـوي، اختيـارات حكـومتي را افـزايش      لكن زيـادي فضـايل   از همه بيشتر است؛ )عليه السالم( حضرت امير

علـيهم در   اهللا و ديگـر ائمـه صـلوات    )صلي اللّه عليـه ( رسول ه حضرتهمان اختيارات و واليتي ك .دهد نمي
خداوند  ت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند،وال تدارك و بسيج سپاه، تعيين

 »عـالم عـادل  « نيست، روي عنوان يمنتهي شخص معين .همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است
  .)50-51، ص 1381امام خميني، ( »است

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

5  

نظرية واليت فقيه را به  پيش از پيروزي انقالب اسالم ،امام خميني، بنيانگذار انقالب اسالمي ايرانبنابراين، 
ارتباط اصل مصـلحت را بـا    ئلههاي مختلف، مس به مناسبت تر از گذشته سامان داد و تر و جامع اي مستدلگونه

بيـان  » الضـرر « ني اين مطلب را به عنوان يك قاعدة كلي در ضمن توضيح حـديث امام خمي .واليت تبيين كرد
  :نويسد دربارة حكومت شاه ميمثالً . كرده است

قـانون معـين    برخالف آن چيزي كه بـراي آن  ،كند تواند يك شاهي كه برخالف مصالح ملت عمل مي نمي«
  .)140، ص4، جصحيفه امام( »كند، شاه باشد ميكرده است عمل 

رياسـت نشسـتن، از    كه خواستار تحقق مصالح امت بودن و به ايـن نيـت بـر كرسـي     ين سان گويي اينبد
ها بايد با توجـه بـه مصـالح     ورزد كه حكومتمي امام راحل تأكيد. صفاتي است كه بايد در رهبر و حاكم باشد

  .عمومي تصميم بگيرند و عمل كنند
-372، ص15همـان، ج (» كننـد بكنند، بر طبق مصـالح ملـت عمـل    بها بايد بر طبق اميال ملت عمل  حكومت«

373.(  
مبنـا و منشـأ صـدور احكـام      دهد كه به اعتقـاد امـام خمينـي، مصـلحت    نشان مي ها مطالب و بجز اين  اين

اساس آن انجام دهد و از قلمرو آن  را بر ...ها و  نصب و ها، عزل بايد همة تصميمحكومتي است، و ولي امر مي
  .نگذارد پا فراتر

 

  قلمرو مصلحت
بـه منطقـه مباحـات     هايي كه مبناي صدور احكام حكومتي اسـت  بر پاية نظر امام خميني، گسترة مصلحت

توانـد در قلمـرو قـانون بـه     بلكه حاكم اسالمي، مـي  ـ  اندگونه كه شهيد صدر و نائيني گفته آن ـمحدود نيست  
را  معه اسالمي و رشد و افزوني عزت مسلمانان، مصلحتنظام اسالمي و بالندگي جا منظور پاسداري از اسالم،

باره دست رهبري حكومت اسـالمي   دراين. ها به صدور احكام حكومتي دست يازد در نظر گيرد و بر اساس آن
تواند مهمترين هاي جامعة اسالمي باشد و اگر نياز دانست مي مصلحت باز است و او قاطعانه بايد در پي تحقق

  .ها به طور موقت تعطيل كندرا به دليل مراعات مصلحت ـنند حج هما ـ احكام شرع
را يكسـان  ) ع(اختيارات ولي فقيه و معصـومين  ري،از جهت نظ) ره(حضرت امام ،طور كه نقل كرديم همان

صـالحديد   حكم اولي و ثانوي نبوده و براساس ،اختيارات ولي فقيه محدود به قانون ،دانند و لذا در مجموعمي
تـوان سـه   اما از جهت سيره عملـي مـي   ؛تواند مخالف امور فوق حكم كندحاكم مي ،زوي مشورتي اووي يا با

آنچـه   ،هاي اول پس از پيـروزي انقـالب  در سال. به چشم ديد )ره(مرحله را در حكومت ده ساله حضرت امام
حكومـت   ه در سـطح و رعايت رساله عملي) احكام اوليه(شد اجراي احكام اسالم اعالم مي هدف نظام اسالمي

ايـن بـاور    روحانيـان بـر   از يمتنابهقشر  اما ،اي نداشتنداشاره »اياسالم رساله«به ) ره(گرچه حضرت امام ،بود
 ،ها و در احكام اوليـه  چرا كه در رساله ؛سوي دولت نيز اعتراض كردند بودند و بعضاً حتي به گرفتن ماليات از

 .مكلّفـان اسـت   بوده و حقـوق مسـتحب نيـز بـه اختيـار     ن …مالي واجب چيزي جز خمس و زكات و حقوق
 ،ايبـه فكـر اسـتفاده از احكـام ثانويـه      كم در برخورد با مشكالت عصر جمهوري اسالمي كم )ره(حضرت امام
مجلـس را در   ،اي كـه بـه مجلـس شـوراي اسـالمي نگاشـتند      نامـه  و حرج و ضرر افتادند و در همچون عسر
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دوران  اين اسـاس در  از جمله مواردي كه بر. يطي صاحب اختيار نمودندثانويه با شرا تشخيص موضوع احكام
واحـدهاي اسـتيجاري كـه بـراي      وضع قوانيني جهت عدم تخليه ،تحقق يافت) استفاده از ابزار ضرورت(دوم 

   .باشد مي ،اجاره شده بود هاي دانشجويان مدارس آموزش و پرورش يا خوابگاه
شدند كه گرچه با اهداف كلي نظـام واسـالم هماهنـگ     مواردي مواجهبا  )ره(يد كه حضرت اماميديري نپا

بـين   ،رو ها صادق بـود و از ايـن   گنجيد و نه موضوع احكام ثانويه برآناحكام اوليه مي اما نه تحت عنوان ،بود
مغايرت با احكام اوليـه و عـدم    شد و مصوبات مجلس به جهتمجلس و شوراي نگهبان نيز تعارض ايجاد مي

هـا بـين    قانون كار بود كه سـال  ،يكي از بارزترين اين موارد .شدمردود شمرده مي ،وضوع احكام ثانويهتحقق م
در  )ره(امـام  حضـرت  ،بـرد و سـرانجام  شوراي نگهبان در رفت و برگشت به سر مي اسالمي و مجلس شوراي

 ،سبت به قراردادهاي گذشـته حال حاضر يا حتي ن تواند درپاسخ استفتاي وزير كار درباره اين كه آيا دولت مي
  :فرمودند ،توليدي و خدماتي برقرار سازد يا نه شروط الزامي را در واحدهاي

 ،20ج ،همـان (» .تواند شروط الزامـي را مقـرر نمايـد   دولت مي ،چه گذشته و چه حال ،در هر دو صورت«
  )430ص

در  )ره(راحـل  كـرد و امـام   السـؤ اي از ايشان درباره حدود نظريه فوق  سپس دبير شوراي نگهبان طي نامه
  :گونه نگاشتند جواب اين

كنند با شروط اسـالمي و   مي تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتيدولت مي«
بگيرد و اين جاري است در جميع مـواردي كـه تحـت سـلطه      قيمت مورد استفاده را از آنان ،حتي بدون شرط

 مواردي كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد بلكه در انفـال كـه در زمـان    هحكومت است و اختصاص ب

 ،همـان ( »امر را اجـرا كنـد   تواند بدون شرط يا با شرط الزامي اينحكومت اسالمي امرش با حكومت است مي
  ).435ص. 20ج

  :فرمايندآيت اهللا جوادي آملي در تفسير اين بيان امام مي
ند، در موارد تزاحم احكام اسالمي با يكديگر، ولي فقيه براي رعايت مصـلحت  در هنگام دستورهاي خداو«

تر، بـه طـور موقـت تعطيـل     مردم و نظام اسالمي، اجراي برخي از احكام ديني را براي اجراي احكام ديني مهم
  ). 1378، ص1378جوادي آملي، (»كندمي

تر آن  يه ظاهري آن سياسي است و اليه عميقكه ال مفهومي است واليت مطلقه فقيه ،)ره(مطابق ديدگاه امام
اين معناسـت   واليت مطلقه فقيه در معناي احياگرايانه به. جامعيت دين در دنياي مدرن است مبين ديدگاه بقاي

مربوط به اجتماع اختيـار مطلـق دارد، و حتـي     كه فقيه همانند پيامبر و معصومين، در احكام حكومتي و احكام
  .تعطيل كند را موقتاً ه و ثانويهتواند احكام اولي مي

ضمناً به نظر امام خميني با توجه به فقاهت و عدالت ولي فقيه، استبداد و ديكتـاتوري در نظـام مبتنـي بـر     
زيرا با وجود و شرط عدالت تا فقيه خواست ديكتاتوري بورزد خود به خود و بالفاصله . واليت فقيه راه ندارد

، تـا بـه صـورت    قيـدي نيسـت  لقه در اين برداشت، به معنـاي مطلـق و بـي   پس واليت فقيه مط. شودساقط مي
يد؛ بلكه داراي شرايط و قيود علمي و عملي فراواني است كه حفظ آن شرايط از حيـث  حكومت استبدادي درآ
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از اين رو مطلق بودن واليت، به معناي التـزام فقيـه بـه تبيـين و اجـراي همـه       . حدوث و تداوم ضروري است
  .ها است انديشي در مواقع تزاحم ميان آنت و پارهاحكام شريع

  
  معيارهاي مصلحت

حكومتي بـر احكـام    ها و تقدم احكام از آنچه گذشت به اهميت ويژة اصل اهم و مهم در گزينش مصلحت
ترين ضـوابط  امام راحل، اصل اهم و مهم از اصلي توان گفت كه از نگاهاز اين رو مي .بريمشرعي فرعي پي مي

منافع  جامعه اسالمي بايد اين اصل را به دور از هرگونه تأثر از هواي نفس و يا حكومتي است و رهبرياحكام 
هـاي  نيـز مصـلحت  بسيار دارد و  هاي كه زيان ،خويشان و قشر و گروه خاصي توجه كرده و از آن غفلت نكند

  .ها نمايد مهمتر را فداي مهمترين مصلحت
حفـظ اسـالم و نظـام     رسـد به نظر مي از ديدگاه امام خميني چيست؟ها اكنون بايد ديد مهمترين مصلحت

ها، مقام اجـرا   ن ها، فرما بايد در تصميم مهمترين مصلحتي است كه رهبران حكومت اسالمي مي اولين و اسالمي
  :دنفرمايامام راحل در اين باره مي .خود سازند نظر و قانونگذاري، آن را هميشه مد

سـال بـراي مصـالح     بيست و چند ،ل خدا او را به جاي خودش نصب كردكه رسو طالب ابي بن همين علي«
 .كـرد كه مصالح اسالم اقتضاء مـي  بودند؛ براي اين اسالمي موافقت كرد با اشخاصي كه به عقيدة او غاصب مقام

گـوييم مسـلمان هسـتيم بايـد     كه مي ييما. معارضه بكند اسالم در خطر بود خواستاگر حضرت آن وقت مي
  ).66، ص19، جصحيفه امام( » ...اسالم را در نظر بگيريم صالحم

اسـالمي اسـت،    مهمتـرين فريضـة   اين امـر  جا كه از آن. كه حفظ نظام اسالمي واجب است افزون بر اين
گيرد بايد ديگر فرايض در آستانة آن قرباني  گاه در مقام عمل تزاحمي ميان آن و ديگر احكام شرعي قرارره

احكام اوليه اسالم است و  يكي از. …حكومت «: ند اهاي فرمودنامه در حضرت امام ،نمونه شوند؛ به عنوان
كـه   را تواند قراردادهـاي شـرعي  حكومت مي …است  مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج

... غو كند وقرارداد مخالف مصالح كشور و اسالم باشد يك جانبه لآن كه  خود با مردم بسته است در موقعي
  ).452، ص20همان، ج(» 

و فلسفة  ،است حكومت اسالمي، حكومتي است كه بنياد آن بر پاية قوانين الهي استوار شدهاز طرف ديگر، 
از محورها و ضوابط احكام حكومتي، در  به اين دليل، يكي. وجودي آن، اجراي عدالت و احكام اسالمي است

هـا و چگـونگي اجـراي     همة قـوانين مصـوب، دسـتورالعمل    زم استاليعني نظر گرفتن احكام اسالمي است؛ 
، از نگـاه حضـرت امـام   . هـا باشـند   اسالمي و در واقع در پي عينيت بخشيدن بـه آن  قوانين، مطابق دستورهاي

  :فرمايد در اين باره مي هاي حكومت اسالمي آن است كه قوانين آن اسالمي است؛ امام راحل مهمترين ويژگي
حكومـت را تشـكيل    جمهوري، فرم و شـكل  … ،حكومتي است بر پاية قوانين اسالمي حكومت اسالمي«
  .)398، ص5، ج همان( »قوانين الهي است ،يعني محتواي آن فرم ،دهد و اسالمي مي
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  بنديجمع 

حاضر بر روي مفهوم مصـلحت   عصرويژگي تفكر امام خميني در آن است كه به عنوان اولين متفكر شيعي 
اصولي و فقهـي بـر روي ايـن موضـوع كمتـر       ،كالمي هايحضرت در بحثآن گرچه . متمركز شد كماً و كيفاً

نياز به طـرح مصـلحت را خصوصـاً در     ،اسالمي و از موضع سياستمدار شيعي اما در مقام حاكم ،متوقف شدند
مصـلحت  «كنار  را »مصلحت اسالم«هنر حضرت امام در آن است كه . نمودند احساس هاي اخير عمرشان سال

هـا و   پابرهنـه  ،هـا  زجر كشـيده  ،مصالح مردم« ديده و »مصلحت كشور«را با  »مصلحت نظام«آورده و  »مسلمين
در آن است كه شكاف پرناشدني بين خلق و خالق  ايشان هنرپس . يافته است برايشان موضوعيت »ها رفته جبهه

ها را در طـول   است و اين »خدا و هم مردم هم«بلكه سخنشان  ،نيست »يا خدا يا انسان«را پر كرده و حرفشان 
  .تواند تلقي شودانسان به عنوان مظهر الهي و خليفه خدا مي ،با مباني عرفاني امام. بيندهم مي

راه را بـراي مصـلحت    از سوي ديگر حضرت امام خميني به آن سؤال اساسي كه معموالً در جوامـع دينـي  
مردم كه عقال و متخصصين جامعـه اسـالمي    ي است كه مصلحتبندد پاسخ داده است و آن در جايعمومي مي

با طرح واليت مطلقه فقيه كـه حـاكم داراي اختيـارات     ،در منظر امام. با شرع سازگار نباشد ،دهندتشخيص مي
مردمي را حتـي بـه    حقه توانند مصلحت باين احكام حكومتي مي ،مطلقه بر مبناي مصالح عامه است حكومتي

) هـا طـول بكشـد    المصلحه است و ممكن است قـرن  كه البته اين تعطيلي نيز مادام(تي شرع قيمت تعطيلي موق
  .ساري و جاري نمايند

بـين مصـلحت عمـومي و     نقل و عقل و ،شرع و عقل، خلق و خالق ،با اين شيوه ايشان بين آسمان و زمين
. ها نيز احتراز شده اسـت  عف آناز نقطه ض ،ديگران و ضمن اخذ نقاط قوت. اندتفكر ديني آشتي برقرار نموده
خاصي نيست كه مثالً گروهي مسـتثنا شـوند و يـا فـرد خاصـي بـر مصـلحت         مصلحت عامه مردم شامل قشر

ننگريسـته و صـفات    كه به انسان نگاه بدبينانه و تنها از منظر غرايز و شرور ضمن اين. داده شود عمومي ترجيح
به مردم با نگاه احترام و با حسن ظـن و بـا    .دانسته استزشت را محور تالش اجتماعي و خدمات اجتماعي ن

  .شوديابد و قابل توجيه ميو منبع و مرجع درستي مي متكّا ،فرضيه پژوهش و از اين رو. اعتماد نگريسته است
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