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  )ره(خمينيامام عقالنيت حاكم بر سيرة نظام؛ نتيجهمصلحتتشخيص مجمع 
  )ارائه مقاله در بخش دانشجويي كنگره(

  
  1گوجواد حق

  
  چكيده
قـرار   مورد نقـدها و تفاسـير گونـاگوني    گيرد، مصلحت به عنوان يكي از مفاهيمي كه همواره مورد مناقشه قرارگرفته و ميعنصر
كـه بتوانـد تـداوم نظـام      ز پيروزي انقالب اسالمي و لزوم تدوين قوانيني مبتني برمـذهب شـيعه و قـانون اساسـي    پس ا. گرفته است

اي از موارد، به ويژه در مواردي كه قانون بر اسـاس مصـلحت   جمهوري اسالمي ايران را تضمين نمايد شرايطي ايجاد شد كه در پاره
در چنين شرايطي امام خميني براي حل چنين . آمدي اسالمي اختالفاتي پيش ميشد بين شوراي نگهبان و مجلس شوراوضع مي نظام

اين نهـاد ايـن سـؤال     ژه با داشتن شناختي حداقلي از كاروي. مشكالتي دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادرفرمودند
بـا اسـتناد بـر چـه اصـلي دسـتور       داشتند  تأكيدم امام خميني كه همواره بر اجراي احكام و قوانين مصرّحه در اسال ،گرددتداعي مي

دهـد  تشخيص مصلحت نظام را كه در شرايطي حتي حكم به تعطيلي موقت برخي احكام ثابـت و پايـدار اسـالم مـي     تشكيل مجمع
  صادر فرمودند؟

هـاد مجمـع تشـخيص    امام خميني بوده است، تشـكيل ن  در اين پژوهش با تأكيد بر آنكه عقالنيت همواره جزء الينفكي از سيره
اصـيل چـه در دوران    سنجي همواره جـزء الينفكـي از اسـالم   آن عقالنيت دانسته و با تأكيد بر آنكه مصلحت مصلحت نظام را نتيجه

امـور   حضرت امام بوده است بر اهميـت روزافـزون عامـل عقالنيـت در اداره     و به تبع در سيره) ع(و چه در دوران علي) ص(پيامبر
-ايراني را در به حاشيه رانده شدن عقالنيت در بسياري از امور دانسته بسياري از مشكالت فعلي جامعه ورزيده و ريشه جامعه تأكيد

  .ايم
  .شيعه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحتاساسي، مذهب، عقالنيت، قانون، سيره)ره(امام خميني: كليدي نواژگا

                                                            
   jhaghgoo@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد رشته روابط بين الملل دانشگاه تهران؛ 1 -
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  مقدمه

اي كه هم بر رفتارهاي فردي آدميان تأثير به گونه ؛اي برخوردار استهمصلحت در فقه شيعه از جايگاه ويژ
دار است و هم در  مفهوم مصلحت هم در غرب سابقه. دهدگذارد و هم نظام سياسي و اجتماعي را شكل ميمي

 اما اين مفهوم در نگرش سياسي و حكومتي شيعي ؛هاست كه مورد مالحظه و مطالعه بوده استاهل سنت قرن
اي كم سابقه و نوظهور است و به صورت كامالً مشخص و محـوري در جمهـوري اسـالمي ايـران و از      دهپدي

نبوي و  سيره. قرار گرفته است تأكيدمورد بحث و  ـ  هاي آخر عمرشان هم در سال آنـ  )ره(سوي امام خميني
بردنـد و بـه   بهـره مـي   دهد كه پيشوايان دين از مصالح اجتماعي، سياسـي، اقتصـادي و نظـامي   علوي نشان مي

امام خميني پس از نظام سياسي نبـوي و  . كردندمقتضاي مصلحت جامعه، از تجارب و فنون بشري استقبال مي
علوي، براي اولين بار به اجراي گفتمان مصلحت در نگرش سياسي و حكومتي شيعه پرداخـت و توانسـت بـا    

. هـاي معاصـر را مرتفـع نمايـد    اي از چالش پاره ،راناستمداد از اين گفتمان در نظام واليي جمهوري اسالمي اي
باشـد و كارآمـدي   اي مهم در فقـه و اجتهـاد واقعـي مـي    امام خميني به عنوان مسئله مصلحت نظام در انديشه

در حقيقت بـدون جريـان   . حكومت و فقه نيز با در نظر داشتن دو عنصر زمان و مكان در استنباط احكام است
بلكه حكومت مواجه بـا نقـاط كـور و     ،نه تنها خالف مصلحت نظام عمل خواهد شد ،داين دو عنصر در اجتها

  .هاي فراوان خواهد گرديد بست بن
يك از اصول اين قانون به صراحت نـامي از  در هيچ ،قبل از بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

چـه بـه مصـلحت نظـام و مـردم باشـد در       تفكر رايج در آن زمان اين بود كه هر. مصلحت نظام برده نشده بود
نخسـتين  . مانـد انديشي ديگري باقي نمـي  جايي براي مصلحت ،بيني شده است و در نتيجهاحكام اسالمي پيش

توان فقـط از   زماني خودنمايي كرد كه نمايندگان مجلس در عمل مالحظه نمودند برخي مسائل را نمي ،مشكل
س و شوراي نگهبان و فعال شدن اين دو نهاد، جريـان قانونگـذاري   با تشكيل مجل. طريق احكام اوليه حل كرد

قـوانيني را   ،كشور با مشكالتي مواجه شد؛ مجلس بنا به نيازهاي قـانوني كشـور و بـه منظـور حـل مشـكالت      
كرد و شوراي نگهبان در مقام انجام وظايف قانوني خويش مصوبات را مغـاير بـا شـرع يـا قـانون      تصويب مي

مجلس بـه هنگـام بررسـي مجـدد مصـوبه بـه اسـتناد        . دادمصوبه را به مجلس عودت مي و اساسي تشخيص،
رو بـه   از اين. شدورزيد و تسليم نظرات شوراي نگهبان نميخود اصرار مي بر مصوبه» مصلحت«يا » ضرورت«

-يچ راهرفـت از آن هـ   بستي پديد آمد كه براي برون بيني شده در قانون اساسي بنلحاظ ساختاري و روند پيش

اگرچه بروز چنين وضعيتي استثنايي و غيرمعمول و حتي نـادر بـود   . بيني نشده بودحلي در قانون اساسي پيش
بست مزبور در خصوص قوانين اراضي شهري در آغاز كار و بروز بن. اما به لحاظ اهميت غيرقابل اغماض بود

ات ناشي از اين مقام به حل اين مشـكل پرداختنـد؛   و قانون كار، امام خميني به عنوان ولي فقيه به استناد اختيار
كـدام از كـارگزاران حكـومتي در اسـالم      كه هيچ امام با اشاره به اين. ولي احساس شد كه بايد تدبيري انديشيد

توانـد در موضـوعات   تواند به نظر و رأي خود مستبد باشد به اين موضوع اشاره دارد كه حاكم اسالمي مينمي
سـران نظـام در سـال     سرانجام و به دنبال نامه. و يا صالح حوزه حكومتي خود عمل كند طبق صالح مسلمين

با طرح موضوع بـازنگري  . ريزي كردمجمع تشخيص مصلحت نظام را پايه 1366، امام خميني در بهمن 1366
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 در قانون اساسي، نهاد مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسي گنجانده شد و بـدين ترتيـب بـه يـك نهـاد     
  .قانوني و هميشگي تبديل گرديد
امام خميني با تأكيدي كه همواره بر اجراي قوانين و احكام  :گردد آن است كه سؤالي كه در ذهن تداعي مي

سنجي در امور حكـومتي آن   اصلي آن مصلحت اسالمي داشتند چگونه تن به تشكيل مجمعي دادند كه كارويژه
است و بنا بر مصلحت برخي احكام اوليـه و ثابـت اسـالم را هـم      بر اساس مقتضيات زماني و مكاني بوده هم
امـام خمينـي متجلـي     تشكيل چنين نهادي، تحت تأثير كدام ويژگي از سيره. تواند به شكل موقت لغو نمايد مي

  سنجي از كجا برخاسته است؟ اين مصلحت گرديده است؟
كدام از اين آثار بـه چرايـي    ت اما در هيچتحرير درآمده اس پيرامون موضوع مصلحت آثار متعددي به رشته

-از همـين . امام خميني به ويژه در دوران بعد از انقالب اسالمي پرداخته نشده است وجود اين عنصر در سيره

هاي امام خميني خالء اساسي در اين حوزه بـه چشـم   روي و با توجه به اهميت روزافزون پرداختن به انديشه
اي و اينترنتي بـه واكـاوي ايـن موضـوع     هش ما با استفاده از منابع گوناگون كتابخانهفلذا در اين پژو .خوردمي

 ،تحقيق خود را بـا داشـتن ايـن مفـروض كـه      براي ورود به بحث با توجه به مشاهدات خود فرضيه. پرداختيم
  :ايمباشد، سامان دادهنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام گوياي رفتاري مبتني بر عقالنيت مي كارويژه

  .بوده است) ره(امام خميني عقالنيت حاكم بر سيره تشكيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام نتيجه
تحقيـق، سـاختار پـژوهش خـود را در چنـد بخـش        براي واكاوي پيرامون سؤال اصلي تحقيق و آزمون فرضيه

  :ايمسازمان داده
  )مصلحت، عقالنيت، سيره( ها تبيين و تعريف واژه -
 لحت در تفكر اسالمي و غربيبررسي عنصر مص -

 بررسي عقالنيت از ديدگاه اسالم و غرب -

 )ره(امام خميني مصلحت و عقالنيت در سيره -
 گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام سير تاريخي شكل -

 )آزمون فرضيه(امام خميني عقالنيت حاكم بر سيره مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ نتيجه -
  گيرينتيجه -

  

  )النيت، سيرهمصلحت، عق(ها تبيين واژه
تطور  دستخوشچه بسيار واژگاني كه در طول زمان . ها ناميدبه راستي عصر كنوني را بايد عصر تبيين واژه

بنـابراين  ). 11، ص1378تقـوي،  (آنان تنها نامي و اسـمي بـاقي مانـده اسـت      اوليه اند كه از واژهو تحول شده
  .از مفاهيم مرتبط بپردازيم شايسته است كه قبل از هرچيز به تعريف و تبيين الزم
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  مصلحت

در اين صورت، . مصلحت در لغت به معناي منفعت و در مقابل مفسده به معناي مضرت و زيان آمده است
يـا جمعـي در آن باشـد، اسـت      مصلحت به معناي مناسب، مقتضي، درخور و شايسته، آنچه صالح شـخص و 

  ).1356سعيدي پور و آذينفر، (سايش تعبير شده استخير و آ در جاي ديگر مصلحت مايه). 1345دهخدا، (
 واژه. ماننـد منفعـت اسـت   معنـا   و به لحـاظ وزن اند مصلحت، كه اهل لغت مصلحت را تعريف كرده چنان

مصلحت يا اسم مكان به معناي جايگاه و مكان صالح است و يا مصدر ميمي است به معنـاي صـالح ديـدن و    
طـور در   باشد و هميناش به معناي اصالح است كه ضد آن افساد مييهمچنين در مفهوم مصدر. حسن داشتن
  ).13، ص1378تقوي، (است » مصالح« يك معنا مفرد

در تعريف ديگري از مصلحت آمده است كه مصلحت در اصطالح علماي شريعت عبارت است از منفعتي 
، 1371مرعشـي،  (داده اسـت   كه شارع مقدس آن را براي حفظ دين و نفوس و عقول بندگان مورد توجه قرار

  ).12ص
با مراجعه بـه متـون قابـل    ، در اصطالح، اگر در لغت به آساني قابليت تعريف داشته باشدمصلحت، مفهوم 

كند و يا با توجه به خصلت مفاهيم علوم انسـاني   حصول تعريفي از آن نيامده است كه كار مطابقه را دشوار مي
  ).1385منصورنژاد، ( اصالً ممكن نيست »جامع و مانع«و  »حد تام«تعريف به 

  

  عقالنيت
برخـوردار    اي و شايسـته   رفيع  از جايگاه  در مجموع هميشه  زمين  مغرب  و فرهنگ  در تفكر اسالمي» عقل«
  غرب  خصوصاً ـ  زمين  و مغرب  اسالمي  در دو فرهنگ  ممدوح  حقيقت  از اين  كه  و تحليلي  است اما تلقي  بوده
ديگـر    همراه  به  عقل. دارد  ي جد  تعارض  و در مواردي  تفاوت خورد، با يكديگر مي  چشم  به ـ  نسانساز ر  پس

همچون، عقلـي، عقالنـي، عقالنيـت،    ) التين  هاي در زبان  آن  هاي و معادل  و عربي  در فارسي(  آن  لغوي  شقوق
  كـه   نيست  كنند، اما معلوم مي  را افاده  و مشخصي  روشن  نسبتًا  مفاهيم  اول  در نگاه  كه با اين  و معقول  عقلگرايي

و   عقـل   ماهيـت   بمانـد، در بـاب    محفوظ  همچنان  آن  و روشني  بيشتر شود، وضوح  ها كاوش آن  اگر در ماهيت
  بـه  .نمود  مل تأ  توان مي  شناختي و هستي  شناختي  معرفت  از دو ديدگاه  زمين  و مغرب  در تفكر اسالمي  عقالنيت

  آن  معرفتي  نمود و نقش  تفحص  و عقالنيت  از عقل  انساني  علوم  تئوريك  هاي در تحليل  توان مي  ديگر، هم  بيان
نظـر    عقالنيـت، عطـف    خارجي  تحقق  و نتايج  و لوازم  و عوارض  سير تاريخي  به  توان مي  كرد و هم  را ارزيابي

عقالنيـت موجـود اسـت،     عقل و به تبع در زبان فارسي در تفاسيري كه از قوهاما ). 1387پايگاه قبسات، ( كرد
احساسـات انسـاني اسـت     كننده دانست كه مميز نيك و بد، خير و شر و تعديل اينفسانيرا نيروي توان آنمي

فسـير  قائل شدن بـين تفسـير اسـالمي از عقالنيـت و ت     تمييزدر اين پژوهش با ). سعيدي پور و آذينفر، پيشين(
امام خميني پرداخته خواهد شـد، امـا    غربي آن در ادامه به شرح و بسط آن از دو ديدگاه و جايگاه آن در سيره

ايـم معنـايي اسـت كـه     اين نكته واضح است كه معنايي كه ما در اين پژوهش از مفهوم عقالنيت استنباط نموده
در غرب كه تنها معنـاي عقالنيـت ابـزاري را در بـر     تر از معناي عقالنيت  اسالم بدان تكيه دارد و معنايي وسيع
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عقالنيـت معرفتـي،   (معناي مفهوم عقالنيت در اسالم بر سه سـطح عقالنيـت   . گيرد در خود جاي داده استمي
  .هاي ديگر خواهد آمدمبسوط آن در بخش تكيه دارد كه شرح) عقالنيت اخالقي و عقالنيت ابزاري

  

  سيره
و  يدر اصـطالح منطـق عملـ    رهيسـ . داشتن است انيرفتن و جر يبه معنا ريدر لغت از كلمه س رهيس واژه

  . انسان است يزندگ يو راهنما ستين رييقابل تغ ياضير نياست كه همچون قوان ياصول عمل
. كـردن  راه رفـتن و گذشـتن و عبـور    نيدر زم ن،يزم يحركت در رو يعني ريس: سدينو مي ياصفهان راغب

انسـان را   نوع رفتار و كردار و عملكـرد  ،ه انسان دارد، نوع خاص حركت انسانك يحالت و روش يعني» رهيس«
  . نديگو» رهيس«

» يالنبـ  رهيسـ « خـود را  خيانـد، تـار   او كتـاب نوشـته   يو روش زنـدگ ) ص(اكـرم  امبريكه درباره پ يمورخان
  ).1377پايگاه حوزه، اسفند( است يو رفتارشناس يشناس سبك يبه معنا يشناس رهيس. اند دهينام

  

  بررسي عنصر مصلحت در اسالم و غرب
كه اساسـاً ايـن عنصـر داراي     باشد، اما ايندر واقع توجيهي بر چگونگي و شكل عمل مي» مصلحت«عنصر 

هـاي مختلـف از ايـن واژه     قرائت. چه عللي استوار است، خود جاي انديشيدن دارد چه ماهيتي است و بر پايه
انـد و  توسل جسـته » سود تجربي«داران مدرنيته در تفسير اين واژه به عنصرطرف. دهدماهيت اعمال را تغيير مي
با چنـين داوري سـودانگارانه،   . دانندمصلحت بيرون مي سود تجربي نباشد را از دايره هر عنصري كه برآورنده

ح اصـال «پس ناگزير ديـن نيـز بايـد در فراينـد    . ها و احكام ديني با مصلحت فرد در تعارض است غالب ارزش
از سوي ديگر اهميت مصلحت در حكومت دينـي  . مصلحت فرد و جامعه باشد ، دنيوي شود تا برآورنده»ديني

هاي دنياي معاصر و مقتضيات جهاني كنوني است، ديدگاهي بـوده كـه    و جايگاه واليت فقيه كه ناظر بر بحران
  ).9، ص1379خسروپناه، (فقه سياسي شيعه به نوعي بر آن پافشاري كرده است 

 ياريگوناگون در بس يها به مناسبت هانيفقو  سرچشمه گرفته است نياز متن د مصلحتدر تفكر اسالمي، 
 »مصـالح مرسـله  «بـه نـام    يباب خود يفقه يها اهل سنّت در كتاب يفقها. اند فقه از آن سخن گفته يها از باب
ـ احكـام پا  بـه  يابيدسـت  يبـرا  ينبعـ آن را م ،نيمع يشرع ليبه هنگام نبود دل ،از آنان ياريبس. اند گشوده و  داري

 داريو ناپا دارياحكام پا: اند در فقه از دوگونه حكم و مصلحت سخن گفته زين عهيش عالمان .اند قرار داده داريناپا
ـ پا يمصلحت ،ثابت احكام .داريو ناپا داريو مصلحت پا ـ اي و دارنـد كـه زمـان و مكـان و جامعـه      داري را در  ژهي

بـه  . اي هستند به گونه يدارند كه در هر زمان و هر مكان داريناپا يمصلحت ،م دگرگون شوندهاحكا .رنديگ يبرنم
  ).1377پايگاه حوزه، تير( نديوگ مي زين ياحكام حكومت ،دسته از احكام نيا

گفتمان مصلحت و معناي دقيق آن در مكتب فقه تشيع با گفتمان مصلحت در فقه اهل تسنن تفاوت جدي 
سياسـي اسـالم، پـس از رحلـت پيـامبر از تئـوري        اختالف شـيعه و اهـل سـنت در عرصـه     گرچه مبناي.دارد

گرفت و تشيع بدان واكنش نشان داد، با اين وجـود فقهـاي شـيعه از    نشأت جويي  انديشي و مصلحت مصلحت
ديرباز به عنصر مصلحت در فقه عنايت داشته و جايگاهي متفاوت با مصلحت اهل سنت براي آن قائل شـدند  

  ).12سروپناه، پيشين، صخ(
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هر چند در معناي مصلحت و تعريف آن اتفاق نظري وجود ندارد، اما برخـي از فقهـاي شـيعه در تعريـف     
مصلحت عبارت است از آنچه كه با مقاصد انسان در امور دنيوي يا اخروي و يا هر دو،  ،اند كهمصلحت آورده

با وجود اخـتالف   ).3، ص1381هاشمي، (ضرري باشد  آن به دست آوردن منفعت يا دفع موافق بوده، و نتيجه
توجه شده است و هـم  » دنيوي« اشتراك در تعريف مصلحت اين است كه در معناي آن، هم به جنبه نظر، نقطه
مصلحت تـدبيري اسـت    ،توان گفتدر يك تعريف جامع از مصلحت در امور حكومتي مي .»اخروي« به جنبه

يت منافع معنوي و مادي جامعه اسالمي در راستاي اهداف شرع مقـدس اتخـاذ   كه دولت اسالمي به منظور رعا
مصلحت و مفسده مقدم بر حكم شرعي  ،شيعه و معتزله برخالف نظر اشاعره در انديشه ).5همان، ص(كند  مي
ملزمـه،   باشند، به اين معنا كه به خاطر وجود مصلحت ملزمه، امري واجب شده و بر اساس وجـود مفسـده  مي
آيـد،  هر فعلي در پي حكم شرعي به وجود مي اشاعره معتقدند كه مصلحت و مفسده. ري تحريم گشته استام

  ).61-62تقوي، پيشين، صص(يعني حكم شرع مقدم بر مصلحت و مفسده است 
در اصول و مباني فقهي اهل سـنت، يكـي از منـابع اجتهـاد بـراي تحصـيل و اسـتنباط حكـم كلـي الهـي           

 پـذيرد، مصـلحت  صورت مـي » فقدان دليل شرعي معين«تمسك به مصلحت به وقت است و چون » مصلحت«
حـال آنكـه آنچـه مشـهور در اصـول فقهـي شـيعه         ؛از دليل نام گرفتـه اسـت   رهاي، به معناي آزاد و »مرسل«
» تاثبا« ، در مقام»ثبوت« االمري در مقامباشد، در عين تأكيد بر مصالح و مفاسد نفساماميه مي شيعه» خصوصاً«

  ).12همان، ص(گيرد  استنباط حكم كلي الهي قرار نمي نيز آن مصلحتي كه مفيد علم نباشد پشتوانه
كنيم كه حضرت در آن موارد برحسب اهللا را مشاهده ميهاي فراواني از احكام رسولدر تاريخ اسالم نمونه

موده و احكام خـويش را صـادر   گيري ناند تصميمموقعيت و شرايط ويژه، زمان و مكان خاصي كه در آن بوده
توان به اين مورد اشاره داشت كه پيامبر به اصحاب خود فرمودنـد اگـر دشـمنان از    به عنوان نمونه مي. اندكرده

اين حكم در موقعيت خاص و محدودي از زمان . كار را انجام دهيدشما خواستند كه به پيامبر بدگويي كنيد اين
همچنـين يكـي از   ). 84همـان، ص (اهللا در آن زمان صادر گشـت  ران رسولبود و با در نظر داشتن مصلحت يا

مسـلمانان   مواردي كه در قرآن كريم حكمي تغيير يافته و به جهت مصلحت ابدي و نيز مصالح عصري جامعـه 
همان، (مصلحت موقتي آن زمان ترك شده و حكم جديدي عنوان شده است، مسئله تغيير قبله مسلمانان است 

  ).79ص
ـ پا يمصـلحت  همـه ، به مردم ابالغ شده است يبه عنوان وح) ص(اسالم امبريپ يكه از سو ييرهادستو ر داي

در تزاحم با حكم اهم قـرار   ايمگر موضوع آن دگرگون شود و  ؛گونه احكام راه ندارد نيدر ا يدارند و دگرگون
ـ بـه ا  نـاظر ، »امهيالق ومي يال و حرامه حرام ابداً امهيالق ومي يحالل محمد حالل ابدا ال« فيشر ثيحد. رديگ  ني

و  شـامدها يبـا توجـه بـه پ   ) ع(امامان معصـوم  گريد ايكه آن بزرگوار و  ييدستورها يول. بخش از احكام است
است كه مصلحت  ستهيعمل به آن دستورها با ياي دارند و تا هنگام و برهه داريناپا يمصلحت ،اند داده دادهايرو
  ).1377پايگاه حوزه، تير( باشد يباق
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 ،زمـان خـود   يازهـا يبرابر ن، بر اساس مصلحتي، افزون بر ابالغ احكام اله) ص(اهللا ر رسولحضو دوره در
بـه شـكل   ) ص(رسول اكـرم  يها يشياند از مصلحتديگر  جا به چند نمونه نياند كه در ا داشته انيرا ب ياحكام

  :ميكن اشاره ميمختصر 
بازداشتن مـردم از  ار، كردن مسجد ضر رانيو ،بن جندب هسمر يدرخت خرما دنيبر بر) ص(امبريپ دستور

ـ حكم بـه بر ، برياز ازدواج موقّت درجنگ خ ي، جلوگيرياهل واناتيكشتن و خوردن ح خـراب   ،درختـان  دني
ديگـر اقـدامات پيـامبر مبتنـي بـر       از جملـه  .…و وانـات يبازداشتن از شـكار ح ، رمجازيغ يها كردن ساختمان

  ).همان(كنيم چنيني از جانب ايشان برخورد مي خ اسالم به كرّات به اقدامات اينمصلحت بوده است كه در تاري
توان بـه  براي نمونه مي ات ايشان بنا به مصالح امت هستيم؛نيز به دفعات شاهد اقدام) ع(امام علي در سيره

عمل كردن بر فرمايد كه حضرت به مالك مي .اي داشتفرمان ايشان به مالك در خصوص گرفتن ماليات اشاره
دهندگان در نهايت به مصلحت خـود حكومـت خواهـد      دهندگان و رعايت مصالح خراج طبق مصلحت ماليات

بايسـت، بـه لحـاظ شـرايط     دهندگان به اين معني است كه حاكم جامعه ميبود و اين نگريستن در حال ماليات
ايشان توجه مالـك را بـه   ). 87-88، صصتقوي، پيشين(ها ماليات و خراج بستاند  زماني و امكانات مردم از آن
كنند تا گرفتن ماليات، چرا كه معتقدند كه گرفتن ماليات جـز بـه آبـاد كـردن ميسـر      عمران و آباداني جلب مي

  ).88همان، ص(نخواهد شد 
 يو اسـالم  ياز حقـوق مسـلّم اجتمـاع    …ازدواج و ،مسـكن  ر،كا ،شغل نشيانسان در گز اريو اخت يآزاد
: اند ستانده يرا از كسان اريحق اخت ي،مصالح اجتماع يكه برا ميخور برمي يبه موارد) ع(يان علاما در زم؛ است

، واجب كردن زكات بر اسب، ظاهر حالل هب يها اي كسب بازداشتن مردم از پاره ي،بازداشتن اهل ذمه از صرّاف
كشـتن  ، حـدود  ياختن اجراواپس اند ايبخشش و ، خراب كردن خانه مجرماني، طالق اجباري، ازدواج اجبار

پايگـاه حـوزه،   . ( …و رمحصـن يسنگسار غ، واداشتن احتكارگران بر فروش، حكم به مصادره اموال ،زن مرتد
  ).1377تير

هـاي مرتـدين و مانعـان زكـات و     امام علي وقتي نسبت به كيان اسالم احساس خطر كرد و قـدرت گـروه  
 ،و با اشاره به ايـن مـورد كـه ارتـداد مـردم از ديـن پيـامبر        مدينه را مشاهده كرد، با خليفه بيعت كرد محاصره
ناحق تشـخيص داد، بـراي    تر از تغيير در مسير واليت است، مصلحت را در آن دوره نزديكي با خليفه دردناك

  ).110خسروپناه، پيشين، ص(حفظ حقيقتي باالتر 
ثابت، به احكام متغير و مصـالح و مفاسـد    اسالم به عنوان دين جامع، كامل و خاتم اديان، عالوه بر بيان احكام

مادي و معنوي فرد و جامعه نيز توجه دارد و زماني كه مصلحت ضـروري و قطعـي كشـف گـردد، معنـي در      
بيند و حكومت اسالمي را به عنوان حكم اولـي مـورد تأكيـد و مقـدم بـر سـاير       تعطيلي موقت حكم اولي نمي
  ).16ص همان،(دهد احكام اوليه و ثانويه قرار مي

انديشمندان اسالمي بر اساس نيازهاي ثابت و متغير انساني، احكام اسـالم را بـه دو شـعبه ثابـت و متغيـر      
ابزارهـاي  . احكام ثابت بـه نيازهـاي ثابـت و احكـام متغيـر بـه نيازهـاي متغيـر ارتبـاط دارنـد          . اندتقسيم كرده
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باشـد و ابـزار   ام و اختيـارات حكـومتي مـي   قانونگذاري متغير در شريعت اسالم، احكام ثانويه و همچنين احك
  ).57همان، ص(قانونگذاري ثابت، احكام ثابت شريعت است 

شارع مقدس اسالم، بايدها و نبايدها در انجام اعمال انسان را تحت عنوان احكـام شـرعي تعريـف نمـوده     
شـرعي بـه احكـام     تقسيم احكـام . توان در مورد احكام شرعي در نظر گرفتمختلفي را مي بنديتقسيم. است

بندي كاملي باشد ليكن با توجه به ويژگي احكام حكومتي، احكام شـرعي در سـه   تواند تقسيماوليه و ثانويه مي
  ).41-42، صص1381فقيه، (شود حالت اوليه، ثانويه و حكومتي تعريف مي

  

  احكام اوليه
همـان،  (رديـده اسـت   اين احكام بر حسب مصالح و مفاسد ذاتي هر فعل توسـط شـارع مقـدس تعيـين گ    

 ها عنوان اولي و افعال مكلفان است؛ مانند وجوب نماز و زكات و نظاير آن كه به وسيله ، و موضوع آن)42ص
قابـل رفـع   ) نه تغييرحكم و بقـاي موضـوع  ، براي نمونه، حرج و الضرر به عنوان تبديل موضوع(احكام ثانويه 

علي به طور ذاتي ثابت است پس احكام اوليه نيز از چون مصالح و مفاسد هر ف). 287، ص1369گرجي، (است 
واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح، از احكـام اوليـه    گانة پنجتكاليف . پيش تعيين شده و تغييرناپذير هستند

بـه عنـوان   . گيـرد افعال انسان بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه در چارچوب آن قـرار مـي   اسالم است كه همه
مسلمان در ماه رمضان روزه گرفتن است و يا حكم اولي خوردن گوشت مردار حرمت اسـت  حكم اولي  ،مثال

  ).42فقيه، پيشين، ص(
  

  احكام ثانويه 
گردنـد  كنـد، وضـع مـي   احكام ثانويه در حالتي خاص و استثنايي كه حكمي با حكم اوليه مغايرت پيدا مي

وقتي كـه در  . يابدحاالت خاص فعليت مي احكام ثانويه بر حسب شرايط ويژه و). 82، ص1366آذري قمي، (
مكلف، امكان عمل به حكم اوليه را ندارد و يا به علت مشكالت و موانعي التزام بـه حكـم    ،اثر شرايط خاصي

براي نمونه، حكم اوليه، حرام بودن مردار است؛ ولـي اگـر انسـان از    ). 42فقيه، پيشين، ص(اوليه ممكن نيست 
  ).آذري قمي، پيشين(شود گيرد خوردن مردار بر او حالل مي شدت گرسنگي در حال مرگ قرار

  

  احكام حكومتي
بيني شده، طبق مصالح عمـومي، بـراي   گردد كه ولي امر جامعه، بر مبناي ضوابط پيش به احكامي اطالق مي

هـاي دولتـي و غيردولتـي بـا مـردم،       حفظ سالمت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سـازمان 
گرجـي،  (دارد ها با يكديگر در مورد مسائل فرهنگي، اقتصـادي، اجتمـاعي و سـاير مسـائل مقـرر مـي       زمانسا

تـر احكـام ثانويـه     رسد حالت وسيعاحكام حكومتي نيز در چارچوب احكام شرعي است و به نظر مي). پيشين
بلكه به اقتضاء  ،شودي نميبينمصالح و عناوين عارضي از قبل پيش ،با اين تفاوت كه در مسائل حكومتي ؛باشد

در واقـع حكـم حكـومتي،     .شـود فقيه مشخص و با توجه به احكام اسالم، حكم آن صادر مي زمان توسط ولي
منوط به وجود مصلحت اسالم و مسلمين است و الزم نيست حتماً يكي از عناوين ثانويه نظيـر عسـر و حـرج    

بيني نباشد و احكام آن نيز توسـط  است قابل پيشموضوعات حكومتي ممكن ). 43فقيه، پيشين، ص(پيش آيد 
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صدور اين احكام از اختيارات ولي فقيـه اسـت كـه بـا     . شارع مقدس به طور مشخص از قبل تعيين نشده باشد
بـه عبـارت ديگـر    ). همان(احكام حكومتي است  مصلحت نظام از جمله. شودتوجه به مصالح جامعه انجام مي

احكـام اوليـه توسـط    . شوندمسلمين صادر مي المي بر اساس مصالح جامعهاحكام حكومتي از طرف حاكم اس
و احكام ثانويه بر اساس ضـرورت و احكـام حكـومتي مبتنـي بـر       دائميشارع مقدس بر اساس مصالح كلي و 

احمـدي،  (به عبارت ديگر، متعلق حكم حكومتي، همان مصلحت است . گردند اسالمي صادر مي مصالح جامعه
  ).38، ص1383
. جامعـه باشـد   يمعنو ايو  يكه به سود و صالح ماد يهر كار يعني ،اسالم ديمصلحت از د ،اساس نيا بر

ـ از ا ؛است يو كمال انسان يبرآوردن سعادت اخرو ،اسالم ياصل يريگ البته جهت در گـاه برخـورد و    ي،رو ني
ـ ا بـا  .شوند داشته مي شيپ يبر ماد يمعنو يها مصلحت، ها انبوه شدن مصلحت مفهـوم مصـلحت در    ،انيـ ب ني

ـ عنومو  امـت يق ،به خـدا  يچون باور ،آنان. دارد يجوهر يناسان ي،ماد يها مكتب گريبا د ،اسالم  ،ندارنـد  تي
 ،مصـلحت  ،اسالم دگاهياز د يول ،كنند مي ريتفس يماد يها انيمصلحت و مفسده را تنها در چارچوب سود و ز

دنيوي، هدف نهايي مكاتب سكوالر است، ولـي در فقـه   گرايي و منفعت  مصلحت .ستيني ماد يسودها ژهيو
  ).160-161خسروپناه، پيشين، صص(شيعه هدف نهايي قرب الهي است 

  
  بررسي عقالنيت از ديدگاه اسالم و غرب

بنـدي  دسـته ) عقالنيت معرفتي، عقالنيت اخالقي و عقالنيـت ابـزاري  (اگر عقالنيت اسالمي را به سه سطح
فوق تنها به سومي اكتفا كرده است و به همين علت ما آن را عقالنيتي ناقص  سه حوزهكنيم، عقالنيت غربي از 

  ). 107-108، صص1378ازغدي، (دانيم و ناتوان از تفسير جهان و انسان و حيات مي
 )نيت در مقياس كليعقال( عقالنيت معرفتي -1

در تنظيم » عقل«ن و جاللت حيات و موقعيت حساس و استثنايي انسان در آن و شأ شناخت فلسفهمنظور، 
و يـا  » حكمـت «عقالنيت به  اين سطح و مرحله ).107همان، ص(است  انسان با جهان و با خداي متعال رابطه

نيز تعبير شده است كه البته باالتر از سطح تجربه و علوم حسي است و عمـدتاً بـه معـارف    » عقالنيت بنيادين«
ايـن  . نيز تفـاوت دارد » فلسفه مصطلح«اما با ) برد ت نيز بهره مياگرچه از تجربيا(عقلي و شهودي مستند است

متمركـز اسـت و مهمتـرين و    ... شـناختي و  بينـي، الهيـات و انسـان    عقالنيت به ويژه در موضوعاتي چون جهان
. اسـت ) از جمله عقل ابـزاري (سازترين سطح عقالنيت و در واقع، شروع و بستر هرگونه تفكر ديگر سرنوشت

اشـاره بـه همـين هسـته     .... يات و روايات در باب عقل، علم، تفكر، تفقّه، فهم، شـعور، معرفـت و  بسياري از آ
بر خـالف تفكـر كليسـايي و نيـز     (دانند،عقالنيت دارند و ايمان اسالمي را ناشي از معرفت توأم با عقالنيت مي

همـان،  ) (اق نظـر دارنـد  اتفـ » عقـل و علـم و معرفـت   «از » ايمان و ديـن «تعريف ليبرالي كه هر دو در جدايي 
  ).113ص

 )ها عقالنيت و ارزش(عقالنيت اخالقي -2
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در تفكر اسـالمي مـا    ).107همان، ص(استانسان و معماري اخالقيات  در تنظيم رابطه» عقل«شأن منظور، 
و منافع آدمي، دعوت به نوعي تعـادل   لذايذبا سطح ديگري از عقالنيت نيز مواجهيم كه ضمن رسميت دادن به 

در تفكـر  . دهـد توجـه مـي  » سود«و » خود«تري از  نموده و به ابعاد وسيع» دنيا ـ آخرت «حظات ناظر به در مال
 ؛گـردد مي تر تر و جامع تر، كالن دقيقبه قوت خود باقي است با اين تفاوت كه » هزينه ـ فايده «اسالمي دستگاه 

مسئوليت باشد بـا سـود و ضـرر يـك      االهي و اختيار و يك موجود جاودانه كه داراي روح» سود و ضرر«زيرا 
اي حداكثر به مقـدار چنـد دهـه كنـد،     مادي و بدن طبيعي كه كليه محاسباتش را بايد معطوف به دوره» فنومن«

 ).119همان، ص(لزوماً و همواره يكي نيست بلكه احتماالً متضاد نيز خواهند بود 

يق ماكس وبر برجسته شد، كه با تحقيقات مفهوم عقالنيت به عنوان ويژگي كليدي مدرنيته مخصوصاً از طر
 حضور و وجود پديـده  ،او با چند شاخص. بخشيدمدرن به آن اعتبار مي گسترده در بسياري از نهادهاي جامعه

عقالنيت در رفتار بشري و امور اجتماعي را كشف نمود كه شامل طيفي از امور از جستجوي نظم به طور كلي 
 Nath). شـد قعيت از طريق مفاهيم دقيق تا دستيابي روشمند به اهداف عملي، مـي تا تفوق نظري فزاينده بر وا

Varma, 1980, p2)  آيد، تمدن غـرب بـر   گونه كه در تعريف عقالنيت از ديدگاه انديشمند آلماني برمي همان
قالنيت مـا  به عبارت ديگر، در تفسير انديشمندان غربي از ع ؛دركي محدود از عقالنيت استوار گشته است پايه

كنيم؛ گويي كه عقل فقط و تنها فقط در سـاختاردهي بـه تجربيـات    تنها به معناي ابزاري اين مفهوم برخورد مي
توانايي ابزاري، از هرگونه توانـايي ديگـري    هاي تجربي توانايي داشته و جزدهانساني و برقراري منطق بين پدي

ز مفهوم عقالنيت استوار گشته است كه آن معنـا جـايي   به بيان ديگر تمدن غرب بر اساس معنايي ا. تهي است
براي عقالنيت معرفتي و عقالنيت اخالقي كه شرح آن را آورديـم بـاقي نگذاشـته و تنهـا بـه وجـه ابـزاري از        

 :عقالنيت كه بدان اشاره خواهيم نمود محدود شده است
 ابزاريعقالنيت  -3

عقل در محاسبات معيشتي براي نيل به اقتصـادي   بيني و نقشگيري و نظم و پيش منظور، مهندسي و اندازه
عقل ابزاري در طول عقل بنيادين است و به حـد  ). 107ازغدي، پيشين، ص(شكوفا و تمدني آباد و مرفه است 

در توسـعه و تمـدن اسـالمي،    ). 112همـان، ص (كند شده و اعالم نشده از محتويات نظري آن تغذيه مي اعالم
حتـي اقتصـادي و   (هاي ها و كنش تصميم است و كليه» عقالنيت بنيادين«بوغ به عقالنيت ابزاري، مسبوق و مص

ايـن سـطح از عقالنيـت    ). همـان (آدمي، بايد به نحوي در عقالنيت بنيادين نيـز توجيـه داشـته باشـد     ) سياسي
 عقل«اين سطح از عقالنيت قشر ديگري از . شك الزم اما غيركافي است ترين سطح عقالنيت است كه بي عادي
. گيـرد را در بر مـي ) سياست مدن(است كه از معيشت خانوادگي تا اقتصاد ملي و نيز مسئله مديريت و » عملي

» عقالنيـت ابـزاري  «كه از آن، به » عقل و عقالنيت«از » توسعه«پردازان شناسان غربي و تئوري مراد اصلي جامعه
آوري اطالعـات كـافي، تجربـه و     ت، دقت، جمـع از ملزومات اين عقالني. اند، صرفاً همين است تعبير كرده... و

تك اين عناوين، صدها آيه و حديث در منابع اسالمي موجود  است براي تك... بيني و  گيري، پيش ، اندازهاستقرا
 ).124-125همان، صص(هايي برانگيخته است ترين تأمالت در چنين زمينه شك به دقيق است كه بي
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بشري معناي  ناتواني عقالنيت ابزاري محض در حل مشكالت جامعه هانديشمندان غربي نيز پس از مشاهد
همه جانبـه، از دو   اند، يورگن هابرماس در باب توسعهعقالنيت را بسط داده و ابعاد ديگري براي آن قائل شده

او معتقـد اسـت    .)عقالنيت ابزاري ـ تكنولوژيكي و عقالنيت فرهنگي (نوع عقالنيت سخن به ميان آورده است
هايي رسيده است و بايسـتي   و تكنولوژيكي به پيشرفت) عد اقتصاديب(كه تمدن غرب در باب عقالنيت ابزاري

، و )70، ص1383امانيـان،  (به اتمام رساند » عقالنيت فرهنگي«ناتمام مدرنيته را با گام برداشتن به سوي  پروژه
بزاري آنعد ااين خود شاهدي است براي نقص در محدود كردن عقالنيت در ب.  

 ،در اسـالم  :پيرامون اهميت عقالنيت در اسالم همين بس كه در منابع گونـاگون اسـالمي آمـده اسـت كـه     
عقـل   ها در سايه خيرات و بايسته ها همواره عقل آدمي است، به همهانسانيت به عقل است، مالك ارزشگذاري

 توان غلبـه كـرد،  روزگار جز با عقل نميتوان رسيد، هويت و قوام بشريت به عقالنيت اوست، بر مشكالت مي
  ... .عقل كليد قفل زندگي است و 

  .مواردي از اين دست كه فراوان است همگي بر اهميت عقالنيت در زندگي بشري تأكيد داردموارد فوق و 
  

  )ره(امام خميني مصلحت و عقالنيت در سيره
د به چه قلمروي است با اشـاره بـه ايـن    سنجي در امور مملكتي محدو كه مصلحت امام خميني پيرامون اين
را بر تمام احكام   اسالم است، آن اهللا و يكي از احكام اوليه رسول اي از واليت مطلقهموضوع كه حكومت شعبه

فرعيه حتي نماز و روزه و حج مقدم دانسته و براي حاكم اسالمي اين حق را كه هر امري را چه عبادي و چـه  
روزنامه جمهوري (ح كشور و اسالم باشد موقتاً لغو نمايد، به رسميت شناخته است غير عبادي بر خالف مصال

شود كه از ديدگاه ايشان، عمل بـه  گونه استنباط مي از مجموع سخنان امام اين). 12، ص1366دي  19اسالمي، 
ديـد  كه حكمي را ولي فقيه بـه مصـلحت مسـلمانان     مصلحت در اختيارات حكومتي محدوديتي ندارد و همين

ديـدگاه  ). 68هاشـمي، پيشـين، ص  (مقدم كند )اعم از احكام ثابت و متغير(تواند بر تمام احكام شرعي ديگرمي
زيرا بر اساس اعتقـاد شـيعه، نسـخ احكـام      ؛احكام دين نيست» نسخ«مطرح شده از سوي امام هرگز به معناي 

فقيه، اما تغييـر در احكـام حكـومتي     ثابت دين حتي توسط امامان معصوم نيز ممكن نيست، تا چه رسد به ولي
بـه عبـارت ديگـر حـاكم     ). 69همان، ص(اسالم بر مبناي ادله كتاب و سنّت، از اختيارات حاكم اسالمي است 

احكام ثابت را نيز تعطيل  ،اسالمي چنين صالحيتي را دارد كه بنا به مقتضيات زماني و مكاني و به شكل موقت
 )ع(به قتـل توسـط امـام علـي    » زن مرتدي«محكوم شدن  توان به نمونه مي براي. نمايد ولي حق نسخ را ندارد

زيرا بر اساس اتفاق نظر فقها حكم زن مرتد حبس است و نه قتل، اما بنا به تفسير شـيخ طوسـي    ؛اشاره داشت
هجـري در بسـياري از    220در سـال   )ع(امام جواد و يا. صورت گرفته است تمصلحبنا بر  )ع(اين عمل امام

همـان،  (، قـرار داد  )البته تنهـا بـراي همـان سـال    (اي را العادهاموال مردم اضافه بر خمس متعارف، خمس فوق
  ).75-76صص

امام خميني عنصر مصلحت را به عنوان روشي براي رسيدن به هدفي مهمتر در حكومتـداري مورد استفاده 
ژي سياسي از آن بهره بردند و اين استفاده روشي نيز از ناحيه شارع مقدس همچون قرار دادند و به مثابه استرات
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يعنـي  . ، تأييد گرديده اسـت ...عناصر ديگري چون اضطرار، عسر، حرج، تقيه، اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و
حضـرت  عملـي   اي را به حاكم اسالمي در صدور احكام حكومتي داده است و سيرهشارع مقدس چنين اجازه

ويژگي امام خميني در اين بود كه در عصر . رسول اكرم و امام علي و ساير پيشوايان دين نيز مؤيد اين ادعاست
-13خسروپناه، پيشـين، صـص  (غيبت، براي اولين بار اين عنصر را در ساختار حكومت اسالمي نهادينه كردند 

12.(  
ام حكومتي به قدري وسـيع اسـت كـه احكـام     آيد كه دايره احكاز مجموع سخنان امام خميني چنين بر مي

بـه همـين    .شك احكام حكومتي ولي فقيه به مصالح جامعه مقيد اسـت  البته بي. گيردثابت و متغير را در بر مي
حكم شرعي، قانوني است كه از سـوي خداونـد بـراي    ). 57-58همان، صص( دليل، زماني و مقيد خواهد بود

يكي از  ،امام خميني با تأكيد بر آنكه حكومت). 59همان، ص(ه است نظم بخشيدن به حيات انساني صادر شد
 20ج ،امـام صحيفه (داند و حج مي را مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه آن ،احكام اوليه اسالم است

  ).452، ص
 اي پيرامـون مسـئله مصـلحت عمـومي    ي در اشـاره رمطهـ  يمرتض ديشه استادامام خميني،  شاگرد برجسته

 اتيـ كنـد كـه مال   جـاب يثـروت ا  ليضرورت تعد ايجامعه و  يعموم يازهاياگر ن: كه باور است نيبر ا جامعه
ـ مالك و  كيتوان از  باشد مي ياگر مصلحت جامعه اسالم ايكار انجام شود و  نيا ديوضع شود با يتصاعد  اي
شـهيد  ( را انجام دهـد  ييارهاك نيتواند چن تر ميگبزر يمصلحت يبرا يحاكم اسالم. كرد تيسلب مالك يگروه

  ).85، ص1370مطهري، 
آمده از مصـلحت   انيسخن به م تيهر جا از وال عهيدر فقه ش. تر است له روشنئمس نيا ،»اتيوال«باب  در

  :سدينو مي ينيكه امام خم ييتا جا ،سخن رفته است زين
  .به مصلحت باشد دياست كه مق نيا يتيدر هر وال ياصل اول

 يروشنگربه هنگام  ،در مثل. دارد يترشيبه نگهداشت مصلحت تأكيد ب »هيفق تيوال«بحث در  امام خميني
  :سدينو ها مي حكومت گريو فرق آن با د يحكومت اسالم تيماه

 نيچن. خود عمل كند يصالح حوزه حكومت ايبرابر صالح مسلمانان و  ،ها تواند در گزاره مي ياسالم حاكم
ـ نظر حاكم هماننـد عمـل او با  . است يستگيبلكه عمل براساس صالح و شا ،ستين ياستبداد به رأ يارياخت  دي
  ).1377پايگاه حوزه، تير: به نقل از( مصلحت باشد رويپ

امام خميني به ويژه در بـاب   امري حياتي در سيره است كه عنصر مصلحت نيا يايگو ،شده اديهاي  نمونه
 يهـا  يو كاسـت  ازيـ بر ن آن را بنا ي،نيضرت امام خمكه ح ستين يزيچهر چند اين مسئله  .حكومتي بوده است

ـ در مـتن د  يگاهيبلكه جا ؛اسالم كرده باشد ياسيس شهيموجود در فقه وارد اند بـه   عهيشـ  يدارد كـه فقهـا   ني
ـ اسـ يس يريـ گ ميگـاه تصـم   چيكه ه نيا ليبه دل آن بزرگواران هتالب. اند از آن سخن گفته گوناگون يها مناسبت  ي 

ـ  ،ييهگشاارگسترده و  يها بحث ،آنان نبوده است اريختجامعه در ا يادار ـ وه ب در بخـش مصـلحت نظـام     ژهي
  .داد يعد عملدرآورد و به آن ب كيبحث را از صورت تئور نيبود كه ا نيامام راحل در ا يژگيو. اند نداشته
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بـه   شـود و لـيكن نظـر   جوامع بشري ديده مـي  خاستگاه مصلحت، عقل و تعقل است و ردپاي آن در كليه
تفاوت و تطور آن در شدت و ضعف دخالت اين مفهوم در جوامع مختلف دينـي و غيردينـي و حتـي تفـاوت     
حضور آن در جوامع مختلف ديني، بررسي اين مفهوم از نظر درون ديني و به طور خاص در حكومت شيعي و 

  . ن باب حاصل آيدتر در اي هاي دقيق واليت فقيه صورت پذيرفته است تا رهيافت با تأكيد بر نظريه
كند و عقالنيت بر لزوم حفظ نظام و برقراري نظم و انضباط اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج حكم مي

دهد كه نظم و سرپرستي جامعه به دست افراد ناصـالح يـا غيرآگـاه    گاه رضايت نمي از طرفي شارع مقدس هيچ
اين، عقـل بـه وجـوب اداره جامعـه توسـط فقيـه       بنـابر . به احكام الهي و مصالح اسالم و مسلمين قـرار گيـرد  

كند و آنگاه كه مصالح اجتماعي اسالم و مسلمين با يكي از احكام اوليه و ثانويه تزاحم الشرايط، حكم مي جامع
يابـد تـا مصـلحت مهمتـر     كه مصلحت قطعيه باشد به طور موقت حكم اولي يا ثانوي توقف مي پيدا كند، چنان
امام خميني كه مبتني بر عقالنيت اسالمي بوده است در يك مـواالت و ترتيـب    سيره عقالنيت در. ضايع نگردد

 شترا گذا» عقالنيت« پرسد و وقتي سنگ بنايمنطقي، ابتدا در يك پرسش اصلي و كالن از انسان و حيات مي
نشـيند و  مـي ) در راستاي عقائـد و فرهنـگ  (و مختصات و اهداف و مباني آن را معلوم كرد به تنظيم اخالقيات

در واپسين مرحله است كـه بـه   . پردازد ها و ابزار براي تأمين اهداف مادي و معنوي بشريت مي عاقبت به روش
هـاي محاسـباتي مـورد     دقـت  افتد و كليهحاجت مي» وسيله با هدف«عقالنيت ابزاري و كنش منطقي در تنظيم 

  .كندادعاي عقالنيت غربي را در اين مرحله لحاظ مي
 خميني امام .امام خميني را بايد عقالنيتي متفاوت از عقالنيت غربي دانست روي عقالنيت در سيرهاز همين
ـ د كه امام خميني با اعتقاد به اين. است گرفته يبهره م ارياز عقل بس ياسيس يها شهيدر فقه و اند اداره  يبـرا  ني

در عين حال اضافه كرده است كه ئه داده، ارا ها حوزه يو كامل است و احكام الزم را در تمام يبشر كاف يزندگ
از  توان يم دهيموارد كه حكم شرع به ما نرس يحكم شرع و عقل تالزم برقرار است، در برخ انيآنكه م ليبه دل

  . عقل مدد گرفت و آن را منبع قرار داد
 »قيـ تطب«ز آن و مهمتر ا »افتيدر« گاهيگسترده، فعال و سازنده در جا يعقل را در قلمرو) ره(حضرت امام

  . نشاندند يم
و منظـور از  . رود يبه سراغ كتـاب و سـنت مـ    ليبا ابزار تحل ر در ديدگاه امام، عقلي است كهافتگيدرعقل 

ـ ا. پـردازد مـي بـر مـوارد    ياسيس يقواعد فقه قيتطبدر اعتقاد امام خميني، عقلي است كه به  رگ قيتطبعقل   ني
  .است ـ يليعقل تحل اي ـ رافتگيدررد عقل ككار جهيخود نت يقواعد فقه
كرد ركـا  كيآنگاه نوبت به  ،كند يرا از كتاب و سنت استخراج م يقواعد فقه يليتحل يعقل با ابزارها ابتدا

را  ياسياز نبوغ و ابتكار حضرت امام در فقه س يبخش. شود يم ادي يقيكه از آن عقل تطب رسد ياز عقل م گريد
نبوغ و ابتكـار از آن   .مشاهده كرد يهمسائل روز در چند قاعده فق دادن حوادث و يدر جا يدر قدرت و ديبا

هـا   و آن شناخته يم يو متصلب مطرح در قواعد را به درست يا شهيبه ظاهر كل يها مالك تيواقع يجهت كه و
 يعنـ ي نياست و ا نهاده يم يفقه يا پوشش قاعده ريرا ز كيو سرانجام هر  هكرد يم يريروز ردگ لئرا در مسا

 يآنكه قواعد فقهـ  يكي :كرد ديدو كار با ،بر مسائل روز يجاودانه فقه عدقوا قيداشتن در تطب ييت و تواناقدر
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 ...و همچون قاعده مصلحت، قاعده عدالت، قاعده مشورت، قاعده الضرر ؛مطرح نزد امام را كشف كرد ياسيس
 ديبا كه نيا گريحضرت امام است و د يليكاركرد عقل تحل جهيقواعد نت نيا ؛گريها قواعد د و ده ياسيدر بعد س

ـ از ا كيهر  .اوست يقيكاركرد عقل تطب جهيروز همت گماشت كه نت لئقواعد توسط امام در مسا قيبه تطب  ني
منـد   بهره يگريد فرداز هر  شتريكه امام از آن ب زند يرقم م ياسيتوانمند را در فقه س يتيعقالن ،دو كاركرد عقل

و  هـا  يريـ گ به درون رفتارها و موضع ديبا. امام نانوشته است ياسيدر فقه س يعقالن دو كاركرد نيا .بوده است
پايگـاه حـوزه،   ( هـا پرداخـت   آن يبنـد  بـه دسـته   قيـ عم يرفت و با نگاه ياسياو در صحنه عمل س يگفتارها

  ).1379بهار
از عقل  يريگ بهره شانيا ياسيس شهيدر اند كردند؛ يم ميبر استفاده از عقل ترس يفراخ امام گستره حضرت

 يهـا  شـه ياند يعملـ  و تجربـه  ي،اسـ يس يهـا  از انقالب و ورود حضرت امام به عرصه پس. دارد يعيدامنه وس
معنا كـه   نيزدند، اما نه به ا يخود دست به بازنگر يدر روش استنباط شانيمستنبط از كتاب و سنت، ا ياسيس

تـر   شـفاف  يا نـه موارد را بـه گو  يبرخ اي ،بر آن افزودند يسابق خود را رها كنند بلكه عناصر يها شهيتمام اند
 سـر يم لگـر يتحلاستفاده از كتاب و سنت به كمـك عقـل   ايشان تأكيد كردند كه . مورد توجه و عمل قرار دادند

ـ را با) ع(تياهل ب يآنكه سنت عمل حيتوض. رديبهره بگ يخيتار عياگر عقل بخواهد از وقا ژهيبه و ؛گردد يم  دي
 ريمربوط به خودش به تفس رعص طيقرار داد و با توجه به اوضاع و شرا يخودش مورد بررس يخيبستر تار در
 ياسـ يس شـه يبـه اند  تـوان  يمـ  خيتـار  يها بخش گريموضوع و در نظر گرفتن د نياز مالحظه ا. ها پرداخت آن

 گرفتنـد،  يبهـره مـ   لگريتحلحضرت امام از عقل  كه نيبا توجه به ا ،مطلب نيبا توجه به ا. افتيدست  يمطلوب
ـ را مورد اصالح  ياست كه برخ يعياند و طب بوده زين گريد ياسيس يها شهيدر صدد محك زدن اند گمان، يب  اي

 شـه ياند شيافـزا  ريبـه نـاگز   ،يا انكار كرد كه در هر تجربه توان ينم ن،يبنابرا. اند داده يقرار م يو كاست شيافزا
  ).همان( مطرح است

خود در دوران حكمراني سياسي پس از انقالب  ا تأكيد مضاعف بر عقالنيت در سيرهدر همين راستا، امام ب
ـ  قـت يحق دررا كـه   »هنقش زمان و مكان در فقـ « اسالمي نسبت به دوران قبل از حكمراني، نظريه  لهئمسـ  كي

ـ كتب و روا يال فعال در البه ريكمرنگ و غ يبه صورتبود و  عهينهفته در فقه ش شـفاف   يبـه صـورت   بـود  اتي
بـا   سـه يكـه در مقا  چنـان  آورد؛به حساب  هينظر نيرا مبتكر ا شانيا توان ينظر، م نياز ا .سامان دادند ، ومطرح

ـ نظر نيتـر  و بـا پشـوانه   نيتـر  قيـ در ارتباط با زمان و مكان، دق شانيمعاصر نظر ا شمندانياند گريد اسـت و   هي
حضرت امام  .و و ماندگار نگه داردپاسخگ ،در بستر زمان با تكيه بر عقالنيت و به تبع اجتهاداسالم را  تواند يم
  .مطرح كردند استيس در عرصهبه ويژه ه را ئلمس نيا

  
  گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام سير تاريخي شكل

به فرمان خدا و از طريـق تصـريح پيـامبر بـه     ) ع(، حضرت علي)ص(در باور شيعه، پس از حضرت محمد
زده فرزند پاكش به جانشيني رسول خدا مفتخر گرديدند و در عصـر غيبـت   يا امامت منصوب شد و پس از او

رو پس از پيروزي انقالب اسالمي، تفكـر   باشند؛ از اين دار مقام رهبري جامعه مي الشرايط عهدهنيز فقيهان جامع
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منجـر  حكومت ديني به تدوين قانون اساسي و قوانين عادي بر اساس فقه شيعه و همسـو بـا آن    سازمان يافته
از پيـروزي انقـالب    پس ).10هاشمي، پيشين، ص(است شد؛ فقهي كه مهمترين منابع آن، كتاب، سنت و عقل 

اسالمي و لزوم تدوين قوانيني مبتني بر مذهب شيعه و قانون اساسي كه بتواند تداوم نظـام جمهـوري اسـالمي    
ويـژه در مـواردي كـه قـانون براسـاس      اي از مـوارد بـه   ايران را تضمين نمايد، شرايطي ايجاد شد كه در پـاره 

مجلـس  آمـد،  شد، بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي اختالفـاتي پـيش مـي   مصلحت نظام وضع مي
را  يديجد تيوضع رساند كه بعضاً مي بيرا به تصو ييها و طرح حيها، لوا با مالحظه ضرورت ياسالم يشورا

ـ   ها را محترم مـي  هدف نيگرچه هم زينگهبان ن يكرد، شورا مي يگذار هيپا ـ ا يشـمرد ول مصـوبات را   ليـ قب ني
مبنـا قـراردادن    يبـرا  زيـ اي ن فهيداد و وظ مي صيتشخ يقانون اساس ايخود خالف شرع  يقانون فيحسب وظا
  .ها نداشت ها و مصلحت ضرورت ،يو حكومت هياحكام ثانو

، الزام داشت نظرات خود را بـه  در كشور يقانونگذار وهينوع و ش لينگهبان به دل يشورا يمواقع نيچن در
بر مصوبه خود و عدم  ياسالم يتأكيد مجلس شورا .)عودت مصوبه مجلس(اعالم كند ياسالم يمجلس شورا

ـ  جـاد يآورد كـه ضـرورت ا  يرا به وجود م يطينگهبان شرا ينظر شورا نيمأت  يالخطـاب بـرا   نهـاد فصـل   كي
كنندگان  نيتدو ،ياسالم يس نظام جمهورأدر ر يروجود رهب با .داد نشان مي ريناپذ مصلحت اجتناب صيتشخ

ـ  اديدو نهاد  نيحل اختالف ب ياي برا جداگانه گاهيو جا التيتشك 1358در سال  يقانون اساس  ينـ يب شيشده پ
ـ    يباعث ورود مقام رهبـر  عمالً ،بود ديتكرار اختالف نظرها كه رو به تزا ينكرده بودند ول  يبـه مباحـث درون

ـ  يقانونگـذار  ميمستق ريله در مس و حضور معظم ديگرد روش مي كي نوانعه قوه ب كي  يطـور محسوسـ  ه را ب
بـر   يمبن) ره(ينيحضرت امام خم رانيا ياسالم يجمهور انگذاريبن يها دگاهيبا د يروش نيداد و چن مي شيافزا
 يها سالمورد بحث در  ينظرها اختالف .قوا تناسب نداشت فيو گسترده در حوزه وظا مياز ورود مستق زيپره

ـ  يشهر يدر دو موضوع قانون كار و قانون اراض عمدتاً يقانونگذار ينهادها يريگ نخست شكل از همـه   شيب
  ).1384پايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ( كرد دايظهور پ

، يكي از مهمترين عناصري هستند كه پس از پيروزي انقـالب  »فقه الضروره«و» فقه المصلحه« كه از آنجايي
ان توسط امام خميني، جنبه اجتماعي و حكومتي يافت و با عناوين مصلحت نظام، مصلحت اسـالم  اسالمي اير

مصـلحت نظـام بـر     صيتشـخ  مجمع، )124-125خسروپناه، پيشين، صص(و مصلحت مسلمين مطرح گرديد 
، رديـ گ كمـك مـي   گـران يكار از د نياو در ا يول ،است هيفق يمصلحت حقّ ول صيتشخكه  دگاهيد نياساس ا

نگهبـان   يو شـورا  ياسالم يكرد كه مصالح نظام از راه مجلس شورا نخست فكر مي ينيامام خم. كل گرفتش
كه قانون براساس مصـلحت نظـام وضـع     ييجاها ژهيوه ب موارداي از  نشد و در پاره نياما چن ،شود برآورده مي

بين رعايت مصلحت جامعه و  به راستي در دوراهي .آمد مي شينگهبان و مجلس اختالف پ يشورا نيب ،شديم
يك را بايد برگزيد؟ اين سؤال كه به طور جدي براي نمايندگان مجلـس   مصلحت مراعات احكام اسالمي، كدام

اندركاران امور اجرايي كشور مطرح شده بود، به طرح مسئله جديدي منجر گرديد كـه   شوراي اسالمي و دست
). 24، ص1380ارسـطا،  (معروف شد » تشخيص مصلحت نظام«اي كه بعدها بهتا آن زمان سابقه نداشت؛ مسئله

  :اي به امام نوشتند و در نامه، كار را از امام خواستند كارگزاران نظام چاره
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ـ  ،رديـ گ گوناگون انجـام مـي   يها يو كارشناس يزنيقانون را كي بيتصو يبرا …«  ،بيتصـو  پـس از  يول
  »كرد؟ ديچه با ،ستينگهبان حاضر به تأييد آن ن يشورا
  :را صادر فرمودندمصلحت نظام  صيمجمع تشخ ليتشك ردستو ،درخواست نيدر پاسخ به ا ينيخم ماما
ـ ا صينظركارشناسان كـه در تشـخ   ريز ،مراحل نيا يپس از ط ،جانب نيبه نظر ا گرچه« امـور مرجـع    ني
ـ   يدر صورت اطياحت تيغا يلكن برا ،ستيمرحله ن نيبه ا اجياحت ،هستند و  يسـالم ا يمجلـس شـورا   نيكـه ب
و حضـرات   گهبـان ن يمحترم شورا يمركّب از فقها يمجمع ،شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد ،نگهبان يشورا

 يگـر ياز كارشناسان د ،گردد و در صورت لزوم ليتشك يمصلحت نظام اسالم صيتشخ يبرا …اسالمحجج 
 مجمـع مـورد عمـل قـرار     نيا حاضر ياعضا تياكثر يرأ ،الزم يها و پس از مشورت ديهم دعوت به عمل آ

  ).464، ص20ج ،امامصحيفه (» .رديگ
خـود   ينامه كار نييشد و پس از آنكه آ ليتشك 1366مصلحت نظام در بهمن  صيمجمع تشخ ،اميپ نيا با
امـام   يكه از سو ياريبراساس اخت، مجمع نيا. كار خود را شروع كرد ،و به تأييد حضرت امام رساند ميرا تنظ

  :داد دو كار انجام مي ،بودبه آنان داده شده 
ـ اي را ناسـازگار بـا شـرع     نگهبان مصوبه يكه شورا ييجاها مصلحت نظام در صيبه عنوان مرجع تشخ -1  اي

  .كرد خود را اعالم مي صيو تشخ شد كرد وارد عمل مي اعالم مي يقانون اساس
قانون مبارزه با مواد مخدر  ،1367ال از جمله در آبان س. پرداخت مي يبه قانونگذار ،زياي از موارد ن پاره در -2

  ).219، ص21ج ،همان( را از مجمع گرفت يقانونگذار اريامام اخت ،در همان سال. كرد بيرا تصو
 يقـانون اساسـ   يبـازنگر  يكـه در دسـتور كـار شـورا     ياز جمله مسـائل  ي،قانون اساس يهنگام بازنگر به

ـ   ،1368/2/4در نامه مورخـه   ينيمصلحت نظام بود كه امام خم صيمجمع تشخ ،قرارگرفت جمهـور   سيبـه رئ
  :را روشن كرد يبازنگر يمحدوده بحث در شورا ،وقت

 يدر عـرض قـوا   يكه قدرت يبه صورت يحلّ معضالت نظام و مشورت رهبر يمصلحت برا صيمجمع تشخ«
  ).364همان، ص(» نباشد گريد

  :كرد بيتصو اقانون اساسي ر 112 اصل ،فراوان يها پس از بحث ،زين يقانون اساس يبازنگر يشورا
را  ياسـالم  يمجلس شورا كه مصوبه يمصلحت در موارد صيتشخ يبرا ،مصلحت نظام صيمجمع تشخ«
نظـر   ،گـرفتن مصـلحت نظـام    بداند و مجلس با در نظر يقانون اساس ايشرع و  نينگهبان خالف مواز يشورا
ـ كه در ا يفيوظا ريدهد و سا آنان ارجاع ميبه  يكه رهبر ينكند و مشاوره در امور نينگهبان را تأم يشورا  ني

اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيـين  . شود مي ليتشك يبه دستور رهبر ،قانون ذكر شده است
» مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبـري خواهـد رسـيد   . نمايدمي

  ).84، ص1380نيا،  هدايتي(
 يقانون اساسـ  اياز مجلس بگذرد و خالف شرع و  يبود كه اگر قانون نينگهبان ا يشورا سياز تأس هدف

هـا   دقت ،ها تيبدان خاطر بود كه مبادا حساس ،مصلحت صيمجمع تشخ لياما تشك. جلو آن گرفته شود ،باشد
و  يبا قانون اساسـ ، ردگذا يمجلس م بيكه از تصو ييها قانون يها ينگهبان در برابرساز يهاي شورا و دغدغه
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ـ ا البتـه  ).1377پايگاه حوزه، تيـر ( گردد يآنان به مصالح نظام اسالم يتوجه سبب بي ،شرع يارهايمع بـدان   ني
و  يندارد و خالف قـانون اساسـ   را ييها تيها و حساس دقت نيچن ،مصلحت صيكه مجمع تشخ ستين يمعن

ـ بود كـه ا  نيا بر بلكه بنا ،را تأييد كند يتواند قانون شرع مي ـ بـا د  ،مجمـع  ني بـه مسـائل بنگـرد و     يبـازتر  دي
خود را اعالم بدارد و از  صيكند و تشخ تيرا در اظهارنظرها رعا يعموم يها جامعه و مصلحت يها ضرورت

قـانون اساسـي جمهـوري    ). 464، ص20ج ،امـام صحيفه ( كنند يروينگهبان پ يمجلس و شورا ،صيتشخ نيا
مجمـع تشـخيص   «ه صـراحت از مصـلحت نـام بـرده و مرجـع تشـخيص آن را       ب 112در اصل  اسالمي ايران
  ).12ارسطا، پيشين، ص(دانسته است » مصلحت نظام

  
  )آزمون فرضيه(امام خميني عقالنيت حاكم بر سيره مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ نتيجه

ن بعـد از  سـنجي، بـه ويـژه در دورا    هاي مختلف پيشين مشاهده نموديم، مصـلحت  گونه كه در بخش همان
امـام مطـرح بـوده     انقالب اسالمي و تشكيل حكومت اسالمي، همواره به عنوان يكي از اركان اساسي در سيره

دهند كـه  را مي» مجمع تشخيص مصلحت نظام«كه ايشان در اواخر عمرشان دستور تشكيل نهاد  است، تا جايي
جـا بـار ديگـر سـؤال اصـلي       ر ايـن د .سنجي به فراخور مقتضيات زماني و مكاني است اساس كارش مصلحت

كنيم؛ امام خمينـي  گيري اين تحقيق بوده است را مرور مي اصلي محقق كه عامل اصلي شكل پژوهش و دغدغه
با تأكيدي كه همواره بر اجراي احكام و قوانين اسالمي داشتند، چگونه تن به تشكيل مجمعي دادند كه بنـا بـر   

سـنجي از كجـا    ايـن مصـلحت  . تواند به شكل موقت لغو نمايـد  م ميمصلحت، برخي احكام اوليه و ثابت را ه
  است؟ برخاسته

هاي قبل بـدان اشـاره گرديـد، بايـد بـه       دهي به اين سؤال عالوه بر مقدمات الزمي كه در بخش براي پاسخ
ت ايشان تحت تـأثير برقـراري حكومـ    انديشه و سيره امام به ويژه در دوران پس از انقالب اسالمي كه انديشه

اسالمي قرار گرفت نگاهي افكنده و عاملي را كه در فرضيه تحقيـق مطـرح نمـوديم، بـه عنـوان عامـل اصـلي        
  .گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور امام خميني، محك بزنيم تأثيرگذار بر شكل

كـه؛   شمارد و به اين موضوع اشاره دارنـد امام خميني دولت اسالمي را به عنوان مقدمه واجب ضروري مي
به همين دليـل دولـت   . گردداگر حكومت اسالمي تشكيل نگردد بسياري از احكام و فرايض عبادي تعطيل مي

اسالمي و حفظ آن از اوجب واجبات است و اگر اجراي احكام موجب وهن نظام اسالمي شـود، حفـظ نظـام    
در ). 164-165شين، صـص خسروپناه، پي(باالترين مصلحت است و بايد مقدم گردد و آن احكام تعطيل شوند 

ديدگاه امام حتي براي حفظ اسالم و نظام سياسي آن و مملكت اسالمي، گاه كارهاي حرام و نامشـروع الزم و  
ولـي بـه    ؛شـمارند را ناروا دانسته و مردود مي به عنوان مثال در مورد نفس جاسوسي آن. گرددحتي واجب مي

فـوزي،  (آورنـد   را نيكو و ضروري به حساب مي  ام اسالمي آنعنوان وسيله و ابزار الزم براي حفظ اسالم و نظ
-هاي گسترده پافشـاري مـي   در مواردي كه امام بر واليت فقيه با دايره اختيارات و صالحيت). 163، ص1384

اختيـارات   بنابراين فقيه عادل از همه. ورزنديا اقتضاي مصالح غفلت نمي» صالح مسلمين«كنند، از تقيد آن به 
همـان،  (باشـد  هاي حكومتي و سياسي كه براي پيامبر و ائمه معصومين ثابت است، برخـوردار مـي   يتو صالح
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خواهند كه مصلحت را نيز مي) كه بايد پاسدار شريعت باشد(امام در بياناتي صريح از شوراي نگهبان ).155ص
مجمع تشـخيص  «شكيل نهاد ، اما به اين هم بسنده نكرده و دستور به ت)156همان، ص(همواره در نظر بگيرند 

هاي شوراي نگهبان ضمن تأكيد بر  گيريامام با اشاره به نقش مكان و زمان در تصميم. دهند مي» مصلحت نظام
عدم تعارض قوانين تدوين شده با اسالم، بر لزوم اجتهاد بر مبناي مقتضيات زماني و مكاني تأكيـد داشـته و از   

هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و  جهان به ويژه در پيچ و خم يي در ادارهاسالم را از اتهام عدم توانا اين طريق
  ).218-217، ص21ج ،امامصحيفه (سازند سياسي مبرا مي

كه؛ اصل اولي در هـر واليتـي ايـن اسـت كـه مقيـد بـه رعايـت          امام خميني در كتاب البيع با اشاره به اين
تنگاتني بين بحث واليت فقيـه و بحـث مصـلحت وجـود     كنند كه ارتباط مصلحت باشد، بر اين مهم تأكيد مي

از ديـدگاه امـام   ). 157فوزي، پيشـين، ص (باشد دارد و اساساً يكي از ابزارهاي مهم اعمال واليت مصلحت مي
تواند همه جور مصالح اما چون ولي فقيه خود نمي. باشدخميني مرجع اصلي تشخيص مصلحت، ولي فقيه مي

آن حكم دهد يا قانونگذاري كند، از همين روي اسـت كـه بـا     ص دهد و بر پايهكلي و جزئي را شخصاً تشخي
اي هسـتند،  واگذاري اين صالحيت به اشخاص يا نهادهايي كـه داراي تخصـص و توانـايي الزم در هـر زمينـه     

امـام خمينـي در   ). همان(يابد قانونگذاري و تشخيص مصلحت از جانب اين اشخاص يا نهادها مشروعيت مي
بر اين موضوع اشاره دارند كه اين كـالم بـه معنـاي آن    » حكومت حق فقهاي عادل است«اين كالم كه  توضيح

فقيه در رأي بلكه بدان معناست كه ولي ؛ها تخصص الزم را براي اداره كشور دارندنيست كه فقها در تمام زمينه
 در سـيره . برنـد كتي را پيش ميحكومت و با استمداد از متخصصين عادل و متعهد و داراي صالحيت امور ممل

ها و افراد متخصص ارجـاع   بينيم كه ايشان در موارد مختلف امور را به شوراها، مجمع عملي امام خميني نيز مي
نمونه بارز در اين زمينـه تأسـيس مجمـع     .)158همان، ص(كردند شده را تأييد مي دادند و احكام كارشناسي مي

ت عدم توافق بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان، موضوع تشخيص مصلحت نظام است كه در صور
صـحيفه  (گـردد  مداد مياي مشروع قلگيرد و نتيجه به عنوان نتيجهدر مجمع مورد بررسي و كارشناسي قرار مي

هاي امام خميني پس از پيروزي انقالب اسالمي، با در نظر گرفتن و لحاظ واقعيت و جنبه). 464، ص20ج ،امام
اي فراي احكام صادره از جانب حكومت را وسعت بخشيده و دامنه و عملي حكومت در دو مرحله دامنهعيني 

همچنين، ضمن دفـاع از فقـه    امام خميني). 145تقوي، پيشين، ص(مصطلح فقهي بدان بخشيدند  احكام ثانويه
ه اسالم نيست و زمان و مكان بـه  سنتي بر اين مسئله تأكيد نمودند كه دفاع از فقه سنتي به معناي پويا نبودن فق

  ).366، ص1386زاده،  حسيني(كننده در اجتهاد بايد همواره مورد توجه قرار بگيرند عنوان دو عنصر تعيين
امام در دوران حكومت اسـالمي اشـاره گرديـد و از     اي از سيرهها به عنوان نمونه با تمام اين موارد كه بدان

د كه در انجام دادن كارهايش هدفي داشته باشد و براي رسيدن بـه آن تـالش   كنكه عقل آدمي اقتضا مي آنجايي
شـود  كند، اين هدف يا مادي است يا معنوي، ولي در هر حال مصلحت وي را در بر دارد، يا حداقل تصور مي

كند ارزش كارهاي خود را، چه فردي و چـه اجتمـاعي، بـر اسـاس     رو انسان سعي مياز همين. كه چنين باشد
ان مصلحت هر يك تعيين نمايد و در صورت تزاحم دو مصلحت، آن را كه از اهميـت كمتـري برخـوردار    ميز

 و نيز با توجه به آنكه در تفكر امام خميني، بنا به گفتـه ) 9ارسطا، پيشين، ص(است، فداي مصلحت مهمتر كند 
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بـات اسـت، و ايـن بـدان     از اوجـب واج  حفظ نظام اسالمي ،هم به كرّات و دفعات گوناگون شخص ايشان، آن
را » مجمع تشخيص مصلح نظام«تشكيل  معناست كه هدف اصلي امام، حفظ نظام اسالمي بوده است، لهذا بايد

 عقالنيت حـاكم بـر سـيره    كه در اصل اقدامي در راستاي رسيدن به هدف حفظ نظام اسالمي بوده است، نتيجه
امام، مصلحت  چرا كه عقالنيت اسالمي حاكم بر سيره. انيمتحقيق را اثبات شده بد امام خميني دانسته و فرضيه

كند كه در انجام هر كـاري  مي اقتضاگونه كه گفتيم عقالنيت نيز  دنيوي و اخروي انسان را در نظر دارد و همان
روي و داند، از همينبانسان هدفي داشته باشد و در راه اين هدف مصلحت برتر را بر تمام ديگر مصالح ارجح 

ها حفظ نظام است، پس طبيعي است كه تشكيل نهادي چـون مجمـع    توجه به آنكه نزد امام برترين مصلحتبا 
در راستاي هدف اصيل امام كه همان حفظ نظام اسالمي است، بـوده و ايـن اقـدام بـه      تشخيص مصلحت نظام

  . ايشان را متجلي ساخته است وضوح عقالنيت حاكم بر سيره
  

  گيري  نتيجه
ي كـه همـواره بـر اجـراي احكـام و      تأكيدرا با طرح اين سؤال آغاز نموديم كه امام خميني با اين پژوهش 

قوانين اسالمي داشتند، پس بر چه مبنايي دستور تشكيل نهادي چون مجمع تشخيص مصلحت نظـام را كـه در   
راي پاسخ بـه  دهد صادر فرمودند؟ بشرايطي حتي حكم به تعطيلي موقت برخي احكام ثابت و پايدار اسالم مي

را مورد كنكاش قـرار داديـم و   ) سيره عقالنيت و مصلحت،(اين سؤال ما ابتدا معناي مفاهيم بنيادين اين تحقيق
در ايـن تحقيـق چـه بـار معنـايي را خواهـد        هـا به اين موضوع پرداختيم كه مقصود ما از به كارگيري اين واژه

  .دگاه اسالم و غرب پرداختيمسپس به تبيين دو مفهوم مصلحت و عقالنيت از دي. داشت
غربي داشتيم به اين نتيجه دست يافتيم كه مفهوم  هاي اسالمي ودر تعريفي كه از مصلحت بر اساس ديدگاه

مصلحت در ديدگاه اسالم معنايي متفاوت نسبت به معنايي كه غرب از اين مفهوم استنباط كرده است به دست 
اخروي انسان مفهوم مصلحت را تبيين نموده و براي آن دو سـاحت   اسالم با تأكيد بر زندگي دنيوي و. دهدمي

حال آنكه از ديد انديشمندان غربي تنها بر معناي مصلحت مـادي تأكيـد شـده     ؛مادي و معنوي قائل شده است
را در  به تبيين مفوم عقالنيت پرداختـه و معنـاي آن   ،پس از تبيين معناي اين مفهوم از ديد اسالم و غرب. است
  .گاه اسالمي و غربي واكاويديمدو ن

بـدان   ؛هـاي بنيـادين داشـت    گونه كه ديديم، عقالنيت در نگاه غرب با عقالنيت در نگاه اسالم تفاوت همان
شد و عقالنيت را محدود به ويژگي ابزاري عقل معنا كه عقالنيت غربي تنها سطح عقالنيت ابزاري را شامل مي

معنايي وسيع و مبسـوط بـراي ايـن مفهـوم      ،شدن براي مفهوم عقالنيتنمود حال آنكه اسالم با سطح قائل مي
عقالنيت معرفتي، عقالنيـت  (را در سه سطح   آن ،اسالم با سطح قائل شدن براي مفهوم عقالنيت. ارائه داده بود

پـس از بررسـي ايـن دو مفهـوم بنيـادين تحقيـق از زوايـاي        . به بحث گذارده بود) اخالقي و عقالنيت ابزاري
  .پرداختيم )ره(گون، به بررسي اين مفاهيم از ديد امام خمينيگونا

 ،سياست و حكمرانـي  به ويژه در عرصه ،گونه كه اشاره گرديد امام خميني با تأكيد بر عامل مصلحت همان
هنر حضـرت امـام در    .متمركز شد كماً و كيفاًبه عنوان اولين متفكر شيعي در دوران معاصر بر مفهوم مصلحت 
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بود بلكه هم بر خـدا و  ن» يا خدا يا انسان«كه شكاف پرناشدني بين خلق و خالق را پر كرده و حرفشان  بودآن 
امـام را بررسـي نمـوديم و ايشـان را بـه عنـوان يكـي از         در ادامه عقالنيت در سيره. هم بر انسان تكيه داشتند

اقع معناي مفهوم عقالنيت اسالمي را موضوعي يافتيم كه به و هاي مكتب اسالم در اين فقره ممتازترين خروجي
گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام  در ادامه به روند شكل. درك و هضم نموده و به تبع به اجرا گذارده است

  .تحقيق پرداختيم اشاراتي داشتيم و پس از آن به بررسي فرضيه
اين مهم دست يـافتيم كـه   امام خميني در دوران حكومت اسالمي به  براي آزمون فرضيه با مروري بر سيره

انقالب اسالمي و تشكيل حكومت ايشان به ويژه در دوران پس از  سنجي همواره جز الينفكي از سيره مصلحت
كند كه هر انساني هدفي داشته باشـد و بـراي   سپس با تأكيد بر آنكه اقتضاي عقل حكم مي. اسالمي بوده است

ه همواره مورد تأكيد ايشان بود، يعني حفظ نظام اسـالمي،  رسيدن به آن هدف تالش كند به هدف اصلي امام ك
اشاره داشته و تشكيل مجمع تشخيص مصلح نظام كه به واقع نهادي در راستاي حفظ نظام اسالمي بوده اسـت  

  .ايشان دريافتيم عقالنيت حاكم بر سيره را اقدامي در راستاي تحقق آن هدف و نتيجه
  
  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

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

 

21  

  
  منابع و مĤخذ

  سيمنابع فار) الف
  .مركز اسناد انقالب اسالميانتشارات : تهران ،مجمع تشخيص مصلحت نظام) 1383( علي احمدي، -1
مؤسسه فرهنگي : تهران ،حقوقيـ  تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقهي) 1380( ارسطا، محمد جواد -2

  .دانش و انديشه معاصر
  .انتشارات پرسمان: تهران ،درآمدي بر عقالنيت سياسي در ايران) 1383( امانيان، حسين -3
  .تبنياد رسال :تهران ،رهبري و جنگ و صلح) 1366(، مهدي آذري قمي -4
  .»پيام امام خطاب به رئيس جمهور وقت«، )1366دي19شنبه( روزنامه جمهوري اسالمي -5
  .انتشارات اميركبير :تهران ،حكومت و مصلحت) 1378( محمد ناصر تقوي، -6
  .انتشارات دانشگاه مفيد :قم ،اسالم سياسي در ايران )1386(محمدعلي ، حسيني زاده -7
مؤسسه فرهنگي : تهران ،گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت) 1379( خسروپناه، عبدالحسين -8

  .دانش و انديشه معاصر
  .سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي:  1385 تهران ،21و  20جلد  ، امامصحيفه  -9

  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران، لغتنامه دهخدا )1345( ردهخدا،علي اكب -10
  .مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر: تهران ،عقالنيت) 1378( ازغدي، حسن پور رحيم - 11
  .نشر خرد: تهران ،فرهنگ فارسي خرد )1356( سعيدي پور و آذينفر -12
انتشارات پيام : تهران ،صلحت نظامم صف مجمع تشخييبررسي تحليلي وظا )1381( فقيه، محمدباقر -13

  .يوسف
  .نشر معارف: قم ،)ره(انديشه سياسي امام خميني) 1384( فوزي، يحيي -14
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران، 2جلد ،مقاالت حقوقي )1369( گرجي، ابوالقاسم -15
  6،شدادگستريمجله قضايي و حقوقي  ،»آنهاي فقهي  مصلحت و پايه«) 1371( مرعشي، محمد حسن -16
  .انتشارات صدرا :تهران، 2، جلداسالم و مقتضيات زمان )1370( مرتضي، مطهري -17
مركز  :قم ،مجمع تشخيص مصلحت نظام، تحليل مباني فقهي و حقوقي) 1381( هاشمي، سيدحسين -18

  .هاي اسالمي مطالعات و پژوهش
  .انتشارات جمال: قم ،ايرانقانون اساسي جمهوري اسالمي ) 1380(هدايتي نيا، فرج اهللا  -19
  
  منابع انگليسي) ب

- Nath Varma, Baidya(1980) The Sociology and Politics of Development, 
Routledge & Kegan Paul, London.   

  منابع اينترنتي) ج

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

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

 

22  

  :مندرج در» ينيامام خم ياسيو فقه س شهيدر اند تيعقالن«) 1379بهار(پايگاه حوزه  -1
(http://www.hawzah.net/HAWZAH/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6114&id=6482
6)  

  :مندرج در» مشورت در سيره پيامبر«) 1377اسفند(حوزه  پايگاه -2
(http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4206&id=27132)  

  :مندرج در» و انديشمندان غربى )ره(مصلحت از ديدگاه امام خمينى«) 1385( محمدژاد،  منصورن -3
http://balagh.net/persian/politic/mafahim_siyasi/2‐19/02.htm)(  

  :مندرج در» )ره(ينيامام خم دگاهيمصلحت نظام از د«) 1377تير( حوزهپايگاه  -4
(http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4519&id=32475
)  

  :مندرج در» مفهوم عقالنيت«) 1387(قبسات  پايگاه -5
 )(http://www.qabasat.org/articles/3.doc  
 »مصلحت نظام صيمجمع تشخ ليمقدمه و ضرورت تشك« )1384(پايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام  -6

  : مندرج در
)http://www.majma.ir/Contents.aspx?p=ea7c8575‐6f08‐48f8‐a89a‐83899dacea64(  

  
  

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

