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  )ره(ي امام خمينيجايگاه مصلحت نظام در انديشه حكومت
  

  1نادر ميرزاده كوهشاهي
  2حسن فارسي

  

  چكيده 
بنيانگـذار كبيـر انقـالب    ) ره(پي بردن به جايگاه مصلحت نظام در انديشه حكـومتي امـام خمينـي    برايهدف اين مقاله كنكاش 

اي و استفاده از اسناد مكتوب ها نيز كتابخانهلي و روش گردآوري دادهروش اتخاذ شده در اين تحقيق توصيفي و تحلي. اسالمي است
  . باشدمي

از . ، اختيار صـدور حكـم حكـومتي را دارد   )ص(، معتقد بودند كه ولي فقيه با دارا بودن اختيارات حكومتي پيامبر اكرم )ره(امام خميني
از جايگاه ) ره(راين مصلحت جامعه و مصلحت نظام در ديدگاه امامجا كه مالك صدور حكم حكومتي توجه به مصلحت جامعه است، بناب آن

تـوان در بررسـي و تشـخيص    هاي رهبري است و لكن مـي  از ديدگاه ايشان توان تشخيص مصلحت از اهم ويژگي. مهمي برخوردار است
  . ربط استفاده نمود مصلحت از كارشناسان ذي

بر لزوم توجه به مصـلحت نظـام از   تأكيد ، ايشان با )ره(ومتي امام خميني با عنايت به جايگاه مهم مصلحت نظام در انديشه حك
ترين تصميمات دوران رهبري خويش را  سوي مقامات نظام و آحاد مردم، خود بيش و پيش از همه به اين امر عنايت داشتند و حياتي

به تشـكيل مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام،       تواناز جمله موارد بارز در اين خصوص مي. با توجه به مصلحت نظام اتخاذ نمودند
  . و كنار گذاشتن قائم مقام رهبري، توسط ايشان اشاره نمود 598پذيرش قطعنامه 

توان نمي) ره(گيري نمود كه بدون شناخت جايگاه مصلحت در انديشه حكومتي امام خمينيتوان نتيجهبا توجه به اين مطالب مي
   .حكومتي ايشان نايل شدـ و به عبارتي حقيقت تصميمات سياسي ) ره(امام يبه برداشت درستي نسبت به تصميمات حكومت

  ، مصلحت نظام، حفظ نظام )ره(انديشه حكومتي، امام خميني  :واژگان كليدي

                                                            
 nadermirzade@yahoo.comتهران؛  دانشگاه مق پرديس عمومي حقوق دكتري دانشجوي -  1

  farsi20@gmail.comتهران؛  واحد جهاددانشگاهي علمي هيأت عضو -  2
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  مقدمه 
دادن آنچه موجب منفعت يا دفع ضرر است، از مفاهيم كليدي حت به معناي منفعت يا مد نظر قرار مصل

ها بوده، هست و خواهد بود و اين امري ابعاد فردي و اجتماعي مورد توجه انسانزندگي بشري است كه در 
ها و اهداف متفاوتي كه دارند تعريف خاص خود را از  اگرچه افراد با توجه به اعتقادات، ارزش. عقاليي است

و جامعه  در دين مبين اسالم هم كه مكتبي جامع و ابدي است به مصالح فرد. منفعت و مصلحت داشته باشند
شناس كه عالوه بر به عنوان يك اسالم) ره(در اين ميان بررسي انديشه حكومتي امام خميني. توجه شده است

اي از اهميت ويژه ،اندتصميماتي اتخاذ نموده ،طرح مباحث نظري در عمل هم با هدف مصلحت جامعه و نظام
   .باشدبرخوردار مي

يك فقيه شيعي، موفق به برپايي حكومت اسالمي گرديد و رهبري به عنوان ) ره(ها امام خمينيپس از قرن
جا  در اين. سازي را اتخاذ نموداين حكومت را نيز بر عهده داشت و در دوره رهبري خود تصميمات سرنوشت

) ره(اين پرسش قابل طرح است كه مصلحت نظام و جامعه چه جايگاهي در انديشه حكومتي امام خميني
   داشته است؟
براي اين منظور در ابتدا كلياتي در خصوص . شود به اين پرسش پاسخ داده شودله حاضر سعي ميدر مقا

شود، در ادامه بيان مي) 1بند (مصلحت و قانونگذاري، حفظ نظام و مصلحت نظام تعريف و انواع مصلحت،
گرفته و در تكميل مورد بررسي قرار ) 2بند ) (ره(امام جايگاه حفظ نظام و مصلحت نظام در انديشه حكومتي

شود و در نهايت از مباحث پرداخته مي) 3بند ) (ره(امام آن به موضوع تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه
   .گيري به عمل خواهد آمدمطرح شده نتيجه

  

  كليات -1
  تعريف و انواع مصلحت  -1-1
  تعريف مصلحت  - 1-1-1

لحت به معناي ها و جمع مصنيكي: صلحهمصالح جمع م«: نامه دهخدا چنين استتعريف مصلحت در لغت
ايي كه خير و مصلحت دنيا و چيزه: مصالح معاش و معاد. چه موجب آسايش و سود باشدصالح و خير كار، آن

كارهايي كه به خير و صالح مردم است، آن چه : مصالح ضد مفاسد، جمع مصلحت. م استآخرت با آن توأ
در فرهنگ فارسي معين مصلحت به  .)18541ص ،1377، دهخدا(» ير و مصلحت كار بر آن مربوط استخ

نيك ذكر شده است  معناي آنچه كه صالح و سود شخص يا گروهي در آن باشد، خيرانديشي و كار
  :از ديدگاه يكي از انديشمندان عرب .)4176ص ،1382معين،(

. باشدمي» صالح«مصلحت مصدر و به معني . است» منفعت«مصلحت از حيث معنا و وزن همانند  
به » اسم«تواند به عنوان مي همچنينمصلحت . گونه كه واژه منفعت مصدر و معناي آن نفع است همان

العرب هر دو معناي مصلحت را  مؤلف لسان. ت داللت بر يكي از مصالح داردكار رود كه در اين صور
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معناي يكي از  مصلحت به معني صالح است و به«: نويسدجا كه مي مورد توجه قرار داده است، آن
  . »مصالح نيز كاربرد دارد

 ـشود يعني آنچه كه براي كسب آن اقدام مي ـ پس هر آن چيزي كه در آن نفعي باشد، چه نفع تحصيلي
در ذيل  ـرسد ها به انسان مي ها و بدي يعني آنچه كه از طريق دفع و يا دوري از رنج ـو يا نفع دفعي 

  . آيدعنوان مصلحت مي
: اند، عبارت است ازصطالحي مصلحت مطابق آنچه كه انديشمندان اسالمي تعريف نمودهاما معناي ا

اين منافع مشتمل بر حفظ دين، جان، عقل، نسل و . منفعتي كه شارع حكيم براي بندگانش خواسته است
  ) 19ص ،1383بوطي، . (باشدميـ به ترتيب اولويت  ـاموالشان 

  
  مصلحت ثابت و متغير  - 1-1-2
  مصلحت ثابت  -1- 1-1-2

ها مطابق با مقتضيات زمان و مكان  مالك تقسيم مصلحت به ثابت و متغيير، تغييرپذيري يا تغييرناپذيري آن
مصلحت ثابت، مصلحتي هميشگي است كه با مرور زمان و تحوالت ايام دستخوش تغيير و تحول «. است
شوند نيز ثابت و غير لح صادر مياحكامي كه بر اساس اين نوع مصا .)19ص ،1383تقوي، (» گرددنمي

  . متغيرند
  مصلحت متغير -2- 1-1-2

 همان،( "مصلحت متغير، مصلحتي است كه هميشگي نبوده و به اقتضاي زمان و مكان وجود دارد «
ها وابسته به وجود مصلحتي  شود نيز متغيرند و وجود آناحكامي كه بر اساس مصالح متغير وضع مي .)40ص

  . اندا وضع شدهآن مبن است كه بر
  

  مصلحت و قانونگذاري  -1-2
  تعريف احكام اوليه، احكام ثانويه و احكام حكومتي - 1-2-1
  احكام اوليه -1- 1-2-1

احكامي است كه شارع مقدس بر طبق مصالح و مفاسدي كه در ذات موضوع قرار «از احكام اوليه، منظور  
چون اضطرار، (بدون توجه و لحاظ حاالت استثنايي و اين صدور حكم ... ها را صادر نموده است  دارد آن

حكمي كه بر يك موضوع «به بيان ديگر  .)45ص همان،(» شوداست كه بر مكلف عارض مي...) عسر و حرج 
  ).58، ص1380 ارسطا،(» .نام دارد "حكم اولي"شود در حالت طبيعي آن مترتب مي

  احكام ثانويه  -2- 1-2-1
شود اي كه مكلف با آن مواجه ميكه با لحاظ وضعيت خاص و استثنايياحكام ثانويه احكامي است  «

طبيعي يا استثنايي موضوع بر آن حكمي كه در حالت غير«بيان ديگر  به .)45ص ،1378تقوي، (» گرددصادر مي
  . )58ص پيشين،(» شودناميده مي "حكم ثانويه"گردد مترتب مي



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

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

 

4  
  

  احكام حكومتي  -3- 1-2-1
هاي ها و دستورالعمل احكام حكومتي عبارت است از فرمان: كومتي گفته شده است كهدر تعريف احكام ح

ي، وضع قوانين و مقررات كلي و دستور اجراي احكام و قوانين شرعي كه رهبري مشروع جامعه، با توجه جزي
ا لحاظ و بـ  السالم به وي تفويض گرديده است نب خداوند متعال يا معصومان عليهبه حق رهبري كه از جا
  ) 47ص ،1380صرامي، . (كندمصلحت جامعه صادر مي

  :فرمايددر توضيح احكام حكومتي عالمه طباطبايي مي 
ها مقرراتي  تواند يك سلسله تصميماتي بر حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنولي امر مسلمين مي

رات شريعت داراي اعتبار االجرا و همانند مقرمقررات نامبرده الزم. وضع نمايد و به موقع اجرا گذارد
است با اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غيرقابل تغيير است ولي مقررات موضوعه قابل تغيير و 

ها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه  باشد كه آندر ثبات و بقا تابع مصلحتي مي
يجاً تبديل و تغيير پيدا كرده و جاي خود انساني در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدر

    )62ص پيشين،. (دهدرا به احكام بهتر مي
  مصلحت و احكام اوليه و احكام ثانويه - 1-2-2

عنصر  ،مصلحت«در واقع . در اسالم و از ديدگاه تشيع رعايت مصلحت در احكام اوليه پذيرفته شده است
حتي اشاعره  ؛ت كه مورد اتفاق جميع مذاهب اسالمي استاساسي فلسفه قوانين و احكام است و اين امري اس

ها به معناي ناديده گرفتن جعل احكام  اند و اين انكار آنكه منكر حسن و قبح ذاتي هستند مصلحت را پذيرفته
   )33، ص1380شريعتي، (» .اساس مصلحت نيست بر

  : در خصوص رابطه مصلحت و احكام ثانويه هم بايد توجه داشت كه
گيرد بدون استثنا مبتني بر مصلحت ي كه در فقه براي اثبات احكام ثانوي مورد استفاده قرار ميقواعد 

به طوري كه عناوين اين . باشد و ركن اصلي اين مورد بر مصلحت شخصي يا نوعي استوار استمي
اي از انواع نماده» حفظ نظام«، »تقدم فاسد بر افسد«، »االهم فا الهم«، »الحرج«، »الضرر«قواعد مانند 

 ،1384عميد زنجاني، . (مصلحت هستند كه در قالب قواعد فقهي و حقوقي آشكار گرديده است
  ) 199ص

شود در احكام ثانويه، تا هنگامي كه حاالت و شرايط استثنايي يا غيرطبيعي كه از آن به عنوان ثانوي ياد مي
كم ثانوي محقق تفي و تعطيل گرديده و حمن) كه موضوع آن عنوان اولي است(وجود داشته باشد، حكم اولي 

در واقع احكام اوليه بر طبق مصلحت و مفسده دايمي و پايدار است و حكم ثانويه بر مبناي «. باشدقرار ميو بر
  ) 45ص ،1378تقوي، (» .باشد و موقت مي» مادامي«مصلحت و مفسده 

  مصلحت و احكام حكومتي  - 1-2-3
متي ذكر شده است احكام حكومتي بر اساس مصالح جامعه اسالمي گونه كه در تعريف احكام حكو همان
  . گردد و عنصر مصلحت در صدور احكام حكومتي نقش اساسي داردصادر مي
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يعني اگر در  ؛توان گفت احكام حكومتي صدور و تنفيذش مشروط به مصلحت استبر اين اساس مي
به استناد مصلحت  .)47، ص1380شريعتي،( حكم حكومتي مصلحت جامعه و دين لحاظ نشود اعتباري ندارد

المصلحه دست سازي موقت و مادامتوان در قلمرو احكام واليي و حكومتي به حكمنظام اسالمي است كه مي
آورد ها به اصل حفظ دين و نظام اسالمي لطمه وارد مي اهميت را كه انجام آن زد و حتي برخي از واجبات كم

 االجرا دانستافكند الزمه رعايت اين مصلحت را به مخاطره ميممنوع يا برخي از محرمات را ك
  ).37، ص1384عميدزنجاني، (

ر كومتي، مصلحت متغيتوان گفت كه مبناي صدور احكام حبا توجه به تقسيم مصلحت به ثابت و متغير مي
  . است كه با تغيير آن مصلحت، بايد حكم حكومتي متناسب با مصلحت جديد صادر شود

  
   ظ نظام و مصلحت نظامحف -1-3
  حفظ نظام  - 1-3-1

گاهي مقصود از آن، حفظ و نگهداري حاكميت اسالمي و . شودبه دو معنا استعمال مي» حفظ نظام«عنوان 
حفظ بيضه «توان عنوان دار شدن آن به وسيله دشمنان داخلي و خارجي اسالم است كه ميجلوگيري از خدشه

گاهي هم مراد از آن، حفظ نظم در درون . ... راي معنايي نزديك به آن دانسترا نيز به همين معنا يا دا» اسالم
حفظ نظام در اين . هاي اجتماعي دانستها و دستگاه جامعه اسالمي و برقراري انضباط ميان مردم و سازمان

به كار رفته موارد در معناي دوم  تر بيشحفظ نظام، در . شودمعنا، در مقابل اختالل و هرج و مرج، استعمال مي
  ) 212و  211ص ،1378كالنتري، . (است

  

  مصلحت نظام  - 1-3-2
شود كه در  در بيان تفاوت مصلحت نظام با حفظ نظام گفته شده كه حفظ نظام در مواردي مطرح مي

شود، ولي مصلحت نظام  اعتنايي به آن، جامعه اسالمي دستخوش اختالل و هرج و مرج و فساد ميصورت بي
كه مراعات آن ها، به نفع و صالح جامعه است، بي ارد مرتبط به اموري است كه رعايت و لحاظ آندر بسياري مو

  .  )217ص همان،( ها موجب اختالل و فساد در جامعه شود نكردن آن
باشد كه معموالً  منظور از نظام اسالمي، سازمان دين، موجوديت و استقرار حاكميت آن مي«جا كه  اما از آن
دار آن، هاي عهده شود و در تعبيري ديگر شامل ايدئولوژي و محتواي دين، سازمانم تعبير ميبه بيضه اسال

حاكم و نفوذ معنوي و اجرايي اسالم در عينيت جامعه  استيالجويموجوديت عيني دين در جامعه و حالت 
تعبير  مصلحت نظام در واقع همان مصلحت حفظ نظام اسالمي و ،)35ص ،1384زنجاني، عميد(»باشدمي

اند و ها صورت گيرد، اين دو كامالً با هم پيوند خورده ديگري از حفظ نظام است و اگر تفكيكي هم بين آن
  . ترين مصالح نظام در معناي عام است حفظ نظام يكي از بزرگ

توان گفت منظور از مصلحت نظام، هر آن چيزي است كه در آن نفعي براي با عنايت به معاني مصلحت مي
  . تواند متفاوت باشدبا توجه به اختالف مراتب منافع، اهميت مصالح مختلف نظام نيز مي. وجود داردنظام 
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  ) ره(جايگاه حفظ نظام و مصلحت نظام در انديشه حكومتي امام -2
  حفظ نظام مبنايي براي تشكيل حكومت اسالمي  -2-1
. دانستندهاي تشكيل حكومت اسالمي ميفلسفه حفظ نظام جامعه را واجب و آن را به عنوان يكي از) ره(امام 

   :فرمايدايشان در اين خصوص مي
هيچ . االجراست احكام اسالمي، اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي، تا روز قيامت باقي و الزم«

اين بقا و دوام هميشگي احكام، نظامي را ايجاب . يك از احكام الهي نسخ نشده، از بين نرفته است
ها شود؛ چه اجراي احكام  دار اجراي آنكند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهدهمي

پذير نيست و در غير اين صورت، جامعه مسلماً به الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسالمي امكان
  . نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد سوي هرج و مرج رفته، اختالل و بي

نظمي و پريشاني  شرايع الهي است و بيواجبات مورد تأكيد  ه اين كه حفظ نظام جامعه ازبا توجه ب
واضح است كه حفظ نظام و سد امري نكوهيده و ناپسند است و پر امور مسلمانان نزد خدا و خلق،

پذيرد، لذا هيچ ترديدي در لزوم طريق اختالل، جز به استقرار حكومت اسالمي در جامعه تحقق نمي
  ) 23ص ،1369امام خميني، ( ».ماندمه حكومت باقي نمياقا

  
  اختيار ولي فقيه در صدور احكام حكومتي بر مبناي مصلحت  -2-2

در همين خصوص . دانستندمي) ص(تي پيامبر اكرمصدور احكام حكومتي را از اختيارات حكوم) ره(امام 
 )ص(پيامبر اكرم: فرمايد، مي)ص(يامبر اكرمتشكيل حكومت از سوي پ در كتاب واليت فقيه ايشان با اشاره به

هايي از اين احكام  و مصداق) 26ص ،1385امام خميني، ( انداخته استاحكام حكومتي را به جريان مي
حكومتي نظير اعزام والي به اطراف، نصب قاضي، اعزام سفير، انعقاد معاهده و پيمان، فرماندهي جنگ را ذكر 

غير از اطاعت از ) ص(ح اين امر كه اطاعت از رسول اكرمهمچنين در توضي ايشان . )26همان، ص(نمايدمي
شود، و امر  آن است كه از خود آن حضرت صادر مي) ص(اوامر رسول اكرم«: فرمايدند است ميوخدا

ها را از كجا جمع  داريد، ماليات مثالً از سپاه اسامه پيروي كنيد، سرحدات را چطور نگه. باشدحكومتي مي
  ) 87- 86ص همان،(» .ها اوامر رسول اكرم است اين ...نيد، با مردم چگونه معاشرت نماييدآوري ك

مثالً در كتاب . را دارد) ص(ممعتقدند كه ولي فقيه همان اختيارات حكومتي پيامبر اكر) ره(امام خميني
باشد، براي فقيه مي )ع(و ائمه) ص(م واليتي را كه براي پيغمبر اكرمعرض كرد: گونه آمده است واليت فقيه اين

ل به قبل از پيروزي انقالب اسالمي قائ ايشان از همان دوران مبارزه يعني ،از اين رو .)52ص همان،(هم هست 
اختيار صدور حكم حكومتي ) ص(اند و معتقد بودند كه ولي فقيه هم مانند پيامبر اكرمواليت مطلقه فقيه بوده

متي مصلحت جامعه است، پس مصلحت جامعه و مصلحت نظام جا كه مالك صدور حكم حكو از آن. را دارد
   .از جايگاه مهمي برخوردار است) ره(امام در ديدگاه

  
  ) ره(اهميت مصلحت نظام از ديدگاه امام خميني -2-3
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در تجلي آثار اين انديشه كه داراي نقش بسيار مؤثر ) ره(يكي از بارزترين عناصر سياسي در انديشه امام
هاي صلحت است و همين عنصر اصلي است كه انديشه سياسي ايشان را در مقايسه با انديشهباشد عنصر ممي

انديشه (، محور اصلي سياست نظري )ره(اصل واليت فقيه در انديشه امام . سازدفقهي مشابه، متمايز مي
شود و اثر بارز اصل واليت فقيه و اختيارات سياسي محسوب مي) حكومت(و سياست عملي ) سياسي

. باشدبرخاسته از آن، همان احكام حكومتي در راستاي حل معضالت اقتصادي، سياسي و اجتماعي نظام مي
شاخص  ،بدين ترتيب. يابدگمان احكام حكومتي بدون تشخيص مصلحت، موضوعاً و حكماً سامان نمي بي

اين عنصر سياسي گردد و از كه واليت فقيه است به عنصر مصلحت باز مي) ره(اصلي انديشه سياسي امام
مدار و محور صدور حكم حكومتي و مصلحت، ) 356، ص1384يدزنجاني، عم(پذيرد سامان بخش، نقش مي

  ) 436ص ،1378منصورنژاد، . (است
ات بهتر مشخص شود مصاديقي از تأكيد) ره(براي اين كه جايگاه مصلحت و مصلحت نظام در انديشه امام

مصلحت اسالم، مصلحت جامعه، حفظ  د ايشان به آن با عناويني چونايشان بر مصلحت و توجه به آن و استنا
  : شودذكر مي... نظام، مصلحت كشور، مصلحت مملكت، مصلحت نظام و 

استناد نموده و ) ع(منينلزوم توجه به آن به سيره اميرالمودر تبيين اهميت مصالح اسالم و ) ره(امام 
  : اندفرموده

ـ رفت  ]خلفاي ثالثه[ها  واسطه مصالح عاليه اسالم در نماز اينحضرت امير بيست و چند سال به «
ساير ائمه . ها كرد، براي اينكه يك مصلحتي بود كه فوق اين مسائل بود تبعيت از اين ـ عرض بكنم كه

-مصالح اسالم فوق اين مسائلي است كه ما خيال مي ...كردندگاهي مسالمت مي ـ همسالم لعليهم ا

در بسياري از اموري كه برايش  ـحضرت امير سالم اهللا عليه « .)241ص ،3ج صحيفه امام،( »كنيم
كرد براي مصالح كلي، براي مصالح گذاشت و موافقت ميخيلي سخت بود، دندان روي جگر مي

   )230، ص20جهمان، ( ».اسالم
  :داندر زندگي سياسي خود به طور مكرر از لزوم توجه به مصلحت اسالم ياد نموده) ره(امام 

ملت ايران بايد بداند كه من در كنار آنان تا آخـرين نفـس بـراي حفـظ قـوانين اسـالم و مصـالح        «
- ما و شما هـم مصـلحت اسـالم را مـي    «). 3، ص6، جهمان(»دهممملكت به مبارزه خود ادامه مي

). 103، ص13ج همـان، (» كننـد خواهيم و هم مصلحت اين اشخاصي كه در داراالسالم زندگي مـي 
الزم «). 350، ص16، جهمـان (» مصالح اسالم هستيم نه دنبال پيشـرفت حـرف خودمـان    ما دنبال«

مـن  «). 431، ص18، جهمـان (» است همه به طور اكيد به مصـالح اسـالم و مسـلمين توجـه كنـيم     
اميدوارم كه ان شاء اهللا ماها توجه به مسائل، توجه به مصالح اسالمي داشته باشـيم و روي مصـالح   

، 19همـان، ج  (» ]توجـه كنـيم  [مصـالحي كـه مـا اآلن در كشـورمان هسـت       عمومي اسالمي، روي
خواهم كه همه ما را بيدار كنـد و همـه مسـلمين را بيـدار     و از خداي تبارك و تعالي مي«، )14ص

امـروز  «). 52همـان، ص (» تر بكند ها را به مصالح اسالم و به مصالح مسلمين بيش كند، و توجه آن
مسلمان اين است كه بـراي  «). 67همان، ص(» د كه همه ما با هم باشيمكنمصالح اسالمي اقتضا مي
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مصلحت اسـالم اسـت   ... مصلحت يك امت اآلن در ميان است. مصالح مسلمين اهميت قايل بشود
  ).109، ص4صحيفه امام، ج(» كه از همه چيز عزيزتر است

اسالم آن چيزهايي را «: نفي نموده است معتقد بودند كه اسالم مسائلي را كه مخالف مصالح نظام بوده) ره(امام 
هايي كه موافق با مصالح ملت است را اثبات كرده  ها را نفي كرده، آن كه مخالف با مصالح ملت بوده است، آن

  )262، ص5، جهمان(» .است
ا دانستند كه اقدام بر خالف مصالح نظام راي مهم ميايشان مصلحت نظام جمهوري اسالمي ايران را به اندازه

  دانستند،خيانت مي
چه  امروز كه اسالم و جمهوري اسالمي در دست شما و ما همه ملت ايران امانت است، اگر چنان« 

، 19همان، ج(» به اين امانت خيانت كرديم... خالف مصالح جمهوري اسالمي بكنيم: خالف بكنيم
جر سكوت براي و اگر مصلحت نظام و اسالم سكوت است، دردمندانه سكوت كنيد كه ا«). 66ص

  )  156، ص21، جهمان(» .تر از دفاع اتهام وابستگي است پيشبرد اهداف نظام و اسالم به مراتب بيش
  : مصلحت عمومي و مصلحت نظام بر مصالح اشخاص اولويت دارد) ره(از ديدگاه امام

، همان(» .حفظ مصلحت عمومي و اسالم مقدم است بر حفظ مصلحت شخص، هر كس كه باشد«
  ) 467ص، 18ج

  : فرمايدايشان در خصوص ضرورت حفظ جمهوري اسالمي مي
اند به حفظ ها مكلفمطرح نظام جمهوري اسالمي است، ما مكلفيم به حفظ او، همه نويسنده«

چون مسئله اسالم و حكومت الهي در كار است؛ مسامحه در اين «، )127، ص20همان، ج(» .نظام
آن مشكل يا غير ممكن شود و مسئوليت آن در پيشگاه  امور چه بسا خللي وارد آورد كه جبران

مسئله حفظ نظام جمهوري اسالمي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا . خداوند بزرگ عظيم باشد
هايي كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود  گيريشود و با اين نشانه مشاهده مي
كند و از ي است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نميشود، از اهم واجبات عقلي و شرعشريف مي

  ) 153، ص19همان، ج(» .اموري است كه احتمال خلل در آن عقالً منجز است
در . دانستندجمله قانونگذاري الزم مي ازرعايت مصلحت نظام را در جميع امور حكومت ) ره(امام خميني

  :ييد اعضاي محترم شوراي نگهبان، رعايت مصلحت نظام را يادآوري فرمودندهمين رابطه ضمن تأ
ييد و قانون اساسي هستند، مورد تأ اسالممقدس نگهبان كه حافظ احكام  محترم و اما شوراي« 

بسيار مقدس و مهم است و بايد با قاطعيت به وظايف خود عمل  نوظيفه آنا. باشندجانب مي اين
كند و ه اهميت حفظ نظام جمهوري دارند كه با آن هيچ حكم و امري مزاحمت نميالبته توجه ب. نمايند

  .) 155ص همان،( »...براي حفظ آن از هيچ كوششي نبايد مضايقه كرد
  :در فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام فرمودند) ره(امام و در نهايت

اي است كه گاهي غفلت از آن حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه« 
امروز جهان اسالم نظام جمهوري اسالمي ايران را تابلوي . گرددموجب شكست اسالم عزيز مي
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اي است كه مقاومت در مصلحت نظام و مردم از امور مهمه. دانندنماي حل معضالت خويش مي تمام
برد، و اسالم  زديك زير سؤالهاي دور و ن مقابل آن ممكن است اسالم پابرهنگان زمين را در زمان

خارج آنان پيروز  امريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دالر توسط ايادي داخل و
  ) 465- 464ص ،20، جهمان( ».گرداند

نه تنها مسؤالن نظام بايد مصالح نظام را در همه امور رعايت نمايند بلكه توجه به مصلحت ) ره(امام از ديدگاه
داند و به همين دليل به طالب و روحانيون توصيه و رعايت آن و تابع آن بودن را وظيفه همه مردم مي نظام
ها و ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه طالب عزيز،«اي مردم توضيح دهند، فرمايد كه اين امر را برمي

ي است كه الم مصلحت نظام از مسائلراديو تلويزيون، بايد براي مردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اس
   .)335ص ،21، جهمان(» چيز است، و همه بايد تابع آن باشيم مقدم بر هر

چيست؟ آيا در ديدگاه ايشان بين مصلحت نظام جمهوري ) ره(امام اما منظور از مصلحت نظام در بيانات
  اسالمي ايران و مصلحت اسالم تمايزي وجود دارد؟ 

كردند و در ديدگاه ايشان ابعاد سياسي و اسالم را به صورت جامع آن مالحظه مي) ره(امام نظر به اين كه
-حكومتي اسالم از ابعاد مهم اسالم است و با توجه به اين كه ايشان جمهوري اسالمي را نظامي اسالمي مي

م دانستند كه تحقق عملي اسالم و پاسداري از اسالم را وجهه همت خود قرار داده است، مصلحت نظا
دانستند و در واقع از ديدگاه ايشان مصلحت نظام جمهوري اسالمي ايران را امري جدا از مصلحت اسالم نمي

دو مورد از بيانات ايشان كه در ذيل . جمهوري اسالمي ايران در زمان حاضر بخشي از مصلحت اسالم است
  : دهدرا نشان مي مسئلهآمده است به خوبي اين 

اي در اسالم باالتر از يعني، هيچ فريضه. هي است، باالتر از تمام فرايضحفظ اسالم يك فريضه ال«
هاي بزرگ است و بزرگترين فريضه است، بر همه حفظ خود اسالم نيست اگر حفظ اسالم جزء فريضه

، همان(» ما و شما و همه ملت و همه روحانيون حفظ اين جمهوري اسالمي از اعظم فرايض است
   .)329ص ،15ج

اي است كه گاهي غفلت از آن قايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمهحضرات آ«
   .)464ص ،20، جهمان(» گرددموجب شكست اسالم عزيز مي

  
  ) ره(نقش مصلحت نظام در تصميمات مهم امام -2-4

ان در ايش. گيريها بايد مصلحت كشور و مردم مورد توجه قرار گيرد، در تصميم)ره(از ديدگاه امام 
ما پول نفت را براي مصلحت ملت و نه به خاطر «: فرمايدمصاحبه با خبرنگار نشريه اكسپرس مي

هايي به ملت داده  تنها آزادي«و ) 488، ص5همان، ج(» تجهيزات نظامي ويران كننده خرج خواهيم كرد
  ) 489، ص5همان، ج(» .نخواهد شد كه بر خالف مصلحت مردم باشد

سازترين تصميماتي كه اتخاذ نمودند بر لحاظ ين و سرنوشتتر مهمر اتخاذ دو مورد از د) ره(امام به ويژه
  .نمودندتأكيد مصلحت نظام در آنها و ايجاب نمودن مصلحت نظام براي اتخاذ چنين تصميماتي 
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  : فرمايدمي 598ايشان در توضيح ضرورت پذيرش قطعنامه  
ه بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصاً براي من بود، و اما در مورد قبول قطعنامه كه حقيقتاً مسئل«

اين است كه من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعالم شده در جنگ بودم و 
ديدم، ولي به واسطه حوادث و عواملي كه از ذكر مصلحت نظام و كشور و انقالب را در اجراي آن مي

اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامي كنم و به آن فعالً خودداري مي
كارشناسان سياسي و نظامي سطح باالي كشور، كه من به تعهد و دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم، 

. دانمبس موافقت نمودم و در مقطع كنوني آن را به مصلحت انقالب و نظام ميبا قبول قطعنامه و آتش
اي كه همه ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسالم و اگر نبود انگيزه اند كهد و خدا مي

، همان(» .بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود مسلمين قرباني شود، هرگز راضي به اين عمل نمي
  ) 92ص ،21ج

  : فرمايددر منشور روحانيت مي) ره(امام در همين خصوص
ايم راستي مگر فراموش كرده. ادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيمبراي يك لحظه هم ن ،ما در جنگ«

ملت ما تا آن روز كه احساس كرد كه . فرع آن بوده است ،ايم و نتيجهكه ما براي اداي تكليف جنگيده
و خوشا به حال آنان كه تا لحظه آخر هم ترديد . توان و تكليف جنگ دارد به وظيفه خود عمل نمود

نهاد، باز به وظيفه  تي هم كه مصلحت بقاي انقالب را در قبول قطعنامه ديد و گردنننمودند، آن ساع
   .)284ص همان،(» خود عمل كرده است

مصلحت انقالب، مصلحت نظام و مصلحت اسالم و مسلمين را به ) ره(شود امامچنان كه مالحظه مي
بس را ايجاب نموده  و آتش 598مه داند كه توجه به آن و لزوم رعايت آن، پذيرش قطعناعنوان عاملي مي

- نه تنها پذيرش قطعنامه را به دليل مصلحت انقالب و مصلحت نظام مي) ره(نكته مهم اين كه امام. است

مصلحت نظام و «دانند بلكه ادامه جنگ و دفاع را هم تا زمان پذيرش قطعنامه، به همين دليل يعني ايجاب 
  .انددانستهضروري مي» كشور و انقالب

) ره(امام از جمله داليلي كه .كنار گذاشتن قائم مقام رهبري بود ،)ره(امام ميم مهم ديگر در دوره رهبريتص
 اند، ايجاب نمودن حفظ نظام و اسالم و مصلحت نظام و اسالمبراي كنار گذاشتن قائم مقام رهبري بيان نموده

  : فرمايدوزرا مي و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ايشان در اين خصوص خطاب به. است
همين  .دانيد قضيه از چه قرار استبا سالم، شنيدم در جريان امر حضرت آقاي منتظري نيستيد و نمي«

ها تمام تالش خود را نموده است  ها و پيغامقدر بدانيد كه پدر پيرتان بيش از دو سال است در اعالميه
كرد تا طرف ديگر وظيفه شرعي اقتضا مي از. سفانه موفق نشد؛ ولي متأتا قضيه بدين جا ختم نگردد

حت نظام لذا با دلي پر خون حاصل عمرم را براي مصل .تصميم الزم را براي حفظ نظام و اسالم بگيرد
سفارش . اي روشن خواهند شداهللا خواهران و برادران در آينده تا اندازهشاء ان. و اسالم كنار گذاشتم

بردار نيست و در صورت تخطي، هر كس در  م و نظام شوخياين موضوع الزم نيست كه دفاع از اسال
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 ».هر موقعيت بالفاصله به مردم معرفي خواهد شد و توفيق همگان را از خداوند متعال خواستارم
  ) 350ص همان،(

  
  ) ره(تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه امام -3
 تشخيص مصلحت شرط الزم براي رهبري -3-1

-اي را ميحكومتي، بينش گسترده فقهي، اجتماعي و سياسي ويژهتشخيص مصلحت براي صدور احكام 

توانايي تشخيص  هاي خطير رهبري نظام،ليتئوبا وقوف به مس) ره(امام. )358ص ،1384عميد زنجاني، (طلبد 
  :فرمايندايشان در اين خصوص مي. دانستندمصلحت نظام را از شرايط الزم براي رهبر مي

شه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقالب و نظام همواره اقتضا لذا در حكومت اسالمي همي« 
هاي مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود فقهي در زمينه –كند كه نظرات اجتهادي مي

و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد ولي مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه 
رويه و عمل ضروري  ريزي كند كه وحدتند به نفع مسلمانان برنامهبر اساس آن نظام اسالمي بتوا

باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در ها كافي نمياست و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه
ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و علوم معهود حوزه

شخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح مفيد را از افراد ناصالح ت
تواند زمام گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نميو قدرت تصميم

  ) 178- 177، ص21همان، ج(» .جامعه را به دست گيرد
  

  مرجع تشخيص مصلحت نظام  -3-2
در ) ره(امام خمينـي . حكام حكومتي فقيه حاكم استمرجع تشخيص مصلحت نظام براي صدور ا

  :فرمايد خصوص اين كه مرجع تشخيص مصلحت حاكم اسالمي است مي
هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا تمام برنامه« 

مورد اطاعت از زمامداران و  اين اصل كلي، حتي در. آيد، بايد بر اساس قوانين الهي باشددر مي
بلي، اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسالمي  .متصديان امر حكومت نيز جاري و ساري است

تواند در موضوعات، بنا بر مصالح كلي مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود، عمل مي
اين امر مصلحت اسالم و مسلمين منظور شده  بلكه در ؛اين اختيار هرگز استبداد به رأي نيست. كند

 ».پس، انديشه حاكم جامعه اسالمي نيز همچون عمل او، تابع مصالح اسالم و مسلمين است .است
  ) 21ص ،1369امام خميني، (

اند نيز مشخص است كه مرجع تشخيص مصلحت براي ولي فقيه قائل بوده) ره(امام البته از حدود اختياراتي كه
  . المي ولي فقيه استدر نظام اس

  
  امكان رجوع به كارشناسان و تفويض اختيار تشخيص مصلحت نظام  -3-3
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هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي از آنجا كه فقيه حاكم اگر در تشخيص مصلحت عمومي در زمينه
ود جامعه هاي موجهاي شخصي خود متكي باشد بايد بر همه امور و واقعيتو اجتماعي بر معلومات و آگاهي

ها واقف و مطلع باشد و عمًال چنين انتظاري قابل قبول نيست، در نتيجه فقيه حاكم از نظر در همه زمينه
در ) ره(امام به همين دليل). 358ص ،1384 زنجاني،عميد(كند  كارشناسان و متخصصان مربوط نيز استفاده مي

ايشان در پيام خود به ملت ايران در خصوص . كردندچنين مواردي از نظر كارشناسان و متخصصان استفاده مي
  :فرمايدمي 598پذيرش قطعنامه 

من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعالم شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و « 
با توجه به نظر تمامي كارشناسان سياسي و نظامي ... ديدم؛ ولي كشور و انقالب را در اجراي آن مي

بس  كه من به تعهد و دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش ،الي كشورسطح با
 ،21صحيفه امام، ج( »دانمو در مقطع كنوني آن را به مصلحت انقالب و نظام مي موافقت نمودم

  .) 92ص
پذير است و  نيز امكان...) كارشناسان و (واگذاري تشخيص مصلحت به مرجع ديگري ) ره(امام از ديدگاه

عهده  ايشان در جريان اختالف نظرهاي بين مجلس و شوراي نگهبان در خصوص برخي قوانين اين امر را بر
  .نمايندگان مجلس و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشتند

  
  ) ره(نهادينه شدن تشخيص مصلحت از سوي امام -3-4

عملي حل و فصل معضالت نظام جمهوري و تجربيات ) ره(امام اهميت مصلحت نظام در انديشه حكومتي
رسماً مرجعي را براي تشخيص مصلحت نظام  1366در اواخر سال ) ره(امام سبب شد كه حضرت اسالمي

در خصوص تأسيس مجمع تشخيص مصلحت ) ره(امام خميني 17/11/1366متن فرمان مورخ . تأسيس نمايند
  :نظام به شرح ذيل است

به نظر اين جانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در گرچه . بسم اهللا الرحمن الرحيم«
تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط، در صورتي كه 
بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشود، مجمعي مركب از 

اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، خامنه ]آقايان[حضرات حجج اسالم  فقهاي محترم شوراي نگهبان و
ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام موسوي خوئيني

اسالمي تشكيل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از 
احمد در اين مجمع . مجمع، مورد عمل قرار گيرد هاي الزم، رأي اكثريت اعضاي حاضر اينمشورت

  . تر برسدنمايد تا گزارش جلسات به اينجانب سريعشركت مي
اي است كه گاهي غفلت از آن حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه

تابلوي  امروز جهان اسالم نظام جمهوري اسالمي ايران را. گرددموجب شكست اسالم عزيز مي
اي است كه مقاومت در مصلحت نظام و مردم از امور مهمه. دانندنماي حل معضالت خويش مي تمام
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هاي دور و نزديك زير سؤال برد، و اسالم  مقابل آن ممكن است اسالم پابرهنگان زمين را در زمان
خارج آنان پيروز امريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دالر توسط ايادي داخل و

صحيفه امام، (» .خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايداز خداي متعال مي. گرداند
  ) 465- 464ص ،20ج

به دليل عدم توافق مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان در خصوص مطابقت  تر بيشاگرچه اين مجمع 
-ايجاد گرديد، اما عمالً تبديل به مرجعي براي تصميممصوبات مجلس با احكام اسالم و موازين قانون اساسي 

 15/6/67در تاريخ ) ره(امام از جمله اين كه. گيري و طرف مشورت قرار گرفتن در موضوعات مختلف گرديد
عهده مجمع تشخيص  گيري در خصوص تعزيرات حكومتي را بر در پاسخ به استعفاي نخست وزير تصميم

تعزيرات از اين پس در اختيار مجمع تشخيص مصلحت است، كه اگر « :مصلحت نظام گذاشتند و فرمودند
  )123ص ،21همان، ج(» .صالح بداند به هر ميزان كه مايل باشد در اختيار دولت قرار خواهد داد

كه وجود مرجعي را براي تشخيص مصلحت نظام و ارائه مشورت به رهبري ) ره(در نهايت امام خميني
خود براي بازنگري قانون اساسي، ششمين محوري كه براي بازنگري مشخص ن ضروري يافته بودند در فرما

مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضالت نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض «نمودند 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در بازنگري ) ره(امام در اجراي فرمان. بود )364ص همان،(» قواي ديگر نباشد
  :قالب قانون اساسي وارد گرديد و اصل يكصد و دوازدهم به شرح ذيل به آن اختصاص يافتقانون اساسي در 

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
را شوراي نگهبان خالف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت 

دهد و ساير  نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميتأمين هبان را نظام نظر شوراي نگ
اعضاء ثابت و متغير اين . شود وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به . نمايد مجمع را مقام رهبري تعيين مي
   .مقام رهبري خواهد رسيدتأييد 

  
  گيري نتيجه

هاي اسالم را به عنوان تنها فقيهي كه تا زمان خود توفيق تشكيل حكومتي بر مبناي آموزه) ره(امام خميني
. در نظر و عمل قائل به لزوم توجه به عنصر كليدي مصلحت در اتخاذ تصميمات فردي و اجتماعي بود ،يافت

اي به مصلحت دانستند و توجه ويژهو اجتماع را بر مصالح فردي مقدم ميدر اين ميان ايشان مصلحت نظام 
با قائل بودن به واليت ) ره(امام .تواند با آن برابري نمايدنظام و اسالم داشتند و معتقد بودند كه چيزي نمي

دليل هم دانستند و به همين فقيه، در درجه اول تشخيص مصلحت نظام را از شئون و اختيارات ولي فقيه مي
هاي اما در عين حال واقعيت. دانستندتوانايي تشخيص مصلحت را از جمله شرايط الزم براي رهبري مي

 هاي امور جوامع را نيز در نظر داشتند و استفاده از كارشناسان براي تشخيص مصلحت راو پيچيدگي موجود
اي از كارشناسان را ه مجموعهب دانستند و در همين خصوص حتي واگذاري تشخيص مصلحتپذير مي امكان
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از همين منظر ايشان مجمع تشخيص مصلحت نظام را تأسيس نمودند و . دانستندبالمانع و شايد ضروري مي
  . فرمان قرار گرفتن آن در قانون اساسي در زمان بازنگري را صادر كردند

د در طي زندگي سياسي ضمن توصيه آحاد جامعه به رعايت مصالح نظام و اسالم، خو همواره) ره(امام 
استناد ايشان به ايجاب نمودن مصلحت نظام، انقالب و اسالم، . خويش بر رعايت مصلحت نظام توجه داشتند

مقام رهبري و همچنين صدور فرمان  قائمو كنار گذاشتن  598در اتخاذ تصميمات مهمي نظير پذيرش قطعنامه 
  .تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مؤيد اين امر است

 امامرساند كه مصلحت نظام جايگاه خطيري در انديشه حكومتي آنچه بيان شد ما را به اين نتيجه مي 
. ها و اقدامات ايشان نقش داشته است گيريترين عناصري است كه در تصميمداشته و از كليدي) ره(خميني

   .به اين امر ضروري استتوجه ) ره(امام ها و اقداماتبنابراين براي تحليل، فهم و شناخت صحيح تصميم
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  منابع 

بررسي سياسي، حقوقي، جايگاه، ساختار و كار (مجمع تشخيص مصلحت نظام ) 1383(احمدي، علي،  -
  .، چاپ اول، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي)كاركردها

گي ، تهران، مؤسسه فرهنحقوقي –تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقهي ) 1380(ارسطا، محمدجواد،  -
  .دانش و انديشه معاصر

، امام خميني و حكومت اسالمي شرايط، »حدود اختيارات ولي فقيه«) 1378(ارسطا، محمد جواد،  -
، تهران، )مجموعه مقاالت كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسالمي(، وظايف و اختيارات واليت فقيه

  ). س(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني 
، مباني، ضوابط و جايگاه مصلحت در اسالم: مصلحت و شريعت) 1383(يدرمضان، بوطي، محمدسع -

  . ترجمه اصغر افتخاري، تهران، گام نو
  .، تهران، امير كبيرحكومت و مصلحت) 1378(ناصر، تقوي، سيدمحمد -
، چاپ اول، تهران، پژوهشكده امام )س(انديشه سياسي امام خميني ) 1385(جمشيدي، محمدحسين،  -

  .ي و انقالب اسالميخمين
، ترجمه مبحث واليت فقيه از كتاب البيع، چاپ دوم، شئون و اختيارات ولي فقيه) 1369(خميني، روح اهللا،  -

  . تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
، چاپ سيزدهم، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار )حكومت اسالمي(واليت فقيه ) 1385(،  ---------- -

  ).س(امام خميني 
، چاپ اول، قم، بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام) 1380(شريعتي، محمدصادق،  -

  .دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم
، )1385( ،)ها ها، احكام، اجازات شرعي و نامه ها، مصاحبه بيانات، پيام جلدي 22مجموعه (امام  صحيفه -

  . ر امام خمينيمؤسسه تنظيم و نشر آثا: ، تهرانچهارمچاپ 
، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص احكام حكومتي و مصلحت) 1380(صرامي، سيف اهللا،  -

  . نشر عبير. مصلحت نظام
  . ، چاپ دوم از دور جديد، تهران، دانشگاه تهراننامه دهخدالغت) 1377(دهخدا، علي اكبر،  -
  .، تهران، اميركبير)مصلحت(واعد فقه سياسي فقه سياسي، ق) 1384(عميد زنجاني، عباسعلي،  -
  .، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانحقوق اساسي ايران) 1385(عميد زنجاني، عباسعلي،  -
  .، قم، دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قمحكم ثانوي در تشريع اسالمي) 1378(كالنتري، علي اكبر،  -
مجموعه قانون اساسي ) 1386(، ررات رياست جمهوريتدوين و تنقيح قوانين و مقمعاونت پژوهش،  -

  . جمهوري اسالمي ايران، تهران
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  .، چاپ بيستم، تهران، امير كبيرفرهنگ فارسي) 1382(معين، محمد،  -
حكومت اسالمي و واليت فقيه در انديشه امام ) 1384(، )س(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني  -

  . ان، عروج، دفتر چهل و پنجم، تبيان، چاپ دوم، تهر)س(خميني 
مأخذشناسي انديشه (، امام خميني و حكومت اسالمي) 1378(، )س(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني  -

  .تهران ،و انديشه حكومت اسالمي) ره(مجموعه آثار كنگره امام خمينياز   ،)سياسي امام خميني
، احكام حكومتي و »مام خميني و تحليلي بر آنطرح مصلحت در انديشه ا«) 1378(، محمد،  منصورنژاد -

، مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسالمي، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام مصلحت
  ).س(خميني 

  . ، تهران، اطالعاتديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي) 1372(مهرپور، حسين،  - 
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