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  )ره(سياسي امام خميني - در انديشه حقوقي» مصلحت«بررسي 
  

  1احمدرضا توحيدي دكتر
  

   دهيچك
گوناگونى وجود دارد كه  هاى دگاهيد ،»مصلحت«با عنصر  نىيمورد نسبت احكام د دربا دقت در انديشه محققين، فقها و حقوقدانان 

ديدگاه امام  و )و آله هياهللا عل صلى(امبريقرآن و سنت پ اتيدر آ قيتحق. ردرا آغاز ك نىيد اى درون مطالعه ديرأى درست با افتنيبراى 
 نياحكام د نسبتبدين معنا كه . ستااحكام نقش داشته  عيو هم در تشر غيدهد كه عنصر مصلحت هم در تبل نشان مى )ره(يخمين

 رعايت مصالح از مصلحتى جا هر رسد مى نظر به .تابد مختلفى را برمى هاى نييتبهاي آن در حكومت اسالمي  و انگيزه» مصلحت«با 
 حكم، يك بودنِ رازآلود ديگر، عبارت به. است نبوده رازآلود حكم آن ،...و خورده تخصيص يا يافته تغيير حكم آن، سبب به و شده
و  جعل احكام داري و در حكومتمصلحت  لذا در اين مقال نظريات در باب. است ناسازگار مصلحت خاطر به آن يافتن تغيير با
قرار خواهد گرفت و اينكه توسل به عنوان  بررسي هاي امام خميني مورد مداقه و نگاه ديني و انديشهمصلحت در حوزه  گاهيجا

و مصداق عيني آن در حكومت اسالمي كه وظيفه تعيين  قالب احكام ثانويه گردد يا در مصلحت تحت عنوان احكام اوليه توجيه مي
  .گرفت مورد تبيين قرار خواهد ،ي محدوده عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمهوري اسالمي ايرانيعن، ت را داردحمصل

 مصلحت، احكام حكومتي، احكام ثانويه، مجمع تشخيص مصلحت نظام :واژگان كليدي

  

                                                            
     tohidi2004@yahoo.comه حقوق دانشگاه آزاد اسالمي اراك؛ عضو هيات علمي گرو - 1
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  مقدمه

ر كه متصف به ش يفعل ايو  دهيمصلحت است و هر پد يباشد دارا ريكه متصف به خ يفعل اي دهيهر پد
 دياست كه مف يحسن ياعتبار اي ينيعبارت از وجود ع »ريعمل خ« اي »دهيپد«همچنين . باشد يدار م مفسده باشد

هر  نيبنابرا. گردد يلقت آور انياست كه ز يحيقب ياعتبار اي ينيچنان كه عمل شر عبارت از وجود ع ؛باشد زين
در  .گردد يحاصل م يمند انياز قبح و ز يا بودن است و هر مفسده ديمقوم با دو عنصر حسن و مف يمصلحت

بل ظاهر الكتاب ان جميع المعامالت  ،كالم االصحاب يفهم من االخبار و« :نويسد مى صاحب جواهراين مورد 
 ،نجفى( ».عرفا هفائد و همما تسمى مصلح هاالخروي و هغيرها انما شرّعت لمصالح الناس و فوائدهم الدنيوي و

  )344ق، ص.ه1426
 دررو  نيو از ا رديقرار گ يحكم حكومت يمبنا تواند يمصلحت تا در حد ضرورت نگنجد نم عه،يش فقه در

 توان يم بيترت نيبد ؛مبرم ازياز ضرورت و ناست را افزود كه عبارت  يعنصر سوم ،ديمصلحت با فيتعر
كه ضرورت  يريناپذ  ابمعقول و اجتن يسودمند  :نمود فيتعر نيشده، چن اديمصلحت را، با لحاظ عنصر 

 سازد يآور م را الزام يترك عمل اياز شرع، انجام  يرويو از نظر عقل در پ دهيشرع معلوم گرد انيآن از بتأمين 
  :ند ازا عبارت فيتعر نيدر ا مهمعناصر . )97،ص1378عميدزنجاني،(

  .دنباش» دار حسن«و  دهيحد ذاته پسند ياگر ف يمعقول باشد، حت يسودمندآن پديده داراي  -1
  .باشد ريحد ضرورت و اجتناب ناپذ آن در تحويز -2
  .ثابت شده باشد ،آنتأمين ضرورت  و اسالم شرع مياز تعال -3
  .شود يتلق ياز شرع، عقل يرويپ يمبنا -4
  .آور باشد ترك آن الزام ايانجام عمل  ،باشد كه از نظر عقل يدر حد يمصلحت و سودمند -5

  
  جايگاه مصلحت
 بيشتر ،وگوهاى فقهى اما از آن جا كه گفت. ح بوده استاز آغاز در فقه اسـالمـى مطر ،باورى مـصـلـحت

از اين  ؛به درستى نياز به آن احـسـاس نـمى شده ،در بـخـش احـكـام عبادى و فردى در جريان بوده است
 ،ر استدا در فقه اسالمى اصلى ريشه) مصلحت(ولى در ايـن كه . نگرش جدى هم به آن نبوده است ،روى

يا » جعل حكم«چرخد كه در مقام  مى هايى بر محور مصلحت ،جاى هيچ سخن نيست كه احكام اسالمى
هيچ حكم واجب و حرامى نيست مگر آن كـه در  ،در اسالم. وجود دارند» اجـراى حـكـم«و يا » متعلق حكم«

به  ،به اين حقيقت ،بـع روايىدر متون ديـنـى و مـنـا. يـكـى از ايـن سه مقام داراى مصلحت يا مفسده است
ايـن معيار  .)17/11/1372 كوثر زالل انديشه امام خمينى حـكـومـت اسالمى در( روشنى اشاره شده است

ويژه دستيابى به رهنمودهاى  هب ،كـارهاى عبادى، ولى در غيراگر چه در بخش احكام عبادى كارآمد نيست ،كلى
تكيه امام خميني بر اين عنصر و تالش ايشان بـراى . ارا و اثرگذار استك ،الزم و بايسته براى اداره دينى جامعه

حكايت از سـودمندى اين روش و باال رفتن  ،ها و نيازهاى اجتماعى همگام و همراه ساختن فقه با مصلحت
كه  نمود مى مد و ضرورآآن گونه كار ،در نظر امام خميني كارايى ايـن عـنصر در فقه اجتماعى. توان فقهى دارد
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يـك فرد اگر اعلم در علوم «: دانست مى نگر شرط الزم شناسى را براى مجتهد جامعه باورى و مصلحت مصلحت
اجتماعى و  مسائلاين فرد در ... ولى نتواند مصلحت جـامـعـه را تـشخيص دهد ،هم باشدها  معهود حوزه

  )178-177، ص21صحيفه امام، ج( ».حكومتى مجتهد نيست
اى بـرجـسـتـه و  و حفظ حاكميت جامعه مولفه» مصلحت نظام« ،هاى اجتماعى در مـيـان مصلحت

در فقه . هاى اجتماعى نيز پيشى دارد هاى فردى كه بر ديگر مـصـلـحت نه تنها بر مصلحت. پـراهميت است
واجب بودن حفظ بيضه اسالم و دست برداشتن از آنچه كه : خـورد مى تعبيرهايى از اين دست به چـشـم

دهد كه در فقه اسـالمـى سـامـان و نـظـام داشـتن  مى اين گونه تعبيرها نشان. شود مى اخـتـالل نظام سـبـب
  . جامعه يك اصل است
پيوسته با امورى است كه پاس نداشتن  ،كار بردن عنوان مصلحت در بسيارى موارد هب لذا بعضي اوقات

انديشى و  مصلحت ،له شايد در مواردىب. شود سبب فساد و از هم گسيختگى نظام جامعه نمى ،آنها
 .واجب خواهد بود ،گمان بى ،حفظ نظام داشته باشد كه در اين صورت مسئله پيوستگى با ،كردارى مصلحت

حـضرات آقايان « :دانست مى امام خميني اين اصل را نماياند چرا كه آن را كليد واژه حيات اجتماعى دين
كـه گـاهـى غفلت از آن موجب شكست اسالم  استاى  مور مهمهتوجه داشته باشند كه مصلحت نظام از ا

اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسالم  مصلحت نظام و مـردم از امـور مهمه... گردد مى عزيز
  )465-464، ص20همان، ج( ».بردسؤال هاى دور و نزديك زير  پابرهنگان زمين را در زمان

در حقيقت آن بود كه عـنصر مصلحت و  ،مجمع تشخيص مصلحت نظامخـواسـتـه امام خميني از تشكيل 
هاى  نقش آن در تواناسازى فقه مورد توجه باشد و براى هميشه بـه عـنـوان يـك اصل زنده فقهى بر قانون

مصلحت  امام خميني در فقه و شريعت اسالم،زيرا به باور  ؛نظارت و حكومت داشـتـه بـاشـد ،تصويب شده
امام خميني به پيشى داشتن  مستند اعتقاد .)335، ص21همان، ج( ى بـر هـر چـيـز مقدم استنظام اسـالمـ

رواياتى كه در آنها فـروع ديـن بر مدار امامت و واليت  ،افزون بر حكم عقل. هاى نظام روشن است تمصلح
نـمـاز و زكات و روزه : فرمود) ع(امام رضا. كنند مى همين باور را الهام ،به مفهوم سياسى آن دانسته شده است

ها و  و پاسدارى از سرزمين ،ها هـا و آيين هاى عمومى و اجراى قـانـون آورى ثروت و حج و جهاد و جمع
   1 .يابد مى با بودن امام تمامت ،مرزها

بـدانـيد اگر فردى تمام شب را عبادت كند و روز را روزه بدارد و «: فرمايند مي )ع(امام صادقهمچنين 
ولى رهبر و حاكم الهى خود را نـشناسد تا از او پيروى  ،رايـى خـود را ببخشد و هر سال حج گزاردتمام دا

» 2.در پيشگاه خدا هيچ حقى براى دريافت ثواب ندارد ،كند و كارهايش را با راهنمايى و رهبرى او انجام دهد
برجستگى نقش امام و رهبر را و  خواهد مى ايـن روايات جايگاه امامت به مفهوم سياسى آن را روشن نموده و

براى . بنماياند و هندسه دين و نـظـام را بـنگارد ،انداز دين سـاز بـودن نظام اجتماعى را از چشم سرنوشت
                                                            

اصول ( .ر الفى و الصدقات و امضاء الحدود و االحكام و منع الثغور و االطرافو الصيام و الحج و الجهاد و توفي ةو الزكا ةبـاالمـام تـمـام الـصال -1
 ).بيروت ،333/ابن شعبه حرانى ،تحف العقولو  1/200ج ،كافى

ه يكون جميع اعمال صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهـره ولـم يـعـرف واليـه ولى اهللا فيواليه و امـا لـو ان رجـال قام ليله و -2
 ).2/19ج ،همان( .عز حق فى ثوابه ما كان له على اهللا جل و, بداللته اليم
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پيروى از امام و نظام حق از هر چيز  ،نماياند كه در سـلـوك دينى و ديندارى مى باورمندان به اصل امامت
نه  ،بدون نظام و رهبر ،برابر روايت نـخست. گذار استهاى دينى اثر مه گزارهچـرا كه بر ه ؛اسـتتر  مهمديگر 

: هايى چونان كه عبادت ،افتند مى آفرينى از كـارايى و نقش ،هاى اقتصادى و قضايى و دفاعى ديـن تنها قانون
ن جاى گرفتن در بدو ،هاى عبادى و شـرعى تمام نيستند و برابر روايت دوم انجام تكليف... حـج و ،روزه ،نماز

هيچ ارج و بهايى ندارند و نزد خداوند پاداشى براى آنها  ،درون نظام حق و بدون پيروى از رهبر دينى جامعه
تمامت دين به : كند كه مى گرى ايـن حقيقت جلوه) ع(در روشنا و آفتاب اين سخنان ژرف در امـامـان. نيست

را بـه روشـنـى و ها  پـيـام ايـن آمـوزه ،م خـمـيـنـىبراين اساس امــا. رهـبـرى اجـتـماعى بستـه اسـت
برتر بودن اهـمـيـت و نـقـش نـظام و پيشى . تـمـام يـافـتـه و فـقـه اجتماعى را بر مبناى آنها پى نهاده است

تأكيد بياناتي  داند و در مى داشتن مصلحت نظام در فقه اسالمى را يك گزاره و فهم ساده و روشن از متون
تـلـويـزيـون بايد براى  -و راديو ها  روزنامه ،ئمـه مـحـتـرم جمعه و جماعاتا ،طـالب عـزيـز«: ند كهكن مي

لى است كه مقدم بر هر چيز است و ائمردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسالم مـصـلحت نظام از مس
فه و رويكرد حضرت امام خميني بايد لذا با توجه به اين فلس .)335، ص21جهمان، ( »همه بايد تابع آن باشيم

نقش بزرگى در پيوند و سـازگار كردن فقه و جامعه دارد  ،ويژه مصلحت نظام هب ،گفت احياى عنصر مصلحت
  .است يو براى شكوفا شدن فقه اجتماعى امرى ضرور

  
  جامعه حاكميت برمصلحت در 

كه به وضوح،  است ياتياز جمله آ )62نور، (»من شئْت منْهمفَإِذَا استَْأذَنُوك لبعضِ شَأْنهِم فَأْذَن لِّ« هيآ
 انيب يتوسط هر زمامدار صالح جهيو در نت) ص(امبريجامعه توسط پ تيريرا در مد يعموم مصلحت تيرعا
به صورت  يعموم فيو تكال ياله فيافراد را در عمل به وظا صلحتم تيسو رعا كياز  يبه روشن و كند يم

در مصلحت،  ليدخ اتيو مقتض طيبه خاطر تفاوت شرا گريد يو از سو دينما يامدار مقرر مزم يبرا يالزام
متعال، پس از  يخدا ز،يقرآن ن در .سازد يمحول م »لِّمن شئْت«زمامدار  اريآن را به اخت يريكارگ و به صيتشخ

 وهيش ،)86، كهف(»عذِّب وإِما أَن تَتَّخذَ فيهِم حسنًاقُلْنَا يا ذَا الْقَرْنَينِ إِما أَن تُ« نيذوالقرن تيمسئولحكم و  انيب
ثُم يرَد إِلَى ربه فَيعذِّبه  بهقَالَ أَما من ظَلَم فَسوف نُعذِّ«: و امضاء نموده است ريصورت تقر نيعمل او را به ا

چون  ياتيدر آ نيهمچن. )87 – 88،كهف( »فَلَه جزَاء الْحسنَى عملَ صالحا وأَما منْ آمنَ و* عذَابا نُّكْرًا 
به مصلحت و  ياشارت ،)34 ،فصلت(»هالسيئَ اولَ هولَا تَستَوِي الْحسنَ«و  )22،رعد(»هالسيئَ هويدرؤُونَ بِالْحسنَ«

  .شود يم دهيد فهيوظ صيتشخ اريآن به عنوان مع تيلزوم رعا
از ابعاد، اتخاذ  ياريدر بس. كننده دارد نييمصلحت نقش تع ز،ين نيشدن قوان ياتيو عمل يياجراابعاد  در
مشاهده  توان يمصلحت را آشكارا م ياحكام ردپا ياجرا يو چگونگ داتيتمه ها، حيها، تفر ها، برنامه روش
از باب  قتيدر حق دينما دايپ عارضاسالم ت يبا احكام جزئ ياگر حكم مصلحت يبه طور مثال، در موارد. نمود

و در باب  شود ياعمال م يشياند تحقق آن مصلحت ياست كه برا ياهم و يبا حكم كل يتزاحم حكم جزئ
  .جانب مصلحت را ارجح دانست ديالزاماً با» االهم فاالهم« يمنطق فيتزاحم، بنابر تعر
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مصلحت  تيجز رعا يزيچ قتيدر حق زين ريبر مصلحت است و تدب يمبتن ،يريامور تدب ،يطور كل به
گاه و نقش مصلحت است همواره در مرحله اجرا و  جلوه نياز بارزتر يكيو در حال، تزاحم احكام كه  ستين

  .ديآوجود  هچند حكم تزاحم ب ايدو  نياحكام است كه در آن ممكن است ب ذيتنف
  

  مصلحتاعمال  گر داليل توجيه
  :ند ازا باشند، عبارت وسل به مصلحت ميكه در حكومت انگيزه ت عواملي ينتر برخي از مهم

گاه منظور از حفظ نظام، حفظ . رود يدر فقه به سه معنا به كار م ،يواژه، به طور كل نيا :حفظ نظام - الف 
جامعه  شتينظام مع يده آن از هرج و مرج است كه نقطه ثقل آن، سامان ينهادهاجامعه و  يدرون يآراستگ
 گريد يشمرده شده و از سو يياست واجب كفا ازمنديجامعه بدان ن تيمعش امچه را نظ سو آن كياز . است

 يگريد يمعنا .)7نائيني، سنگي، ص( منع شده است نياست، در د يتينظام معش نيآن چه موجب اختالل در ا
از هجوم دشمنان  نيو مسلم يكشور اسالم انيكاند، حراست از  اراده كرده »حفظ نظام«از اصطالح  هانيكه فق

 هيقوه دفاع هيباب و ته نيمعموله در ا ليتحفظ از مداخله اجانب و تحذر از ح« ،ينيكه مرحوم نائ چنان. تاس
  .كرده است ياصل در مقام معرف نوانرا متذكر شده و به ع» ذلك ريو غ هيو استعالالت حرب

مهم،  نيبه ا نديرس هان،ياست كه به اعتقاد فق يا به اندازه) در اين معنا(حفظ نظام و ارزش  تياهم
   )47، ص1403نجفي، محمدحسن، ( شود يگاه واجب م ،جائردر كنار حاكم  يحت

 يازهايكه ن يا اداره شؤون جامعه به گونه« يشده، حفظ نظام در مجموع، به معنا ادي يمطابق دو معنا پس
 )51ص ،1406دين ال شمس(»گردد ميتنظ يشود و روابط و مناسبات داخل ايآن به قدر امكان مه يمعنوو  يماد
   .باشد مي

حفظ حكومت موجود  خورد، يبه چشم م »حفظ نظام«، از اصطالح فقهاكه گاه در لسان  يسوم يمعنا
حفظ نظام  ه،يفق دگاهياز د كه نيچه ا. باشد يم هانيفق دگاهيحكومت از د تيبا فرض مشروع نياست و ا

درباره لزوم حفظ نظام ) ره(ينيمام خمحضرت ا. ستين سرياسالم، جز به حفظ حكومت موجود م و شتيمع
اسالم تمام  يشود به نابودبملت حاصل  يبرا يشكست -نخواسته  يخدا - اگر «: ديگو يم ياسالم يجمهور

 نيكه در ا يهمه كسان« :ديگو يخطاب به كارگزاران م گريد يو در جا )409، ص6صحيفه امام، ج( ».شود يم
 ياسالم كه مظهر بزرگش، اآلن، جمهور يباشند كه آبرو تهتوجه داش ديبا نهايكشور به خدمت مشغول هستند ا

مظهر حفظ  ،ياسالم يجمالت، حفظ جمهور نيدر ا .)414ص ،16ج ،همان( »حفظ كنند ديبا... است ياسالم
  . شده است انياسالم و معادل آن ب

و به خصوص فقه فقه  يها عرصه يقاعده، شامل تمام نيگفت، ا ديخصوص گستره قاعده حفظ نظام با در
قاعده حاكم بر  نيچرا كه ا. نظام گردد، منع شده است لكه موجب اختال ياست و در فقه هر موضوع ياسسي

 جاديبه ا يراض يهيقف چيه .دهند يوابسته شود، فقها به وجوب آن فتوا م يآن است و حفظ نظام اگر به امر
 يو از هر امر ستيمسلمانان ن يجمع تيو هو ياسالم يكشورها انيرفتن ك نيهرج و مرج در جامعه و از ب

چرا  ؛شود ياحكام، مقدم م ريحفظ نظام در تعارض با سا گر،يبه عبارت د. كند يمنع م نجامد،يب جهينت نيكه به ا
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 ل،يدل نيو به هم شود يفرع خود نم يفدا ياصل چيبه فرع و ه تبسها حكم اصل را دارد ن كه نسبت به آن
 يديق هيچ كه )64-63صص ،1374انصاري ( را از واجبات مطلقه دانسته است نظام حفظ و اقامه يانصار خيش
، 21ج محمدحسن، نجفي،( داند يهم واجبات مااز بزند و صاحب جواهر آن را  صيآن را تخص تواند ينم

  .)395ص
 د،رو يبه شمار م زيمهم حكومت ن يها يريگ مصلحت كه از جهت يها زهياز انگ يكي :عدالت اجتماعي -ب 

لَقَد أَرسلْنَا «: است هبود ياله امبرانيپ ياز اهداف تمام يكيمردم،  نيعدالت در ب ياجرا. است يعدالت اجتماع
يزَانَ لالْمو تَابالْك مهعأَنزَلْنَا مو نَاتيلَنَا بِالْبسرقُومي طسبِالْق و  يكل يها استيهمه سلذا ) 52حديد، (»النَّاس

 ،ييفضا نيپر واضح است كه در بسط چن .شود يطراح يتحقق عدالت اجتماع يدر راستا ديومت باحك يجزئ
  .نهفته است يروابط اجتماع حيصح مياغماض در تنظ رقابليغ يمصلحت

است و به تبع آن، حق و  قيقابل تحق فيو تأل بيترك كياجزاء  نيتناسب و توازن ب تيبا رعا عدالت،
 ينوع ديبا قتيجامعه در حق تيريو مد گردد يه متناسب اجزاء و توازن آن برمرابط صيتشخبه  زيمصلحت ن

توازن و  جاديجز ا يزيو مصلحت چ ديبه حساب آ يدستگاه صنعت كيدر  يآور سازه و فن كي يمعمار
 نيمجموعه مب كيتناسب اجزاء  قتيدر حق. ستيآن ن يبيترك أتيجامعه و ه ياجزا انيتناسب در م تيرعا

 كي اجاتياحت جهيحق را نت و،يلحاظ، منتسك نيبه هم. است گريد آن توسط اجزاء يازهايدن نبرآورده ش
  .)231، ص1367 ،اخوان( داند يم نيكشور در زمان مع

 قتيدر حق) ع(تياهل ب اتيعدالت در نصوص قرآن و سنت و روا ياسالم بر اجراتأكيد اين اساس  بر
و  دين و متعادل به وجود آوموز يا جامعه تاًينها ديت كه بااس يو اجتماع يمدن يزندگ ييغا  علت انگريب

مناسب  يكه، هر كس در جا يگردد؛ به طور ميو تعاون و تعاضد تنظ يبراساس مناسبات منطق آنروابط در 
  .)301، ص1380 عميدزنجاني،( رديخود قرار گ

  

  احكام حكومتى
كه حاكم  ستا آيد آن مى مه به ميانپرسشي كه در فقه الحكو ،در پيگيري موضوع مصلحت در جامعه

گيرى دارد؟ در پاسخ به اين پرسش سه ديدگاه شكل گرفته است كـه بـرابر  اسالمى تا چه اندازه حـق تـصميم
بدين معناكه آيـا وظـيـفـه . كند مى هر كدام نقش زمان و مكان در رهنمودهاى اجتماعى فقه قبض و بسط پيدا

 ،و بـايـد در دايـره احكام شريعت ،هاى شرعى است ها و آيين ونحاكم و دولت اسالمى اجراى قان
يا آن كـه در شـريـعـت براى حاكم  )501، ص1386 ،مكارم شيرازي( هاى اجرايى وضع نمايد نامه آيين

بينى شده است؟ حـاكـم اسالمى در قلمرو نيازهاى اجتماعى حق قانونگذارى  اسالمى قلمرو باز حقوقى پيش
 ،هاى باز حقوقى يا آن كـه حـاكـم اسالمى افزون بر حق قانونگذارى در ميدان )401، ص1410صدر ( دارد

حتى بر خـالف احكام فرعى فقهى  ،حق دارد بـا بـازشـنـاخت مصلحت و تا زمانى كه مصلحت پايدار است
ميني بيان هرحال ديدگاه آخر را امام خ هب. قانون و حكم صادر كند و يا از ا جراى حكم شرعى جلو بگيرد

حـكـومـت الهيه و  بايد عرضِ ،ارچوب احكام فرعيه الهيه استهاگر اختيارات حكومت در چ«: كه اند  نموده
صحيفه امام، ( ».معنى و محتوا باشد بى ةيك پديد ،صلى اهللا عليه وآله وسلم ،واليت مطلقه مفوضه به نبى اسالم
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تواند احكام اوليه  مى شمارد كه حاكم اسالمى مىهمچنين حضرت امام خميني مـواردى را بـر )451، ص20ج
جلوگيرى از ورود و  ،وظيفه نـظام ،اه شيك خيابان: ؛ مانندر مصالح اجتماعى قانون بگذاردرا كنار نهد و براب
حمل اسلحه و صدها  ،جلوگيرى از پخش مواد مخدر ،گذارى قيمت ،گـمـركـات ،ماليات ،خروج ارز و كاال

ولى حاكم اسالمى حـق دارد بـراى انـجام آنها  ،دام در چارچوب احكام فرعيه نيستمـورد ديگر كه هيچ ك
تواند هر  مى ]حـكومت[«: تواند جلوى اجراى حكم شرعى را براى زمانى كوتاه بگيرد مى حكم صادر كند و

كه چنين  از آن مادامى ،كه جريان آن مـخـالـف مـصـالح اسالم استاست امرى را چه عبادى و يا غير عبادى 
در مواقعى كه مخالف  ،كه از فرايض مهم الهى است ،تـواند از حج مى حـكـومـت. جلوگيرى كند ،است

در اين گفتار بايد گفت ايـن تأمل با ) 452صهمان، (» .جلوگيرى كند صالح كشور اسالمى دانست موقتاً
به  ،اندازى فراخ ان در چشمشود عنصر زمان و مـكـ مى سبب ،انداز فقهى به حكومت و حاكم اسالمى چشم

ولى  ،اگر چه به عنوان بخشى از شريعت بشمارند ،زيرا احكام حـكـومتى ؛عرصه فقه اجتماعى در آيد
جزيى  ؛خاستگاه زمانى و مـكـانـى دارند ؛پيرو و بسته به مصالح و نيازهاى روزند ،گونه كه گـفـتـه شد همان

اى كه حكم را ايجاب كرده از  هـمين كه مصلحت و شرايط ويژه .ندا ناظر به موارد و شرايط ويژه ؛اند و مقطعى
اى كه امام خميني مصاديق و موارد احكام حكومتى را بيان كرده  در نامه. رود مى حـكـم نيز از ميان ،ميان برود

 در مواقعى كه چنين« ،»مـادامـى كـه چنين است«: از جمله آنها: ورزيده است تأكيدبر كوتاه مدتى آنها 
هاى  يكى از ويژگي ،شناسى و آگاهى به نيازهاى زمان و مكان زمـان ،به همين سبب .)452ص همان،(»باشد

چه بدون اين ويژگى از كاربرى درست اين دو عنصر در فقه  ؛الزم و بـايـسته براى ولى فقيه شمرده شده است
احكام  ام احاديث رفته و بر همين مبنبه سراغ فه ،لذا امام خميني از همين زاويه. حكومتى ناتوان خواهد بود

  . آوريم مى كه به طور خالصه ،را از احكام تبليغى ايشان جدا كرده است) ع(حكومتى معصومان
مقام حاكم  در) ع(امانمو ا) ص(هايى كه پيامبر آن بخش از دستورها و فرمان ،ه باور فقهى امام خمينيب

 ،اند راى سـامـان دادن امور جامعه و حكومت صادر كردهاسالمى و به عنوان ولى امر و سرپرست حكومت بـ
بر اين اساس آنـچـه در . احكام حكومتى اسـت و بـه مـقتضاى زمان و مكان از ايشان صادر شده است

كم بيان ح ،و مـانـنـد آنـها آمده است) امـر(يا ) حكم(يا ) قضى(با واژه ) ع(و على) ص(روايـات از پيامبر
شـود پـيـامـبـر  مى دانستهها  بلكه از ظاهر اين واژه ؛ها ماندگار و ثابت باشد تمام زمـان شرعى نيست كه براى

نه از اين حيث كه  ؛اند امر و نهى داشـتـه و حـكـم صـادر كرده ،و امـام از آن حيث كه حاكم يا قاضى بوده
  .حالل و حرام خدا و احكام وحى را به مردم برساننداند  خواسته

  
  كام شرع و نقش مصلحت در احكام ثانويهتقسيمات اح

 نيتر مهم. احكام شرع است ماتيتقس نيتر مهم و نيتر مياز قد كىي ه،يو ثانو هياحكام شرع به اول ميتقس
همان  ر،ياحكام متغ هيممكن است تصور شود كه كل ب،يترت نيبد. موقتى بودن آنهاست ه،ياحكام ثانو ژگىيو

  :ديگو ز محققان مىا كىي، مثالً ؛اند هياحكام ثانو
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مفاسدى،  ايبروز مصالح و   زمان به جهت هستند كه در گذر نىيو قوان مقرراتاز معارف اسالم،  بخشى«
تا هنگامى كه مصالح و  ند،يگو مى هيدسته از احكام، كه بدانها ثانو نيا. گردد توسط ولى امر مسلمانان وضع مى

نگردد، ثابت و پابرجاست و هر  رفمفاسد و موانع برط ايموجبات و علت صدور آنها باقى و پابرجا باشد و 
  )88، ص1371جعفرى ( ».تنباكو ميتحر ريدرست نظ ؛گردد موقع اسباب آن برطرف شد، حكم هم برطرف مى

و  هيفرض شود، خوب است كه رابطه احكام اول هيثانو اي هياحكام حكومتى جزء احكام اول نكهياز ا قبل
در واقع، احكام . قرار ندارد گريكديدو دسته از احكام، در مقابل  نياست كه ا نيا تيواقع. روشن گردد هيثانو
 كي هيو دائمى هستند و احكام ثانو هيولاست كه همه احكام شرعى ا نياصل ا. اند هيقسمى از احكام اول هيثانو

البته، موقتى  .ديايببه شمار  ىيحالت استثنا كيتواند  اما احكام حكومتى نمى. و موقتى است ىيحالت استثنا
در  ه،ياصلى احكام ثانو تي، ماهاصالً. ستين سهيقابل مقا ه،يبودن احكام حكومتى با موقتى بودن احكام ثانو

اصلى احكام حكومتى در موقتى بودن  تيشود، اما ماه محسوب مى ىيحالتى استثنا رايز ؛موقتى بودن آنهاست
كه  ستين ستهيشا. دهد مى ليدسته از احكام را تشك نيصلى او مصلحت عناصر ا تيبلكه حاكم ؛باشد آنها نمى

ت مجتهد يدر صالح هيوانگهى، احكام ثانو. ميكن سهيو مقا ميقرار ده فيرد كيمتفاوت را در  تيدو ماه نيا
  .باشد و مجتهد حاكم مى هيفق تياست، اما احكام حكومتى در صالح

احكام،  هيكه كل ستيشكى ن. است هيء احكام اولتصور شود كه احكام حكومتى جز دي، شامقدمات نيا با
توجه داشت كه شارع مقدس،  ديولى با. گردند آن برمى به  تيو در نها رنديگ شرعى اعتبار مى هياز احكام اول

 هيالبته، مبانى و اصول اول. ندشو حاكم جامعه جعل مى لهيولى احكام حكومتى به وس ؛است هيجاعل احكام اول
  .شرعى استوار است هياول اتيهمان اصول و كل احكام حكومتى، بر

از احكام شرع را ارائه  دىيجد ميعوامل موجب شده است تا برخى از محققان معاصر، طرح تقس نيهم
 احكاماحكام حكومتى به عنوان نوعى از  بندى، ميتقس نيدر ا. استوار است دىيمبناى تازه و جد كنند، كه بر

  :)15، ص1376مهر21، گرجى( رديگ مستقل، در كنار احكام قرار مى
ب در كت فقها معموالً. شخصى، فردى، خصوصى و عمومى: چهارگونه است حكم شرعى بر ،اساس نيا بر«

را مورد توجه »  عمومى«و »  شخصى«كنند، و احكام  بحث مى»  خصوصى«و »  فردى«دو قسم احكام  ازفقهى 
  .دهند قرار نمى
) ص(امبريمثل احكامى كه براى پ ؛خص خاصى جعل شده استاند كه براى ش احكامى :شخصى احكام

  .گريتهجد و برخى از احكام د: لي، از قبداشتوجود 
 نكهيمثل ا ؛تك افراد وضع شده است، و هر فردى داراى حكم است احكامى كه براى تك :فردى احكام

  .نماز بخوانند ديهمه با
 عيمثل احكام ب ؛اند كه داراى عنوان خاصى احكامى كه ابتدا متوجه افراد خاصى است :خصوصى احكام

و بالعرض براى  اًيچند ثان هر احكام نكاح ابتدا متوجه زوج و زوجه است،. و مشترى است عيابتدا متوجه با
  .احكامى دارد زين گرانيد
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از آن  رنديگ و اگر افراد هم موضوع آن قرار مى»  موضوع آن جامعه است«احكامى است كه  :عمومى احكام
عنوان انتزاعى  كيجامعه خود . است»  مجموع«از  ري، غ» جامعه«ولى . آورند ست كه جامعه را به وجود مىرو

   ».توان گفت هم مى»  احكام حكومتى«احكام عمومى،  نيبه ا. است
  :نديگو حكومتى مى ايدرباره منبع استنباط احكام عمومى  شانيا

اخذ »  كتاب و سنت و عقل و اجماع«از  گرياقسام د. فرق دارد رگيقسم از احكام، با اقسام د نياستنباط ا منبع«
از آنها در  اتىيكل نكهيولو ا ؛است»  مصالح و مفاسد عمومى«احكام،  نيا ليشوند، ولى منبع و دل و استنباط مى

 نيبه چن دنيقسم، براى رس نيدر ا. ساواتامر به م اي و»  ان تحكموا بالعدل«: سنت هست، مثل كتاب و
دهند، انتخاب  مى صيگروهى از عقال كه مصالح و مفاسد عمومى را تشخ تى،ياز هر قشر و جمع ديمى، بااحكا

مصالح و مفاسد  نيا صيمصالح و مفاسد است و تشخ ،احكام نياصلى ا ليپس، دل. شوند و آنها را جعل كنند
  ».جامعه است دگانيهم با برگز

احكام  انيم رو، نياز ا. دهد مى ليناى احكام مجعول را تشكبناى عقال منبع و مب نجايفقها، در ا ريتعب به
 نيعناو هياحكام ثانو. وجه برقرار است رابطه عموم و خصوص من ه،يمصلحت و احكام ثانو حكومتى مبتنى بر

اما . شود مى ليحكومتى تبد هيثانو مبه احكا رد،يموضوع احكام حكومتى قرار بگ نيعناو نياگر ا. خاصى دارد
و مجتهد حاكم  هيفق تياست، و به حوزه حكومت و صالح هيفق تيفقط در صالح ه،يثانو نيعناوبرخى از 

 زين گريكه برخى د همچنان ؛است هياحكام ثانو نيبرخى از احكام حكومتى، به عناو  بازگشت ن،يبنابرا. ديآ نمى
  .گردند برمى»  الفراغ همنطق«صدر به  ديشه ريبه تعب ايبه موارد بالنص 

 اثرگذارى زمان و مكان را در سـاحـت فـقـه اجـتماعى نشان ،از راه دگرگونى احكام كههمى عامل م
هـمـان گـونه كه گاه . ل جامعه استائشناخت عناوين قانون و آشنايى با كاربرى احكام ثانوى در مس ،دهد مى

احكام و  ،انشود حاكم اسالمى بـرابـر نـيـازهـاى زمان و مك مى عنصر مصلحت نظام و جامعه سبب
اضرار و عسر و حرج اين نقش را دارد و فـقيه  ،ضرورت: عناصر ،اى موارد در پـاره ،هايى را صادر كند فرمان

  .يا ناروا بشمارد ،دارد تا چيزى را براى شخص يا جامعه روا مى را بر آن
عـى در مرحله اجرا نمايد كه دو قـانـون شـر مى ل اجتماعى هنگامى رخائثانوى در مس احكامپـياده كردن 

تا  ،شـريـعـت اسـالم دسـت فقيه حاكم بر جامعه را بازگذاشته است ،در اين موارد. برخورد كنند يكديگربا 
تـقـيـه از . اهميت را كنار بـگـذارد تر را به اجرا در آورد و قانون كم مهمقانون داراى مـصـلـحت 

هاى فقهى به عنوان يك عنصر اثرگذار  پـژوهـش هـاى همين قانون كلى اهم و مهم است و در نـمـونـه
پـوشـى از  نمايانگر چشم ،نيز) ع(ها و رفتارهاى اجتماعى امامان گـيـري اى از مـوضـع پاره. شود مى شناخته

ولى وقتى از  ،هايى هست با آن كه در سيره اجتماعى ايـشـان دوگانگي. مـهـم براى اجراى اهم بوده است
بلكه  ،شود دوگانگى تفسير نمى ،گونى رفتارها گونه ،اهم و مهم نـگـريـسـتـه شـودانداز اصل فقهى  چشم

صلح امام حسن و  ،سـكوت على. برابر نياز زمان و مكان دانسته خواهد شـد ،انـتـخـاب قـانون و رفتار اهم
. در شرايط زمـانـى خود براى حفظ و پايدار ماندن شريعت اهم بوده است) ع(جهاد مسلحانه امام حسين

ل فقه فردى نيز همين اصل جارى است و در ائدر بيان احكام و مس) ع(گونه كـه دربـاره سـخـنـان امامان همان
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در سلسله  ،)امام خميني(جامعه ملل از سوى رهبرشوراى امنيت سازمان  598پذيرش قطعنامه  ،دوران معاصر
  .گيرد مى هاى اهم و مهم در عرصه رفتارهاى اجتماعى قرار همين ارزيابي

فقها بـراى از مـيـان برداشتن . دارنداى  در فقه فردى كارايى و نقش شناخته شده ثانوىهاى  عنوان
ولى بايسته است كه  ،جويند مى بـه آن تـمسكاز سـوى افـراد ها  برخوردهاى احكام در مرحله انجام تكليف

هاى اجتماعى نيز مورد گفت وگو قرار گيرد و  بـراى رفتارهاى جمعى و كنشها  پيش آمدن اين عـنـوان
  .كند هاى نظرى آن در فقه جاى باز و انگارهها  فرض

در مـهـرمـاه سـال  ،در نخستين گـام: دو گام برداشت ،گاه فقهى امام خميني بـه مـنظور پركردن اين تهي
هاى ثانوى مورد نياز جامعه  ى كـه بر اساس عنوانهاي ونداد تا قان بـه مـجـلـس شـوراى اسالمى اجازه 60

در دومين گام اين مهم را بر عهده نهاد مجمع  )312-311، ص15صحيفه امام، ج( .تـصويب برسانند هب ،است
بازوى  ،هاى قانونى جامعه شناسايى نيازها و بايستهتشخيص مـصـلـحـت نظام گذاشت تا در كار شناخت و 

  .كارشناسى و رايزنى ولى فقيه باشد
هاى فـردى نـاسازگارى  هاى اجتماعى و مصلحت وقتى ميان مصلحت ،امام خميني اجتماعىاز نـگـاه فقه 

هر  ،ا برآوردمصالح اجتماعى بر مصالح فردى پيشى دارند و بـايـد سود و مصلحت جامعه و مردم ر ،پيدا شود
 ،جلوگيرى از احـتكار ،گذارى قيمت: هايى مانند قانون ،براى نمونه. چند صالح و سود فرد بـرخـالف آن باشد

تر  مهمولـى چـون آثار اجتماعى آنها  ،با آن كه سبب زيان فـرد اسـت... كنترل نسل و ،حكم به مصادره اموال
و رهـبر مسلمانان ) ع(امـام: كنيم مى ي از امام خمينى اشارهدر اين زمينه به سخن. شود مى جايز دانسته ،است

گذارى بر اجناس يا صنعت يا محدود كردن  قيمت: مانند ،اجازه دارد آنچه به صالح مردمان است انجام دهـد
 ،امام خمينى( 1 .اند تجارت و جز ايـنـهـا از چيزهايى كه در پايدارى نظام نقش دارند و به مصلحت جامعه

  )992لوسيله، صتحريرا
 حاكم اسالمى و نهاد حـكـومـت اجـازه ،حتى در تزاحم مصالح فردى ،نـگـرش اجتماعى امام خميني در

هاى افراد در  به سود افراد حكم اجـرايـى صـادر كنند و به كشمكشتر  مهماساس مصلحت  يـابد تا بر مى
ر و حرج همراه است و شوهر از طالق زن بـراى نـمـونه آن جا كه زندگى با عس ؛جامعه اسالمى پايان دهد

طـريق احتياط آن است كه زوج را با نصيحت واال با الزام وادار « :نويسد مى) ره(خمينيامام . كند مى خوددارى
به طالق نـمـايـنـد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طالق داده شود و اگر جرأت بود مطلبى ديگر 

هاى ثانوى كه برابر نيازهاى زمان و  عنوان ،بنابراين  )301، ص1373مهرپور : نقل از به( ».تر است بود كه آسان
كنند تا مديريت دينى  مى پذير احكام فقهى را شناور و شكل ،افكنند مى مكان بر رفتارهاى اجـتـمـاعى سايه

 :نويسد مى اكم اسالمىاز حوزه اختيار حاى  در بيان گوشه ،امام راحل .جامعه برابر نيازهاى زمان صورت گيرد
مانند ثابت نگهداشتن  ؛تواند كارى را كه به صالح مسلمانان است انجام دهد ، مىامام و سرپرست مسلمانان

نقش  ،هر آنچه كه در نظام و صالح جامعه ،محدود كردن تجارت يا غير آن به طور كلى ،يا صنعت ،ها قيمت

                                                            
ى لـالمـام عـليه السالم و والى المسلمين ان يعمل ماهو صالح للمسلمين من تـثـبـيـت سعر او صنعه او حصر تجاره او غيرها مما هو دخيل ف« -1

 » .صالح للجامعه النظام و
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مجلس و شوراى نگهبان،  انياختالف م نيه هنگام بروز اولچنانكه گفته شد، ب )992ص تحريرالوسيله،( 1.دارد
 ،اي يهطى جواب شانيا. كرد دگىياختالف رس نيمرجعى بود كه به ا نياول حكومت، هبرعنوان ر هامام خميني ب

در حفظ نظام جمهورى اسالمى  آنچه« :ديقانون نماوضع  هيبه مجلس حق دادند كه بتواند در حوزه احكام ثانو
فعل آن  ايشود و آنچه ضرورت دارد، كه ترك آن  ترك آن موجب اختالل نظام مى اي، كه فعل دخالت دارد

 تياكثر لهيموضوع به وس صيمستلزم حرج است، پس از تشخ ترك آن ايمستلزم فساد است و آنچه فعل 
آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع  بودن  به موقت حيوكالى مجلس شوراى اسالمى با تصر

 انياز متصد كيشود كه هر  حيتصر ديو با. و اجراى آن بيشود، مجازند در تصو خود لغو مى هموضوع خودب
صحيفه امام، ( ».شود شرعى مى ريقانونى و تعز بيشود و تعق ، مجرم شناخته مىاجرا از حدود مقرر تجاوز نمود

  )297، ص15ج
از اى  پارهو در راستاي رفع  قالب اسالمىان روزىيسالگرد پ نيخود به مناسبت چهارم اميدر پ همچنين

مجلس محترم شوراى اسالمى كه در رأس همه نهادهاست، در « :دارند كه مي بياننظام و جامعه  هاى يدشوار
كرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان  ليحال كه از اشخاص عالم و متفكر و تحص نيع

تر  كمو محتر  عيدعوت كنند كه با برخورد نظرها و افكار، كارها سرها  ونيسينظر خود در كم متعهد و صاحب
اسالم نظرخواهى شود  هيموضوعات، براى احكام ثانو صيدر تشخ نيمتعهد و متد كارشناسانو از  رديانجام گ

پس از  ،هيالزم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانو زينكته ن نيو ا. رديانجام گ ستهيكه كارها به نحو شا
 ندارد، چون هر دو احكام اللّه يفرق ه،يعرف كارشناس، با رد احكام اول لهيموضوع به وس صيتشخ
از  ىيكار وقت در استفتا ريكار، وز مباحث مربوط به قانون انيجر درو ) 321-320، ص17همان، ج(».باشند مى

انات و خدمات دولتى و كه از امك ىيتوان براى واحدها مى ايآ« :سؤال نمود )سره قدس( حضرت امام خميني
به تازگى  ايو استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد  نيا نكهياعم از ا ند،ينما استفاده مى.. .مانندعمومى 
  )430، ص20همان، ج(»استفاده شروط الزامى را مقرر نمود؟ نيدر ازاى ا د،يبه عمل آ

اختالف مجلس و شوراى نگهبان  انيكار را در نظر داشت، كه م نظرى قانون ىها پشتوانه تياستفتا تقو نيا 
صورت چه گذشته و چه  دو هر در« :سره در پاسخ فرمودند امام خميني قدس حضرت .2سرگردان مانده بود

حتى با  نىيقوانوجود داشت كه گاهى در عين حال جا  همان ».ديرا مقرر نماالزامي تواند شروط  حال، دولت مى
 تياكثر لهيبا احكام شرع به وس رتيمغا ليبشود، اما به دل بيمجلس تصو ندگانيتوجهى از نماقابل  تياكثر

مجموع دوازده نفرى  تياكثر لهيبا قانون اساسى به وس رتيبه خاطر مغا ايشوراى نگهبان  ىنفرى فقها شش 
                                                            

ى المسلمين ان يعمل ماهو صالح المسلمين من تثبيت سعر او صنعة او حصر تجارة او غيرها مما هو دخيل فى النظام لالمام عليه السالم و وال« - 1
   ».وصالح للجامعة

بايد در  همچنين، قوانين مصوب مى. اساس قانون اساسى، مرجع قانونگذارى در نظام جمهورى اسالمى ايران، مجلس شوراى اسالمى است بر - 2
نهاد شوراى نگهبان، تضمين اين شرايط است كه با اعالم مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات . قدس اسالم و قانون اساسى باشدچارچوب شرع م

از آنجا همچنين طور كلى، مجلس بدون شوراى نگهبان اعتبار ندارد  به.بخشد مجلس شوراى اسالمى با قوانين شرع و قانون اساسى، به آنها اعتبار مى
، لذا رد » اعتبار ما وقع است نه ايجاد مالم يقع«براى  - به اصطالح فقهى  -يجاد قوانين مجلس است و نقش شوراى نگهبان نيز كه تنها مرجع ا

كرده و اين اصرار گاهى موجب جرح و  اى شد كه مجلس بر مصوبه خودش اصرار مى اى از قوانين به وسيله شوراى نگهبان، موجب بروز رويه پاره
  .ماند ها در جريان رد و اصرار دو شورا بالتكليف و سرگردان مى شد، و گاه نيز سال تامين نظرات شوراى نگهبان مىتعديل قوانين و 



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

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

 

12  

اعتبار ماوقع «راى اصطالح فقهى ب درنقش شوراى نگهبان  زيرا .فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان رد بشود
 د،يخودش رد نما صيتواند هر قانونى را با تشخ شوراى نگهبان مى گر،يبه عبارت د. » قعيمالم  جادياست نه ا

تواند  اسالمى مى  در مقابل، مجلس شوراى. قانونى را ندارد چيه هيو اول ىيولى ابتدائا حق طرح و وضع ابتدا
 رو، نياز ا. شوراى نگهبان رد بشود لهيبه وس ود دارد كه همه آنهااحتمال وج نيهر قانونى را وضع كند، ولى ا

 نيبد. استجمع مجتهدان شوراى نگهبان  تيعهده اكثر بر ،مصوبات مجلس با شرع رتيمغاعدم  صيتشخ
  .شود عالى در مقابل مجلس محسوب مى  شوراى نگهبان مرجعى ب،يترت

گوناگون زمامدارى، بر اساس نظام  يبينى نهادها با وجود پيش. در مورد ضرورت ايجاد مجمع بايد گفت
، 1358در قانون اساسى ها  و سازمانها  تفكيك قوا با نظارت رهبرى و تعيين حقوق و وظايف هر يك از ارگان

تواند قابل  تجربه چند ساله نشان داد كه انجام وظيفه و اتّخاذ تصميم در برخى از امور به راحتى نمى اما عمالً
زمينه ابتدايى لذا بايد گفت  1،هايى در كشور به وجود آمد و تنشها  بست در اين مدت، بن .اعمال باشد

 زمانى كه قرار شد اين جريان رسماً. شكل گرفت»  ضرورت«مصلحت در نظام قانونگذارى ايران، تحت عنوان 
، 1372پور، مهر(شد »  ضرورت«جانشين »  مصلحت«وارد بشود، عنوان ) قانون اساسى(در اصول قانونى 

) ره(امام خمينى معضالت بوده است كه حلّ و فصل و رفع آن جهت و البته در ادامه همين مسير و در )48 ص
تأسيس مجمع تشخيص مصلحت خطاب به سران نظام عمالً موجبات  17/11/1366صدور فرمان مورخ با 

   2.را فراهم نمودندنظام 
توافق  و قانوناً شوراى اسالمى و شوراى نگهبان شرعاًبراى غايت احتياط، در صورتى كه بين مجلس  «

عمل آيد و پس  هتشكيل گردد؛ و در صورت لزوم از كارشناسان ديگرى هم دعوت ب.... ، مجمعىنشدحاصل 
حضرات آقايان توجه .... هاى الزم، رأى اكثريت اعضاى حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد از مشورت

اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسالم عزيز  از امور مهمه داشته باشند كه مصلحت نظام
. دانند نماى حل معضالت خويش مى امروز جهان اسالم نظام جمهورى اسالمى ايران را تابلوى تمام. گردد مى

اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسالم پابرهنگان زمين را در  مصحلت نظام و مردم از امور مهمه
هاى دور و نزديك زير سؤال برد، و اسالم آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دالر  نزما

در ادامه حدود يك سال بعد و  )464، ص20صحيفه امام، ج( ».توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند
مل اعضا و حدود اختيارات مجمع تذكراتى را در مورد شيوه ع 8/10/1367اى در مورخ  امام خمينى طى نامه

  . جايگاه اين نهاد سياسى قوت قانونى يافت ،قانون اساسى 1368در نهايت در بازنگرى سال كه صادر كردند 
  

                                                            
زمينه  توان به عنوان پيش را مى) ره(امام خمينى 19/7/1360ها و نيازهاى جامعه اسالمى فرمان  در مورد حل معضالت نظام و رفع ضرورت - 1

پس از تشخيص ... آنچه در حفظ جمهورى اسالمى دخالت دارد«: داد كه امام در آن اعالم كرد مورد توجه قرار ذهنى و تاريخى تأسيس مجمع،
، 15ج صحيفه امام،(» .مجازند در تصويب و اجراى آن... موقت بودن آن هتصريح ب وكالى مجلس شوراى اسالمى با» اكثريت«وسيله ه موضوع ب

  )297ص
اين فرمان جزو احكام حكومتى بوده و امام خمينى به عنوان رهبر جامعه اسالمى : توان استدالل كرد گونه مى يندر مورد فرمان حضرت امام ا -  2

  .اند براساس مصالح عمومى و حفظ امنيت و سالمت جامعه و تنظيم امور حكومت، صادر كرده
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  بندى وظايف و اختيارات مجمع  دسته
  حل اختالف مجلس و شوراى نگهبان . 1

مصلحت در مواردى كه مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص «قانون اساسى  112به موجب اصل 
مصوبه مجلس شوراى اسالمى را شوراى نگهبان خالف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در 

هاى الزم،  شود و پس از مشورت ، تشكيل مى»نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند
ظيفه مجمع را حل و رفع اين تعارض دانست؛ زيرا ترين و توان اصلى در يك ديدگاه مى. نمايد اتخاذ تصميم مى

از يك طرف مجلس شوراى اسالمى به عنوان نمايندگان منتخب مردم با وضع قوانين مختلف خير و صالح 
دارد كه بايد مبتنى بر رعايت موازين اسالمى و قانون اساسى باشد و در اين رابطه اصل نود و  جامعه را بيان مى

عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس و پاسدار قانون اساسى تعريف ه اى نگهبان را بيكم قانون اساسى، شور
بنابراين، در نگاهى كلى وظيفه . كرده است تا مبادا مصوبات مجلس مغاير احكام اسالم و قانون اساسى باشد

اسالمى مجلس بيان خير و صالح جامعه و وظيفه شوراى نگهبان پاسدارى از اصول قانون اساسى و موازين 
به » موازين شرعى و قانون اساسى«به نظر مجلس با » مصلحت اجتماعى«است؛ اما در نهايت و در رويارويى 

اين امر، . است كه بايد به عنوان مصحلت اهم، شناسايى و اجرا شود» مصلحت نظام«نظر شوراى نگهبان، اين 
ست؛ لذا مرجع مذكور پس از بررسى ا» مجمع تشخيص مصلحت نظام«نياز به يك مرجع قانونى دارد كه آن 

مصوبه مجلس يا نظر شوراى نگهبان را به عنوان مصحلت » با در نظر گرفتن مصلحت نظام«موضوع مورد نزاع 
دهد يا نظر مستقلى را مرتبط با موضوع تدوين و به عنوان مصحلت نظام اعالم  نهايى مورد تأييد قرار مى

  . دارد مى
صلحت در تأييد نظر شوراى نگهبان باشد، اجراى موازين اسالم يا اگر عمل حقوقى مجمع تشخيص م

 قانون اساسى در آن خصوص، عين مصحلت نظام خواهد بود و اگر نظر مجمع، به هر دليل، عدم تأييد و يا رد
  . نمايد نظر شورا باشد، در آن صورت بر اساس يكى از داليل ذيل اتخاذ تصميم مى

، تعارض اهم و مهم و نظاير آن، 3، عسرو حرج2، ال ضرر1كام ثانويه نظير ضرورتبا اتكا به عناوين و اح. الف
   4.شود احكام الزم االجراى اوليه به طور موقت متوقف و يا به طور دايم مرتفع مى

با تشخيص مصالح عمومى، براى حفظ اصل نظام، بقاى كشور، سالمت جامعه، تنظيم امور و نظاير آن، . ب
هاشمي ( .گردد اير احكام فردى و اجتماعى بر مبناى مصحلت اهم مقرر و الزم االجرا مىاحكام حكومتى بر س

  ).653ـ652ص ،1376
  

                                                            
  .نامند مى Etat de necessiteدر حقوق فرانسه آن را ) ج  للْمضطَرّ    اللّه و ما من شَى اال و قَد اَحلَّه )ب . الضرورات تُبيح المحظُورات) الف - 1
  .ال ضرر و ال ضرار فى االسالم - 2
  .ال عسرَ و الَ حرَج فى الدينِ - 3
عنوان ه كام ثانويه بالبته برداشته شدن احكام اوليه به وسيله اح«: آمده است 1556در مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى صفحه  - 4

  ».تبديل موضوع است، نه تغيير حكم با بقاى موضوع
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  همكارى با رهبرى در حل معضالت نظام . 2
حل معضالت نظام كه از طريق عادى «اصل يكصد و دهم يكى از وظايف و اختيارات رهبرى را  8بند 

  . مقرر داشته است» حلت نظامقابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مص
اى كه ارائه شد اين بود كه  به هنگام طرح اين مطلب در شوراى بازنگرى قانون اساسى، دليل توجيه عمده

ممكن است معضالت و مشكالتى پيش آيد كه راه حل قانونى براى آن وجود نداشته باشد يا از راه قانونى 
يا حّل عادى  )835ص ،1363 ،اى بازنگرى قانون اساسىصورت مشروح مذاكرات شور( نتوان آن را حل كرد

به هر حال براى خروج از بن بست، مقام و مسئولى الزم است كه بتواند به سرعت . آن به كندى صورت گيرد
بدين ترتيب بود كه  .)839ص ،1363صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ( گشايى كند گره

بر حل اختالف مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان، مسئول حل  مجمع تشخيص مصلحت، عالوه
  )657-656همان، ص(. معضالت نظام، ارجاع شده از سوى رهبرى، گرديد

البته موضوع  1.در اين رابطه موضوعات متعددى با ارجاع مقام رهبرى، به تصويب مجمع رسيده است
ن اساسى بوده است كه مجمع در عرض قواى جايگاه مجمع مورد اتفاق نظر اعضاى شوراى بازنگرى قانو

اما با تأملى  ؛)1526، 854، 853، 842صصصورت مشروح مذاكرات، (كند ديگر نيست و قانونگذارى نمى
رسد كه در صورت تصويب اين قوانين در مجلس، به دليل  مجمع چنين به نظر مىمصوب اندك در قوانين 

گرفت؛ لذا، با عنوان كردن  مورد مخالفت شوراى نگهبان قرار مى مخالفت آنها با شرع يا قانون اساسى، حتماً
اصل  8با درخواست از مقام رهبرى و در اجراى بند » حلّ معضالت نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست«

شيوه مذكور، به منظور حل . اند يكصد و دهم و ارجاع آن به مجمع، به حل سريع معضل نظام دست يافته
ت؛ اما اين نگرانى را در برخى ايجاد كرده است كه مجمع تشخيص مصلحت، با تمسك معضالت نظام اس

مكرر دستگاههاى اجرايى، به تدريج به صورت يك نهاد قانونگذارى در آيد و عرصه را بر مجلس شوراى 
                                                            

  : تحت عنوان ماهيت قانون به تصويب مجمع رسيده چنين است) 8( 110اهم موضوعاتى كه در اجراى اصل  - 1
  . 5/10/1368قانون نحوه وصول مطالبات بانكها، مصوب ) 1
   .27/9/1369تعزيرات حكومتى بخش دولتى، مصوب ) 2
  . 25/10/1369حق كسب، پيشه يا تجارت، مصوب ) 3
  . 10/5/1370هاى اسناد سجلى، مصوب  قانون تخلفات، جرائم و مجازات) 4
  . 23/8/1370قانون تشكيل محكمه انتظامى قضات، مصوب ) 5
  . 30/11/1370قانون زمين شهرى، مصوب  12حل معضل ماده ) 6
  . 15/12/1370به نهادها، مصوب  قانون تعيين تكليف اراضى واگذارى دولت) 7
  . 3/4/1372قانون رسيدگى به دعاوى مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات دينى اديان زرتشتى كليمى و مسيحى، مصوب ) 8
  . 6/5/1373هاى نظامى كشور، مصوب  قانون تعيين حدود صالحيت دادسراها و دادگاه) 9

  . 12/2/1374جع به قاچاق كاال و ارز، مصوب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتى را) 10
  . مجمع 4/9/72، اصالح قانون واگذارى زمين، مصوب 27/10/75) 11
  . ، تهيه اليحه توسط بانك مركزى در مورد وصول مطالبات بانكها21/4/76) 12
  . ، اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر17/8/76) 13
  . نان شوراى نگهبان، پيشنهاد براى انتخاب حقوقدا15/5/80) 14
  .قانون مبارزه با مواد مخدر 29، اصالح ماده 26/8/80) 15
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 اسالمى ـ متشكل از نمايندگان و منتخب مستقيم ملت ـ تنگ كند و اعتبار سياسى آن را كاهش دهد و اين
به هر حال، تصميمات  .)659ص ،1376 هاشمي،( افق مصلحت نظام دانستتوان آن را مو امرى است كه نمى

پس از ابالغ، قطعى و الزم االجرا است و بنا به نظر تفسيرى شوراى » حل معضالت نظام«مجمع در مقام 
تشخيص مصلحت نظام هيچ يك از مراجع قانونگذارى حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع «: نگهبان
  1».را ندارد

  

  مشاوره رهبرى . 3
 ،...مجمع تشخيص مصلحت نظام«: دارد كه اصل يكصد و دوازدهم در مورد وظيفه مشورتى مجمع بيان مى

بنابراين مجمع مذكور كه اكثر اعضاى آن . را بر عهده دارد» دهد مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى
از جمله . نمايند دهند، به عنوان مشاور، مقام رهبرى را يارى مى عالى مقام تشكيل مى را مقامات و مسئوالن

  : اى كه قانون اساسى بدان تصريح كرده، بدين شرح است موارد مشاوره
، اصل 1بند ( هاى كلى نظام جمهورى اسالمى ايران به مقام معظم رهبرى جهت تعيين سياست 2ارائه مشاوره) 1

110(.  
برى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد مقام ره) 2

قانون  177اصل ( نمايد پيشنهاد مى... اصالح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى
  .)اساسى

ى مشورتى رهبر در واقع مجمع با دربرداشتن نخبگان و مسئوالن عالى رتبه و آگاه مملكتى به عنوان بازو
  . كند هاى مهم و كالن جامعه عمل مى گيري در تصميم

  

   ساير وظايف مجمع. 4
شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى  ،...گيرى يا عزل رهبر در صورت فوت يا كناره«) 1

 »گيرد ده مىاز فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام همه وظايف رهبرى را بر عه
  .)اصل يكصد و يازدهم(
بر اساس نص صريح قانون اساسى، اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، در شوراى بازنگرى قانون ) 2

  .)177اصل ( اساسى عضويت دارند

                                                            
  .شوراى نگهبان 24/7/1372ـ  5318نظر تفسيرى  - 1
رسانى  هاى اطالع هاى كلى شبكه ، سياست20/4/77ـ 1 : براى تصميم مقام معظم رهبرى تقديم شده است1380اين مصوبات تاپايان سال  - 2

هاى كلى امنيت  ، سياست21/9/77ـ 4. هاى كلى نفت و گاز ، سياست11/7/77ـ 3. هاى كلى ساير منابع انرژى ، سياست11/7/77ـ 2. اى رايانه
. هاى كلى منابع آب ، سياست9/5/78ـ 7. هاى كلى منابع طبيعى ، سياست25/2/78ـ 6. هاى كلى برنامه سوم توسعه ، سياست11/2/78ـ  5. اقتصادى

هاى كلى بخش حمل  سياست ،3/2/79ـ 10. هاى كلى در بخش اقوام و مذهب ، سياست2/11/78ـ 9. اى كلى بخش معدنه ، سياست17/7/78ـ  8
، 8/10/80ـ 13. هاى كلى در بخش مشاركت اجتماعى ، سياست8/11/79ـ 12. هاى كلى در بخش امنيت قضايى ، سياست14/8/79ـ 11. و نقل

هاى تعاونى و خصوصى در اقتصاد و حدود فعاليت بخش  هاى كلى مشاركت بخش ، سياست6/11/80ـ 14  .هاى كلى در بخش امنيت ملى سياست
  . دولتى
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 6از بند ) د، ه، و(هاى  و قسمت 10و  5، 3، 1گيرى رهبر، تجويز اعمال بندهاى  هنگام عزل، فوت، كناره) 3
توسط مجمع صورت  ).اصل يكصد و يازدهم(به شوراى موقت رهبرى 1د و دهم قانون اساسىاصل يكص

  . گيرد مى
عملكرد و اختيار مجمع تشخيص مصحلت نظام بايد متذكر شد كه هر چند  در نهايت در مورد حيطه

وجود يا امكان امور اختالفى بين مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان موجد فلسفه وجودى مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در ذيل و در زمره نقش و وظايف رهبرى بود، و قبل از تجديد نظر در قانون اساسى، 

كرد؛ لكن عمالً در تجديد نظر قانون اساسى  عمالً به وجود آمده بود و زير نظر مقام رهبرى انجام وظيفه مى
دايى و تأسيسى نيز حق ورود پيدا كرد در امور ابت ،موقعيت بسيار بيش از پيش يافت و عالوه بر امور اختالفى

  . و به مثابه بازويى بسيار قوى براى رهبرى در امور مملكت تحول يافت و تعبيه گرديد
  

  سخن پاياني
شم اجتهاد دينى بسيار باال و قوى،  ، عالوه برثانوي و احكام حكومتي احكام ةدر حوز استنباطاجتهاد و 
زيرا در اينجا فتوا مطرح نيست، بلكه احكام  ؛باشد بل توجهى مىحقوقى قا -شناسى فقهى  نيازمند جامعه

باشد، و فتوا  ن فقيه حاكم مىأاحكام ثانويه حكومتى در ش. باشد كه موضوع آن جامعه است حكومتى در كار مى
 ارتباط فقيه مفتى با حكم و دليل است، اما فقيه حاكم با حكم و مصلحت. در صالحيت فقيه مفتى است

. شود مبانى كليه احكام شرعى و وضعى محسوب مى باشد، بلكه پايه و مصلحت دليل احكام نمى .اردسروكار د 
يكى از مرجحات باب تعارض   اما به هنگام اجراى قوانين، مصلحت ؛اين در مرحله جعل و وضع قوانين است

جيح منافع عمومى به معناى تامين و تر در احكام حكومتى عمومى، مصلحت. شود و تزاحم احكام محسوب مى
اسالمى است كه از طرف شوراى   مرجع قانونگذارى، مجلس شوراى اسالمى نظام جمهورىاز طرفي در . است

مطابق قانون اساسى، مجلس شوراى اسالمى حق . يابد اعتبار مى) مستقيم يا غيرمستقيم(نگهبان منصوب رهبر 
عنوان ه ي مشكالت عملي در اداره كشور امام خميني با و با توجه به پاره. وضع قوانين در عموم مسائل را دارد

واگذارى صالحيت تشخيص استثنائات لذا  .رهبر كشور ايجاد ساختاري را براي حل اين مسائل مطرح نمودند
يا مرجع ديگرى، مبتنى   به مجمع تشخيص مصلحت عموميات و اوليات شرع، ،و ثانوياتى از اصول اوليه شرع

گيرى اين مرجع در اثر نياز  البته، شكل كه مبناى مصلحت جامعه بوده است ى و بربر برخى مالحظات حكومت
آنچه در دوران جمهورى اسالمى پديد آمده از براين اساس بايد گفت  .ناپذيرى بوده است ضرورت اجتناب و

دين نه تنها شاهدى بر درستى جدايى ساختارى ميان دو نهاد  ،جمله تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز
چيزى جز  ،چرا كه شأن اين مجمع ؛ى است رسا بر درهم آميختگى اين دوتأكيدبلكه  ،ودولت نيست

مهم در هنگام پديد آمدن اختالف ميان شوراى نگهبان و مجلس  بازشناخت مصالح نظام و بازنمود اهم و

                                                            
هاى كلى نظام  سياست تعيين. 1: اصل يكصد و دهم در مقام بيان وظايف و اختيارات رهبر برآمده است و بندهاى ذيل بيانگر موارد ذيل است -  1

عزل رئيس . 10. اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها. 5پرسى  فرمان همه. 3حت نظام جمهورى اسالمى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصل
  : نصب و عزل و قبول استعفاء مسؤلين ذيل است بيانگر 6جمهور بعد از حكم ديوان عالى كشور و ياراى عدم كفايت مجلس به او بند 

  فرماندهى عالى نيروهاى نظامى و انتظامى -د  . هـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى   . دـ رييس ستاد مشترك
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نگهداشت  ام برپيش داشتن اهم بر مهم و برترى حفظ اصل نظ: در جاى خود گفتيم. شوراى اسالمى نيست
شده از سوى فقهاى  پذيرفتهناپذير و از مبانى  از اصول خدشه ،فروع آن در هنگام برخورد و ناسازگارىاى  پاره

مشروع و حجت هستند و  ،هاى حكومت اسالمى و برنامهها  حكم ،دستورها ،از اين روى ؛اسالم است
را احكام اولى يا ثانوى ندانيم كه مقتضاى تحقيق  هر چند آنها ؛بايد به آنها جامه عمل در پوشانند ،شهروندان

  .چنين است ،نيز
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