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 )ره( ینیحضرت امام خم دگاهیازد یمصلحت نظام اسالم یمبان
 

 مصطفی مصالیی

 كاربردي واحداستان يزد-كارشناس امورمدرسان دانشگاه جامع علمي 

 

 

 چکیده

  تبیین ديدگاه ،ي آن با احکام اولي و ثانويرابطه ،دستیابي به مفهوم مصلحت و احکام حکومتي اين مقاله  

درباره مصلحت به عنوان ضابطه اصلي مبناي صدور احکام  حضرت امام خمیني)ره( ي ودانشمندان اسالمي، غرب

 -عنصر مصلحت در زمره موضوعاتي است كه سهم اساسي و جايگاه بارزي در انديشه فقهيباشد.مي حکومتي

ع سد ذراي هاي مصالح مرسله واهل سنت تحت عنوان سیاسي حضرت امام)ره( دارد و با مفهوم مصلحت كه در

 كلیات و درباره بحثبخش ابتدايي مقاله به است: موارد زيرمشتمل بر  مقالهگردد، متفاوت است. اين بیان مي

را از منظر قرآن و روايات « مباني مصلحت نظام اسالمي»دربخش دوم مفهوم شناسي  اختصاص داده شده است. 

مصلحت نظام اسالمي از » تحت عنوان  بخش سوم.  اع و سیره عقالء مورد بررسي قرارگرفته شده استو اجم

 گیري و پیشنهادها بیان شده است. درقسمت پاياني مقاله، نتیجه باشد. ومي« خمیني)ره( ديدگاه حضرت امام

  .احکام حکومتي ثانويه، نظام اسالمي، احکام اولیه و امام خمیني)ره(، مصلحت، ها:كلیدواژه
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Abstract 
Element among the topics that are deemed essential role and position Fqhy- significant political 

thought of Imam Khomeini (ra) has the best interest of the St. Drahl under the titles materials Vsd 

Zray expressed Mrslh, it is different. This entry consists of the four seasons: the first chapter is 

devoted to a discussion of the general concept. The second chapter, "Principles of Islamic 

expediency" from the perspective of the Qur'an and hadith and sira Wiseman opinion takes consensus 

and consider. The third chapter, entitled "Islamic expediency of perspective Imam Khomeini (RA)" is. 

In the fourth chapter, conclusions and recommendations expressed. 

 

Keywords: Imam Khomeini, the expediency, the Islamic system, primary and secondary provisions, 

the provisions governing 
 

 مقدمه

 باطني، و ظاهري هدايت از دين، دايرة تمامي آن گسترة كه است مسائلي ترينايريشه و ترين اساسي از يکي مصلحت مسئلة

 بابررسي اول شهید نهاد، پي امامیه درفقه مفید شیخ را مصلحت  .گیرد مي بر در را...  و خالفت و زعامت تا اجتماعي و عبادي

 امام و نماياند را مصلحت و فقیه واليت رابطه جواهر وصاحب ساخت مندنروش را وآن بخشید تعمیم بدان فقهي قواعد در آن

  .درآورد نظريه يک بصورت را آن و درانداخت جامع طرحي درآن خمیني

 دنیوي، منافع كه ايگونه به: دارد وسیعي قلمرو و گرددمي باز جامعه به كه است منافعي معناي به مصلحت( ره) امام نگاه از

 داشتند وسیعي هايديدگاه نظام مصلحت درباره( ره)امام حضرت .گیردمي بر در را.... و سیاسي اقتصادي، و گيفرهن و اخروي،

 و اساسي سهم كه است موضوعاتي زمره در مصلحت عنصر .كردندنمي محدود معامالت هايزمینه چهارچوب در را  وآن

 را فراواني و سودمند هاينکته باره اين در( ره) راحل ماما: دارد(ره)امام حضرت سیاسي -فقهي انديشه در بارزي جايگاه

 :اندآورده

 فقهاي مطالب در كه بگويیم سخن مصلحت به مربوط مسائل درباره ايشان هايديدگاه از بیشتر شودمي سعي تحقیق دراين

 براي را( ره)امام حضرت هاينوآوري بیشتر ديگر عبارت به و دارد گیريچشم هايكاستي يا و است نشده طرح يا پیشین

 همین و آن مباني و اسالمي نظام مصلحت موضوع بررسي تحقیق اين اصلي هدف و موضوع بنابراين، .كنیم بازگو خوانندگان

 به نیاز آن تکمیل و ادامه و نیست انتظار از دور چندان تحقیق، اين در هاكاستي وجود. است( ره) امام حضرت ديدگاه طور

 .شود انجام مسیر اين در پس، اين از است امید كه دارد ديبع مفصل تحقیقات

 كه چرا است، خصوصاً شیعیان و عموماً مسلمانان میان در  مصلحت بحث بودن مهم و محوري موضوع، اين انتخاب انگیزة

 و. چیست(ره) امام حضرت ازديدگاه اسالمي نظام مصلحت مباني ترينمهم كه كرده مشغول خود به را ذهن سئوال اين همیشه

 براي موضوع اين شدتا سبب عوامل همین و بود( ره)امام حضرت منظر از نظام مصلحت بود برانگیز سئوال كه ديگري مطلب

 شده تهیه موجود منابع از برداري يادداشت با مقاله اين و بوده ايكتابخانه مجموعه، اين در تحقیق روش .شود برگزيده تحقیق

 مرتبط هايسايت و پژوهشي -علمي مقاالت و ها ازكتابخانه آن اطالعات و بوده تحلیلي یفيتوص ازنوع تحقیق اين .است

 است. گرديده اخذ موضوع پیرامون

 اسالمی نظام مصلحت مبانی
 ظاهري، نزديکي برخالف دو اين كه خوريم،برمي«  اسالم بیضه حفظ» و«  اسالمي نظام حفظ» تعبیر دو به اسالمي، فقه در

 ناگسستني و استوار پیوندي شده ياد تعبیر دو با نیز«  مصلحت» عنوان. باشند داشته گوناگون دريافتهاي و عنيم توانندمي

 .نمايدمي بايسته عنوانها اين درباره ، كندوكاو و تحقیق روي، اين از. دارد
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 و اقتصادي مسائل با پیوسته عفرو در و داده قرار توجه مورد وبیش، كم را شده ياد مقوله سه هر گرچه شیعه، پیشین فقهاي

 اداري و سیاسي گیري تصمیم مركزهاي گاه هیچ كمابیش كه اين دلیل به ولي اند، آورده میان به سخن آنها از مردم، اجتماعي

 مسائل با پیوسته ها،مقوله اين درباره درخوري چندان بحثهاي شیعه، فقه در است، نبوده دانشوران اين اختیار در جامعه،

  .شود نمي ديده سلطانیه، احکام و يحکومت

 شاهد كم، بسیار تاكنون متاسفانه، ولي گرفت، قرار ما ديني وران انديشه ديد در بررسیها، گونه اين اسالمي، انقالب از پس

  .ايم بوده زمینه اين در فني و كارشناسانه بحثهاي و وگوها گفت

 كه اي گونه به شده، افرادي كردن بداستفاده يا اشتباه سبب كلیدي، ايهگزاره گونه اين به كارآشنا، دانشوران نگماردن همت

 نمودن قدرت و حاكمیت فداي را دين» و ناپسند امري را اسالمي حکومت سوي از مصلحت عنصر كارگیري به آنان، از گروهي

 (85،ص6431، مهدي بازرگان. )اند كرده ارزيابي« 

 از دين نهاد ساختار جدايي سبب ولي پسنديده، امري فقیه، واليت انديشه در را عنصر اين پذيرش آنان، از ديگر اي دسته

 (5ش ،كیان6455، پورجهانگیر صالح. )اند دانسته سکوالريزم را آن فرجام و دولت

 شده پذيرفته اصول و مباني اساس بر كه عرصه اين در مفید كتابهاي و هامقاله ارائه و ژرف پژوهشهاي انجام روي، اين از

  .نمايدمي بايسته بسیار باشد، شده نگاشته شیعي تهاداج

 كاستیهاي بازساخت براي و نیاز بنابر اسالمي، انقالب ور انديشه معمار كه نیست فقه از جدابافته اي تافته نظام، مصلحت عنصر

 انکارناپذير و ناپذير هخدش مباني بر بناشده و دين متن از جوشیده است عنصري بلکه باشد، آورده پديد حکومت، امر در فقه

 ناب اسالم پژوهشگران به زالل اي انديشه عنوان به و برگرفته دوران گرد و غربت غبار آن از خمیني، امام كه جواهري فقه

  .است كرده عرضه( ص)محمدي

 اتفاق آن بر شیعه علماي و فقها همه و روشن است، مفسده و مصلحت به بسته شرعي، احکام تمامي كه سخن اين كمابیش

  .دارند نظر

  :فرمايندمي( ع)رضا امام

 ماحرم ووجدنا( عنه) عنها اليستغنون التي الحاجة الیه ولهم وبقاؤهم العباد صالح ففیه تعالي و تبارک اهلل احل كلما وجدنا انا»

  (895 ،ص ق6345، صدوق شیخ.«. )والهالک الفناء الي داعیا مفسدا ووجدناه الیه، للعباد الحاجة االشیاء من

 حرام خداوند آنچه تمامي در و دارد نیاز بدانها بشر و يابیممي را بندگان بقاي و صالح است، كرده حالل خداوند آنچه تمامي در

  .يابیممي را بدانها ايشان نیازي بي و بشر نابودي و فساد فرموده،

  :نويسدمي مرتضي سید

 جهات النعلم كنا وان قبح وجه من فیه فالبد حرم، ء شي وكل وجوب وجه من فیه فالبد الشرع، في علینا اوجب ء شي كل ان»

 سیدمرتضي الهدي علم.« . )علیه يدالن بل الجهات تلک في مؤثرين والنهي االمر والنجعل التفصیل سبیل علي والقبح الوجوب

 (348 ،ص ق.ه6361،

 بايد گرديده، حرام كه چیزي هر و باشد داشته رخودد را بودن واجب انگیزه بايد است، گرديده واجب برما درشريعت آنچه هر

 كارگر را نهي و امر و ندانیم تفصیل به را بودن زشت و واجب هايانگیزه و علتها اين ما چه اگر باشد، دارا را بودن زشت انگیزه

  .دانیم مي هاانگیزه آن بر كننده، داللت را دو آن بلکه گیريم، نمي هاانگیزه اين پیدايش در

  :نويسدمي تجريد در نیز، طوسي نصیرالدين واجهخ

  «.بدونه التحصل مصلحة علي الشتماله حسن التکلیف»

  :نويسدمي سخن اين شرح در حلي عالمه

 التعريض وهي بدونه التحصل مصلحة علي اشتماله حسنه ووجه القبیح، اليفعل تعالي واهلل فعله تعالي اهلل الن حسن التکلیف»

 (85 ،ص ق.ه6363، حلي عالمه.«. )التکلیف بدون تحصلال عظیمه لمنافع
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 روست اين از نیز، آن بودن نیکو و زند نمي سر زشت كار تعالي، خداي از و شده صادر خداوند سوي از زيرا نیکوست، تکلیف،

 مکلف خصش كردن، تکلیف با خداوند كه است اين مصلحت و شود نمي پیدا تکلیف، بدون كه است مصلحتي بردارنده در كه

  .دهدمي قرار بزرگ سودهاي معرض در را

 را مصلحت موضوع خود، استنباطهاي و فتاوا از بسیاري در شیعه، فقهاي مفسده، و مصلحت درباره كلي هاينکته اين بر افزون

  :شود مي اشاره فقه گوناگون جاهاي در آن، نمونه چند به زير، در. اند داده قرار توجه مورد

  :نويسدمي مبسوط جزيه بحث در طوسي، شیخ

  :وجوه من والضرورة. جايزا ذلک كان مضطرا كان وان ذلک نحن يعطیهم ان فاليجوز صغارا، المشركین من تؤخذ والجزية»

 الن ايديهم من ويستنقذه المال يبذل ان لالمام فیجوز يضرب و يسترق و ويستخدم به يستهان ايديهم في اسیرا يکون ان منها

 (615 ،ص ق.ه6415، حسن محمد شیخ طوسي.« . )العذاب من مؤمنة نفسا استنقاذه نم مصلحة فیه

 مانند شوند، ناگزير كه اين مگر كنند، پرداخت جزيه مشركان به نیست جايز مسلمانان بر و شودمي دريافت مشركان از جزيه

 تواندمي امام صورت، اين در كه گیرد رارق شکنجه و اهانت مورد آنان سوي از و باشد اسیر مشركان دست در مسلماني كه اين

 و عذاب از ايماني با انسان آزادسازي مصلحت يعني است، مصلحت كار اين در زيرا ;برهاند آنان دست از را او مال، دادن راه از

  .مشركان شکنجه

  :نويسدمي همو

 حسن محمد شیخ طوسي.«. )مصلحة ذلک في نال العقار بناء له ويستحب... للصبي فیه يتجر ان له جاز الیتیم مال ولي من»

 (534 ،ص ق.ه6415،

 مصلحت كار اين در زيرا ;كند فراهم او براي ملک است مستحب و... كند تجارت برايش او، مال با تواندمي يتیم، مال سرپرست

  .است

  :نويسدمي حلي محقق

 (515 ،ص ق.ه6495، حلي عالمه.« . )المصلحة ضاءالقت السالم علیه االمام يعینه ان اال واليتعین الکفاية علي فرضه»

  .دهد قرار اشخاصي، يا شخص برعهده را آن مصلحت، برابر به امام كه اين مگر عیني، نه است، كفايي واجب جهاد

  :نويسدمي قواعد در عالمه

 بلد غیر في دفع ولو ،المقترض مصلحة مع الدفع وجب غیره شرط مع فیه او البلد غیر في غیرشرط من المقرض لوطالبه»

 (681 ،ص 6418، حلي عالمه.« . )المقرض مصلحة مع القبول وجب الشرط او االطالق

 چنین آغاز، در كه آن بي بدهد، داده، وام او به كه شهري از غیر جايي در را خود بدهي بخواهد گیرنده وام از دهنده وام اگر

 باشند، كرده شرط را آن از غیر كه اين با بپردازد، داده وام او به كه شهري در را خود بدهي بخواهد، او از يا باشد، شده شرطي

 كه شهري از غیر در را خود بدهي گیرنده، وام اگر و باشد اين در او مصلحت كه درصورتي است، واجب گیرنده وام بر كار اين

 واجب باشد، او مصلحت به كه درصورتي هنده،د وام بر آن پذيرفتن بپردازد، است، شده شرط كه شهري از غیر در يا گرفته، وام

  .است

  :نويسدمي قضا، كتاب در جمله از. است داده قرار توجه مورد را مصلحت موضوع كتاب، اين جاي جاي در نیز، جواهر صاحب

 احد في تهوالي انعقدت والعدالة العلم في قاصرا كان بان الشرائط يستکمل لم من مثال القضاء تولیة المصلحة اقتضت اذا»

 شريح وهو السالم علیه علي زمن في القضاة لبعض اتفق كما السالم علیه االمام نظر في للمصلحة مراعاة القولین او الوجهین

 (15 ق،ص.ه6591، محمدحسن  شیخ اصفهانيحائري ...«. )فیه الشرائط بعض انتفاء المعلوم

 را كار اين براي بسنده عدالت و دانش كه اين مثل شود، قضاوت كار دار عهده ندارد، را شرايط كه شخصي مصلحت، برابر اگر

( ع)امام انديشي مصلحت باب از اين و است صحیح او قضاوت و سرپرستي قول، دو از يکي يا احتمال، دو از يکي براساس ندارد،
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 رخ نداشت، را شرايط از اي پاره كه شريح، يعني قاضیان، از گروهي براي( ع)علي زمان در رويدادي چنین كه گونه همان است،

  .داد

  :نويسدمي ديگر جاي در همو،

 (558 ق،ص.ه6591، همان.«. )والمسلمین لالسالم مصلحة فیه الن اشکال وال بالخالف جاز المال بیت من االمام بذله ولو»

 و اسالم، مصلحت كار، اين در زيرا ;رواست اشکالي هیچ بدون و خالف بدون كار اين بپردازد، المال بیت از را جايزه امام اگر

 .است مسلمانان

 سابقه پژوهش
حقوقي مجمع تشخیص مصلحت نظام )فقه -جايگاه فقهي» (، درپايان نامه خودباعنوان6419آقاي محمدرضا مومني )

ي به اابتدا بايک مقدمه در موردمصلحت نظام، نگاهي به تاريخچه مطالعاتي درخصوص موضوع انداخته، اشاره« ومصلحت نظام( 

حسن و قبح كرده و نظر مکاتب سه گانه اشاعره، معتزله و شیعه را بیان كرده است.بعد از آن نظر علماء شیعه و اهل سنت و 

كند.وي در پايان  به تعريف اصطالحات مصلحت در لغت و اصطالح پرداخته فرق اساسي دو ديدگاه )شیعه و سني( را بیان مي

هي مورد توجه قرار داده است.بعد ازآن كلمه  فقه وسیر تاريخي تشخیص مصلحت و وپس از آن مصلحت را در اصطالح فق

 جايگاه و سابقه تشکیل آن را شرح داده است.

بررسي مباني فقهي و حقوقي نهاد مجمع تشخیص » (، درپايان نامه خود با عنوان6455اسدآبادي)آقاي ابوالفضل اسدي

ها و براساس مقتضیات زمان ، ظام با توجه به ضرورتها، نیازها ، خواستهنويسد: مجمع تشخیص مصلحت نمي« مصلحت نظام

تواند مصلحت مهمتر را براي كند و در صورت تعارض اين ضرورتها با موازين شرعي و يا قانون اساسي ميمصلحت انديشي مي

 . رفع نیازهاي جامعه اعالم نمايد اگر چه اين امر براي مدتي كوتاه و يا موقتي باشد

ديدگاه فقه امامیه درباب مصلحت و تبیین جايگاه مجمع »(، در پايان نامه خود تحت عنوان6453قاي مجیدمحتشمیان)آ

مفهوم مصلحت و احکام حکومتي و رابطه ي آن با احکام اولي و ثانوي رابیان نموده وسپس به تبیین « تشخیص مصلحت نظام

... و امام خمیني ٬شهید اول ) ره ( ٬شیخ طوسي ) ره ( ٬یخ مفید ) ره (ديدگاه فقهاي امامیه به ويژه فقهاي ارجمندي چون ش

مصلحت رابه عنوان ضابطه اصلي مبناي صدور احکام حکومتي و بررسي جايگاه و وظايف مجمع   ٬) ره (پرداخته وآن گاه

ه دار پیاده نمودن تشخیص مصلحت نظام در جمهوري اسالمي ايران موردبررسي قرارداده است. به نظر وي ولي فقیه عهد

باشد و در صورت تعارض احکام حکومتي و قوانین اسالم و تنظیم امور اجتماعي براساس قوانین اولیه و ثانويه و حکومتي مي

تواند حکم اولي يا ثانوي را متوقف سازد و پس از مي ٬قوانین اساسي و موضوعه با احکام اولي و ثانوي بنابر ضرورت و مصلحت

باره آنها را حاكم گرداند. زيرا به نظر اومصلحت نظام بر همه قوانین اساسي و موضوعه ارجحیت دارد و اين دو ٬رفع بحران

  مصلحت انديشي فقط در حوزه احکام حکومتي تحقق پذير است.

ودهم ضمن بیان تعريفي هاي هشتم ونهم در بخش« ياسیس هقف» (، دركتاب خودبا عنوان 6496) يانزنجدیمع يلعاسبآقاي ع

 انهدر ج تحلصهمان م ياسیس هقد فواعو ق هعیش هقدر ف ياسیس ديشهان يانبم ولحنويسد: تازفقه وسیاست در اين باره مي

 .اصراستعم الماس

 های تحقیق فرضیه
 اصلي فرضیه

 باشد.امام )ره(عبارت از قرآن ،روايات معصومین)ع( وبناي عقال مي مهم ترين مباني مصلحت نظام اسالمي ازديدگاه

 هاي فرعي  فرضیه

دهد وسبب شود، از اين رو كارهايي كه انسان انجام ميماهیت ومفهوم مصلحت عبارت است از چیزي كه سبب صالح مي -6

 شود را مصلحت گويند.سود براي او مي
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 داراي وجوه اشتراک وافتراقي است.مصلحت درمکتب اسالم با ديگر مکاتب  -5

 .میان مباني مصلحت نظام اسالمي واحکام حکومتي هماهنگي وجود دارد -4

 

 (ره) خمینی امام حضرت ازدیدگاه اسالمی نظام مصلحت
قبالگفته شد كه نظريه مصلحت از زمان شیخ مفید در فقه شیعه ريشه دوانیده و فقیهان پس از وي، نسل به نسل به آن توجه 

رسد افزون بر داشته اند؛ لیکن نظرية امام خمیني)ره( در اين باره، در مقايسه با فقیهان گذشته ممتاز است و به نظر مي

  :هاي زير استدربرداشتن آنچه آنان گفته اند، شامل نکته

مام خمیني)ره( ـ مسأله مصلحت از ديدگاه حضرت امام خمیني)ره( به گونه اي روشنتر، صريحتر و جامعتر آمده است؛ ا -6

 دانند.هاي متعددي نقل شده ـ به صراحت مصلحت را مبناي صدور احکام حکومتي ميهمان طور كه نمونه

در ديدگاه فقهاي شیعه گرچه از مصلحت به ويژه در هزينه كردن بیت المال سخن به میان آمده، لیکن اين نکته به عنوان  -5

ر انديشة سیاسي و چگونگي ارتباط آن با ديگر اجزاي پیکرة انديشة سیاسي تشیع يکي از فروع فقهي طرح شده و جايگاه آن د

بررسي نشده است. لیکن امام)ره( راحل افزون بر طرح مصلحت به عنوان مبنا و ضابطة تصمیم گیريهاي رهبري جامعه 

اعتقاد ايشان زعامت و رهبري اسالمي، جايگاه مصلحت را در انديشة سیاسي ـ فقهي خود ترسیم كرده اند؛ بدين سان كه به 

سیاسي جامعه اسالمي در زمان غیبت امام زمان)عجل اهلل تعالي فرجه( از مناصب و وظايف ولي فقیه است و همو است كه 

هايي را به اجرا رساند كه به پیشرفت بايد احکامي براي اداره امور و چاره انديشي جامعة اسالمي صادر كند و طرحها و برنامهمي

هاي سیاسي، اقتصادي و فرهنگي خود، و معنوي جامعه اسالمي بینجامد و او بايد در زمینه سازي و اجراي همه برنامه مادي

مصلحت را مراعات كند و با مشورت كارشناسان و خبرگان امت، آن را تشخیص دهد و يا تشخیص آن را به گروهي از 

 واظبت كند كه اين مصلحتها مخالف احکام شرعي نباشد.كارشناسان امین و قابل اعتماد بسپارد. در ضمن بايد م

در اين صورت از ديدگاه حضرت امام خمیني)ره(، هم رابطة مصلحت با حکم حکومتي و با واليت فقیه روشن است و هم 

و بايد ضوابط و شرايط آن به طور نسبتاً دقیق طرح شده است؛ زيرا به اعتقاد ايشان مصلحت نبايد مخالف احکام شرعي باشد. 

  :اصل اهم و مهم دربارة آنها مراعات گردد؛ در واقع امام خمیني)ره( در اين نظريه جامع خود، عناوين زير را بررسي كرده اند

  اهمیت مصلحت و جايگاه آن در انديشة سیاسي؛ -6

  تعريف مصلحت و اعم بودن آن از مادي و معنوي و بیان انواع مختلف آن؛ -5

  بناي صدور احکام حکومتي؛ضابطه مصلحت و م -4 

  مخالف نبودن مصلحت با احکام شرعي؛ -3

  لزوم مراعات اهم و مهم در آن و تبیین مهمترين مصلحتها در مقام تزاحم؛ -8

  مرجع تشخیص مصلحت در جامعه اسالمي؛ -1

  مرجع شايسته داوري درباره مخالفت يا عدم مخالفت مصلحتها با قوانین اسالم؛ -1

  خیص اهم و مهم در شناخت مصلحتها؛مرجع تش -5

  چگونگي مشاركت مردم در تشخیص مصلحتها و مآالً صدور احکام حکومتي؛ -9

 .هامحدود نبودن مصلحتها به بخش خاصي از فقه و گسترة دامنه آن نسبت به ديگر مصلحت -64

كه به واليت فقیه پايبند بوده اند مانند  هاي ياد شده در ديدگاههاي فقیهان پیش از امام)ره( ـ حتي آنانبسیاري از نکته

  .صاحب جواهر ـ نیامده است. و يا ارتباط آنها با يکديگر و با همة آن مجموعه مطرح نشده است

توان گفت كه ديدگاه حضرت امام)ره( در مقايسه با فقیهان پیش از ايشان، جامع و نظام وار و روشمند است. از از اين رو مي

مصلحت را در طول مدت پس از پیروزي انقالب و تا حدودي پیش از آن، در مقام عمل به كار گرفتند و در  سويي ايشان نظريه
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صحنه عمل، با كاستیها و كفايتهاي آن رو به رو شدند و دشواريها و پیامدهاي گوناگون آن را بازشناختند و در پي دست يافتن 

ا به نهادهايي از قبیل: مجلس، دولت، شوراي نگهبان و مجمع به بهترين راه تشخیص و اجراي مصلحت برآمدند و آن ر

  .تشخیص مصلحت نظام واگذاشتند

از سويي، امام)ره( توانستند عمالً میان مصلحت انديشي و اجراي احکام شرعي، سازگاري و هماهنگي برقرار كنند و اين نکته را 

عنوي مردم نه تنها با هم در ستیز نیستند، بلکه مکمل به خوبي بیان كنند كه در فقه سیاسي شیعه، مصلحتهاي مادي و م

يکديگرند و هر گاه هر دو با هم در تصمیمهاي رهبري جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوي سعادت رهنمون خواهد شد 

  .هاي فقهي گسترانیدند و آن را بر همه احکام فقهي مقدم دانستندو از سويي دامنة آن را در همة زمینه

اين همه، گويي اين كه، خود ايشان توجه داشته اند كه هنوز اين نظريه به سر منزل مقصود نرسیده است و بايد كاستیهاي  با

آن برطرف و در كمال آن گامهاي ديگري برداشته شود، امام خمیني)ره( در نامه اي كه به آيت اهلل خامنه اي رئیس جمهور 

در آن نامه، پس از تبیین گسترة احکام حکومتي و جايگاه مصلحت؛ چنین آمده  وقت نوشتند، به اين مسأله اشاره كردند؛

  :است

شود؛ ناشي از عدم شناخت واليت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده است كه آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مي»

كنم كه فرضاً چنین باشد، اين از حًا عرض ميشايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صري

 (6413.) خمیني سیدروح اهلل ،>>اختیارات حکومت است و باالتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي كنم

شود، يکي از چالشهاي بزرگ مصلحت انديشي، تعارض آن با دينداري بوده است، مؤمنان همان طور كه از اين نامه استفاده مي 

ن ديني همواره هراس داشته اند كه مبادا مصلحت انديشي سیاسي آنان، ديانت را به خطر اندازد و سبب شود به گرداب و عالما

نامیده « معامالت»گناه و نافرماني از احکام خداوند متعال، بیفتند؛ به عبارت ديگر بخش عظیمي از فقه ـ كه در اصطالح 

ارندة بسیاري از احکام اجتماعي، سیاسي و اقتصادي و فرهنگي است و رهبري شود و نیز برخي از ابواب عبادات ـ دربردمي

جامعه اسالمي بايد به گونه اي عمل كند كه اين احکام اجرا شود و از سويي بايد مصلحت جامعه اسالمي را مراعات كند و در 

روشن در دست داشت تا درجة اهمیت بسیاري از واقعیتهاي اجتماعي اين دو با هم ناسازگار و متنافي است و بايد مالكي 

  .احکام شرعي و حکومتي را با آن محک زد و بازشناخت

محک رأي و نظر واليت فقیه است، چه اين كه واليت فقیه ادامه و دنبالة همان »نويسند: امام خمیني)ره( در اين نامه مي

مصلحتها را شناسايي كرده و هر گاه مهمتر بودن آنها  هاي عقاليي،واليت مطلقه الهي است. و اختیار دارد با بهره وري از روش

 را تشخیص داد، حکم حکومتي را در مقام تزاحم بر حکم شرعي مقدم بدارد؛

و »نويسند:لیکن در پايان نامه مي« بدين سان ديگر مشکلي باقي نمي ماند و اين حکم حکومتي نیز، حکمي است شرعي. 

  مله، اين پرسش را برمي انگیزد كه آن مسايل باالتر چیست؟، اين ج«باالتر از آن هم مسائلي است

  گو يا آن مسايل باالتر همان است كه امام خمیني)ره( در كتاب بیع به آن اشاره كرده اند.

احکام شرعي، قوانین اسالم اند و اين احکام شأني از شؤون حکومت اند؛ بلکه احکام مطلوب بالعرض و ابزاري است براي <<

  (354ق،ص6458)خمیني سیدروح اهلل ، <<ومت و گسترانیدن عدالت.اجراي حک

دهد كه احکام شرعي، ابزاري است براي حکومت و گسترش عدالت و اگر چنین است، ابزار انگاري احکام اين عبارت نشان مي

ت و اصل واليت فقیه براي حکومت و عدالت، لوازم مختلف و بسیار مؤثري دارد كه استنباط احکام شرعي بر طبق قاعدة عدال

  .در زمرة آنها است و نیز مقدم شدن مصالح اجتماعي بر احکام شرعي با در نظر گرفتن ديگر ضوابط

شود كه نه امام خمیني)ره( به چگونگي آن اشاره كرده اند و نه كساني چون استاد و اين مسأله سبب تحول عظیمي در فقه مي

 (355ق،ص6458داد. )همان،ل احکام شرعي قرار ميمطهري كه عدالت اجتماعي را در سلسلة عل

و نیز از ديگر لوازم مهم اين سخن امام)ره( آن است كه پیامبر خدا)ص(، امیر مؤمنان علي بن ابي طالب)ع( و ديگر معصومان 

 )علیهم السالم( از حق حکومت و واليت مطلقه برخوردار بودند.
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را در اين ارتباط و از اين زاويه تفسیر كرد و آنها را نمي توان به عنوان حجت  از اين رو بايد بسیاري از سخنان و سیرة آنان 

توان احکام فقهي را بر پايه دو اصل واليت و عدالت شرعي، مستند استنباط احکام فقهي قرار داد. بدين ترتیب، از سويي مي

متي را نبايد از احکام شرعي دانست و اين هر گسترش داد و از سويي، برخي از احکام استنباط شده از روايات مصلحتي و حکو

از ديگر كاستیهاي نظرية امام خمیني)ره( كه بدان اشاره نکرده اند، آن است  دو نکته، درخور پژوهش و تحقیق شايسته است 

لحت كه به چه دلیل، ولي امر بايد بر پايه مصلحتها تصمیم بگیرد و مصلحت انديشي كند؛ به عبارت ديگر ايشان براي مص

جايگاه درخوري در وضع قوانین و احکام حکومتي قائلند، سؤال آن است كه چه دلیل شرعي و يا عقلي، اين مرتبه و موقعیت را 

 براي مصلحت ثابت كرده است.

 ازديدگاه حضرت امام خمیني )ره( ضوابط مصلحت
 

ت و رهبري جامعه اسالمي بايدبه اين اصل به از نگاه امام راحل)ره(، اصل اهم و مهم از اصلي ترين ضوابط احکام حکومتي اس

دور از هر گونه تأثر از هواي نفس و يا منافع خويشان و قشر و گروه خاصي توجه كرده و از آن غفلت نکند كه زيانهاي بسیار 

 دارد و نیز مصلحتهاي مهمتر را فداي مهمترين مصلحتها نمايد.

 اهم مصالح درجامعه اسالمي 

 

شیعه و معتزله همه احکام الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعي نهفته در متعلق آنها وضع شده اند. البته بر اساس ديدگاه    

در مواردي مصالح و مفاسد با يکديگر تزاحم مي كنند. مثال خوردن گوشت خوک به خاطر مفسده اي كه دارد حرام است و 

ي حفظ جان به خوردن گوشت خوک حاجت شد قواعدي در حفظ جان نیز مصلحتي است كه بايد رعايت شود. اكنون اگر برا

دين وجود دارد كه بر اساس اهمیت مالک ها تکلیف را روشن مي سازد. مثال چون از نظر شارع مصلحت حفظ جان اهم از 

رعايت مصلحت ترک خوردن گوشت خوک است، در چنین شرايطي اجازه خوردن آن را مي دهد، زيرا عدم تجويز آن مفسده 

ري دارد و آن از بین رفتن نفس محترمه است. بنابراين مصلحت آنگونه كه در شريعت تبیین شده عین حقیقت است و بزرگت

براي رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد واقعیه در شريعت اسالمي قواعدي قرار داده شده كه نقش حاكم و كنترل كننده ديگر 

اهم و مهم و رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد نیازمند دقت هاي  قوانین را دارند، از طرف ديگر در مواردي كه تشخیص

كارشناختي است امام معصوم و در غیبت او ولي فقیه چنین رسالتي را بر عهده دارد بنابراين مي توان گفت خود دين مرز 

سالم ضرربیني و در ا« الضرر و ال ضرار في االسالم»مصلحت را مشخص كرده است گاهي به صورت قواعد كلي مانند قاعده 

 كه هر آنچه موجب سختي خارج از طاقت انسان باشد در اسالم نیست.« حرج»ضرر رساني وجود ندارد. و يا قاعده 

و يا مصلحتي بايد باشد كه توسط امام معصوم و يا فقیه جامع الشرايط تشخیص داده شود كه رعايت آن به مصلحت مسلمانان 

 و جامعه اسالمي است.

  ظام اسالميحفظ اسالم و ن
 

نها، مقام اجرا و بايد در تصمیمها، فرماحفظ اسالمي و نظام اسالمي مهمترين مصلحتي است كه رهبران حکومت اسالمي مي

قانونگذاري، آن را همیشه مدنظر خود سازند؛ در واقع حفظ اسالم و نظام اسالمي همان چیزي است كه امیرمؤمنان )علیه 

  .در خانه نشست و خار در چشم و استخوان در گلو صبر كردالسالم( براي پاسداري از آن 

و همان است كه امام حسن مجتبي )علیه السالم( فرزند برومند پیامبر اسالم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( براي نگهباني از آن 

ونش بر زمین ريخت و همان به صلح با معاويه تن داد. به همان سان كه سید شهیدان تاريخ براي حفظ احیاء و بالندگي آن، خ

 است كه...

 فرمايند:امام راحل)ره( در اين باره مي
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همین علي بن ابي طالب كه رسول خدا او را به جاي خودش نصب كرد. بیست و چند سال براي مصالح اسالمي موافقت كرد »

خواست اگر حضرت آن وقت مي كردبا اشخاصي كه به عقیدة او غاصب مقام بودند؛ براي اين كه مصالح اسالم اقتضاء مي

 <<گويیم مسلمان هستیم بايد مصالح اسالم را در نظر بگیريم...معارضه بکند اسالم در خطر بود. ما كه مي

امام راحل)ره( پیش از پیروزي انقالب تأكید داشتند كه حفظ كیان اسالمي و اصل دين از أهم واجبات است و هر گاه اصل 

 (15، ص6436ايد فدا شود و مسلمانان مکلفند اسالم را حفظ كنند.) خمیني سیدروح اهلل ،اسالم به خطر افتد جانها ب

 فرمايد:حضرت امام در اين باره چنین مي

حضرات آقايان توجه دارند اسالم در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است با اين احتمال تقیه حرام است و »

  (34ص6، ج6433)خمیني سیدروح اهلل ، <<اظهار حقايق واجب ولو بلغ ما بلغ.

پس از پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي، امام راحل)ره( بارها يادآور شدند كه حفظ نظام اسالمي و اصل اسالم در زمرة 

 فرمايند:مهمترين تکالیف الهي است؛ ايشان مي

از حفظ خود اسالم نیست. اگر حفظ اسالم جزء حفظ اسالم يک فريضه است باالتر از تمام فرائض؛ يعني هیچ فريضه اي باالتر »

هاي بزرگ است و بزرگترين فريضه، بر همة ما و شما و همة ملت و همة روحانیون حفظ اين جمهوري اسالمي از اعظم فريضه

   (665ص68،ج6433)خمیني سیدروح اهلل ، <<فرائض است.

اسالم و نظام اسالمي بکوشند و هر گونه اقدام  بدين سان همان طور كه در سخن فوق آمده است همه مکلفند در حفظ

 اجتماعي، سیاسي و فرهنگي علیه آن جايز نیست.

 فرمايند:امام راحل)ره( در اين باره مي

)خمیني سیدروح اهلل . «ها مکلفند به حفظ نظام.ما مکلفیم به حفظ او])نظام جمهوري اسالمي([ همة نويسنده»

 (41ص54،ج6433،

 فرمايند:و مي

 (538ص5،ج6433)خمیني سیدروح اهلل ،«. ه موظفیم مصالح اسالم را حفظ كنیم.هم »

افزون بر اين كه حفظ نظام اسالمي واجب است. از آنجا كه مهمترين فريضة اسالمي است، هر گاه در مقام عمل تزاحمي میان 

نوان نمونه، پیشتر از حضرت امام)ره( نامه آن و ديگر احکام شرعي قرار گیرد بايد ديگر فرايض در آستانة آن قرباني شوند؛ به ع

حکومت... يکي از احکام اولیه اسالم است و مقدم بر تمامي احکام فرعیه حتي نماز و روزه »اي گزارش شد، كه در آن فرمودند: 

ر و تواند قراردادهايي شرعي كه خود با مردم بسته است در موقعي كه قرارداد مخالف مصالح كشوحکومت مي …و حج است 

 (614ص54،ج 6433)خمیني سیدروح اهلل ،. «اسالم باشد يک جانبه لغو كند و...

بر پايه اين نامه، حکومت از آن نظر كه مهمترين حکم اولیه است؛ در مقام تزاحم با ديگر احکام بر آنها مقدم است. امام 

 فرمايند:راحل)ره( درباره نفي تحمیل بر مردم مي

واردي نادر كه اسالم و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف در جمهوري اسالمي جز در م»

 «كارشناسان دانا، هیچ كس نمي تواند رأي خود را بر ديگري تحمیل كند

مفهوم اين سخن آن است كه هر گاه اسالم و حیثیت نظام در خطر باشد، تحمیل رأي بر مردم مانعي ندارد. امام راحل در اين 

بندند؛ بدين شکل كه اوالً، آن را نادر و كاماًل استثنايي را مي« حفظ اسالم و نظام اسالمي»سوء استفاده از عنوان سخن راه 

گذارند و بديهي است كه تعهد اخالقي و دانند و ثانیاً، تشخیص همان مورد نادر و استثنايي را به عهدة كارشناسان دانا ميمي

 دهند الزم و مفروغ عنه است.حساس ترين مسايل مملکتي نظر ميديني كارشناسان از اين دست كه در 

بنابراين، اصل اولي، پاسداري از نفي تحمیل و آزاديهاي مشروع مردم است و عدول از اين اصل تنها در صورتي مجاز است كه 

حاكم ...مي تواند هر امري  دلیلي روشن بر استثناء داشته باشیم. در نامه اي هم كه پیش از اين بدان اشاره شد آمده است كه

را چه عبادي يا غیر عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن ـ مادامي كه چنین است ـ جلوگیري كند. براساس 
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آنها برخالف مصالح اسالم باشد و  اين نامه تنها جلوگیري حکومت از احکام فرعي و حقوق مردم زماني مجاز است كه جريان

حالت تغییر كند و مخالفتي با اصل نظام اسالمي و مصالح اسالم نداشته باشد، جايز نیست. )قاضي زاده كاظم هر گاه اين 

 (534، ص6411،

 احکام شرعي  -4-5-5-5

حکومت اسالمي، حکومتي است كه بنیاد آن بر پاية قوانین الهي استوار شده است. و فلسفة وجودي آن، اجراي عدالت و احکام 

ه اين دلیل، يکي از محورها و ضوابط احکام حکومتي، در نظر گرفتن احکام اسالمي است؛ الزم است همة اسالمي است. ب

قوانین مصوب، دستورالعملها و چگونگي اجراي قوانین، مطابق دستورهاي اسالمي و در واقع در پي عینیت بخشیدن به آنها 

آن است كه قوانین آن اسالمي است؛ امام راحل)ره( در اين باشند. از نگاه حضرت امام)ره( مهمترين ويژگي حکومت اسالمي 

ها و لکن قانونش قانون اسالمي حکومت جمهوري اسالمي هم يک جمهوري است مانند ساير جمهوري»فرمايند: باره مي

 . <<است

 نويسند:در پاسخ به اين سؤال كه به طور فشرده رؤس خط مشي حکومت اسالمي را توضیح دهید، مي

دهد و اسالمي؛ يعني اسالمي حکومتي است بر پاية قوانین اسالمي ...جمهوري، فرم و شکل حکومت را تشکیل مي حکومت>>

 (681ص3،ج6433)خمیني سیدروح اهلل ، «.محتواي آن فرم كه قوانین الهي است.

 فرمايد:و مي

مي باشد. و قوانین، قوانین جمهوري اسالمي معنايش اين است كه رژيم، رژيم اسالمي باشد، حکومت، حکومت اسال>>

 (61ص68،ج6433. )خمیني سیدروح اهلل ،  «اسالمي.

 نويسند:و در كتاب بیع مي

ان الحکومة االسالمیةٌ لمِا كانت حکومة قانونیةَ بل حکومةَ القانون االلهي و إنمِا جعلت الجراء القانون و بسط العدل االلهیةِ <<

)خمیني سیدروح . <<اس الحکومة القانونیةاحد هما العلم بالقانون و ثانیهما العدالةبین الناس البد للوالي من صفتین هما اس

 (313ق،ص6458اهلل ،

از آنجا كه حکومت اسالمي، حکومت قانون)آن هم فقط قانون الهي( و فلسفة وجودي آن، به اجرا در آمدن قانونهاي الهي و  

زمامدار دو ويژگي داشته باشد اين دو ويژگي اساس حکومت قانون را گسترانیدن عدالت الهي میان مردمان است، ناگزير بايد 

 دهد...يکي قانون شناسي و ديگري عدالت...سامان مي

بايد از هر گونه استبداد در حقیقت حکومت جمهوري اسالمي، يک حکومت كامالً قانوني است و رهبر و مسؤوالن حکومت مي 

ون الهي فراتر ننهند و در همة تصمیمات و اعمال حکومتي خود از قانون الهي الهام به رأي اجتناب ورزند و پا از چار چوب قان

 نويسند:گیرند و در پرتو نور هدايت بخش آن حركت كنند، امام راحل)ره( در كتاب بیع مي

بر سرتاسر اسالم بنیانگذار حکومتي است كه در آن نه شیوة استبداد حاكم است ـ كه آراء و عقايد نفساني يک شخص را << 

جامعه تحمیل كند ـ و نه شیوة مشروطه و جمهوري ـ كه متکي بر قوانیني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آنان 

ها از قوانین الهي كنند ـ بلکه حکومت اسالمي، نظامي است الهام گرفته و برخوردار از وحي الهي كه در تمام زمینهوضع مي

 و سرپرستان جامعه در آن حق استبداد رأي ندارند.  گیرد و زمامدارانكمک مي

هايي كه در زمینه زمامداري جامعه و جايگاه آن، براي رفع نیازهاي مردم به اجرا درمي آيد، بايد براساس قانون الهي همه برنامه

خمیني سیدروح ) ..«باشد. اين اصل كلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امور حکومت نیز جاري و ساري است

 (316ق،ص6458،اهلل 

در واقع، ولي فقیه از ديدگاه امام خمیني)ره( مجري احکام الهي است و بايد در همه مسايل مملکت، همانند پیامبر خدا )صلي 

  .اهلل علیه و اله وسلم( در پي اجراي احکام اسالمي باشد
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 نويسند:امام خمیني)ره( در اين زمینه چنین مي

ية آن چه آورديم كلیه شؤون سیاسي و حکومتي پیامبر و ائمه )علیهم السالم( درباره فقیه عادل نیز مقرر است. و عقاًل بر پا<< 

نمي توان میان آن دو فرق گذاشت چه حاكم اسالمي ـ هر كس كه باشد ـ اجرا كنندة احکام شريعت، بر پا دارندة حدود و 

كننده آن در راه مصالح مسلمانان است؛ پس اگر پیامبر شخصي را صد تازيانه مصرفقوانین الهي و گیرنده مالیاتهاي اسالمي و 

 (48ق،ص6458، خمیني سیدروح اهلل«. )زند، فقیه نیز بايد همین حکم را اجرا كند...مي

الهي را  از انديشه در عبارت فوق چنین برمي آيد كه در واقع احکام حکومتي فقیه، احکامي است كه زمینة تحقق عیني قوانین

 رساند.آورد و يا به طور مستقیم آنها را به مرحلة اجرا و عمل ميفراهم مي

و در حکومت اسالمي و واليت فقیه زمامداران همواره بايد به اين اصل بنیادين توجه داشته و همه قانونها، فرمانها،  

 ريعت اسالمي به مرحلة اجرا درآورند.دستورالعملها و عزل و نصبهاي خود را در قلمرو ارزشهاي اسالمي و احکام ش

اقدام نمودند، نهادي كه « شوراي نگهبان»امام راحل)ره( از آنجا كه بر اين اصل بسیار پافشاري و تأكید داشتند به تأسیس نهاد 

 وظیفة قانوني آن پاسداري از اصل ياد شده است؛

 توضیح اين مطلب در اصل چهارم قانون اساسي چنین آمده است: 

یه قوانین و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سیاسي و غیر اينها بايد براساس موازين كل<<

اسالمي باشد. اين اصل بر اطالق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانین و مقررات ديگر حاكم است و تشخیص اين امر بر 

  (55،ص6485ساسي،)قانون ا« . عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

 و در اصل هفتاد و دوم چنین آمده است:

مجلس شوراي اسالمي نمي تواند قوانیني وضع كند كه با اصول و احکام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت <<

اهلل  خمیني سیدروح«. )داشته باشد. تشخیص اين امر به ترتیبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.

 (39،ص6485،

در اين دو اصل افزون بر اين كه بر مطابقت قوانین مصوب در مجلس شوراي اسالمي با احکام الهي تأكید شده است مرجع  

 شايسته تشخیص اين انطباق هم شوراي نگهبان معرفي شده است. 

 لیکن در اصل نود و ششم اين نکته به گونه اي روشنتر آمده است:

نها با قانون ت مجلس شورا با احکام اسالم با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخیص عدم تعارض آتشخیص عدم مغاير<<

 (85،ص6485،خمیني سیدروح اهلل ) . «اساسي بر عهده اكثريت همة اعضاي شوراي نگهبان است.

و در سیره عملي خود بر اين هاي خود پیش از پیروزي انقالب و پس از آن ها و گفتهبه اين دلیل حضرت امام)ره( در نوشته

 اصل مهم پاي فشرده و در انجام آن كوشیدند.

 تشخیص مصلحت نظام اسالمي ازديدگاه حضرت امام خمیني )ره( -4-5-4

پیشتر به سخنان گروهي از فقیهان اشاره كرديم كه بر پايه آنها تشخیص مصلحت در زمرة وظايف ولي امر است و هم او است 

ها را بشناسد و بر پاية آنها جامعه اسالمي را به سمت سعادت دنیوي و اخروي رهنمون سازد. در كه وظیفه دارد مصلحت

خورد كه بخوبي بیانگر ادعاي ياد شده است. به چشم مي« بما يراه»و يا « بما يراه صالحاً»سخنان اين گروه از فقهاء عبارت 

و بصیر باشد ـ بر نمي تابد و نمي تواند از عهدة فهم مصالح  لیکن بي گمان شناخت مصلحتها را يک فرد ـ هر مقدار هوشیار

 بسیار پیچیده ـ مثالً زمان ما ـ برآيد.

نائیني بر اين باور بود كه در حوزه مباحات كه قلمرو صدور احکام حکومتي است، مشورت ضروري است و رهبري بايد براي 

شود، مشاور خوبي ا كه از برگزيدگان ملت تشکیل ميشناخت مصالح عمومي به رايزني بپردازد و مجلس شوراي ملي ر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2422 
 

دانست و به همین دلیل است كه وي خبرگي، اجتهاد در سیاست و اطالع از مقتضیات زمان را در زمرة شرايط نمايندگان مي

 (84ق ،ص6451)نائیني محمدحسین ، داد.مجلس قرار مي

ه متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضروري امام راحل)ره( تأكید داشتند كه در تشخیص مصلحتها رجوع ب

كردند و بدون است؛ايشان همانند بسیاري از اصولیان و فقیهان ديگر در هر موضوع به كارشناسان و متخصصان آن مراجعه مي

. و معتبر دانستهرايزني و مشورت با آنان تصمیم نمي گرفتند. امام خمیني)ره( در اين باره از سويي سیرة عقالء را حجت 

هاي عقالء را كه به يقین از سوي شارع امضاء شده است، ( و از طرفي يکي از سیره644ق،ص6458)خمیني سیدروح اهلل ،

دانند؛ يکي از مهمترين داليل وجوب تقلید از مجتهد اين است كه عامي ناآگاه از رجوع به كارشناسان هر فن و متخصصان مي

تواند مسايل فقهي را استنباط بايد براي شناخت احکام شرعي به كسي رجوع كند كه ميتنباط آنها، احکام شرع و ناتوان از اس

 (91-98ق، ص6458، خمیني سیدروح اهلل) كند.

به اين قانون كلي) حجیت سیره در اين باره( در كتاب بیع اشاره شده است و امام خمیني)ره( در پاسخ به اين سؤال كه ولي  

 نويسند:كند، ميفقیه چگونه كشور را اداره مي

 «ب البصیرة.لکن الوقع لذالک بعد ما نري أنّ التدبیر و االدارة في كل دولة بتشريک مساعي عدد كبیر من المتخصصین و اربا

 (395ص6ق،ج6458)خمیني سیدروح اهلل ،

اين اشکال قابل اعتنا نیست؛ زيرا ما بر اين باوريم كه اداره كشور و تدبیر امور در هر دولتي ـ با مشورت و هم فکري با >>

 <<شود.شمار فراواني از متخصصان و كارشناسان ـ انجام مي

در عمل بر اين نظريه مهر تأيید زدند و تشخیص مصلحتهاي كشور را به  پس از پیروزي انقالب اسالمي، امام خمیني)ره(

 مجلس شوراي اسالمي سپردند. حتي تشخیص ضرورتها را كه موضوع احکام ثانوي است، برعهده آنان گذاشتند؛ 

م جمهوري آنچه در حفظ نظا>>نويسند:امام خمیني در نامه اي در اين باره به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي چنین مي

اسالمي دخالت دارد كه فعل يا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اكثريت وكالي مجلس شوراي 

 .<<اسالمي ...مجازند در تصويب و اجراي آن

يم، آنها از وظايف مجلس شوراي اسالمي است. لیکن همان گونه كه آورد تها و تصويببه اين دلیل، تشخیص مصلحتها و ضرور

مصلحت از نگاه امام خمیني)ره( دو ضابطه دارد: يکي آن كه مخالف احکام شرع نباشد، دوم آن كه اهم و مهم در آن مراعات 

 شده باشد.

شوراي نگهبان براي نظارت بر ضابطة دوم وضع شده و مکلف است با دقت و قاطعیت از وضع هر گونه قانوني كه مخالف احکام 

  شرعي باشد، جلوگیري كند.

و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادي است كه امام امت)ره( آن را وضع كردند و جايگاه آن در قانون اساسي معین گرديد؛ تا 

 در واقع مفهوم و مصداق اهم و مهم را تعیین كند. 

چه به نظر در نامه اي كه امام خمیني)ره( به مناسبت تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشتند ، در اين باره نوشتند:گر

اين جانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخیص اين امور مرجع هستند، احتیاج به اين مرحله نیست. 

لکن براي غايت احتیاط در صورتي كه بین مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان شرعًا و قانونًا توافق حاصل نشد، مجمعي 

 و حضرات حجج اسالم خامنه اي و...براي تشخیص مصلحت نظام اسالمي تشکیل گردد. مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان 

هاي الزم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به هم عمل آيد و پس از مشورت

 مجمع مورد عمل قرار گیرد...

همه اي است كه گاه غفلت از آن موجب شکست اسالم عزيز حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور م

 (611ص69،ج6433)خمیني سیدروح اهلل ،. «گردد.مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2424 
 

البته، تطبیق اين مطلب با مباني فقهي امام خمیني)ره( اين گونه است كه دولت و مجلس به عنوان خبرگان و كارشناسان،  

خبرگان امین ولي امر و مردم هستند احکام حکومتي را صادر برند و به عنوان گروهي كه تشخیص مصالح را به پايان مي

 كندكنند و شوراي نگهبان بر مطابقت آن با قانون اساسي و احکام شرعي نظارت ميمي

و هر گاه آن شورا تشخیص دهد اين قانون خالف شرع است و مجلس شورا به اين نتیجه رسد كه آن قانون دربردارندة  

، به اين فرض بايد قانون اهم و مهم اجرا شود و تشخیص آن نیز مرجعي شايسته و قانوني مصلحت جامعه اسالمي است

 طلبد. مي

مجمع تشخیص مصلحت نظام كه از اهل حل و عقد جامعه اسالمي و بلند پايگان مسلط بر احکام شرعي و مصالح نظام تشکیل 

 ون اساسي به گونه اي روشنتر آمده است:شده است، بازشناسي اهم و مهم را به عهده دارد؛ اين مطلب در قان

مجمع تشخیص مصلحت نظام براي تشخیص مصلحت 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 نظر شوراي نگهبان را تأمین نکند... به دستور رهبري 

 ود..شتشکیل مي

 مصاديق مصلحت انديشي حضرت امام خمیني )ره(دردوران حاكمیت ايشان  -4-4

 امام راحل)ره(، در اشاره به همین نکته، به كارگزاران حکومت نوشتند: 

گردد... مصلحت نظام و مردم، از مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن، موجب شکست اسالم عزيز مي»

است كه مقاومت در مقابل آن ممکن است اسالم پابرهنگان زمین را در زمانهاي دور و نزديک، زير سؤال ببرد و  امور مهمه اي

)خمیني «. اسالم آمريکايي مستکبرين و متکبرين را با پشتوانه میلیاردها دالر توسط ايادي داخل و خارج آنان پیروز گرداند.

 (611ص54،ج6433سیدروح اهلل ،

مطالبي كه گذشت، مصلحت نظام را از عنوانهاي ثانوي شمرد و گفت پاره اي امور، مانند نرخ گذاري كاالها،  مي توان بر اساس

حکم اولیه آنها، جايز نبودن است، ولي به علت برابري عنوان مصلحت نظام بر آنها و صدور حکم حاكم اسالمي بر اساس آن، 

شد، احکام حاكم اسالمي، را در رده عناوين ثانوي قرار دادن، بدين اجراي آن واجب است. البته، چنانچه شرح داده خواهد 

معني نیست كه اين احکام را ثانوي، به معناي زبانزد و جاري آن، كه يکي از دو قسم حکم شرعي است، بدانیم، بلکه اين گونه 

حفظ »ه شده است. شايد كساني كه احکام، احکام حکومتي اند كه در گذاردن و صادر شدن آنها، از عنوانهاي ثانوي بهره گرفت

يعني آنچه در نظر آنها مطرح بوده، مصلحت حفظ  ;را از عنوانهاي ثانوي بر شمرده اند نیز، به همین نکته نظر داشته اند« نظام 

 از عناوين اولیه است. « حفظ نظام »نظام بوده است كه ، از عناوين ثانوي است، گرچه خود 

مشهور است، حکم اولي حکمي است كه بر كردارها با در نظر داشتن عناوين اولیه آنها، بار براساس آنچه در بین فقیهان 

شود، مانند واجب بودن نماز صبح و حرام بودن نوشیدن شراب و حکم ثانوي، حکمي است كه بر موضوعي، به وصف مي

زه در ماه رمضان، در مورد كسي كه روزه براي شود، مانند جايز بودن گشودن روناگزيري و اكراه و ديگر عنوانهاي ثانوي بار مي

شود و سبب نامگذاري چنین حکمي به ثانوي آن است كه در طول حکم واقعي او، زيان دارد، يا سبب به تنگنا افتادن وي مي

 اولي قرار دارد. 

 ام است، از جمله: رسد همه آنها ناتمالبته براي حکم اولي و ثانوي، تعريفهاي ديگري نیز مطرح شده، كه به نظر مي

يعني احکامي كه به صورت  ;احکام اولیه، عبارتند از آن دسته از احکام كه بر موضوعات خود، به نحو اطالق و دوام ثابت است»

 گیرد.قضیه مطلقه دائمه، همه مصاديق خارجي خود در جمیع زمانها و مکانها و حالتها را دربر مي

 از احکام كلي كه داراي عناوين و موضوعاتي عام هستند،و احکام ثانويه عبارتند از آن دسته  

آيد، و به ولي نه به گونه مطلق، بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزي. و بدين ترتیب، قضیه از حالت اطالق و دوام بیرون مي 

 (594ص9، ج6496)شربیاني عبدالحمید،«. شود.صورت قضیه حینیه وصفیه مادامیه، نمايان مي

 يا: 
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شود كه شارع اسالم بر مبناي صالح و فساد اولي موجود در موضوع يا متعلق، حکم نموده حکم اولي به آن دستوري گفته مي»

است و حکم ثانوي، در موردي است كه شارع برمبناي تزاحم صالح و فساد حالت عارضي و موقت، با مصلحت و مفسده ثابت 

 (519، ش6453)يزدي محمد،« كند.اولي، حکم مي

شود، اگر بدون عنايت و نظر به عنوان اولیت و ثانويت، اموري نسبي هستند. وقتي حکمي بر عنواني از موضوعات بار مي»

اما چنانچه حکم يک عنوان كه برذاتي رفته است، باعنايت و فرض اين كه عنوان  ;نامندديگري لحاظ شود، آن را حکم اولي مي

 شود، آن حکم ثانوي است. ديگري نیز بر همین ذات وجود دارد، بار

مثال وضو يک عنوان شرعي است كه حکم نفسي آن استحباب و حکم غیري آن، وجوب است. ذات شستن دست و صورت و  

مسح سروپا، به عالوه نیت قربت، ذاتي است كه عنوان شرعي وضو بر آن رفته است. اكنون اگر وضويي براي مکلفي، ضرري يا 

شود شود، عنوان ثانوي وضو خوانده ميج كه با عنايت و نظر به عنوان و در طول آن لحاظ ميحرجي باشد، عنوان ضرر و حر

 (441ص1، ج6496)صرامي سیف اهلل ،« . آورد.كه حکم جواز ترک يا حرمت ارتکاب را براي آن ذات به دنبال خود مي

هاي آن، ويژگي ني حکم نسبت به همه نمونهنمايد كه در آن، اطالق زماني و مکاپذيرش تعريف نخست از اين جهت دشوار مي

 ;احکام اولي و قید خوردن چنین اطالقي، ويژگي احکام ثانوي، شمرده شده است و چنین سخني بسیار نارسا و ناتمام است

 زيرا نه آن اطالق، ويژه احکام اولي است و نه اين قید داشتن از ويژگیهاي احکام ثانوي به شمار مي آيد.

هاي خارجي خود را، درهمه اولي و چه ثانوي( در صورت انجام پذيرفتن موضوع و وجود شرايط آن، همه نمونههر حکمي )چه  

گیرد، درمثل، همان گونه كه نوشیدن شراب بركسي كه ناگزير نیست، حرام است و اين حکم كلي، زمانها و مکانها و حالتها مي

 زمان و مکان و حالتي اين حکم ثابت است.  يعني در هر ;گیردهاي خارجي خود را ميتمامي نمونه

گیرد. پس هاي خارجي خود را ميهمچنین نوشیدن شراب بر انسان ناگزير، حالل است و اين حکم كلي ثانوي نیز تمامي نمونه

د حکم فراگیري و دوام حکم، با انگاره راست آمدن و انجام پذيرفتن موضوع و شرطهاي آن، ويژه حکم اولي نیست. چنانچه تقیی

زيرا همان گونه كه در مثل، حکم ثانوي جايز بودن نوشیدن شراب، مقید به  ;به پاره اي امور نیز، اختصاص به حکم ثانوي ندارد

 حالت ناگزيري شده است، حکم اولي حرام بودن آن نیز مقید به ناگزيري است. 

پذيرفتن موضوع و همه شرطهاي آنها، از گونه  به سخني كوتاه، تمامي احکام شرعیه، چه اولي چه ثانوي، به خاطر انجام

قضاياي مطلقه دائمه هستند، همان گونه كه همه اين احکام، به خاطر قید خوردن آنها به برخي امور، مانند ناگزير بودن و 

 ناگزير نبودن، از گونه قضاياي حینیه مادامیه اند. 

است. به ديگر سخن احکام را تنها بر حسب مرحله درخوري و در ديدگاه دوم، همه توجه، به مقام ثبوت بازگردانیده شده 

فراگیري آنها بر مصلحت و مفسده، مورد تحلیل قرار داده است و به همین سبب نمي تواند در مقام اثبات و مرحله بازشناسي 

 احکام و دستورهاي شارع و بازشناسي اولي و ثانوي آنها، مفید افتد. 

كه برابر آن، تمامي احکام ثانوي، برمبناي تزاحم صالح و فساد حالت عارضي با مصلحت و اشکال ديگر اين نظريه آن است 

زيرا پاره اي از احکام ثانويه  ;مفسده ثابت اولي، بر نهاده شده است و اين سخن، در مورد همه احکام ثانويه، درست نیست

 آنها، خالي از هرگونه مصلحت و مفسده اي است. هاي آنها با چشم پوشي از احکام ثانوي مربوط به مواردي است كه گزاره

به ديگر سخن، حکم اولي آنها، اباحه است. درمثل گاهي به خاطر عنوان ثانوي شرط بودن يا قسم يا امر پدر و مانند آنها، كار 

اري در كار شود و بسیار روشن است كه میان حکم اولي اباحه و حکم ثانوي واجب بودن، هیچ گونه ناسازگمباحي، واجب مي

 نیست. 

شود، بار شدن هر حکم ثانوي بر ذاتي، با زيرا آنچنان كه از ظاهر اين سخن استفاده مي ;بیان سوم نیز، تمام به نظر نمي رسد

توجه و نظر به حکم اولي آن ذات است و مرجع اين سخن چیزي جز حکومت دلیلهاي احکام ثانويه بر دلیلهاي احکام اولیه، 

است كه گرچه به صورت موجبه جزئیه مورد پذيرش است، ولي كلیت آن مورد اشکال و از نظر بعضي،  نیست و اين سخني

 دانند.مردود است. از باب مثال امام خمیني)ره(، تنها برخي از دلیلهاي احکام ثانويه  را حاكم  بر دلیلهاي احکام  اولیه، مي
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توان بر اساس آن گفت، حکم ثانوي، ناظر به حالتهاي عني ميشود. يقاعده شناخت حکم اولي، از حکم ثانوي، روشن مي 

 عارضي و استثنايي مکلف و حکم اولي ناظر به حالتهاي طبیعي و وضعیت عادي اوست. 

هاي عنوانهاي ثانوي و عنوانهاي اولي را به گونه اي ديگر نیز قاعده مند كرد و آن اين كه بگويیم عنوان هر مي توان نمونه

اولي خواهد بود كه اگر آن چیز )معنون( را موضوع و آن عنوان را محمول انگاريم، بتوان میان آن دو، حمل  چیزي، آن گاه

 اولي، بر قرار كرد.

و هرگاه چنین حملي ممکن نباشد، بلکه حمل عنوان بر معنون، تنها به گونه حمل شايع، ممکن باشد، آن عنوان، ثانوي  

توان براي آويخته و بسته به اين حکم )روزه( ، عنواني كه مي«روزه واجب است »ويیم: گخواهد بود. از باب مثال، وقتي مي

و « روزه به عنوان روزه بودن واجب است »است، يعني در اين گزاره مثل اين است كه گفته ايم: « روزه »درنظر گرفت، همان 

، اين حمل، اولي خواهد «روزه روزه است »گويیم پیداست كه اگر بخواهیم حملي میان اين عنوان و معنون، برقرار كنیم و ب

 بود.

« روزه به عنوان حرجي بودن، واجب نیست »، مثل اين است كه گفته ايم: «روزه حرجي واجب نیست »گويیم ولي وقتي مي 

رجي روزه ح»يعني روزه، حمل كنیم و بگويیم  ;روشن است در صورتي كه بخواهیم عنوان حرجي بودن را به بسته اين حکم

 چنین حملي، شايع صناعي خواهد بود و در نتیجه، عنوان ياد شده نیز، عنوان ثانوي براي روزه است. « است 

از احکام اولیه اسالم خواهد بود و برخالف آنچه « وجوب حفظ نظام »از عناوين اولیه و « حفظ نظام »براساس آنچه گفته شد، 

، دلیلي بر ثانوي شمردن آن وجودندارد، چرا كه در عروض حکم واجب بودن شوددر سخنان بسیاري از هم روزگاران ديده مي

 بر عنوان حفظ نظام، هیچ عنوان و حالت عارضي، واسطه نشده است. 

 قاعده گفته شده نیز، به خوبي بر اين سخن برابري دارد. 

 س مصالح اسالم و مسلمانان است.چنانچه گفته شد از جمله اختیارهاي ولي امر اسالمي، صادر كردن احکام حکومتي براسا

همین امر، زمینه ساز اين پرسش مهم است كه اين احکام، از گونه احکام اولیه يا از گونه احکام ثانويه اند؟ يا اين كه چیستي  

 دهد؟ جداي از آن دو دارد و گونه سومي را تشکیل مي

 دست مي آيد: در اين زمینه، سه ديدگاه مهم، از سخنان و آثار صاحب نظران، به 

 ديدگاه نخست: حکم حکومتي، حکمي اولي است. 

در میان صاحب نظران، كسي به روشني چنین نظري ارائه نداده است. تنها در يکي از سخنان امام خمیني)ره(، جمله زير جلب 

 كند: نظر مي

 (614ص54،ج6433)خمیني سیدروح اهلل ،« . واليت فقیه و حکم حکومتي، از احکام اولیه است.»

ظاهر اين جمله، بیانگر اولي بودن حکم حکومتي، از ديدگاه امام راحل است. در اين زمینه، بیان ديگري با اين روشني از 

 ايشان، نداريم. 

نمايد كه احکام اولیه، چنانکه زبانزد است و با به هر حال، پايبندي و گردن نهادن به ظاهر اين سخن، از آن جهت مشکل مي

و قاعده اي كه براي شناخت آنها ارائه شد و تعريفي كه به زودي براي حکم شرعي، ارائه خواهدشد، به احکام توجه به تعريف 

شود و حال آن كه احکام حکومتي، براي اداره جامعه و سامان دهي روابط داخلي ثابت، با توجه به عنوانهاي اولیه آنها، گفته مي

 ر آنها دگرگوني راه دارد.شود و به طور طبیعي، دو خارجي آن، صادر مي

افزون بر اين، بسیاري از احکام حکومتي، احکامي جزايي اند و نام نگذاردن احکام اولي بر اين گونه دستورها و فرمانها، روشن  

 گردد. است، مانند آنچه كه درباره به كار گماردن و از كار بر كنار كردن قاضیان، فرماندهان و كارگزاران صادر مي

نخستین، شايد انگاشته شود، هدف ايشان  از احکام حکومتي در اين عبارت، احکامي است كه به گونه قضاياي حقیقیه  در نگاه

و به گونه اي ثابت و كلي از سوي شارع درباره مساله واليت و امامت، ساخته شده است، مانند احکام چگونگي رسیدن به مقام 

 آن، شرايط سرپرستان مقام امامت و... امامت و رهبري جامعه، رهبري جهاد و احکام 
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زيرا بر عنوانهاي اولي، بار شده اند، ولي مثالهايي كه از خود امام  ;ولي بايد گفت اين گونه احکام، گرچه اولي هستند

 خمیني)ره( در اين زمینه داريم، مانند احکام مربوط به خیابان كشیها كه دست يازي و تصرف منزلهاي مردم را در پي دارد،

ها، جلوگیري از وارد و خارج شدن ارز و جلوگیري از وارد و خارج شدن نظام وظیفه و فرستادن از روي اجبار افراد، به جبهه

زيرا در همه اين مثالها،  ;سازدهرگونه كاال، ارزش گذاري، جلوگیري از پخش مواد مخدر و...) همان(، اين انگار را مردود مي

شود، همه از ي و دگرگون پذيرند، نه كلي و ثابت. آيینهاي كلي نیز كه در اداره جامعه يافت ميهاي احکام حکومتي، جزئنمونه

گردد، نه از سوي شارع. افزون بر اين كه اين دستورها و آيینها نیز، پیرو سوي حکومت و دستگاههاي وابسته به آن، وضع مي

 نیازهاي زمان و مکان و دگرگون پذيرند. 

يکي از فقهاي معاصر، احکام حکومتي را، اولي دانسته و در روشن گري اين نکته، به شرح سخن گفته برخالف آنچه گذشت، 

 شده پرداخته كه فشرده آن چنین است: 

در رأس حکومت اسالمي، ولي و امامي صالح وجود دارد كه اداره امور تمام مردم به او واگذار و اختیارهاي گسترده اي براي »

چرا كه تشکیالت و نظام دولتي، از اراده، ديدگاه  ;گیردت و تمامي تشکیالت حکومتي از او سرچشمه ميوي قرار داده شده اس

گیرد و نه حدود اختیارهاي او از تشکیالت و نظامي كه او خود جزئي از آن است. دلیلهاي بسیاري و اختیار او سرچشمه مي

انما ولیکم اهلل »مي، واليت دارد و او سرپرست آنان است، مانند آيه دهد پیشواي مسلمانان، بر امت اسالوجود دارد كه نشان مي

(والزمه اين كه شخصي، سرپرست ديگري باشد، خواه اين ديگري 88)مائده،آيه « ورسوله والذين آمنوا الذين يقیمون الصالة...

شود. سرپرستي كه براي امام و ولي فرد باشد و خواه گروه، آن است كه اداره امور آن شخص و يا گروه، به سرپرست او سپرده 

شوند و رياست آنان به شخصي سپرده امر مسلمانان ثابت است، به اين اعتبار است كه آنها يک امت و يک گروه حساب مي

چرا كه مساله تشکیل حکومت و اداره امر  ;فهمدهمین معني را مي« تولي امر»شده كه ولي امر آنان است، زيرا عرف از واژه 

مساله اي تازه نیست، بلکه امري معمولي و شناخته شده در میان تمام مردم است، هر چند شکل حکومتها، گوناگون  مملکت،

 است. 

با توجه به آنچه گفته شد: وقتي اداره امت اسالمي، به يک سرپرست واگذار شده باشد بر اين سرپرست بايسته است بینديشد و 

تر است آگاهي يابد. لکن از آن جا كه كارهايي كه وي انجام دادن آنها را اراده دقت كند تا بر آنچه به حال امت سودمند

هاي وي در حق آنان روان و كند، به تک تک افراد امت ارتباط دارد، وقتي خداوند او را سرپرست اين امت قرار دهد، ارادهمي

رماني ندارند. از باب مثال هرگاه ولي امر، صالح اراده و خوشنودي وي حاكم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و ف

بداند كه اگر خیابانهاي شهرهاي اين امت گسترش يابند، براي آنان سودمندتر خواهد بود و در مسیر اين عملیات توسعه، 

بستگي ملکهاي شخصي، قرار داشته باشد، در اين صورت، به كار بردن اين ملکها به سود همگان، به خوشنودي مالکان آنها 

گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آنچه به مصلحت امت زيرا براساس آنچه گفتیم، آنچه به مصلحت اشخاص بر مي ;ندارد

كند، به ولي امر آنان سپرده شده است. البته بايد يادآوري كرد كه مصلحت عموم، اقتضاي پرداخت نکردن بهاي بازگشت مي

حت امت، تنها به كارگیري اين ملکها براي اجراي پروژه توسعه را اقتضا دارد، نه اقتضاي به ملکهاي اشخاص را ندارد، زيرا مصل

 كارگیري آن به گونه رايگان. 

يعني هرگاه تحت سرپرستي،  ;نتیجه اين كه، اقتضاي واليت، از اختیار افکندن اختیار شخص و يا امت تحت سرپرستي است

اختن رضايت و اختیار او، به كلي و در تمام چیزهايي است كه به وي تعلق دارد و شخص باشد، اقتضاي واليت، از اعتبار اند

هرگاه تحت سرپرستي، امت باشد، الزمه آن، از اعتبار افکندن اختیار تمام اين امت، در چیزهايي است كه به مصالح جامعه و 

 گردد. امت بر مي

مقرر كردن مالیات بر »راحل)ره( نقل شده است و آن اين كه: آيد كه سخن باال معناي چیزي است كه از امام چنین بر مي

 ( 614ص54، ج6433)خمیني سیدروح اهلل ،« مردم از گونه احکام ثانوي نیست.
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توان گفت همان گونه كه دست يازيدن ولي كودک در اموال او، حکم ثانوي نیست، بلکه در مورد براساس آنچه گذشت، مي

رود و به راضي بودن و اراده كودک اعتنا نمي شود، در ي، جانشین اراده كودک به شمار ميخودش حکم اولي است و اراده ول

 (11، ،ص6418)مومن محمد ،« . اين جا نیز، درست قضیه از همان قرار است.

كه از زيرا همان گونه  ;شود، اولي بودن اصل واليت فقیه و حکومت اسالمي استنتیجه اي كه بر تقرير و توضیح باال، بار مي

شود، اين حکم، بسان ديگر احکام اولي، از سوي شارع نهاده شده و در اين نهادن نیز، هیچ يک از بیان ايشان نیز استفاده مي

عنوانهاي ثانويه، نگريسته نشده است. ولي بیان ياد شده، نتیجه بخش اولي بودن احکام حکومتي نیست، زيرا افزون بر آن كه 

شود، نه از طرف شارع، دگرگوني نیز در آنها راه المي، به گونه مستقیم يا غیر مستقیم، صادر مياين احکام از سوي حاكم اس

دارد از اين كه نام حکم اولي به معناي مصطلح، بر آنها نهاده شود. همانند كردن سرپرستي امت به دارد و اين دو ويژگي باز مي

زيرا در مورد واليت بر كودک نیز، گرچه اصل اين  ;اطالق نمي شودواليت بر كودک نیز، در صورتي كه تمام باشد، سبب اين 

ها و دستورهايي كه گاه از سوي ولي حکم، اولي است و از سوي شارع نهاده شده است، ولي بايسته اين معني، اولي بودن اراده

حکم ثانوي نیست، حکم  شود، نیست. دست يازيدن ولي كودک در اموال او، گرچهامر كودک در حوزه واليت وي، صادر مي

گويیم گیرد. درست در مورد واليت امر بر مردم نیز، مياولي هم نخواهد بود، بلکه چیزي است كه از حکم اولي سرچشمه مي

اصل واليت و حق حکومت، حکمي است اولي، ولي بايسته اين معني، اولي بودن دستورها و احکام صادره از سوي حاكم 

 اسالمي نیست. 

نمايد اين است كه بگويیم مقصود امام راحل)ره(، از اولي بودن احکام حکومتي، اولي رسد، آنچه به حق نزديک تر ميبه نظرمي 

يعني اصل واليت فقیه و مشروع بودن حاكمیت اسالمي است كه در بر نهادن آن، هیچ يک از  ;بودن سرچشمه اين احکام

هاي خود ايشان را نیز، تايیدي بر اين برداشت دانست، از جمله ي از نوشتهتوان پاره اعنوانهاي ثانوي، نگريسته نشده است. مي

 سخن زير: 

حکومت، كه شعبه اي از واليت مطلقه رسول اهلل، صلي اهلل علیه واله، است، يکي از احکام اولیه اسالم است و مقدم بر تمام »

منزل را كه در مسیر خیابان است، خراب كند و پول تواند مسجد و يا احکام فرعیه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي

، 6433)خمیني سیدروح اهلل ،«. تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل كند و...منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي

 (614ص54ج

ومتي را در پي البته بیان اين نکته بايسته است كه برداشتن اولي بودن از حکم حکومتي، ثابت كردن ثانوي بودن احکام حک

ندارد، بلکه ، اين حکم، سواي حکم اولي و ثانوي، بلکه سواي حکم شرعي، به معناي زبانزد آن است كه به زودي شرح بیش تر 

 اين نکته خواهد آمد. 

 گويند: امام خمیني)ره( نیز، درباره ثانوي نبودن احکام حکومتي مي

 (545ص61،ج6433، خمیني سیدروح اهلل..«. )احکام ثانويه، ربطي به اعمال واليت فقیه ندارد..»

 ديدگاه دوم: احکام حکومتي، احکامي ثانوي هستند 

مي توان عبارتهاي گروهي از صاحب نظران را، ظاهر در اين ديدگاه دانست. از جمله شهید آيت اهلل صدر كه در اقتصادنا 

 نويسد: مي

كند، هر عمل تشريعي است غ[ كه اختیارات دولت را مشخص ميبه موجب نص قرآن كريم، حدود قلمرو آزادي ]منطقة الفرا»

كه بالطبیعه، مباح باشد، يعني ولي امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامي كه حرمت يا وجوبش، صريحا اعالم نشده را... به عنوان 

گردد و كند، آن عمل مباح، حرام مي از اين رو، هرگاه امر مباحي را ممنوع ;دستور ثانويه، ممنوع و يا واجب االجرا اعالم نمايد

شود. البته كارهايي كه قانونا و مطلقا مثل حرمت ربا تحريم شده باشد، قابل تغییر هرگاه اجرايش را توصیه نمايد، واجب مي

ا فرمان نیست، چنانچه كارهايي كه اجراي آنها نظیر انفاق زوجه، واجب شناخته شده را نیز، ولي امر نمي تواند تغییر دهد، زير
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ولي امر نبايد با فرمان خدا و احکام عمومي تعارض داشته باشد. بنابراين، آزادي عمل ولي امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و 

 (545ص5، ج6495)صدرسیدمحمدباقر،«. تصمیماتي است كه بالطبیعه مباح اعالم شده باشد.

 گويد: يکي ديگر از صاحب نظران مي

م، مقررات و قوانیني هستند كه درگذر زمان، به جهت بروز مصالح و يا مفاسدي، توسط ولي امر بخشي از معارف اسال»

گويند، تا هنگامي كه مصالح و موجبات و علل صدور گردد. اين دسته از احکام، كه بدانها احکام ثانويه ميمسلمانان، وضع مي

ثابت و پا برجاست و هر موقع اسباب آن برطرف شد، حکم هم آن باقي و پابر جا باشد و يا مفاسد و موانع، بر طرف نگردد، 

 (8ص55،ش6418)جعفري محمدتقي ،« . گردد، درست نظیر تحريم تنباكو.برطرف مي

 گويند: شايد بتوان پاره اي از سخنان امام راحل)ره( را نیز، ظاهر در اين نظريه دانست آن جا كه مي

كو، چون حکم حکومتي بود، براي فقیه ديگر هم واجب االتباع بود و همه علماي حکم مرحوم میرزاي شیرازي، در تحريم تنبا»

بزرگ ايران )به جز چند نفر( از اين حکم متابعت كردند. حکم قضاوتي نبود كه بین چند نفر سر موضوعي اختالف شده باشد و 

ين حکم حکومتي را صادر فرمودند و تا ايشان روي تشخیص خود، قضاوت كرده باشند. روي مصالح مسلمین و به عنوان ثانوي ا

 (684،ص6435)خمیني سیدروح اهلل ،«. عنوان وجود داشت، اين حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد.

توان حدود قلمرو اختیار حکومت اسالمي را محدود به مباح سخن شهید صدر، از اين جهت جاي درنگ دارد كه چگونه مي

مسؤولیت مهم و اصلي حکومت، حفظ كیان اسالمي و نگهباني از نظام جامعه است و بسیار روشن است كه كرد، با اين كه 

انجام اين مسؤولیت مهم، درپاره اي جاها ، بستگي به تعطیل كردن پاره اي از واجبها، مانند حج، يا جايز كردن پاره اي از 

: نرخ گذاري اجناس و جلوگیري از احتکار و.... روشن نیست درهنگام اموري است كه به عنوان اولي، انجام آنها نارواست، مانند

تزاحم و دوران امر میان اهم و مهم و برخورد مصالح خرد با مصالح و سودهاي كالن نظام اسالمي، نظر ايشان چیست؟ اشکال 

ن احکام حکومتي را، شود اين است كه: نمي تواديگري كه متوجه سخن شهید صدر و به طور كلي متوجه ديدگاه دوم مي

تواند در اداره امور جامعه و گره گشايي از احکام ثانوي به معناي مشهور در میان اهل فن، شمرد، اگرچه حکومت اسالمي، مي

 دشواريهاي آن، از احکام عنوانهاي ثانوي، بهره بگیرد. 

گويیم میرزاي شیرازي در صدور ، يعني ميسخن امام)ره( درباره حکم میرزاي شیرازي نیز، به همین گونه، درخور توجیه است

تواند به چرا كه كشیدن تنباكو به عنوان اولي، مباح، ولي مي ;حکم تحريم تنباكو، از پاره اي عنوانهاي ثانوي، كمک گرفته است

 عنوان ثانوي، مانند زمینه سازي و مقدمه بودن آن براي چیرگي و رخنه استعمارگران، حرام باشد. 

در اين بحث اين است كه احکام حکومتي را نه از گونه احکام اولیه بدانیم و نه از گونه احکام ثانويه، گرچه اصل  شايسته تحقیق

 توان اين ديدگاه را بر دو ركن استوار دانست: واليت فقیه و حاكمیت اسالمي، از احکام اولیه است. بنابراين، مي

 یه اسالم است. . واليت فقیه و حق حاكمیت اسالمي، از احکام اول6

 . احکام و دستورهاي حاكم اسالمي و قواي وابسته به او، نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانويه. 5

در ثابت كردن ادعاي نخست، همین بس كه در گذاردن اين حکم از سوي شارع، هیچ يک از عنوانهاي ثانوي، در نظرگرفته 

يعني همان گونه كه شارع مقدس، واجب بودن نماز را  ;اردن ديگر احکام اولیه استنشده اند، بلکه گذاردن اين حکم، بسان گذ

به خاطر عنوان اولي آن، گذارده، واجب بودن پیروي از حاكم جامع الشرايط را نیز، با همین نگاه، گذارده است. نگاهي به 

 دلیلهاي مشروع بودن واليت فقیه، به خوبي روشن گر اين نکته است. 

 خوانیم: ال، در مقبوله عمربن حنظله از امام صادق)ع( مياز باب مث

من كان منکم ممن قد روي حديثنا ونظر في حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما، فاني قد جعلته علیکم حاكما، »

« . وهو علي حد الشرک باهلل... فاذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحکم اهلل وعلینا رد، والراد علینا الراد علي اهلل

 ( 99ص8ق،چ6344)العاملي شیخ الحر،
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هر كس از شما كه حديث ما را روايت كند و در حالل و حرام ما، داراي نظر باشد و احکام ما را بشناسد، به حاكم بودن او 

ت ما حکم كرد و شخصي از او راضي شويد كه من او را حاكم بر شما قرار دادم. از اين روي، اگر چنین حاكمي، برابر خواس

نپذيرفت، اين شخص حکم خداوند را سبک شمرده و نظرما را مردود دانسته و كسي كه ما را مردود بداند، خداوند را مردود 

 دانسته و چنین كاري برابر است با شرک به خداوند. 

 در توقیع مبارک حضرت صاحب امر)عج( نیز آمده است: 

)العاملي شیخ « . )رجعوا فیها الي رواةٌ حديثنا، فانهم حجتي علیکم و انا حجة اهلل.واما الحوادث الواقعةٌ فا»

 ( 99ص8ق،چ6344الحر،

) 

زيرا اينان حجت ما ]بر شما[ و ما  ;دهد، به راويان حديث ما ]و كارشناسان كالم ما[ رجوع كنیددر رويدادهايي كه رخ مي

 حجت خداوند هستیم. 

هاي ثانوي نشده است، و از آن جا كه احکام شرعي، هیچ يک از اين دو روايت، اشاره اي به عنوانبینیم، در همان گونه كه مي

 شود. ويژه دو قسم اولي و ثانوي است، با نبود يکي ديگري ثابت مي

در ثابت كردن ادعاي دوم نیز، همین بس كه حکم حکومتي از گونه احکام شرعي نیست، تا دراولي يا ثانوي بودن آن بحث 

 زيرا تعريف حکم شرعي، چنین است:  ;شود

 (9ص6ق،ج6451)سیوري مقدادبن عبداهلل ،« . الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین...»

 حکم، همانا دستور شرع است، بسته به كردارهاي مکلفان. 

 نزديک به همین بیان را صاحب فصول درتعريف حکم شرعي دارد: 

 (441ق، فصول،ص6438)حائري اصفهاني محمدحسین ،«. في الشريعه مما لیس بعمل. الحکم الشرعي ماجعله الشارع»

 حکم شرعي، همانا چیزي است كه شارع در امور پیوسته به شريعت گذارده، از چیزهايي كه عمل نیست. 

قصود از آوردن خورد. مبه چشم مي« مما لیس بعمل »و « ماجعله الشارع »بینیم در تعريف وي، دو قید: همان گونه كه مي

روند كه گر قید نخست، بیرون كردن احکامي است كه غیر شارع، بنهد. با قید دوم نیز، اموري مانند صالت و صوم، بیرون مي

 چه به وسیله شارع، بر نهاده شده اند، ولي حکم نیستند. 

 سومي ارائه داده است: البته شهید صدر به هیچ يک از دو تعريف ياد شده راضي نشده و براي حکم شرعي، تعريف 

 (16ص 6،ج6484)صدرسیدمحمدباقر،«. الحکم الشرعي هو التشريع الصادر من اهلل تعالي لتنظیم حیاة االنسان.»

 حکم شرعي، همانا قانونگذاري از سوي خداوند تعالي است، براي سامان دهي زندگي انسان. 

زيرا در همه اين تعريفها، پاي شارع و  ;ومتي، برابري نمي كندبه هرحال، حکم شرعي )به هیچ يک از اين تعريفها( بر حکم حک

 ها و احکام حکومتي، درمیان نیست. يعني همان چیزي كه در اراده ;گذاردن ياخطاب او در میان است

ا چر ;البته، بايد يادآور شد كه نابرابري تعريف حکم شرعي بر حکم حکومتي، به هیچ روي، به معناي مشروع نبودن آن نیست

ها و دستورهاي حاكم اسالمي، با مشروع بودن اصل واليت و حکومت اسالمي، مشروع و پیروي از آن واجب و كه تمامي اراده

 در اصل، براي مشروع بودن واليت فقیه، معنايي غیر ازاين انگاره نیست. 

شور اسالمي و گره گشايي از مسائل و تواند در اداره امور گوناگون كبا وجود ثانوي نبودن احکام حکومتي، حاكم اسالمي مي

تواند از باب مقدمه بودن براي حفظ دشواريهاي نوپیداي آن، از احکام و قواعد ثانوي، به عنوان ابزار كار بهره برد. در مثل: مي

ي كه در نظام و جلوگیري از هرج و مرج، به نرخ گذاري كاالها دست بزند، كاري كه برابر عنوان اولي آن، جايز نیست و حکم

زيرا همان گونه كه پیش تر نیز اشاره  ;شود، حکم حکومتي خواهد بود، نه حکم ثانويچنین انگاره اي از سوي حاكم صادر مي

شد، حکم ثانوي، در رديف حکم اولي و مانند آن، برعهده شارع است و بر نهاده شارع، بیرون از قلمرو شؤون و اختیارهاي حاكم 

 اسالمي است. 
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توان آن را به عنوان ديدگاه چهارم در اين باب درباره مصلحت و گونه حکم حکومتي، سخن ديگري گفته اند كه ميگروهي نیز 

بین احکام ثانويه و احکام حکومتي، عموم و خصوص من وجه است، مواردي است كه هم مصداق »به شمار آورد و آن اين كه: 

شود، اصال مصلحت در آن نیست، هم هست كه احکام ثانويه جدا مي احکام حکومتي و هم مصداق احکام ثانويه است. مواردي

)زنجاني عمید «. بلکه به خاطر مسائل حرج، ضرر، نظم و نظاير اينها است. مواردي هم هست كه صرفا مصلحت است.

 (554ص63،ج6413،

كه در برخي موارد حاكم اسالمي درباره اين بیان بايد گفت: اگرمقصود از ماده اجتماع، حکم حکومتي و حکم ثانوي آن باشد 

براي اداره جامعه و گره گشايي از دشواريها و پیچیدگیهاي آن، از احکام عناوين ثانويه، مانند ناگزيري و دشواري، استفاده 

 هايكند، چنین سخني، صحیح و برابر با ديدگاه برگزيده است.ولي اگر مقصود اين باشد كه بر پاره اي از دستورها و ارادهمي

آيدو هم حکم ثانوي، چنین گفتاري با آنچه در حقیقت و شناساني حکم ثانوي بیان شد، ولي امر، هم حکم حکومتي راست مي

چرا كه براساس آنچه گذشت، حکم ثانوي، بسان حکم اولي، بر نهاده شده از سوي شارع و از بخشهاي حکم  ;سازگار نیست

سايیهايي كه براي حکم حکومتي، ارائه شده، نمي توان اين حکم را ساخته شرعي است و حال آن كه بر اساس هیچ يک از شنا

 هاي حکم شرعي )به معني زبانزد آن( دانست. شارع و از گونه

در اين كالم، نقطه جدايي میان حکم حکومتي وحکم ثانوي، در بود و نبود مصلحت دانسته شده است كه اين نیز سخني 

ا كه حکم ثانوي نیز، بسان حکم اولي، بنا شده بر مصلحت در متعلق آن )يا در خود آن بنابر چر ;نمايدنادرست و نپذيرفتني مي

اختالف نظري كه در اين زمینه وجود دارد( است. همان گونه كه احکام حکومتي نیز، براساس مصالح، صادرمي شوند(. )زنجاني 

 (554ص63،ج6413عمید ،

 بحث و نتیجه گیری 
هاي احکـام ثـانوي تر و فراتر از ضرورت و زمینـهفظ كیان اسالمي در مقابل مفسده، گستردهمحدوده مصلحت به معناي ح

)تسـخیري محمـدعلي  كنـد.است وشامل مواردي مي شود كه هنوزبه مرحله ضرورت نرسیده، ولي مصلحت جامعه ايجـاب مي

 (85-84،ص6415،

انسـان بـه مصـالح مصالح تحسیني. زندگي مادي و معنـوي  ها وها، نیازمندياند:ضرورتمصالح از نظر درجه تأثیر سه دسته 

ها مختـل شوند، هر چند زندگي انسان بـدون نیازمنـديها موجب رفع بسیاري از مشقات زندگي انسان ميضروري بستگي دارد. نیازمندي

 شـود.و رفاه زندگي انسان مي . استفاده از نوع سوم؛ يعني مصالح موجب رونقشودشود، ولي وجودآنهامانع بروز برخي مفاسد مينمي

گانه مبتنـي هسـتند.احکام تکالیف عمومي و قانوني و تکالیف شخصي، هر دو برمصالح سه(648-645م،ص6951)فواج حسین ،

و تنها تفاوت آنها در اين است كه گاه مصالح احکام اولیه به آسـاني (58،ص6458)آملي جواد ، نیز تابع مصالح ومفاسد هستند .

یست. تشخیص و شناساندن مصالح نوع اول، بر عهده شارع مقدس و معرفي مصالح نوع دوم و سوم، وظیفه حـاكم در دسترس ن

 كند.اسالمي است.همه مصالح سه گانه وتکالیف متناسب آنها، در چارچوب شرع مفهوم پیدا مي

ق قانونگذاري براسـاس مصـلحت نتیجه آنچه گفته شد اين است كه براساس ديدگاه اهل سنت، حکومت اصالتاً و مستقالً ح

عمومي را در عرض ادّله شرعي دارد، اما مکتب تشیع اوامر و فرامین حاكم را جز در صـورت اسـتناد بـه شـريعت معتبـر نمـي 

باشد، بنابراين حـاكم و حکومـت نقشـي شناسد. اين استناد نتیجه تطبیق احکام اولیه و ثانويه و يا مقدمیت براي اين احکام مي

 احکام شرعي ندارد.جز اجراي 

اين تفاوت ديدگاه، معلول وجود اختالف بنیاديني در میان اين دو مکتب است، چرا كـه اهـل سـنت، امکـان فقـدان حکـم 

شرعي در بعضي موارد را پذيرفته اند و به همین جهت مصالح مرسله، استحسان، سد ذرايع و ... را برگزيده اند. اما مکتب تشیع 

دانـد كـه در اسـتنباط حکـم یچ واقعه اي وجود ندارد كه خالي از حکم شرعي باشـد، وظیفـه فقیـه ميبر پايه اين نگرش كه ه

دهد و بـر فـرض در مـواردي از شرعي تالش نمايد و معتقد است كه احکام اولیه و ثانويه، نیازهاي انسان و جامعه را پوشش مي
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 –باشد سازد و از نظر شارع داراي اعتبار ميرا معین مي اصول رسیدن به حکم، مايوس گرديد توسل به طرقي كه وظیفه مکلّف

 گره گشا خواهد بود. –يعني اصول علمیه 

بنابراين، شیعه هرگز با خأل قانوني مواجه نیست و نیازي به تمسـک بـه مصـلحت مرسـله، سـد ذرايـع، استحسـان، اعتبـار 

 بخشیدن مستقل به حکم حاكم و ... ندارد.

ارچوب پذيرفته شده فقه شیعي گام فراتر نگذاشتند و همانند ديگر فقهاي شیعه، مصلحت را حضرت امام)قدس سره( از چه

 نمي دانستند. –به خودي خود  –مبناي مشروعیت احکام 

اين است كه مصلحت عمومي تنها در زمینه تعیین موضوعات احکام ثانوي كاربرد دارد و رابطـه احکـام شـرعي و مصـلحت 

شود. اين نتیجه با توجه به آنچه كه در تبیین جايگاه حکم حکومتي گفته شـد، كـامالً متصور ميعمومي فقط در همین زمینه 

 روشن گرديد.

امام خمیني)ره( معتقد بودند از نگاه اسالم كارگزاران حکومت نمي توانند طبق رأي و نظر خود عمل كنند و بر آن اصرار 

تواند در موضوعات، طبق اس قوانین االهي باشد، البته حاكم اسالمي ميگذرد بايد براسبورزند، بلکه تمام آنچه در حکومت مي

صالح مسلمانان و يا صالح حوزه حکومتي خود عمل كند. امام)ره( خود بارها تأكید كردند، اگر مصلحت اسالم يا مسلمانان را 

  توان ارزيابي كرد.يرا در راستاي همین اصل م 895كنند.داليل پذيرش قطعنامه در عمل خاصي ديدند اقدام مي

 پیشنهاد

 توان موضوعات زير را براي آيندگان پیشنهاد داد:ميمقاله دراين 

 ( تبیین مفهوم مصلحت وجايگاه آن در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 6

 و ساير دانشمندان و علماي اسالمي )ره(خمینيامام( مقايسه مباني مصلحت در نظام اسالمي از ديدگاه 5

 و ساير دانشمندان و علماي غربي )ره(خمینياماممقايسه مباني مصلحت در اداره كشور از ديدگاه ( 4
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