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Studying Transformation in Concept of Expediency in Contemporary 
Political Jurisprudence with an Emphasis on Imam Khomeini’s Views

Hassan Rahimi Roushan1
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Abstract 
This paper intends to indicate how semantic transformation of a word can shift 
and redirect a society’s trend toward a certain path. The concept of Maslahat or 
“expediency” that was used theoretically and within the framework of secondary 
rules until before the Islamic Revolution, resorted to the mechanisms of Ijtihad 
and dynamic jurisprudence after the victory of Islamic Revolution and was 
institutionalized within the Expediency Council to find appropriate solutions to 
the newly emerging issues. Such metamorphosis in the concept of expediency was 
an innovative move by Imam Khomeini who regarded governance as one of the 
primary rules of Islam prioritized over the secondary rules. The paper’s principal 
question is this: How semantic transformation of a concept can result in creation 
of new capacities for that concept? In response to the question, it should be said 
that the semantic transformation has changed the concept of Maslahat from its 
primary concept in such a way that it has become the theoretical basis and modern 
way of institutionalization in the structure of the Islamic Revolution. This library-
based paper, developed through analytical-descriptive methodology, shows that 
government rules issued based on the expediency of the time, are among the 
primary rulings and in certain cases superior to those rules and enforceable.
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 بررسی تحول مفهوم مصلحت 
در فقه سیاسی معاصر شیعه  با تأکید بر امام خمینی )ره(

حسن رحیمی روشن1
ترالن سوگلی زاده2

چکیده: این مقاله در پی آن اس��ت که نش��ان  دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم 
می تواند مس��یر حرکت جامعه را به س��متی خاص جه��ت داده و هدایت کند. مفهوم 
مصلحت که تا قبل از انقاب اس��امی، به ص��ورت تئوریک و در چهارچوب احکام 
ثانویه مطرح بود، بعد از انقاب اس��امی با اس��تفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به 
دنبال ارائه راه حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، خود را نش��ان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام 
خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اس��ام و مقدم بر احکام فرعی می دانست. 
سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند منجر به شکل گیری 
ظرفیت های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می شود که تحول معنایی مفهوم 
مصلحت از معنای اولیه آن را به گونه ای متحول س��اخته اس��ت ک��ه مبنای تئوریک و 
نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسامی به وجود آورده است. این پژوهش به 
روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اس��ناد کتابخانه ای صورت گرفته و نش��ان می دهد 
احکام حکومتی  که بر اس��اس مصلحت وقت صادر می شوند، جزء احکام اولیه و در 

مواقعی باالتر از آن و الزم االجراست.
کلیدواژه ها: مصلحت، احکام اولیه، احکام ثانویه، اجتهاد، فقه، اندیشه سیاسی.
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مقدمه
 یکی از دغدغه های اساس��ی اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی، 
مس��ئله تفسیرپذیری مفاهیم بوده است. بخشی از این تفس��یرپذیری، ریشه در ذات مفاهیم 
دارد؛ و ای��ن تفس��یرپذیری مفاهیم از آن حیث اهمیت دارد که گاهی غالب ش��دن هر نوع 
تفس��یری از این مفاهیم، مسیر کلی حرکت جامعه را به سمت وسوی خاص خودش هدایت 
می کند؛ و ازآنجاکه مفاهیم، انتزاعی اند و مصداق بیرونی ندارند، همواره محلی برای مناقشه 
و ج��دال فکری هس��تند. در این می��ان، مفاهیمی از قبیل »مصلحت« ک��ه در چهارچوب 
گفتمان فقه سیاس��ی شیعه است معمواًل بیش از س��ایر مفاهیم موضوع مناقشه و منازعه بوده 
اس��ت و عمدتًا در منطقه الفراغ1 می گنجد و بیش از مفاهیم مش��ابه خود در اندیش��ه سیاسی 
شیعه در معرض تفسیر و البته تحول در معنایابی و مصداق سازی قرار می گیرد. مناقشه جدی 
و چالش برانگیز بر س��ر این گونه مفاهیم زمانی آش��کار می شود که در چهارچوب الگوها و 
گفتمان های سیاس��ی و فکری گوناگون، مابه ازاهای متفاوت و گاه متضادی پیدا می کند و 
البته در این اثناء، مکانیسم و کارکرد اجتهاد پویا و فعال بر امکان مندی تحول و دگردیسی در 
مفهوم و قاعده مصلحت می افزاید. در این راس��تا عمده ترین تحول در معنا سازی و کارکرد 
مصلحت این اس��ت که ای��ن قاعده به مثابه ش��یوه ای مهم و تعیین کنن��ده در تعیین تکلیف 
استخراج احکام )خصوصًا احکام حکومتی- سیاسی( در مواقع تزاحم احکام و ... در نظر 
گرفته شده است. بدین س��ان به نظر می رسد »مصلحت« در تحول و دگردیسی معنایی خود 
به سمتی رفته اس��ت که به عنوان یکی از منابع اصلی تعیین کننده فقه حکومتی خصوصًا در 
اندیشۀ سیاسی امام خمینی رخ نموده است. درواقع به نظر می رسد مهم ترین و تأثیرگذارترین 
تحول و تطوری که اندیشه سیاسی شیعی در مفهوم و قاعده مصلحت ایجاد کرد این موضوع 
بوده اس��ت که پیوندی وثیق می��ان مصلحت و عقانیت صدور اح��کام الهی وجود دارد. 
در حکومت های دینی مصلحت اهمیت بیش��تری دارد؛ زیرا حکومت دینی مس��ئول انطباق 
احکام ش��رعی- که ثابت هس��تند- با مقتضیات زمان -که متغیر هستند- است. ولی فقیه با 

1. نظریه ای اس��ت در فقه ش��یعه که از وجود قلمروی فاقد حکم ش��رعی در دین خبر می دهد )حق پرست و 
دیگران 1396: 126(.
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عنوان مرجع تشخیص مصلحت در عصر غیبت، این کار را از طریق مکانیسم بیرونی، یعنی 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام و مکانیسم درونی که همان توانایی های علمی خود است، 
انج��ام می دهد )بیگدلی و فرج پور 1392: 123(. لکن فقهای ش��یعه ازجمله امام خمینی، عنصر 
مصلحت را به عنوان روش��ی در حکومت داری، برای رس��یدن به اهداف بزرگ تر، در قالب 
احکام حکومتی و مصوبات تش��خیص مصلحت نظام، مطرح کرده اند و به مثابه  اس��تراتژی 
سیاس��ی برای اداره  هرچه بهتر جامعه  اس��امی از آن بهره برده ان��د. اهمیت و ضرورت این 
بحث دغدغه اصلی نگارندگان آن اس��ت؛ زیرا این نوع از کاربرد مصلحت که مبنای حکم 
حکومتی اس��ت، اساس مش��اجرات علمی فراوانی در فقه سیاسی ش��یعه شده و پیامدهای 

مهمی را نیز به دنبال داشته است.

پیشینه تحقیق
 در این حوزه اثر مس��تقل و مجزایی وجود ندارد، اما برخی از آثار مرتبط با موضوع پژوهش 
حاضراس��ت که به چند اثر می پردازیم. یکی از این آثار، کتاب فقه و مصلحت اثر آیت الله 
ابوالقاسم علیدوست )1396( است که درصدد است با نگاهی تطبیقی، جایگاه و کارکرد های 
مصلحت و ش��یوه تش��خیص آن را بر اس��اس مبانی فقه اهل بیت )ع( در نظام فقهی-حقوقی 
اس��ام و با توجه به نیازهای نوپدید جس��تجو کند. اثر دیگر مقاله صادق حقیقت با عنوان 
»فقه سیاس��ی شیعه و نقش دوگانه مصلحت« اس��ت که در آن معتقد است، مصلحت نظام 
از نوآوری ه��ای امام در فقه ش��یعه اس��ت و قبل از امام به بحث مصلحت دولت به ش��کل 
تفصیلی توجه نش��ده اس��ت. س��ید کاظم س��ید باقری )1390( در مقاله »نقش مصلحت در 
تحول فقه سیاس��ی ش��یعه پس از انقاب اسامی« کوشیده اس��ت تا جایگاه مصلحت در 
فقه سیاس��ی ش��یعه و نقش آن جایگاه در به روزرسانی آن را روشن سازد. اصغر افتخاری در 
کتاب مصلحت و سیاســت؛ رویکرد اســامی، مفهوم مصلح��ت و رابطه آن با حکومت و 
س��احت های مفهومی آن را واکاوی کرده اس��ت. با توجه به اینکه در هیچ کدام از این آثار 
به صورت مستقل به تاریخ تحول قاعده مصلحت در فقه سیاسی شیعه و به طور خاص اندیشه 
سیاسی امام خمینی، پرداخته نشده است، این مقاله تاش دارد این مسئله را به صورت مستقل 
موردبررس��ی قرار دهد تا روش��ن شود، چه تحول و دگردیس��ی در مفهوم مصلحت رخ داده 
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است که این مفهوم که صرفًا به صورت تئوریک در اندیشه سیاسی علمای شیعه مطرح بود و 
کارکرد چندانی در سیاست گذاری و تصمیم گیری نداشت، به یک مفهوم کلیدی تبدیل و 

منجر به نهادسازی در ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسامی ایران شد.

مبانی و چهارچوب نظری
 ازآنجاک��ه این پژوهش می کوش��د، تاریخ تحول یک مفهوم را موردبررس��ی قرار دهد، لذا 
یکی از چهارچوب های نظری مناس��ب برای توضیح این پژوهش، تاریخ مفاهیم »راینهارت 
کوزلک«1 است. تاریخ مفاهیم کوزلک شاید به آشکارترین وجهی نمایانگر چرخش زبانی 
در درون علوم تاریخی باش��د. این پروژه به مطالعه سرچش��مه بسیاری از مفاهیم، باألخص 
مفاهیم اداری و سیاس��ی، در نسبت با تأثیرات تاریخ اجتماعی آن ها پرداخته است. سه مورد 

از مهم ترین ویژگی های تاریخ مفاهیم عبارتند از:
 1. تاریخ مفاهیم چالش��ی برساخت گرایانه و ضد جوهرگرایانه را در برابر تاریخ نگاری 

سنتی پدیدار می سازد.
 2. تاریخ مفاهیم بر دس��تگاه نظری س��اده ای بنا شده اس��ت که ابعاد آن هنوز چندان 
آشکار نیست؛ اما در عوض ثابت شده که نسبت به امور تجربی حساس، عملیاتی و 

ازنظر تحلیلی نیرومند است.
 3. تاریخ مفاهیم توانس��ته دو سطح متمایز را به طور هم زمان مورد بررسی قرار دهد. از 
یک سو به نوش��تن تاریخ مفهوم های منفرد، سر چش��مه ها، تحوالت و تأثیرات آن ها 
برکنش سیاس��ی و اجتماعی پرداخته است و از س��وی دیگر با بهره گیری از مفهوم 
گذار از عصر پیش��امدرن ب��ه مدرنیته، ای��ن تاریخ های منف��رد را از طریق توصیف 
منس��جمی که از تحوالت نشانه های سیاس��ی ارائه می دهد، در یکدیگر ادغام کرده 

است )هسینگ 1394: 239-237(.
 تمای��ز گذاری بی��ن کلمه ها، مفاهیم و امور واقع در خدم��ت تعریف فضایی خود بنیاد 
برای مفهوم قرار می گیرد. مفاهیم بس��ته به کلمه ها هس��تند، اما با کلمه ها یکی نیستند؛ زیرا 

1. Reinhart Koselleck
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مفاهیم، محیط معنا را فراهم می کنند و نه برعکس. تمایز کلمه ها با مفاهیم در این است که 
کلمه ها در عمل و به هنگام کاربرد، ابهام معنایی ندارند. برای مثال کلمه »tramp«1 معانی 
متعددی دارد؛ اما وقتی از این کلمه در جمله استفاده می کنیم، معنایش بی ابهام است؛ مثًا 
وقتی کس��ی به پس��ری که دنبال برقراری رابطه با دختری به نام ش��یا است، می گوید: »از 
برقراری رابطه با شیا چشم پوشی کن، او یک tramp است«؛ معنای واژه tramp روشن و 
واضح اس��ت. در عوض مفهوم مبهم است، حتی وقتی به کاربرده می شود برای اینکه مفهوم 
باقی بماند، باید مبهم باشد )هسینگ 1394: 242(. در این راستا مفهوم مصلحت را هم می توان 
از کلماتی دانس��ت که با فشرده ش��دن تعداد زیادی از معانی سیاسی و اجتماعی به مفهوم 
تبدیل ش��ده اس��ت و معانی فراوانی دارد و ابهام آن هم به همین دلیل اس��ت که قابل تفسیر 
اس��ت و می توان تفاسیر مختلفی را از مفهوم مصلحت اس��تنباط کرد که بسیاری از مفاهیم 
آن می تواند در بحث سیاس��ت گذاری مورداس��تفاده قرار گیرد. همان طور که در جمهوری 
اسامی ایران مشاهده می کنیم، مفهوم مصلحت توانسته تأثیر تعیین کننده و غیرقابل انکاری 
در طرح ریزی یک نهاد رس��می سیاسی، یعنی مجمع تش��خیص مصلحت نظام که با ابتکار 
امام خمینی ایجاد ش��د، بر ج��ای بگذارد؛ بنابراین از طریق مکت��ب تاریخ مفاهیم کوزلک 
و جعبه اب��زار او می توانی��م تاریخ ایران را مطالعه کنیم؛ زیرا ژرف اندیش��ی زیادی در مطالعه 
مفاهیم دارد و عاوه بر مطالعه صرف مفاهیم، پاد- مفاهیم را هم مطالعه می کند که کمک 

زیادی به شناخت مفاهیم می کند.

گونه شناسی مفهوم مصلحت
الف-تعریف مصلحت در دانش لغت

 در کت��اب فرهنگ معاصر عربی- فارســی عبدالنبی قیم مصلحت این گونه تعریف ش��ده 
اس��ت: مصلحت از ریش��ه صلح و صاح است که به معنی درس��تی، خوبی و ضد فساد و 
خرابی اس��ت همچنین به معنی سود، نفع، مناسب، راستی و درستی است )قیم 1381: 662(. 
همچنین دهخدا مصلحت را مقابل مفس��ده و سازگاری با آنچه نفع تشخیص داده می شود، 

1. معنای این واژه انگلیسی عبارتند از: فاحشه، آدم بی سروپا، ولگرد، ولگردی، پیاده روی و لگد کردن با پا.
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می دان��د )دهخدا 1368: 345(. عمید زنجانی در تعریف واژه مصلحت گفته اس��ت؛ مصالح 
جمع مصلحت، یعنی نیکی ها و جمع مصلحت به معنای صاح و خیر کار و مصلحت دنیا 
و آخرت با آن توأم است. مصالح ضد مفاسد، جمع مصلحت: کارهایی که به خیر و صاح 
مردم اس��ت. این واژه به معنای مصدر و همچنین اس��م )مفرد مصالح( به کار می رود )عمید 
زنجانی 1384: 538(. در جای دیگری مصلحت ازنظر وزن و معنا مانند »منفعت« دانسته شده 

است )افتخاری 1392: 81(.

ب-تعریف مصلحت در اصطالح فقه سیاسی شیعه
نخستین فقیهی که در فقه شیعه این مسئله را در قالب مسائل فقهی بنیان نهاد، شیخ مفید بود 
)حسینی 1381: 12(. با نگاهی به تاریخ فقه شیعه درمی یابیم، مسئله عقانیت و درک نیا ز های 
روز مس��لمانان، محرک اصلی احکام و فتاوای مبتنی بر مصلحت بوده است علما و فقهای 
شیعه برمبنای اعتباری که برای ادراکات عقلی قائل شده اند، به مصلحت نیز توجه کرده اند 
و اغلب فقیهان ش��یعه، احکام ش��رعی را نتیجه مصالح و مفاس��د واقعی دانسته اند. البته این 
مصالح و مفاس��د مطلق نیس��ت، بلکه نفع و ضرری است که ش��ریعت آن را معتبر بشمارد 
و عق��ل آن را با معیارها و مقاصد ش��ریعت منطبق بداند )عرفانی 1388: 187(. در فقه ش��یعه 
مصلحت از مهم ترین ویژگی های تصمیم گیری رهبری مش��روع حکومت اس��امی است؛ 
بدین گون��ه که رهبران حکومت نباید بر طبق منافع ش��خصی، خانوادگی و گروهی، قانون 
وض��ع کنند و به عزل و نصب کارگزاران دس��ت یازند و برنامه ها و سیاس��ت های فرهنگی، 
اقتص��ادی، اجتماعی و ... را بر پایه آن ها بنیان نهند؛ بلک��ه همواره باید در قانون گذاری ها 
مصلح��ت جامعه اس��امی را در نظر بگیرن��د و پا را از آن فراتر ننهن��د، در غیر این صورت 
خودبه خود از منصبشان برکنار خواهند شد و مشروعیت نخواهند داشت )حسینی 1388: 89(؛ 
بنابراین مصلحت، مبنای کلیه احکام ش��رع اس��ت. قاعده: »کل ما حکم به الشرع حکم به 
العق��ل و کل ما حکم به العقل حکم به الش��رع«1، قاعده کلی کامی و اعتقادی مس��لمی 

1. معنای این جمله که به قاعده مازمه ش��هرت دارد این اس��ت که احکامی که از ناحیه شرع مقدس صادر 
می شوند مورد تائید عقل هستند و عاوه بر آن احکام عقلی هم مورد تائید شرع هستند.
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است که در حوزه فقه و اصول نیز واردشده و اصل و قاعده اصولی مشهوری از آن استنتاج 
گردیده که به قاعده »مازمه« ش��هرت دارد. البته قسم دوم قاعده مطلق نیست، یعنی عقل 
نس��بت به درک فلس��فه و علل تام همه احکام شرع، عاجز و ناتوان است. درهرحال، ناتوانی 
عقل در درک و بیان مصالح و همه حکمت هایی که احکام ش��رع بر آن ها بناش��ده اس��ت، 
موجب خدش��ه و خلل پذیری قاعده فوق نمی ش��ود )عرفانی 1388: 189(. مبتنی بودن احکام 
اس��امی در یک سلسله مصالح و مفاس��د مربوط به انس��ان که در دسترس کشف عقل و 
علم بش��ر است، ازیک طرف و سیستم قانون گذاری اسام که به نحو قضایای حقیقی است 
)حکم را روی عناوین کلیه برده است نه روی افراد( از طرف دیگر، این دو، امکان زیادی به 
مجتهد می دهد که به حکم اسام در شرایط مختلف زمانی و مکانی فتواهای مختلف بدهد 
و درواقع کش��ف کند که چیزی یک زمان حال اس��ت و در یک زمان حرام، در یک زمان 
واجب اس��ت و در یک زمان مس��تحب )عرفانی 1388: 190(. از منظر ش��یعه دانش مصالح و 
مفاس��د واقعی نزد خداس��ت و عقل انسان نمی تواند به علت واقعی مصالح و مفاسد پی ببرد 
و فقط تا حدودی می تواند آن ها را کش��ف کند. در فقه شیعه گرچه تبعیت و مازمه احکام 
موضوعه شرعی با مصالح و مفاس��د واقعی به عنوان یک اصل عقلی و کامی خدشه ناپذیر 
پذیرفته ش��ده، اما مصلحت نمی تواند به تنهایی به عنوان یک دلیل حکم س��از موردقبول واقع 
ش��ود، بنابراین، در مواردی که به حکم عقل و یا به راهنمایی ش��رع به مصلحتی پی می بریم 
و عملی را مصلحت دار تش��خیص می دهیم، نمی توانیم لزوم انجام آن را به عنوان یک حکم 
شرعی برداشت کنیم، مگر آن که مصلحت در حدی شناخته شود که انجام ندادن آن به دین 

اسام خدشه وارد کند.
 قاعده مصلحت را به چندمعنا می توان از دیدگاه فقه شیعه بررسی کرد:

الف � قاعده مصلحت به معنای ضرورت حفظ نظام، حاکمیت اس��ام و حراس��ت از 
موجودیت دین که فقها از آن به عنوان بیضه اسام تعبیر می کنند. بدون تردید قاعده 
مصلحت به این معنا، امری ضروری و مورد اتفاق همه فقهای ش��یعه است و معمواًل 
از آن به عنوان یک اصل حاکم بر س��ایر ادله احکام اس��تفاده می ش��ود و هر حکم 
ثابت اسامی که در تزاحم با آن باشد به عنوان ثانوی ملغی و به حکم ثانوی متناسب 
باقاعده تبدیل می ش��ود و نیز بنا بر نظریه والیت مطلقه فقیه از این قاعده برای حکم 
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سازی در قالب احکام والیی و حکومتی استفاده می شود.
ب � قاع��ده مصلحت به معنای اصل رعایت مصلحت عمومی در برابر مصالح فردی و 
گروهی که درواقع مبنای آن بر جمع گرایی و تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی 

و گروهی در اسام است )عمید زنجانی و موسی زاده 1389: 559(.
ج � مصلحت های عمومی رعایت ش��ده در ضمن احکام کلی اسام، مانند مصلحت 
تروی��ج دین و مصلحت تحکیم خانواده که در احکام کلی الزامی در مواردی چون 
کید قرارگرفته است )شعبان  دعوت به اسام و وجوب رعایت حقوق خانواده مورد تأ

پور و دیگران 1398: 71(.
د � قاعده نظم عمومی و رعایت نظام شایسته زندگی بشری که فقها به جای تعبیر مثبت 
از ای��ن اصل به طورمعمول به تعبی��ر منفی »اختال نظام« جه��ت نفی حکمی که 
موجب مختل ش��دن نظام شایسته اجتماعی می شود اکتفا می کنند. قاعده مصلحت 
به معنای حفظ نظام اجتماعی بیش��تر یک قاعده عقلی و عقایی است که مبتنی بر 
حکمت عملی و س��یره عقل است. درهرحال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکم 
س��از در احکام ثانویه به وفور استفاده می شود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام 

ثانویه بدان استناد می کنند.
ه� � مصلحت هایی که ش��ریعت اس��ام راضی به ترک یا معطل گذاردن آن ها نیست و 
هرکجا احراز ش��ود باید در ایجاد و حفظ آن کوشید )عمید زنجانی و موسی زاده 1389: 

.)560
 ب��ا ماحظه موارد فوق می توان به طورکلی نتیج��ه گرفت که قاعده مصلحت، قاعده ای 
برای حکم سازی به منظور تأمین مصالح عمومی است. بر این مبنا، مرجع تشخیص مصلحت 
مذکور، حکومت اسامی، از طریق تصویب قوانین الزم است )شعبان پور و دیگران 1398: 71(.

مصلحت در فقه سیاسی امام خمینی
 امام خمینی، احیاگر اندیش��ه والیت فقیه و حکومت اس��امی و معمار انقاب اس��امی، 
تحولی ش��گرف در همه  مس��ائل اندیش��ه  سیاس��ی پدید آورد. امام خمینی همواره به نقش 
مصلحت اش��اره داشته اند و معتقد بودند، فقها هر جا و هر زمان که مصالح مسلمانان اقتضا 
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کن��د، در حدود اختیارات خود احکامی ص��ادر می کنند که همگان باید از آن پیروی کنند 
)ام��ام خمینی 1369 :35(. عنصر مصلحت در زمره  موضوعاتی اس��ت که س��هم اساس��ی در 
اندیش��ه سیاس��ی امام خمینی دارد. مصلحت از دیدگاه امام خمینی به معنای منافعی اس��ت 
که به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم، به عموم مردم در جامعه اسامی بازمی گردد. امام با 
ذکر مثالی از صدر اسام می گوید: »علی بن ابی طالب که رسول خدا او را به جای خودش 
نصب کرد، بیس��ت وچند سال برای مصالح اس��امی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیده 
او غاصب مقام بودند، برای این که مصالح اس��ام اقتضا می کرد...« )امام خمینی 1385 ج 19 
:66( با شکل گیری انقاب اسامی ایران به رهبری امام خمینی، ایشان بعد تازه ای به مفهوم 
مصلحت بخشیدند و آن را از حوزه فقه و فقاهت به عرصه  سیاست و اجتماع وارد کردند و 
تحول تازه ای در کاربرد آن به وجود آوردند؛ و در راس��تای این تحول بحث مصلحت نظام 
را مطرح کردند که یکی از نوآوری های ایش��ان در فقه سیاسی شیعه محسوب می شود. امام 
خمینی از فقهای اصولی معاصر است، بنابراین معرفت فقهی ایشان واجد ویژگی های فقهی 
مکتب اصولی اس��ت. از مهم ترین ویژگی های مکتب اصول��ی را می توان اعتقاد به حجیت 
عق��ل، اجتهاد، پذیرش اصل تبعیت احکام از مصلحت و مفس��ده، اصال��ت اباحه، منطقه 
الف��راغ، حجیت ظ��ن و اعتقاد به قرآن، س��نت، عقل و اجماع به عنوان مناب��ع تولید معرفت 
دینی دانست. مهم ترین ویژگی مکتب اصولی، اعتقاد به عقل به عنوان منبعی جهت استنباط 
احکام دینی اس��ت. این فقها ازجمله امام خمینی بین ش��رع و عقل رابطه ناگسس��تنی قائلند 
که به آن قاعده مازمه می گویند و بر اس��اس آن هر چه را که عقل به آن حکم کند، ش��رع 
نی��ز آن را تأیید می کند و هرچه را که ش��رع حکم کند عقل نی��ز آن را تأیید می کند )قربانی 
1389: 2(. امام خمینی با رویکرد عقلی به لزوم تش��کیل حکومت اسامی نگریسته و معتقد 
اس��ت، عاوه بر دالی��ل نقلی)روایات معصومین( لزوم حکومت به منظور بس��ط عدالت و 
تعلی��م و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراس��ت مرزهای کش��ور و جلوگیری از 
تجاوز بیگانگان، از بدیهی ترین امور و واضحات عقل است، بی آن که بین زمان حضور و 
غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد )ر. ک: امام خمینی 1381: 40�39(. ازاین رو امام 
خمینی و اصولیون شیعه توجه ویژه ای به عقل و نقش زمان و مکان در صدور احکام شرعی 
داشته اند به گونه ای که در مستقات عقلی حکم شرع را تنها با تأیید عقل می دانند که الزمه 
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حکومت در دوران معاصر اس��ت. هیچ یک از فقهای سیاسی قبل از امام به بحث مصلحت 
دولت به ش��کل جدی و عملی توجه نداش��ت؛ زیرا دولت به عنوان یک واحد سیاسی محور 
تحلیل فقهای سیاسی نبوده است و فقط به صورت تئوریک به این مسئله پرداخته اند. درواقع 
ایش��ان با طرح مس��ئله مصلحت، والیت فقیه را از یک نظریه فرد مح��ور به یک نظریه نهاد 
محور س��وق دادند. دیدگاه امام خمینی درباره نقش مصلحت نش��ان می دهد که سیاس��ت 
و دولت اس��امی تا چه حد وابس��ته به واقعیت های عینی جامعه بوده و تا چه اندازه در برابر 
تحوالت انعطاف پذیر اس��ت. مصلحت در جمهوری اسامی تحت عنوان حکم حکومتی 
مطرح می ش��ود که به معنای تصمیماتی اس��ت که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت 
موافقت آن ها بر اس��اس مصلحت وقت اتخاذ می نماید. طبق آن تصمیمات مقرراتی وضع و 
به اجرا درمی آید که الزم االجرا هستند؛ اما ممکن است موقتی باشند و پس از برطرف شدن 
مس��ئله لغو گردند؛ به همین دلیل امام خمینی برای نهادینه کردن اصل »مصلحت« در سال 
1368 مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام را برای حل اختافات میان ش��ورای نگهبان قانون 

اساسی و مجلس شورای اسامی تأسیس نمود.

جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی
 در ای��ن بخش ضمن تحلی��ل جایگاه و مفه��وم مصلحت، نظریه والیت فقی��ه امام و جمع 

مصلحت عمومی با شریعت را در اندیشه سیاسی امام خمینی، بررسی می کنیم.

الف- جایگاه و مفهوم مصلحت
مصلحت در اندیش��ه امام خمینی اهمیت بس��یاری دارد و رعایت نکردن آن را مساوی با به 
بن بس��ت رسیدن جامعه اس��امی می داند. همچنین امام خمینی، گس��تره مصلحت هایی را 
که مبنای احکام حکومتی اس��ت محدود به مباحات نمی داند، آن گونه که ش��هید صدر و 
نائینی گفته اند، بلکه حاکم اسامی، می تواند در قلمرو قانون و به منظور پاسداری از اسام، 
نظام اس��امی و عزت مس��لمانان، مصلحت را در نظر گیرد و بر اساس آن ها احکامی برای 
جامعه اسامی صادر کند )حسینی 1388: 91(. امام خمینی به خوبی توانسته است، بین اصول 
ش��ریعت و رأی اکثریت که درنهایت منجر به مصلحت عمومی می ش��ود هماهنگی ایجاد 
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کند؛ اما برخی اندیشمندان غربی شریعت را مخالف مصالح عمومی می دانند که به نظریات 
ایشان اشاره ای گذرا می کنیم.

 چنان که »جان الک« گفته اس��ت، توجه به »مصالح عمومی« که از رهگذر توجه به 
آرای عمومی حاصل می آید، ش��اخص ترین ویژگی عصر حاضر را ش��کل می دهد؛ بر این 
اس��اس بس��یاری از پژوهش��گران ناقد و مخالف در مواجهه با مقوله  »حکومت اسامی«، 
سعی در معرفی و تبیین آن به عنوان الگویی کرده اند که در آن »مصالح عمومی« موردتوجه 
نیس��ت و دلیل آن را وجود اصول پیش��ینی دانس��ته اند که راه را بر توجه به مصالح عمومی 
موردتوجه مردم، سد می کند. به گمان جان الک، جامعه اسامی متأثر از »قدرت بزرگی« 
به نام »اصول ش��ریعت« و نه »خواس��ت اکثریت« اس��ت و لذا نمی توان تصور کرد که این 
حکومت، در بهترین حالت، توجهی به مصالح عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، »ساموئل 
هانتینگتون« در »موج س��وم دموکراسی در پایان سده بیستم« تصریح می کند: »تا آنجا که 
به مش��روعیت حکومت و سیاس��ت که از اعتقادات دینی و آداب مذهبی ناش��ی می شود، 
مربوط اس��ت، درک اسامی از سیاس��ت با مقدمات و صغرا و کبرای سیاست دموکراتیک 
متفاوت و با آن متناقض اس��ت« )افتخ��اری 1384: 425(. بدین ترتیب، تصویری از حکومت 
اسامی ترسیم و ارائه می شود که از حیث بنیاد نظری »مصالح عمومی« در آن موضوعیت 
و جایگاهی ندارند. این در حالی است که نظریه حکومتی امام که با عنوان »والیت فقیه« از 
آن یاد می شود، از این حیث کامًا متفاوت است و امام به خوبی توانسته است، دو مقوله  را، 
»اصول ش��ریعت« که متضمن »مصالح واقعی« است با »رأی اکثریت« که معمواًل معرف 

»مصلحت عمومی« است، باهم جمع کند )افتخاری 1384: 426(.

ب- والیت فقیه و تشخیص مصلحت جامعه
 امام خمینی اختیارات گس��ترده ای برای والیت فقیه تعریف می کند و در این مورد استدالل 
کرده اند که حفظ مصلحت امت اس��امی و رش��د و بالندگی آن درگرو احکامی است که 
پیامبر صادر می کند، پس از وی، ائمه معصومین جانش��ینان او هس��تند و بعد از آنان فقهای 
جامع الش��رایط، دو امر قضاوت و رهبری را به ارث برده اند. امام خمینی در تعریف سیاست 
می گوید: »سیاس��ت این اس��ت که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را 



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و یک/ تابستان 1400/ صص 82 - 57پژوهشنامۀ متین68

در نظر بگیرد و تمام ابعاد انس��ان و جامعه را در نظر بگیرد و این ها را هدایت کند به طرف 
آن چیزی که صاحش��ان هست، صاح ملت هس��ت، صاح افراد هست و این مختص به 
انبیاست« )امام خمینی 1385 ج 13 :432( »ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول 
اکرم )ص( را الزم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول 
اکرم )ص( نیز ادامه دارد. طبق آیۀ ش��ریفه، احکام اسام محدود به زمان و مکانی نیست و تا 
ابد باقی و الزم االجراست. تنها برای زمان رسول اکرم )ص( نیامده تا پس  از آن متروک شود« 
)امام خمینی 1381: 26(. امام خمینی در ادامه، برای رفع شبهاتی که در این زمینه ممکن است 

مطرح شود می گوید: 
وقتی می گوییم والیتی را که رسول اکرم )ص( و ائمه )ع( داشتند، بعد از غیبت، 
فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان 
مقام ائمه )ع( و رسول اکرم )ص( است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه 
صحبت از وظیفه اس��ت.»والیت«، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای 
قوانین ش��رع مقدس، یک وظیفه س��نگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی 
ش��أن و مق��ام غیر عادی به وجود بی��اورد و او را از حد انس��ان عادی باالتر 

ببرد)امام خمینی 1381 :51(.
 بیانات امام خمینی نشان می دهد، تصرفات فقیه در چهارچوب مصلحت جامعه اسامی 
اس��ت و ادله والیت مطلقه فقیه داللت بر این دارد که ولّی امر در حوزۀ مسائل اجتماعی در 

دائرۀ مصالح عمومی جامعه دارای اختیارات است.
از ویژگی ه��ای اصلی جمهوری اس��امی موردنظر امام خمینی ک��ه در حکومت های 
اس��امی پس از عصر معصومین)ع( یافت نمی ش��ود. نقش مردم در ش��کل گیری و استمرار 
این حکومت اس��ت. حکومت های اسامی در چهارده قرن گذشته، هیچ یک مدعی نقش 
مردم در حکومت نبوده اند. ازاین رو امام خمینی در کنار استدالل به مشروعیت والیت فقیه، 
کید می کند حاکم اس��امی  بر تقیید والیت فقیه به مصلحت، مصالح عامه و صاح امت تأ
می توان��د در موضوعات طبق صاح مس��لمین و یا صاح ح��وزه حکومتی خود عمل کند 
کید  چنین اختیاری اس��تبداد به رأی نیس��ت بلکه عمل کردن طبق صاح و خیر اس��ت و تأ
می کند: »حکومت، حکومت اس��ام و مردم اس��ت؛ و مجلس از مردم است و رأی نیز از 
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آن مردم اس��ت؛ و احدی تحت فرمان مقام یا مقاماتی نیست«)امام خمینی 1385 ج 18: 337(. 
 »مصلحت نظام از امور مهمه ای اس��ت که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسام عزیز 
می گردد. ... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن 
اس��ت اسام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسام آمریکایی 
مس��تکبرین و متکبرین را با پش��توانه میلیاردها دالر توس��ط ایادی داخل و خارج آنان پیروز 
گرداند«)امام خمینی 1385 ج 20: 465-464( »در اس��ام مصلحت نظام از مس��ائلی است که 
مقدم بر هر چیز اس��ت و همه باید تابع آن باش��یم« )امام خمینی 1385 ج 21: 335( امام خمینی 
برای فقه و والیت فقیه جایگاه واالیی در استخراج احکام قائل بوده اند و فقه را نظریه »اداره 
کید بر مسئله زمان و مکان می گوید »زمان و مکان  جامعه« ارزیابی می کنند. البته ایشان با تأ
دو عنص��ر تعیین کننده در اجتهادند« )امام خمین��ی 1385 ج 21: 289( بنابراین، امام خمینی در 
پی آن بودند که همان جوهره فقهی را برای ش��رایط پیچیده امروز بازتعریف کنند و لذا فقه 
پویای موردنظر ایش��ان همان »اجتهاد جواهری« است. به عبارت دیگر توجه به منافع عمومی 
در عصر حاضر نمی تواند نس��بت به مس��ائل سیاسی –اجتماعی و هر آن چیزی که به زندگی 
انس��ان معاصر مربوط اس��ت اظهار بی اطاع��ی کند؛ زیرا فقه ماهیتی جام��ع و فراگیر دارد 

)افتخاری 1384: 427(.

 ج- جمع مصلحت عمومی و شریعت
 ام��ام خمین��ی، در فقه معتقد به فقه س��نتی و اجته��اد جواهری بودند و تخل��ف از آن را جایز 
نمی دانستند؛ و دراین باره می گوید »در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد 
به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم« )امام خمینی 1385 ج 21: 
289( اجتهاد جواهری که برگرفته از مکتب محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر است 
که به معنای، خروج از نگاه فردی به احکام فقهی و ورود به عرصه های اجتماعی و سیاسی فقه 
شیعه است. اجتهاد جواهری ازنظر امام خمینی روشی متعالی است که با استناد به منابع اصیل 
فقاهت و جامع نگری می کوش��د احکام اسامی را از مساجد به عرصه های اجتماعی و جهانی 
آورده، با شرایط زمان و مکان تطبیق داده و مسلمانان را به سعادت هر دوجهان رهنمون سازد و 

می گوید »»فقه جواهری« باید تقویت شود«)امام خمینی 1385 ج 18: 72(.
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 ام��ام با درانداختن گفتمانی ن��و در این زمینه، به عنصر مصلحت مقامی واال اعطا نمود و 
آن را مقدم بر احکام فرعیه دانس��ت. به اعتقاد ایش��ان، حکومت که شعبه ای از والیت مطلقه 
رس��ول الله است، یکی از احکام اولیه اسام محس��وب می شود و مقدم بر تمام احکام فرعیه، 
حتی نماز و روزه و حج است )امام خمینی 1385 ج 20 :452(. بدون شک، این معنای مصلحت 
با مصلحت اجرائیه که ناظر به مقام اجرای احکام است )همانند صرف درآمد خراج در مصالح 
عامه مسلمین( تفاوت دارد. دیدگاه امام هم در مقابل مبنای مشهور فقها قرار می گیرد که احکام 
حکومتی را در دایره احکام فرعیه الهیه می داند و هم در مقابل نظریه منطقه الفراغ شهید صدر 
و عام��ه نائینی که احکام حکومتی را صرفًا در امور مباح تحدید می کند )حقیقت 1389: 40(. 
همچنین مکارم شیرازی، همانند اکثر فقهای شیعی، معتقد است: »خروج والیت فقیه از احکام 
اولیه و ثانویه به معنای دوم معنا ندارد و والیت فقیه در چهارچوب احکام فرعیه الهی اس��ت« 
)حقیق��ت 1394: 40(. بر این اس��اس تحولی که امام خمینی در مفه��وم مصلحت ایجاد کرده، 
عبارت است از این که مصلحت را از حوزه احکام صرفًا ثانویه و احکام حکومتی وارد حوزه 
احکام اولیه نمود و مصلحت را از باب اینکه تش��کیل حکومت جزو احکام اولیه است، وارد 
مباحث کرد. به نظر امام اگر مصلحت محدود به ش��رع باش��د، دست حکومت بسته خواهد 
ش��د )حقیقت 1394: 99( آنجا که خطاب به شورای نگهبان می گوید: »حکومْت فلسفه عملی 
برخورد با شرک و کفر و معضات داخلی و خارجی را تعیین می کند؛ و این بحث های طلبگی 
مدارس، که در چهارچوب تئوری هاس��ت، نه تنها قابل حل نیس��ت، که ما را به بن بس��ت هایی 
می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد« )امام خمینی 1385 ج 21 :217-218( 
این مطلق بودن اختیارات ولی فقیه به معنای مقید نبودن به احکام اولیه و ثانویه است نه به معنای 
اس��تبدادی بودن حکومت ولی فقیه. مصلحت در اندیشه امام خمینی بسیار روشن تر از فقهای 

دیگر مطرح شده و به طورقطع آن را دلیل صدور احکام حکومتی دانسته اند.

تحول مفهوم مصلحت و تأثیر آن بر ساختار سیاسی- حقوقی جمهوری اسالمی ایران
 ش��کل گیری نظام سیاس��ی و رویارویی جامعه با مس��ائل، نیازها و چالش های بس��یار، فقه 
سیاسی را به عنوان دانش پیشتاز در عرصه سیاسی- اجتماعی، بیش ازپیش موردتوجه قرارداد 
و موجب تاش فقیهان برای توسعه این دانش برای پاسخگویی به مسائل و مشکات نوظهور 
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ش��د و موجب شد ظرفیت های فراموش شده فقه سیاس��ی احیا و مطرح شود. حضور عنصر 
مصلحت در فقه سیاسی شیعه و طرح و احیای ابعاد حکومتی و مسائل سیاسی –اجتماعی آن 
با اندیشه ورزی و تاش امام خمینی موجب شد تا این مفهوم به عنوان یکی از عوامل رشد و 
تحول فقه سیاس��ی شیعه در چهار دهه اخیر مطرح شود؛ آن گونه که تحرک آفرینی و پویایی 
بخشی مصلحت نیز در تعامل با فقه سیاسی به بار نشست. در این نوشته در پی بررسی تحول 
مفهوم مصلحت از معنای فردی آن به معنای جمعی و تأثیر آن بر س��اختار سیاس��ی –حقوقی 

جمهوری اسامی ایران هستیم.

الف- طرح و احیای فقه سیاسی شیعه
 پس از انقاب اس��امی، فقه شیعه با پدیده دولت مدرن و اداره آن مواجه شد، دولت دینی 
و همچنین سیاس��تی که عین دیانت قلمداد می ش��د و دولتمردانی که در عصر جهانی شدن 
با جهان مدرن و عقانیت عصری مواجه بودند؛ دیگر نمی توانس��تند با قالب های س��نتی به 
س��ؤال ها و ضرورت ها پاسخ گویند )بیگدلی و فرج پور 1392: 78( با فراهم شدن عرصه حضور 
فقها در قدرت های سیاسی و دخالت در تصمیم گیری های جمعی و تشخیص مصالح امت، 
دشواری های زیادی در اداره جامعه جلوه گر شد و قلمرو مفاهیم فقه سیاسی گسترش یافت 
و همه بخش های اداره جامعه از فقه راه حل طلب کردند. لذا فقه سیاس��ی به نحوی دوری 
ناپذیر، وارد عرصه های نوپدید و چالش های عملی و نظری شد و با فهم این امر، در اندیشه 
سیاس��ی امام خمینی، مصلحت نظام مورد بازخوان��ی و بازآفرینی دقیق علمی قرار گرفت و 
عمًا وارد فقه سیاس��ی ش��یعه ش��د. با توجه به انعطاف پذیر بودن مفهوم مصلحت می توان 
مصلحت جامعه و نظام را در هر زمان و مکانی تش��خیص داد و به قواعدی همچون تقدیم 
اهم بر مهم، لزوم حفظ اصل و اس��اس اس��ام، ضرورت حفظ حکومت اس��امی، احکام 

حکومتی، مصلحت نظام و ... استناد کرد.
ام��ام خمینی معتقد بود، این نگرش های محدود به فقه اس��ت ک��ه از تعطیلی حکومت 
اسامی و یا جدایی دین از سیاست صحبت می کنند؛ اما با تشکیل نظامی دینی بر پایه  نظریه  
والیت فقی��ه، این نگرش ها مورد چالش های جدی علم��ی و عملی قرار گرفتند و مصلحت 
یکی از عناصر اثربخش در کارآمدی و گره گش��ایی فقه سیاس��ی از مشکات جامعه بود. 
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ای��ن عنصر ب��ا توجه به نیاز های جامعه و چالش هایی که در عرصه سیاس��ی � اجتماعی، رخ 
می نمود، توانس��ت به عنوان ابزاری اصیل و درونی، نظام سیاس��ی را از گلوگاه های سخت و 
دش��وار گذر دهد و یکی از عناصری باش��د تا فقه سیاسی شیعه را از مدیریت ناکارآمد، دور 
س��ازد )سید باقری 1390: 89(. همچنین ورود به حوزه قدرت، فقه سیاسی را به تکاپویی ژرف 
واداشت تا بار دیگر مکتب اجتهاد به بازخوانی داشته های خود بپردازد، لذا »فقه المصلحه« 
و تقسیم بندی احکام، موردتوجه جدی قرار گرفت. »حکم اولی« حکمی است که بر افعال 
و ذوات، به لحاظ عناوین اولی آن ها بار می شود، مانند وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن 
شراب. حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین 
عارضی بار می شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان برای کسی که روزه برایش ضرر دارد. 
س��بب نام گذاری چنین حکمی به حکم ثانوی آن اس��ت که در طول حکم واقعی اولی قرار 
دارد؛ بنابراین حکم حکومتی دس��توری است که حاکم اسامی بر اساس مصلحت و برای 
اداره بهتر جامعه صادر می کند. ماک احکام اولی، شریعت، یعنی کتاب و سنت و ماک 
احکام ثانوی، ضرورت و ماک احکام حکومتی مصلحت جامعه اس��ت )سید باقری 1390: 
92( حک��م حکومتی را صرفًا نمی ت��وان زیرمجموعه احکام اولیه یا ثانویه نامید بلکه حکمی 
است که بنا بر مصلحت جامعه در مواقع ضروری و یا مواقعی که به مصلحت جامعه اسامی 

است صادر می شود که گاهی ممکن است احکام اولیه را هم موقتًا تعطیل کند.
از مجموع مباحث فوق چنین استنباط می شود که مصلحت به دو معنا به کاررفته است: در 
معنای اول که مترادف با ضرورت اس��ت، از احکام ثانویه به شمار می رود و در آن، هیچ گونه 
اختاف نظری وجود ندارد. هرگاه مصلحت ناش��ی از حکم حکومتی در حدی از لزوم باشد 
که به ضرورت و اضطرار منجر شود، در این صورت، حکم حکومتی ازجمله »احکام ثانویه« 
محس��وب می شود و درصورتی که مصلحت ناشی از حکم حکومتی، به حد ضرورت نرسیده 

باشد، این حکم مصلحتی، نه با عنوان احکام اولیه و ثانویه بلکه عنوانی مستقل است.

ب- نظام جمهوری اسالمی و نگاهی دوباره به مسائل فقه سیاسی
مفه��وم نظ��ام در ترکیب فوق به معنای نظام سیاس��ی یا حکومت اس��ت که وجوب رعایت 
مصلحت آن، س��ابقه ای دیرینه در اندیشه و فلسفه سیاس��ی داشته است )سلیمانی 1389: 90(. 
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نظام جمهوری اس��امی، اس��تلزامات، ضرورت ها و مس��ائل فراوانی را ب��ه وجود آورده که 
باعث نگاه دوباره به احکام ثانویه، احکام حکومتی و مصلحت در فقه سیاس��ی ش��د. این 
گنجای��ش و فضای جدید، به این دانش، توان داد تا با تکیه بر توانمندی های خود به س��متی 
حرک��ت کن��د که مبنایی برای ایجاد حقوق عمومی و قانون اساس��ی باش��د و از نگاه صرفًا 
فردی و تکلیف مدار بگذرد. وقتی که به سابقه  بحث مصلحت می نگریم، همواره، بحث از 
مصلحت اجتماعی مس��لمین، نظام معیش��ت و بازار مطرح بوده است. مصلحت، آن چیزی 
بود که موافق مقاصد دنیایی، اخروی یا هردوی آن ها برای انسان باشد و نتیجه آن، به دست 
آوردن سود یا دفع مفسده بود )سید باقری 1390: 88(. با این رویکرد، نگاه به مصلحت معمواًل 
مربوط به حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال بوده است؛ بنابراین، مصلحت به معنای جلب 
منفعت و دفع ضرر بود. طبعًا مصلحت در این حوزه ها موجب تحول چندانی در فقه سیاسی 
نشده و نمی شود؛ اما ورود بحث مصلحت نظام سیاسی به فقه سیاسی که رویکردی متفاوت 
از گذشته داشت و لزوم رعایت آن در تصمیمات حکومتی و در عرصه قدرت و سیاست و 
ضرورت پاس��خگویی به نیازهای برآم��ده از آن، موجب گذر از نگاه محدود به نگرش های 
کان ش��د که در آن مصلحت به معنای منافع ملی و عمومی اس��ت که به طور مس��تقیم و 

غیرمستقیم به همه افراد جامعه برمی گردد.
 پس فقه سیاسی شیعه نیز که در سیر تطور خود، مفاهیم و مقوالت جدیدی را به مقتضای 
نیازها و الزامات زندگی سیاس��ی-اجتماعی موضوع تفقه قرارداد، در بس��تر انقاب اسامی 
مصلحت نظام را از امور مهمی می داند که حفظ نظام وابس��ته به آن هاس��ت )سلیمانی 1389: 
90(؛ بنابراین باید با کمک فقه به نیازهای روز پاس��خ داد تا نظام اسامی به بن بست نرسد و 
از هم نپاش��د؛ زیرا اگر بپذیریم که امور پنج گانه گفته شده، به عنوان مصالح اصلی و اساسی 
جامعه و فرد هس��تند، نباید تردید کرد، نظامی که پاس��داری از این مصالح را بر عهده دارد، 

خود در رأس همه مصالح است )میبدی 1396: 4(.
با گذر فقه سیاسی از نگاه جزئی به نگرش نظام مند، همه سو نگر و جامع، مجتهد، توان 
می یابد تا از فقه فردی و محدود، گذر کند و به تعبیر عامه طباطبایی، به تفقه در دین برسد. 
در این نگرش، همه ساحت های فردی، اجتماعی، مصالح جامعه اسامی، ماک ها، روح و 
مقاصد شریعت، موردتوجه قرار می گیرد. همه گزاره ها، مفاهیم و دستورهای فقهی، به سان 
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نظام می ماند و در یک جهت، یعنی هدایت جامعه اسامی، حرکت می کند. هرچند زندگی 
دنی��وی و تأمین نیازهای مادی، هدف اصلی نیس��ت، اما دینی که دنی��ا را به منزله پلی برای 
رسیدن به هدایت و س��عادت اخروی می داند، نمی تواند نسبت به این نیازها بی تفاوت باشد 
)س��ید باقری 1390: 89(؛ بنابراین ماحظه ش��د که چگونه اندیشه های سیاسی فقهای شیعه در 
طول زمان دستخوش تحول شده و از خود انعطاف و جامعیت نشان داده اند و دشواری های 
زمانی و مکانی را پش��ت س��ر گذاشته و به همه س��احت های زندگی دنیوی و اخروی توجه 

داشته و از هیچ کدام غفلت نکرده اند.

زمینه های تاریخی- قانونی طرح مصلحت در نظام جمهوری اسالمی ایران
 قبل از مطرح ش��دن عنوان مصلحت در س��اختار سیاسی جمهوری اس��امی ایران از عنوان 
ضرورت استفاده می ش��د. زمینه ابتدایی مصلحت در نظام قانون گذاری ایران، تحت عنوان 
»ضرورت« ش��کل گرفت. زمانی که قرار ش��د این جریان رس��مًا در اصول قانونی )قانون 
اساسی( وارد شود، عنوان »مصلحت« جانشین ضرورت شد. قبل از بازنگری قانون اساسی 
جمهوری اس��امی ای��ران، در هیچ یک از اص��ول این قانون به صراح��ت نامی از مصلحت 
نظام برده نش��ده بود و درنتیجه جایی برای مصلحت اندیشی باقی نمی ماند. مجلس شورای 
اس��امی نیز عهده دار ارائه راه حل هایی برای رفع مش��کات مردم و فراهم آوردن وس��ایل 
پیش��رفت همه جانبه از راه تصویب مواد قانونی مناسب اس��ت، تنها تا جایی نظریاتش اعتبار 
دارد که در چهارچوب ش��رع باش��د )خس��روی و طاهری 1391: 191(. مخالفت با احکام اولیه 
ش��رع، دلیل ش��ورای نگهبان در رد اولین قانون مورد اختاف )طرح قانونی اراضی شهری( 
بود »قانون اراضی شهری« در مردادماه 1360 از تصویب مجلس شورای اسامی گذشت و 
برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شد. طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری در 
اختیار دولت جمهوری اس��امی قرار می گیرد و اس��ناد و مدارک صادره در مورد آن ها فاقد 
ارزش قانونی اس��ت. در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آن حداکثر می توانند تا 1000 متر 
در اختیار داش��ته باش��ند و آن را عمران و احیا کنند و حق فروش آن را ندارند مگر به دولت 
و ب��ا تقویم دولت؛ و مالکان اراضی بایر و دایر ش��هری موظفند زمین های موردنیاز دولت و 
ش��هرداری  را با تقویم دولت، به آن ها بفروش��ند. در مورد اول، یعنی اراضی موات، مشکل 
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و اختاف ماهوی وجود نداش��ت. ولی ش��ق دوم و سوم که آش��کارا سلطه مالک را تهدید 
می کرد، موردبحث فراوان )ش��ورای نگهبان( واقع شد. بر همین اساس شورای نگهبان طرح 
قانون اراضی ش��هر را مغایر ش��رع دانست و آن را رد نمود )حس��ن پور 1377: 165(. این قانون 
در شرایطی به وسیله مجلس ش��ورای اسامی تصویب و از طرف شورای نگهبان رد شد که 
اکثریت طبقات پایین جامعه در سراس��ر کش��ور به ویژه ش��هرهای بزرگ، از معضل زمین و 
مس��کن در رنج بودند. مجلس این قانون را از باب اح��کام ثانویه حکومتی تصویب کرده 
بود و انتظار داشت که شورای نگهبان نیز بدین نکته توجه کند، اما از پاسخ شورای نگهبان 
چنین برمی آید که مس��ئله »ضرورت« یا »مصلحت« ح��دود و ضوابطی دارد. مصلحت و 
ضرورت��ی می توان��د به عنوان حکم ثانوی و حکومتی مجوز رفع ید از احکام اولیه باش��د که 
موضوع آن مصلحت یا ضرورت مش��مول عموم جامعه باشد. مقصود از عمومیت در قانون 
اراضی ش��هری نیز عمومیت مکانی معضل مسکن در سراسر کشور بوده است. سرانجام با 
اقناع ش��ورای نگهبان درباره عمومیت و کلیت معضل مس��کن در سراسر کشور توسط امام 
قانون اراضی ش��هری تصویب ش��د )حس��ن پور 1377: 165-166(. در چنین شرایطی و با بروز 
اخت��اف جدی بین دو رکن قوه مقننه، رهبری انقاب، امام خمینی در تاریخ 1360/7/19 
اعام کرد: »در صورت حدوث اختاف بین مجلس ش��ورای اس��امی و شورای نگهبان، 
پس از تشخیص موضوع به وس��یله اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسامی، با تصریح به 
موقت بودن آن... در تصویب و اجرای آن مصوبات مجاز هس��تند« و متعاقبًا یک سال بعد 
در تاریخ 1361/11/22، تصویب دوسوم نمایندگان مجلس را شرط الزم برای قبول وضعیت 
»ضروری و اضطراری« اعام و آن را جهت شرعی معرفی نمود )موسی زاده 1388: 72(. بر این 
اساس در تاریخ 1366/11/15، سران نظام، ازجمله رئیس جمهور، رئیس دیوان، نخست وزیر 
کید بر »حکم  و س��ید احمد خمینی نامه ای خطاب به امام خمینی نوش��تند ک��ه در آن با تأ
حکومتی« از ایش��ان درخواس��ت راه حل نمودند. امام خمینی نیز در تاریخ 1366/11/17 
دس��تور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند و مصلحت نظام را از امور 
مهمه ای دانس��تند که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسام عزیز می گردد، برای اولین 
بار در قانون اساس��ی )به عبارت بهتر در س��یر نظام ایران( نهاد تشخیص مصلحت پی ریزی 
ش��د. به این ترتیب دو عامل »ضرورت« و »مصلحت« به ترتیب تاریخ و به تبع آن، اختیارات 
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حاکم اس��امی و »احکام حکومتی« در عرصه قانون گذاری مطرح شد و منجر به تأسیس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام گردید. این نهاد، پس ازاینک��ه دوره ای از فعالیت را قبل از 
ورود به قانون اساس��ی پشت سر گذاشت، در س��ال 1368 در قالب اصل 112 قانون اساسی 

تصویب و وارد نظام حقوقی – سیاسی کشور شد )موسی زاده 1388: 73(.

جمهوری  کارآمدی  و  مصلحت  مفهوم  توسعه  در  مجمع  ظرفیت های  و  وظایف 
اسالمی ایران

اختیارات مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در ابتدا محدود به رف��ع اختافات بین مجلس 
شورای اسامی و شورای نگهبان بود که در صورت نرسیدن به نظریه ای مشترک و پافشاری 
هری��ک از طرفین بر رأی خود، با ارجاع مصوبه م��ورد اختاف به مجمع و اظهارنظر نهایی 
مجمع، مشکل حل می گردید؛ ولی پس از طرح موضوع در شورای بازنگری قانون اساسی، 
حدود اختیارات مجمع گس��ترش یافت و به طور مختصر ش��امل موارد زیر و س��ایر وظایف 

فرعی مجمع که ذیل قانون اساسی تعریف شده اند گردید:
1. حل اختاف مجلس و شورای نگهبان؛

2. همکاری با رهبر در حل معضات نظام که از طریق عادی قابل حل نیس��ت )بند 8 
اصل 110 قانون اساسی(؛

3. مشاوره به رهبری در موارد زیر:
 الف- تعیین سیاست های کلی نظام )بند 1 اصل 110(؛

ب- مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب 
به رئیس جمهور موارد اصاح یا تتمیم قانون اساس��ی را به ش��ورای بازنگری قانون اساس��ی 

پیشنهاد می کند )موسی زاده 1388: 74(.
 همان طور که ماحظه ش��د با گسترده تر ش��دن وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و اختصاص داده ش��دن اختیارات فرا قوه ای برای این مجمع، مفهوم مصلحت نیز گس��ترده 

می شود و مفاهیم زیادی بر آن بار می شود.
ظرفیت های مفهوم مصلحت عبارتند از:

1. نهادس��ازی، مفه��وم مصلحت با توجه به ظرفیت های درونی خ��ود و به ویژه باتجربه 
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جمهوری اس��امی ای��ران پس از انقاب اس��امی، به طراحی و اج��رای یک نهاد 
سیاس��ی –حقوقی اقدام کرد. نهادس��ازی مصلحت با توجه تحوالت عینی جهان و 
نیازهای جامعه دینی بوده اس��ت، چیزی که ش��روع آن پس از انقاب اس��امی و 

استمرار و پویایی آن جاری است.
2. در مناب��ع مختلف اس��امی یک��ی از وظای��ف حکومت رعای��ت مصالح عمومی 
عنوان ش��ده اس��ت تا مردم در س��ایه قوانینی که مصالح آن ها را تشخیص می دهد به 
رفاه و آس��ایش برس��ند، همچنین، مصلحت به عنوان یکی از شروط دخالت فقیه در 
امور حس��بیه معرفی شده است که موجب می ش��ود از پایمال شدن حقوق مسلمانان 
جلوگیری شود و آن ها را برای رسیدن به وضعیتی مناسب و مطابق شرایط روز آماده 

سازد.
3. مصلحت موجب حفظ نظام اس��امی می شود، حفظ نظام اسامی از امور مهمه ای 
اس��ت که گاهی ممکن است احکام اولیه و ثانویه اسام مانند نماز، روزه و حج را 
موقتًا تعطیل کند. پس با استفاده از قاعده مصلحت و تشخیص مصالح مهم تر، نظام 

اسامی حفظ می شود.

نتیجه گیری
 در این پژوهش کوش��یدیم تا س��یر تحول مصلحت در اندیشه سیاس��ی شیعه را نشان دهیم. 
نتیجه ای که از مباحث این پژوهش گرفته می ش��ود، این اس��ت که مصلحت در اینجا به سه 
معنی به کاررفته اس��ت. 1. مصلحت به عنوان علت جعل احکام شرع؛ 2. مصلحت به عنوان 
حجت و دلیل ش��رعی؛ 3. مصلح��ت به عنوان ضابطه احکام حکومتی ای��ن مقاله با تمرکز 
ب��ه معنی س��وم از مصلحت در پی تبیین زوایای مختلف آن و تحلی��ل دیدگاه   امام خمینی و 
جمهوری اس��امی ایران بود. مصلحت به معنای ضابط��ه احکام حکومتی به معنی منفعت 
است و تفاوتش با مفهوم مصلحت خودی در آن است که در آن منافع عموم، مردم و جامعه 

در نظر گرفته می شود که منفعتش به طور غیرمستقیم به همه مردم بازمی گردد.
گاه می��ان مصلحت و ضرورت، تفکیک الزم صورت نمی گیرد و این توهم وجود دارد 
ک��ه تصرفات حاکم اس��امی مبتنی بر تحقق ضرورت و اضطرار اس��ت و صرف مصلحت 
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نمی تواند دلیلی بر جواز این اقدامات باش��د؛ حال آنکه محور و مبنای احکام حکومتی تنها 
مصلحت نظام و جامعه است و نیازی به وصول به حد اضطرار نیست. ضرورت و مصلحت 
دو عنوان مترادف نیس��تند؛ اولی موضوع برای وضع و اجرای حکم ثانوی اس��ت و نیازی به 
اعم��ال والیت ندارد، دومی مبن��ای تصرفات و احکام حکومتی اس��ت و بر عهده ولی امر 
اس��ت. پس مبن��ای احکام حکومتی و تصرفات ولی امر رعای��ت مصلحت نظام و تقدم آن 
بر مصالح دیگر اس��ت؛ خواه مصلحت اجتماعی باشد که در جهت رفاه حال مردم است یا 
مصلحت سیاسی که همان مصلحت نظام است و تشخیص آن با مقام امامت و والیت است.

 با نش��ان دادن تفاوت حک��م حکومتی با احکام اولیه و ثانویه و رابطه این ها و بررس��ی 
مفهوم مصلحت در نظام های سیاس��ی و اجتماعی به عمق معنای مصلحت نزدیک ش��دیم. 
مصلحت در همه نظام های سیاس��ی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت؛ زیرا هر 
انس��انی بر اساس منفعت و انگیزه خاص خود دس��ت به عملی می زند که بیشترین منفعت 
را برایش داش��ته باش��د که در اغلب این نظام ها منافع و مصالح مادی مدنظر اس��ت؛ اما در 
نظام ه��ای دینی مصالح و منافع دوجهانی مدنظر اس��ت و مصلحت به معنای تحصیل منافع 
دنیوی و اخروی است. برای نشان دادن تفاوت حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه ابتدا 
تعاری��ف این احکام را این گونه مش��خص کردیم. از ویژگی های اح��کام اولیه و ثابت، این 
اس��ت که در ش��رایط عادی و اضطراری قابل تغییر نیس��تند، پس مصلحت که مبنای حکم 
حکومتی است، نمی تواند از احکام اولیه باشد؛ زیرا احکام حکومتی موقتی هستند و هرگاه 
مصلحت از بین برود اعتبار حکم هم از بین می رود. احکام ثانویه احکامی هستند که بنا بر 
ضرورت و نیازهای متغیر زمان صادر می شوند. این احکام توسط فقها و از شریعت و احکام 
ثابت استنباط و صادر می ش��وند که بدون تشکیل حکومت هم امکان پذیر است؛ اما حکم 

حکومتی بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست.
 هرچند در کام بعضی فقها، واژه  مصلحت به معنای »ضرورت« به کاررفته اس��ت و با 
توجه به این معنا، تش��خیص مصلحت، به معنای تشخیص ضرورت است که با احکام ثانویه 
تناسب دارد، اما محدوده  اختیارات مصلحت، گسترده تر از عناوینی چون ضرورت، اضطرار 

و سایر عناوین احکام ثانویه است.
در تعریف حکم حکومتی آمده اس��ت؛ حکم حکومتی، عبارت اس��ت از انشای حکم 
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درباره آنچه به مصالح عمومی مسلمانان، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مربوط می شود. 
ولی فقیه در موارد تزاحم بین دو حکم که اجرای هم زمان هر دو فراهم نیست، با توجه به قاعده  
اهم و مهم و لحاظ کردن مصالح مس��لمانان با عنایت به ش��رایط زمان��ی و مکانی و رایزنی با 
اندیشمندان و صاحب نظران، حکم به تقدیم یکی )اهم( بر دیگری )مهم( کرده، اجرای آن را 
به طور موقت، متوقف و تعطیل می نماید.احکام حکومتی احکامی موقتی و موضوعی هستند 

که برای رسیدن به اهداف کلی شریعت و پیشرفت جامعه اسامی صادر می شوند.
بنا بر نکات پیش گفته، مصلحت، گاهی از س��وی فقهای شیعه تحت عنوان ضرورت و 
از احکام ثانویه و گاهی مبنایی برای حکم حکومتی شمرده ش��ده است. مصلحت محدود 
به احکام اولیه نیس��ت. به عبارت بهتر، مصلح��ت، تحت هیچ یک از عناوین احکام اولیه و 
ثانویه قرار نمی گیرد، بلکه ضرورت آن از س��وی نه��اد ذی صاح برای تأمین منافع عمومی 
تشخیص داده شده و بر مبنای آن ضرورت، حکم حکومتی صادر می شود. حکم حکومتی 
که بر اس��اس مصلحت صادرشده موقتی، جزئی و موضوعی خاص را شامل می شود. برای 
این منظور نهادی مس��تقل با عنوان »مجمع تش��خیص مصلحت نظام« تشکیل شده که این 

منافع و مصالح را تشخیص داده و بر آن اساس تصمیم گیری می کند.
آنچ��ه فقهای ش��یعه و امام خمین��ی بر آن اهتمام داش��ته اند، مقدم دانس��تن حفظ نظام 
اس��امی و اصل ش��ریعت بر مصلحت اجرای احکام فرعی اس��ت. همان طور که مشاهده 
کردی��م مصلحت ب��ه معانی متعددی آمده اس��ت که معنای موردنظر، مصلحتی اس��ت که 
ظرفیت تطبیق قوانین ثابت ش��رع با قوانین متغیر روز را داش��ته باشد. از دیدگاه فقهای عامه و 
خاصه مصلحت، نقش اساس��ی در تش��ریع احکام دارد. احکام حکومتی حاکم اسامی بر 
اساس مصلحت س��نجی حکم، صادر می شوند و چون مصلحت جامعه مدام در حال تغییر 
اس��ت؛ ازاین جهت صفت دائمی بودن را ندارد. اگر حاکم اس��امی معصوم نباش��د باید به 
گاه به مقتضیات زمان، مصلحت ها را در محدوده شرع تشخیص داده  کمک کارشناس��ان آ
و اق��دام به جعل حکم حکومت��ی نماید. گرچه گاهی حکم حکومت��ی محدود به احکام 
اولیه ش��رع نیست، اما باید در راس��تای اهداف کلی شریعت باشد. پس ظرفیت های موجود 
در مفاهیم اندیش��ه سیاسی ش��یعه، فرصت های زیادی به دست می دهد تا در فرآیند ساخت 
نظام جامع سیاس��ی-اجتماعی اقدام شود. با این ظرفیت ها، به راهکارهایی برای نظام سازی 
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بر اساس اندیشه سیاسی شیعه می رس��یم که در ایجاد نظام جامع سیاسی-اجتماعی استفاده 
می شود. ازجمله راهکارها، مفهوم شناس��ی و موضوع شناسی در عرصه سیاست، استخراج 
و به کارگیری قواعد فقهی در عرصه اندیش��ه سیاس��ی، توجه کافی به نقش زمان و مکان در 
اجتهاد و موارد دیگر است. ظرفیت های درونی اندیشه سیاسی و فقه سیاسی، توجه کافی به 
نقش زمان و مکان در ش��کل گیری تحوالت جدید، مجتهدان و فقیهان، سه رکن اساسی اند 
تا با به کارگیری دس��تگاه اجتهاد، به سؤاالت پاس��خ دهند و در سایه این تحوالت است که 

ساخت نظام جامع صورت می گیرد.
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