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چکیده
حضرت امام خمینی (ره) نخستین فقیه در تاریخ سیاسی تشیع هستند که موفق به تشکیل حکومت و پیااده نماود
نظریه والیت فقیه گردیدند .ایشا در همین راستا به فقه المصلحه با دیدی متفاوت تر از گذشته نگریساته و ننهاه
انتماعی وحکومتی آ را برنسته تر از قهل نشا دادند این در حالی است که علمای متقدم شیعی در آثارشا بیشتر
به ننهه حضور مصلحت در حوزه مسایل شرعی و تکالیف فردی اشاره داشتند وکاربرد این مهم در مسایل انتمااعی
و سیاسی نادیده انگاشته شده بود .حضرت امام خمینی(ره) با تاکید و تونه به سایره نهاویم مصالحت را باه عناوا
اصلی اساسی در حفظ و تداوم نظام اسالمی معرفی نمودند و درحوزه عمل نیز سیره سیاسی ایشا نمایانگر پایهندی
به این اصل حیاتی در نامعه اسالمی بوده است .در این پژوهش تالش نویسنده برآ اسات تاا باا اساتفاده از روش
تحلیلی – توصیفی و بر پایه داده های کتابخانه ایم نظریه مصلحت را در اندیشه و عمل حضرت اماام خمینای (ره)
مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژگان :امام خمینی (ره)م حکومت اسالمیم مصلحتم والیت فقیه.
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

 کارشناسارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،مدرس دانشگاه پیام نور
 نویسنده مسئول :دانشیار ،دانشگاه باقرالعلوم ،قم ،ایران
رایانامهblak@chmail.ir :
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مقدمه
مکتب و نظام مدعی مدیریت اجتماع به سبب تحوالت مداوم مساال اجتمااعی
باید از این انعطاف برخودار باشد که خود را با تحوالت زمانی و مکاانی هماهناگ
ساخته و بتواند آن را بر اساس مبانی و بنیان هاا خاویم مادیریت کناد .مکتاب
اسالم و به طور اخص مکتب فقهی تشیع ،از جمله داعیه داران در حاوزه مادیریت
جامعه و توانا در جهت رویارویی با متغیرات اجتماعی هساتند و پاساخ آن هاا باه
تحوالت مداوم اجتماعی ،مقوله مصلحت است .گرچاه ایان ا ا مهام در حاوزه
سیاست و اداره جامعه تا زمان معا ر کاربرد نداشت و اما با طرح نظریاه والیات
فقیه از طرف امام خمینی(ره) که پیوناد وییقای باا ا ا مصالحت داشات ،نظریاه
مصلحت نیز در کنار نظریه والیت مطلقه فقیه ،کم کم جایگاه خود را باز یافت.
غالب پژوهم هاا

اورت گرفتاه در تشارید اندیشاه اماام پیراماون مقولاه

مصلحت با رویکرد فقهی گرد آور شده است به طور مثال عبدالحسین خساروپناه
در کتاب گفتمان مصلحت ،باه بررسای آراو واندیشاه هاا حاارت اماام (ره) در
خصوص عنصر مصلحت پرداخته و در بیاان مواعاع خاود در چاارچوب بررسای
اندیشه امام (ره) می نویسد؛ فقه المصلحه یکی از مهمترین عنا ر است که پا
از پیروز انقالب اسالمی ایران توسط حارت امام خمینی(ره) جنباه اجتمااعی و
حکومتی یافت .همین طور پژوهشگران دیگر در این زمینه قلم زده اند و اندیشاه
و عم امام (ره) را در باب اراله نظریه مصلحت و ارتباط آن را با بحث والیت فقیه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

مورد کنکاش قرار داده اند از جمله آقا یحیی فوز در کتاب اندیشه سیاسی اماام
خمینی (ره) به این مبحث پرداخته است.
در این پژوهم ابتدا به مقوله مصلحت و تاریخچاه آن در فقاه امامیاه خاواهیم
پرداخت و پ

از آن این نظریه مهم را در اندیشاه و عما اماام راحا (ره) ماورد

بررسی قرار می دهیم.
مفهوم مصلحت وجایگاه آن در فقه امامیه
مصلحت در لغت به معنا « الح است وجمع آن مصالد می باشد( ».رمااان
البوطی ،2991 ،ص )12احب تاج العروس آورده است ،مصلحت با اسم مکان به
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معنا جایگاه و مکان الح است یا مصدر میمی است که معنا

الح می باشاد

و معنا مقاب آن افساد است( .تقو  ،2832 ،ص )28و در ا طالح « عبارت از آن
چه که با مقا د انسان در امور دنیو و اخرو ویا هر دو موافق باوده و نتیهاه آن
به دست آوردن منفعت یا دفع عرر باشد( ».شبان نیا ،2891 ،ص )83برخای نیاز
معنا تدبیر را از لفظ مصلحت منظور کرده اند « :مصلحت عبارت است از تدبیر
که دولت اسالمی به منظاور رعایات مناافع معناو و مااد جامعاه اساالمی و در
راستا اهداف شرع مقدس اتخاذ می کند( ».هاشمی،2832 ،ص)3
با مرور بر سیره نبو و علو آشکار می گردد که پیشاوایان دیان از مصاالد
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصاد  ،نظامی بهره می بردند و به مقتاا مصلحت جامعاه از
تهارب و فنون بشر استقبال می نمودند .به عنوان نمونه حارت رساول(ص) در
معاهده با یهودیان بنی نایر ،سالیانه ششصد اع جو به هنگام بر داشت و سیصاد
اع خرما در فص برداشت مقرر نمودند( .مکاتیب الرسول ،2838 ،ص )823و یاا
در زمان حکومت حارت امیر علیه السالم ،آن حارت به عام خود دستور دادناد
تا از دهقانانی که مرکب ها گران قیمت سوارند و انگشتر فاخر به دست دارناد
 83درهم و از تاجران  13درهم و از سایر مردم  21درهم اخذ نماید( .فتوح البلدان،
 ،2932ص )122و همین طور حارت علی عیله السالم بارخالف زماان حاارت
رسول (ص) که از اسب ها مالیات نمی گرفتند ،ایشان بر اساب هاا مالیاات وعاع
کردند؛ « وضع امریاملوننی علی اخلیل اعتال ا اععاعیلی کلی رل کلعل ملم رل عل

جعل عجم و تل عللی

اعلاایجم جعل عا» امیرالمومنین (ع) بر اسب ها سوار در هر سال دو دینار و بر اساب
ها بار یک دینار در طول یکسال وعع کردند( .طوسی ،2838 ،ج ،1ص)21
فقه شیعی با تکیه بر سیره نبو همواره برموعوع مصلحت تاکید داشته است به
گونه ا که جایگاه مصلحت در فقه تشیع دارا بحث دامنه دار است کاه عماده

نایگاه مصلحت در

فقها شیعی به آن پرداخته اند .شیعه بر اساس اعتقاد به حسن و قبد ذاتی و عقلای

اندیشه فقهی -سیاسی

و نیز حکمت و عدل الهی ،تابع مصالد و مفاسدند .یعنی احکام وجوبی بار اسااس

امام خمینی (ره)
( 903تا )993

مصالد موعوعات آن ها جع می گردناد و بار اسااس تفااوت مصاالد و مفاساد
موعوعات در الزام و عدم الزام ،احکام را به وجوب ،حرمت ،استحباب ،کراهات و
اباحه تقسیم می کنند(.خسرو پناه ،2829 ،ص )208شیخ دوق در روایتای از اماام
باقر علیه السالم بیان می دارد :آن حارت در پاسخ سوالی که چرا خداوند ماردار و
خون و گوشت خوک و خمر را حرام کرده است؟ این گونه پاسخ دادناد :خداوناد
تبارک و تعالی به خاطر بی رغبتی این ها را حرام ننموده است و هم چنین غیر ایان
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ها را که حالل نموده به خاطر رغبت به ان ها نبوده است و لکن خداوناد عزوجا
مخلوقات را افرید وبه نیاز ها عرور بدن او و آن چه که برا او نفع دارد ،اگاه
است و آن ها را بر او مباح کرده است و آن چه که موجب عرر است بار او حارام
نموده است( .الصدوق ،2803،ج ،1ص )293
برخی بر ایان گمانناد کاه مصالحت در فقاه امامیاه جایگااهی نادارد و «فقاه
المصلحه» برا نخستین بار در کلمات حارت امام خمینی (ره) مطرح شده اسات
اما باید اشاره کردکه ایان تاوهمی بایم نیسات ،زیارا ا اطالح مصالحت و زیار
مهموعه ها آن در منابع فقهی تشیع فراوان ذکر گردیده است .برا نموناه شاهید
اول در کتاب القوالد به مصلحت و اقسام آن می پردازد و موارد مصلحت معتباره را
از غیر معتبره تفکیک می کند .همچنین فقها شیعه در جریان قالده تقادم اهام بار
مهم و تزاحم احکام شرعی نیز از این عنصر مهم مادد جساته اناد ( .خسارو پنااه،
،2829ص)228
جایگاه مصلحت در اندیشه و عمل امام خمینی (ره)
جایگاه مصلحت در اندیشه امام (ره) از ریشه دارترین مباحاث در فقاه سیاسای
ایشان است که ردپا آن را می توان در آیار اولیه ایشان به وعوح یافت .ایشان باه
فقه المصلحه ،بغه اجتماعی و حکومتی دادند و آن را با عنااوین مصالحت نظاام،
مصلحت اسالم و ...مطرح نمودند .مصلحت نظام در تعریف حارت اماام(ره) « از
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

امور مهمه ا است که مقاومت در مقاب آن ممکن است اسالم پابرهنگان زماین را
در زمان ها دور و نزدیک زیر سوال ببرد( ».اماام خمینای ،2820 ،ج ،10ص)223
ایشان با طراحی تئور مصلحت توانستند در کنار پایبند به فقه سنتی و جواهر ،
فقه سیاسی شیعه را از بن بست ناکارامد در پاسخ گاویی باه مساای اجتمااعی–
سیاسی بیرون آورند و در عالم خارج ،مهمع تشخیص مصلحت نظام را برا حا
معاالت نظام تشکی دهند.
الف) پیوند نظریه والیت مطلقه فقیه با مصلحت

مساله والیت فقیه و زعامت جامعه اسالمی در عصر غیبت نزد فقهاا شایعه و
اه سنت از اهمیت خا ی برخودار است گرچاه ایان بحاث بارا نخساتین باار
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توسط مال احمد نراقی در کتاب عوالد االیام به عنوان فص مستقلی مطارح گردیاد

ولی عموم فقها متقدم شیعه در آیار خود باه آن توجاه نشاان داده اناد و پا

از

مرحوم نراقی ،حارت امام خمینی(ره) تنها فقیهی است که موعوع والیت فقیاه را
به ورت جامع و روشن مورد بحث و بسط قرار دادند.
حارت امام (ره) با تالیف کتاب هایی چون کشاف االسارار ،تحریار الوسایله،
الرسال  ،البیع و مهموعه سخنرانی ها و نامه ها خود به اهمیت بحث والیات فقیاه
افزودند .ایشان در کتاب کشف االسرار ،حکومت اسالمی را با اساتناد باه احادیاث
پیشوایان دین ،حق فقیه جامع الشرایط معرفی نماوده و در تحریار الوسایله فقهاا
جامع الشرایط را نالب عام حارت ولی عصر (عا )در عصار غیبات معرفای مای
نمایند و گستره وسیعی را برا والیت آن ها قال می شوند( .خسارو پنااه،2829 ،
ص18و)18
حارت امام (ره) در کتاب والیت فقیه باا تاکیاد بار سایره پیاامبر(ص) ،ا ا
والیت فقیه به خصوص والیت در امر حکومت و جنبه هاا سیاسای آن را ماورد
بررسی قرار دادند ،به گونه ا که ایشان در این کتاب موارد چون عم حاارت
رسول(ص) در تشکی حکومت ،عرورت استمرار اجرا احکاام الهای ،ماهیات و
کیفیت قواتین اسالم که بدون حکومت قاب اجرا نیست را به عنوان دالی عرورت
تشکی حکومت اسالمی بر مای شامردند( .اماام خمینای ،2839 ،ص )28در واقاع
حارت امام( ره) که باید طرح اندیشه والیات مطلقاه فقیاه را مخاتص باه ایشاان
دانست ،در تفسیر والیت مطلقه فقیه ،به تساو اختیارات حکاومتی ولای فقیاه باا
اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و امامان اشاره می کنند و تمامی وظایف و شئون آن
بزرگواران را چون ابالغ پیام الهی ،قااوت ،زعامت سیاسی و رهبر جامعاه را باه
فقیه جامع الشرایط نسبت می دهند؛ « این توهم کاه اختیاارات حکاومتی حاارت

نایگاه مصلحت در

رسول(ص) بیم از حارت امیر بود یا اختیارات حکومتی حارت امیر(ع) بیم از

اندیشه فقهی -سیاسی

فقیه است باط و غلط است .البته فاای حارت رسول(ص) بیم از هماه عاالم

امام خمینی (ره)
( 903تا )993

است و بعد از ایشان فاای حارت امیار(ع) از هماه بیشاتر اسات؛ لکان زیااد
فاای معنو اختیارات حکوومتی را افزایم نمی دهد .همان اختیاارات و والیتای
که حارت رسول و دیگر المه لوات اهلل علیهم در تدارک بسای وساهاه ،تعیاین
والت و استانداران ،گرفتن مالیات و رف آن در مصالد مسلمین داشتند ،خداوناد
همان اختیارات را برا حکومت فعلی قرار داده است ،منتهی شخص معینی نیست،
رو عنوان عالم عادل است( ».امام خمینی ،2839 ،ص 30و)32
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با این او اف نظریه والیت مطلقه فقیه توسط حارت امام (ره) به اوج تکاما
خود رسید و در جایگاه ا لی خود یعنی علم کالم نشانده شد .ایشان والیت مطلقه
فقیه را به معنا والیت دور حکم حکومتی ،آن هم بر مدار مصالد عمومی معناا
نمودند ومرز والیت مطلقه فقیاه را مفهاوم مصالحت دانساتند .مصالحت عماومی،
مصلحت کشور ،مصلحت نظام و ...از جمله تعابیر است که حارت امام (ره) باه
آن تاکید فراوان داشتند ودر واقع مصلحت اسالم از دیدگاه ایشان هماان مصالحت
مردم بود .بنابراین مصلحت در تبیین حاارت اماام(ره) از نظریاه والیات فقیاه ،از
مفاهیم محور به شمار می آید .و ایشان دو وظیفه اساسی برا حاکم اسالمی کاه
هر دو به گونه ا با مصلحت در ارتباط است بار مای شامرد؛ اول اجارا احکاام
شرعی واقامه حدود الهی که مبتنی بر مصالد و مفاساد نفا

االمار مای باشاد و

مصلحت مسلمانان در آن مد نظر بوده است ودوم تصرفات مربوط به اموال اسالمی
و اوامر مربوط به حاکم اسالمی می باشد که در چارچوب مصلحت جامعه اسالمی،
تحقق می بابد( .شبان نیا ،2891 ،ص)88
مصلحت و حکم حکومتی

حکم حکومتی به مهموعه احکام و قوانینی گفته می شود که برا اداره جامعاه
توسط حاکم اسالمی وعع می گردد .آیت اهلل مکارم شیراز احکام حکاومتی را از
احکام اجرایی و تنفیذ می داند «همانا احکاام والیای احکاام اجرایای و تنفیاذ
هستند زیرا این احکام به اقتاا طبیعت مساله والیت است و بازگشت این احکام
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

به تشخیص غریات و موعوع ها و تطبیق احکام شرع بر آن ها و تطبیق آن ها باا
احکام شرع است ( ».مکارم شیراز  ،2828 ،ج ،2ص)383
برا آشنایی با گستره احکام حکومتی می توان به موارد زیر باه طاور خال اه
اشاره نمود:
 تمام مقررات و احکامی که برا کیفیات اجارا احکاام اولیاه و یانویاه ازسو ولی امر مسلمین وعع می گردد مانند قوانین قاایی در اجرا حدود
شرعی و تعزیرات.
 احکام الزامی وجوبی و تحریمی که در منطقاه الفاراغ و حاوزه مباحاات ازسو حاکم اسالمی ،با توجه به مصالد جامعه اسالمی وعع می گردد مانند
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مقررات راهنمایی و رانندگی.

 احکام حکومتی و والیی در ورت تزاحم احکام اولیه با مصاالد جامعاه .مانند تعطی نمودن ح به طور موقت.
 احکام حکومتی در چارچوب احکام یانویه با توجه به عسر ،حرج وعرر ....
 احکام حکومتی به طور کلی به دو دسته احکاام قااایی و احکاام سالطانیتقسیم می شوند.احکام قاایی احکامی است که پ

از طرح دعوا مشخص

می شود .در حالی که احکام سلطانی به موارد نزاع اختصاص ناداردو کاامال
به مسال نظامی و انتظامی و مصالد جامعه مبتنی است( .خساروپناه،2829 ،
ص)28
به طور کلی محور دور احکام حکاومتی وجاود مصاالد و مفاساد اجتمااعی
است .احکام حکاومتی در محادوده مصالحت سانهی حااکم اادر مای شاوندو
حارت امام خمینی (ره) آن را جز احکام اولیه به حساب آورده اناد و تفااوت آن
با دیگر احکام اولیه در آن است که احکام حکومتی و ف دالمی بودن را ندارناد و
حاکم اسالمی که بدون واسطه یا با واسطه منصوب از طرف شارع می باشد حکمی
را ادر می کند از یک منظر از آن جهت که این حاکم ،حاکمیتم از طارف شاارع
جع شده این یک حکم کلی اولی است واز طرف دیگر با این اختیاار کاه پیادا
نموده است و جع حکم می کند ،حکم حکومتی است (.ابریان ،2833 ،ص)282
در واقع برا احکام یابت ،حکم یابت و دالمی قرار داده شده و برا مصلحت ها
متغیر ،حکم متغیر قرار داده شده است و این امر با جااودانگی احکاام دیان اساالم
هماهنگی دارد.
با سیر در سیره عملی حارت امام (ره) در حوزه کشوردار و پاساخ هاایی
که ایشان به برخی مباد اجرایی برا ح مشکالت اجتمااعی داده اناد حااکی از
این است که ایشان اعمال والیت را تا جایی که مصلحت نظام اقتاا می کند ،جاایز

نایگاه مصلحت در
اندیشه فقهی -سیاسی
امام خمینی (ره)
( 903تا )993

دانسته و به آن پایبند بوده اند:
ایشان در پاسخ به این سوال که « آیا می توان برا واحدهایی که از امکاناات و
خدمات دولتی و عمومی مانند؛ آب ،برق ،تلفان ،ساوخت ،ارز ماواد اولیاه ،بنادر،
جاده ،اسکله ،سیستم ادار  ،سیستم بانکی وغیره باه نحاو از انحااو اساتفاده مای
نمایند ،اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به
عم آید ،در ازا این استفاده ،شروط الزامی را مقرر نمود؟» ،می فرمایناد« :در هار
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دو ورت ،چه گذشته وچه حال ،دولت می تواند شروط الزامای را مقارر نمایاد».
( حیفه نور ،2820 ،ج ،10ص)231
در جا دیگر دبیر شورا نگهبان در نامه ا خطاب باه حاارت اماام (ره)
مینویسد « :از فتو

ادره از ناحیه جنابعالی که دولت می تواند در ازا استفاده از

خدمات وامکانات دولتی و عمومی شروط الزامی را مقر نماید ،به طور وسیع برخی
از اشخاص استظهار نمودندکه دولت می تواند هر گونه نظاام اجتمااعی ،اقتصااد ،
کار ،عالله ،بازرگانی ،امور شهر  ،کشااورز و غیاره را باا اساتفاده ازایان اختیاار
جایگزین نظامات ا لیه و مستقیم اسالم قارار دهاد و خادمات و امکانااتی را کاه
منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آن ها ماطر یا شبه ماطر می باشاند
وسیله اعمال سیاست ها عام وکلای بنمایاد و افعاال و تاروک مباحاه شارعیه را
تحریم یا الزام نماید ( »...مهرپور ،2828 ،ص)33
و امام(ره) در پاسخ به ایشان اینگونه می نویساند« :دولات مای تواناد در تماام
موارد که مردم از خدمات و امکانات دولتی استفتده می کنند باا شاروط اساالمی
وحتی بدون شروط ،قیمت مورد استفاده را از آنان بگیارد و ایان جاار اسات در
جمیع موارد که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به ماوارد کاه در ناماه
وزیر کار شده است ندارد ( ».حیفه نور ،2820 ،ص)233
ب .نقش مقتضیات زمانی و مکانی در تشخیص مصلحت

از جمله عوام مویر در عرورت و کاربرد فقاه المصالحه ،تحاوالت زماانی و
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

مکانی است .بهعبارتی گذشت زمان و تحول مکاان ،در پیادایم موعاوعات تاازه،
تحول ماهیت برخی مسال پیشین و پیدایم نگرشها و نیازها نوین مویر است و
اینچنین است که فقه پویا مبتنی بر فقه جواهر از سو امام(ره) مطارح شاد کاه
بهطورکام با زندگی انسان در هرعصر  ،ارتباط دارد و کامال بر اداره آن تواناست.
(افتخار  ،2838 ،ص23و« )23اماا در ماورد روش تحصای و تحقیاق حاوزههاا،
اینهانب معتقد به فقاه سانتی و اجتهااد جاواهر هساتم و تخلاف از آن را جاایز
نمیدانم اجتهاد به همان سبک حید است ولی این بدان معنا نیست که فقه اساالم
پویا نیست .زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند مساالها کاه در قادیم
دارا حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتمااع
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و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدید پیدا کند(».امام خمینی ،2820،ص)92

فقه سیاسی امام (ره) باه دلیا توجاه باه حاکمیات و نطریاه پارداز در بااب
حکومت حاکمان ،باعث دامن زدن به مسال اقتاالات زمانی و مکانی گردید .یکی
از مهمترین شگفتی هایی که در فقه سیاسی حارت امام(ره) در باب فقه المصالحه
وجود دارد ،توجه امام به مصلحت پیم از پیروز انقالب اساالمی وحتای قبا از
آغاز قیام است( .اکبر  ،2890 ،ص )9از جمله شواهد که گویا توجه اماام (ره)
به قاعده مصلحت و اقتاالات زمانی و مکانی ،پایم از پیاروز انقاالب اساالمی
است ،به این شرح است:
حارت اماام (ره) دربااب مصارف خما

و زکاات مای فرمایناد« :أن اعزرلوا

واالمخ ل مم متکلی وعی االسال  ،تاصلع کیال وتصلعکا کییل جلعا وعلی أمعمل ملم مصل االسلال و
املسلینی أجی مصلحی ر نت ،و رذعک املعصوب ملم بلللی وصو ل أو عیومل  ،و اعء لعامل و املسل رنی
ابععسلی اعی تلک املص و املص ع جکءلیا أبل بلیل ملم اعزرلوا أعالی او لال مل عللی املکلءلنی.
و رذعک اخلیس ،کإن مم مص عکی ععوان کی سلی مل اعتل عکل مصللحی جعامل وعلی االملع» (اماام
خمیناای ،2823 ،ج ،8ص )810در ایاان عبااارت حااارت امااام (ره) چناادین بااار
مصلحت را در باب مصرف زکات و خم

مطرح کرده اناد و یاا در جاایی دیگار

اینگونه می فرمایند« :بیع اعسالح مم أعدامل اعلدجم ،ملم االملوع اعسی سلی اعا بتلی ملصل اعیلو کع ل
ت ضللی مص ل املسلللینی بیللع اعسللالح ب ل ع ل مل ل ا ع ئءللی مللم اعکء ل ع ».خریااد سااالح از
دشمنان در زمره امور سیاسی و تابع مصالد روز اسالم است  .گاهی حتی مصالحت
اقتاا آن دارد که سالح مهانی در اختیار گروهای از کاافران قارار دهایم( ».اماام
خمینی ،2823 ،ج ،2ص )112در این جا ،بیان خرید سالح از کفار ابتکاار اسات
که توسط حارت امام (ره) مطرح شده اسات و بناا باه اقتااا و مصالحت حتای
میتوان معامله ا این گونه با کفار داشت .از مثاال هاا فاوق اینگوناه مای تاوان

نایگاه مصلحت در

برداشت نمود که فرمان حارت امام(ره) در باب مصلحت و تشکی مهمعی بارا

اندیشه فقهی -سیاسی

تشخیص مصادیق آن تنها اقدامی ابالغی بود که بر اساس فقه سیاسی ایشان ورت

امام خمینی (ره)

گرفت و علت ا لی این تاخیر در ابالغ ،نه گرفتار ایشان در تنگناها سیاسی که
ایهاد بستر حقوقی و فقهی برا مسایلی بود که پ

( 903تا )993

از رحلات آن حاارت باه

وقوع پیوست( .اکبر  ،2890 ،ص38و )31
نتیجه
پیرامون لفظ مصلحت ،معانی متفاوتی اراله گردیده است که یکای از معاانی آن
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که در حوزه مباحث فلسفه سیاسی جا می گیرد عبارت است از ،خیر ونفعای کاه
متوجه عموم مردم در دنیا و آخرت گردد که ایان معناا باا ارالاه تئاور مصالحت
توسط حارت امام خمینی(ره) ،همخوانی بیشتر دارد و عنصار مصالحت ناه باه
مانند قب به عنوان یک منبع اجتهاد  ،بلکه در جایگاه یک عاما اجرایای در درون
فلسفه سیاسی حکومت قرار می گیرد .حارت امام خمینای(ره) باا بهاره گیار از
سیره نبو در تدوین نظریه والیت فقیه ،به این موعوع اشااره نمودندکاه وظاایف
حکومتی حارت رسول(ص) به طور یکها به ولی فقیه ساهرده مای شاود وحااکم
اسالمی با مصلحت سنهی و بنا به اقتاالات زمانی و مکانی باید باه ادور حکام
حکومتی اقدام نماید .سیره سیاسی حاارت اماام(ره) چاه در بحاث ارالاه نظریاه
مصلحت و چه در زمینه عم به آن و تشکی نهااد در جهات اجارا بهتار ایان
نظریه به عنوان نهاد مهمع تشخیص مصلحت نظام ،خاود گویاا توجاه و احاطاه
کام ایشان به این ا

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315
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مهم در جهت قوام نظام اسالمی است.
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