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مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسالمی

علیرضا صابریان
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چکیده

مصلحت نقش اساسی در تشریع احكام دارد و احكاام رارعی تاابع مصاا و و مساسار در
متعلقشان میبارنر .در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در كشف مصاا و و مساسار
است و نیاز به بیان رریعت دارد.
احكام حكومتی در محروده مصلحت سنجی حاكم ،صادر میرونر و وصاف دام ای
بودن را نرارنر .احكام حكومتی صرور و تنسیذران منوط به مصالحت اسات و در موضاو ِ
جوازِ حكم حكومتی ،مصلحت انریشی اخذ رره است .حاكم اسالمی در چارچوب مصلحت
به جعل احكام میپردازد.
مصلحت نظام اسالمی چه در بعر مصلحت انریشی و یا مصالحت كارداری ،رابطاه
مستقیم با حسظ نظام دارد .حسظ نظام اسالمی در دو حوزه قابل تصور است :نخست حساظ
نظام و جلوگیری از آسیب به آن توسط در نان و در معنای دیگر ،ایجاد نظم در جامعاه و
سامان دادن سازمآنها و نهادهای حكومتی و جلوگیری از اغتشاش و هرج و مرج .از منظر
فقیهان ،حسظ نظام اسالمی به هر دو معنا نه تنها واجب ررعی بلكه واجب عقلای اسات.
زیرا حسظ نظام اسالمی ،مقرمهای برای حسظ رریعت است .در این نورتار نخست معناا و
موارد كاربرد مصلحت در رریعت مورد بررسی قرار گرفته و سپس به تبیین نقش مصلحت

 -1استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محالتی

در حكم حكومتی پرداخته رره است
كلید واژه :مصلحت ،مسسره ،حسظ نظام اسالمی  ،مصلحت نظام اسالمی ،حكم حكومتی
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جهان هر روز راهر تحوالت در عرصههای مختلف ،اجت اعی ،فرهنگی ،سیاسی ،نظامی و
دیگرحوزهها است .دین اسالم از جامعیت برخوردار است و در ه ه عرصهها حضاور دارد و
به نیازهای روز بشر پاسخ میدهر .گرچه نصوص دینی محرود هستنر و ی پاسخگوی ه ه
نیازهای در حال گسترش انسان امروز ،میبارنر .یكی از عناصری كه برای پاسخگویی به
نیازهای فردی و اجت اعی در دین اسالم پیش بینی رره است ،عنصر «مصلحت» است.
ع ره نقش آفرینی مصلحت در بعر اجت اعی و «فقه الحكومة» است كه در زمآنهای
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گذرته به علت عرم حاك یت عل ای دین در حا ت انزوا قرار دارت .و ی در عصر حاضر باا
تشكیل حكومت دینی و قرار گرفتن فقیه عادل در رأس حكومت ،پرداختن به مباحث فقهه
الحكومة و از ج له جایگاه مصلحت در این بحث ،از اه یت فراوانی برخوردار است..
بررسی معنای لغوی و اصطالحی مصلحت

مصلحت بر وزن «مسعله» به معنای «صالح» و «حسان» آماره اسات (ابانمنظاور.)384 ،7 ،
صلو ا شئ (رئ نیك رر) برخالف فسر (تباه رر) به كار رفته است (فیومی  .)345 ،صااحب
محیط ا حیط مصلحت را به معنای (منسعت) دانسته است (بطرس ا بستانی.)515 ،
در قرآن كل ه مصلحت به كار نرفته است ،و ی از بعضی از مشتقات این واژه استع ال
رره است .واژه صالح در قرآن كریم گاهی در مقابل فساد و گاهی در مقابل سیّئه باه كاار
رفته است (راغب اصسهانی )292 ،ماننر« :وَ ال تُسْسِرُوا فِی اْألَرْضِ بَعْرَ إِصْالحِها» (اعراف « ،)56 ،وَ
آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَ َالً صا ِحًا وَ آخَرَ سَیئًا» (توبه.)102 ،
وقتی سخن از مصلحت رخص یا امت به میان مایآیار ،مصالحت باه معناای اسام
مصرری آن مقصود است؛ برین معنا كه نتیجه ایجاد نظم و اعترال و رفع نقص مراد اسات
كه مقابل آن ،مسسره است .مصلحت ،خیر و صالحی است كه بر فعل مترتب مایراود .در
بعضی از روایات مصلحت در ه ین معنا به كار رفته است .ماننر روایت نقل رره از صریقه

طاهره حضرت زهرا(س) كه فرمود« :من اصاعر ا ای اهلل خاا ص عبادتاه اهابط اهلل افضال
مصلحته» ،كسی كه خا صانه عبادت كنر خراونر بهترین مصلحت را برای او نازل میكنار
(بحاراالنوار.)249 ،70 ،
بعضی از فقهای اهل تسنن مصلحت را به معنای عرم ضرر دانستهانر .اما مح ر تقای
حكیم معتقر است كه مصلحت و ضرر ،ضرین هستنر (االصاول ا عاماة .)391 ،مقارس اردبیلای
مصلحت را به معنای ضرورت به كار برده است؛ او میگویر« :ضرورت عذری است كه باه
موجب آن ،ارتكاب پارهای از امور م نوعه مجاز است .ماننر كسی كاه گرسانه اسات و در
ررف هالكت است ،میتوانر از مال غیر ،بارون اجاازهای او باه قارر سارّ جاو باردارد»
(ترمینو وژی حقوق.)16 ،

تقسیمات مصلحت

بعضی از فقها مصلحت را به حاظ د یل اعتبار به سه قسم تقسیم كردهانار :مصالحت
معتبر و آن مصلحتی است كه رار آن را در قا ب د یل ،معتبر دانسته و جهت وصاول باه
آن احكامی را وضع ن وده است .مصلحت غیر معتبر ،مصلحتی است كه د یال رارعی بار
معتبر نبودن آن دال ت میكنار و باه بطاالن آن تصاریو راره اسات .مصالحت مرسال،
مصلحتی است كه بر اعتبار یا عرم اعتبارآن د یلی از طرف رار بیان نشاره اسات (ه اان،
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غزا ی مقصود از مصلحت را محافظت بر مقصود رر دانسته اسات .كاه باه یكای از
مصا و پنجگانه حسظ دین ،حسظ نسس ،حسظ عقل ،حسظ نسل و حساظ ماال بار مایگاردد
(ا ستصسی.)416 ،

.)414

مثالِ مصلحت معتبر آن است كه رار  ،سارق را ضامن كاالی مسروقه قرار داده است
اگرچه به او حر سرقت هم جاری میرود .مصالحت غیار معتبار مثال اینكاه در طاالق،
مصلحت اقتضا میكنر زوج و زوجه به یك انرازه در طالق حق دارتهانر زیرا هر دو طارف
عقر نكاح هستنر .اما نص ررعی ای ن مصلحت را باطل اعالم ن وده و طالق را مختص به
مرد دانسته است .و یا ماننر مصلحت اقتصادی كه بر ع ال آوری و فاروش خ ار مترتاب
است كه با نص قرآنی این مصلحت باطل و ملغی اعالم رره است« .یسْئَلُونَكَ عَنِ ا ْخَ ْارِ
وَ ا ْ َیسِرِ قُلْ فیهِ ا إِثْمٌ كَبیرٌ وَ مَنافِعُ ِلنّاسِ وَ إِثْ ُهُ ا أَكْبَرُ مِنْ نَسْعِهِ ا» (بقره .)219 ،به تصریو
قرآن گرچه خ ر منافعی هم دارد ،اما مسسره آن بیشتر از منسعت آن است .ن ونه مصالحت
مرسله ،مصلحت دو ت اسالمی است كه برای اداره جامعه بر مردم ما یات وضع میكنر این

59

فرض ما یات،

مصلحتی است كه د یلی بر اعتبار و یا عرم اعتباار آن ،وجاود نارارد (ض وابط

المصلحة.)228 ،
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ه چنین مصلحت را به حاظِ انتظارِ تحقق نیز به سه قسم تقسیم ن وده انر :مقطوعه،
مظنونه و مشكوكه؛ مصلحت مقطوعه ،مصلحتی است كه حصاول آن قطعای اسات مثال
تجارت در مال یتیم به صورت نقر .مصلحت مظنونه :مصلحتی است كه حصاول آن ننای
است ماننر تجارت به صورت دین در مال یتیم با اخاذ وثیقاه معتبار .مصالحت مشاكوكه:
مصلحتی است كه حصول آن مشكوك است ماننر تجارت در مال یتایم باه صاورت دیان
برون اخذ وثیقه (ه ان .)222 ،در تقسی ی دیگر مصلحت به ثابت و متغیر تقسیم راره اسات.
اگر بپذیریم كه احكام تابع مصا و و مساسر است ،اگر مصلحت یا مسسره تغییر كرد حكم نیز
به تبع آن تغییر خواهر كرد .مصلحت ثابت مصلحتی است كه در ت ام زمآنهاا و مكآنهاا
ثابت است ،اما مصلحت متغیر با تغییر زمان و مكان و یا ارخاص تغییر پیرا میكنر .باوطی
از عل ای عامه از استاد رزقا از انریش نران اهل سنت نقل میكنر:
« حقیقت از این قرار است كه احكام ررعی كه با تبرّل زمان تغییر پیرا میكننار مبارأ
ررعی ،واحر است و آن احقاق حق و جلب مصلحتها و دفع مسسرهها است و معنای تبرل
احكام چیزی جز متبرل ررن وسایل و اسلوبهای رساننره به مقصود راار نیسات .پاس
این وسایل و اسلوبها از سوی رار تعریف نشرهانر بلكه رار آنها را به حال خود واگذار
كرده است .برای این منظور هر زمانی آن وسیلهها آثار سودمنرتری در تنظیم نتایج و حال
معضالت جامعه دارته بارنر ،انتخاب میرونر( ».ضوابط المصلحة.)254 ،
ادله وجود مصالح متغیر

ازج له د یلهایی كه دال ت بر وجود مصا و متغیر میكنر ،آیات رریسه قرآن است كه
ْساها نَاتْتِ
صریو ترین آنها آیه نسخ است .در آیه نسخ آمره است« :ما نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُن ِ
بِخَیرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ َمْ تَعْلَمْ أَنَّ ا لّهَ عَلى كُلِّ رَیءٍ قَریرٌ» (بقره  )106نساخ حكام رارعی در
رریعت اسالم امری مسلم است و نسخ دال ت بر آن دارد كه حكمِ منسوخ ،دارای مصلحت
( )
موقت بوده كه با پایان آن ،حكم نیز به انتها رسیره اسات .روایتای كاه از حضارت رضاا
رسیره است بر این مطلب دال ت دارد .حضرت در تسسیر آیه مذكور میفرمایر« :انّا ال ننسخ
و ال نبرّل اال و غرضنا فی ذ ك مصا حكم» (بحاراالنوار.)104 ،4 ،
از موارد دیگر ،تغییر قبله از س ت بیت ا قرس به سوی مكه معظ ه و كعبه است كاه

در این تغییر مصا حی مرّ نظر بوده است كه از ج له آن ،عرم د یال یهاود بار علیاه امات
اسالم است« .وَ مِنْ حَی ثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیثُ مه ُُْْهمُ ْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُ ْ شَطْرَهُ لِئَالّ یكُهوََ لِلّْه

ِ لَلَهیكُ ْ حُجَّهة ََِِّّ الَّه ینَ ظَلَمُهوا مِهْْهُ ْ فَهال

تَخْشَوْهُ ْ وَ اخْشَوْنی وَ ِألُتِ َّ نِعْمَمی لَلَیكُ ْ وَ لَعَلَّكُ

ْ تَهْمَدُوََ » (بقره .)150 ،

در میان روایات هم میتوان مواردی را یافت كه دال ت بر مصاا و متغیار دارد .فایض
كارانی یك ضابطه كلی دارد به این بیان كه هر گاه میان روایات اختالف و مغایرتی وجود
دارت ،از طریق ام ه( ) امر رره است كه «خ وا ب َّحدث و اَّخیر»؛ یعنای را ا باه آن

االصول االصلیه.)84-83 ،

بر این اساس ،حریثی كه بعراً صادر رره ه اهنگ با مقتضای وقت است .بر یل اینكه
هر وقتی دارای اقتضایی است كه ع ل در آن وقت انجام گیرد و ایان نساخ نیسات؛ زیارا
نسخ ،بعر از زمان پیامبر اكرم(ص) اتساق نخواهر افتاد و ع ل كردن به قول پیشوای زناره از
آن جهت است كه او مقتضای زمان را مرّ نظر قرار میدهر .زیرا او داناتر به مقتضای زمان
و ع ل به آن است.
در تبیین این مطلب میتوان گست :انسان دارای دو بعر مجرد و مادی است و به طاور
طبیعی دارای نیازهای ثابت و متغیر نیز خواهر بود .نیازهای ثابت مرباوط باه بعار مجارد و
نیازهای متغیر مربوط به بعر مادی او میبارر و از آنجا كه بُعر مادی او دستخوش تغییار و
تحول میگردد نیازهای او نیز متغیر می رود و بایر احكام متناسب با نیازهای او جعل گردد.
پس از این منظر مقررات اسالمی بر دو قس نر و به عبارت دیگر در جامعه اسالمی دو نو
مقررات اجرا می رود :نو اول آس انی و قوانین رریعت كه موادی ثابت و احكام غیر قابال
تغییر میبارنر .اینها یك سلسله احكامی هستنر كه به وحی آس انی به عنوان دین فطری
غیر قابل نسخ گردیره ،چنانچه در آیه رریسه اراره رر« :فَأَقِ ْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَْیفً فِطْرَتَ
اللّهِ الَّمی فَطَرَ الّْ

َ لَلَیه َّ تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدِّینُ الْقَی

ُ » (روم.)30 ،

و در سنت نیز وارد رره« :حالل مح رحاللا ی یومالقیامة و حراماه حارام ا ای یاوم
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روایت آخری ع ل كنیر .فیض برین گونه ضابطه ارامه میدهر« :واالخیر هو مقتضی وقتاه
فان بكل وقت مقتضی باالضافه ا ی ا ع ل و یس ذ ك بنسخ فان ا نسخ الیكون بعر ا نبی
و االخذ بقول ا حی ایضاً كذ ك النه اعلم ب ا یقتضی ا وقات و ا ع ال باه» (فایض كاراانی،

61
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است كه ه ه احتیاجات انسانی قابل تغییر و در معرض تحاول نیسات ،بلكاه یاك رراته
احتیاجات واقعی ثابت نیز داریم .نو دوم احكام و مقرراتی كه از كرسی والیت باه حساب
مصلحت وقت ،وضع رره و اجرا میراود ایان ناو از مقاررات در بقاا و زوال خاود تاابع
مقتضیات و موجبات وقت است و با تغییر مصا و و مساسر ،تغییر و تبرل پیرا مایكنار ،اماا
خود اصل والیت چون یك حكم آس انی و از مواد راریعت اسات ،قابال تغییار نیسات».
(بررسیهای اسالمی.)181 ،

ه چنین در این روایات مراعات مصلحت ،مورد توجّه واقع رره است :امیار ا اومنین
علی( ) فرمود« :فا وا ی البر ان یكون سبباً نظام االمة عزاً رینهم و حافظا صا حهم» ،بر
وا ی الزم است كه سبب نظام امت

و عزت دی نشان و حافظ مصا حشان بارر (نهج ا بالغه ،خ

.)216 ،
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( )

از ه ین جاست كه امام كانم در علت قبول جاایزه از سالطان جاامر فرماود« :واهلل
لوَّ انی اری من ازوجه به من ل اب بْی ابی ط لب لئال یْقطع نسله م قبلمه ابهداً»
(وسامل ا شیعة  .)159 ،12 ،حضرت در وجه قبول هریاه تعلیال آوردنار كاه باا ایان كاار نسال
امیرا ؤمنین به خاطر انجام ازدواج قطع نگردد .در اینجا با وجود مصلحت ،از كراهتی كه در
سلطان جامر وجود دارد ،چشم پوری رره است (مصباح الفقاهه.)500 ،1 ،
رسول اكرم(ص) فرمود« :اگر امر بر امّتم دروار ن یرر ،مسواك زدن را بر آناان واجاب
میكردم( ».وسامل الشیعة ،باب ا سواك ،ح .)4در ایان حاریث ،وجاه عارم وجاوب مساواك زدن،
مصلحت تسهیل ذكر رره است.
شواهد تاریخی عمل به مصلحت

پیامبر اسالم برای اخذ خراج یا جزیه به یك سبك و ریوه خاص ع ل ن ایكارد .باه
عنوان ن ونه بر اها ی «مقنا» و «بنیجنبه» مقرر كرد یك چهارم خرمای نخلستان و یاك
چهارم صیر ماهی و یا ك چهاارم كساب ه سرانشاان را پرداخات كننار (ا غاازی)1032 ،3 ،
حضرت در معاهرهای كه با مسیحیان نجران منعقر كرد ،مقرر رر سا یانه دو هزارحلاه كاه
هزار عرد آن در ماه رجب و هزار عرد آن در ماه صسر پرداخت كننر (مكاتیب ا رسول.)318 ،
در معاهره با یهودیان بنی نضیر سا یانه رشصر صا جو به هنگام بردارات و سیصار
صا خرما در فصل بردارت مقرر گردیر (ه ان .)119 ،امیرا ؤمنین علی( ) در زماان خالفات

خود به عاملش دستور داد از دهقآنهایی كه مَركبهاای گاران قی ات ساوار مایراونر و
انگشتری فاخر برست میكننر  48درهم و از تاجران  28درهم و از ساایر ماردم  12درهام
اخذ رود (فتوح ا بلران .)271 ،مصلحتها در تعیین نو رفتار پیامبر اكرم(ص) با در نانش نقاش
اساسی ایسا میكردنر .حضرت در وقت اعزام رزمنرگان در سریههای مختلف توصیه میكرد
«والتقطعوا رجراً اال ان تضطروا ا یها» ،درختان را قطع نكنیر مگر در وقت ضرورت (كاافی،
.)27 ،5

هنگام جنگ هوازن ،پیامبر از صسوان بن امیه كه مشرك بود سالح به عاریه گرفات و از او
خواست كه سالحها را تا منطقه نبرد حنین ح ل كنر (ا غازی.)890 ،2 ،
درعصر پیامبر(ص) از اسبها ما یات گرفته ن یرر اما با توجه به مصالحت و اوضاا و
احااوال خاااص زمااان امیرا ااؤمنین علای( ) باار اساابهااا ما یاات وضااع گردیار« .وضههع
امیرالمؤمْین للی الخیل العم ق الرالیه فی ُل فر
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در جنگ طامف كه قبیله ثقیف در قلعه پناه گرفته بودنر و با تیرانرازی ،مسال انان را از
پای در میآورنر پیامبر اكرم(ص) دستور داد برای اینكه حصار طبیعی آنها از بین برود ،هار
مسل ان پنج درخت را قطع كنر (ا سانن ا كبیار .)83 ،9 ،در رارایط خااص ،پیاامبر(ص) تان باه
قراردادی دادنر كه به حسب ناهر برعلیه مسل انان بود؛ در بنر  5قرارداد صلو حریبیه آمره
است« :كسانی كه از قریش مسل ان راونر و نازد پیاامبر(ص) آینار حضارت بایار آنهاا را
بازگردانر اما اگر از اها ی مرینه به قریش پناهنره ررنر ،قریش و اهل مكه ونیساه نرارنار
آنها را بازگرداننر( ».مكاتب ا رسول.)257 ،
در یك ررایط خاص وقتی دو نسر مشرك درخواست ن ودنر كاه در جناگ باه ه اراه
پیامبر(ص) بارنر حضرت فرمودنر« :ان َّنسمعین ب لمشهرُین للهی المشهرُین» .اماا در

من ُل ل م دیْ رین و جعل للی

البراذین دیْ راً» ،امیرا ؤمنین( ) بر اسبهای سواری در هر سال دو دینار و بار اسابهای
باری یك دینار در طول یك سال وضع كرد (تهذیب 467 ،4 ،و استبصار.)12 ،2 ،

امیرا ؤمنین علی( ) با توجه به ررایط زمان و مصلحتحكومت به تص یمگیاری مای
پرداخت .حضرت برای اداره جامعه خودران دستور داد از ثروت ناران  48درهام و از طبقاه
متوسط  24درهم و از طبقه پایین كسار  24درهم به عنوان جزیه گرفته رود (ه ان).
مصعب بن یزیر انصاری از طرف حضرت مامور رر كه از هر جریب زراعت پر بار یك
و نیم درهم و از هر جریب زراعت متوسط ،یك درهم و از هر جریب زراعات كام باار ،دو

63

سوم درهم را دریافت كنر .ه چنین از یك جریب انگور و خرماا ،ده درهام در طاول یاك
سال ،خراج مطا به كنر (تهذیب 120 ،4 ،و من الیحضره الفقیه.)26 ،2 ،
ریخ طوسی با توجه به موارد مذكور ،عنصر مصلحت را عنصر محوری دانساته و مای
گویر جایز است كه گسته رود ،امام( ) مصلحت را در آن دیرنر كه به فاالن مقارار (خاراج)
قرار دهنر و اگر مصلحت تغییر میكرد ،میزان خراج را نیز تغییر میداد (تهذیب.)120 ،4 ،
64
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مصلحت ازدیدگاه علمای امامیه

مصلحت نقش اساسی و بنیادین در تشریع احكام دارد و بین ه ه مذاهب اسالمی بار ایان
مست ه اتساق نظر وجود دارد ،حتی اراعره كه منكر حسان و قابو ذاتای هساتنر قامال باه
مصلحت هستنر گرچه این مصلحت در نسس احكام و یا به جعل احكام ایجاد راود(.ا سوامار،
.)330-334
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قول مشهور عل ای امامیه آن است كه با قطع نظر از تعلق حكم ،ارایاء و افعاال فای
نسسه دارای مصلحت و مسسره ذاتی و یا عرضی هساتنر و باه ه این جهات جعال حكام
مناسب (تكلیسی و یا وضعی) به اریاء و افعال تعلق میگیرد .به عبارت دیگار احكاام تاابع
مصا و و مساسر در متعلقشان میبارنر (ه ان) .در تعرادی از روایات ،رواهری وجود دارد كه
این ادعا را ثابت میكنر .ریخ صروق روایت كرده است:
به امام باقر( ) گستم چرا خراونر مردار و خون و گورات خاوك و خ ار را حارام كارده
است؟ حضرت فرمودنر :خراونر تبارك و تعا ی باه خااطر بایرغبتای ،اینهاا را حارام
نن وده است و هم چنین غیر اینها را كه حالل ن وده به خاطر رغبت به آنهاا نباوده
است و كن خراونر عزوجل مخلوقات را آفریر و به نیازهای ضروری برن او و آن چاه
كه برای آن نسع دارد ،آگاه است و آنها را بر او مباح كرده اسات و آنچاه كاه موجاب
ضرر است بر او حرام ن وده است (علل ا شرایع.)196 ،2 ،

در روایت دیگری كه تحت عنوان مكاتبه منسوب به حضرت رضاا( ) از آن یااد راره
است ،آمره است:
گستی كه برخی از مسل انان بر این پنرارنر كه خراونر تبارك و تعا ی چیازی را حاالل
نكرده و چیزی را حرام نكرده مگر به خاطر تعبر بنرگانش به آن چیز ،هركسای چناین
پنراری دارته بارر برون رك به گ راهی آركاری افتاده اسات؛ زیارا اگار ایان ادعاا
صحیو بارر برخراونر روا بود به حالل كردن حرام و حارام كاردن حاالل ،بنارگان را
متعبر كنر .حتی آنها را به ترك ن از و روزه و اع ال خوب متعبر میكرد .چون علات
امر و نهی و حرام و حالل ن ودن اریا صرفاً این بوده كه بنرگان به خااطر ایان امار و
نهی به خراونر و دستوراتش متعبر بارنر .زیرا علت در حاالل و حارام ن اودن چیازی

جز تعبر نیست .خراونر ترا رح ت كنر بران كه خراونر تبارك و تعا ی هیچ خاوردنی را
مباح نكرده و نه هم نوریرنی مگر اینكه به خاطر منسعت و مصلحتی كه در آن اسات
و كاری را حرام نكرده مگر به خاطر ضارر و تلاف و فساادی كاه در آن وجاود دارد»
(ه ان.)592 ،
با نگاهی به كل ات فقها هم مییابیم كه این معنا را مورد توجه قارار دادهانار و جعال
احكام را دامر مرار مصلحت و مسسره قرار دادهانر تا جایی كه سیر مرتضی مینویسر:
«ه انا هر آنچه در رر بر ما واجب رره اسات ،بایار وجاه واجاب باودن را در خاود
دارته بارر و هر چیزی كه حرام گردیره بایر وجه قبیو بودن را دارته بارر اگرچه ماا
این علتهای واجب و قبیو باودن را باه تسصایل نارانیم ماا امار و نهای را ماوثر در
پیاارایش ایاان انگیزههااا ن اایدانیم ،بلكااه آن دو را دال اات كننااره ،باار آن انگیزههااا
میدانیم» (ا ذریعة ا ی اصول ا شریعة.)435 ،1 ،

«تكلیف حسن است زیرا از طرف خراونر متعا ی صادر راره اسات و از خارای تعاا ی
كار قبیو سر ن یزنار و حسان باودن آن نیاز ،از ایان جهات اسات كاه مشات ل بار
مصلحتی است كه برون تكلیف ،حاصل ن یرود و مصلحت این است كاه باا تكلیاف
كردن ،مكلف را در معرض سودهای بزرگ قرار دهر» (كشف ا راد.)249 ،

درمیان عل ای امامیه اتساق نظر وجود دارد كه جعل احكام برمبنای مصلحت است؛ اما
ع ره سخن در این است كه راه كشف مصا حی كه احكام بر آن مترتب میرود چیسات؟
آیا كارف آن ،خطاب رار است و یا عقل نیز امكان كشف مصلحت را به صورت مساتقل
دارد؟ آنچه میتوانر محل نسوذ عقل در این حوزه بارر ،حسن و قابو افعاال اسات .آخونار
خراسانی قامل است كه صرف حسن و قبو افعال علت تاماه بارای جعال احكاام نیسات و
رناخت اغراض مو ی كه در سلسله علل احكام دخا ت دارد ،در قررت عقل نیست .مارح و
ذم موال بر صرور حسن یا قبیو از جهت عاقل بودن موال است نه جهت مقام مو ویت و تاا
زمانی كه مرح و ذم از جهت مو اویتش نبارار ،كاراف از موافقات غارض و اراده اش یاا
مخا ست غرض و كراهتش ن یبارر .زیرا هر حسنی موافق غرض موال نیست و هر قبیحی
مخا ف غرض او نیست (ا سوامر .)330-334
رهیر صرر نیز قامل است كه به تنهایی ن یتوان با حكام عقال پای باه مصالحت و
مسسره برد او مینویسر:
«آن چه در عا م خارج تجربه رره اسات ایان نكتاه را میرساانر كاه حسان و قابو،
ازمصلحت و مسسره تبعیت ن یكنر .زیرا گاهی مصلحت در قبایو آراكارتر از مسساره
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قریب به ه ین بیان را خواجه نصیرا رین طوسی در متن تجریر االعتقاد و عالمه حلی
در ررح آن دارد .عالمه مینویسر:

65

در آن است در عین حال عقال بر قبحش اتساق نظر دارنر مثل اینكاه كشاتن انساانی
به خاطر به دست آوردن دارومی مخصوص از قلبش كاه ایان دارو دو نسار را از مارگ
نجات میدهر .اگر به تنهایی از منظر مصلحت و مسسره نگریسته رود ،مصلحت ایان
كار بیش از مسساره آن اسات در عاین حاال ه اه ایان قتال را عقاالً نلام و قبایو
میر ارنر .بنابراین حسن و قبو ه یشه تابع مصلحت و مسساره نیسات ،در خیلای از
موارد با مصلحت و مسسره در مصراق متحر و گاهی مختلف میراونر» (دروس فای علام
66
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االصول.)427 ،
(ره)
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آیت اهلل ا عظ ی خومی  ،نیز عقل را قاصر از كشف مالك احكام میدانر .چكیره نظر
ایشان چنین است :علم به وجود مصلحت یا مسسره در فعل ،تابع تعلق امر یاا نهای باه آن
است و برون امر و نهی ،علم به آن م كن نیست؛ از ه ین جهت قاملیم كاه بناابر ماذهب
عر یه بین ادراك مصلحت ملزمه غیر مزاحم در فعل ،یا ادراك مسسره ملزمه غیار مازاحم،
توسط عقل و حكم رار به وجوب یا حرمتش مالزماه اسات و ای صاغرای آن در خاارج
بوجود ن یآیر ،زیرا عقل راهی برای كشف و ادراك مالك واقعی نرارد و ن ایتوانار درك
كنر كه آن مالك مزاحم نرارد (ا سیاض.)70 ،3 ،
مصلحت و حکم حکومتی

كل ه مصلحت در روایات ریعه و فقه در موارد زیادی از آن ناامبرده راره اسات .هار گااه
سخن از والیت و سرپرستی یا اداره اموری است كه رریعت به افراد واگاذار كارده اسات،
مصلحت نیز به ه راه آن ذكر رره است و یاا در بعضای از فروعاات فقهای علات حكام،
مصلحت دانسته رره است؛ مثل اینكه در مكاسب محرمه آمره است اگر غیبات از ماؤمن
موجب جلب مصلحت برای او میرود .از نظر رار یا عقل بار مصالحت حساظ احتارام او
ترجیو دارد و نیز گسته رره است .اگر گستن دروغ به جهت اصالح ذات ا باین بارار جاایز
است (كتاب المكاسب 127 ،1 ،و .)147
اما در اصول فقه ریعه بحث مسصلی از مصلحت به میان نیامره است .اگر چه مصلحت
در اصول فقه مرون ریعه جایگاه چنرانی نرارد ،و ی در اصاول «فق ه الحكوم ة» جایگااه
مه ی دارد.
فقه الحكومة ،مج وعه احكام و قوانینی اسات كاه بارای اداره جامعاه توساط حااكم
اسالمی وضع میرود كه باه آن «حكام حكاومتی» گستاه مایراود .در خصاوص حكام
حكومتی چنرین تعریف ارامه رره است از ج له صاحب جواهر ا كالم ماینویسار« :حكام

«احكام حكومتی ،تص ی اتی است كه و ای امار ،در ساایه قاوانین راریعت و رعایات
موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته ،طبق آنها مقرراتی وضع ن وده به اجارا
در میآورد .مقررات نامبرده الزم االجرا و ماننر رریعت دارای اعتباار میبارار (بررس
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عبارت است از انشاء دستور از طرف حاكم اسالمی نه از طرف خراونر متعاال بارای حكام
ررعی یا وضعی و یا انساذ موضو این دو در چیزی خاص» (جواهرا كالم.)100 ،40 ،
در این تعریف متعلقِ انساذ ،دو چیز است .حكم و موضو و منظور از حكم خاواه حكام
تكلیسی بارر و یا وضعی .فقیه معاصر آیه اهلل مكاارم رایرازی احكاام حكاومتی را احكاام
اجرامی و تنسیذی میدانر آنجا كه مینویسر« :ه انا احكام والیی احكام اجرامای و تنسیاذی
هستنر زیرا این احكام به اقتضای طبیعت مست ه والیت اسات و بازگشات ایان احكاام باه
تشخیص صغریات و موضو ها و تطبیق احكام رر بر آنها و تطبیق آنها بر احكام رر
است» (انوار ا سقاهه.)536 ،1 ،
امام خ ینی(ره) حكم حكومتی را از احكاام او یاه مایدانار (صاحیسه ناور )174 ،20 ،احكاام
حكومتی در محروده مصلحت سنجی حاكم صادر میرونر و فرق آن با دیگر احكاام او یاه
در این است كه احكام حكومتی وصف دام ی بودن را نرارنر و حااكم اساالمی كاه بارون
واسطه و یا با واسطه منصوب از طرف رار میبارر حك ی را صادر میكنر از یك منظار،
از آن جهت كه این حاكم ،حاك یتش ازطرف رار جعل رره این یاك حكام كلای او ای
است و از طرف دیگر با این اختیاری كه پیارا ن اوده و جعال حكام مایكنار ،ایان حكام
حكومتی است .از ه ین جاست كه حاكم غیر معصوم بایر با به كارگیری كاررناسان خباره
و امین ،مصلحتها را در محروده رر تشخیص داده و اقرام به جعل حكم حكومتی ن ایر.
عالمه طباطبامی(ره) سخن رسایی در این خصوص دارد .او مینویسر:

های اسالم .)180 ،

احكام حكومتی صرور و تنسیذران منوط به مصلحت است و در موضاو جاواز صارور
حكم حكومتی ،مصلحت انریشی اخذ رره است .از آنجایی كه اصل و مبنای جعل حاك یت
برای حاكم اسالمی چه معصوم و یا غیر معصوم از طرف رار است ،جعل حكم حكومتی و
تشخیص مصلحت در صرور حكم توسط حاكم خواه برون واسطه و یا با واسطه ،مورد تاییر
رار خواهر بود و اگر احراز مصلحت واقعی توسط حاكم ررط صرور حكم حكومتی بارر،
چون در خیلی از موارد این احراز م كن نیست ،الزمه ایان ساخن ایان اسات كاه حااكم
مبسوط ا یر نیست و تا زمانی كه احراز مصلحت واقعی نكرده است ن یتوانر حكم حكومتی
را صادر كنر زیرا تشخیص مصلحت حاكم غیر معصوم چه بارون واساطه و یاا باا واساطه
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كاررناسان امی ن و خبره م كن است با واقع مصادفت نرارته بارر و به خطا برود اما حاكم
غیر معصوم در حر مقرورات در پی كسب د یل ناهری و حجت ررعی است و باه جهات
اینكه تشخیص او ی ا كاررناسان خبره م كن است به خطا رود مجوزی برای رهاا كاردن
صرور حكم حكومتی ن یبارر .زیرا در این صورت تعطیلی در قسا ت ع ارهای از احكاام
حكومتی بوجود آمره و در كار نظام اسالمی اختالل پریر میآیر بنابراین با توجه به مباانی
اصو ی بایر گست كه اگر تشخیص مصلحت حاكم غیر معصوم ،مستقیم و یا غیار مساتقیم
اگر به واقع اصابت ن ود منجزیت و در صورت عرم اصابت با واقع برای او معذریت بوجاود
خواهر آورد.
از ه ین جهت ،احكام صادره بر مبنای تشخیص مصلحت از جانب حاكمِ اسالمی غیر
معصوم ،نظیر سایر احكام دارای اعتبار بوده و تخلف از آن ناه تنهاا در چاار چاوب قاوانین
موضوعه دارای مجازات بوده بلكه موجب كیسر اخروی نیز خواهر بود.
در ه ین راستا است كه بحث اك ال «ا ْیوْمَ أَكْ َلْتُ َكُمْ دینَكُمْ» (مامره ،)3 ،قابال طارح
است؛ چرا كه با جعل والیت برای امیرمومنان علای( ) و اماماان پاس از او فقیهاان عصار
غیبت ،امت اسالم در هیچ برههای در بالتكلیسی به سر ن یبارد و در حاوزههاای مختلاف
نیازهای سیاسی ،اجت اعی ،فرهنگی ،اقتصادی و… حاكم اسالمی با جعل حكم حكاومتی
مطابق با ررایط زمان و مكان در چارچوب احكام رریعت ،جامعه اساالمی را اداره خواهار
ن ود؛ در غیر این صورت جامعه اسالمی در عرصه تغییرات رگرفی كه جواماع انساانی باا
آنها مواجه هستنر و تغییر و تبرل موضوعات كه به صورت مست ر صورت میگیرد ،دچاار
نوعی ایستایی و یا عقب افتادگی رره و اداره جامعه بزرگ اساالمی دساتخوش معضاالت
خواهنر رر .بر این اساس ،بنیان گذار ج هوری اسالمی میگویار« :هایچ ع لای از فارد و
جامعه نیست مگر اینكه مذهب اسالم بر آن حك ی قرار داده است( ».صحیفه نور.)168 ،4 ،
برای مصلحتهای ثابت حكم ثابت و دام ی قرار داده رره است و برای مصلحتهای
متغیركه مصلحتهای حكومتی غا باً از این نو میبارر ،حكم متغیر قرار داده رره است و
این امر با جاودانگی ثبات احكام دین اسالم ه اهنگی دارد .آنجاا كاه اماام صاادق( ) مای
فرمایر« :حالل محمد حالل الی یوم القی مة و حرامه حرام ابداً الی یوم القی مة» (اصاول
كافی ،58 ،1 ،حریث  .)19این روایت اراره به احكام ثابتی دارد كه مصلحت آن در ه ه زمآنهاا
و مكآنها جاری است اما مصلحتهای حكومتی در موارد بسایاری ،نسابی باوده و پایارار
نیستنر از ه ین جهت احكام بر خاسته از آن مصلحتها نیز متغیر میبارنر.

كنر و ی از كالم او این گونه استنباط میرود كه این بحث در دیگر ابواب فقاه نیاز قابال
تسری است .او با طرح مْطقة الفراغ میگویر :از این منظر ،اقتصاد اسالم دو جانب دارد از
یك جانب احكام ثابت و غیر قابل تغییر است و از جانب دیگر مْطقة الفراغ است كه قانون
گذاری در این جانب به دو ت یا و ی امر واگذار رره است كه بر اساس اهراف كلی اقتصاد
اسالمی و به توجه به اقتضای زمان به جعل حكم اقرام مین ایر  ...در زمان رسول خرا
تامین مْطقة الفراغ از جانب ایشان از جهت عنوان والیت امر بوده و نه از جهات نباوت و

(ص)
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بر این اساس احكام ثابت ،تابع فطرت و غیار قابال تغییار و نساخ دانساته راره انار؛
برخالف احكام حكومتی كه مقطعی و به حسب مصلحت وقت است .در مسیر زنرگی واقعی
انسان كه به سعادت و خوش بختی حقیقی او میانجامر ،راهای وجاود دارد كاه طبیعات و
فطرت به سوی آن هرایت میكنر و بر اساس مصا و و منافع واقعی كاه مطاابق اقتضاای
آفرینش انسان و جهان میبارر ،پایه گذاری رره ،خواه با خواستهای عواطف و احساسات
تطبیق بپذیرد و خواه نپذیرد .زیرا عواطف و احساسات بایر پیرو طبیعت و فطرت بارار ،ناه
این كه طبیعت و فطرت تابع عواطف و احساسات بارر .جامعه بشری بایر زنرگی خود را بر
اساس واقع بینی بنا كنر نه بر پایه رزان خرافه پرستی و ایره آلهای فریبنره و احساسات و
ه ین است فرق مابین قوانین اسالمی و قوانین مرنی .زیرا قوانین اجت اعی مع او ی پیارو
خواست اكثریت افراد جامعه میبارر و ی قوانین اسالمی بر وفق هرایت طبیعت و فطرت و
نشان دهنره اراده خرای متعال است و از ه ین جا است كه قرآن كریم حكم و تشریع را در
انحصار ساحت كبریای خراونر میدانر« .إِنِ ا ْحُكْمُ إِالّ ِلّهِ» (یوساف« ،)40 ،وَ مَنْ أَحْسَنُ مِانَ
ا لّهِ حُكْ ًا ِقَوْمٍ یوقِنُونَ» (مامره( ،)50 ،معنویت تشیع.)111 ،
آنچه كه از این سخن برست میآیر آن است كه حاكم اسالمی در چارچوب مصلحت و
با راهن ای طبیعت و فطرت كه مخلوق خراونر هستنر به جعل احكام میپاردازد كاه ایان
نظریه رباهتی با نظریه حقوق طبیعی دارد كه در بین حقوق دانان غربی طرفراران زیاادی
دارد و ع ره نظر بر این است كه قوانین موضوعه بایر ریشاه در طبیعات و فطارت داراته
بارنر در مقابل این نظریه ،نظریه حقوق تحققی مطرح است كه قانونگذار خود را ملازم باه
پیروی از راهن اییهای طبیعت و فطرت ن یدانر.
آیت اهلل رهیر صرر برای تبیین حوزهای كه حاكم اسالمی اختیار جعال احكاام را دارد
تعبیر به «مْطقة الفراغ» ن وده است .او این بحث را درقس ت مباحث اقتصادی مطرح می
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تبلیغ احكام ،بنابراین آنچه كه به عنوان و ی امر بیان كرده فی نسسه احكام دام ای اساالم
نیستنر  ...مكتب اقتصادی اسالم برای اجرایی ررن نیاز به نظام حكومتی دارد كاه حااكم،
آن اختیارات رسول اكرم(ص) را به عنوان و ی امر دارته بارر در غیار ایان صاورت مكتاب
اقتصادی اسالم به مرحله ع ل و اجرا ن یرسر» (اقتصادنا.)378 – 379 ،
توضیو این كه اگر مساملی است كه حكم آن با دگرگونی رارایط مختلاف و اوضاا
زمانی و مكانی تغییر مییابر ،جعل قوانین در خصوص آن به عهره و ی امر مسل ین اسات.
این منطق پویای قوانین از طبیعات تحارك و تجاارب تارریجی پاارهای از ماوارد احتیااج
انسآنها و روابط اجت اعی آنها نشتت میگیرد و نبودن حكم صریو در خصوص آن د یال
بر نقصان قوانین یا اه ال رریعت از بیان حكم برخی موارد نیست .بلكه بارعكس ،نشاان
فراگیری و قررت تشریع ،پا به پای ادوار مختلف زمان است ،زیرا منطقاه ماورد بحاث باه
نوعی كه ناری از نقص ی ا اه ال بارر رهاا نشاره بلكاه احكاام آن تحریار گشاته و هار
حادثهای حكم اصلی و كلی آن بیان گردیره و به و ی امر نیز اختیار داده رره كه به حسب
صالحریر و ررایط درباره آن از احكام ثانویه استساده كنر .منطقه یاد رره رامل موارد ذیل
است:
 -1موارد اباحه و ارتباطات كه در ركل او یه قانونی آن اجاازه و رخصات داده راره و
و ی امر میتوانر اگر مصلحت برانر آن را محرود سازد.
 -2مواردی كه و ی امر مسل ین به عناوان والیتای كاه دارد باه محارود سااختن آن
تكلیف رره است ماننر محرود ساختن ان چه از مجازاتها و تعزیارات رارعی در قاوانین
كیسری اسالمی به ا و تسویض گردیره و مثل استساده از اختیارات سیاسی و قانونی و امكانات
ما ی جهت حسظ نظام سیاسی و اقتصادی و نظامی و باال بردن سطو مایحتااج و معیشات
مردم.
 -3در موارد استثنایی كه ضرورتهای خاص در آن مسروض است و ایجاب میكنر
كه به عنوان ثانوی یا مصلحت دیگر اسالمی ،كه از مصلحت حكم او یه مهم تر است از
حكم اصلی صرف نظر گردد .گرچه حكم در اصل رر  ،ثابت و ا زامی بارر ،اهم را بر
مهم مقرم میدارد( ».هار ی راهرودی ،حكومت اسالم).
تشخیص اهم و مهم و ترجیو اهم بر مهم یكی از عناصر مهم اداره جامعه اسالمی
است كه برون آن ،در بعضی از موارد ضربات جبرانناپذیری را به جامعه وارد خواهر ن ود.
مثالً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسالمی است ،حاكم میتوانر موقتاً جلو حج
رفتن مردم را بگیرد و یا اگر ن از اول وقت موجب ح له در ن به صف شكریان اسالم

میرود ،حاكم و فرمانره میتوانر جلو این ن از را بگیرد .تشخیص این مصلحتها نه تنها
در حیطه اختیار و ی امر مسل ین است بلكه در سطوح پایینتر نیز كارگزاران منصوب از
طرف و ی امر میتواننر بعر از احراز اهم ،مهم را كنار بگذارنر .حتی این حكم در زنرگی
فردی افراد نیز جاری است .اگر كودكی در حوض خانه ه سایه در حال غرق ررن است،
در اینجا رریعت ،مصلحت سنجی و تشخیص مورد اهم از مهم را به عهره مكلف واگذار
ن وده و غصب را كه دارای مالك مهم است مرتكب رره و جلوی غرق ررن طسل و
نجات او كه دارای مالك اهم است ،انتخاب ن ایر .تقریم اهم بر مهم نه تنها مالك
ررعی دارته بلكه ریشه عقالنی دارد و رایر بتوان آن را جزء مستقالت عقلیه ر رد.

امام خ ینی(ره) معتقرنر كه و ی فقیه به استناد حریث «ا سقها حصون االسالم»

(اصول كافی،

 )38 ،1حافظ نظام و احكام اسالم میبارر ،والیتش به اعتبار نص احتجاج كه از والیت
امام معصوم( ) جعل میگردد ،ه اننر والیت پیامبر(ص) و امام معصوم( ) مطلقه و عام است.
بر این اساس فقیه دارای حكومت والیتی ،بر مبنای اختیاراتی كه برای صیانت از نظام و
جامعه اسالمی دارد ،احكامی را وضع مین ایر كه تحت عنوان احكام او یه یا ثانویه قرار
ن یگیرد مثل این كه و ی فقیه حكم ن ایر كه افراد ،در سن خاصی ا زاماً و اجباراً به
جبههی جنگ اعزام گردنر .این احكام كه در چارچوب احكام او یه یا ثانویه جای ن یگیرنر
و به اعتبار مقام و منصب والیت وضع میرونر ،ض ن آن كه فراتر از احكام فرعیه ا هی
قابلیت جعل دارنر ،بر آنها نیز مقرم میبارنر (مح ری گیالنی ،احكام اسالم ،ص .)60 -65
والیت مطلقهای كه خراونر به پیامبر اكرم(ص) واگذار ن وده است از اهم احكام ا هی
است كه در دیرگاه امام بر ج یع احكام فرعیهی ا هی مقرم است .امام خ ینی(ره) میگویر:
«حكومت كه رعبهای از والیت مطلقه رسول اهلل(ص) است یكی از احكام او یه اسالم
است و مقرم بر ت ام احكام فرعیه حتی ن از و روزه وحج است (صحیسه نور.)170-171 ،20 ،
در دیرگاه امام خ ینی(ره) ت ام اختیاراتی كه رسول اكرم(ص) و ام ه( ) در امور حكومت و
سیاست دارتنر ،فقیه نیز آنها را دارا میبارر .ایشان فرق گذارتن بین این سه را معقول
ن یدانر (كتاب ا بیع .)471 ،2 ،وه چنین قامل است كه والیت فقیه و حكم حكومتی از احكام
او یه است تا جامی كه احكام حكومتی بر سایر احكام ،حاكم و مقرم است(صحیسه نور،20 ،
.)174
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تأکید بر مصلحت در دیدگاه امام خمینی

(ره)
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پاسخهایی كه امام(ره) به برخی مبادی اجرایی برای حل مشكالت اجت اعی دادهانر
حاكی از آن است كه ایشان اع ال والیت را تا جایی میدانر كه مصلحت نظام اقتضا دارد،
چه به حاظ تنظی ات كلی امور و ضرورت حسظ مصا و یا دفع مسسرهای كه بر حسب
احكام ثانویه به طور موقت بایر اجرا رود و در واقع مربوط به اجرای احكام و سیاستهای
اسالم و جهاتی است كه رار مقرس راضی به ترك آنها ن یبارر.
در پاسخ به اینكه «آیا میتوان برای واحرهایی كه از امكانات و خرمات دو تی و
ع ومی ماننر آب ،برق ،تلسن ،سوخت ،ارز ،مواد او یه ،بنرر ،جاده ،اسكله ،سیستم اداری،
سیستم بانكی و غیره به نحوی از انحاء استساده مین اینر ،اعم از اینكه این استساده از
گذرته بوده و است رار دارته بارر یا به تازگی به ع ل آیر ،درازای این استساده ،رروط
ا زامی را مقرر ن ود؟» امام خ ینی(ره) میفرماینر كه «در هر دو صورت ،چه گذرته و چه
حال ،دو ت میتوانر رروط ا زامی را مقرر ن ایر» (صحیسه نور.)163 ،20 ،
در یك نگاه ع یق در پاسخ امام(ره) دو نكته استخراج میرود :نكته اول آن كه در
حقوق خصوصی میتوان با به كارگیری رروط ض ن عقر ،تعهرات و ا زاماتی را بر طرف
مقابل تح یل ن ود و نكته دوم آن است كه حكومت اسالمی دارای اختیارات وسیعی می
بارر كه در ج یع موارد تحت سلطه ،میتوانر مقررات ا زام آور وضع ن ایر .امام(ره) در این
خصوص میفرماینر« :آن چه گسته رره است كه رایع است مزارعه و مضاربه و امثال
آنها با آن اختیارات از بین خواهر رفت ،صریحاً عرض میكنم كه فرضاً چنین بارر ،این
از اختیارات حكومت است» (صحیسه نور.)170 ،20 ،
امام(ره) مصلحت نظام را به انرازهای مهم میدانر كه چه بسا نادیره انگارتن آن
موجب این پنرار گردد كه قوانین اسالم قادر به اداره جامعه نیست .این نكته در نصیحت
پررانه ایشان به اعضای رورای نگهبان قانون اساسی به چشم میخورد ،آنجا كه اعضای
رورا در تتییر مصوبات مجلس رورای اسالمی دچار نوعی سخت گیری رره و علی
ا ظاهر عنصر مصلحت را كم رنگ تصور میكردنر ،امام(ره) فرمودنر:
«تذكر پررانه به اعضاء رورای نگهبان میدهم كه خودران قبل از این گیرها،
مصلحت نظام را در نظر بگیرنر ،چرا كه یكی از مسامل بسیار مهم در دنیای پر
آروب كنونی ،نقش زمان و مكان در اجتهاد و نو تص یمگیریها است ،حكومت،
فلسسه ع لی برخورد با ررك و كسر و معضالت داخلی و خارجی را تعیین میكنر و
با این بحثهای طلبگی مرارس كه در چار چوب تئوریهاست نه تنها قابل حل
نیست كه ما را به بن بست میكشانر كه منجر به نقض ناهری قانون اساسی می-
گردد .ر ا در عین این كه بایر ت ام توان خودتان را بگذاریر كه خالف ررعی

صورت نگیرد ا و خرا آن روز را نیاورد ا بایر ت ام سعی خودتان را بن اییر كه خرای
ناكرده اسالم در پیچ و خمهای اقتصادی ،نظامی ،اجت اعی و سیاسی ،متهم به عرم
قررت ادارهی جهان نگردد( ».صحیسه نور.)61 ،21 ،

«احكام ا هی خواه احكامی كه مربوط به امور ما ی و یا سیاسی و یا حقوقی منسوخ
نشرهانر بلكه تا قیامت باقی هستنر و نسس بقای آن احكام ،اقتضای وجود حكومتی
را دارد كه سیادت قانون ا هی را حسظ ن وده و اجرای آن را ض انت كنر و اجرای
احكام ا هی بجز تتسیس حكومت ،م كن نیست .تا اینكه هرج و مرج ایجاد نشود.
ه چنین حسظ نظام از واجبات تتكیره رره است و اخالل امور مسل ین از امور
ناپسنر است ،حسظ نظام و دوری از هرج و مرج م كن نیست مگر بوجود وا ی و
تشكیل حكومت» (امام خ ینی ،ا بیع.)461 ،2 ،

با دقت در كالم امام خ ینی(ره) این نكته استنباط میرود كه حكومت وسیلهای برای
اجرای احكام ا هی میبارر و نبود آن موجب هرج و مرج و اختالل امور مسل ین و وجود
آن موجب اجرای احكام ا هی و بر قراری نظم میبارر.
حکم اولی ،حکم ثانوی ،حکم حکومتی و مصلحت

بنابر آنچه كه فقها در خصوص حكم او ی و ثانوی گستهانر این معنا برست میآیر كه حكم
او ی حك ی است كه بر افعال و ذوات با در نظر گرفتن عناوین او ی آنها مترتب میرود
مثل وجوب ن از نهر و حرمت خوردن گورت خوك .اما حكم ثانوی حك ی است كه بار
موضوعات با وصف اكراه ،اضطرار ،اجبار و عناوین عارضی دیگر بار مایراود مثال جاواز
افطار روزه رمضان برای كسی كه مكره و یا مضطر به خوردن گردد .علت نامگذاری چنین
حك ی به ثانوی بریند یل است كه درطول حكم واقعیاو ی قرار دارد (اصاطالحات االصاول،
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آنچه از سخنان حضرت امام استساده میرود این است كه ت ام مصلحت انریشیها
برای حسظ نظام اسالمی است و حسظ نظام در دو حوزه قابل تصور است :نخست منظور از
حسظ نظام ،پاسراری از حاك یت اسالمی و جلوگیری از آسیب به آن به دست در نان
است كه در تعبیرهای فقها به عنوان « حسظ بیضه اسالم» آمره است .میرزای نامینی تعبیر
به «تحسظ از مراخله اجانب و تحذر از حیل مع و ه در این باب و تهیه قوه دفاعیه و
استعرادات حربیه» ن وده است (میرزای نامینی.)5 ،
و در معنای دیگر ایجاد نظم در جامعه و سامان دادن سازمآنها و نهادهای حكومتی
و جلوگیری از اغتشاش و از هم گسیختگی و هرج و مرج ،موجبات حسظ نظام است .امام
خ ینی(ره) این معنا را از فلسسههای تشكیل حكومت میدانر .او مینویسر:
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از منظری دیگر ،او ویت و ثانویت اموری نسبی هستنر .وقتی حك ی بر عنوانی از
موضوعات بار میرود ،اگر برون عنایت و نظر به عنوان دیگری حاظ رود ،آن را حكم
او ی مینامنر؛ اما چنانچه حكم یك عنوان كه بر ذاتی رفته است ،با عنایت و فرض این
كه عنوان دیگری نیز بر ه ین ذات وجود دارد ،بار رود ،آن حكم ثانوی است ،مثالً وضو
یك عنوان ررعی است كه حكم نسسی آن استحباب و حكم غیری آن وجوب است ذات
رستن دست و صورت و مسو سر و پا ،ه راه قصر عنوان وضو ،به عالوه نیت قربت ،یا
برون آن ،بنابر اختالفی كه در این مورد هست ا ذاتی است كه عنوان ررعی وضو بر آن
رفته است ،اكنون اگر وضویی برای مكلسی ضرری یا حرجی بارر عنوان ضرر و حرج كه با
عنایت و نظر به عنوان وضو و در طول آن حاظ میرود ،عنوان ثانوی وضو خوانره می
رود كه حكم جواز ترك یا حرمت ارتكاب را برای آن ذات ،به دنبال خود میآورد»
(مبانی حكومت اسالمی از دیرگاه امام خ ینی(ره).)327 ،7 ،
امام خ ینی(ره) قامل است كه والیت فقیه و حكم حكومتی از احكام او یه است
(صحیسه نور .)170 ،20 ،یكی از فقیهان معاصر در تبیین اینكه حكم حكومتی از احكام او یه
است ،چنین مینویسر:
اقتضای والیت ،از اعتبار افكنرن اعتبار رخص و یا امت تحت سرپرستی است.
یعنی هر گاه تحت سرپرستی ،رخص بارر ،اقتضای والیت از اعتبار انراختن
رضایت و اختیار او ،به كلی و در ت ام چیزهایی است كه به وی تعلق دارد و هر گاه
تحت سرپرستی امت بارر ،الزمه آن ،از اعتبار افكنرن اختیار ت ام این امت ،در
چیزهایی است كه به مصا و جامعه و امت بر میگردد» (مؤمن ،مجله فقه اهل بیت( ) ،ش 5
و .)77 ،6

از دیرگاه این محقق و بعضی از محققان دیگر احكام حكومتی كه از سوی دست
انرركاران برای برقراری نظم و تتمین مصلحت ع ومی وضع میگردد و دارای تراوم نسبی
هم ،است و به صورت رس ی در كشور اجرا میرود از احكام او یه به ر ار میرود .این
گونه احكام ،به نوعی مصراق «حوادث واقعه» یا «مصا و مقتضیه» و هم چنین از احكام
متغیره به ر ار میرونر كه بستگی به ررایط زمان دارنر و قابل تغییر میبارنر (معرفت،
مح رهای ،والیت فقیه.)174 ،

از عبارات برخی از فقها استساده میرود كه حكم حكومتی از سنخ احكام ثانوی است
(مجله حوزه ،ش  )89 ،49و رهیر آیت اهلل سیر مح ر باقر صرر با صراحت بیشتری بر این
نكته تتكیر دارد كه احكام حكومتی از سنخ احكام ثانویه است (اقتصادنا ،ترج ه اسپهبری،2 ،

.)332

عرهای نیز بر این باورنر كه احكام حكومتی نه از احكام او یه محسوب میرود و نه از
احكام ثانویه ،از این منظر ،مقام والیت از احكام او یه است و ه ان طور كه «ا نَّبِی أَوْ ى
بِا ْ ُؤْمِنینَ» (احزاب« ،)6 ،وَأَقیمُوا الصَّالةَ» (بقره )43 ،و «وَ آتُوا الزَُّ ةَ» (بقره )83 ،از عناوین

مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسالمی

او یه هستنر جعل والیت مطلقه برای رسول اهلل و بعر از ایشان برای ام ه معصومین( ) و
بعر از آن به نص خبر احتجاج «و اما ا حوادث ا واقعه فارجعوا ا ی رواه حریثنا »...برای عل ا
و فقها نیز او یه است  ...حك ی كه او (و ی امر) انشاء میكنر م كن است ،نه حكم او ی
ا هی بارر و نه تحت عناوین ثانویه قرار گیرد .مثالً و ی امر مسل ین تشخیص میدهر كه
افراد جوان ،در فالن سن ،بایر اجباراً به سربازی برونر .این امر نه تحت عنوان حكم او ی
واقع میرود و نه حكم ثانوی .بنابر این از آنجا كه احكام والیی حكومتی حكم وضعی
است كه خرای سبحان وضع ن وده و برای رسول اهلل(ص) قرار داده است ،ذا از این حكم
والیی م كن است حكم وضعی بعث و زجرهایی صادر رود كه این بعث و زجرها ،تحت
هیچ یك از عناوین او یه یا عناوین ثانویه واقع نشونر» (مجله رهن ون ،ش.)63 ،2
تساوت اساسی حكم حكومتی با حكم او ی و ثانوی در جاعل است .جعل حكم
حكومتی برست حاكم مسل ین است؛ اگر چه حاكم غیر معصوم بارر ،اما جعل حكم او ی
و ثانوی برست رار است .نكته قابل توجه این است كه گرچه جعل والیت برای حاكم
یك حكم او ی است اما احكام حكومتی كه از طرف حاكم اسالمی صادر میرود ن یتوانر
جزو احكام او یه بارر .از طرف دیگر هر گونه حك ی كه در رابطه با رخرادی گذرا یا به
جهت رفع غامله و پیش آمری صادر میگردد و ماننر فتوای تنباكو و ماننر آن كه جنبه
رس یت و قانونی پیرا میكنر و با رفع غامله خود به خود ملغی میگردد ،از احكام ثانویه
خواهر بود كه با پایان یافتن مقتضی آن ،حكم صادر رره نیز پایان مییابر ،ماننر تجویز
برخی از كارها به جهت حا ت اضطرار ،كه با پایان یافتن ررایط اضطراری ،تجویز مزبور
خود به خود ملغی خواهر رر (معرفت ،مح ر هادی ،والیت فقیه.)174 ،
اگر مصلحت ناری از حكم حكومتی به مرحله ضرورت برسر در این صورت حكم
حكومتی از احكام ثانویه ر رده میرود .از این رو میتوان گست بین حكم حكومتی و
حكم ثانویه رابطه ع وم و خصوص من وجه است و در بعضی از موارد هم مصراق حكم
حكومتی و هم مصراق حكم ثانویه است .مواردی هم هست كه احكام ثانویه جرا میرود،
اصالً مصلحت در آن نیست؛ بلكه به خاطر مسامل حرج ،ضرر ،نظم و نظایر اینها است.
مواردی هم هست كه صرفاً مصلحت است (مبانی فقهی حضرت امام خ ینی(ره).)220 ،14 ،اگر
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بخواهیم مرزبنری رسافی بین حكم او ی و ثانوی و حكم حكومتی ارامه دهیم بایر بگوییم
احكام او یه توسط رار بر اساس مصلحتهای كلی و دای ی و احكام ثانوی بر اساس
ضرورت جعل میگردنر .اما احكام حكومتی مبتنی بر مصلحتهای جامعه صادر میگردنر.
صرور حكم حكومتی ،منوط به وجود مصلحت اسالم و نظام مسل ین است و الزم نیست
یكی از عناوین ثانوی نظیر عسر و حرج و یا اضطرار و یا اختالل نظام پیش آیر .مصلحت
نظام مبنای حكم حكومتی است هر چنر یكی از عناوین ثانوی در میان نبارر.
امام خ ینی(ره)درسالهای نخست پیروزی انقالب در مواردی حق صرور حكم
حكومتی و وضع قوانین منافی با ناهر رر را به مجلس رورای اسالمی تسویض ،و برای
رعایت احتیاط و محكم كاری بیشتر ،وضع چنین قوانینی را منوط به عناوین ثانوی نظیر
«اختالل نظام» و « ضرورت» و «حرج» كردنر .گرچه به حاظ فقهی صرور حكم
حكومتی را متوقف بر این عناوین ن یدانستنر و آن را از احكام او ی اسالم میر ردنر
(صحیسه نور.)188 ،
تتكیر بر اینكه حكومت از احكام او یه اسالم است ،درسالهای آخر ع ر با بركت
ایشان رو به فزونی گرفت و به طور مشخص ،مصلحت نظام را مبنای صرور حكم
حكومتی معرفی ن ودنر .مصلحت نظام با عناوین ثانوی ،نظیر اختالل نظام ،و ضرورت و
عسر و حرج تساوت آركاری دارد .از این رو مج ع تشخیص مصلحت نظام به عنوان
نهادی مشورتی جهت تشخیص مصا و و یاری رسانرن به و ی فقیه برای صرور حكم
حكومتی تشكیل رر و تشخیص مبنای صرور احكام حكومتی به این نهاد واگذار و
تسویض رر (واعظی ،اح ر ،حكومت اسالمی.)214 ،
مج ع تشخیص مصلحت نظام برای مهیا كردن زمینه برای حكم حكومتی است و از
حاظ اینكه «والیت فقیه و حكم حكومتی از احكام او یه است» و «حكومت كه رعبهای
از والیت مطلقه رسول اهلل(ص) است یكی از احكام او یه است و مقرم بر ت ام احكام فرعیه،
حتی ن از و روزه و حج است» (صحیسه نور ،)170 ،20 ،اوالً تص ی ات آن مقرم و حاكم بر
رورای نگهبان است (ه ان )457 ،و ثانیاً اعضای ثابت و متغیر آن را اختصاصاً فقیه حاكم
تعیین میكنر.
مج ع تشخیص مصلحت نظام ،ه اننر رورای نگهبان نهاد مستقل قانونگذاری
نیست .بلكه مسیر قانونگذاری در نظام ج هوری اسالمی ایران چنان طراحی رره است
كه ه ه قوانین بایر در مجلس رورای اسالمی طرح و تصویب گردد ،اگر مصوبه مجلس
با انهار نظر منسی رورای نگهبان مواجه رر ،برای اصالح به مجلس بر میگردد .مجلس

نتیجهگیری

مصلحت به معانی متعرد آمره است كه معنای مورد نظر ایجاد نظم و اعترال و رفع نقص
و در مقابل آن مسسره است .از دیرگاه فقهای عامه و خاصه مصلحت ،نقش اساسی در
تشریع احكام دارد گرچه در وسعت این نقش توافقی وجود نرارد .احكام حكومتی كه توسط
حاكم اسالمی صادر میرونر در محروده مصلحت سنجی حاكم جعل میگردنر و چون
مصلحت جامعه اسالمی در حال تغییر است؛ از این جهت وصف ثبات و دام ی بودن را
نرارنر .اگر حاكم اسالمی غیر معصوم است بایر با به كار گیری كاررناسان خبره و امین،
مصلحتها را در محروده رر تشخیص داده و اقرام به جعل حكم حكومتی ن ایر .احكام
حكومتی ،تص ی اتی است كه و ی امر ،در سایه قوانین رریعت و رعایت موافقت آنها به
حسب مصلحت وقت گرفته ،طبق آنها مقرراتی وضع ن وده ،به اجرا در میآورد.
احكام حكومتی صرور و تنسیذران منوط به مصلحت است و در موضو جواز صرور
حكم حكومتی ،مصلحت انریشی اخذ رره است .در رریعت اسالم برای مصلحتهای
ثابت حكم ثابت و دام ی قرار داده رره است و برای مصلحتهای متغیر كه مصلحتهای
حكومتی غا باً از این نو میبارر ،حكم متغیر قرار داده رره است و این نحوه تشریع
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پس از نظر مجرد آن را به رورای نگهبان برگردانر .آنگاه چنانچه الزم تشخیص داده رر
برای اصالح نهایی به رورای تشخیص مصلحت ارجا گردد (صحیسه امام ،ج .)202 ،21
حضرت امام در پیامی به مج ع تشخیص مصلحت تتكیر كردنر« :تنها در مواقعی كه
بین مجلس و رورای نگهبان اختالف است به ه ان صورتی كه در آیین نامه مصوب آن
مج ع طرح رره بود ،ع ل گردد زیرا هیچ مست های آنچنان فوریتی نرارد كه برون طرح
در مجلس و نظارت رورای نگهبان مستقی اً در آن مج ع طرح گردد»(.ه ان.)217 ،
برین ترتیب در نظریه حكومتی امام خ ینی(ره) و بر اساس قانون اساسی ج هوری
اسالمی ایران ،مجلس رورای اسالمی از اركان اصلی نظام ج هوری تلقی میرود كه
اع ال قوه مقننه از طریق آن تصویب و انجام مییابر و چنانچه مجلس بنا به نیازهای
قانونی كشور قوانینی را تصویب كرد و رورای نگهبان در مقام انجام ونایف قانونی خود،
تشخیص داد كه مصوبات مجلس مغایر با رر یا قانون اساسی است و مجلس به هنگام
بررسی مجرد آن مصوبه با استناد به مصلحت بر مصوبه خود اصرار ورزیر ،تشخیص نهایی
به عهره مج ع تشیخص مصلحت نظام واگذار گردیر تا در چارچوب مصلحت ،مصوبه
مجلس را تتییر و اجرایی ن ایر (فیرحی ،نظام سیاسی و دو ت در اسالم.)257 ،
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نشان فراگیری و قررت تشریع ،پا به پای ادوار مختلف زمان است.
مصلحتانریشی یا مصلحت كرداری رابطه مستقیم با حسظ نظام اسالمی دارد؛ حسظ
نظام اسالمی در دو حوزه قابل تصور است .در حوزه نخست پاسراری از حكومت اسالمی
و صیانت آن از هجوم در نان است كه در تعبیرهای فقها به«حسظ بیضه اسالم» آمره
است و در حوزه دیگر تتسیس سازمآنها و نهادهای حكومتی و ایجاد نظم و امنیت در
جامعه است كه موجب حسظ نظام میگردد .تشكیل حكومت وسیلهای برای اجرای احكام
ا هی میبارر كه نبود آن موجب هرج و مرج و اختالل امر مسل ین و وجود آن موجب
اجرای احكام ا هی و برقراری نظم میبارر .مصلحت انریشی در چارچوب رریعت برای
حسظ نظام اسالمی است ونظام اسالمی برای اجرای احكام ا هی است.
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منابع
 ابن منظور ،لسان العرب18 ،جلر ،جلر اول ،بیروت ،دار احیاء ا تراث ا عربی1416 ،ق. اح ری میانجی ،علی ،مکاتیب الرسول ،قم ،یس.1363 ،-

آقا بزرگ تهرانی ،مح ر محسن ،ال ریعة الی اصول الشریعة ،انتشارات اس اعیلیان ،قم ،بی تا.

-

االنصاری ،ا شیخ مرتضی ،كتاب المکاسب ،مؤسسة الْعم َ ،بیروت 1990 ،م.

 بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی ،جلر  ،7مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خ ینی ،قم، 1374ها .ش.
 بستانی ،معلم بطرس ،محیط المحیط ،بیروت ،مكمبة لبْ َ 1987 ،م.-

بالذری ،فتوح البلدان ،بیروت ،دارالكمب العلمیة 1987 ،م.

-

بوطی ،مح ر سعیر رمضان ،ضوابط المصلحة ،دمشق ،ا رار ا تحرة1412 ،ق.

-

بیهقی ،اح ر ،السنن الکبیر (السنن الکبری) ،دارالمعرفة ،بیروت1992 ،م.

-

ا توحیری ا تبریزی ،ا یرزا علی ،مصب ح الفق هة ،الطبعة الرابعة ،مؤسسه انصاریان قم 1417 ،ق،

جلر  1و .5
 جعسری نگرودی ،مح ر جعسر ،ترمینولوژی حقوق ،تهران ،گنج دانش 1376 ،ش. جعسری ،مح ر تقی ،جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسالمی ،مجله حوزه ،ر اره .49-

ا حر ا عاملی ،مح ربنا حسن وس ئلالشیعة ،الیتحصیلمس ئلالشریعة ،بیروت ،دار احیاء ا تراث

ا عربی.
-

حكیم ،سیر مح ر تقی ،اَّصول الع مة للفقه الممق رَ ،مؤسسه آل بیت( ) ،قم.

 ا حلی ،حسن (عالمه حلی) ،كشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،بیروت ،مؤسسه االعل ی 1399ق.
 ا خراسانی ،مح ر كانم ،الفوائد (تت ه كتاب حاریه كتاب قوامر االصول) ،قم ،مكمبة بصیرتی.-

ا خ ینی ،ا سیر روح اهلل ،كتاب البیع ،انتشارات اس اعیلیان ،قم 1368 ،ها .ش.
خ ینی ،روح اهلل ،صحیفه نور ،مركز مرارك فرهنگ انقالب اسالمی ،تهران.1369 ،
صرر ،ا سیر مح ر باقر ،اقتصادنا ،بیروت ،دار ا تعارف1408 ،ق.
صرر ،ا سیر مح ر باقر ،دروس علم االصول ،بیروت ،دارا كتاب ا لبنانی 1980 ،م.
صرر ،سیر مح ر باقر ،اقتصادنا ،ترج ه  .اسپهبری ،بی جا ،بی نا ،بی تا.
ا صروق ،مح ر ،علل الشرایع ،بیروت ،مؤسسه االعل ی ل طبوعات 1408 ،ق.
ا صروق ،مح ر ،من ال یحضره الفقیه ،تهران دار ا كتب اَّسالمیة 1390 ،ق.

-

ا طوسی ،مح ر ،االستبصار فیما اختلف من االخبار ،تهران ،دارالكمب اَّسالمیة.1363 ،

 ا طوسی ،مح ر ،تهذیب االحکام ،تهران ،دارا كتب االسالمیه.1365 ، ع یر زنجانی ،عباسعلی ،مصاحبه درباره احکام و منابع فقهی و تحوالت زمانی و مکانی،مج وعه آثار كنگره برسی مبانی فقهی حضرت امام خ ینی(ره) ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خ ینی ،قم،
 1374ها .ش ،جلر .14
 غزا ی ،ابو حامر ،المستصفی من علم االصول ،بیروت ،مؤسسه ا رسا ه1417 ،ق. -ا سیاض ،مح ر اسحاق ،محاضرات فی اصول الفقه( ،تقریرات درس آیة اهلل ا عظ ی خومی،
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 صرامی ،سیف اهلل ،مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) ،مج وعه آثار كنگرهبررسی مبانی فقهی حضرت امام خ ینی ،جلر  ،7مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خ ینی ،قم.
 طباطبامی ،مح ر حسین ،بررسیهای اسالمی( ،به كورش هادی خسرو راهی) ،قم دارا تبلیغاالسالمی ،بی تا.
 -ا طباطبامی ،مح ر حسین ،معنویت تشیع (مقا ه والیت و رهبری).

نجف مطبعة نجف 1385 ،ق.
 فیرحی ،داود ،نظام سیاسی و دولت در اسالم ،سازمان مطا عه و تروین كتب علوم انسانیدانشگاهها (س ت) ،تهران 1384 ،ها .ش.
-

فیض كارانی ،مح ر محسن ،اَّصول اَّصلیة ،سازمان چاپ دانشگاه ،بی جا 1390 ،ها .ق.

 فیومی ،اح ر بن مح ر ،المصباح المنیر ،قم ،مؤسسه دارا هجره 1405 ،ق. كلینی ،مح ر بن یعقوب ،اصول كافی ،مكمبة الصدوق ،تهران 1381 ،ق. كلینی ،یعقوب ،الکافی ،تهران ،دارالكمب اَّسالمیة. -مؤمن ،مح ر ،مجله فقه اهل بیت(ع) ،سال دوم ،ر اره  5و .6
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-

مجلسی ،مح ر باقر ،بحار االنوار ،بیروت مؤسسة الوف ء 1403 ،ق.
مح ری گیالنی ،مح ر ،احکام اسالم ،مجله رهن ون ،مررسه عا ی رهیر مطهری ،ر اره  2و
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.3
 مح ری گیالنی ،مح ر ،مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه ،مجله رهن ون،مررسه عا ی رهیر مطهری ،ر اره .2
 مشكینی اردبیلی ،علی ،اصطالحات االصول ،انتشارات حك ت ،قم 1348 ،ها.ش. مصباح ،مح ر تقی ،معرفت دینی ،فصلنامه مصباح ،سال رشم ،تابستان  ،1376ر اره .22 معرفت ،مح ر هادی ،والیت فقیه ،مؤسسه فرهنگی انتشاراتی ا ت هیر ،قم 1377 ،ها  .ش.-

مكارم ریرازی ،ناصر ،انوار الفق هة ،قم ،مررسه امام امیرا ؤمنین 1413 ،ق.

-

نامینی ،مح ر حسین ،تْبیة اَّمه و تْزیه الملة ،رركت چاپخانه فردوسی ،تهران ،بی تا.
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 ا نجسی ،مح رحسن ،جواهر الکالم فیشرح شرایع االسالم ،بیروت ،دار احیاء ا تراث ا عربی،بیتا
 هار ی ،سیر مح ود ،حکومت در اسالم (مقاالت سومین كنسرانس انریشه اسالمی) ،انتشارات امیركبیر ،تهران 1367 ،ها .ش.
 واعظی ،اح ر ،حکومت اسالمی( ،درسنامه انریشه سیاسی اسالم) ،انتشارات مركز مریریت حوزهعل یه قم ،قم 1383 ،ها .ش.
 -ا واقری ،مح ر بن ع ر ،المغازی ،بیروت ،مؤسسه االعل ی.1989 ،م.

