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چکیده
از آنجا که مصلحت گسترهای فراخ به بلندای شریعت و در محدوده موازین
آن دارد ،به اموری خاص ،محدود نگردیده است .در شرع احكاامی هساتند
که به دلیا وابساتگی آنهاا باه اوضااع و احاوا و مقتضایا خااص ،از
مصاالحتی موقاات و قابا تغییاار برخوردارنااد .مرجا تشااخی ایاان نااوع
مصلحت ،پیامبر و ائمه معصومین و در دوران غیبت ،حاکم اساممی یاا
ولی فقیه می باشد که هر یك با در نظار گارفتن مصاال اسام و شارای
خاص زمانی و مكانی خویش و از طریق ردّ فروع بر اصو  ،احكامی موقات،
تحت عنوان احكا حكومتیِ مبتنی بر مصلحت صادر مینماید.
اما موضوع مصلحت و نهاد و سازو کارهای تشاخی آن پایش از باازنگری
قانون اساسی در سا  8631در های یاك از اصاو قاانون اساسای ذکار
نگردیده بود و بیش از هر چیز در اثر سیر تحوال تاریخی و عاد کفایات
راهكارهای قانونی در نظر گرفته شد و پس از آن که مدتی بر مبنای حكام
حكومتی اما خمینی نهادی تحت عنوان «مجما تشاخی مصالحت
نظا » اقدا به تشخی مصال نظا نمود؛ نهاد و شیوه تشخی مصالحت
به عنوان یكی از موضوعا بازنگری در قاانون اساسای جمهاوری اساممی
ایران قرار گرفت .پس از آن اص یكصد و دوازدهم قانون اساسای در ذیا
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فص هشتم به سازو کارهای تشخی مصلحت اختصاص یافات .نوشاتهی
زیردر پی دستیابی به این سوا است که راهكارهای تشخی مصالحت در
اندیشه اما خمینی و قانون اساسی ایران چیست؟ از شاخصههای عینی
در زمینه تشخی مصلحت که با توجه به اندیشهی اما خمینای ذیا
دو عنوان اصلی قاعده اهم و مهم ،حفا اسام و نظاا اساممی (عادالت،
صل  ،عز مسلمانان و نفی سلطه کفار ،حف جان و ما مسلمان ،منااف
عمومی) که شام رعایت احكا شرعی مایگاردد ،قابا مطالعاه اسات .و
روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است.

واژگان کلیدی
مصلحت ،اهم و مهم ،حف نظا  ،مجم تشخی

مصلحت نظا

مقدمه

موضوع مصلحت و سازو کارهای تشخیص آن پیش از بازنگری قانون اساسی  1369در هیچ یـ

از

اصول قانون اساسی ذکر نگردیده بود و بیش از هرچیز در اثر سیر تحـوتت تـاریخی و عـدف کفایـت
راهکارهای قانونی در نظر گرفته شد .پس ازآن که مدتی بـر مننـای حکـم حکـومتی حاـرت امـاف
خمینینهادی تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظاف» اقداف به تشخیص مصالح نظاف نمـود
و نهاد و ساز و کارهای تشخیص مصلحت به عنوان یکی از موضوعات بازنگری در قانون اساسـی در
دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفـت و تشـخیص مصـلحت
نظاف در اصالحات قانون اساسی  1369به طور قانونی در اصل یکصدو دوازدهم جای گرفت .از آنجـا
که مرجع اصلی تشخیص مصلحت در حکومت اسالمی ولی فقیه فرض شده ،تصور میشود کـه وی
با توجه به ساز و کارهای دورنی (آگاهی به مسائل زمـان و شـرایس سیاسـی و اجتمـاعی و اقتصـادی
جامعه خود و جهان و هم چنین آشنایی با منانی و احکاف شریعت) و ساز و کارهـای بیرونـی (هماننـد
تشکیل گروههای کارشناسی ،مشورت با صاحبنظران ،نصیحت ،امربه معروف و نهی از منکر و همـه
پرسی و رایگیری) مصالح امت اسالمی را تعیین مینماید (تقوی.)97-91 :1311 ،
پیش از بازنگری قانون اساسی ،محتوای اصل  112سابق در رابطه با تساوی رهنر با سـایر افـراد
کشور در برابر قانون بود که با انتقال محتوای آن به ذیل اصل  ،111نهاد مجمع تشخیص مصـلحت
نظاف وارد قانون اساسی شد .وظیفه مجمع رسیدگی به اختالف نظر بین مجلـس شـورای اسـالمی و
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شورای نگهنان است در صورتی که نتواند به نظریهی مشترکی دست یابند .در این مورد مجمع باید با
توجه به نظریات مجلس و شـورای نگهنـان ،مصـلحت را تشـخیص داده و برمننـای آن بـه اصـال
مصوبه مورد اختالف طرفین بپردازد .بدیهی است که در صورت تایید مصوبه مزبـور از سـوی مجمـع
تشخیص مصلحت ،باید آن را نوعی اعمال اختیارات مطلقه ولـی فقیـه یـا بـه تعنیـری دیگـر حکـم
حکومتی نامید .از این رو در پیش نویس اصل  112نخستین وظیفـه مجمـع صـدور حکـم حکـومتی
دانسته شده بود (مشرو مذاکرات شورای بـازنگری قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران/3 ،
.)1222
مقوله مصلحت و ساز و کارهای تشخیص و کیفیت آن ،امری بسیار مهم و محـوری تلقـی مـی-
شود؛ از این رو این مقاله به دننال پاسخگویی به این سئوال اسـت کـه بعـد از روشـن شـدن مفهـوف
مصلحت ،ساز و کارهای تشخیص آن در نظاف حقوقی ایران چیست؟ ابتدا به صورت مختصر به تنیین
مفهوف مصلحت و بعد به مرجع تشـخیص مصـلحت در فقـه در زمـان حاـور معصـومین و دوران
غنینت و ضوابس و معیارهای سازو کارهای تشخیص مصلحت در نظاف حقوقی ایران پرداختـه خواهـد
شد.
در مورد مصلحت و معانی و معیارها ،ضوابس و انـواع آن تالیفـات نسـنتار فراوانـی وجـود دارد کـه
مشخصا در باب موضوع «ساز و کارهای تشخیص آن در نظاف حقوقی ایران» رساله ،کتاب و مقالهای
مشاهده نشد.
 .1از مجموعه مقاتت کنگره اماف خمینی و اندیشه حکومت اسـالمی کـه در  12جلـد منتشـر
شده است ی

جلد با عنوان «احکام حکومتی و مصلحت» بـه طـور مشـخص بـه بحـح مصـلحت

اختصاص یافته است .این اثر از آنجا که تنها حدود اولیه بحح را مشخص میسازد و فقس بـه عنـوان
مننعی مقدماتی در خور توجه است.
 .2کتابی که با عنوان «مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسالمی» توسـس اصـ ر افتخـاری نگاشـته
شده پس از ذکر تنار شناسی مصلحت در رویکردهای سنی و شیعی ،به موضوع حکومت و مصـلحت
در اندیشه و عمل سیاسی اماف خمینی پرداخته است .این اثر به لحاظ شناخت سیر تطـور مصـلحت
در رویکرد سنی و شیعی و نیز شناخت جایگاه مصلحت در اندیشه و عمل اماف خمینی مننع مفیدی
است اما به لحاظ بررسی منانی مصلحت و سـاز و کارهـای تشـخیص آن کمکـی مسـتقیم بـه ایـن
پژوهش ننموده است.
 .3در بحح «حکومت و مصلحت» اثر مستقلی با همین عنـوان توسـس سـید محمدناصـر تقـوی
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تالیف شده است .این کتاب ابتدا به حاور مصلحت در امور حکومتی در سیره معصـومین و فقهـای
اسالمی پرداخته است و سپس تالش کرده است با ارائه تقسیمبندی جدیدی از مصلحت ،معانی آن را
مورد واکاوی قرار دهد و در انتها کوشیده م الطاتِ پیرامون آموزه مصلحت را توضیح دهـد .آنهـه در
مورد این اثر تزف به ذکر است این است که این کتاب مانند کتابهای «فقه و مصللحت» نوشـتهی
ابوالقاسم علیدوست و «مصلحت در فقه سیاسی شیعه» نوشته سید سجاد ایـزد دهـی بیشـتر از زاویـه
فقهی و روایی به مصلحت پرداخته است و سایر ابعاد آن را نادیده انگاشته است و سـایر چـالشهـای
مربوط به مصلحت و باتخص ساز و کارهای مصلحت م فول مانده است.
فرضیهها
سوال اصلی:

راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه اماف خمینی و قانون اساسی ایران چیست؟
فرضیه اصلی:

تشخیص مصلحت در ق.ا جمهوری اسالمی ایران با مقاف رهنری و مجمع تشخیص مصـلحت نظـاف


میباشد .از شاخصههای عینی در زمینه تشخیص مصلحت که با توجه بـه اندیشـهی امـاف خمینـی

ذیل دو عنوان اصلی قاعده اهم و مهم ،حفظ اسالف و نظاف اسالمی (عدالت ،صلح ،عزت مسـلمانان و
نفی سلطه کفار ،حفظ جان و مال مسلمان و منافع عمومی) که شامل رعایت احکاف شرعی میگـردد،
قابل مطالعه است.
سوال فرعی:

مفهوف مصلحت در نظاف جمهوری اسالمی ایران چیست؟
فرضیه فرعی:

مصلحت در نظاف جمهوری اسالمی ایران در چارچوب شرع ،عنارت است از خیر و نفعـی کـه متوجـه
عموف شهروندان در دنیا یا آخرت میشود.

مصلحت

واژه «مصلحت» که در عرف عاف و ادبیات سیاسی ،دارای کاربرد فراوان و جایگـاه ویـژهای اسـت ،از
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سو ،کـاربرد

همگانی و همیشگی داشته و از سوی دیگر ،معنای مت یر و متحول دارنـد .همـین دو ویژگـی ،یعنـی
جذابیت ناشی از کاربرد فراوان و سیاست ناشی از تحول ،باعح سوء استفاده در عرصـه عمـل و سـوء
برداشتها در عرصهی نظر شده و منازعات عملی و مجادتت نظری را به وجود آورده اسـت (قربـان
زاده سوار .) 36 :1317 ،واژه مصلحت در معنای آن چه صال و سود شخص یـا گروهـی درآن باشـد
تعریف شده است (معین.)1116 ،3 :1399 ،
از آنجا که در مورد واژهی مصلحت تعابیر و تعاریف مختلف و متعددی وجود دارد ناگزیر از توجـه
به معنای ل وی و اصطالحی این واژه میباشیم تا با بررسی آنها به ی

تعریف نسـنتا جـامع دسـت

یابیم .مصلحت در ل ت به معنای سود و در برابر مفسده به کـار بـرده مـیشـود (شـرتونی،1 :1311 ،
.)626
در «لسان العرب» مصلحت به معنای بهنود بخشـیدن و شایسـتگی آمـده اسـت (ابـن المنظـور،
ف .)261 ،9 :2111در کتاب ل ت دیگر نیز مفهوف مصلحت را با همین تعابیر توضیح داده انـد .مصـالح
(جمع مصلحت) به معنای نیکیها و آنهه باعح موجب آسایش و سود باشد .واژه مصلحت در معنـای
آن چه صال و سود شخص یا گروهی در آن باشد تعریف شده است (معین.)1116 ،3 :1399 ،
«مصال معاش و معاد به معنای چیزهایی که خیر و مصلحت دنیاا و آخار باا
آن توا است( ».دهخدا .)81148 ،89 :8691 ،مصلحت ،عباار اسات از آنچاه
که با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی و یا هر دو ،موافق باشد و نتیجه آن
به دست آوردن منفعت یا دف ضرر میباشد (محقق حلی ،بی تا.)998 :

مصلحت در اصطال علمای دین اسالف ،شامل منافعی میشود که شارع حکیم بـرای بنـدگانش
لحاظ نموده است .این منافع به ترتیب عنارتند از« :حفظ دین جان ،عقل ،نسل و اموال .منفعت نیـز
شامل لذت یا وسیله آن و برطرف کردن آتف یا وسیلهی رفع آتف است (بـوطی1112 ،ق .)21 :امـاف
محمد غزالی در اینناره مینویسد« :مصلحت به معنای جلب منفعت و دفع ضرر  ...بـوده ومـراد مـا از
مصلحت ،تامین مقصود و هدف شرع است و مقصود شرع نسنت به خلق پنج امر حفـظ دیـن ،عقـل،
جان ،نسل و اموال میباشد .پس آنهه در جهت حفظ این اصول پنجگانه باشد ،مصلحت نامیده مـی-
شود (غزالی1113 ،ق.)111 ،1 :
در فرهنگ علوف سیاسی ،تعریف مصلحت این گونه بیان شده اسـت« :آنهـه کـه خیـر و صـال
شخص ،گروه یا جامعهای در آن باشد .مصلحت ،هم معنای منفعت است و منفعت ،هر چیـزی اسـت
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که در آن سود یا فایده باشد» (آقابخشی و افشاری.)232 :1396 ،
مرجع تشخیص مصلحت در فقه

این مسئله که مرجع تشخیص دهنده «مصلحت» چه کسی میتواند باشد ،از مناحح بسیار اساسـی و
مهم در فقه محسوب میشود که به دلیل اهمیت آن ،ایـن موضـوع را در دو عصـر حاـور و غینـت
معصوف بررسی میکنیم:
در عصر معصومین

از دیدگاه مذهب شیعه ،شارع مقدس اسالف دارای دو نوع حکم میباشد یکی حکم ثابت و دیگر حکم
مت یر (مومن / 322 ،عالمه طناطنایی .)93 :1111 ،احکاف ثابت براسـاس مصـالح و مفاسـدی وضـع
شدهاند که دارای ثنات و استقرار بوده و ت ییر پذیر نمیباشند به عنوان مثال تشریع نماز ،روزه ،زکات،
بسیاری از احکاف عنادات ،ارث و جزئیات ،از همین قنیل میباشد .ولی احکاف مت یر بر مننای مصالح و
مفاسد ت ییر پذیر در زندگی انسانها تشریع شدهاند چنان که درصدر اسالف نیـز برخـی از احکـاف کـه
توسس پیامنر تشریع شده بود بعدا به وسیلهی خود پیامنر ل و گردید مانند نهـی از خـوردن گوشـت
اتغ ،نهی از زیارت قنور و نهی از ذخیره کردن گوشت قربانی در منی (معزّی مالیری ،بیتا.)31-32 :
با دقت در احکاف مت یر در مییابیم که علت تشریع نکردن حکم ثابتی در مورد آنها ،ایـن اسـت کـه
مننای جعل حکم در مورد این احکاف که همان مصالح و مفاسد واقعی است ت ییر پذیر بوده و دائما در
حال ثابتی به سر نمیبرد لذا قابلیت برخورداری از ی

ثابت را دارا نمیباشد.

بدون تردید برای شارع امکان پذیر ننوده که حکم تمامی این امور مت یر را بیـان نمایـد زیـرا اوت
چنین مجالی نداشته است و ثانیا مردف زمان شارع توانایی درک چنین احکـامی را نداشـتهانـد .تصـور
کنید که پیامنر اکرف در میان مردف تازه مسلمان آن روز عربستان ،سخن ازمقـررات تجـارت بـین-
المللی امروز بگوید و یا حتی از قوانین مربوط به ترافی

و ثنت احوال و اسناد سخنی به میان آورد.

بدین ترتیب شریعت مقدس اسالف ،مفاهیمی را بیان نمـوده اسـت کـه توانـایی پاسـخگویی بـه
نیازهای مردف در تمامی زمانها را دارا است ولی باید توجه داشت که بیان مصادیق ایـن مفـاهیم بـر
عهدهی شارع نیست خصوصا با توجه به اینکه این مصادیق دارای شکل ثابتی نیست.
از آنجا که براساس کتاب و سنت ،قوانین دین اسالف کامل بـوده ،هـیچگونـه نقصـی نـدارد ،لـذا
زمینهای برای تشریع حکمی از احکاف ثابت الهی از ناحیه معصومین باقی نمانده است و آنهـه کـه در
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روایات ،دربارهی برخی از اختیارات امیرالمومنین در قرار دادن زکات برای غیر موارد محصـور و یـا از
بعای از ائمه در توسعه موارد خمس نقل شده ،از جمله احکاف اجرایی و حکومتی است که جننه کلی،
دائمی و ثابت ندارد (مکارف شیرازی.)212 ،1 :1113 ،
قلمرو وتیت به معنای حکومت ،در اجرا است ،نه در اصل قانونگذاری و تشریع؛ زیرا قانونگذاری،
وتیت تشریعی است که مختص خداوند میباشد و قلمـرو وتیـت اننیـا و اولیـا در محـدوده اجـزای
قوانین کلی و تطنیق آن بر امور جزئی و تعیین مجریان قانون است (جوادی آملی.)96 :1361 ،
اگرچه براساس دیدگاه فقهای شیعه ،برای معصومین در قوانین ثابت و غیر حکومتی ،حق تصرف
و تشخیص مصلحت وجود ندارد ،اما در قوانین حکومتی برای آنان چنین اختیار و تصرف و تشـخیص
مصلحتی ثابت شده است؛ چرا که قوانین و احکاف حکومتی ،اصوت تابع شرایس زمان و مکـان خـاص
خود میباشند .از این رو« ،موقتی بودن» و «قابلیت ت ییر» از ویژگیهای قوانین حکومتی است آیـات
و روایات متعددی را میتوان ذکر کرد که به صراحت بر اختیارات حکومتی معصومین دتلت دارند .بر
اساس این ادله ،معصومین در امور حکومتی باسس الید هستند و مومنان در مقابل تصمیمهـای آنـان،
تکلیفی جز اطاعت ندارند.
در آیه شریفه «اطیعو اهلل و اطیعُوا الرَسُولَ وَ اُولِی االمرِ مِنکُم» (نساء  )27 ،1اطاعـت از رسـول
خدا در کنار اطاعت از خداوند مطر شده است .همهنین آیه «النَنی اُولـی باـالممومنِینَ مِـن انفُسـهما»
(احزاب  )33 ،6که در مدینه و در عصر تشکیل حکومت پیامنر نازل شده است .دتلت دارد بـر اینکـه
در تمامی اموری که انسان نسنت به خویش دارای اختیار است .پیـامنر بـه عنـوان حـاکم اسـالمی از
اولویت برخوردار است .در روایات متعددی نیز اختیارات حکومتی و تصـمیمگیـری در مسـائل جامعـه
اسالمی برای معصومین مورد تصریح واقع شده است.
مقصود از اینکه حالل و حراف نمودن امور بر عهدهی آنان میباشد واین نیسـت کـه ایشـان ایـن
اختیار را دارند که خالف احکاف کتاب و سنت امر و نهی کننـد؛ بلکـه منظـور ایـن اسـت کـه حـاکم
اسالمی در مقاف اجرای احکاف دین ،میتواند حکمی را بر احکاف دیگر اسالمی مقدف کند و این ،نسـخ
احکاف دین ،میتواند حکمی را بر احکاف دیگر اسالمی مقدف کند واین ،نسـخ احکـاف دیـن محسـوب
نمیشود؛ به عنوان نمونه وقتی به حارت علی اعتراض میکنند کـه چـرا بـر اسـاس سـنت پیـامنر،
محاسنشان را رنگ نمیکند ،در پاسخ میفرمایند :این دستور به اقتاای عصر پیـامنر صـادر گردیـد؛
زیرا در آن زمان عده مسلمانان اندک بود و در لشکر اسالف ریش سفیدهای زیادی وجـود داشـتند .از
این رو پیامنر دستور داد تا برای جلوگیری از تقویت روحیه دشمن چنین کنند و اکنـون دیگـر چنـین

84



فصلنامه علمی ا پژوهشی انقمب اسممی ،س  ،4تابستان  ،81ش 98

اقتاایی وجود ندارد (نهج النالغه .حکمت .)11
در عصر غیبت

از دیدگاه فقهای شیعه ،اختیارات حکومتی معصومین به فقیه جامعالشرایس منتقل شده است و نه تنها
در اصل انتقال این اختیارات ،تردیدی نیست ،بلکه به اعتقاد بسیاری از فقهای صاحب نـاف شـیعی ،در
وتیت عامه و نیابت عامه فقیه از جانب معصومین نیـز تردیـدی وجـود نـدارد (انصـاری .1313 ،ش.
 .)212و همه اختیارات حکومتی معصومین در عصر غینت به فقیه جامعالشرایس منتقل گردیده اسـت
(نجفی.)13 ،12 :1791،
وقتی که چنین موضوعی پذیرفته شده که اختیارات حکومتی ولی فقیه ،همان اختیارات حکـومتی
معصومین است .مسلما در مسائل نوظهور که سابقه مشـخص فقهـی ندارنـد ،از طریـق رد فـروع بـر
اصول ثابت اسالمی ،می توان راهکار ارائـه داد و تشـخیص مصـلحت نیـز تـا حـد امکـان در همـین
محدوده اعمال میشود .این راهکار در میان فقهای شیعه از مقنولیت ویژهای برخوردار است؛ چنانکـه
مرحوف عالمه طناطنایی و استاد شهید مطهری بر مسئله رد فروع بر اصول ثابت ،تاکید نمودهاند.
در بخش قوانین ثابت که بر مننای نیازهای فطری و ت ییر ناپـذیر انسـان وضـع گردیـده اسـت،
همانگونه ت ییر در آنها از طریق مصلحت اندیشی برای معصومین ممنوع است ،به طریـق اولـی در
زمان غینت برای ولی فقیه نیز ممنوع خواهد بود؛ زیرا با فرض ثنات و دواف این احکاف سازگار نخواهد
بود .قانونگذاری در این دسته از قوانین ،بر عهده شارع مقدس است و اگر در روایات بـر ابـدی بـودن
حالل و حراف خدا تاکید شده است به همین نوع از قوانین ثابت مربوط میباشد.
اما مراد از ثابت بودن این احکاف آن است که احکاف یاد شده ،فی نفسه قابل ت ییر نیستند؛ ولی در
مقاف تعارض با سایر احکاف از باب ترجیح قانون اهم بر مهم ،ممکن است مرجـو واقـع شـده ،بـرای
مدتی اجرا نشوند (اماف خمینی )111 ،21 :1319 ،و این ،هرگز به معنای اولی ،ولـی فقیـه نیـز چنـین
اختیاری ندارد ،اصوت نسخ ی
تقدیم ی

حکم به معنای دست بر داشتن از آن حکم به صورت دائم است ،ولی

حکم حکومتی منتنی بر مصلحت بر سایر احکاف اسالف ،تا زمانی است که مصـلحت بـاقی

باشد .از این رو ،و پس از رفع موضوع مصلحت ،حکم شرعی مجددا به اعتنار سابق باز میگردد.
مقصود از تقدیم و ترجیح احکاف حکومتی بر سایر احکاف شرع ،نه تقیید و تخصـیص حکـم الهـی
است و نه نسخ آن؛ بلکه منظور ،حکومت برخی از احکاف الهی بر بعای دیگر از احکـاف شـرع اسـت،
بنابراین ،ترجیح و تقدیم برخی از احکاف بر بعای دیگر ،از باب ترجیح اهم بـر مهـم اسـت و ایـن در

راهكارهای تشخی

مصلحت در اندیشه اما خمینیو

 ...

81

مقاف اجرای احکاف است و نه در مقاف تشریع آن؛ زیرا در تزاحم دو حکم ،فرض بر این است که عمـل
بر هر دو ممکن نیست( .جوادی آملی)71-72 :1361 ،
راهکارهای تشخیص مصلحت

پس از روشن شدن معنا و ماهیت مصلحت در عرصه حکم رانی ،آنهه دارای اهمیت میباشـد سـاز و
کارهای تشخیص مصلحت در حکومت منتنی بر دین است .به عنارت دیگر از آنجا که صـدور حکـم
بر مننای مصالح استثنایی است و تنها در صورت تعارض میان مراجع ذیصـال قـانونی موضـوعیت
مییابد ،پاسخگویی به این سوال ضروری به نظر میرسد که تشخیص مصالح نظاف اسالمی در کـداف
چارچوب و قالب صورت میگیرد؟ آیا هر امری به عنوان مصلحت قابـل اعمـال اسـت؟ و آیـا مرجـع
تشخیص مصلحت میتواند هر امری را تحت عنوان مصالح نظاف تصویب نماید؟
در این زمینه میتوان بیان نمود که مصلحت اندیشی و اتخاذ تدابیر در جهت کسب منافع و خیـر
عمومی در حکومت اسالمی به معنای فدا نمودن بیدلیل فروع بر اصول نیست بلکه مصـالح بایـد در
قالب معیارهایی صورت پذیرد و منظور از معیار و ضوابس آن دسته اموری اسـت کـه مراجـع صـاحب
صالحیت در تشخیص مصلحت موظف به احراز و تصمیمگیری منتنی بر آن ها میباشند (افتخـاری،
 .)211-236 :1391براساس ماهیت احکاف ناشی از مصالح عمومی میتـوان مجموعـه شاخصـههـا و
معیارهای تشخیص مصلحت را در دو دستهی کلی مورد مطالعه قرار داد .دستهی اول که به ماهیـت
احکاف اشاره مینماید که حاکم با توجه به وضعیت جامعه اسالمی در راستای اجرای احکـاف شـرعیت
اسالف صادر نموده است و دسته دوف احکامی که به علـت عـارض شـدن عنـاوین ثانویـه بـر مننـای
مصلحت موجب ت ییر حکم اولیه میگردد .پـیش از مطالعـهی شـاخصهـای حـاکم بـر هـر یـ
موضوعات فوق بیان این نکته ضروری به نظر میرسد که ی

از

اصل و شاخصهی کلی بر هر دو قسم

از شاخصههای فوق قابل انطناق است و آن توجه به مقاصد شریعت به عنوان معیار تشخیص مصـالح
عمومی است .در این خصوص باید بیان نمود که ضوابس تعیین مصالح بر پایه شناخت موضـوعات در
راستای مقاصد شرعیت و به منظور دستیابی به اهداف واتی تعیین شده الهی برای جامعـه اسـالمی
انجاف میگیرد .بنابراین کلیترین ضابطهای که سایر ضوابس نیز از آن استخرا مـیگـردد ،مقاصـد و
احکاف کلی شریعت است (شریعتی.)171 :1391 ،
به علت آنکه مطابقت با مقاصد شریعت حکمی کلی است باید گستره آن روشن گردد تا معیـاری
قابل ارزیابی به حساب آید و از آنجا که این نوشته به تفصیل در مقاف بیان معیارهای مصلحت نیسـت
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سو تشخیص مصلحت امری استثنایی است که در موارد تردید باید به قدر متقن اکتفا نمـود

و از سوی دیگر تشخیص مصلحت از وظایف حاکم جامعه اسالمی است؛ در ادامه به مطالعه و بررسی
شاخصههای عینیتری در زمینه تشخیص مصلحت خواهیم پرداخت.
مطالعه اندیشه سیاسی اماف خمینی نشانگر آن است که ایشان از میـان عنـاوین ثانویـه بـه دو
عنوان توجه بیشتری داشته و به آنها به عنوان مننای صدور حکـم مصـلحتی در حکومـت اسـالمی
تصریح نمودهاند که ذیل دو عنوان قاعده اهم و مهم ،حفظ اسالف و نظاف اسالمی که شـامل رعایـت
احکاف شرعی میگردد ،قابل مطالعه است (حسینی.)71-79 :1391 ،
 .1تقدیم اهم بر مهم

در تنیین این قاعده عقلی که مورد تایید شریعت اسالف نیز میباشـد در مـواردی کـه دو حکـم یـا دو
موضوع در تزاحم با یکدیگر قرار میگیرد به نحوی که امکان امتثال به هر دو حکـم موجـود نیسـت
عقل حکم مینماید موضوعی که دارای اهمیت فراوانتری میباشد بر سایر موضوعات رجحان یابد و
مطابق با آن عمل گردد (جمعی از محققان .)613 :1397 ،فقیه با مالحظه وضعیت نظـاف اسـالمی و
شناخت موضوعات پیش آمد امور مهم را فدای امور اهم مینماید (حسینی .)71 :1391 ،اماف معتقدند
که حکومت اسالمی چه در موارد تزاحم احکاف حکومتی با یکدیگر و چه در مـوارد تعـارض مصـادیق
احکاف اولیه با مصادیق خارجی احکاف حکومتی ،که خود قسمی از حکم اولیه تلقی مـیگـردد بـا ایـن
تفاوت که مرجع وضع آنها حاکم و ولی امر مسلمین است ،میتواند با استناد به قاعـده اهـم و مهـم
مصالح نظاف را تشخیص و بر اساس مصلحت عمل نماید .در تنیین این عنارت میتـوان بیـان نمـود
هنگامی که احکاف حکومتی با یکدیگر و احکاف حکومتی بـا سـایر احکـاف در تـزاحم قـرار مـیگیـرد
موضوعی که دارای اهمیت فراوانتری میباشد حتی بر احکاف اولی نیز مقدف میگردد ذکر این نکتـه
ضروری است که تقدیم اهم بر مهم در اثر عارض شدن عناوین ثانویه موضوعیت مییابد.
 .2حفظ نظام

دومین ضابطه مصلحت در حکومت اسالمی بنابر دیدگاه اماف حفظ اسـالف ،نظـاف اسـالمی و اجـرای
احکاف شریعت است .ایشان هر امری را که تحقق آن موجـب جلـوگیری از شکسـت اسـالف و نظـاف
اسالمی میگردد را مصلحت نظاف میدانند (خمینی .)161- 162 ،21 :1319 ،مصلحت حفظ نظاف به
عنوان حفظ بیاهاتسالف از امور مورد توجه فقها در همه اعصار بوده اسـت و بنـابر آن حتـی مجـوز
مقابله و جهاد با حکومتهای غاصب را اعالف نمودهاند (خمینی ،بیتـا )162 :امـاف نیـز همـه امـت را
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مکلف به حفظ نظاف میدانند (خمینی .)311 ،6 :1319 ،و معتقدنـد هرگـاه عملـی بـا حفـظ نظـاف در
تعارض قرار گیرد و یا خدشهای به اسالف ،احکاف آن و نظاف اسالمی وارد آورد مصـلحت اقتاـا مـی-
نماید تا از آن امر غفلت نشود و حکم ثانویهای جایگزین آن گردد و هر امری اعـم از عنـادی و غیـر
عنادی را که مخالف جریان مصالح نظاف اسالمی است را تعطیـل نمایـد (خمینـی.)122 ،21 :1319 ،
تزف به ذکر است که مقصود از حفظ نظاف اسالمی مراقنت و پاسداری از نظاماتی اسـت کـه موجـب
استقرار حکومت عادتنه اسالمی و عینیت بخشی به دین در عرصه اجتماعی مـیگـردد .بـه عنـارت
دیگر منظور از حفظ نظاف حفظ کلیت نظاف اجتماعی مسلمانان است و این قاعده حکمی کلی بـا آثـار
جزئی فراوان محسوب میگردد (عاملی .)212 :1112 ،بنابراین تدابیر م ایر با احکاف اولیـه شـرع و یـا
قانون اساسی مستند به ضوابس فوق اقتاا مینماید ،در صورت نیاز جامعه اسـالمی مرجـع تشـخیص
مصلحت با استناد به یکی از دو شاخصه حفظ نظاف و اهم و مهم برای مدت موقت و محدود نه تنهـا
در حوزه مناحات و ترخیصات شرعی بلکه در حوزه احکاف الزاف آور اولیـه قـوانین و احکـامی الـزافآور
حکومتی وضع نماید .علت این امر نیز آن است که حکم حکومتی خود حکم اولیهی محسـوب مـی-
گردد که در هنگاف تعارض با سایر قواعد براساس قواعد اصولی حل تعارض میان اهم و مهم حکم به
اجرای عمل اهم داده میشود (حسینی.)73 :1391 ،
در نتیجه میتوان گفت از نگاه حارت اماف خمینی مصـلحت آن دسـته از تـدابیری اسـت کـه
جهت حفاظت از منافع حکومت اسالمی و در چارچوب مقاصد شریعت ،با رعایت ضوابس اهم و مهـم،
حفظ نظاف و اجرای احکاف اسالمی برای مدت محدود اتخاذ مـیگـردد و مرجـع صـالح در تشـخیص
مصلحت موظف است پس از احراز وجود معیارها و ضوابس مصلحت به تصمیمگیری متناسـب بـا آن
اقداف نماید تزف به ذکر است که در فرمایشات و فرامین اماف راحل از عنارتهای گونـاگونی پیرامـون
مصلحت استفاده شده است که از جمله آنان میتوان به مصلحت مردف ،مصـلحت اسـالف ،مصـلحت
نظاف و  ...اشاره نمود که به نظر همه آنها در مفهوف واحد تدبیر حکومت جهت رعایت خیر و صـال
عمومی در چارچوب شریعت میگنجد عالوه بر این سایر عناوین ثانویـه مـورد اشـاره نیـز مـیتوانـد
مالک ،شاخصه و معیاری جهت صدور حکم ثانویه منتنی بر مصلحت واقع شود.
در نهایت ساز و کارهای تشخیص مصلحت را میتوان به صورت کلی به موارد ذیل تقسمبنـدی
نمود:
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 .1حفظ اسالم

از معیارهای مصلحت اندیشی در امور سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی حفظ اسـالف اسـت .ایـن
1

امر ،در صدر اسالف مورد توجه رسول گرامی اسالف قرار داشت .رسول گرامی اسـالف بـه خـاطر
حفظ اسالف و مصلحت پایـدار ،قـرار داد صـلح حدینیـه را بـا مشـرکین مکـه ،اماـا نمودنـد ،حتـی
درخواستهای دشمن را مننی بر خس زدن اسم خـدا و رسـولش از عهدنامـه و هـم چنـین بازگشـت
مسلمانان به مدینه بدون زیارت خانه خدا ،پذیرفتند (جعفریان .)271 :1392 ،امـاف علـی بـه خـاطر
حفظ اسالف با خلیفه وقت بیعت کرد و فرمود« :من دست باز کشیدف ،تـا آنجـا کـه دیـدف گروهـی از
اسالف بازگشته ،میخواهند دین محمّد را نابود سازند ،پس ترسیدف که اگر اسـالف و طرفـدارانش را
یاری نکنم ،رخنه ای در آن بینم یا شاهد نابودی آن باشم ،که مصینت آن بر مـن سـختتـر از رهـا
2

کردن حکومت بر شماست» (نهج النالغه ،نامه  .)6در جامعه اسالمی ،درعرصههـای داخلـی ماننـد:
آزادیهای فردی و گروهی ،فعالیت احزاب سیاسی و  ...در قالب مصلحت حفظ اسالف سنجیده مـی-
شود .در عرصههای خارجی نیز هر نوع قرارداد و روابس که بر اساس سلطه بیگانگان صـورت گیـرد و
زمینه های بر اندازی اسالف را فراهم نماید ،ممنوع بوده و برخالف مصلحت اسالف و مسـلمین اسـت.
حارت اماف راجع به اهمیت مصلحت حفظ اسالف میفرماید« :احکاف اسالف بـرای مصـلحت اسـالف
است .اگر ما اسالف را در خطر دیدیم ،همهمان باید از بین برویم تا حفظش کنیم .حفظ جان مسـلمان
باتتر از سایر چیزهاست ،حفظ خود اسالف از جان مسلمان باتتر است» (خمینـی- 111 ،12 :1319 ،
.)111
 .2تقدم اهم بر مهم

از دیگر معیارهای تشخیص مصالح ،رعایت قانون اهمّ و مهمّ است .رعایـت اهـمّ و مهـم در اصـول

 .1حارت ،برای حفظ اسالف ،در جنگ بنی نایر دستور به قطع درختان دشمن نمـود «ما ََََعتامُمت مِالي لینَاَو َوت
تَرَكيمُمُوه َ ئِمًََ عَلی ُصُولِه فَبِإِذينِ اللَّهِ وَ لِیُخيزِيَ اليف سِقیلَ (الحشر )2 :آنهه درخت خرما بریدیـد یـا آنهـا را
[دست نخورده] بر ریشههایشان بر جای نهادید ،به فرمان خدا بود ،تا نافرمانان را خوار گرداند.
« .2فَأَمتسَکيتُ يَدِي حَمَّی رَ َيتتُ رَاجِعَََ النَّ سِ ََدت رَجَعَتت عَلِ اليإِستلَ مِ يَدتعُونَ إِلَی مَحتقِ دَيتلِ مُحَمَّدٍ فَخَشِیتُ
إِني لَمت َنيصُرِ اليإِستلَ مَ وَ َهتلَهُ َني َرَي فِیهِ ثَليم ً َوت هَدتم ً تَکُونُ اليمُصِیبََُ بِهِ عَلَیَّ َعتظَمَ مِلي فَوتتِ وِلَا يَمِکُمُ الَّمِای
إِنَّمَ هِیَ مَمَ عُ َيَّ مو ََلَ ئِلَ يَزُولُ مِنيهَ مَ كَ نَ كَمَ يَزُولُ السَّرَابُ َوت كَمَ يَمَقَشَّعُ السَّحَ بُ»
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فقه ،در باب تزاحم مطر شده است .تزاحم در اصطال  ،مربوط به مرحله «امتثال» و مرحلـه بـه جـا
آوردن امر و یا تلکیف است برخالف تعارضی که مربوط به مرحله «جعل» است .ایـن قاعـده مننـای
عقالیی دارد و برای هیچ عاقلی در مقاف عمل قابل انکـار نیسـت .در هنگـاف امتثـال اگـر در اجـرای
خواستهای شارع نتوانیم به همه خواستههای مطلوب عمل کنیم ،از این قاعده استفاده میشـود .بـه
عنوان مثال اگر امر دایر شود بین مصالح و حقوق فردی ،صنفی و قشری و مصالح مسـلمین و نظـاف
اسالمی ،مصلحت در تقدف مصالح مسلمین و نظاف اسالمی است .بنابراین مثالر مصلحت حفظ اسـالف
و نظاف اسالمی مقدف بر حرمت جاسوسی است .اهم بودن امنیت عمومی نسنت به آزادی افـراد ،اهـم
بودن استقالل جامعه و نظم عمومی نسنت به مقررات دیگر ،اهـم بـودن انتخـاب حـاکمی کـه فاقـد
برخی صفات حاکمیت است نسنت به تعطیلی حکومت و اهم بـودن پیـروزی سـپاه اسـالف بـر جـان
مسلمان (نجفی .)69 ،21 :1372 ،اگر دشمن ،اسیران مسـلمان را سـپر قـرار داده و پیـروزی جـز بـا
کشتن آنها ،ممکن نناشد ،از مصادیق معیار مصلحت تقدف اهم بر مهم میباشند.
 .3عدالت

از مالکها و معیارهای مصلحت نظاف و مصالح عمومی ،عدالت است .عدالت چیزی است که خداوند
1

فلسفه و غایت معجزات پیامنران و ارسال رسل و انزال کتنش را برای تحقق آن فرسـتاده اسـت .در
جامعه اسالمی ،تماف برنامههای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی ،عدالت ،محور مصلحت اندیشی
قرار میگیرد .تقسیم عادتنه ثروت ،عدالت در سپردن مناصب دولتی به افراد شایسته ،استفاده یکسان
از منابع و اموال عمومی و مساوات بین افراد در حقوق سیاسی و  ...همه طنق معیار مصلحت عـدالت
صورت میپذیرد .مثالر در سیاست داخلی حکومت ،تصرف در شئون اموال مردف بدون مجـوز شـرعی
ظلم و خالف مصلحت است.
 .4صلح

از معیارهای مصلحت نظاف ،صلح در روابس داخلی و بینالمللـی اسـت .جنـگهـای داخلـی و روابـس
خصمانه بینالمللی ،هم پاشیدگی جامعه از درون و سقوط نظاف سیاسی را از بیرون بـه دننـال خواهـد
داشت .مصلحت اندیشی بر پایه صلح ،چیز تازهای نیست بلکـه برقـراری صـلح و اصـل هـمزیسـتی
 .1لَقَدت َرتسَلين رُسُلَن بِ ليبَیِّن تِ وَ َنيزَلين مَعَهُمُ اليکِم بَ وَ اليمیزانَ لِیَقُومَ النَّ سُ بِ ليقِستط .ما ،کتاب و میزان نازل کردیم
تا مردف را به عدالت خوی دهند ».حدید.22 :
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مسالمتآمیز از آرزوهای دیرینه بشر بهشمار میرود .و جنگ و خونریزی ذاتار عملی ناپسند است .کـه
گاه به دتیل خدا پسندانه و بشر دوستانه و مقابله با ظلم مجـاز شـمرده مـیشـود .دربـاره اهمیـت و
2

1

اصالت صلح ،آیات زیادی در قرآن و هم سنت رسـول گرامـی اسـالف و هئمـه وجـود دارد (نهـج
النالغه ،نامه  .)23در واقع نفی مصلحت صلح به معنای اصالت جنگ و قطع روابس با کشورهای دیگر
است که به مصلحت هیچ نظاف و جامعه نیست .زیر بنای سیاست خارجی نظـاف و جامعـه اسـالمی را
مصلحت صلح و برقراری روابس سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،امنیتی و فرهنگـی تشـکیل مـیدهـد .در
واقع پیوستن و شرکت نمودن دولتها در کنوانسیونهای بین المللی مربوط بـه صـلح جهـانی ماننـد
ممنوعیت جنگ ،ممنوعیت تولید سـال هـای کشـتار جمعـی ،ممنوعیـت نسـل کشـی ،هـم زیسـت
3

مسالمتآمیز و  ...همه بر محور مصلحت صلح بین المللی میچرخد (اماف خمینی.)13 ،17 :1319 ،
 .5عزّت مسلمانان و نفی سلطه کفّار
4

از معیارهای مصلحت نظاف سیاسی ،نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات جامعه اسالمی است .اسالف هـر
5

گونه قرارداد و روابطی که زمینه از بین بردن عزّت مسلمین را فراهم کند و تهدید مصـالح جامعـه و
نظاف اسالمی را در پی داشته باشد ،مخالف است .حدیح ننوی نیز مصلحت نفی سلطه بیگانگان را بر
6

مسلمانان گوشزد مینماید (شیخ صدوق1113 ،ق.)331 ،1 :

 .2نساء .129 :انفال .61 :ممتحنه .9 :نساء.71 :
 .1اماف علی در نامه خطاب به مال اشتر فرمود« :وَ لَ تَدتفَعَلَّ صُليح ً دَعَ كَ إِلَیتهِ عَدُوُّكَ لِلَّهِ فِیهِ رِضً فَإِنَّ فِی
الصُّليحِ دَعًََ لِجُنُودِكَ وَ رَاحًََ مِلي هُمُومِكَ وَ َمتن ً لِبِلَ دِكَ .هرگز پیشنهاد صلح از طرف دشمن را که خشنودی
خدا در آن است رد مکن ،که آسایش رزمندگان ،و آرامش فکری تو ،و امنیّت کشور در صـلح تـيمین میگـردد».
رسول گرامی اسالف فرمود« :ايه الن س التممنّوا لق ء العدو وسئلوا اهلل الع فیه .ای مردف ،آرزوی دیدار دشمن را
نکنید و از خداوند درخواست عافیت نمایید»
 .3اماف خمینی قطع رابطه دولت اسالمی با دولتهای غیر مسلمان را خالف عقل دانسته است.
 .3وَ لَلي يَجتعَلَ اللَّهُ لِليک فِريلَ عَلَی اليمُؤيمِنیلَ سَبیالً .خدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بـر مممنـان
داشته باشند ».نساء ..111
 .1وَ لِلَّهِ اليعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِليمُؤيمِنیلَ وَ لکِلَّ اليمُن فِقیلَ ال يَعتلَمُون .عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ایمان است
و لیکن منافقان از این معنی آگاه نیستند» منافقون.9 :
« .2اليإِستلَ مُ يَعتلُو وَ لَ يُعتلَی عَلَیته .اسالف برتری مییابد و چیزی برآن برتری نمییابد ».شیخ صدوق ،من تیحاره
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نفی سلطه ،در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی تحقق یابد .در حوزه سیاسی مانند:
تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی هم به دست غیر مسلمان یا ارتناط سیاسـت مـداران بـا کفـار بـه
گونهای که زمینه سلطه آنها را فراهم سازد ،در حوزه نظامی و امنیتی ،وابستگی تسلیحاتی ،مستعمره
قرار گرفتن در قراردادها پذیرش سلطه نظامی و امنیتی کفار ،در حوزه اقتصادی ،عدف تولیت کفـار بـر
اوقاف مسلمین ،عدف اخذ به شفعه کافر از مسلمان ،قراردادهای تجـاری کـه وابسـتگی اقتصـادی یـا
زمینه تسلس بیگانگان را فراهم سازد و یا باعح ضـرر بـه تجـارت داخلـی گـردد و  ...همـه مشـمول
مصلحت نفی سلطه میشود .درحوزه فرهنگ ،مسلس نمودن فرهنگ بـر جامعـه مسـلمین ،بـیارزش
جلوه دادن فرهنگ اسالف ،خود باختگی فرهنگی به وسیله رسانههای عمومی و  ...امـاف خمینـی در
برخی از بیاناتشان در نفی سلطه بیگانگان بـر مقـدرات مسـلمین در عرصـههـای مختلـف سیاسـی،
اقتصادی ،میفرماید:
اگر ترس از تسلس دشمن بر بالد مسلمین باشد دفاع واجب است .اگر ترس از تسـلس سیاسـی یـا
اقتصادی کفار بر بالد مسلمین باشد ،دفاع و مقاومت منفی واجب است .اگر در روابس تجاری ترس بر
استیال و تسلس کفار بر مسلمانان یا سرزمین اسالمی باشد ،دوری از ایجاد آن روابـس بـر فرمانروایـان
واجب است و بر مسلمین است که آنان را ارشاد یا الـزاف بـه تـرک ایـن روابـس کننـد .اگـر برخـی از
مسئولین یا نمایندگان مجلس موجب سلطه سیاسی ،اقتصادی و  ...کفار بر مسلمین شوند ،خائن بوده،
از مقاف خود منعزل شده و تزف است مجازات شوند» (اماف خمینی.)217 ،12 :1319 ،
 .6حفظ جان و مال مسلمان

در واقع یکی از اهداف شریعت در تشکیل نظاف و حکومت ،ایجاد امنیت و جلوگیری از تعرض به جان
افراد است .شارع مقدس به طرق مختلف برآن تيکید داشته است ،بر این اساس متعـرض عمـدی بـه
جان افراد را به قصاص و متعرض سهوی و خطایی را به پرداخت دیه محکوف مـیکنـد .قـرآن مـی-
فرماید« :هر کس فردی را جز به قصاص یا فساد در زمین بکشد ،چنان است که گویی همه مـردف را
1

کشته است» .با توجه به اهمیت دادن شارع به حفظ جان انسان ،قصاص قاتل عمدی تشـریع شـده

الفقیه ،قم ،جامعه مدرسین1113 ،ق.331 ،1 ،
 .1مَلي ََمَلَ نَفيس ً بِغَیترِ نَفيسو َوت فَس دٍ فِی اليأَرتضِ فَکَأَنَّم ََمَلَ النَّ سَ جَمیع  .مائده.32 :
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است .زیرا اجرای این حکم به مصلحت عمومی است و حیات و امنیت مردف را تيمین مـیکنـد .تقیـه
که حکم ثانوی است ،بر اساس مصلحت حفظ جان انسان تشریع شده است .عدف همکاری بـا حـاکم
جائر اگرمنجر به گرفتن جان انسان شود ،جایز نیست .همه این موارد به خاطر مصـلحت حفـظ جـان
انسان است مگر در جایی که مصلحت اهمّ وجود داشته باشد مثالر مصلحت حفـظ نظـاف اسـالمی در
میان باشد .همانند زمانی که دشمن ،اسیران مسلمان را سپر حمله خود قرار دهد و مقابله با دشمن جز
با گشتن آن اسیران مقدور نناشد .حفظ اموال مسلمانان مانند جانشان مصلحت دارد از این رو هرگونه
تصرف غیر مجاز از ناحیه افراد و دولت ممنوع است .مصادره اموال مردف به بهانههای مختلـف ،اخـذ
مالیات بدون مصلحت اهمّ و افزایش خود سرانه ،به ضرر مـردف بـوده و خـالف مصـلحت جامعـهای
اسالمی است.
 .7منافع عمومی (منفعت عمومی)

عنارت است از هرنوع کاری که سود آن عاید عموف مردف گردد .منافع عمومی یکی از مصادیق آشکار
معیار در مصلحت اندیشی است که در اسالف بدان اهتماف فراوان منذول شده است .منافع عمـومی در
موارد گوناگون متجلی میگردد مانند :مشاغل و حرفهای که منافع عمومی اسـت و مـورد نیـاز مـردف
است ،تعطیلی آن به مصلحت مردف نمیباشد .یا سلب مالکیت خصوصی درمورد اشـیایی کـه منفعـت
آن عمومی و فراگیر میشود و انحصار بهرهوری از آنها موجـب ضـرر و زیـان عمـوف مـیگـردد .در
صورت تزاحم بین مصلحت خصوصی و منافع عمومی ،منافع عمومی مقدف میگردد.
مرجع تشخیص مصلحت در نظام قانونگذاری جمهوری اسالمی ایران
(مجمع تشخیص مصلحت نظام)

مشخص شد که بر اساس منانی و موازین فقهی ،مرجع اصلی و اولیه «تشـخیص مصـلحت» امـاف و
ولی فقیه واجد شرایس میباشد و این امر از وظایف و صالحیت های آنهـا محسـوب مـیشـود .امـا
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان میثاق و سند ملی و منشور نظاف اسالمی ،صـالحیت-
های ولی فقیه را در چارچوب حقوقی مشخص و بر اساس مدل «جمهوری اسالمی» و شناسایی سـه
قوه مستقل که زیر نظر وتیت مطلقه امر و امامت امت اعمال میشوند تعریف مینماید .همـانگونـه
که امور اجرایی و قاایی به دو قوه مستقل مجریه و قااییه واگذار گردیـده؛ حـوزه تقنـین و قـانون-
 .2وَ لَکُمت فِی اليقِص صِ حَی ةٌ ي ُولِی اليأَليب بِ لَعَلَّکُمت تَمَّقُونَ .قصاص مایه زندگی شما است ».بقره.117 :
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گذاری و تعیین مصلحتهای مقرر در آن نیز به قوه مقننه واگذار شده است .همـانگونـه کـه قـانون
اساسی برخی از وظایف و صالحیتهای ولی فقیه در حوزه تشریع ،قانون گذاری و مصالح مـرتنس بـا
آن را به قوه مقننه تفویض کرده است.
قانون اساسی برای تحقق اصـل «جمهوریـت» قـانونگـذاری و تشـخیص مصـالح را بـر عهـده
نمایندگان منتخب مردف در مجلس شورای اسالمی ،به عنوان یکی از جلوههای حاکمیـت ملـی قـرار
داده است و در مقابل ،برای تحقق اصـل «اسـالمیت» و حاکمیـت «قـانون اساسـی» و مشـروعیت
بخشی به مصالح تشخیصی مجلس شورای اسالمی ،نظارت بر مصوبات آن در محدوده شرع و قانون
اساسی بر عهده نهادی برتر و عالی به ناف شورای نگهنان قرار داده است.
همانطور که پیش از این نیز اشاره گردید اصل یکصد و دوازدهم قـانون اساسـی نهـاد تشـخیص
مصلحت نظاف را مجمع تشخیص مصلحت نظاف قرار مـیدهـد .بـر اسـاس ایـن اصـل در خصـوص
مصوباتی که مجلس شورای اسالمی با رعایت مصلحت نظر شورای نگهنان را تـامین نکنـد مصـوبه
جهت تشخیص مصلحت به نهاد مذکور ارجاع میگردد.
بنابراین اصل تشخیص مصلحت در دو مرحله و به وسـیله دو نهـاد صـورت مـیگیـرد نهـاد اول
مجلس شورای اسالمی است که ابتداّ در مقاف بیان مصلحت علیرغم مخالفـت شـورای نگهنـان بـر
مصوبه خویش اصرار میورزد و سپس مجمع تشخیص مصلحت در مقاف تشخیص مصـالح بـر میایـد
که تصمیمات این نهاد نیز بر مدار مصلحت نظاف اسالمی خواهد بود .تشخیص مصلحت نظاف بیش از
هر چیز در اثر عدف توافق میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهنان مورد توجه قرار گرفت و بـه
عنوان راهکاری جهت برون تاریخی محسوب میگردد.
مصلحت اندیشی براساس حاکمیت ملی بر عهده مجلاس شاورای اساممی ،باه
عنوان مجم نمایندگان سیاسی ملت است که پس از بررسیهاای کارشناساانه،
آنچه را که خیر و صمح جامعه باشد ،از طریق وض قانون مقارر مایدارناد .اماا
این امر ،با توجه به حاکمیت اسام بار کلیاه اماور و شا ون و ساندیت قاانون
اساسی ،لزوما باید مقید به رعایت موازین اسممی و اصو قاانون اساسای باشاد.
بدین منظور شورای نگهبان برای پاسداری از احكاا اسام و قاانون اساسای از
نظر عد مغایر  ،مصوبا مجلس با آنهاا اعماا نظاار مایکناد (هاشامی،
.)141 :8611

بنابراین ،حق قانونگذاری به طور ذاتی و ابتدایی به ولی فقیه و امامت امت تعلق دارد .به طـوری
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که یکی از اعاای شورای بازنگری قانون اساسی و عاو فقیه شورای نگهنان در این زمینه میگوید:
«در قانون اساسی فعلی ما ،اص قانونگذاری کاار رهباری اسات منتهاا واگاذار
کرده به مجلس؛ چون نظا وقتی بر مبنای والیت فقیه باشاد ،مشاروعیت هماه
کارها از او سرچشمه میگیرد و در اساس مربوط به ولی فقیه است؛ حاال واگذار
به مجلس شده است اینكه واگذار شده به مجلس ،براساس قانون اساسی مجلس
میتواند قانونگذاری کند» (مشروح مذاکرا .)116 :8618 ،
جمع بندی

سیر روند قانونگذاری در نظاف قانون اساسی ایران صالحیت عاف تصویب قوانین را در اختیار مجلـس
شورای اسالمی قرار میدهد .این صالحیت عاف محدود به دو امر عدف م ـایرت بـا شـریعت اسـالف و
عدف م ایرت با قانون اساسی است که تشخیص آن بر عهدهی شورای نگهنان میباشـد کـه نظـرات
این مرجع قطعی و نهایی است .اما گاهی نمایندگان مجلس با استناد به مصلحت نظاف بـر مصـوبهای
که به وسیله شورای نگهنان م ایر اعالف شده است پافشـاری مـینماینـد و ایـن امـر موجـب ارجـاع
مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظاف میگردد تا این نهاد براساس مصلحت نظاف تصـمیمگیـری
نماید .بر این اساس وظیفهی تشخیص مصلحت دائر مدار مفهوف مصلحت نظاف است.
از شاخصههای عینی در زمینه تشخیص مصلحت که با توجه به اندیشهی اماف خمینی ذیـل دو
عنوان اصلی قاعده اهم و مهم ،حفظ اسالف و نظاف اسالمی (عدالت ،صـلح ،عـزت مسـلمانان و نفـی
سلطه کفار ،حفظ جان و مال مسلمان ،منافع عمومی) که شامل رعایت احکاف شرعی میگـردد قابـل
مطالعه است.
مجمع تشخیص مصلحت نظاف به عنوان نهاد تشخیص مصالح نظاف جمهـوری اسـالمی پـس از
یيس از دستیابی به نتیجه براساس مصلحت میان مجلس و شورای نگهنان وارد رونـد قـانونگـذاری
میگردد .از همین رو آییننامه داخلی مجمع تشخیص و آییننامـه داخلـی مجلـس شـورای اسـالمی
نیازمند به اصال است چرا که از هیچ ی

از راهکارهای مقرر در این دو مقرره یيس از دسـتیابی بـه

نتیجه بر نمیآید.
از آنجا که ادله عقلی و نقلی تشخیص مصالح نظاف اسالمی را از اختیارات حاکم جامعـه اسـالمی
را از اختیارات حاکم جامعه اسالمی میدانند و براساس ادلهای مانند حکم تشکیل مجمـع بـه وسـیله
اماف خمینی و یا تایید قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به وسیله مقاف معظم رهنـری ،وظیفـه
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حاکم اسالمی در مقاف تشخیص مصلحت در نظاف جمهوری اسالمی ایران به نهاد مجمـع تشـخیص
مصلحت تفویض گردیده است و این مقاف به نیابت از ولی فقیه اقداف به تشخیص مصلحت مینمایـد
اوت مجمع تشخیص در تصمیمگیریهای خود محدود به پذیرش یکی از نظریات شـورای نگهنـان و
یا مجلس شورای اسالمی نیست و میتواند نظر سومی را به عنوان مصالح جمهوری اسـالمی اتخـاذ
نماید .ثانیا احکاف صادره از مجمع ،دارای ماهیت حکم حکومتی است که مشرو مـذاکرات بـازنگری
قانون اساسی مستدل ترین موید برای اثنات این ادعا محسوب میگـردد و بـا وجـود آن کـه از نظـر
جایگاه در سلسله مراتب قوانین در کنار قانون عادی قرار میگیرد .با وجود اختیارات فوق مجمـع ذاتـا
حق ورود و بررسی برخی مصوبات مجلس را ندارد و این مصوبات از صالحیت مجمع خار میباشند
که از جمله این موارد میتوان به موارد م ایر با شریعت اسالف ،مـواردی کـه امکـان تعیـین محـدوده
زمانی برای آن موجود نیست ،مصوبات م ایر با منانی نظاف جمهوری اسـالمی ایـران و مـواردی کـه
شورای نگهنان رسیدگی به آن را از صالحیت مجمع تشخیص مصـلحت نظـاف خـار نمـوده اسـت،
اشاره نمود .تزف به ذکر است از آنجا که مصوبات مجمع در چارچوب شـریعت مقـدس تصـویب مـی
گردد و گاهی تشخیص مصلحت م ایر با قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران مـیباشـد امکـان
تصویب مصوبه م ایر با برخی اصول قانون اساسی بـه اسـتثنای اصـول منـانی در مجمـع تشـخیص
مصلحت نظاف وجود دارد.
براساس اصل یکصد و دوازدهم جلسات مجمع به دستور رهنری تشکیل مـیگـردد و بـه اسـتناد
صراحت اصل دائمی و موقتی بودن ،مدت دوره فعالیت و  ...به تشخیص رهنـری مـیباشـد .اعاـای
ثابت و مت ییر مجمع را رهنری تعیین مینمایند .اعاای ثابت آن دسته از اعاای مجمع هسـتند کـه
به واسطه ذکر ناف آنان در حکم رهنری به عاویت مجمع تشخیص مصلحت نظـاف در مـیآینـد .در
حالی که اعاای مت ییر آن دسته از اعاایی هستند که به واسطه ارتناط موضوع مورد بحح در جلسه
مجمع با مسئولیتی که بر عهده دارند در جلسات حاور پیدا میکنند .مجمع مقررات مربوط به خود را
تصویب و تایید رهنری میرساند.
در نهایت نهاد نهایی تشخیص مصلحت ،مجمع تشخیص مصلحت نظاف بوده و مـیتـوان بـدون
پذیرش هیچ ی

از دیدگاههای مجلس و شورای نگهنان راسا اقداف به تشخیص مصلحت نظاف نماید

و مواد مرتنطی را که مطابق با تشخیص جدید مستلزف ت ییر است را مورد جر و تعدیل قـرار دهـد و
ت ییر در موارد غیر مرتنس نیز منوط به موافقت رهنری است.
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پیشنهادات

اصل بحح مصلحت و ضرورت انطناقات دین و دوران و قرار گرفتن دین در شرایطی که مجنور است
خود را دائمار از گزند مهاجمان دور بدارد مربوط به اعصار و ایامی است که دین در مرحله تمدن سازی
و قدرت واقع نشده بلکه نظامات سکوتر حاکم است .لذا شاید ،اصل این مناحح با ایـن گسـتردگی و
احساس نیاز به مسئله مصلحت تا این میزان از شدت و گستردگی محصـول تالقـی دیـن بـا دنیـای
مدرن در صد ساله اخیر بوده است .لذا ،فقهای عظاف سابق در این مسئله کمتر وارد شدهاند زیرا محل
نزاع و نیاز ننوده است و دین در عرصه های مختلف اجتماعی فعال و تعیین کننده بوده و لذا مکانیسم
انطناق دین بر تحوتت دوران امری بیمعنا بلکه نزدی

به انکار دیـن بـوده اسـت ،اگـر قـرار اسـت

چیزی بر چیزی منطنق شود زمانه و اجتماع و مردف و دوران است که باید منطنق بر دیـن باشـد نـه
برعکس .اما اکنون دین داری در موضع ضعف است و نظاف کفر جهانی بر دینداری و دینداران سیطره
تمدنی و فرهنگی دارد لذا است که این مسئله رخ داده است .توجه به این نکته که ،سمال از مصلحت
اصوتر (با این گستردگی حکمی و موضوعی) ریشه در برخورد با تجدد دارد راهگشا اسـت و مـا را بـه
این سخن رهنمون می کند که پرداختن به مصلحت از روی مصلحت است و امـر موقـت و در دوران
شکوفایی و ظهور ،مسئلهای به این ناف وجود نخواهد داشت.
بحح مصلحت عمومار در عالم اهل سنت رشد کرده و با توجه به مقتایات تاریخیـد  -حکـومتی
اهل سنت و ضرورتی که در انطناق موازین شرعی با حکومت داری و بعدها نظاف متجدد که زودتر از
ما با آن آشنا شدند مناحثی چون مصالح مرسله ،استصال  ،قیاس و  ...در آن سنت فقهی مورد توجـه
قرار گرفت .لذا ،این مسئله برای فقه شیعه نیز تا حدودی تازه و مسئلهای مستحدثه است و تا به حال
با این عمق و گستره مطر ننوده است.
موضوع مصلحت انتخاب بین اهم و مهم به دتئل بیرونی و داخلی سـخت یـا نـرف اسـت .حـال
سخن اصلی آن است که ما برای این انتخاب نناید به دننال ی
ی

مالک و ضابطه باشـیم ،بلکـه بایـد

«فرایند» را طراحی نمائیم .به عنارتی پیشنهاد این نوشـتار طراحـی یـ

فراینـد و نظـاف بـرای

تشخیص مصلحت است که شامل مراحل و دو راهیها و طی فرایندهایی است ،و بـه نظـر مـیرسـد
میتوان با طی این فرایند ،از حصول به مصلحت اطمینان عرفـی حاصـل نمـود .ایـن فراینـد شـامل
مراحل زیر است:
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 -1سلسلهبندی و تعیین اهم و مهم در امور منظور فقه براساس یک نظریه فقهی یا قانون
اساسی:

توضیح آن که ،خود نظریه مصلحت از تعیین محدوده اموری که فقه ناظر به آن است و سلسلهبنـدی
و درجهبندی این امور عاجز است و این دو رکن باید در ی

نظریه دیگر مطر و ساماندهی شود .به

عنوان مثال ،از منظر حارت اماف با توجه به کلیه آثار ایشان ،فقه ناظر به تمـامی شـئون اجتمـاعی و
فردی مکلف (فقه حدهکثری) است و به این ترتیب ،در مقاف تعارض مراتب پایین را باید فدای مراتـب
باتتر نمود .روشن است که ممکن است فقیهی احکاف وفروعات فقهی را در اولویت تاف بداند و نظـاف
اسالمی را نیز برای رعایت این احکاف تزف بداند و در مقاف تعارض ،اولویت را بـه احکـاف بدهـد .ایـن
اولویتبندی ناظر به نظریه فقهی فقیه است و باید در علم فقه روشن شود.
 -2تشخیص تهدیدات ،نوع آن ،مدت و عمق تأثیر آن و اخذ تصمیم مناسب:

در گاف دوف عنصر دوف مصلحت یعنی «مانع» باید شناسایی شود .در این مرحله تعارض پـیش آمـده
تحلیل میشود و روشن میشود دلیل عدف امکان جمع بین مراتب بات چیست و این مانع تا چـه حـد
جدی ،ممثر و طوتنی مدت و عمیق است .به نظر میرسد ،تشخیص این مرحله از فراینـد بـه عهـده
کارشناسان حوزه های مختلف و ناظر به تحلیل وضعیت آن حوزه است و فقیه و ولی در مقـاف جمـع-
بندی و تصمیمگیری است .به عنوان مثال :اگر کارشناسان نظامی ،با توجه به رصد دائـم دشـمن ،بـه
این نتیجه رسیدند که جمهوری اسالمی در معرض ی

جنگ زود هنگاف ،گسترده و طوتنی اسـت و

برای ولی فقیه نیز این امر با توجه به شواهد معمول در علوف نظامی بـه یقـین عرفـی بـدل شـد و از
سوئی یقین حاصل شد که با تعطیلی موقت یا دائمی یکی از احکاف شرعی مانند حج ،این خطر مرتفع
میگردد .به نظر میرسد« ،مصلحت» مقتای تعطیل آن فرع فقهی است .یا اگر بـرای فقیـه ،یقـین
عرفی حاصل شد که یکی از فروعات فقهی موجب نارضایتی ممثر در مردف شده است و بیم آن مـی-
رود که این نارضایتی موجب بینظمی و اختالل در نظاف و تاعیف نظاف اسالمی گردد (تهدید داخلی
نرف) و این یقین از طریق علوف اجتماعی و پیمایشهای متعارف حاصل شده باشد و قرائن علمی نیـز
بر ممثر بودن واقعی این نارضایتی در تاعیف نظاف و ایجاد آشوب دتلت داشته باشد .به نظر میرسد،
فقیه میتواند حکم به تعطیلی موقت تا اطالع ثانوی آن فرع فقهی بدهد (ماننـد تعطیلـی حجـاب یـا
خمس یا تفکی

جنسیتی) به هر حال ،به نظر میرسد ،در این گاف ما باید به دننال احصاء ضـوابس و

مالکهای تهدیدات و انواع و تيثیر آن باشیم و ظاهرار این مالکها در علوف موضـوع آن تهدیـد بایـد
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مورد واکاوی قرار گیرد .برای رهایی از عرفی شدن و سکوتریسم ،باید ،زنجیره ایـن علـوف ،اسـالمی
باشد تا جای ممکن وصف و تجویز دینی نماید و بتواند عمق و نوع تهدید را خوب تنیین کنـد (مـثالر
به محض تهدید دشمن به جنگ نهراسد و بتواند بلوف را از واقیعیت تشخیص دهد) به این ترتیب ما
نظاف و مجموعهای از ضوابس را در ی

فرایند ،خواهیم داشت.

 -3تدبیر تغییر و رفع مانع (رصد و پاالیش و اصالح):

با ش ناسایی مانع و میزان آن باید تدابیری اخذ شود که مانع مرتفع گردد و موضوع مصـلحت از بـین
رفته و منتفی شود .به عنارتی نناید در برابر موضوع مصلحت منفعل بود و بایـد سـعی در ت ییـر آن و
اجرای حدهکثری نظاف اهم و مهم را نمود .به عنوان مثال در مورد حجاب ،بر فرض تهدید بودن نـرف
و داخلی باید با انواع کارهاری فرهنگی و انتظامی و اطالعـاتی نسـنت و تلقـی اجتمـاعی نسـنت بـه
حجاب را ت ییر داد.
پس از مشخص شدن نظاف اهم و مهم و سپس تشخیص نوع مانع و میزان اهمیت آن و انتخاب
اهم با توجه به نوع مانع ،باید مانع اجتماع امور مداف رصد شود تا با ت ییر میزان آن ،تصـمیم اتخـاذی
اصال شود .به عنوان مثال در مورد حجاب باید مداف رصد شود کـه ت ییـرات اجتمـاعی تـا چـه حـد
حجاب را پذیرفته و دیگر تهدید نرف داخلی محسوب نمیشود و با توجـه بـه آن در شـیب مالیـم یـا
تصمیمی دفعی فرع فقهی حجاب مجددار حاکم گردد.
به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت یا هر نهاد متولی مصلحت ابتدا ،بایـد نظـاف اولویـت و
اهمیت خود را روشن سازد و در گاف بعد ،وجود مانع را با توجه به مالکهـای موجـود علمـی واقعـار
نشان دهد و سپس از احکاف فرودستی رفع ید نماید ،تا به دامان مصلحت سنجیهای غیرضـروری
نیفتد .این نوشتار گامی بود در راستای پیشنهاد فرایندی دقیقتر برای تشخیص مصـلحت وحرکـت
از نگاه ضابطه محور به نگاه فرایند محور.
آن چه امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظاف میگذرد نمونهای از اعمال مصـلحت در حـوزه
حکومتی و حقوق عمومی است ،چرا که ایشان براساس عقالنیت و با ترکیـب عقـالی مملکـت در
همه حوزه روابس حقوقی به وضع قواعد پایدار میپردازند .این نتیجه نیـاز هـای عملـی اداره روابـس
حقوقی مردف است که مانع تراشیهای تئوری

نمیشناسد و راه خود را گشـوده و پـیش مـیبـرد،

بنابراین بر متخصصان امر است در گستراندن مننای مصلحت و کشف و شناسایی قواعد شـرعی از
دریهه عقل برای حل مسائل مربوط به مصلحت بکوشـند ،امـری کـه تجربـه حکومـت در دنیـای
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پیهیده کنونی میتواند زوایای جدیدی از کارکرد قواعد و تئوریهـای حقـوق اسـالمی را در برابـر
نظافهای حقوقی جهان نشان دهد.
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