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دكتر اميرحمزه ساالرزايي1
دكتر نادر مختارى2
منصوره خسروى3

اشاره
در تاريخ اسالم عمدتاً حاكميت سياسي در اختيار اهل سنت بوده و شيعه همواره در 
حاشيه تاريخ به  سر مي برد و به تبع آن، فقه شيعه كه متكفل مديريت رفتار مكلفين بوده 
نيز ناگزير از هماهنگ كردن خود با شرايط زمان و مكان بوده است؛ بدين معني كه اگر 
حاكميت سياسي وقت در شرايط تساهل و تسامح مذهبي بوده، استعداد بيشتري از آن 
ــده و اگر در شرايط قبض و تعصب مذهبي  در جهت مديريت جامعه اسالمي آزاد مي ش
ــد استعداد  ــت. اما در عصر ما، به نظر مي رس ــكوت و تقيه روي  مي آورده اس بوده، به س
آزادشده فقه شيعه براي مديريت جامعه به اندازه اي بوده كه زعيم فقهي وقت (حضرت 
امام) را از دغدغه هماهنگي تام و تمام فقه شيعه با زمانه رهانيده و به وي اين اطمينان را 

1. استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان
2 . استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان

3 . دانشجوي كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسالمى 

نوانديشي ديني حضرت امام
 در نسبت فقه با زمان و مكان
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داده است كه ديگر الزم نيست رنگ زمانه بر صورت فقه شيعه زده شود، بلكه برعكس، 
فقه شيعه از اين پس مي تواند رنگ خود را بر صورت زمانه بزند. اين سان بود كه در فقه 
سياسي شيعه فتواهايي صادر شد كه پيش از آن سابقه نداشت؛ به عنوان مثال، مي توان 
به فتواي تاريخي حضرت امام درباره مقابله مردم با حكومت محمدرضا شاه پهلوي اشاره 

كرد كه فرمود: «تقيه حرام است... ولو بلغ ما بلغ...» 
توجه به عنصر زمان و مكان در انديشه اجتهادي حضرت امام را نبايد صرفاً به گونه اي 
تفسير كرد كه فقه را تابع متغيري از شرايط زماني ـ مكاني كند كه در اين صورت، چنين 
ديدگاهي نمي تواند نو تلقي شود؛ چه پيش از حضرت امام نيز فقه تا حدودي ناگزير بوده 
ــنجد. آنچه نظريه حضرت امام را نو جلوه مي دهد، درك  كه شرايط زمان و مكان را بس
فائقانه اي است كه از جايگاه فقه، نسبت به زمان و مكان ارايه كرده است؛ به گونه اي كه 
برخالف گذشته كه الزامات زمان و مكان و الزامات فقه در يك نسبت يك سويه از جانب 
زمان و مكان مورد تأمل قرار مي گرفت، اين الزامات در آن، دوسويه مورد مالحظه قرار 
مي گيرد؛ به عبارت ديگر درك متفاوت حضرت امام از دو عنصر زمان و مكان باعث شده 
ــيعه از حالت انفعال و انزواي نسبي نسبت به زمان و مكان بيرون بيايد و  فقه سياسي ش

نقشي فعاالنه ايفا كند.
ــي حضرت امام مناسب با شرايط  به لحاظ عملي، مهم ترين عنصري كه در فقه سياس
ــده، عنصر مصلحت مي باشد. عنصر مصلحت در  زمان و مكان به شكل پررنگي وارد ش
عصر حاكميت فقه نسبت به عصري كه فقه در حالت اپوزيسيون به  سر مي برد، از اهميت 
بسيار بيشتري برخوردار است. مهم ترين كارويژه عنصر مصلحت، پر كردن شكاف ميان 
«واقعيت» و «آرمان» مي باشد؛ آرمان به مثابه «افق» و واقعيت به مثابه «فرآيند» حركت. 
ــرايط زمان و مكان را در خود حل كنند، به لحاظ  اگر آرمان هاي بلند نتوانند موانع و ش
عملي فاقد كارآمدي خواهند بود. وارد شدن نهادينه اي عنصر «مصلحت» در فقه سياسي 

حضرت امام، كارآمدي آن را در متن ضرورت هاي عملي به  اثبات رسانده است.

طرح مسئله
فقه، آن چنان كه حضرت امام(س) به درستي فرموده بودند، تئوري اداره جامعه و برنامه 
زندگي انسان از گهواره تا گور است. چنين تأثير جدي و فراگيري را براي كمتر دانشي از 
دانش هاي انسان مي توان سراغ گرفت. به رغم اين، در تاريخ اسالم، حضور ائمه اطهار(ع) 
بعد از رحلت پيامبر(ص) به مدت قريب به سه قرن و سپس اميد به ظهور امام زمان(عج)، 
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ــاس بي نيازي براي پرداختن به مسائل عميق تر و گسترده تر  موجب برانگيختگي احس
فقه سياسي شده است. عالوه بر اين، به دليل دوري فقه شيعه از حاكميت و اداره جامعه 
ــيعه، يعني آن دسته از احكامي كه با حكومت و اداره  و انزواي پياپي آن، فقه سياسي ش
ــت و غالباً در  ــد، كمتر مورد واكاوي و بحث عميق قرار  گرفته اس جامعه مرتبط مي باش
گردنه ها و بحران هاي تاريخي از طريق «تقيه» به حيات خود ادامه داده است. البته در 
ــي- اجتماعي، يعني «تحجرگرايي»،  ــه جريان سياس مواجهه با مسائل مستحدثه، س
ــت. در طول تاريخ، جريان هاي اصيل ديني  سكوالريسم و «نوانديشه ديني» مطرح اس
ــا تحجر و ديگري مقابله با  ــد در دو جبهه فكري عمل كنند: يكي مقابله ب مجبور بوده ان

افراط گري هاي روشنفكري.
جريان تحجر، ضمن انكار وجود متغيرات در دين، بر ثابتات آن تأكيد كرده و مباحث 
دين را در غير از قالب و ظرف زماني و تاريخي اش ملحوظ نمي داند. اين جريان هرچند با 
فرازونشيب، در سراسر تاريخ اسالم، حتي در عصر ما و در نهضت اسالمي حضور داشته 
است. حضرت امام(س)، در ضمن نقل قضيه اي، در خصوص اهميت مبارزه با اين جريان 

مي فرمايند: 
ــوم آقاي صدر و  ــردي، مرحوم آقاي حجت، مرح روزي مرحوم آقاي بروج
مرحوم آقاي خوانساري(رضوان اهللا عليهم) براي مذاكره در يك امر سياسي 
ــما قبل از هر كار، تكليف  در منزل ما جمع بودند. به آنان عرض كردم كه ش

اين مقدس نماها (متحجرين) را روشن كنيد.1
ــم با رويگرداني از فهم روش مند دين و شريعت در  ــوي مقابل، جريان سكوالريس در س
قالب «اجتهاد» در به دست آوردن مراد شارع، فهم آزاد و غيرمبتني بر علوم ديني را مدنظر 
ــطه و غيرروش مند دين،  ــاني و فهم بي واس خويش قرار داده و با محور قرار دادن خرد انس
گستره شرعيات را محدود به امور عبادي و برخي آموزه هاي منصوص مي داند و در فرآيند 
عرفي نگري در شريعت، حوزه دين را در اموري خاص و حداقلي نگه داشته و دخالت دين و 

شريعت را در امور جامعه و حاكميت سياسي، بلكه امور نوپديد مورد انكار قرار داده است. 
ــوي مخالف و با مباني متفاوت،  در واقع دو گروه «متحجرين» و «سكوالرها» از دو س
بر حداقلي بودن شريعت و محدوديت حضور آن در عرصه هاي زندگي، اشتراك دارند و 

امكان اداره فقهي و شرعي امور سياسي و اجتماعي را برنمي تابند. 
ــت. اجتهاد يعني «فهم روش مند،  در جبهه مقابل اين دو جريان، جريان اجتهادي اس

1. امام خميني، واليت فقيه، قم، آزادي، بي تا، ص172. 
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عميق و دقيق دين» در مقابل «فهم آزاد و غيرضابطه مند و سطحي» آن. جريان اجتهادي، 
گستره شريعت را تمامي نيازهاي بشري تا روز قيامت و در تمامي شئون زندگي مي داند و 
در فرآيند استنباط متغيرات از ثابتات، كارآيي و كارآمدي شريعت را نيز در مرحله عمل و 
در شرايط جديد تضمين مي نمايد؛ به عنوان مثال، حضرت امام(س) فقيه شاخص جريان 
اجتهادي، با شجاعت، خالقيت و اهتمام مضاعف و اميد به برپايي حاكميت ديني و متعاقباً 
تحقق آن آرزو، فصل نويني را در استفاده از عنصر زمان و مكان در استنباط و فهم روزآمد 
ــتفاده نوين از عنصر «مصلحت» امور شريعت را سامان  و دقيق موضوعات رقم زد و با اس

بخشيده و زمينه تحقق حداكثري شريعت در جامعه و نظام سياسي را فراهم آورد.
تاكنون در خصوص نقش زمان و مكان در فقه سياسي حضرت امام(س) مقاالت قابل 
ــت؛ به رغم اين، در خصوص  ــده و حتي كنگره هايي نيز برپا شده اس توجهي منتشر ش
ــته يعني عدم مقهوريت انديشه فقهي حضرت امام  ــي اين نوش پرسش و موضوع اساس
ــكان، ضمن توجه به ضروريات زمان و مكان، كمتر  در برابر اقتضائات تحميلي زمان و م
ــؤال چگونگي ارتباط فقه سياسي با دو  ــده و معموالً در مواجهه با س پژوهشي انجام ش
عنصر زمان و مكان، پاسخ هايي داده شده كه به نظر مي رسد تنها به يك جنبه از «الزامات 
ــت. در اين تحقيق، بر اين باوريم كه حضرت  دوگانه فقه و زمان و مكان» توجه شده اس
امام(س)، ضمن اينكه فقه سياسي شيعه را از حالت انفعال و انزواي نسبي نسبت به دو 
عنصر زمان و مكان بيرون آورده، با دخالت روش مند اين دو، نوعي اجتهاد فعاالنه را رقم 
زده  است؛ به گونه اي كه مي  توان گفت با آن، گامي نوين در سير استكمالي نسبت فقه و 
عرصه عمل برداشته شده است؛ به عبارت ديگر، تمايز مهم فقه سياسي حضرت امام(س) 
ــلف، پيوند وثيق تئوري فقهي با عمل سياسي است. حلقه پيوند و  نسبت به فقيهان س
ــه فقهي حضرت امام(س)، عنصر «مصلحت» مي باشد.  اتصال تئوري و عمل در انديش
در اين تحقيق تالش شده تا در برابر تلقي رايج جريان سكوالريسم كه واژه  روشنفكري 
ديني را در انحصار خود دارد و مصلحت انديشي فقهي را طريقي براي سكوالريزه كردن 
دين و عرفي شدن فقه شيعه مي داند،1 به ويژگي ها، مباني و پيامدهاي مصلحت انديشي 
روش مند در رويكرد اجتهادي حضرت امام(س) اشاره شود. البته، از آنجايي كه معموالً 
ــان و مكان مورد  ــالم و مقتضيات زم ــرت امام نيز توجه به اس و كم وبيش، قبل از حض

ــده در ماهنامه كيان، ش24 (فروردين و  ــر ش ــعيد حجاريان، منتش 1. به عنوان مثال مي توان به دو مقاله از س
ارديبهشت1374) با عنوان «فرآيند عرفي شدن فقه شيعه» و ماهنامه كيان، ش46 (فروردين و ارديبهشت1378) 
ــي در فقه سياسي شيعه،  ــاره كرد كه در آنها فرآيند مصلحت انديش با عنوان «امام خميني؛ فقيه دوران گذار» اش

مترادف با فرآيند عرفي شدن فقه شيعه تفسير شده است.
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توجه بوده، نقش زمان و مكان در فقه و ارتباط دين و 
سياست، مفروض لحاظ شده است. در اين پژوهش از 
روش توصيف و روش تحليليـ  منطقي و كتابخانه اي 

استفاده شده است.

تبيين مفاهيم
جريان اجتهادي(نوانديشـى دينـى): جرياني كه 
مبتني بر اجتهاد اصيل، روش مند و معتقد به حداكثري 
ــي عرصه هاي  ــريعت در تمام ــودن حضور دين و ش ب
ــئون زندگي است؛  زندگي و توانايي دين در تمامي ش
ــاد روش مند، به  اين جريان، ضمن پايبندي به اجته
تأثير دو عنصر زمان و مكان در امر اجتهاد و نهايتاً در 
كارآيي و كارآمدي شريعت در مرحله عمل، به ويژه در 

امور مستحدثه، باور و عنايت دارد.
ــرايط و مقتضيات ضروري اعصار و  زمان و مكان: ش

امصار كه بدون تأثير در تغيير جهت احكام شرعي، در تغيير نوع و شكل، كميت و كيفيت 
آنها مؤثر مي باشند.

مصلحـت: اهل لغت،1 مصلحت را در مقابل مفسده و به معني صالح، شايستگي، سود 
ــان مي گردد. بر اين اساس،  ــته اند كه در نتيجه انجام كاري نصيب انس و فايده اي دانس
مصلحت نظام نيز صالح و فايده اي است كه عايد اسالم، مسلمين و جامعه انساني شود 
ــد مي باشد. شيعه و  ــيعه عبارت از تبعيت احكام از مصالح و مفاس و مصلحت در فقه ش
ــن و قبح ذاتي و عقلي و نيز حكمت و عدل الهي، بر اين  ــاس اعتقاد به حس عدليه بر اس
باورند كه احكام الهي تابع مصالح و مفاسد هستند؛ يعني احكام وجوبي، بر اساس مصالح 
موضوعاتشان و احكام تحريمي، بر اساس مفاسد موضوعاتشان جعل مي گردند. فقيهان 
و انديشمندان اسالمي، براساس تفاوت مصالح و مفاسد موضوعات در الزام و عدم الزام، 
ــتحباب، كراهت و اباحه تقسيم كرده اند؛ به عنوان مثال  احكام را به وجوب، حرمت، اس

خواجه نصيرالدين طوسي در تجريد االعتقاد مي نويسد:
1. به عنوان مثال ابن منظور مي نويسد: «صالح در مقابل فساد است...، اصالح، نقض افساد و مصلحت، عبارت است 

از شايستگي و شايستگي در مقابل افساد است»؛ ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص 517- 516، ماده صلح. 

آنچه نظريه حضرت امام را نو جلوه 
مي دهد، درك فائقانه اي است كه 
از جايگاه فقه، نسبت به زمان و 
مكان ارايه كرده است؛ به گونه اي 
كه برخالف گذشته كه الزامات 
زمان و مكان و الزامات فقه در يك 
نسبت يك سويه از جانب زمان و 
مكان مورد تأمل قرار مي گرفت، 
اين الزامات در آن، دوسويه مورد 
مالحظه قرار مي گيرد؛ به عبارت 
ديگر درك متفاوت حضرت امام از 
دو عنصر زمان و مكان باعث شده 
فقه سياسي شيعه از حالت انفعال 
و انزواي نسبي نسبت به زمان و 
مكان بيرون بيايد و نقشي فعاالنه 

ايفا كند
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ــت كه اين  ــت. به اين دليل كه در بر گيرنده مصلحت اس تكليف خوب اس
مصلحت بدون تكليف به دست نمي آيد.1

ــوايان دين از مصالح  ــالم نشان مي دهد كه پيش سيره نبوي، علوي و خلفاي صدر اس
ــه مقتضاي مصلحت جامعه،  ــي، اقتصادي و نظامي بهره مي بردند و ب اجتماعي،  سياس
ــياري از فقها احكام حكومتي را بنابر  از تجارب و فنون بشري استقبال مي كرده اند و بس
ــلمين جعل كرده اند؛ هرچند اين احكام، با احكام اوليه و ثانويه  ــالم و مس مصلحت اس

سازگاري نداشته باشد. 
ــيع را تشكيل  ــاس مذهب تش ــه «مصلحت»، پايه مكتب عدل و اس اعتقاد به انديش
ــان  ــت كه مصلحت، در حقيقت به متعلق احكام، و نه بس مي دهد. البته بايد توجه داش
ــت. بر اين اساس، هر تكليفي ارشاد  تكاليف آزمايشي صرفاً به خود تكليف، معطوف اس
ــده است. نظر به وجود مصلحت در  به مصلحتي است كه در متعلق آن تكليف نهفته ش
متعلق احكام مي توان گفت كه هدف از شريعت، صرف امتثال احكام نيست، بلكه امتثال 
احكام به نوبه خود، منجر به هدايت انسان به سودها و زيان هاي مادي و معنوي مي شود؛ 
ــت آمدن قرب الهي، سعادت عملي در  به عبارت ديگر در انجام تكاليف، عالوه بر به دس

زندگي نيز تأمين مي شود.
حسب احاديث و روايات شريفه، تكاليف شريعت معطوف به مصالح واقعيه مي باشد و 
ــتند: 1. مصالح ثابته كه در همه اعصار و امصار وجود  مصالح واقعيه خود بر دو قسم هس
داشته و ناظر به همه انسان هايي است كه مكلف به رعايت تكاليف مسبوق به آنها هستند 
ــند. ابواب گوناگون  2. مصالح متغيره كه متفرع بر اوضاع و احوال اعصار و امصار مي باش
ــكام مواريث، نكاح، طالق،  عبادات و مقدمات آن (طهارات ثالث)، ابواب محرمات، اح
ــتند كه مصداق حديث  ــات و... نمونه هايي از مصالح ثابته هس عده، حدود، قصاص، دي
ــداً الي يوم القيامه، ال  ــداً الي يوم القيامه و حرامه حرام اب معروف «حالل محمد حالل اب
ــان كه در توقيع  ــند. اما «حوادث واقعه»، هم چن يكون غيره و ال يجيء غيره» مي باش
مبارك امام عصر(عج) از آنها ياد شده، از مصاديق مصالح متغيره مي باشند كه درباره آنها 
بدون آنكه از جانب شارع مقدس حكم خاصي صادر شده باشد، ضوابط ويژ ه اي ارايه شده 
است تا فقهاي شايسته در هر زمان و مكان با تكيه بر آن ضوابط كه رعايت آنها مقتضي 
ــكل متأخري متدلوژي اجتهاد از آن ياد  به كارگيري متدلوژي ويژه اي است- كه به ش

مي شود- احكام آنها را استخراج و صادر كنند. 
1. عبدالحسين خسروپناه، گفتمان مصلحت، تهران، كانون انديشه جوان، 1386، ص94. 
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در حقيقت، احكام متغيره، به دليل تغيير موضوعشان تغيير مي يابند و با فرض ثابت 
بودن موضوع، حكم نيز ثابت خواهد بود و اگر غير از اين باشد، نوعي نسبيت در احكام 
ــتر مسائل سياسي،  ــده است. بيش پيش مي آيد كه تاكنون هيچ فقيهي بدان قائل نش
نظامي، انتظامي و نيز مسائل مربوط به روابط داخلي و خارجي، انواع معامالت نوظهور 
از قبيل مصالح متغيره هستند كه با گذشت زمان و دگرگوني هاي شرايط و احوال، به 
ــان تغيير مي كند. عدم توجه به همين مسبوق بودن  دليل تغيير موضوع شان،  حكمش
تغيير حكم به تغيير موضوع است كه باعث شكل گيري شبهه عرفي شدن و سكوالريزه 

شدن دين در فقه المصلحه شده است. 
احكام اوليـه: دستوراتي هستند كه براي مسلمانان در شرايط طبيعي و عادي، بدون 

هيچ گونه اضطرار و اكراهي، نازل شده است.
ــي از اوصاف اضطرار، ضرر،  ــتند كه ناش احكام ثانويه: احكام موقت و محدودي هس
ــده اند. از آنجا كه اين  ــروحرج، تقيه، عجز، خوف و... بر موضوعات خاصي صادر ش عس
اوصاف، موقت هستند، احكام موقته و از آنجا كه در مرحله دوم و در فرض نبود شرايط 
احكام اوليه جعل مي شوند، احكام ثانويه به آنها گفته مي شود؛ مانند حكم افطار روزه به 

هنگام بيماري.
ــالمي) در حيطه امور  ــتورات ولي فقيه (رهبر مشروع جامعه اس احكام حكومتي: دس
ــود حكم حكومتي نام  اجتماعي كه طبق مصالح عمومي، براي اداره جامعه اتخاذ مي ش

دارد. تفاوت احكام اوليه با احكام حكومتي در اين است كه:
ــورت تغيير موضوع يا  ــتند و فقط در ص 1. احكام اوليه ثابت، دايم و تغييرناپذير هس
قيدوشرط آن تغيير مي كنند، اما احكام حكومتي موقت، تغييرپذير و تابع منشأ اعتبار 

آنها هستند؛
ــاس مصلحت در احكام اوليه فقط در دست  2. تشخيص مصلحت و جعل احكام براس
شارع است، اما در احكام حكومتي، تشخيص مصلحت و اعتبار احكام براساس مصلحت 

در دست حاكم است؛
3. محور صدور احكام حكومتي، وجود مصالح و مفاسد متغير اجتماعي است، ولي محور 

صدور احكام اوليه وجود مصالح و مفاسد ثابت واقعي است؛
ــلمانان در احكام حكومتي، بايد از حاكم جامع الشرايط اسالمي تبعيت كنند،  4. مس
ولي در احكام اوليه تابع مراجع خويش هستند. به همين دليل پيروي ساير فقها از حاكم 
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اسالمي نيز الزم و واجب است؛1
ــي قلمروي احكام حكومتي،  ــت ول 5. قلمروي احكام اولي، امور فردي و اجتماعي اس
محدود به امور عمومي و اجتماعي است كه شامل شئون فردي در صورتي كه با روابط 

اجتماعي ارتباطي نداشته باشد نمي شود.
پرسش مهم در اينجا اين است كه اگر ميان حكم حاكم، با توجه به مصالح اجتماعي و 
حكم اولي تزاحمي پيش آيد، حق تقدم با حكم اولي است يا حكم حاكم؟ در اين خصوص، 
ــاير مراجع و مجتهداني كه با تشكيل حكومت ديني و جريان  ديدگاه حضرت امام و س
احكام حكومتي موافق اند، اين است كه از باب تقدم اهم بر مهم، حكم حاكم بر حكم اولي 
تقدم دارد زيرا مصلحت اجتماعي به صورت قطعي و ضروري كشف شده است و اگر به 
آن توجه نشود، اصل اسالم زير سؤال مي رود و ناتواني آن معلوم مي گردد؛ به همين دليل 
حضرت امام در نامه اي به مقام معظم رهبري فرمودند حكومت يكي از احكام اوليه اسالم 
است و مقدم به تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است.2 البته بايد توجه داشت 
كه الزاماً احكام حكومتي با احكام اولي در تزاحم نيستند؛ چراكه اساساً احكام حكومتي 
در عرض احكام اولي قرار نمي گيرند، بلكه احكام حكومتي، احكامي هستند كه حكومت 
براي اداره كشور و جامعه با توجه به مصالح عمومي و اجتماعي صادر مي كند و الزمه آن، 
واليت حاكم اسالمي است؛ چه احكام حكومتي را احكام اوليه يا احكام ثانويه بدانيم؛ به 

همين دليل برخي از محققان در تعريف احكام حكومتي مي نويسند:
احكام حكومتي، به مقرراتي گفته مي شود كه از سوي  مسئولين كشور براي 
برقراري نظم و تأمين مصلحت عمومي صادر مي گردد كه اگر تداوم نسبي 
ــمار مي رود. اين گونه  ــميت پيدا كند، از احكام اوليه به ش داشته باشد و رس
ــتند و هم چنين از  ــوادث واقعه يا مصالح مقتضيه هس احكام در رابطه با ح
ــتگي دارند و قابل تغييرند و  ــتند كه به شرايط زمان بس احكام متغيره هس

تمامي احكام انضباطي و آيين نامه اي از اين قبيل مي باشند.3
تفاوت احكام حكومتي با احكام ثانويه نيز چنين است:

1. احكام حكومتي در حكم اولي به نام حكومت اسالمي تحقق مي يابند؛
2. احكام ثانويه بر عناوين ثانوي چون عسر، حرج، ضرر، تقيه، اضطرار و... بار مي شوند، 

ولي مالك احكام حكومتي، مصالح اجتماعي مسلمين و مصالح اسالم است؛
1. امام خميني، البيع، قم، اسماعيليان، بي تا، ج2، ص466.

2. صحيفه امام، ج20، ص452.
3. محمدهادي معرفت، واليت فقيه، قم، التمهيد، 1387، ص 174.
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ــوي گرچه هر دو موقت و  3. احكام حكومتي با احكام ثان
تغييرپذيرند، اما قلمرو حكم ثانوي بيشتر در احكام شخصي 
و قلمرو احكام حكومتي در احكام اجتماعي است و از اين رو، 
دايره احكام حكومتي وسيع تر از احكام اوليه و ثانويه است، 
اگرچه در بسياري از مصاديق احكام حكومتي، احكام اوليه 

و ثانويه نيز مندرج شده است. 
ــه عبارت ديگر،  ــائل؛ ب فائقانه: يعنى مواجهه فعال با مس

مقهوريت مطلق نسبت به دو عنصر زمان و مكان. 

نگاه فائقانه حضرت امام از جايگاه فقه نسبت به 
زمان و مكان

ــتر فقه سياسي، ضمن لحاظ جدي  مهم ترين ويژگي اجتهاد حضرت امام(س) در بس
ــرايط زمان و مكان در اجتهاد، رويكرد فعاالنه و فائقانه ايشان از جايگاه فقه نسبت به  ش
ــد. در اين راستا توجه ويژه حضرت  زمان و مكان و عدم مقهوريت نسبت به آن مي باش
امام(س) به اصولي همچون اصل تكليف، اصل دعوت و گسترش اسالم و اصل نفي سبيل، 

مؤيد ماست كه ذيًال به بررسي اجمالي اين اصول مي پردازيم:
اصل تكليف

ــال اراده الهي و  ــخصيتي حضرت امام(س) اين بود كه در امتث يكي از ويژگي هاي ش
تكليف شرعي محو مي شد؛ به  گونه اي كه شكست، پيروزي، حيات و شهادت در راه خدا 

را در بستر انجام تكليف، از باب «احدي الحسنين»، پيروزي مي دانست. 
حضرت امام در خصوص لزوم توجه به تكليف گرايي مي فرمايد:

... ما بنا داريم به تكليف عمل كنيم. ما مكلفيم با ظلم مقابله كنيم... ما مكلفيم 
از طرف خداي تبارك و تعالي كه با ظلم مقابله كنيم؛ با اين آدمخوارها و با اين 

خونخوارها مقابله كنيم...1
ــياري از  ــئله تكليف گرايي، از بس ــه مس ــدي ب ــا التزام ج ــام(س) خود ب حضرت ام
حسابگري هاي سياستمداران داخلي و خارجي صرف نظر مي كردند و به همين علت، در 

پاريس به طرفداران سياست گام به گام فرمودند:
... ما [چون] تكليف داريم ادا مي كنيم، مي شود و نمي شود براي ما مطرح 

1. صحيفه امام، ج12، ص322. 

سيره نبوي، علوي و خلفاي 
صدر اسالم نشان مي دهد 
كه پيشوايان دين از مصالح 
اجتماعي،  سياسي، اقتصادي 
و نظامي بهره مي بردند و به 
مقتضاي مصلحت جامعه، از 
تجارب و فنون بشري استقبال 
مي كرده اند و بسياري از فقها 
بنابر  را  حكومتي  احكام 
مصلحت اسالم و مسلمين 

جعل كرده اند
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نيست... اگر پيروز شديم كه خوب الحمدهللا و اگر پيروز هم 
نشديم، الحمدهللا كه به تكليف عمل كرديم...1

ــام(س) عمل به تكليف، چه به  در واقع، از نظر حضرت ام
پيروزي دنيوي منجر شود و چه نشود، داراي پاداش اخروي 

و آسايش وجدان است:
 ... نبايد نگران باشيم كه مبادا شكست بخوريم، بايد نگران 
باشيم كه مبادا به تكليف عمل نكنيم. نگراني از خود ماست. 
ــداي تبارك و تعالي براي ما تعيين  اگر ما به تكاليفي كه خ
ــت عمل بكنيم، باكي از اين نداريم كه شكست  فرموده اس
ــرق و چه از غرب و چه داخل چه از خارج  بخوريم؛ چه از ش
ــتيم؛ خودمان،  ــت خورده هس و اگر به تكاليف خودمان عمل نكنيم، شكس

خودمان را شكست داديم...2
ــلمين به مردم ابالغ  ــط فقيه و ولي امر مس از نظر حضرت امام(س) تكليفي كه توس
مي شود، در واقع همان تكليفي است كه خداوند متعال تعيين كرده است. ايشان خطاب 

به نيروهاي نظامي فرموده است:
... شما هم بدون اينكه در نظر بگيريد كه من چي هستم و او چيست، همه 
در نظر بگيريد خدا به ما وظيفه داده، وظيفه معين كرده، وظيفه خدايي را 
ــعادت دنيا و آخرت شما را ان شاءاهللا  داريم عمل مي كنيم. بدانيد كه اين س

حفظ خواهد كرد...3
ــتندات ديدگاه تكليف گرايي حضرت امام(س)، سيره معصومين(ع) بوده  يكي از مس

است؛ از همين روي، وي در جايي فرموده است:
ــرعي داريم انجام مي دهيم؛ اين وظيفه شرعي كه  ... پس ما يك وظيفه ش
انجام مي دهيم [اگر] نتوانستيم، ما به وظيفه مان عمل كرديم. حضرت امير 
هم نتوانست معاويه را از بين ببرد ولي وظيفه اش را عمل كرد. ما وظيفه مان 

را عمل مي كنيم...4
موارد متعددي را در سيره عملي حضرت امام(س) مي توان يافت كه برخالف ديدگاه 

1. همان. 
2. همان، ج15، ص70. 

3. همان، ج19، ص 459. 
4. همان، ج7، ص52.

جريان تحجر، ضمن انكار 
وجود متغيرات در دين، بر 
ثابتات آن تأكيد كرده و مباحث 
دين را در غير از قالب و ظرف 
زماني و تاريخي اش ملحوظ 
نمي داند. اين جريان هرچند با 
فرازونشيب، در سراسر تاريخ 
اسالم، حتي در عصر ما و در 
نهضت اسالمي حضور داشته 

است
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ديگران و صرفاً بنابر آنچه به عنوان تكليف خود شناسايي كرده، عمل نموده اند. برخي از 
اين موارد  عبارت اند از:

الف. تحريم تقيه
آيت اهللا رضا استادي در خصوص تفاوت حضرت امام(س) با ديگر علما و مراجع در برخورد 

با حكومت ها مي  نويسند:
ــه حكومت ها اعتراض  ــت؛ ديگران گرچه ب تفكر امام با ديگران فرق داش
مي كردند اما درصدد برخورد شكننده و براندازي نبودند؛ حتي وقتي امام اين 
مسئله را مطرح كردند، ديگر علما موافق نبودند، نه به خاطر اينكه با حكومت 
وقت موافق بودند، بلكه با برخورد شكننده موافق نبودند و من فكر مي كنم 
امام اين تفكر را با تشريح يك فتوا بيان فرمود و اين فتوا را اگرچه ديگران هم 
ــدند.  امام(س) فرمودند به ما  گفته اند، اما تنها در حد گفتن با آن روبه رو ش
گفته اند تقيه كنيد، اما تقيه براي حفظ دين است. حال اگر دين دارد از بين 

مي رود، باز هم بايد تقيه كرد؟! خير، در زمان ما تقيه حرام است.1
در همين راستا آيت اهللا جوادي آملي نيز معتقدند: 

ــت و فرمان مي دهد گوش نمي دهند.  مردم حرف كسي را كه نشسته اس
امام(س) نفرمود مردم! برويد! بلكه فرمود من رفتم، شما هم بياييد! امام امت 
جلو افتاد، ساليان متمادي اهانت و فحش شنيد، تبعيد و زندان و سختي را 
ــي كرد، آن گاه فرياد برآورد.  تحمل كرد، مقدار زيادي از راه را به تنهايي ط
ــما هم بياييد! مردم نيز گفتند لبيك يا امام و به  فرمود مردم! من رفتم، ش

دنبال او حركت كرده و رفتند.2
خود حضرت امام نيز مي فرمايند: «... من از آن آدم ها نيستم كه اگر يك حكمي كردم 

بنشينم چرت بزنم كه اين حكم، خودش برود؛ من راه مي افتم دنبالش...»3
حضرت امام با تحريم تقيه، كه در شكل انحرافي خود طي ساليان متمادي مهم ترين 
مانع در راه مبارزات مستقيم و خشونت آميز مردم با رژيم هاي خودكامه و نيز دستاويز 
ــي در عصر ما را باز كردند.  سازشكاران عافيت طلب نيز بود، راه حركت و مبارزه سياس
ايشان، نخستين بار با ابراز صريح مخالفتشان با طرح قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي 

1. دين و عرصه سياست در انديشه امام خميني (از مجموعه آثار دومين كنگره بين المللي امام خميني و احياي 
تفكر ديني)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ج5، ص22.

2. آيت اهللا جوادي آملي، بنيان مرصوص امام خميني، قم، اسرا، ص250. 
3. صحيفه امام، ج1، ص292-293. 



28
دوره سوم سال هشتم شماره 27 بهار90
مقاالت

از طرف رژيم شاه و متعاقباً با حمله مستقيم و انتقادات بي واسطه از آن رژيم، سنت تقيه 
را شكستند و فتواي تاريخي خود را در اينكه «... تقيه حرام است؛ و اظهار حقايق، واجب 

ولو بلغ ما بلغ...»1 صادر كردند.
ب. بي اعتنايي امام به حكومت نظامي رژيم در 21بهمن 57

رژيم شاه كه خود را در سراشيبي سقوط مي ديد، چاره را در انجام كودتا تشخيص داد 
لذا در روز 21 بهمن 57، براي اجراي كودتا، با صدور اعالميه اي ساعت منع عبورومرور 
ــاند. توطئه اي بزرگ در جريان بود. برابر  ــاعت 16/30 بعدازظهر رس را در تهران به س
اسنادي كه بعدها فاش شد در ساعت منع عبورومرور مي بايست ارتش بر نقاط حساس 
شهر مستقر گردد، سران انقالب با سرعت دستگير و با اعدام آنان و قتل بسياري از مردم، 

انقالب به طور قاطع سركوب شود.2
سياستمداران اطراف امام مبهوت شده و به بن بست رسيده بودند و اهداف پشت پرده 
اين حكومت نظامي و اعالم ساعت منع عبورومرور، چنان كه بايد، براي كسي مكشوف 
نبود. به گفته شهيد فضل اهللا محالتي- يكي از شاهدان عيني- امام خميني اتاق را خلوت 
ــيد؛  ــمع حاضران در بيت مي رس ــجده گذارد. طنين رازونياز امام به س كرد و نماز و س
لحظاتي بعد ايشان در ميان ديگران حاضر شدند؛ دستور لغو حكومت نظامي را از طريق 
ــي و منع عبورومرور، صادر  ــيل مردم به خيابان ها و تمرد از مقررات حكومت نظام گس
ــالم فرمودند: «... اعالميه امروز  نمودند.3 حضرت امام در آن پيام تاريخي با صراحت اع

حكومت نظامي، خدعه و خالف شرع است و مردم به هيچ وجه به آن اعتنا نكنند...»4
ــهور و  ــي بعضي از بزرگان و مجاهدين مش ــود در واكنش به اين پيام حت گفته مي ش
ــابقه اي هم چون آيت اهللا طالقاني متعجب از تصميم قاطع امام به خاطر پيامدهاي  پرس
وحشتناك آن، مثل كشتار مردم، از حضرت امام(س) درخواست تجديدنظر نسبت به 
اين پيام مي كنند. اما امام بنا به تشخيص وظيفه و تكليف، محكم و قاطع مي ايستند و در 
انجام آن لحظه اي درنگ نمي كنند و با بيان اينكه وظيفه و تكليف اين است، پافشاري 

مي نمايند و نهضت را از يك بن بست قطعي و بحراني بزرگ و پيچيده نجات مي دهند.

1. همان، ص 178. 
2. اطالعات، 57/12/2. 

3. عمادالدين باقي، بررسي انقالب اسالمي ايران، قم، تفكر، 1370، ص456.
4. صحيفه امام، ج6، ص122.
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ج. عزل آقاي منتظري
حضرت امام بعد از سال ها خون دل خوردن و تالش بي وقفه و پيگير براي نجات آقاي 
ــاس «وظيفه  ــان بر اس منتظري از مهلكه اي كه در آن فرو رفته بود، تصميم به عزل ايش
ــالم» گرفتند و طي نامه اي به ايشان و مجلس شوراي  شرعي» و «براي حفظ نظام و اس
ــان را از قائم مقامي رهبري اعالم فرمودند و اذعان  ــتن ايش ــئله كنار گذاش اسالمي مس

داشتند:
ــرادي كه مكلف به اغماض آن  ... من با خداي خود عهد كرده كه از بدي اف
نيستم هرگز چشم پوشي نكنم. من با خداي خود پيمان بسته ام كه رضاي او را 
بر رضاي مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان عليه من قيام كنند، دست 
از حق و حقيقت بر نمي دارم. من كار به تاريخ و آنچه اتفاق مي افتد ندارم؛ من 

تنها بايد به وظيفه شرعي خود عمل كنم...1
ــت در ابتدا مشكالتي پيش بيايد  با تصميم به عزل آقاي منتظري هر چند امكان داش
ــور ثقيل باشد، اما آنچه براي  و حتي اين موضوع براي بعضي  از خواص و مسئولين كش

حضرت امام مهم بود، تكليف و وظيفه شرعي شان بود كه به آن عمل كردند.
د. فتواي قتل سلمان رشدي

ــدي در وهن و توهين به اسالم، قرآن و  تأليف كتاب آيات شيطاني به قلم سلمان رش
پيامبر اسالم(ص) كه باعث صدور فتواي تاريخي حضرت امام در سال 1367 گرديد: 

بسمه تعالي. انا هللا و انا اليه راجعون. به اطالع مسلمانان غيور سراسر جهان 
مي رسانم مؤلف كتاب آيات شيطاني كه عليه اسالم و پيامبر و قرآن، تنظيم و 
چاپ و منتشر شده است، همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن، محكوم به 
اعدام مي باشند. از مسلمانان غيور مي خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، 
ــي جرئت نكند به مقدسات مسلمين  سريعاً آنها را اعدام نمايند تا ديگر كس
توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود، شهيد است؛ ان شاءاهللا. ضمناً 
اگر كسي دسترسي به مؤلف كتاب دارد ولي خود قدرت اعدام او را ندارد، او را 

به مردم معرفي نمايد تا به جزاي اعمالش برسد...2 
دشمنان خارجي انقالب اسالمي و به تبع آنها اندك ايادي داخلي آنها، حكم حضرت امام 
را يك اقدام تروريستي و قرون وسطايي ناميدند و آن را مغاير آزادي بيان و عقيده خواندند و 

1. همان، ج21، ص331-332. 
2. همان، ص263. 
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در اولين واكنش، جامعه اقتصادي اروپا، ديپلمات هاي خود را از ايران فرا خواندند و حداكثر 
قريب به اتفاق مقامات غربي در مقابل ايران موضع گيري منفي كردند. اما حضرت امام(س)، 
به رغم موضع گيري يكپارچه غرب و بعضاً دولت هاي اسالمي، از موضع خويش و حكم اعدام 
سلمان رشدي كوتاه نيامدند و مجدداً تأكيد كردند كه «اگر رشدي زاهد زمان هم گردد، باز 

هم قتلش واجب است».1
متعاقب اصرار و قاطعيت حضرت امام مبني بر ضرورت اعدام سلمان رشدي، بزرگ ترين ضربه 
بر پيكر استعمار قرن وارد شد و كشورهاي اروپايي خواهان بازگشت ديپلمات هاي خود به ايران 
شدند و از طرفي ديگر، فتواي حضرت امام(س) موجب انسجام و هويت بخشي مسلمانان در 
تمام ممالك دنيا و آزاد شدن پتانسيل قوي هويت اسالمي در دنيا شد. هرچند اين موضوع 
خوشايند سران كشورهاي غربي و مجامع بين المللي تحت سيطره غرب و دولت هاي وابسته 

اسالمي نبود، اما حضرت امام(س) به وظيفه و تكليف خويش عمل نمودند.
ــك اصل ثابت،  ــه «تكليف گرايي» به عنوان ي ــت ك ــه اين نكته بايد توجه داش البته ب
ــردد. عالوه بر اين،  ــرايط مختلف مي گ ــاوت و متنوع در ش پديد آورنده رفتارهاي متف
ــخصي و گاه از طريق  ــي  ـ اجتماعي شان گاه به طور ش حضرت امام در رفتارهاي سياس
ــيدند و عمل مي كردند؛ به عنوان مثال، مرحوم  مشاوره با كارشناسان به نتيجه مي رس
حاج سيداحمد خميني درباره چگونگي تدوين كتاب كشف اسرار توسط حضرت امام 

مي نويسند:
حضرت امام فرمودند يك بار در حال رفتن به مدرسه فيضيه مشاهده كردم 
ــاله بحث مي كنند. ناگهان به  كه عده اي دارند راجع به كتاب اسرار هزارس
ذهنم آمد ما داريم درس اخالق مي گوييم، حال آنكه اين بحث ها در حوزه ها 
نفوذ پيدا كرده است. امام تصميم مي گيرند، از وسط مدرسه فيضيه برگشته 
و ديگر به درس نمي روند و طي  يك ماه تا چهل روز تقريباً همه كارها را كنار 

مي گذارند و كتاب كشف اسرار را مي نويسند.2
ــب اين نقل قول تصميم حضرت امام براي نگارش كتاب كشف اسرار، تصميمي  حس
شخصي بوده كه البته فضاي عمومي حوزه علميه نيز مقتضي آن بوده است؛ اين در حالي 
است كه در خصوص پذيرش قطعنامه، تصميم حضرت امام ناشي از تشخيص شخصي 
ايشان نبوده است. حضرت امام در خصوص جنگ بارها فرموده بودند كه جنگ ما تا رفع 
ــه آيات شيطاني، تهران، سازمان تبليغات  1. واحد مطالعات و تحقيقات فرهنگي سازمان تبليغات اسالمي، دسيس

اسالمي، ص52.
2. حضور، 1369، ش1، ص7.
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ــت  ــالم يا اينكه اگر اين جنگ بيس فتنه ادامه دارد يا اينكه صلح با صدام يعني دفن اس
سال هم طول بكشد، ما ايستاده ايم و... به رغم اين، در سال 1367 نظر ايشان به تبع نظر 

كارشناسان و مسئوالن وقت نظام تغيير كرد و آتش بس را پذيرفتند و فرمودند:
ــيوه دفاع و مواضع اعالم شده در  ... من تا چند روز قبل معتقد به همان ش
جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقالب را در اجراي آن مي ديدم؛ ولي 
ــطه حوادث و عواملي كه از ذكر آن فعًال خودداري مي كنم و به اميد  به واس
ــد و با توجه به نظر تمامي كارشناسان  ــن خواهد ش خداوند در آينده روش
سياسي و نظامي سطح باالي كشور، كه من به تعهد و دلسوزي و صداقت آنان 

اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم...1 
مقام معظم رهبري درباره اصل تكليف در سيره حضرت امام فرموده اند: «نقطه اساسي 
كار او اين بود كه در اراده الهي و تكليف شرعي محو مي شد و هيچ چيز برايش غير از انجام 
تكليف مطرح نبود.»2 البته روشن است كه از شرايط تحقق تكليف، قدرت انجام آن است. 
بايد شرايط براي انجام وظيفه الهي فراهم باشد وگرنه، ال يكلف اهللا نفساً اال وسعها».3 لذا 
اصل تكليف با ديگر اصول، در ارتباط با هم و تعديل كننده يكديگرند كه ضمن طرح اصول 

ديگر، ابعاد ديگري از اصل تكليف روشن خواهد شد.
اصل دعوت و گسترش اسالم 

ــترش آن استفاده مي كردند و  حضرت امام از هر فرصتي براي دعوت به اسالم  و گس
چه بسا تمام اقدامات معظم له با اين اصل قابل تبيين و تحليل باشد. دعوت رژيم شاه و 
سران كشورهاي اسالمي به بازگشت به آغوش اسالم و قطع رابطه با استعمارگران و طرح 
«صدور انقالب»، صدور پيام هاي معنوي اسالم به مردم ديگر كشورها و پيام هاي ايشان 
به مناسبت ايام حج، قبل و بعد از انقالب، همه و همه در جهت گسترش پيام اسالم قابل 
ارزيابي است. امام بارها آيات قرآني مربوط به دعوت فرعون توسط حضرت موسي را نقل 
ــابه دعوت مي كردند و در همين راستا، از كساني كه در  و ديگران را به انجام عملي مش
جهت دعوت ديگران اقدامي نمي كردند، گله مي كردند؛ به عنوان مثال، ايشان در نامه اي 

به يكي از علماي مقيم تهران، چنين مرقوم فرموده اند:
... شما كه در تهران هستيد، مردم را دعوت به قرآن، يعني وحدت و يگانگي 
نمي كنيد. فايده اش چيست؟ شما بايد مردم را دعوت به قيام كنيد. شما بايد 

1. صحيفه امام، ج21، ص92. 
2. آيت اهللا خامنه اي، حديث واليت، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي، 1375، ج1، ص4.

3. قرآن كريم، 286/2. 
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مردم را به اتحاد دعوت كنيد تا موقعي كه مي خواهيم دستور قيام بدهيم آنها 
آماده باشند تا ريشه شاه و دولت را از ميان برداريم...1

دعوت هاي حضرت امام از دعوت مسلمانان به مسجد،2 دين،3 اتحاد و برادري و... فراتر 
رفته و شامل دعوت غيرمسلمانان به اسالم نيز مي شود. ايشان مي فرمايند بايد قشرهاي 

غيراسالمي را به مكتب مترقي عدالت پرور اسالم دعوت كنيد.4
در اين راستا يكي از ابتكارات و دورانديشي هاي حضرت امام كه يادآور نامه هاي پيامبر 
ــاهان جهان بود و موجب نفوذ انديشه سياسي اسالم (عالوه بر دين اسالم)  اسالم به پادش
ــه اي جهاني كه تمام جهان را به  در سطح نظام بين المللي شد و قرآن را به صورت انديش
سوي خويش دعوت مي كند، درآورد نامه حضرت امام به گورباچف مي باشد. در اين نامه به 
صراحت مشكل اصلي كشور شوروي سابق «عدم اعتقاد واقعي به خدا» معرفي شد و حضرت 

امام از موضع عزت از گورباچف خواسته اند كه درباره اسالم به طور جدي تحقيق كنند:
... آقاي گورباچف، بايد به حقيقت رو آورد. مشكل اصلي كشور شما مسئله 
مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست؛ 
همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد... 
ــالم به صورت جدي تحقيق و تفحص  اكنون... از شما مي خواهم درباره اس
كنيد و اين نه به خاطر نياز اسالم و مسلمين به شما، كه به جهت ارزش هاي 
واال و جهان شمول اسالم است كه مي تواند وسيله راحتي و نجات همه ملت ها 

باشد و گره مشكالت اساسي بشريت را باز نمايد...5
ــانه هاي عمومي دنيا  ــدن محتواي پيام حضرت امام به گورباچف، رس قبل از علني ش
مسائلي از قبيل قطع نامه 598، مسائل سازندگي بعد از جنگ و... را احتمال داده بودند. 
ــالم» را  آنها باور نمي كردند كه در كوران حوادث نيز حضرت امام دغدغه «دعوت به اس

داشته باشد.6
حضرت امام برخالف عمده سياستمداران و عالمان ديني كه انفعال خويش را با فقدان 
يار و ياور توجيه مي كردند، به تأسي از سيره انبيا از نقطه صفر و با رويكرد همفكر سازي 
ــد و مقتضيات جو غالب زمان و  ــا اميد به موفقيت، آغاز كردن و دعوت چهره به چهره و ب

1. صحيفه امام، ج1، ص238.
2. خطاب به مبلغان: «... شما هر چه مي توانيد جوان ها را به مسجد دعوت كنيد...»؛ همان، ص310.

3. به عنوان مثال «... مردم را دعوت به دين بكنيد...»؛ همان، ص394.
4. همان، ج3، ص322.

5. همان، ج21، ص221 و 225. 
6. آيت اهللا جوادي آملي، همان، ص305 (با تغيير و تصرف و نقل به مضمون).
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مكان (ايران، تركيه، عراق و فرانسه) معظم له را از حركت به 
سمت براندازي رژيم شاه و آرمان تشكيل حكومت اسالمي 
ــخنراني ايشان در  مأيوس نكرد. اين مطلب را از فحواي س
نوفل لوشاتو كه خطاب به دانشجويان بوده است، به راحتي 

مي توان دريافت:
ــالم اهللا عليه- مأمور شده  ــي- س حضرت موس
ــون را دعوت كند.  ــودش برود و فرع بود كه خ
ــاط؛ فرعون، بيشتر  آن فرعون، آن هم با آن بس
ــت. از اهرام مصر معلوم  از فرعون ما بساط داش

است...1 
ما به پيروي از انبياي عظام- سالم اهللا عليهم- از صفر شروع كرديم. انبيا- 
ــالم- براي دعوت و قيام برضد طاغوت از صفر شروع مي كردند و  عليهم الس
دعوت هاي بزرگ آنها از واحدواحد شروع مي شد تا گروه گروه جمع مي شدند. 
آن روزي كه ما دعوت برضد طاغوت را شروع كرديم، صفر بوديم... ما از صفر 

شروع كرديم و به دعوت اسالمي مردم را خوانديم...2
اصل نفي سبيل 

در انديشه ديني، اصل نفي سبيل بر تمام روابط خارجي و بين المللي حكومت اسالمي 
در زمينه هاي گوناگون نظامي، سياسي، اقتصادي و... حاكميت دارد. در صورت عملي 
ــدن اين اصل و قاعده فقهي، كفار و بيگانگان كوچك ترين راه نفوذ و تسلط سياسي،  ش
نظامي و اقتصادي بر مسلمين نخواهند داشت. در انديشه و سيره حضرت امام(س) نيز 
نمونه هاي بارزي از عزت طلبي و نفي سلطه كفار بر مسلمين وجود دارد كه فرمايشات 

ايشان درباره فلسطين نمونه اي از آنهاست.
در خصوص آنچه مربوط به تاريخ قبل از پيروزي انقالب اسالمي مي شود، بارزترين و در 
عين حال، مهم ترين موضع گيري حضرت امام(س) در مخالفت با سلطه و سبيل بيگانگان 
بر جامعه اسالمي، موضع گيري ايشان در خصوص اليحه كاپيتوالسيون بود كه براساس 
آن، نوعي سلطه سياسي ـ حقوقي ويژه براي امريكايي ها نسبت به ايراني ها به وجود مي آمد. 
مقاومت حضرت امام در برابر قانون كاپيتوالسيون به اندازه اي بود كه دولت و رژيم وقت 

1. صحيفه امام، ج4، ص108. 
2. همان، ج7، ص240. 

در مكانيسم واليت مطلقه 
مصلحت،  عنصر  و  فقيه 
نه تنها عرفي شدن فقه شيعه يا 
سكوالر كردن دين به معناي 
نتقال از ساحت قدسي به  ا
ساحت عرفي و به حاشيه 
راندن دين از متن زندگي به 
دست نمي آيد بلكه به گستره 
حداكثري دين و شريعت 

داللت مي كند



34
دوره سوم سال هشتم شماره 27 بهار90
مقاالت

براي شكستن آن مجبور به تبعيد ايشان از ايران شد. نكته قابل توجه اين است كه بيانيه 
ــيون با آيه نفي سبيل يعني «و لن  حضرت امام در خصوص مخالفت با قانون كاپيتوالس
ــده بود كه اساس قاعده نفي سبيل  يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيًال»1 شروع ش
مي باشد. عالوه بر اين بيانيه، حضرت امام در چهارم آبان 1343 نيز در مخالفت با قانون 
كاپيتوالسيون سخنراني تندي ايراد كرده اند كه مضامين آن بيانگر توجه جدي معظم له 

به اصل نفي سبيل است:
ــرات قلبي خودم را نمي توانم اظهار كنم.  ... انا هللا و انا اليه راجعون، من تأث
ــائل اخير ايران را شنيده ام  ــت. اين چند روزي كه مس قلب من در فشار اس
ــت. با تأثرات قلبي  ــت. ناراحت هستم. قلبم در فشار اس خوابم كم شده اس
ــماري مي كنم كه چه وقت مرگ پيش بيايد. ايران ديگر عيد ندارد...  روز ش

استقالل ما را فروختند...2
در همين سخنراني ايشان اعالم مي كنند كه سكوت، گناه كبيره است:

ــد، اينجا هم بايد خفه شد؟ اين جا  ... آن آقاياني كه مي گويند بايد خفه ش
هم بايد خفه بشويم؟ ما را بفروشند و خفه بشويم؟ قرآن را بفروشند و خفه 
بشويم؟ واهللا گناهكار است كسي كه داد نزند، واهللا مرتكب گناه كبيره است 

كسي كه فرياد نكند...3
سياست كلي حضرت امام در قبال امريكا نيز در همين سخنراني چنين بيان شده است: 
«... امريكا از انگليس بدتر، انگليس از امريكا بدتر، شوروي از هر دو بدتر. همه از هم بدتر؛ 

همه از هم پليدتر، اما امروز سروكار ما با اين خبيث هاست! با امريكاست...»4
ــفارت امريكا تبديل به النه جاسوسي و كانون شرارت و  بعد از انقالب نيز، زماني كه س
عمليات براندازي عليه جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت و توسط دانشجويان تسخير 
شد، به رغم مخالفت دولت موقت و ليبرال ها، حضرت امام با نام نهادن «انقالب دوم» بر 
اين رخداد از آن با قاطعيت حمايت كردند و راه هر گونه بازگشت سلطه امريكا و اجانب 
را بر ايران بستند و به رغم تمامي فشارهاي استكبار جهاني، نه تنها ذره اي از مواضع خود 
در مقابل امريكا كوتاه نيامدند، بلكه با گفتن جمله معروف «امريكا هيچ غلطي نمي تواند 
بكند»، امريكا را تحقير كردند. اين در حالي است كه در همان زمان، دولت موقت (دولت 

1. قرآن كريم، 141/4.
2. صحيفه امام، ج1، ص415. 

3. همان، ص420. 
4. همان. 
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ليبرال ها) صريحاً اعالم كرده بود كه حمله هم زمان به استبداد و استعمار، به مصلحت 
كشور نيست و ما نبايد با امپرياليسم امريكا مخالفت كنيم، به ويژه كه آنها سد محكمي 

در مقابل كمونيست هاي بي خدا و ملحد هستند!1

حضرت امام و الزامات زمان و مكان در فقه
امام خميني در كنار درك و نگاه فائقانه و فعال به زمان و مكان از جايگاه فقه، به الزامات 
زمان و مكان در انديشه نيز توجهي جدي داشت. در حقيقت «نقش زمان و مكان» يك 
ــت، ليكن هنر حضرت امام اين بود كه آنچه را در البه الي  مسئله نهفته در فقه شيعه اس
كتاب هاي سلف كمرنگ و حتي غيرفعال بود، از رهگذر اجتهاد فقهي روشمند به صورتي 
ــايد بتوان با مسامحه، ايشان را طراح  شفاف مطرح كردند و سامان دادند تا جايي كه ش
ماتريس جديد اجتهاد با متغيرهاي زمان و مكان دانست. البته از نظر حضرت امام، توجه به 
زمان و مكان و دخالت دادن آنها در فرآيند اجتهاد باعث خروج از متدولوژي فقه استداللي 

معروف به فقه جواهري نمي شود. ايشان در اين خصوص مي فرمايند:
ــنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن  ... اينجانب معتقد به فقه س
ــت ولي اين بدان معنا  ــبك صحيح اس را جايز نمي دانم. اجتهاد به همان س
ــت، زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در  ــالم پويا نيس نيست كه فقه اس

اجتهادند...2
ــت ولي براي اداره امور عمومي حكومت و  از منظر حضرت امام فقه جواهري الزم اس
مصلحت عمومي كافي نيست؛ از اين رو، ايشان براي ولي فقيه شرط فقاهت و عدالت را 
به تنهايي كافي نمي دانند، بلكه در كنار آنها آگاهي به مقتضيات زمان و مكان را نيز براي 

حاكم سياسي الزم مي دانند:
... يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نقش زمان و مكان در 

اجتهاد و نوع تصميم گيري ها است...3 
... زمان و مكان، دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسئله اي كه در قديم 
داراي حكمي بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و 
اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند... مجتهد بايد 

1. دانشجويان پيرو خط امام، اسناد النه جاسوسي امريكا، ج 10-9، ص 93ـ91.
2. صحيفه امام، ج21، ص289. 

3. همان، ص217.
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به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد...1 
ــد ولي نتواند مصلحت  ــم در علوم معهود حوزه ها هم باش ... يك فرد اگر اعل
جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص 
ــي فاقد بينش صحيح و قدرت  دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياس
تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و 

نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد...2
در حقيقت، امام خميني با توجه به الزامات زمان، به دنبال پويا نمودن اجتهاد سنتي و 
جواهري است نه حذف آن؛ زيرا آن را براي استنباط احكام غيرقابل تخطي مي داند. از 

اين رو مي فرمايند:
... البته در عين اينكه از اجتهاد جواهري به صورتي محكم و استوار ترويج 
مي شود، از محاسن و روش هاي جديد و علوم مورد احتياج حوزه هاي اسالمي 

استفاده گردد...3
اين نگاه امام خميني به اجتهاد، افق هاي جديدي را براي فقه سياسي شيعه در قلمرو 
مصلحت عمومي، احكام ثانويه و احكام حكومتي و حتي استنباطات فقه فردي باز مي كند 

كه در پاسخگويي به نيازهاي حكومتي و نظام اسالمي فعال و منعطف است. 

حضرت امام و عنصر مصلحت
ــه، جايگاهي ندارد و  ــت در فقه امامي ــي گمان كرده اند كه مصلح برخالف آنچه برخ
فقه المصلحه يا فقه الضروره، براي نخستين بار در كلمات امام خميني(س) مطرح شده 
ــت، موارد و مصاديق زيادي از مصلحت كلي تحت عناوين جزيي تري مثل مصلحت  اس
ــتري، مصلحت زوجه و... در منابع فقهي شيعه  اسالم، مصلحت مسلمين، مصلحت مش
ــهيد اول در كتاب القواعد به مصلحت و اقسام آن  فراوان ذكر شده است. براي نمونه، ش
اشاره مي كند و موارد مصلحت معتبره را از غيرمعتبره تفكيك مي نمايد. همچنين فقهاي 
شيعه در جريان قاعده تقدم اهم بر مهم و تزاحم احكام شرعي نيز از اين عنصر مهم مدد 
ــياري از فقهاي ديگر، احكام حكومتي را  جسته اند. صاحب شرايع، صاحب جواهر و بس
بر مصلحت اسالم و مسلمين متوقف ساخته اند، گرچه با احكام اوليه يا ثانويه سازگاري 

نداشته باشد.
1. همان، ص289. 

2. همان، ص177-178. 
3. همان، ص380. 
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فقه المصلحه و فقه الضروره، پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، توسط حضرت امام 
جنبه اجتماعي و حكومتي يافت و بيش از گذشته بسط پيدا كرد و با عناوين مصلحت 
نظام، مصلحت اسالم و مصلحت مسلمين مطرح گرديد و در نهايت نهادي به نام مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در سيستم قانونگذاري كشور تأسيس شد. از اين منظر مي توان 
گفت كه حضرت امام اصل مصلحت را كه پيش از اين حداكثر در حوزه  اجتماعي اعمال 
مي شد، به حوزه سياست نيز وارد كرد و آن چنان بدان اهتمام ورزيد كه بارها تأكيد كردند 

اگر مصلحت اسالم يا مسلمين را در عمل خاصي تشخيص دادند، اقدام مي كنند:
... اگر من خداي نخواسته يك وقتي ديدم كه مصلحت اسالم اقتضا مي كند 
ــم.  كه يك حرفي بزنم، مي زنم و دنبالش راه مي افتم و از هيچ چيز نمي ترس

بحمداهللا تعالي، واهللا تا حاال نترسيده ام...1
ــت كه حضرت امام حتي در خصوص تداوم دفاع  با احتساب همين مسئله مصلحت اس
مقدس كه خود بارها بر آن تأكيد كرده و در اين باره سخنان آتشيني نيز ايراد كرده بودند، 
آن گاه كه تشخيص دادند كه مصلحت نظام اسالمي در پذيرش آتش بس است، درنگ نكردند 

و به تعبير خودشان اگر آبرويي هم داشتند، كه داشتند، با خدا معامله كردند و گفتند: 
ــا و عزت و اعتبار ما بايد  ... و خدا مي داند كه اگر نبود انگيزه اي كه همه م
ــود، هرگز راضي به اين عمل  در مسير مصلحت اسالم و مسلمين قرباني ش

نمي بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود...2
مهم ترين كارويژه عنصر مصلحت، پر كردن شكاف ميان «واقعيت» و «آرمان» مي باشد؛ 
ــت. اگر آرمان هاي بلند نتوانند  آرمان، به مثابه افق و واقعيت به مثابه فرآيند حركت اس
موانع و شرايط زمان و مكان را در خود حل كنند، به لحاظ عملي فاقد كارآمدي خواهند 
ــي حضرت امام، كارآمدي آن را در  بود. وارد شدن نهادي عنصر مصلحت در فقه سياس
متن ضرورت هاي عملي به اثبات رسانده است. لذا در سيره سياسي حضرت امام حسب 
مقتضيات زمان، شاهد فرامين و دستورات و احكام حكومتي متعددي مبتني بر مصلحت 
اسالم، جامعه مسلمين و حفظ اسالم، انقالب و نظام اسالمي، به منظور تحقق كارآمدي 
ــتيم. فرمان تشكيل مجمع تشخيص  نظام اسالمي در پاسخگويي به نيازهاي روز هس
ــط حضرت امام در بهمن 1366 و نهايتاً اختصاص اصل 112 قانون  مصلحت نظام توس
اساسي مصوب 1368 به آن، نشان از اهتمام ويژه حضرت امام و نظام سياسي برآمده از 

1. همان، ج1، ص293. 
2. همان، ج21، ص92. 
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انديشه وي به عنصر مصلحت در اداره جامعه دارد.
حضرت امام خود در تبيين نقش اين جايگاه در همان نامه مبتني بر صدور فرمان مجمع 

تشخيص مصلحت، مي نويسند:
... مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست 
اسالم عزيز مي گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت 
در مقابل آن ممكن است اسالم پابرهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك 
زير سؤال برد و اسالم امريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها 

دالر توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند...1 
هم چنان كه حضرت امام در يكي از پيام هايشان به مجمع تشخيص مصلحت، خطاب 

به اعضاي شوراي نگهبان مي نويسند: 
ــان  ــوراي نگهبان مي دهم كه خودش ... تذكري پدرانه به اعضاي عزيز ش
قبل از اين گير ها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند... و اين بحث هاي طلبگي 
ــت، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به  مدارس كه در چارچوب تئوري هاس
بن بست هايي مي كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي گردد. 
شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خالف شرعي صورت 
نگيرد و خدا آن روز را نياورد، بايد تمام سعي خودتان را بنماييد كه خداي 
ناكرده اسالم در پيچ وخم هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم 

به عدم قدرت اداره جهان نگردد...2
ــيره حضرت امام درمي يابيم كه از نظر ايشان، اجتهاد  با تأمل اندك در فرمايشات و س
ذهني و مدرسه اي و دور از عينيت ها و واقعيت هاي جامعه كه به پيامدهاي مسائل- حتي 
ــالم در اداره جامعه باشد- توجه ندارد، اجتهاد  اگر آن پيامد زير سؤال رفتن توانايي اس
درستي نيست. از اين رو، معظم له در پاسخ به نامه يكي از اعضاي شوراي استفتاي خود، 
ــرايط زمان و مكان را كه ظاهراً ناشي از غفلت وي نسبت به دو  برداشت اشتباه وي از ش

عنصر مذكور در امر اجتهاد بوده است، با اظهار تأسف تصحيح مي كنند و مي نويسند:
ــت جنابعالي از اخبار و احكام الهي اظهار  ــت از برداش ... اينجانب الزم اس
تأسف كنم... و بالجمله آن گونه كه جنابعالي از اخبار و روايات برداشت داريد، 
تمدن جديد به كلي بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براي هميشه 

1. همان، ج20، ص464-465. 
2. همان، ج21، ص217-218. 
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در صحراها زندگي نمايند...1
فرمايشات حضرت امام درباره ضرورت رعايت مصلحت نظام اسالمي زياد است كه سخنان 

ذيل، نمونه هايي از آنهاست:
... مسئله حفظ نظام جمهوري اسالمي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا 
ــرعي است كه هيچ چيز به آن  مشاهده مي شود... از اهم واجبات عقلي و ش

مزاحمت نمي كند...2 
ــض؛ يعني هيچ  ــت، باالتر از تمام فراي ــالم يك فريضه الهي اس حفظ اس
ــالم نيست. اگر حفظ اسالم جزء  فريضه اي در اسالم باالتر از حفظ خود اس
ــت، بر همه ما و شما و همه  فريضه هاي بزرگ است و بزرگ ترين فريضه اس
ملت و همه روحانيون، حفظ اين جمهوري اسالمي از اعظم فرايض است...3 
... گاهي مالحظه مي كنيد كه مصالح اسالمي اقتضا مي كند كه به عناوين 
ثانوي عمل كنيد. به آن عمل كنيد. گاهي مي بينيد كه بايد نخست وزير در 
كاري دخالت كند كه اگر دخالت نكند به ضرر اسالم است، به او اجازه دهيد 

عمل كند...4 
... احكام اسالم براي مصلحت... اسالم است. اگر ما اسالم را در خطر ديديم، 
ــلمان باالتر از  همه مان بايد از بين برويم تا حفظش كنيم... حفظ جان مس

ساير چيزهاست، حفظ خود اسالم از جان مسلمان هم باالتر است...5
پاسخ به يك شبهه درباره مصلحت شرعي

ــنجي در حوزه امور عمومي و حكومتي از سوي مخالفان حكومت ديني و  مصلحت س
طرفداران سكوالريسم، مورد نقد و چالش قرار گرفته است. مشكل اساسي آنها اين است 
كه هرگونه مصلحت سنجي را مصلحت عرفي مي بينند و هيچ گونه مصلحتي را به عنوان 
مصلحت شرعي قبول نمي كنند. هم چنان كه آنها امر حكومت را نيز ضرورتاً امري عرفي 
مي بينند و نمي توانند بپذيرند كه حكومتي ديني نيز امكان وجود دارد. آنها حتي تالش 
كرده اند تئوري واليت فقيه حضرت امام را با مفاهيم سكوالر تبيين كنند، هم چنان كه 
درك آنها از حكومت ديني نيز چيزي شبيه دولت مدرن است! با چنين تلقي اي از فقه و 

1. همان، ص150-151. 
2. همان، ج19، ص153.
3. همان، ج15، ص329.

4 همان، ج19،ص43-44. 
5. همان، ج15، ص116. 
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حكومت فقهي، آنها در خصوص عصر ما ادعا مي كنند:
ــتگاه  پذيرش معناي مصلحت، به عنوان مهم ترين ابزاري كه مي تواند دس
ــت كه به ابتكار  ــرعت عرفي كند، عنصر مهم ديگري اس فقه قدسي را به س
حضرت امام وارد انديشه تشيع شد... و اساساً تأسيس دولتي مبتني بر انديشه 
واليت فقيه بدون پذيرش عنصر مصلحت، امكان نداشت. چنان كه در عمل نيز 
جمهوري اسالمي به اين نقطه رسيد و بر فراز شوراي نگهبان، مجمع تشخيص 
ــام فرمودند حفظ نظام اوجب  مصلحت را بنا كرد. به همين لحاظ بود كه ام
واجبات است؛ يعني براي رعايت مصالح آن مي توان هر تحولي را در دستگاه 
شريعت پذيرا شد. مجمع تشخيص مصلحت كه در آن مصالح ملي بدون هيچ 
قيدوبندي توسط عقالي قوم تعيين مي شود، شكل عملي و نهادينه دخالت 
عنصر عرف در  سازوكار دولت است كه داراي تأثيرات بنياديني است و فصل 

مميز انديشه سياسي قديم و جديد محسوب مي شود!1
در پاسخ به اين شبهه توجه به نكات ذيل حايز اهميت است:

1.عنصر مصلحت چيزي نيست كه با ابتكار امام خميني وارد انديشه سياسي تشيع شده 
باشد بلكه مصلحت عنصري اصيل، ريشه دار و جوشيده از متن دين است و در آثار فقهاي 
قبل از امام نيز آمده است. هنر امام، در نهادينه كردن اين انديشه و گذراندن آن از مرحله 
ــيدن به جنبه هاي اجتماعي و حكومتي آن بوده  ــاحت عمل و عينيت بخش تئوري به س

است.
ــت،  ــخيص مصلحت نظام، مصالح و منافع ملي اس 2. هر چند از هدف هاي مجمع تش
ــت كه در اين كار هيچ قاعده و معياري در كار نباشد، بلكه در چارچوب  ولي چنين نيس
ــرعي و با توجه به احكام اوليه، ثانويه و غيره آنها صورت مي پذيرد و از طرفي  موازين ش
ديگر، مجمع تشخيص مصلحت، به عنوان كارشناسان مصالح نظام به تشخيص موضوع 
مصلحت مي پردازند، آن گاه ولي فقيه و حاكم اسالمي با استفاده از منابع تشريع حكم و 

قانون، آن را استنباط و صادر مي كند.
3.مصلحت در فقه شيعه تنها به معناي سود مادي و مصلحت دنيوي نيست، بلكه مصالح 
اسالم و مسلمين در آن مدنظر قرار مي گيرد و كامًال با مقاصد شريعت سازگاري دارد؛ در 
ــرعي به لحاظ قلمرو، غايت، فرآيند و حتي كارآمدي متفاوت از  واقع مصلحت گرايي ش

مصلحت گرايي مادي خاص مكاتب سكوالر مي باشد.

1. سعيد حجاريان، از شاهد قدسي تا شاهد بازاري، تهران، طرح نو، 1380، ص83.
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ــت و شريعت تنها  4. مصلحت، مالك احكام حكومتي اس
ــت، بلكه احكام ثانويه و احكام  مشتمل بر احكام اوليه نيس
حكومتي نيز در قلمرو شريعت جاي دارند. بنابراين، جريان 
احكام حكومتي و ثانويه به معناي تبديل حكومت ديني به 
ــت، بلكه به معناي دين حداكثري و  حكومت سكوالر نيس
ــانه غناي حكمي و كارآمدي  فقه حداكثري است و اين نش

حكومت ديني است كه در فقه شيعه تجلي نموده است.
5. همان گونه كه شارع مقدس، احكام اوليه و ثانويه را به ما 

آموزش داده، احكام باب تزاحم و تقدم اهم بر مهم نيز از شارع مقدس به ما رسيده است 
و از آن رو كه حفظ نظام اسالمي از مهم ترين واجبات الهي و حكومت ديني از مهم ترين 
ــد، حفظ نظام مقدم  ــت، هرگاه با واجب ديگري تزاحم پيدا كن ــالم اس احكام اوليه اس

مي گردد و در صورت جمع آن دو حكم بايد به اجتماع آنها اقدام كرد.
ــم ثابت و متغير  ــرعي هم به دو قس ــروكار ندارد، احكام ش 6. دين تنها با امور ثابت س
منشعب مي شوند و متغير دانستن پاره اي از احكام ثانويه و حكومتي، منافاتي با قدسي 

بودن و نقدناپذيري و حجيت آنها ندارد.1
بنابراين در مكانيسم واليت مطلقه فقيه و عنصر مصلحت، نه تنها عرفي شدن فقه شيعه يا 
سكوالر كردن دين به معناي انتقال از ساحت قدسي به ساحت عرفي و به حاشيه راندن دين 

از متن زندگي به دست نمي آيد بلكه به گستره حداكثري دين و شريعت داللت مي كند. 

مباني احكام حكومتي از نگاه حضرت امام
يكي از قانونمندترين حكومت ها، حاكميت ديني است و حضرت امام با توجه تفصيلي 
به اين قضيه، نوع حكومت پس از پيروزي انقالب را حكومت ديني انتخاب و تالش كردند 
تا آموزه هاي ديني را از مرحله آموزه و گزاره به مرحله تئوري و نهايتاً به مرحله نظام سازي 
وارد كنند و عينيت ببخشند. از مطالعه مجموع آثار حضرت امام، مي توان به موارد زير به 

عنوان مباني احكام حكومتي از نگاه معظم له اشاره نمود:
1. حضرت امام با اشاره به اختيارات ويژه حكومت اسالمي، اعمال اختيار را داير مدار 

مصالح كشور و اسالم با توجه به مقتضيات «زمان و مكان» مي دانند. 
2. از نظر امام خميني معيار احكام حكومتي، «مصلحت حفظ نظام جمهوري اسالمي» 

1. عبدالحسين خسروپناهي، همان، ص 143ـ  141.

عمل سياسي حضرت امام 
كه مبتني بر اصولي همچون 
اصل تكليف، اصل دعوت و 
گسترش اسالم و نفي سبيل 
مي باشد، بيانگر نگاه فائقانه 
فقه سياسي ايشان به زمان و 
مكان و عدم مقهوريت نسبت 

به آن دو عنصر مي باشد
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و «حفظ مصالح اسالم و مسلمين»، «جلوگيري از ايجاد فساد در جامعه» و «رفع حرج» 
ــد، حكم حكومتي پايدار است و  است و مادامي كه موضوع مصلحت تحقق داشته باش
آن گاه كه وضع عادي جريان داشته  باشد، حكم اولي يا ثانوي پابرجاست. امام خميني 

در اين باره در مهرماه سال 1360 فرمود: 
ــه فعل يا ترك  ــالمي دخالت دارد ك ــه در حفظ نظام جمهوري اس ... آنچ
ــرورت دارد كه ترك آن يا فعل  ــود و آنچه ض آن موجب اختالل نظام مي ش
ــت و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از  آن مستلزم فساد اس
تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكالي مجلس شوراي اسالمي با تصريح 
ــس از رفع موضوع  ــت و پ ــودن آن، مادام كه موضوع، محقق اس به موقت ب

خودبه خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن...1
3.از ديدگاه حضرت امام، مسئله حكومت، نظام و واليت سياسي فقها مقدمه اي بر اجراي 
احكام الهي به شمار مي رود، وگرنه حكومت ارزش ذاتي ندارد. آنچه ارزش و واجب شرعي 

تلقي مي شود، فقط اجراي حدود و احكام الهي است (اصل اصولي مقدمه واجب):
ــكيالت حكومتي براي اجراي  ائمه و فقهاي عادل موظف اند از نظام و تش
احكام الهي و برقراري نظام عادالنه اسالم و خدمت به مردم استفاده كنند. 

صرف حكومت براي آنان جز رنج چيزي ندارد...2 (نقل به مضمون)
4. «اصل تقدم اهم بر مهم» مورد مخالفت هيچ فقيهي قرار نگرفته است. فقيهان اماميه 
ــان به قبول آن اتفاق نظر دارند.3 تصديق اين نسبت با نگاهي هرچند گذرا به  و غير ايش
متون اصولي و فقهي ميسر است. اگر اختالفي در اين باره، در انديشه فقيهان وجود دارد كه 
البته چنين است، تفاوت در مصاديق اهم و مهم و امكان يا عدم امكان شناخت اهم و فهم بدون 
راهبري حجت معصوم(ع) است، وگرنه پس از شناخت و توان بر تفكيك اين دو از يكديگر 
نزاعي در لزوم تقديم اهم بر مهم نيست.4 حضرت امام در صدور احكام حكومتي به اين قاعده 
اهميت ويژه اي مي دهد تا جايي كه براي عمل به آن حاضر مى شوند «جام زهرآلود» را بنوشند. 
تأكيد ايشان به مقدم داشتن «حفظ نظام» و «مصلحت نظام بر همه مصلحت ها» را بايد در 

همين راستا درك كرد:
... طالب عزيز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و راديو- تلويزيون 

1. همان، ج15، ص297. 
2. رك: صحيفه امام، ج20، ص114-115.

3. مرتضي مطهري، اسالم و مقتضيات زمان، قم، صدرا، ج 2، ص 86.
4. ابوالقاسم علي دوست، فقه و مصلحت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 1388، ص 442ـ  441.
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بايد براي مردم، اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسالم، مصلحت نظام از 
مسائلي است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم...1 

... حفظ جمهوري اسالمي از حفظ يك نفر، ولو امام عصر باشد، اهميتش 
بيشتر است؛ براي اينكه امام عصر هم خودش را فدا مي كند براي اسالم...2 

ــالمي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا  ... مسئله حفظ نظام جمهوري اس
مشاهده مي شود و با اين نشانه گيري هايي كه از چپ و راست و دور و نزديك 
ــود، از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه  نسبت به اين مولود شريف مي ش

هيچ چيز به آن مزاحمت نمي كند...3 
... از اهم فرائض است حفظ اسالم؛ يعني حفظ اسالم از حفظ احكام اسالم 

باالتر است...4
ــد. ايشان در  احكام حكومتي بر طبق مبناي حضرت امام از زمره احكام اوليه مي باش
اين باره چنين مي نويسند: «... حكومت كه شعبه اي از واليت مطلقه رسول اهللا (ص) است، 
يكي از احكام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرعيه...»5 حضرت امام در پاسخ به 
استفتايي درباره اينكه آيا مجازات متخلفان از قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي از 
باب تغييرات شرعي است، با قرار دادن احكام سلطانيه در زمره احكام اوليه مي نويسند:

ــت از تعزيرات شرعيه، در حكم اولي است،  ... احكام سلطانيه كه خارج اس
ــل او مي توانند  ــده به امر حاكم يا وكي متخلفين را به مجازات هاي بازدارن

مجازات كنند...6
ــوراي نگهبان با ايشان، مي فرمايند:  هم چنان كه در ديدار آيت اهللا صافي دبير وقت ش
ــت...»7 نتيجه اينكه احكام حكومتي از  «واليت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه اس
احكام اوليه است و در مقام ناسازگاري و مخالفت با ديگر احكام، در حقيقت تزاحم ميان 
ــت و در اين فرض بايد به قاعده تزاحم رجوع كرد و طبق علم  احكام اوليه واقع شده اس

اصول بايد اصل اهم و مهم اجرا گردد. 
هرگاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند اگر مصلحت آنها مساوي باشد، 

1. همان، ج21، ص335.

2. همان، ج15، ص365.

3. همان، ج19، ص153.
4. همان، ج20، ص80. 

5. همان، ص452.
6. همان، ج19، ص473.
7. همان، ج20، ص457.
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ــت و مي تواند هر يك از آنها را كه بخواهد انجام دهد، ليكن  انسان مخير اس
هرگاه يكي مهم تر باشد، الزم است آن را امتثال كند و اگر آن را ترك كند و 
به استقبال مهم رود، در ترك اهم معذور نيست، برخالف ترك مهم كه عذر 

او در درگاه الهي پذيرفته است.1  
ــوص ميان فقيهان  ــت،  در اين خص از آنجا كه رجوع به اصل اهم، يك حكم عقلي اس

اختالف نظر وجود ندارد. 
ــش و رد پاره اي ديگر، به  5. حضرت امام، گاه براي ثابت كردن پاره اي از فتاواي خوي
ــالم و بلكه روح آن به شمار مي آيد، استناد  «عدل اسالمي» كه از اصول و هدف هاي اس
ــطوح مختلف، از يك پيشنماز معمولي، رهبر  جسته است.2 از نظر ايشان، عدالت در س
ــالمي تا خداوند متعال، اصلي پذيرفته شده و الزم الرعايه است. در  و زمامدار جامعه اس
سطوح اجتماعي نيز مبارزه با ظلم و برقراري عدالت اجتماعي الزم است. از نظر حضرت 

امام، در عدالت اسالمي همه افراد در برابر قانون مساوي هستند:
... عدالت اسالمي را مي خواهيم در اين مملكت برقرار كنيم... يك هم چو 
اسالمي كه عدالت باشد در آن، اسالمي كه در آن ظلم هيچ نباشد، اسالمي 

كه آن شخص اولش با آن فرد آخر همه در سواء در مقابل قانون باشند...3 
ــا مخالفين راه حق  ــش هايي كه انبيا مي كردند و جنگ هايي كه ب ... كوش
مي كردند و خصوصاً جنگ هايي كه در صدر اسالم واقع شد، قصد جنگ نبوده 
ــت؛ مقصد اين بوده است كه يك  است و مقصد كشورگشايي هم نبوده اس

نظامي عادالنه كه در آن نظام عادالنه، احكام خدا جاري بشود [باشد]...4
تأكيد بر عدالت اجتماعي در فرمايشات حضرت امام جايگاه بسيار مهمي دارد و ايشان 
ــيس نهادهاي ويژه اي  ــئله، از طريق تأس ــا عالوه بر طرح نظري اين مس تالش كردند ت

هم چون: بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، كميته امداد و... عمًال نيز آن را محقق كنند. 
عالوه بر موارد فوق مي توان با تدبر و تحقيق در آثار و سيره حضرت امام به موارد ديگري 
ــت يافت كه براي پرهيز از اطاله كالم به همين  نيز به عنوان مباني احكام حكومتي دس
مقدار بسنده مي شود؛ مثًال به عنوان نمونه مي توان به اصل عمل به اصل «قدر مقدور» و 

اصل «تدريجي بودن امور» نيز اشاره كرد.5 
1. تهذيب االصول، به كوشش جعفر سبحاني، ج1، ص245-247. 

2. به عنوان مثال رك: امام خميني، البيع، همان، ج1، ص369 و 409؛ ج5، ص375. 
3. همان، ج 9، ص 424-425.

4. همان، ص10. 
5 رك: نجف لك زايي، سير تطور تفكر سياسي امام خميني، تهران، فرهنگ و انديشه اسالمي، 1383، ص139-143. 
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نتيجه گيري
پرسش اصلي اين نوشتار، چگونگي ارتباط فقه سياسي شيعه با عنصر زمان و مكان از 
ــت. مهم ترين عنصري كه در فقه سياسي حضرت امام در نسبت با  نگاه امام خميني اس
شرايط زمان و مكان به شكل پررنگي وارد شده، عنصر «مصلحت» است كه براي پرهيز 
ــده در اين خصوص، توجه به نكات ذيل حايز اهميت  از افتادن در دام شبهات مطرح ش

است: 
1. جريان اجتهادي اصيل، داراي موضع انفعالي در برابر واقعيات بيروني و تحت تأثير 

كامل شرايط زمان و مكان قرار گرفتن نيست.
2. عمل سياسي حضرت امام كه مبتني بر اصولي همچون اصل تكليف، اصل دعوت و 
ــد، بيانگر نگاه فائقانه فقه سياسي ايشان به زمان و  گسترش اسالم و نفي سبيل مي باش

مكان و عدم مقهوريت نسبت به آن دو عنصر مي باشد.
ــه اجتهادي  3. حضرت امام توجه ويژه اي به دخالت دو عنصر زمان و مكان در انديش
ــنتي و اجتهاد  ــان به روش فقه س ــان را بايد در كنار توجهش دارند. البته اين توجه ايش

جواهري فهم كرد.
4. حضرت امام با وارد كردن اصل مصلحت به عنوان يك اصل مهم اجتماعي در حوزه 
ــخيص  ــيس مجمع تش ــي و نهادينه كردن آن به لحاظ عملي از طريق تأس فقه سياس

مصلحت نظام، زمينه تحقق كارآمدي حاكميت ديني را فراهم كردند.
5. احكام حكومتي از منظر حضرت امام مبتني بر قواعد فقهي و مباني اصولي و عقلي 
مي باشد و از آن جمله مواردي همچون عنصر زمان و مكان، مصلحت حفظ نظام و مصالح 
اسالم و مسلمين، جلوگيري از ايجاد فساد در جامعه، رفع حرج، مقدمه واجب، تقدم اهم 

بر مهم، مسئله تزاحم و اصل عدالت در صدور احكام حكومتي مي باشد.
6. با توجه به مباني قانونگذاري در اسالم براساس احكام اوليه، ثانويه و احكام حكومتي 
ــاير  و همچنين مباني فقهي، اصولي و عقلي و احكام حكومتي از منظر حضرت امام و س

فقها، ضابطه مندي حاكميت ديني اثبات مي شود.
7. احكام حكومتي از منظر حضرت امام از احكام اوليه است.

8. عمل به مصلحت، مستند به داليل شرعي است و با توجه به واليت و حق حاكميتي 
كه شارع مقدس به فقيه جامع الشرايط داده است، مشروعيت پيدا مي كند، لذا عمل به 

مصالح به معناي عرفي شدن و سكوالريزه شدن دين نيست. 
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