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The purpose of this study is to examine the foundations of the
legitimacy related "upstream documents and development plans" of
the Islamic government in the view of Imam Khomeini. The
hypothesis is that in Imam Khomeini's jurisprudence, the authority of
these documents can be proved by citing arguments such as "general
and special custom", "the way of life of the wise" and "the rule of
preserving the Islamic system". The method of this research is
descriptive-analytical. Findings show that Imam Khomeini in
connection with the need for "planning", while emphasizing the
comprehensiveness of Islam, emphasized on the importance of Islamic
law to guide the economic, political and cultural aspects, in order to
guide the material and spiritual development programs of society, and
by citing various examples, they rise up against those who consider
Islam to be against development and civilization. According to his
belief, due to the necessity of foresight and management of the affairs
of the society and the people, every government needs to compile
upstream documents and development plans that originate from the
general and specific custom. These documents are binding if they do
not contradict the Sharia and the Constitution, they are imperative and
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Sharia' rulings too. If they are not implemented correctly and
accurately, the government and society will definitely suffer from
stagnation, backwardness and weakening. This is contrary to the rule
of "preserving the Islamic system" and is considered Haram and
against the Sharia.
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هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی مشروعیت «اسناد باالدست ی و برنامت هتای توسته »ی
حکومت اسالمی در دیدگاه امام خمینی است .فرضی این است ک در فق حکتوم ی امتام
خمینی ،با اس ناد ب ادلّ ای همچون «عرف عام و عرف ختا

»« ،ستیره و بنتای عقتال» و

پژوهش ،توصیفی-تحلیلی است .یاف های تحقیق نشان میدهند ک امام خمینی در ارتبتا
با ضرورر «برنام ریزی» ،ضمن تاکید بر جامهیت اسالم ،برای هدایت برنام های توسه ی
مادی و مهنوی جامه  ،اهمیت قوانین اسالمی را برای هدایت جهار اق صادی ،سیاستی و
فرهنگی مورد تاکید قرار داده و با ذکر مصادیق مخ لفی ،ب مقابل با کسانی برمیخیزند ک
اسالم را مخالف توسه و تمدن قلمداد میکنند .ب باور ایشتان ،هتر دول تی بت ضترورر
آیندهنگری و تدبیر امور جامه و مردم ،نیازمند تدوین اسناد باالدس ی و برنام های توسته
است ک از عرف عام و خا

سرچشم میگیرد .این اسناد در صورر عدم مخالفتت بتا

شرع و قانون اساسی ،الزماالجرا بوده و حکم شترعی هست ند در صتورر عتدم اجترای
صحیح و دقیق آنها ،قطهاً حاکمیت و جامه دچار رکود ،عقبماندگی و تضهیف میشود.
این امر با قاعدهی «حفظ نظام اسالمی» منافتار دارد و حترام و ختالف شترع محستو
میشود.

ادلّهی اعتبار شرعی اسناد باالدستی نظام اسالمی در فقه سیاسی امام خمینی

«قاعدهی حفظ نظام اسالمی» می توان حجیت این اسناد را بت اببتار رستاند .رو

ایتن

 .1این پژوهش برگرفته از رسالهی دکتری با عنوان «روش شناسی فقه سیاسی شیعه با تاکید بر اندیشههای امام خمینییرر) »
دفاع شد) است.
است که در دانشگا) باقرالعلوم
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کلیدواژهها :فقه حکومتی ،امام خمینی ،اسناد باالدستی ،برنامههای توسعه ،عرف عیام و
خاص ،قاعد) حفظ نظام اسالمی ،سیر) و بنای عقال.
مقدمه

نظییام جمهییوری اسیالمی بییرای پیشییبرد اهییداف خییود در حوز)هییای مختلییی،،
برنامههای جامییع و کامییلی تهیه و تدوین کرد) اسیییت .ایییین برنامیههیییا پیییا از
تصوییییید در مراجییییع ذیربییییب بییییهعنییییوان «اسییییناد باالدسییییتی» شییییناخته
میشییوند .اسییناد باالدسییتی ،نقشیییهی را) حیوز)هیییای مختلییی ،کشیور هسیتند.
دبیرخانهی شورای عالی انقالب فرهنگی در تعری ،اسییناد باالدسییتی مینویسد:
مجموعهای اسییت جامییع و هماهنییگ ،پویییا و آیند)نگییر؛ شییامل :مبانییی ،اهیییداف،
سیاسییتها و راهبردهییا ،سییاختارها و الزامییات تحیییول راهبیییردی حیوز)ی مربوطیه،
مبتنیییبییر ارزشهییای اسیالمی بییرای دسیییتییابی بیییه اهیییداف کیالن کشیییور.
سال بیست و سوم /شماره هشتادونهم /بهار 9911

رنقشهی جامع علمی کشور ،1981 ،ص. 7 .

امام خمینییرر) شیر دسیت ییابی بیه اهیداف توسیعه و تیامین نیازهیای جامعیه را
«برنامهریزی» میدانند و معتقدند برنامهریزی بایید جامعییت داشیته باشید و ارزش هیای
اسالمی جامعه را نیز رعایت کند .ایشان در اینبار) میفرمایند:
مسالهی «برنامه» از مهمات یک کشور است ...باید برنامه باشد .برنامهرییزیهیا را بایید بیا
کمال دقت ،اشخاصی که تخصص دارند ،با اشخاصی که توجه به مسائل سیاسی و مسیائل
اجتماعی و مسائل اسالمی دارند ،اینها باید با کمال دقیت بررسیی کننید و متحیدا بیا هیم
برنامه ریزی کنند؛ و برای کشور ،را) برنامهریزی راهی بیاز مییکنید بیرای پیشیبرد مقاصید
کشور ...اگر متخصصین در اصل برنامهریزی ،متخصصین در امور اسالمی ،ایینهیا بیا هیم
مجتمع بشوند و برنامه را درست بکنند که مطابق ارزشهای اسالمی باشید ،آنوقیت دیگیر
بهزودی کار ربرنامهریزی تمام میشود و بهتر هم خواهد شید .رامیام خمینیی ،1998 ،ج،17
ص121 .
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ایشان در جای دیگر ،ضمن تاکید بر ضرورت تامین رفیا) میردم در برنامیهرییزیهیا،
موازین این امر را تعیین کرد) و میفرمایند« :برنامهریزی در جهت رفا) متناسد بیا وضیع
عامهی مردم ،توام با حفظ شعائر و ارزشهای کامل اسالمی ،و پرهیز از تنگنظیریهیا و
افرا گراییها و نیز مبارز) با فرهنگ مصرفی» رهمان ،ج ،21ص. 158 .

جامعیت اسالم در فرازهای گوناگونی از فرمایشات بنیانگیاار انقیالب اسیالمی میورد
تصریح واقع شد) است؛ برای نمونه« :اسالم در همیهی اطیراف قایایا حکیم دارد؛ تمیام
قاایای مربو به دنییا ،مربیو بیه سیاسیت ،مربیو بیه اجتمیاع ،مربیو بیه اقتصیاد»
رهمان ،ج ،11صص. 15-11 .
اولویت مورد تاکید امام خمینی در برنامهریزیها ،فرهنگ است:
برنامهها ،برنامههای سابق نباشد و یک تحول در برنامهها پیدا بشیود و کوشیش کنیید کیه
برنامههایی که برای عقدنگهداشتن ما بود) است ،این برنامهها تغییر کند .برنامههیایی کیه
دیگران برای ما درست کردند ،ما نباید زیر بار آن برویم .میا بایید تغیییرش بیدهیم .تحیول
میخواهد .بزرگترین تحولی که باید بشود ،در فرهنگ باید بشود .برای اینکه بیزرگتیرین
موسسهای است که ملت را یا به تباهی میکشد ،ییا بیه اوج عظمیت و قیدرت مییکشید.
برنامههای فرهنگی تحول الزم دارد .فرهنگ باید متحول بشود .رهمان ،ج ،7ص171 .
ادلّهی اعتبار شرعی اسناد باالدستی نظام اسالمی در فقه سیاسی امام خمینی

مهمترین نکته در اندیشههای امام خمینی ،درونزابودن برنامههای تحول و توسیعه ،و
ریشهداشتن آنها و همسازبودنشان با ارزشها و میراثهای فرهنگیی و اسیالمی اسیت.
مقیمی ر 1981در پژوهشی تحتعنوان« :الگوی مدیریت توسیعه بیر مبنیای ارزشهیای
اسالمی؛ سیری در دیدگا)های امام خمینیرر) » به این مطلید پرداختیه و تفصییال آن را
بررسی کرد) است.
در حال حاضر ،اسناد باالدستی کشور ،مانند :سند چشیمانیداز بیسیتسیاله ج.ا.ا ،سیند
نقشهی مهندسی فرهنگی کشور ،سند تحول در نظام آموزش و پرورش ،سند اسالمیشدن
دانشگا)ها و  ...که بالغ بر  111سند در جمهوری اسالمی است ،براساس یافتهها و تجارب
و دانش متخصصان و کارشناسان و با اتکا به مبانی تصیریحشید) در منیابع و ارزشهیای
اسالمی تدوین شد)اند .این اسناد در مراجع ذیربب و صاحد تخصص به تصوید رسیید)
و جهت اجرا به دستگا)های اجرایی کشور ابالغ گردید)اند ،هر یک از ایین اسیناد حیاوی
صدها حکم و برنامه هستند که اجرای هماهنگ و سامانمند همهی آنها می تواند اهداف
مطرحشد) در آن اسناد را محقق سازد .دغدغهی این مقاله ،بررسی ادلّهی شیرعی اعتبیار
این اسناد از دیدگا) امام خمینی است.
از نوآوریهای این تحقیق میتوان به تحلیل تطبییق مقولیهی اصیولی «عیرف عیام
و خاص» بر نمایندگان مجلا شورای اسالمی و کمیسیون های تخصصی آن اشار) کرد
که نشان از هوشمندی امام خمینی در این حوز) دارد .نوآوری حارت امام در ایین مییان،
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بهر)گیری از قاعد)ی ضرورت «حفظ نظام اسالمی» و تطبییق اسیتلزامات شیرعی آن در
خصوص حراست از کیان «نظام جمهوری اسالمی ایران» است.
بهمنظور سامان دهی به این پژوهش ،ابتدا به تعریی ،و جایگیا) عیرف در فقیه شییعه
خواهیم پرداخت؛ با روش توصیفی-تحلیلی دیدگا) امام خمینی را در خصوص کاربرد عرف
در فقه سیاسی شیعه ،بررسی خواهیم کرد و آن را بر اسناد باالدستی نظام اسالمی تطبیق
خواهیم داد .در ادامه ،نحو)ی بهر)گیری امام خمینی از سیر) و بنای عقیال بیرای تیبییت
مشروعیت دستاوردهای عرف خاص در جامعه اسالمی را کیه منشیاا اسیناد باالدسیتی و
برنامههای توسعه هستند ،تبیین خواهیم کرد .همچنین بهمنظور پاسخ بیه سیوال دوم در
تعیین مرجع تدوین و تصوید اسناد باالدستی ،نقطهنظرات امام خمینی در خصوص جایگا)
و شأن مجلا شورای اسالمی و کمیسیونهای تخصصی آن را تشریح خواهیم نمود.
قابل توجه است که بحث قاعد)ی «حفظ نظام اسالمی» و تطبیق این قاعد) بر نظیام
جمهوری اسالمی ایران  -در پژوهش حاضر  -نقش تعیینکنند)ای دارد .ایین تطبییق در
تیبیت مشروعیت اسناد باالدستی و الزماالتباعبودن آنها کاربرد کلیدی دارد.
 .1تعریف و انواع عرف
«عرف» در اصل بهمعنای شناخت و عالمت است؛ عرف :العِرفَان ،العَلَم رابنمنظور1115 ،ق،

ج ،8ص . 292 .عرف در لغت بهمعنای معروف رفراهیدى1111 ،ق ،ج ،2ص 121 .و نیکی است؛
«العُرْفُ :المَعْرُوفُ من اإلحسان» رراغد اصفهانى1112 ،ق ،ص . 522 .عیرف و معیروف ،ضید
نکر و منکر است و به هرچیزیکه نفا انسانی از خیر میشناسد و با آن میانوس اسیت و
به آن آرامش میگیرد ،اطالق میشود رابنمنظور1115 ،ق  ،ج ،8ص. 298 .
ُ َ َ
ُ
َ
عالمه طباطبایی در المیزان ذیل آیهی شریفه «خ ِذ ٱل َۡعف َۡو َو أ ُۡمرۡۡ ِِرۡلۡعۡۡ ِ و أر ِۡرۡعۡ رر
ِ
ََٰ
ٱلۡج ِه ِلی َ » راعراف« ، 188 ،عرف» را چنین تعریف میکند« :عدرف عادترا ا دز ان دنزهت و
یرههتی خوب و نیات (پسن:ی:ه) که در میتن عقدیی اتمعده شدنتخ هشد:ه و م د:اوو و راید
ا ز» رطباطبایی ،1971 ،ج ،9ص. 991 .
«عرف» دراصطالح بهمعناى روش وشیو)ی مستمرعملى یا گفتارى است که در میان
همه یا بیشتر مردم ،یا قوم یا گرو) خاصى شیناختهشید) و مرسیوم باشید .ایین تعریی،،
سیر)ی عقالیی ،متشرعه و غیر آنها را شامل میشود .عرف خاص  -در برابر عرف عیام
 -بهمعناى روش وشیو)ی شایع و مسیتمر گفتیارى ییا کیردارى مرسیوم و شیناختهشید)

هرگز سنت پسندید)ای که پیشوایان این امّت بدان عمل کرد)اند و ملّت اسالم به آن انا و
الفت گرفتهاند ،نقض مکن! و سنت و روشی که به سینّتهیای گاشیته آسیید مییرسیاند،
تاسیا مکن! که پاداش برای کسی است که آن سنّتها را ایجاد کرد) و گنا)اش بر توست
که آن را نقض نمود)ای! رترجمه نهجالبالغه ،1978 ،نامهی  ،59ص1111 .
پا بر تو واجد است تاکر دهی ،آن چیه از گاشیته بیاقی مانید) ،از حکومیت عادالنیه ییا
سنتهای رعرف و عادت پسندید) یا هر یادگاری از پیامبرمان یا هر واجبی در کتیاب خیدا.
رهمان ،ص1199 .

به مالک اشتر برای حفیظ و حراسیت از
توجه به حکم مکتوب امیرالمومنین علی
سیر)های پسندید)ی جاری در جامعه ،مشعر به این معنا است کیه ادامیهی مسییر عرفیی
جامعه که براساس دین بنا نهاد) شد) ،امری الزم و مشروع است.

ادلّهی اعتبار شرعی اسناد باالدستی نظام اسالمی در فقه سیاسی امام خمینی

در میان گرو) خاصى است که عامل خاصى آنها را بههم پیوند داد) و باعث جدایى آنها
از دیگران مىگردد .عامل ارتبا دهند) ممکن است عصر یا زمان خاص ،ناحیه ،شهر ،عمل
خییاص ،اتحییاد در صیین ،و فرهنییگ و زبییان خییاص باشیید رطباطبییایى حکیییم1878 ،م،
صص. 121-121.
همانند اصطالحات و تعابیر مخصوص لغوییون ،متکلمیین ،فقیهیان و اصیولىهیا کیه
هر یک عرف خاصى هستند ،یا تجار و کشاورزان که هریک داراى گفتار و اعمال خیاص
خود هستند؛ براى میال ،در عرف تجّار ،استناد به دفاتر تجارى بیراى اببیات دییون تیاجر
مرسوم است .البته خاص و عام بودن در عرف ،امرى نسبى و اضافى است.
در پژوهش حاضر ،محور اساسی توجه به «عرف خاص» بهویژ) در معنابخشی به اسناد
باالدستی نظام اسالمی است .زمانیکه متخصصان امر بهداشت و سیالمت ییا آمیوزش و
پرورش یا مهندسین و معماران ،اجرای برنامهای را برای حوز)ی تخصصی خود در جامعیه
ضروری میشمارند ،بنا و سیر)ی عقال نیز بر این است که اجرای این برنامه برای منفعت
مردم یا دفع ضرر از مردم ،الزم و ضروری است.
در فرازی از نامهی مولیالموحدین به مالک اشتر ،را)گشابودن عیرف در حکومیت
اسالمی مورد توجه قرار گرفته است .حارت میفرمایند:

 .2عرف و اعتبار آن با ادلّهی شرعی

امااییبودن بسیاری از احکام اجتماعی اسالم ،از جمله بسیاری از احکام معامالت ،عقود،
ایقاعات و تجارت ،این نکته را آشکار میکند که دین نسبت بیه تجیارب گاشیته و علیوم
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بشری در تنظیم ارتباطات انسانی و اجتماعی و ادار)ی امور حکومت ،بیاعتنا نیسیت و آن
را بهعنوان «عرف» با شرایطی بهرسمیت میشناسد .حال چگونه میتیوان بیا مالکیات و
ادلّهی شرعی سراغ پدید)ای اجتماعی ،سیاسی یا اقتصیادی رفیت کیه در قالید «عیرف
زمانه» رخ مینماید؟ چگونه میتوان در این ساحت ،سر) را از ناسر) باز گشود.
آیتاهلل علیدوست ر 1991در این رابطه مینویسد:
متصدی استنبا شریعت در برخورد با یک «عرف» ،سیر) ،روش حکومت ،پدید)ی اجتمیاعی و
مدنی ،یک تاسیا سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و  ...باید با ابزار مناسد ،عینیتی که وجیود دارد
را تحلیل کند و مانند بستهای که آن را باز میکنند ،آن را کالبدشکافی نماید؛ علل و اسیباب آن
را شناسایی کند رمبداشناسی ؛ در پیامدها و نتایج آن بیاندیشد رپسیینهکیاوی  .بیدون تردیید بیا
گاراندن این سه مرحله می تواند مخالفیت و موافقیت عیرف را بیا اسیناد معتبیر در کنید؛ بیا
موافقت ،مطابق با آن ،اظهار رأی و با مخالفت ،آن را از صحنه حاف کند .رص212 .
سال بیست و سوم /شماره هشتادونهم /بهار 9911
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پدید)های زیادی در عرصهی سیاسی و اجتماعی بیهعنیوان «عیرف» در قالیدهیای
مختل ،حقوقی -قانونی یا عادت اجتماعی مطرح هستند.
همچون عرف ساختوساز و مهندسی ساختمان ،عرف معامالت بازار ،عیرف دادوسیتد
طال و جواهر ،عرف دیپلماتیک ،عرف تعامالت و قراردادهای بین الملل ،و غیر) که از این
قاعد) مستینی نیستند ،در صورت همراهی با اسناد معتبر و موافقت شرع ،قابل تبعیت بود)
و در غیراینصورت طرد میگردند .بهعنوان نمونه؛ از موارد قابل طرد میتیوان از میواردی
همچون دستدادن با زنان در عرف دیپلماتیک یا سیرو شیراب در ضییافتهیای رهبیران
کشورها ،دادوستدهای ربوی در بازار طال و غیر) یاد کرد.
بنابراین میتوان از «عرف خاص» بهعنوان منبع و عامل کش ،یک سلسله قواعید ییا
رفتارها و یا برنامههای خاصی در یک گستر)ی منطقهای ،ملی یا بینالمللی نیام بیرد کیه
بدون آنها نمیتوان وارد مدیریت و حکمرانی امور مربوطه در حکومت اسالمی شد .برای
بهر)گیری از اینگونه قواعد عرفی میتوان درصورت نیاز نظام اسالمی ،این موضوعات را
توسب فقیه یا مجمعی از فقها رمانند شیورای نگهبیان هیمچیون ییک موضیوع مبتالبیه
مکلفین ،با مال های شرعی معتبر بررسی کرد و در صورت عدم مخالفت با شرع ،میورد
تائید قرار داد و با شرایطی ،به حکم حکومتی و قانون الزماالتباع تبدیل کرد .این قواعید،
برنامه ها و رفتارها از هیچ منبع دیگری ،غیر از عرف عام یا خاص ،قابل استحصال نیستند
و مدیریت جامعه ،ارتباطات و اعمال حاکمیت و ادار)ی دولت به آنها وابسته است.

 .3عرف و جایگاه آن در مبانی فقه سیاسی امام خمینی

تلگراف محترم مبنى بر نگرانى جنابعالى در اختییاراتى کیه بیه مجلیا داد) شید) اسیت،
واصل؛ اختیارات ماکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع بهعهد)ی عرف اسیت و
مجلا ،نمایند)ی عرف ،و نمایندگان ،خود از عرف هسیتند؛ و اگیر در حکیم خالفیى شید،

ادلّهی اعتبار شرعی اسناد باالدستی نظام اسالمی در فقه سیاسی امام خمینی

بحث اصولی در خصوص عیرف ،دربیار)ی مرجعییت عیرف در کشی ،قواعید و اصیول و
برنامه هایی است که بیرای میدیریت جامعیه ،نظیام اجتمیاعی و حکومیت ضیرورت دارد.
دربار)ی نقش عرف در تعیین و تعری ،موضوع حکم شرعی ،میان فقهای شیعه اختالفیی
وجود ندارد؛ اختالف نظر در جایی است که بخیواهیم موضیوعات شیرعی را بیر مصیداق
خارجی تطبیق دهیم .امام خمینی این تطبیق را به عرف واگاار کرد)اند .بهعنیوان نمونیه،
برای تعیین مصداق ماهی فلادار در ماهیهای خاوییاری  -بیهدسیتور حایرت امیام -
جلسهای متشکل از کارشناسان و زیستشناسان با علما و مجتهدان تشکیل شد تا بررسی
شود که آیا ماهیان دریای خزر مصداق ماهی فلادار هستند تا حکم فقهی حلیت بر آنها
بار شود یا نه .درنهایت ،عرف کارشناس ،نظر به فلاداربودن اینگونه از میاهیهیا دادنید
ربیآزار شیرازی ،1929 ،ج ،9ص. 158 .
میال دیگر در تعیین میزان تامین نفقهی زن ازسوی شوهر بهنحو متعارف است .بدون
َ َ َ َْ ُْ
ود
تردید ،این امر که واجد است ،مصداق تعارف و معروف در آیهی شریفه « و رلي المول ِ
ْ
َ ُ
ُ
ل ُه ِر ْزق ُه َّ َو ِك ْس َوت ُه َّ ِِال َم ْع ُۡو ِ » ربقر) 299 ،بود) و تابع زمان و مکان است .معییار در هیر
عصر و مکانی ،عرف همان زمان و مکان برای نفقهدادن است رعلیدوست ،1991 ،ص. 127 .
یکی از مستندات اندیشهی امام خمینی در خصوص «عرف» و مرجع تشخیص ،تعیین
و رسمیتبخشی به قوانین نظام اسالمی بر مبنای یافتیههیای عیرف ،پاسیخ بیه تلگیراف
آیتاهللالعظمی گلپایگانی در رابطه با اختیارات مجلا شورای اسالمی است .حسد ظاهر،
آیت اهلل گلپایگانی نسبت به اختییار وضیع قیوانین و برخیی از اختییارات مجلیا شیورای
اسالمی اظهار نگرانی کرد) بودند و تلگرافی را به امام خمینی فرستادند .پاسخ ایشیان بیه
این تلگراف ،تکلی ،سوال دوم مقالهی حاضر را روشن میکند:

نظارت بر آنها هست و شوراى نگهبان در این امرى که بهعهد)ی آنها است ،حق دخالیت
دارند؛ اگر در حکم بانوى یا اوّلى خطایى صادر شود .لکن شوراى نگهبیان حیق تشیخیص
موضوعات بهحسد قانون ندارند .رامام خمینی ،1998 ،ج ،15ص912 .

جالد توجه این است که بهتصیریح امیام خمینیی ،یافتیههیا و تاسیسیات عرفیی کیه 99

بهاقتاای مدیریت و حکومت از سوی مجلا شورای اسالمی تبدیل به قانون مییشیوند،
در صورت صدور در ناحیهی مباحات ،از احکام اولیه محسوب میشوند و در صورت تزاحم
با احکام اولی ،حکم بانویای هستند که موقت و دائر مدار مصلحت مییباشیند و شیورای
نگهبان صرفا وظیفهی تشخیص عدم مغایرت قوانین برخاسته از عرف خیاص بیا شیرع و
قانون اساسی را برعهد) دارد .بنابر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مواد  81تیا ،88
وظای ،شورای نگهبان تبیین شد) و تصریح شد) است که ایین شیورا هییچ وظیفیهای در
خصوص قانونگااری مستقیم برعهد) ندارد و وظای ،شورای نگهبیان ،صیرفا نظیارتی و
تفسیری است.
امام خمینی در خصوص تبیین جایگا) مجلا شورای اسالمی در نظام قیانونگیااری
براساس «عرف خاص» ،بیه وییژ) در صیدور احکیام بانوییه ،شیرایب دقیقیی را مشیخص
کرد) است:
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مجلا محترم شوراى اسالمى که در رأس همهی نهادهاست ،درعینحیالکیه از اشیخاص
عالِم و متفکر و تحصیلکرد) برخوردار است ،خوب است در موارد لزوم ،از دوستان متعهید و
صاحدنظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار ،کارهیا سیریعتیر و
محکمتر انجام گیرد .و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضیوعات بیراى احکیام
بانویهی اسالم نظرخواهى شود که کارها بهنحو شایسته انجام گیرد .و ایین نکتیه نییز الزم
است که تاکر داد) شود که ردّ احکام بانویه پیا از تشیخیص موضیوع بیهوسییلهی عیرف
کارشناس ،با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد؛ چون هر دو احکاماللَّه مىباشند .و نیز احکام بانوییه
ربطى به اِعمال والیت فقیه ندارد و پا از رأى مجلا و انفاذ شوراى نگهبان ،هیچ مقیامى
حق ردّ آن را ندارد و دولت در اجراى آن باید بدون هیچمالحظهاى اقدام کند .رهمان ،ج،17
ص921 .
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نکات بسیار مهمی در این فراز از نامهی امام خمینی ،در تبیین اعتبار یافتههای عیرف
مندرج است:
اول نمایندگان مجلا که نمایندگان عرف جامعه هستند ،با کمک کارشناسیان فین
که همان «عرف خاص» هستند ،می توانند احکام بانویه را بر مبنای عرف صادر کنند .این
نظر بعد از انفاذ شورای نگهبان ،در حکم قانون است.
دوم قانون مصوب که از «احکام بانویه» است ،هماننید «احکیام اولییه» ،از «احکیام
الهی» است.

 .4سیره و بنای عقال

هر نظام اجتماعی بهاقتاای نظامبودن ،بر پایهها و بناهایی استوار اسیت؛ پاییههیایی کیه
مفاهمه ،تخاطد ،زندگی ،ارزیابیها و داوری بر روی آنها نهاد) میشود تا نظیام سیامان
یابد .این بناها از حیث شمول و گستردگی و نیز منشا و مبدا ،به دو دستهی کلیی تقسییم
میشوند رعلیدوست ،1991 ،صص 119-112 .که بهشرح زیر هستند:
اول برخی بناها بازتاب و تجسم عینی در عقل و فطرت یا امر و فرمان پییامبری
از پیامبران هستند .این گرو) از بناها از اقبال عمومی برخوردارند و تاییق زمانی و مکانی
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وم) این قوانین النماالارا ا ز و هیچ مقتمی حد رد آن را ند:ارد و دو دز دتید :آنهدت را
اارا کن.:
چهارم مشروعیت این قوانین براساس یافتههای «عرف» و «عیرف خیاص» اسیت و
هیچ ارتباطی با اِعمال اختیارات والیت فقیه ندارد.
در ادامهی این فراز از اندیشهی امام خمینیی ،در خصیوص «عیرف» ،نکتیهی بسییار
مهمی مطرح شد) است که چگونگی اتصال عرف به شرع را تبیین میکند« :با تشیخیص
دوسوم مجلا شوراى اسالمى ،که مجتمعى از علماى اعیالم و مجتهیدان و متفکیران و
متعهدان به اسالم هستند ،در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است ،با مشورت
از کارشناسان ،حجت شرعى است» رهمان .
بهنظر میرسد در این فقر) از کلمات امام خمینی ،با قید «علمای اعالم و مجتهیدان و
 »...قطعا عدم مخالفت موضوعات عرفیه رعرف متشرعه که بهصورت قانون درمی آیند ،با
شرع محرز است؛ لاا ایشان این قوانین را حجت شرعی مییداننید .در خصیوص عیرف و
سیر)ی متشرعه این توضیح الزم است که سیر)ی متشرعه بر تاسیساتی اطالق مییشیود
که تدیّن و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسالم ،در پیدایش آنها دخالت داشته و مبدایی
جز تدیّن نداشته است رعلیدوست ،1991 ،ص. 122 .
برخی اندیشمندان ،تفاوت اساسی «بنای عقال» و «سیر)ی متشرعه» را در عدم اعتبار
اول و احتیاج حجیت آن به اماای شارع ،و اعتبار دوم و عدم احتیاج آن به اماای شیارع
برای کش ،احکام میدانند راصفهانی ،بییتیا ،ج ،1ص . 25 .بیدینترتیید در اندیشیهی امیام
خمینی زمانیکه جمعی از علمای اعالم و مجتهدانی که اسالمشناس هستند ،بیا مشیورت
کارشناسان ،موضوعی عرفی را به مصلحت و ادار)ی امور میردم و حاکمییت ببیننید و بیا
اکیریت دوسوم آن را تصوید کنند ،بهعنوان حکم بانوی واجد و حکماهلل خواهد بود.
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و مردمی خاص را نمیپایرند .وجود مصلحت در استقرار این بناها یا ترتّد مفسد) بر عدم
آنها ،مقوم این بخش از بناهاست .نمونهی عالی اینگونه از بناهای عقالیی« ،وفیای بیه
عهد» است که در نامهی امیرالمومنین علی به مالک اشتر انعکاس یافته است« :هییچ
یک از واجبات الهی همانند «وفای به عهد» نیسیت کیه همیهی میردم جهیان بیا تمیام
اختالفاتی که در افکار و تمایالت دارند ،در آن ،اتفاق نظر دارند؛ تاآنجاکیه مشیرکین بیه
عهد و پیمانی که در زمان جاهلیت داشتند ،وفادار بودند .زیرا آیند)ی ناگوار پیمانشکنی را
آزمودند» رنهجالبالغه ،نامهی  ،1981 ،59ص. 118 .
دوم برخی بناها در جوامع از عیواملی هیمچیون راحیتطلبیی ،منفعیتطلبیی  -کیه
خودبهخود نه الزاما موافق مصلحت است و نه مخال ،آن -حتیی گیا) از شیهوت و امییال
کنترلنشد)  -که الزاما مخال ،مصلحت و ناسازگار با در عقل ،فطرت و وحیی اسیت-
ناشی میشود.
براساس تفاوتهایی که عوامل ایجاد «بنای عقال» در جوامع مختل ،می پایرد و تنوع
نحو)ی تابیرگااری بهلحاظ مبانی و منشا آنها در نظام اجتماعی ،در اعتبار شرعی نسیبت
به آنها نیز دیدگا)های مختلفی وجود دارد که در بخش بعدی به آن اشار) میشود.
 .5سیره و بنای عقال از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی در کتاب انوارالهدایه ،بناهای عقال را از امور ضروری برای تشکیل اجتماع
میداند که نفی آن بهمعنای نفی اجتماع است:
بی شک امارات متداول در زبان اصحاب محقق ما ،همه از امیارات عقالیییهای هسیتند کیه
عقال در معامالت و سیاسات و در تمام امورشان بدانها عمل میکنند؛ بیهگونیهایکیه اگیر
شارع از عمل به آن منع کند ،زندگی اجتماعی ایشان بههم ریخته و چرخ زندگی میایستد و
چیزی که چنین شأنی دارد ،جعل و حجیت و کاشفیت برای آن بیمعناست .با وجود اینکیه
چنین جایگاهی در نزد عقال دارد  -مانند ظواهر قول لغوی ،خبر بقه ،قاعد)ی یید و اصیالت
صحت در فعل غیر  -می بینی که عقال همگی بدون انتظار جعل و تنفیا شارع بیدان عمیل
میکنند  ...شارع نیز مانند یکی از عقال به آنها عمل کرد) اسیت و در حجییت خبیر بقیه و
قاعد)ی ید ،رواییاتی اسیت کیه ظهیور تیام دارنید کیه عمیل بیه آن دو ،بیهدلییل امیار)ی
عقالییبودن است .رامام خمینی ،1985 ،ج ،1صص112-115 .
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امام خمینی در رسالهی اجتهاد و تقلید ،در باب جواز تقلید از مجتهد رذیل بحث رجوع

جاهل به عالم رضایت شارع را کافی میداند و بعد از استداللهای مختلی ،و پاسیخ بیه
از مراجعهی میردم بیه فقهیا ،بییانگیر تاییید و
شبهات مینویسد« :عدم منع امامان
اماای چنین رویهای از سوی آنهاست .این هم روشن است؛ زیرا مراجعهی فرد جاهل به
متخصص در هر رشتهای نزد همه ،از بدیهیات است»رهمو ،1999 ،صص. 79-55 .
در ادامه ،امام خمینی بر دلیل بدیهیبودن این بنا در میان عقال چنین استدالل میکند:
شکی نیست که رجوع جاهل به عالم بیهخیاطر آن اسیت کیه نظیر عیالم ،راهیی بیهسیوی
«واقع» بود) و کاش ،از آن میباشد .و این رجوع از آنجا ناشی میشود که نظر عالم اغلید
مطابق واقع بود) و کمتر خالف درمیآید ...پا ضابطهی مراجعهی جاهل به عیالم ،همیان
دفع احتمال خالف و اشتبا) است؛ بهگونهایکه احتمال خطا آنقدر ناچیز میباشد کیه عقیال
به آن اعتنا نمیکنند .بیشک این مال نسبت به تشخیص افراد خبر) و متخصص نیز نیزد
عقال معتبر است .رهمان

 .511پیچیدگی جوامع و دولتها در عصر حاضر

تشکیل دولت مدرن و دولت -ملتها در جهان امیروز ،وظیای ،و تکیالی ،بسییاری را در
حوز)ی داخلی و بینالمللی برای حاکمیتها ایجاد کرد) است .انتظارات و مطالبات بسیاری
در جنبههای مختل ،،میل :امنیت ،رفا) ،بهداشت و سالمت ،اقتصاد ،منابع میالی ،اشیتغال،
خانواد) و نسل ،فرهنگ ،آموزش و پرورش ،عدالت همهجانبه و  ...نهتنها از سیوی میردم،
بلکه از سوی سایر ملتها و دولتها ،سیازمانهیا و نهادهیای بیینالمللیی مطیرح اسیت؛
بهگونهایکه بدون پاسخ مناسد و هماهنگ با نُرم جهانی ،حاکمیت و دولت ملی و قدرت
در جهان سایبری امروز بقا نخواهد یافت و جایگزین یا مامحل خواهد شد.
 .512ضرورت «برنامهریزی» دولتها برای پاسخگویی به مطالبات مردمی و جهانی

دانشمندان و متخصصان علم مدیریت ،برنامهریزی را راهی گریزناپایر برای تحول ،توسعه
و پیشرفت و جلوگیری از رکود و عقدماندگی جامعه میداننید .در ایین زمینیه میدلهیا و
الگوهای بسیار متعددی طراحی کرد)اند که بر مبنیای ارزشهیا و فرهنیگ هیر جامعیه و
جغرافیایی ،قابلیت بومیسازی با مطالعات دقیق علمی و فنی را دارد.
بهاینلحاظ بسیاری از دانشیمندان بیرای موفقییتآمیزبیودن برنامیههیای توسیعه ،بیر

ادلّهی اعتبار شرعی اسناد باالدستی نظام اسالمی در فقه سیاسی امام خمینی

برای بهر)گیری از این مبنا در «بنای عقال» و تبیین ارتبا آن بیا مسیالهی مقالیه در
خصوص اعتبار شرعی اسناد باالدستی و برنامیههیای توسیعهی کشیور ،ذکیر چنید نکتیه
ضروری است:
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درونزابودن امر توسعه و پیشرفت تاکید دارند .برایناساس میتوان بیهطیور قطیع نتیجیه
گرفت که عدم برنامهریزی کارشناسانه و علمی ،در امور جامعه ،اختالل و درهیمریختگیی
پیش خواهد آمد و انتظام امور برهم خواهد خورد.
 .513وجوب برنامهریزی در حاکمیت اسالمی
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برنامهرییزی در جامعیهی اسیالمی مبتنییبیر نظیر کارشناسیان و متخصصیان و رعاییت
ارزشهای اسالمی براساس بنای عقال واجد است و شرع نیز آن را تایید مییکنید .زییرا
بدون برنامهریزی همهجانبه ،در جامعهی اسالمی اختالل و بینظمیی رخ خواهید داد کیه
شارع مقدس قطعا به آن رضایت نخواهد داد.
براساس مقدمات سهگانهای که بیان شد ،متکیبر نظر امام خمینی در خصوص حجیت
بنای عقال ،منشا برنامیهرییزی در کشیور براسیاس قاعید)ی «رجیوع جاهیل بیه عیالم»،
متخصصان امر و عرف خاص است .نظام جمهوری اسالمی ایران موظ ،اسیت ،نقشیهی
را) تحول و توسعه در ابعاد مختل ،داخلی و خارجی ،برای پیشرفت و کارآمدی و نییل بیه
اهداف عالیهی نظام اسالمی را در قالد «اسناد باالدسیتی» و «برنامیههیای توسیعه» بیه
تصوید مجلا شورای اسالمی رکه متخصصان فن و کارشناسان برجسته یا عرف خاص،
بهسفارش مجلا یا دولت تدوین کرد)اند و تایید شیورای نگهبیان بیهعنیوان «قیانون»
برساند .وقتی این اسناد باالدستی و برنامههای توسعهی کشور به قانون تبدیل شید ،بنیابر
اندیشهی امام خمینی ،در بنای عقال ،این اسناد و برنامهها حجت شیرعی پییدا مییکننید.
رئیا قو)ی مجریه و هیأت دولت نیز براساس وظیفهی قانونی و سوگندی که خورد)انید،
موظ،اند آن ها را به اجرا درآورند تا جامعیه بیه پیشیرفت و رفیا) برسید و از همگنیان در
عرصهی بینالمللی عقد نماند.
ممکن است این اشکال مطرح شود که بسیاری از اسناد باالدستی و برنامههای توسعه
مبتنی بر آنها ،در نظام اسالمی معطل ماند) و به اجرا نرسید) اسیت .بیهعنیوان نمونیه از
زمان تحقق «چشمانداز بیستسالهی  »1111تنهیا پینج سیال مانید) اسیت؛ درحیالیکیه
بسیاری از احکام آن حتی به برنامه تبدیل نشد)اند و دغدغهای در مییان دسیتانیدرکاران
برای تحقق آن در زمان باقیماند) مشاهد) نمیشیود .آییا حجییت شیرعی ایین اسیناد و
برنامهها با گاار زمان زایل میشود یا باقی است؟ آیا عوامل عدم اجرای ایین چشیمانیداز،
گنا)کار هستند و مواخا) خواهند شد یا نه؟
شاید نسبت به اِشکال فوق ،بر محورهیای سیهگانیهی زییر ،پاسیخهیا ییا توجیهیاتی
بیان شود:
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.1دسیتری ان این ا نتد دتالد ی دهذاا خود ،درای شوقانگیزی و ایجتد رغاز در اتمعه
و مردم ت:وین ش:هان :و تحق دخش ان:کی ان آنهت نیز مطلوب قدتنونگداار ا دزل داا
ناتی :نساز ده تحق کتمل آن ان ظتراا دیهوده در اتمعه ایجتد کرد.
.2اخ یف نظر میتن کترشنت تن و م خصصتن در حونههتی مخ لف ،مواب ع:م دتور دده
گرهگشتیی و تحوو و پیشرفز در اارای ا نتد و درنتمههت ش:ه ا ز .اوج این اخ یفتا
در اریتن تغییر دو زهت و حتکمیز لیقههتی مخ لف و گتهی مخت ف ددرون مدیکند:ل
تتاتییکه دتعث دتیگتنیش:ن درخی ا نتد و درنتمههتی قتنونی در کشور میشود.
 .3تحق هدر دن :دتالد د ی و اادرای هدر درنتمدهی تو دعهای ،نیتنمند :فدراه دتخ ن
نمینددههددتی مخ لددف مددتدی و معنددوی ا ددز .در دهددهی اخیددر کدده ا ددنتد دتالد د ی و
درنتمههتی تو دعهی فراواندی در کشدور دده تصدویب ر دی:ه ا دز ،تحدری هدتی شد:ی:
اق صدتدی ،ته:ید:اا مخ لدف یت دی و اا مدتعی و امنی دی ان دوی دشدمنتن نظدتم
ا یمی دهویژه امریکت و ه پیمتندتناش در منطقده ،ددهمنصدهی ظهدور ر دی:ه ا دز،
دهطوریکه ح ی تتمین هزینههتی اتری و عمومی دو ز و مردم دت اشکتالا ع:ی:های
موااه ا ز .اا علیرغ واود عزم و ارادهی النم درای پیتدهکردن درنتمههتی تو دعه،
منتدع مت ی النم در اخ یتر دو زهت قرار ن:اشد ه ا دز تدت ددهصدورا کتمدل ایدن ا دنتد و
درنتمههت را محق تنن.:
بهنظر میرسد ،توجیهات فوق بهصورت کامل قابل پایرش نیسیت .در خصیوص بنید
اول ،شوقآفرینی ،بخش کوچکی از مشخصات اسناد باالدستی  -بیهوییژ) چشیمانیداز –
است .بقیهی بندهای چشمانداز همه نشاندهند)ی جدیت برنامهریزان جهت ایجاد تحیول
و پیشرفت در جامعه است؛ بهطوریکه در چشمانداز بیستسالهی آیند) ،باید ایران کشیور
اول منطقه ازهرلحاظ باشد ،بر فرض بپایریم برخی از اسناد برای شوقآفرینی است ،ولیی
آنچه بنای عقال در جلوگیری از اختالل و هرجومرج در جامعه را میپیایرد ،برنامیههیایی
است که بهصورت واقعی ،موجبات رفع نابهسامانیها و انتظام امور مردم را فراهم آورد ،نیه
آنکه صرفا تحریککنند) و شوقآفرین باشد.
اما در بند دوم از توجیهات ،پاسیخ ایین اسیت کیه اخیتالفنظیر مییان کارشناسیان و
متخصصانِ یک موضوع ،امری طبیعی است؛ اما آنچیه امیام خمینیی بیرای آن ،حجییت
شرعی قائل شد)اند ،قانونی است که در مجلا شورای اسالمی به تصوید رسید) و عیدم
مخالفت آن با شرع و قانون اساسی توسب شورای نگهبان احراز گردیید) اسیت .قطعیا در
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یک فرایند عقالنی ،سناریوهای مختلفی از سوی کارشناسان مربوطه ،با سالیق متفیاوت،
در کمیسیونهای تخصصی مطرح شد) است ،ولی در نهایت یک سناریو بهعنوان سند ییا
برنامهی قابل دفاع روی میز ماند) که براساس رای اکیریت به قانون تبیدیل شید) اسیت.
همین برنامه باید بهعنوان حجت شرعی به اجرا گااشته شود .الزم به ذکیر اسیت کیه در
اغلد اسناد باالدستی و برنامههای توسیعه ،فرصیت و دور)ای بیرای بیازنگری ،اصیالح و
تکمیل در مراجع ذیصالح قرار داد) شد) تا بهانه از دست مخالفین نسبت به عدم توجیه
قانون به اقتاائات زمان و مکان گرفته شود.
اما توجیه سوم؛ اگرچه تا حدی قابل قبول است ،اما به اذعان همهی صیاحدنظیران و
کارشناسان موافق و مخال ،،با مدیریت علمی و دقیق و سختگیرانهی منابع مالی و وجود
بروت عظیم و خدادادی در این مرز و بوم ،تحقق اسناد باالدسیتی و اجیرای برنامیههیای
توسعه ،امری شدنی و در دسترس بود) است.
این هشدار برای مدیران اجرایی کشور ماننید زنیگ خطیر اسیت .زییرا بیا اسیتناد بیه
«قاعد)ی الضرر و ال ضرار فی االسالم» که بهنظر امام خمینی ر 1997حکیم حکیومتی
است رصص ، 117-112 .می توان هر عاملی را که در مقابل اجرای صحیح و کامیل اسیناد
باالدستی و برنامههای تحولی و توسعهی قانونی قرار بگییرد  -اعیم از میدیران متخلی،،
سییاختارهای زاییید و ناکارآمیید ،سیاسییتهییا و برنامییههییای مخییال ،و آییییننامییههییا و
دستورالعملهای مزاحم  -از مشروعیت انداخت یا لغو و امحا کیرد؛ مشیرو بیر ایینکیه
بهدنبال عدم اجرای برنامههای توسعه ،ضرر معتنابه ،مشکالت اساسی و خسارت بر مال و
جان و نسل و آبرو و دین مردم و جامعه وارد آمد) باشد.
 .6قاعدهی حفظ نظام اسالمی

«قاعد)ی حفظ نظام» یک قاعد)ی عمومی برای تیبیت و انتظام امور معیشتی مسیلمانان
در جامعهی اسالمی است .شهید مطهری ر 1991در کتاب آشنایی بیا علیوم اسیالمی ،در
تبیین این قاعد) مینویسد:
یکی از واجبات مهم اسالم ،حفظ نظام جامعه ،زندگی و معیشت مردم است .مقصود از حفظ
نظام زندگی ،رعایت اموری است که اخالل به آنها ،امنیت جامعه یا زندگی میردم را دچیار
اختالل و مشکل میکند و چون اسالم میخواهد که زندگی اجتماعی مردم ،نظام و سیامان
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داشته باشد ،آن افعال را واجد کفایی کرد) است .رصص15-12 .
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مسالهی «حفظ نظام» بهمعنای حفظ نظام عام اجتماعی مسلّم بیود) و ادلیهای بیر آن
اقامه شد) است .این مساله در کتد مختل ،فقهیی ،از جملیه در بحیث «اخیا اجیرت بیر
واجبات» در مکاسد محرّمهی شیخ انصاری ،با تعبیرات مختلفی همچیون :حفیظالنظیام،
اختاللالنظام ،نظامالمومنین ،نظام جمیعالناس ،نظامالمعاش ،نظام امورالدین و الدنیا ،نظام
العالم و نظامالعباد ذکر شد) است .در همهی این موارد یا قرید به اتفاقشان ،این واژ)هیا
ناظر به «نظام عام اجتماعی» هستند و بهعنوان قاعد)ی فقهی ،و برپایهی ادلهی عقلی و
نقلی ،امر مسلمی در فقه شمرد) میشوند.
مرحوم میرزا احمد آشتیانی در حاشیهای بیر مکاسید محرّمیه شییخ اعظیم ،در بحیث
«اخا اجرت بر واجبات کفایی» ،به ادلهی جواز این امر میپردازد و تاکید میکند کیه ایین
واجبات باید بهجا آورد) شوند .زیرا میال «تامین سالمت» و بهعهد)گرفتن «طبابت» برای
مداوای مریاان ،امری واجد بر همهی مکلفان توانمند است؛ ازطیرفدیگیر ،کسیی هیم
مجانی این واجبات را انجام نمی دهد .پا اگر اخا اجرت جائز نباشید ،بیه اخیتالل نظیام
میانجامد و «وجوبا لحفظ النظام» باید اخا اجرت را جایز بدانیم رمرتاوی. 1985 ،
نظریهی امام خمینی اببات قاعد)ی «حفظ نظام اسالمی» است .در فقه حکومتی مراد
از حفظ نظام ،حفظ حکومت اسالمی است .طبق ایین قاعید) ،تشیکیل و حفیظ حکومیت
اسالمی واجد است .در فقه شیعه ،تنهیا ،حکیومتی مشیروع اسیت کیه در راس آن امیام
معصوم باشد و غیر آن ،حکومت طیاغوت محسیوب مییشیود .در زمیان غیبیت امیام
عصر  ،این بحث بین فقها مطرح است که آیا حارت صاحداالمر اذن به تشکیل
حکومت داد)اند؟ برخی از فقها با استناد به روایاتی« ،والیت» را در عصیر غیبیت تنهیا در
محدود)ی احکام شرعی ،قااوت و امور حسبه پایرفتهاند .درمقابل ،امام خمینی «والیت»
را شامل تشکیل حکومت نیز دانستهاند رامام خمینی ،1972 ،صص. 91-21 .
توجه به این نکته ،ضروری است که اگر حکمت تشکیل حکومت ،صرفا رفیع اخیتالل
معاش یا حتی تنها حفظ اساس اسالم باشد ،درایینصیورت قاعید)ی «حفیظ نظیام عیام
اجتماعی» کافی خواهد بود .اما حکمت تاسیا حکومت تنها این موارد نیست؛ بلکه اجرای
احکام ،احقاق حق مظلوم ،اجرای عدالت و دفع ظلم نیز از علتهای آن شمرد) مییشیود.
بنابراین میتوان قاعد)ی «حفظ نظام اسالمی» را بهعنوان یک قاعد)ی مسیتقل مطیرح
کرد .بدینترتید ،وجوب حفظ نظام اسالمی ،تابع ضرورت تشکیل حکومت است .تشکیل
و حفظ حکومت از باب «مقدمهی واجد» ،واجد است؛ بهاینبیانکه اصیل حفیظ اسیاس
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اسالم و حتی حفظ جان مردم و کیان مملکت اسالمی واجد اسیت .تنهیا را) حفیظ ایین
موارد ،تشکیل حکومت است .زیرا میال حفظ مرز هیای اسیالمی از تعیدّی کفیار ،نیازمنید
تشکیل نیروی دفاعی و اخا مالیات و عوارض برای تامین چنین نیرویی است؛ اینها بدون
تشکیل حکومت امکان پایر نیستند؛ لاا از باب مقدمه ،ضرورت تشکیل حکومت نیز بابیت
میشود رهمو1121 ،ق ،ج ،2صص. 222-217 .
بنابر ادلهی مختل ،،بمرات مختلفی بر این قاعد) مترتد است .از جمله اینکیه حفیظ
نظام اسالمی به این معنا می تواند بر بسیاری از احکام اولیه نیز در مقام تزاحم مقدم گردد.
برخی از آبار مترتد بر این قاعد) عبارتاند از:
 .1واوب اق:ام درای تشکیل حکومز مشروع در صورا امکتن.
 .2اوان کنترگااردن درخی احکتم او یه (که ان نظدر اهمیدز مدی  ،در درادهی پدتیینتری ان
حفظ حکومز هس ن ،):در مقتم تزاح دت واوب حفظ حکومز.
 .3واوب مشترکز در ان ختدتا ،همهپر یهت یت راهپیمتییهتیی که حفظ حکومز م وقف در
آن ا ز.
 .4واوب تاعیز ان قوانین دتالد ی و اارای درنتمههتی قدتنونی در حدونهی دفدتع ،امنیدز،
ده:اشز و درمدتن ،آمدونش و پدرورش ،فرهندق و ق.دت  ...کده حفدظ حکومدز ،اق د:ار و
پیشرفز اتمعه و دو ز م وقف در آن ا ز.
 .5واوب قوانین مردوط ده امور مت ی و اق صدتدی دو دز ،متنند :مت یدتا ،عدوار و… کده
تتمین امور اارایی دو ز و حکومز م وقف در آنهت ز.
درخی تصریحتا امام خمینی در ضرورا «حفظ نظتم ا یمی» ده این شرح ا ز
حفظ اسالم یک فریاهی الهی است؛ باالتر از تمام فرایض .یعنی هیچ فریاهای در اسیالم
باالتر از حفظ خود اسالم نیست .اگر حفظ اسالم جزو فریاههای بزرگ است و بزرگتیرین
فریاه است ،بر همهی ما و شما و همهی ملت و همیهی روحیانیون حفیظ ایین جمهیوری
اسالمی از اعظم فرایض است ...حفظ نظام جمهوری اسیالمی  ...از اهیمّ واجبیات عقلیی و
شرعی است .رامام خمینی ،1998 ،ج ،18ص . 159 .آحاد مردم یکییکیشان تکلی ،دارنید
برای حفظ جمهوری اسالمی ...از نماز اهمیتاش بیشتر است؛ برای اینکه این حفظ اسالم
است .رهمان ،ص192 .
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امام خمینی در اول فیروردین میا) سیال  1922در بخشیی از سیخنان خیود در جمیع
مسئوالن نظام به این مهم اشار) کرد) و میفرمایند:

این یک تکلی ،الهى است براى همه ،که اهمّ تکلی،هایى است که خیدا دارد .یعنیى حفیظ
جمهورى اسالمى از حفظ یک نفر -ولو امام عصر باشد -اهمیتاش بییشتیر اسیت؛ بیراى
اینکه امام عصر هم خودش را فدا مىکند براى اسالم .همهی انبیا از صدر عالَم تا حاال کیه
آمدند ،براى کلمهی حق و براى دین خدا مجاهد) کردند و خودشان را فیدا کردنید .رهمیان،
ج ،15ص925 .

ایشان در وصیتنامهی سیاسی -الهی خود ضمن تاکید بیر حفیظ نظیام مییفرماینید:
«اینجاند نصیحت متواضعانه برادرانه مىکنم ...براى خدا و حفظ اسالم ،این جمهورى را
تقویت نمایند و باید بدانند که اگر این جمهورى اسالمى شکسیت بخیورد ...اسیالم بیراى
همیشه منزوى خواهد شد» رهمان ،ج ،21ص. 117 .
 .7کاربرد قاعدهی حفظ نظام اسالمی از دیدگاه امام خمینی

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد و فعل یا تر آن موجد اختالل در نظام
میشود و آنچه ضرورت دارد که تر یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا تیر
آن مستلزم حَرَج است ،پا از تشخیص موضوع بهوسیلهی اکیریت وکالی مجلا شیورای
اسالمی ،با تصریح به موقتبودن آن ،مادامکه موضوع ،محقق است و پا از رفع موضیوع،
خودبهخود لغو می شود ،مجازند در تصوید و اجرای آن .و باید تصریح شود کیه هیر ییک از
متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود ،مجرم شناخته میشیود و تعقیید قیانونی و تعزییر
شرعی میشود.

در این حکم ،امیام خمینیی شیرایب و موضیوعاتی را بیرای تصیوید قیوانین و اسیناد
باالدستی و برنامههای کالن و اجرای آنها براساس «قاعد)ی حفظ نظام اسالمی» بییان
کرد)اند که عبارتاند از:
 آنچه حفظ نظتم ا یمی ده آن دس گی داردل
 آنچه تر یت فعل آن مواب اخ یو در نظتم شودل
 موارد ضروری که تر یت فعل آن مواب فستد میشودل
 مواردی که تر یت فعل آن مواب َح َرج شودل

ادلّهی اعتبار شرعی اسناد باالدستی نظام اسالمی در فقه سیاسی امام خمینی

امام خمینی درخصوص بهکارگیری قاعد)ی «حفظ نظام اسالمی» ،نامهی صریح و شفافی
به قو)ی مقننه نوشته و برای صدور حکم و قیانونگیااری و تصیوید اسیناد باالدسیتی و
برنامههای کالن کشور به این قاعد) استناد نمود)اند .ایشان در تاریخ 18مهرما)  ،1921در
پاسخ به رئیا وقت مجلا شورای اسالمی مینویسند:
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 تشخیص موضوع دت اکثریز نمتین:گتن مجلس دتش:ل
 تصریح ده موقزدودن حک  ،متدامیکه موضوع محق دتش:ل
 غو خوددهخود حک  ،دت رفع موضوعل
 حک تعقیب قتنونی و تعزیر شرعی درای مجریتنی که ان ح:ود مقرر تجتون کنن.:
امام خمینی با محوریت قاعد)ی «حفظ نظام اسالمی» بیهعنیوان کبیرای کلیی ،کیه
بهدلیل حفظ اصل دین ،آن را ضروری میدانند ،هر امری را که موجد تقوییت جمهیوری
اسالمی ایران باشد ،واجد شمرد) و هر امری که موجد تاعی ،یا ایجیاد اخیتالل در آن
گردد را حرام میدانند .برایناساس درصورتیکه قاعد)ی عرفی ،اعیم از خُیرد و کیالن ،از
سوی متخصصین امر در مجلا شورای اسالمی به قانون تبدیل شود و به تاییید شیورای
نگهبان برسد ،بهنحویکه بقا یا تقویت نظام اسالمی به آن بستگی داشته باشید ییا عیدم
اجرای آن باعث تاعی ،و کاستی جدی در نظام اسالمی گردد ،الزماالتباع است و مدیران
اجرایی کشور موظ ،به اجرای آن ،همچون احکام شرعی ،هستند.
بهعنوان جمعبندی میتوان تطبیق «قاعد)ی حفظ نظام اسالمی» را بر حفظ جمهوری
اسالمی ایران ،از نوآوریهای امام خمینی در فقه سیاسی شمرد .ایشان کاربست این امر را
نیز در نظام قانونگااری جمهوری اسالمی ایران عملیاتی کرد) و فرمان مکتوبی را بیرای
صدور احکام حکومتی بر مبنای آن ،به مجلا شورای اسالمی ابیالغ نمیود)انید .در ایین
ابالغ ،شرایب و ویژگیهای امر فوق به دقت تبیین شد) است .شاید اختصاص این قاعد) و
کاربرد آن در تطبیق بر نظام جمهوری اسالمی ایران از سوی امام خمینی ،بهدلیل توفییق
ایشان در برپایی حکومت اسالمی ،بیرای اولیین بیار بعید از حکومیت پییامبر اکیرم و
امیرالمومنین در تاریخ اسالم باشد است؛ اقدامی که سایر علما و فقهای شیعه در عصر
غیبت چنین توفیقی را نیافتهاند.
نتیجه
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امام خمینی در ارتبا با ضرورت برنامهریزی ،ضمن تاکید بر جامعیت اسالم برای هیدایت
برنامههای توسعهی جامعه از جنبهی مادی و معنیوی ،اهمییت قیوانین اسیالمی را بیرای
هدایت جهات اقتصادی ،سیاسی و فرهنگیی میورد تاکیید قیرار داد) و بیا ذکیر مصیادیق
مختلفی ،به مقابله با کسانی برخاسته انید کیه اسیالم را مخیال ،توسیعه و تمیدن قلمیداد
میکنند .ایشان معتقدند که اسالم نهتنها با توسعه مخالفتی ندارد ،بلکه ازاینجهت ،تمیدن

ادلّهی اعتبار شرعی اسناد باالدستی نظام اسالمی در فقه سیاسی امام خمینی

اسالمی مقدم بر سایر تمدنهاست و هموار) رفا) عمومی در جامعه برای تحقیق سیعادت
معنوی از اهمیت ویژ)ای برخوردار بود) است.
بنیانگاار انقالب اسالمی ،در مورد برنامههای برگرفته از قواعد عرفی یا الزامیاتی کیه
«عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت در نظام و جامعهی اسالمی ضروری میبینید
راز قبیل سند جامع تحول در آموزش و پرورش ،سیند اسیالمیکیردن دانشیگا)هیا ،سیند
مهندسی فرهنگی کشور ،برنامیه بلندمیدت خودکفیایی در تولیید میواد غیاایی و جهیت
جلوگیری از سلطهی سیاسی و اقتصادی دشمنان اسالم بر جامعهی اسالمی ،برنامیههیای
توسعهی پنجسالهای را که جمعی از کارشناس متعهد و متدین تدوین کرد)اند و به تصوید
نمایندگان مجلا شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان رساند)اند ،بیا اسیتناد بیه بنیای
عقال ،حجت شرعی برمیشمارد.
البته در مواردی که اسناد بینالمللی براساس بنای عقالی جهانی ،مانند «منشور حقوق
بشردوستانه»« ،سند  »2191یا «منشور حقوق زنان و کودکان» که در سیازمان ملیل بیه
تصوید میرسد و برای اجرا به کشورهای جهان ابالغ میشیود و ضیمانتهیای اجراییی
متعددی در قوانین بینالمللی برای آن به تصوید میرسد و میال قایاوت و داوری در
دادگا)های بینالمللی همچون دادگا) الهه قرار میگیرد؛ چون مخلو بیه منشیا و مبیانی
غیرالهی رهمچون رفا)طلبی ،منفعتطلبی ،آزادیهای جنسیی و بییبنیدوبیاری هسیتند،
نیازمند بررسی با ادلهی شرعی و احراز عدم ردع شارع از ایین بناهیای عقالییی و عرفیی
جهانی است .مسیر پیشنهاد اینگونه اسناد و برنامهها برای تصوید در نظیام اسیالمی ،در
صورت نیاز ،از طریق بررسی در مجلا شورای اسالمی با نظارت شورای نگهبان است تا
عدم مخالفت آنها با شرع و قانون اساسی احراز گردد.
رویکرد امام خمینی به منابع و ادلّهی شرعی و کتاب و سینت ،حکومیتمحیور اسیت.
ازآن جاکه ایشان به ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت معتقد هستند ،از باب وجیوب
مقدمهی واجد ،حفظ نظام اسالمی را نیز واجد میدانند .ازآنجاکه هر حکومت و دولتیی
به ضرورت آیند)نگری و تدبیر امور جامعه و میردم ،نیازمنید برنامیهرییزی ،تیدوین اسیناد
باالدستی و برنامههای توسعه اسیت و ایین برنامیههیا از عیرف عیام و خیاص سرچشیمه
میگیرند ،این اسناد در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی ،الزماالجیرا و حکیم
شرعی هستند و در صورت عدم اجرای صحیح و دقیق ،قطعا حاکمیت و جامعه دچار رکود،
عقدماندگی و تاعی ،خواهد شد و این مساله با قاعد)ی «حفظ نظام اسیالمی» منافیات
دارد و از منظر فقه حکومتی امام خمینی ،حرام و خالف شرع شمرد) میشود.
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