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 چکیده                      
 رهبريدر (ره) خمینیامام کالمی-مبانی فقهیهدف از این مقاله بررسی 

مدیریت، اهداف و اغراض متصل به اهداف  ةانقالب اسالمی به لحاظ شیو
که امام خمینی  است پرسش اصلی مقاله این .باشدشارع مقدس می

کالمی را در رهبري انقالب به خدمت گرفتند که این -کدامین مبانی فقهی
هاي تحقیق ترین یافتهعمدهگونه موجب پذیرش عام رهبري ایشان شد. 

با اهداف انقالب اسالمی،  و روح دیانت ند از پیوند مقاصدالشریعهاعبارت
قالب اسالمی، تطبیق ارتباط مصلحت و والیت و نقش آن در پیروزي ان

خمینی در پیروزي انقالب اسالمی و پیوند رهبري سیاسی و فقهی امام
خواهی با مبانی ظلم ستیزي، و عدالت و گريعناصر مبارزه با سلطه

، و همچنین با رویکرد مقاصدالشریعه خمینینظري و عملی رهبري امام
حقوق عمومی هاي امام در حقوق خصوصی و پیوند منسجم میان دیدگاه

اند. روش کالمی یکسانی بوده-هاي فقهیکه هر دو مبتنی بر چارچوب
  تحلیلی است.-مقاله توصیفی شاي و روها کتابخانهآوري دادهجمع

 ، ره)(خمینیامام رهبري انقالب، مقاصدالشریعه، انقالب اسالمی،:کلیدواژه
 اهداف شارع، اغراض شارع
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 مقدمه
هایی همچون ایدئولوژي، رهبري، و بسیج عموماً عناصر ایجابی هر انقالبی را در مولفه

نخواهد گرفت. در  لککه در غیاب آنها انقالب ش )6: 1384 ه،یبشر(کنندمی اي دنبالتوده
به انقالب منتج  اي، لزوماًهر جنبش خودجوش تودهبر این باورند که  پژوهشگران انقالب

آویزند و  ي گوناگون به جاي حکومت در همهاگروهو بدون رهبري ممکن است  شودمین
ي، رهبري، (ایدئولوژذیل همین عناصر اصلی انقالب .)88: 1384با یکدیگر بستیزند(بشریه، 

رهبري یکی  . براي نمونه، دربابشودمی ، سئواالت متعدد و مباحث مختلفی طرحو بسیج)
چه الگویی  گیرد این است که رهبر انقالب ازمی هایی که عموماً مورد توجه قرارشاز پرس

ري او چه براي مدیریت حرکت انقالبی استفاده کرده است، و یا به تعبیر بهتر، سبک رهب
انا سبک رهبري بوده است. براي مثال، دربارة گاندي، رهبر جنبش استقالل هند، این الگو، هم

جه برخی از انی مدنی بوده که بعد از آن نیز، این سبک رهبري مورد توعدم خشونت و نافرم
 هاي مدنی در سرتاسر جهان قرار گرفته است.رهبران جنبش

امام  که همیشه مطرح بوده، پرسش از چرایی پذیرش رهبري هاترین سوالیکی از اصلی
 قالب،ان هبريبه لحاظ رخمینی و استقبال عمومی مردم و نخبگان به ایشان بوده است. 

ی با خمینی(ره) با در نظر قرار دادن مقاصدالشریعه در پیشبرد اهداف، حکومتداري اسالمامام
مقاصد  ۀایپگري، و سیاستگذاري آن هم بر ایدئولوژي، بسیج ةایفاي نقش توامان در سه حوز

هایی امنظ ۀلیاین جهان بینی از ک .شارع مقدس توانستند مردم را بسیج و سازماندهی نمایند
نماید و تنها نظامی را اند سلب مشروعیت میکه بر مبناي استبداد و خودرایی و ظلم بنا شده

 اشد.بداشته داند که در جهت مقاصدالشریعه اهداف و اغراض شارع مقدس قرار مشروع می
ریشه که  اي رانهماهرا رهبريمردم به عمل سیاسی و اجتماعی  بسیجدر جهت (ره) خمینیامام
رهبري  داشت، به خدمت گرفتند. منبعی که در دین پشتوانۀ نظريشریعت مبین اسالم  در

سخنان و اعمالی  ۀکلی  در مقام وضعیت مطلوب) نتیجتاً(اي بود کهایشان بود، مقاصدالشریعه
اعالم دود مر به عنوان وضعیت نامطلوب)(داشتند راکه در تضاد با مقاصد شارع مقدس قرار 

عنوان شرایط  کارکرد رهبري انقالب را ترسیم و توصیف وضع موجود بهلذا اگر کرد، می
، شودمیآلی که در فرداي انقالب متحقق نامطلوب بدانیم و همچنین طراحی و نمایش ایده

وب/نامطلوب به عنوان وضعیت مطلوب یا آرمانشهر انقالب بدانیم، امام معیار این وضع مطل
 شان به کار بردند.هاي رهبريو آن را در مهارترا از مقاصدالشریعه استخراج کردند 
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 مسائل در(ره) ینیخمامام يراهبرد تیریمد ةویش است تیاهم حائز حثامب نیا در آنچه
 مشاهده انتومی نظر دقت یکم با است  عهیمقاصدالشر يمبنا بر یاجتماع و یفرهنگ ،یاسیس

 راز و باشدیم اسالم نیمب نید یشرع منابع از گرفته بر راحل امام يرهنمودها یتمام نمود
 از زادآ و مستقل حکومت يگذارهیپا جهت در عهیمقاصدالشر با وندیپ شانیا امیق تیموفق

 .است گانگانیب وغی
 مقاصد الشریعه

وامع بحث چرایی وجوب نزول دین و نبوت از قدیم االیام در منازعات فکري تمام ج
تا فلسفۀ دین معاصر. براي نمونه،  فلسفی باستان-کالمیهاي مورد توجه بوده است؛ از بحث

صلی را به این ف، »داللۀ الحائرین«فیلسوف یهوديِ تمدن اسالمی، ابن میمون، در کتاب مُعظم 
 الشریعۀ مقاصد«موضوع اختصاص داده که قصد از شریعت الهی حفظ جسم و جان است:

 صالح و سالنف صالح هما و شیئان، الشریعۀ جملۀ قصد. البدن صالح و النفس صالح: شیئان
 ی نازل شده کهماً در راستاي مصالح). از این منظر شریعت الزا575:1972ابن میمون، (»البدن

 و يخرواُ  صالحم ،عیتشر از شارع«گوید:تامین کنندة سعادت بشر است؛ چنان که شاطبی می
 ».است کرده قصد را يویدن

در  قدساصدالشریعه، اهداف و اغراض شارع ممنظور از عبارت ترکیبی مقامّا اصوالً 
شریعت  که منظور از ؛تشریع مقررات اعتباري و عملی در دین اسالم: باشدمی وضع شریعت

سالم توسط ااولیه ظهور  سدةباشد، این بحث از همان در این عبارت همان احکام اسالمی می
مقاصد الشریعه  .دنباشواضع  آن می ایشان و شده مطرح ،که از تابعان بوده ،ابراهیم نخعی

ین اصطالح به عبارتی است که بیشتر در فقه اهل سنت رواج داشته و فقهاي شیعه عمومًا با ا
 ریتفس دراند که بحث کرده هیامام قهف در شارع مقاصداند بلکه آن را ذیل این مبحث نپرداخته

 . است رگذاریتأث ی نیزعشر احکام ياجرا در و رودیم کار به یشرع حکم نیمب نصوص
 یشناس روش هیحاش در که است سنت اهل یفقه مکاتب نیتر مهم از یکی المقاصد فقه

 ،یشاطب المقاصد فقه شمندانیاندنیمشهورتر. است داشته انیجر همواره سنت اهل جیرا
از منظر  .)1391فیرحی، (هستند يحمداو و يقرضاو نیمعاصر از و ،یطوق رشد، ابن ،يآمد

» نسل و مال عقل، نفس، دین،«حفظ  پنج قسم  اهل سنت، هدف مقاصدالشریعه فقهاي
 مصلحت از ما مقصود«: سدینویم نیچن یالمستصف کتاب در یغزال، چنان که باشدمی

: از نداعبارت که باشدیم مورد پنج خلق از شرع مقصود و باشدیم شرع مقصود بر محافظت
 مورد پنج نیا حفظ متضمن که يزیچ هر و شود حفظ آنها مال و نسل عقل، نفس، ن،ید



 ...ره)(خمینیرهبري امام کالمی-مبانی فقهی 226

 آن دفع و مفسده ،شودمی مصالح نیا فوت موجب که آنچه هر و است مصلحت باشد،
 ).286 ق،1413 ،یغزال(»است مصلحت

 آن رضغ که نامدمی انهیم مکتب را المقاصد فقهاز فقهاي معاصر اهل سنت،  ،يقرضاو
 به مانیا: از نداتعبار مکتب نیا يها یژگیو. است »یکل مقاصد و هیجزئ نصوص نیب ربط«

 و عتیشر نصوص یدرون وندیپ ؛عتیشر دست به خلق مصالح نیتضم و عتیشر حکمت
 تیواقع با وصنص وندیپ ؛ایدن و نید امور از کی هر به معتدل نظر؛ گریکدی با آن احکام ربط

 و تگف و جهان به یگشودگ ؛)یستتیز آسان(ریسیت خطّ  بر ستادنیا ؛عصر روح و یزندگ
 )70:1391فیرحی، (انزوا ای یشدگ ذوب بدون تسامح، و گو

ت حفظ از منظر علماي شیعه از جمله شهید ثانی و میرزاي قمی نیز هدف مقاصد شریع
حث اصلی ب. خمیرمایۀ )92،:2، 1363قمی؛38،:1، 1413عاملی، (استهمان پنج قسم نام برده 

ن شارع مقدس وضع کرده است براي حفظ همامقاصدالشریعه این است که هر حکمی که 
گفته است. براي نمونه، حرمت زنا براي حفظ نسل است و یا حرمت قتل براي پنج رکن پیش

 جان) آدمی.(حفظ نفس
 است نیا بر اصل ،یاسالم ۀشیانددراساساً فقه مقاصد پیوند تنگاتنگی با سیاست دارد. 

همان  در یسن و عهیش هانیفق را قاصدم نیا و است نید مقاصد تحقق ابزار حکومت که
 قرار مسلمان انسان دستان در یروشن یتجرب اریمع ن،یبنابرا. اندمقاصد خمسه خالصه کرده

 پنج نیا که یحکومت هر. کندمی يداور را یاسیس نظام بودن بد و خوب لهیوس بدان که دارد
 هر به که، یحکومت و است مشروع مقدار همان به دهدمی توسعه و کندمی حفظ را گانه

 نیا صیتشخ. بود خواهد بد و نامشروع درجه همان به زین کندمی دیتهد را مقاصد نیا ل،یدل
 تجربه به قادر یمیسل انسان هر و ندارد یتخصص علم به ازین خمسه مقاصد از ینگهبان و دیتهد

توان گفت مقاصدالشریعه محل تالقی پس می .)12:1391فیرحی، (است آن مشاهده و کردن
 استیس مقاصد فقهسیاست و فقه است و گریزي از فهم چگونگی رابطۀ آنها نیست. چرا که 

 تیماه که ییهادگاهید برخالف. داندمی یزندگ مصالح و ینید نصوص نیب واسط حد را
 از یمتفاوت برداشت مقاصد فقه دانند؛می ناهمساز و گریکدی از مستقل را استیس و نید

 اسالم مقاصد، فقه در .)67:1391فیرحی، (دارد نید احکام ياجرا در استیس نقش و تیماه
 امر عالج یناف اسالم بودن یآرمان. هست هم یزندگ تیواقع ریدرگ که است یآسمان ینید

. شوندمی ممنوع اعمال جواز موجب ضرورتها. ستین نشیریش و تلخ و شر و ریخ همه با واقع،
 افسد دفع ،یکل طور به. شودمی واجب اضطرار وقت به ست،ین مجاز اریاخت حال در چه آن
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 نیا يهمساز عامل امور، نیا ۀسنج یشرع استِیس .است اسالم عتیشر صیخصا از فاسد به
 اسباب حکومت واقع، در. است عتیشر مقاصد تحقق ابزار و آنها حیتراج و تعادل ها، ناسازه

 .)77:1391فیرحی، (است عتیشر مقاصد تحقق لیوسا و
اي براي وسیله تاي ابزارانگاري وجود دارد که سیاسپس در نگاه فقه المقاصد گونه

توان گفت که فقه مقاصد نگاهی بسیار گردد. از این منظر میتحقق اهداف شریعت می
داند. می ي،کاربردي به سیاست داشته و آن را مَرکب امور دنیوي، و متعاقبًا سعادت اخرو

یز در پس باید گفت که با چنین مالحظاتی ضروري است تا کنش سیاسی امام خمینی را ن
 پیوند و تالقی دو بُردار سیاست و مقاصد شریعت بازخوانی کنیم.

 مقاصدالشریعه   و نفی سیاست تغلّب بر مبناي(ره) خمینیامام 
اند. براي حرکتی رعایت کردهدالشریعه را در هر شان همواره مقاصامام در رهبري سیاسی

کل شیء تضمن نقض غرض اصل مشروعه، یحکم « ةایشان بر مبناي قاعدنمونه، 
ه بطالن نقص غرض اصلی تشریع یک حکم باشد حکم ب ةهرآنچه باعث و در بردارند(ببطالنه
 موجب نقض غرض شارع مقدسکه تمامی مواردي را  ،)202و32،:1404نجفی(رود)آن می

 که یاستسحیل سیاسی متداول در جهان  ۀبر این اساس کلی .دهندمی َنشطالشود حکم به بُ
این  نفی در .دانندرا مردود می بنا شده باشدجامعه  ةبر اساس خدعه، نیرنگ، و دروغ در ادار

 در حصر از آزادي از پس خمینیامام) وارماکیاولی معنایی به(گرایانهواقع هايسیاستگونه 
 اسمش رمندا میل من که اشخاصی از نفر یک آمد«: دنگویمی 1343 فروردین هفدهم روز

 خالصه ،نیرنگ فریب، خدعه، گفتن، دروغ از است عبارت یعنی سیاست آقا: گفت بیاورم را
 بحثی او اب نخواستم نبود مقتضی موقع چون! بگذارید ما براي شما را آن و است پدرسوختگی

 است مقتضی چون امروز. ایمنبوده گوئیدمی شما که سیاست این وارد اوّل از ما: گفتم بکنم
 ).269 ص ،1 ج امام، صحیفه(»]نیست گونه این اسالمی سیاست که[ گویممی

به «فرماید:نهج البالغه می 191این سخن امام یادآور سیاست علوي است که در خطبۀ 
گرى حیله و اگرگر و فاجر است تر از من نیست، لیکن او حیلهخدا سوگند که معاویه زرنگ

گري، گناه و هر گناهى موجب کفر و خروج ترین مردم بودم؛ اما هر حیلهبد نبود من زیرك
 »از ایمان است.

گرفته تا احکام فقهی  رهبري انقالب علیه طاغوت از ،امور تمام در(ره) خمینیامامعموماً  
که آنچه مهم است تطابق  دهنداین رویه را همواره مرکز توجه قرار می مانند ربا، و حکومتی

ایشان روایاتی  براي مثال، .عمکرد فقهی و حکومتی با اهداف و اغراض شارع مقدس است
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در کتاب  ، لذادندانرا که درخصوص فرار از رباي قرضی و معامالتی است مخدوش می
د و من انها ذکر کردههایى را در کتاببراى رهایى یافتن از ربا راه«نویسند:تحریرالوسیله مى

در این مسئله تجدیدنظر کردم و دریافتم که تخلص از ربا به هیچ راهى از این راه ها جایز 
 ،) و در جایى دیگر در پاسخ از سؤالى درباره تخلص از ربا464:  1369نیست(امام خمینى، 

» قوى استابلکه جایز نبودن آن  ؛تخلص از ربا نزد اینجانب مشکل است«:اندچنین فرموده
 در ربا مورد در که ىیانکارها و دهایتشد همه نیا وجود با«:فرماینددر کتاب البیع، می ایشان
 گناهان ریسا درباره آن مانند که است شده وارد سّنى، و عهیش قیطر از سنّت، و میکر قرآن
 علماى که آن اسىیس و اجتماعى و اقتصادى ضررهاى وجود با نیهمچن و دارد وجود کمتر

 اتیروا در که شرعى هاى لهیح با ربا مسئله دارد امکان چگونه ،اندشده آنها متعرض اقتصاد
، 1369خمینی (»شود حالل اند،داده فتوا آن به فقها از ادىیز عده و آمده فراوانى حیصح

 است، مترتب آن بر که تجاراتى ترك و ظلم و فساد منظور به ربا میتحر پس. )405ـ 2:406
 عنوان صورى رییتغ با همراه به اقسامش تمامى با آن دنیگردان حالل و است گرفته صورت

 جادیا است، حکم جعل در تیلغو ای تناقض آنها هجمل از که مفاسد آن ترتب در نقصى ربا
 .ندارد یهمراه و یهمخوان شرع مقاصد با و کند نمى

سیاست و در  بنابراین، امام نه در حقوق خصوصی، مانند معاملۀ ربوي میان دو نفر، و نه
قاصد شریعت محرکت جمعی یک جامعه، مانند رهبري انقالب، قائل بر تفسیرهاي متغلّبانه از 

 این مقابل در امامکردند. می نبودند و بلکه تمام سنگ بناي جامعه را بر روح شریعت بنا
 ارزشی تعریف تنیس سیاست اصالً ایشان نظرگاه از بالواقع که سیاست از انحرافی هايگونه

 در کند دایته را جامعه که است این سیاست«: کندمی بیان را سیاست از خود استصالحی و
 هدایت را این و ردبگی نظر در را آن ابعاد تمام و بگیرد نظر در را جامعه مصالح تمام ببرد راه

 صمخت این و است افراد صالح است ملت صالح است صالحشان که چیزي آن طرف به کند
-18 صص ،13 ج امام، صحیفه(».کنند اداره توانندنمی را سیاست این دیگران و است انبیاء به

 ابزار چنینهم و کندمی یاد دانش و هنر عنوان به سیاست از دیگر جایی در و  ).217
 لتم و حاکم مابین روابط چیست سیاست مگر«.  جامعه در معایب و مفاسد از جلوگیري

 تسیاس اینها همه هست که مفاسدي از جلوگیري حکومتها سایر و حاکم مابین روابط
 ).239 ص ،1 جصحیفه امام، (».است
و  استکبارو در خصوص قیام علیه ظلم  (ره) خمینیآنچه در مبانی نظري و عملی  امام 

که ریشه در مباحث  استدیدگاه ایشان  درعنصر مصلحت  ، برخاسته ازمطرح است طاغوت
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نفی سبیل هرشخص یا  ةایشان بر مبناي والیت و قاعد .والیت دارد در موضوعشان فقهی
حکومتی را که به خطا یا عمد در هر سطحی و عنوانی دست به کاري بزند که عزت اسالمی 

 لذاند، دانستمی ، مصداق طاغوتکفار بر مسلمانان را باز کند ۀرا خدشه دار کند و راه سلط
دهند و می بار حقوقی آن عمل حکمعالوه بر حرام بودن این عمل به صراحت بر عدم اعت

یعنی آن که چنین اقداماتی با مقاصدالشریعه که همانا  دانند.می دلیل روشن آن را عقلی
 افتد.می سعادت و آزادي انسان است در تعارض

 ۀانواع سلط در طول مبارزات خویش، یکی از دالیل مبارزه را رفع(ره) خمینیامام 
لهی و در عین حال که روح دیانت تعبد و تسلیم به ذات اقدس ا چرا. ندکردبیگانگان بیان می

شاه،  امام  از مجموع هیأت حاکمه پهلوي، اعم از رهایی از هرگونه سلطۀ دیگر است.
برد. سلطنت پهلوي از نظر نام می» ایادي بیگانگان«عنوان وزیران، بهدرباریان و نخست

دار این وابستگی به بیگانگان را موجب خدشه امام وانه بود  خمینی از اساس، وابسته به بیگامام
 .)507: 3، 1378خمینی، امام(نددانستمیشدن عزت اسالمی 

سالمی ااز نظر فقهاي   ، کهمقاصدالشریعه گفت که دبایبراي روشن شدن دقیق مطلب  
در  ؛ وباشدسل، و مال مین نفس، عقل، حفظ دین، الذکر، که هماناۀ فوقدر پنج قسم مطرح

ناموس  وبایست تالش نمایند تا دین، جان و مال این راستا حاکمان کشورهاي اسالمی می
حکومت  با اًو این امر مطلق ،مسلمین توسط احدي از بیگانگان مورد تعدي و ظلم واقع نشود

 لَنْ َیجْعَلَ «بیل، سنفی  ةلذا امام با در نظر گرفتن قاعد .باشدوابسته به طاغوت امکان پذیر نمی
نماید و هم جعل می ق گیريجعل را اطال »)141نساء:(اللَّهُ لِلْکافِریَن عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیالً

 اهی چه تکویناً تکوینی و هم جعل تشریعی میداند  و ایشان معتقدند خداوند متعال هیچ گونه ر
است  و  شتهو چه در مقام تشریع و قانونگذاري به نفع کافران و به ضرر مسلمین باز نگذا

یورثون االسالم یعلو و الیعلی علیه و الکفار بمنزلۀ الموتی الیحجبون و ال«روایت 
خمینی امام دانند.را موید همین مطلب می )23،:4، ق1407طوسی ؛334،:1414،3صدوق(»و...

داند و اه مینفی سبیل به معناي حقیقی یعنی ر ةبر مبناي مقاصدالشریعه  سبیل را در قاعد
یعنی ته است. د هیچ راهی که به ضرر مومنان باشد خداوند به روي کافران باز نگذاشفرمایمی

چه داخلی به صورت طاغوت و چه  –د اي بر مسلمین وجود داشته باشاگر جایی سلطه
 مخالف مقاصد شارع مقدس و روح اسالم است. –خارجی به صورت استعمار 

اي که امام در بسیج آحاد مردم در جهت پیروزي انقالب بیشترین بهره ،رسدبه نظر می
سیاسی صورت گرفته است. برمبناي این سیاست  در عرصۀقاعده و  همیناسالمی داشته از 
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کفار  ةگاه تحت سیطرمسلمانان نبایستی هیچ .حاکمیت کفار بر مسلمانان مشروعیت ندارد
را منتسب به قضا و  به پیدا کنند نباید آنچنانچه کفار بر مسلمانان به هر دلیلی غل .قرار گیرند

، چرا که قصد کفار رهایی یابند ۀممکن از زیر سلط ۀبه هر وسیل باید بلکه قدر الهی بدانند
هاي دینی و سیاسی شکسته شده و جز تسلیم شارع و روح دیانت جز این نیست که همۀ بت

 در برابر خداوند یکتا، هیچ تعبّدي در کار نباشد. 
سلمین از جمله  فقهی و سیاسی است که امام تمامی  والیات کفار بر م ةاي این عقیدبر مبن 

ر ه ۀداند و وظیفوصایت را حرام می و نفس، موقوفات، والیت ةحکمرانی، قضا، اجار
از منظر  .ندایادي استکبار جهانی برها وظلم و کفر   ۀداند که خود را از سلطمسلمانی می

فظ پنج حبراي  که امام بر این نظر است ،است مقدسد نظر شارع مقاصدالشریعه  و آنچه م
 در ،است. فلذانفی سبیل حرام  ةبراساس قاعدطاغوت، حکمرانی   و والیت ،قسم مقاصد

دار عهده چنین شخصی تواندباشد و نمی طاغی حاکم تواند مسلمان نمی ۀس یک جامعأر
ارع ش و مقاصد خالف روح دیانت رزیرا ب ،هاي تصمیم گیرنده باشدمناسب حساس و پست

   .است مقدس
 امام غیر مأذون ازتواند قاضی نمی ،در میان مسلمین ءهمچنین در خصوص والیت قضا

قضاوت  بر مبناي اهداف و اغراض شارع مقدس چگونه امکان دارد کافران برکرسی و باشد
اگر  که سازدمیه آگاحاد مردم ایران و مسلمین جهان را آخمینی امام ؟مسلمین تکیه زنند

ت تکیه بر این دول اسالمی کافر یا همراه و همکار کافران باشند نه تنها صالحی ۀهیات حاکم
عملی  سیرة نظري و هدستگا امام بر مبناي .جایگاه را ندارند بلکه باید در مقابل ایشان قیام کرد

ار بین کاردادهاي والیت بر موقوفات، وصایت و دیگر امور مسلمین از جمله قر یحت ،خود
موجب خدشه  پذیرد ومسلمین و کافران را به صورتی که کافر بر مومن سلطه داشته باشد نمی

فس نشریعه در صدد حفظ عزت الداند و از جایگاه مقاصددار شدن عزت نفس مسلمین می
 .باشندمسلمین می

نیز بر این نظرند  خمینی  در روابط تجاري سیاسی و قراردادهاي نظامیعالوه بر این امام 
گونه قراردادها نه تنها  این ،هرگونه قراردادي که منجر به استیالء و اسارت مسلمین است

ایشان بر مبناي مبارزاتی خود با استکبار جهانی  .باشدمی حرام بلکه عمل به آن عملی باطل
نکردن مسلمانان واجب است مقاومت منفی از طریق نخریدن و مصرف  اند بربر این عقیده

کاالهاي دول مستکبر داشته باشند و بر مسلمانان واجب است ارشاد روساي مسلمین  و 
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مسلمین واجب  ۀبایست  معذول  شوند و برهممی ، کهانداستعمار شده ۀمسئولینی که وسیل
 . )487تا 485: 1، 1369خمینیامام(است با آنها مبارزه و آنها را مجازات نمایند

، چرا تآحاد مسلمین در جهت حفظ مقاصدالشریعه نه تنها واجب اساز این منظر قیام 
بلکه  ،رام استاز این منظر نه تنها برقراري روابطه سلطه جو از جانب کفار با مسلمین ح که

دالشریعه عمل به این قراردادها باطل و وجاهت قانونی نخواهد داشت و در جهت حفظ مقاص
شاد ار بوجو و م خرید و فروش کاالهاي کفاروجوب مقاومت مسلمانان علیه کفار تحری

نفی  ةز قاعدانعزال و مجازات مسئولین که تخطی ا و اند،مسئولین که دل به بیگانگان بسته
 .شودمیاستنتاج سبیل در جهت مخالفت با مقاصدالشریعه  را دارند، 

 ریعهبا توجه به مقاصدالش(ره) خمینیارتباط مصلحت و والیت از دیدگاه امام
ظ جان توان به مصلحت حفمی  ،اساس مقاصدالشریعه بر در چارچوب تفسیر رهبري امام

با (ره) خمینیبر این اساس امام .و مال و ناموس مسلمین و ضرورت حفظ اسالم اشاره نمود
 .اندشتهاتکاي به اصل والیت فقیه و طرح آن در راستاي تشکیل حکومت اسالمی گام بردا

ز والیت به اایشان هرجا سخن . تنگاتنگی با بحث والیت دارد ۀرابطمصلحت از دیدگاه امام 
والیت و  ةدر شیو حتیدانند و را اصل می ند به رعایت مصلحت نظر دارند و آنورآمیان می

د و ندانتر میو تعارض و تزاحم آن با دیگر ادله، والیت و مصلحت را ارجح ،داريحکومت
 ایشان در . حتی در حقوق خصوصی،دهندحاکم می، یا امر اندیشی ولیحکم به مصلحت

خمینی امام(دانندخصوص والیت پدر و جد پدري شرط را ضرورت حفظ مصلحت می
انون الهی، گذرد، باید برطبق قآنچه در حکومت می ۀایشان معتقدند هم  .)489، : 1، 1369

اطاعت از  یحت کنندة مصالح مسلمین است.که تامین اهداف و اغراض شارع مقدس باشد
تواند در موضوعات، البته حاکم اسالمی می .باشدباید ن حکومت نیز به همین وجه راکارگزا

تبداد به اس نباید حکومتی خود عمل نماید چنین اختیاري ةطبق صالح مسلمین یا صالح حوز
مل اکم مانند عحنظر  داشته باشد.در راستاي مقاصدالشریعه  قرار  همواره باید بلکه باشدراي 

 .)1379،2:619خمینی امام(تابع مصلحت مسلمین باشد باید او،
قیام مردمی استفاده از عنصر مصلحت در  ۀدر تشکیل حکومت اسالمی بر پای خمینیامام 

هاي جنبه بر با اتکاي فقه هاي سیاسی و عباديفقه را برمی گزیند و در این راستا بر جنبه
 ۀمصلحت افراد و جامع با عنایت برانقالب اسالمی را  فلذا رهبري ؛دارند نظر آن حکومتی

عنصر مصلحت از دیدگاه کنند؛ از همین رو، طراحی می اسالمی که از ضروریات است
خمینی در جایی که امام ،به عنوان مثال .است حفظ مقاصدالشریعه راستايدر (ره) خمینیامام
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ولی  ،دندانرا حرام می مین شود آنفروش سالح به کفار باعث  تقویت و برتري کفار بر مسل
اقتصادي مسلمین باشد حکم به بالمانع بودن  ۀهمین فروش سالح اگر در جهت تقویت بنی

این احکام تا زمانی تداوم دارند که به مصالح . )1377،1:231خمینی امام(دهندفروش آن می
کسی «خمینی دگاه اماماز دی ؛مسلمین ضرري وارد نیاورند و در راستاي مقاصدالشریعه  باشند

بشري حکومت دارد همیشه باید جهات عموم و منافع عامه را در نظر  ۀکه بر مسلمین وجامع
 ۀمصلحت جامع ناظر بر تامینحدود الهی  ۀبه اعتقاد امام هم. )1375:85خمینی امام(»بگیرد 

باشد  ويبه نحاز این جهت رفتارو عملکرد کارگزاران دولت اسالمی باید  و است، اسالمی
که منافع عمومی مسلمین حفظ شود، حتی عمل به وظایف قانونی نباید برخالف مصالح 

 . )1378،18:467خمینی امام(اسالم و مقاصدالشریعه  باشد
حکومت تشکیل فرمایند در خصوص والیت و حاکمیت والیت بر مسلمین می ایشان

قدم بر تمام م کهاسالم  ۀم اولییکی از احکا و ص) است(رسول اهللا ۀبرگرفته از والیت مطلق
تشکیل امام  .)452-451: 1378،20خمینی،امام(روزه و حج است ، احکام فرعیه حتی نماز

هبردي از اند و این نگرش راحکومت اسالمی بر اساس مقاصدالشریعه را اصل قلمداد نموده
صلحت ممبارزاتی هدفمند ایشان در تشکیل حکومت اسالمی بر اساس  ةابتدا بیانگر شیو
 .بوده استعموم مسلمین 

 در پیروزي انقالب اسالمی(ره) خمینیتطبیق رهبري سیاسی و فقهی امام
 مبارزه با سلطه گري اجنبیان الف)

ی، آن اعم از مسائل سیاسی، فرهنگ اجراينفی سبیل و  ةمفاده قاعد(ره) خمینیاز نظر امام
 ي جابر گوش زدهاحکومت حاد مسلمین در قیام علیه ظلمِآبر این اساس به  .اجتماعی است

نمایند نگذارید بیگانگان بر حقوق فردي و اجتماعی مسلمین سلطه داشته باشند و چنانچه می
بر این  .آنها برهانید ۀبیگانگان قرار گرفتید به هر نحو ممکن خود را از سلط ةتحت سیطر

جهت  همیناز  ، وبیگانگان را در بردارد ۀپهلوي، تداوم سلط ۀاوم حکومت ظالماناساس، تد
 اجانب ۀسلط[رفع] خلع ید و  ۀفرار شاه و ایادي ایشان را نمون(ره) خمینیاست که امام

بنیاد سبک رهبري امام   ،آنچه مسلم است در مقام عمل .)484،: 1378،5، خمینیامام(دانندمی
هم بر مبناي حفظ  آن بودند،اجانب قرار داده  ۀنفی سلطبر را  اسالمیخود در انقالب 

امام  .)468: 3، 1378خمینی امام(و نفی طاغوت داخلی و استعمارگر خارجیمقاصدالشریعه  
 و بودها از جمله وابستگی فرهنگی به جهان غرب در صدد پایان دادن به تمامی وابستگی
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ن را علیه حکومت ستم شاهی رفع وابستگی فرهنگی یکی از علل قیام مردم ایرا اساساً
 .)523و27:،2، 1378خمینی امام(نددانستمی

از چپاول و ن رو، امام است، از همی مقاصدالشریعه المال یکی ازحفظ اموال ملی و بیت
 ۀو پایکردند، انگلیس  و شوري یاد می ، غارت منابع ایران به دست بیگانگانی چون آمریکا

 .)451،:1378،2خمینی امام(داده بودندهایی قرار ویش را بر اساس رفع چنین سلطهمبارزاتی خ
عالم اینجانب ا«شوند ایشان در پیامی به مناسبت درگذشت آیت اهللا سعیدي یادآور می

داران آمریکا و دیگر مستعمرین بسته شود، مخالف کنم هر قراردادي که با سرمایهمی
،). از این رو امام در 287: 1378خمینی،امام(»م استخواست ملت و مخالف احکام اسال

آنچه در  هاي متعدد خویش بعد از پیروزي انقالب به تفاوتهاي حکومت اسالمی باسخنرانی
بیگانگان،  ۀپیوسته اشاره دارند و مفهوم آزادي را رهایی از سلطدوران طاغوت به وقوع می

 ). 1378،2،359خمینیامام(دانندو حرکت نکردن در جهت منافع آنان می
دهند بعد از پیش از وقوع انقالب اسالمی  نخستین واکنش جدي که نشان می ایشان

ظام ستم نو  یایشان ضمن سخنرانی شدیدالحنی به استکبار جهان .تصویب کاپیتوالسیون است
 .)420: 1، 1378خمینی امام(دانندتازد و سکوت در برابر این الیحه را گناه کبیره میشاهی می

ز ارتشی در اختیار و تحت نفوذ استکبار جهانی است ا ایشان از ارتش ایران که عمدتاً 
خمینی ارتش ایران در زمان دولت از نظر امام .نمایندو وابسته یاد می استعماري، غیر ملی،

که سرباز  ستم شاهی بیشتر تحت قیمومیت کارتر قرار داشت تا شاه ایران و این ارتشی را
  .)51،:5، 1378خمینی امام(دانندپروده و خائن به ایران مینگان است را دستبیگا

 ظلم ستیزي ب) 
در  طوري که ظلم و معاونتهب است.ستیزي یکی از ارکان فقهی حکومت اسالمی ظلم

(ره) خمینیمدر این راستا اما. و مبارزه با ظلم واجب استوقوع ظلم از لحاظ اسالم حرام 
 فرمایند: می

طوري که ظلم حرام است،  کوشش همۀ مردم باید این باشد که زیر بار ظلم نروند. همان«
رفتن است. آدم باید تا آنجا  زیر بار ظلم رفتن هم حرام است. مظلوم شدن غیر زیر بار ظلم

چه بکند؟ باید تن ندهد به ظلم. که قدرت دارد زیر بار ظلم نرود. یک وقت زور است دیگر،
است که اگر کسی آمد توي  کند که ظلم را برطرف کند. در دستورات اسالمکوشش 

بشود. اگر کسی آمد حمله کرد  خیابان، حمله کرد به کسی بکشیدش. دفعش کنید ولو کشته
بشود. جلو ظلمش را بگیرید. نباید  به شما، ولو بخواهد مالتان را ببرد دفعش کنید، ولو کشته
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کند. حکومت اسالمی اگر پیدا شد قطع  د به اینکه یک کسی بیاید به او ظلمانسان تن در بده
بکند. رئیس دولتش هم نمی تواند ظلم  ریشۀ ظلم است. یعنی حاکمش هم نمی تواند ظلم

ي اسالمی هاحکومتنمی گذارند او را.  بکند. اوالً موظف است نکند. ثانیاً بخواهد بکند
نیامدند که به مردم بزرگی  هاحکومت .اند. براي عدالت آمدهي عدالت استهاحکومت

خدمتگزاري تخلف بکنند خالف موازین  خدمتگزار باید باشند. اگر از هاحکومتبفروشند. 
صدر اسالم بخواهند که یک آقایی به مردم  يهاحکومتاسالم است. اینطور نبوده است که 
کردند می براي خدمت به مردم و جنگهایی که کنند. آنهابفروشند. بخواهند که قدرتمندي 
 »اقداماتشان براي این بوده است که مردم را نجات بدهند هم، خدمت به مردم بوده و تمام

 .)265-264،:1، 1378خمینی (امام
ه در متون در مباحث مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، ظلم به عنوان منکر همیش

قیام  بارز آن ۀکه نمون ؛نمایدو رفع ظلم از مظلوم واجب می بوده، ورد نکوهشفقهی م
شان در مقابل ای ،از این رو .باشدالشهدا در جهت احیاء امر به معروف و نهی از منکر میسید

تیزي همواره ظلم س همچون اسطورة اند تایزید دست به قیام زده ۀجابران طاغوتی و با حکومت
 .)142: 2 ،1374 ،ینیخمامام(دانندیم حرام را ظلم در معاونت و ظلم امام .در تاریخ بدرخشد

: 18 ،1378 ،ینیخمامام(است نفس هیتزک عدم منطقه از دو هر يریپذظلم و ظلم شانیا نظر از
419.( 

 بر عالوه ن،رایا ملت به وارده يهاضیتبع و فقر مانند ياقتصاد ظلم رفع ،در همین راستا
 هدر از انشیا. است بوده شانیا توجه مورد ،یاسیس و یاجتماع و یفرهنگ يهاظلم بر اشاره
 انتقاد لهسا پانصد و دوهزار جشن و يتاجگذار جشن تولدها، جشن در المالتیب دادن

 خواهدمی مردم زا و کرده انتقاد شدت به یالمللنیب يهاشرکت توسط نفت غارت. کردیم
 انیب نیچن وضوعم نیا به نسبت را یهرکس فهیوظ  امام. کنند امیق استبداد و ظلم همه نیا هیعل

 دسترنج گانه،یب لعام و حرامخوار ياعده مینیبب و مینیبنش ساکت میتوانیم چطور امروز«: کرد
 فهیوظ. کنند ادهاستف نعمت حداقل از گذارندینم و اندکرده تصاحب را مسلمان ونیلیم صدها

 که راه نیا در و بدهند خاتمه ظالمانه وضع نیا به که است مسلمانان همه و اسالم يعلما
 تحکوم و کنند سرنگون را ظالمانه يهاحکومت است، مسلمان ونیلیم صدها سعادت

 ).29: 1377 ،ینیخمامام(»دهند لیتشک یاسالم
پهلوي را  ةحکومت دست نشاندخمینی نیز یکی از ارکان قیام علیه بیگانگان و امام

دانند و و به جهت حفظ مقاصدالشریعه  دفع ظلم را واجب می اندستیزي قرار دادهظلم



 235                                  99زمستان /53سال چهاردهم/شماره                  

در صورت تهاجم بر بالد اسالمی، یا بر انسان و وابستگان او یا اموال او، دفاع «فرمایند:می
  ).462-461: 1384،1خمینی،امام(»واجب است

جهت  ه  دربا مقاصدالشریع ري و ایدئولوژي انقالبی امامرهب گونه است که انطباق این
ز مواردي ارفع ظلم در جهت حفظ جان و مال و انفس مسلمین  .آن اهمیت بسیاري دارد فهم 

 .عددي دارندمت مطالباست که امام به آن اشاره دارند و در جهت رفع ظلم و برقراري عدالت 
هاي اسالمی مبارزان حقیقی و راستین ارزشلت عزیز ما که م«:فرماینداز جمله ایشان می

کنند اند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست؛ و آنها که تصور میهستند، به خوبی دریافته
داري و رفاه طلبی مبارزه در راه استقالل و آزادي مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه

 داران و مرفهانکنند سرمایهصور میهم که ت اند. و آنهاییمنافات ندارد با الفباي مبارزه بیگانه
شوند و به مبارزان راه آزادي پیوسته و یا به آنان رز متنبه میانددرد با نصیحت و پند وبی

کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت کنند آب در هاون میکمک می
شوند. و مع نمیجهرگز با هم  اي است کهطلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله

یده باشند. تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چش
خمینی امام(بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقالبها هستندفقرا و متدینین بی

1378 ، 21،:،86(.  
همان «:فرمایندرار گرفتن  میامام در خصوص حرمت ظلم نمودن به دیگران و مظلوم ق

: 15، 1378خمینی امام(»م حرام استهدادن به ظلم طوري که ظلم حرام است، انظالم و تن
نقیض آن دفاع از  ، ومبارزه با ظلم، بر اساس مقاصدالشریعه ، وخمینی). از منظر امام117

 ۀی بر آیات شریفبتنمو این نظر   .)21:2، 1378خمینی امام(یک تکلیف قرآنی است عدالت،
ا یَن اقَْتتَلُوا َفأَصْلِحُوا بَیَْنهُمَوَإِن طَائِفَتَانِ ِمنَ الْمُْؤمِنِ«سوره حجرات  9قرآن است از جمله  آیه 

حُوا أَصْلِ فَحَتَّی تَِفیَء إِلَی َأمْرِ اللَّهِ َفإِن فَاءْت  فَإِن بَغَْت إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَي َفقَاتِلُوا الَّتِی َتبْغِی
از مؤمنین به نزاع  ) هرگاه دو گروه9حجرات:(»ینَ بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُِحبُّ الْمُقْسِطِ 

اید، با گروه و جنگ بپردازند، آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگري تجاوز نم
عدالت، دو به بازگشت، در میان آن متجاوز، پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و هر گاه

 » پیشگان را دوست دارد.صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت
یک گروه سبب شده است که قرآن، مسلمانان را موظف » طغیان«و » بغی«در این آیه، 

است و  اي عامتوان گفت که آیه، بیانگر قاعدهکند تا با گروه سرکش مبارزه کنند. پس می
شیرازي، (که اسالم، جنگ با ظالم را براي جلوگیري از ظلم و ستم، الزم دانسته است آن این
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لَقَدْ َأرْسَلْنَا رُسَُلنَا بِاْلَبیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُُم اْلکِتَاَب « ۀو همچنین آیات شریف ).168: 12، 1385
)؛ ما 25حدید(»وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِْسطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ َبأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم رسوالن خود را با دالیل روشن فرو فرستادیم و با آنها 
 »قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروي شدید و منافعی براي مردم است

در این آیه، هدف از ارسال پیامبران، تأمین عدالت ذکر شده است. وسایل فکري براي اقامه .
آهن و سالح که مظهر عدالت، بینات، کتاب و میزان است و در صورت عدم کارآیی آنها، 

لذا از  .)376: 23، 1385شیرازي، (باشدقوه قهریه است، وسیله اجراي عدالت پیامبران می
چرا  استبر اساس مقاصد الهی اي مبارزه و دفاع از عدالت ظلم با ةمبارز ،خمینیمنظر امام

ظلم به ایشان در جهت اثبات وجوب رفع  اند.خداوند در عالم تشریع ظلم را نکوهیده که
و  ؛)151: 1378، خمینیامام(نماینداستناد می معصومین ۀص) و ائم(پیامبر گرامی اسالم ةسیر

ع) با یزید (و قیام امام حسین  ،ع) مقابل کفار و معاویه(مبارزات پیامبر(ص) و حضرت علی
علیه ظلم و از نظر امام دیگر ائمه نیز مبارزات پنهان  .دانندرا نمونه هاي بارز قیام علیه ظلم می

آنچه  .)1378،4:21، خمینیامام(اند که منجر به شهادت ایشان شده است استکبار وقت داشته
از عنصر (ره) خمینیمسلم و غیر قابل انکار است قیام مردم ایران علیه استکبار به رهبري امام

با ظلم و مبارزه با ظلم خالی نبود ویکی از عوامل به ثمر رسیدن انقالب همین عنصر مبارزه 
هاي تاریخ شیعه در جهت ظلم ستیزي . امام بین قیام مردمی ایران و قیامبودعدالت خواهی 

، خمینیامام(دانندمی نمایند و مبارزه با ظلم را یکی از مبانی خاص شیعیانمی پیوند بر قرار
استکبار نام عنوان مبارزه بر ضد ظلم ). امام قبل از تبعید، از مبارزات خود به81: 14، 1378

ایشان، به نفی ابعاد مختلف  ،) و بعد از بازگشت به وطن98و  93: 1، 1378خمینی، امام(بُردمی
را ظلم  که اساس آن ،پردازد و از ارکان سلطنت پهلويظلم و ستم در دوران ستم شاهی می

بناي اغراض داند امام بر اساس و بر مرا خالف اسالم می نماید و آنانتقاد می ،دهدمی تشکیل
) و 1378،5:508خمینی امام(داندشارع مقدس حکومت پهلوي را یک امر مخالف عقل می

فرمایند در خالف اسالم پردازد و میمی به مبارزه با سلطنت به عنوان یک عنصر نامشروع
خمینی امام(شکی نیست[هیچ] طاغوت تحت عنوان سلطنت  ۀبودن حکومت جابران

مبارزات ، روند بسیج نمودن مردم جهت پیروزي انقالب اسالمیدر امام  .)1378،1377:7
نماید سلطنت پهلوي یک می به مردم شریف ایران عرض«دهد و می برعلیه سلطنت را ادامه
فرمایند در زمان سلطنت پدر و پسر و می  ؛)1378،16:6خمینیامام(»سلطنت تحمیلی است

از این بابت  ؛)1378،5:16، خمینیامام(است اختناق و سرکوب در ایران حاکم بوده کامالً
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پهلوي قیام  ۀخواهند علیه حکومت ظالماناست که از طبقات مختلف مردم می
دنبال اجراي ه در مبانی فکر و عملی خویش ب ،خمینی)  امام93: 1378،5خمینی امام(نمایند

مطابق مقاصدالشریعه  باشد  از این رو  ظلمهاي اجتماعی و فرهنگی   احکامی است که کامالً
ۀ عصر پهلوي، همچون آدم کشی، حبس، شکنجه، تحمیل فرهنگ و تمایالت غربی و سلط

داند و در این راستا به ظلمهاي را مصداق ظلم به ملت مسلمان می بیگانگان را یادآوري و آن
ر دوران طاغوت اشاره نموده و خواستار از بین فرهنگی و از خود بیگانگی ملت مسلمان د

  .)1378،2:348خمینی امام(شودمی هابردن آن
 عدالت خواهی ج) 

ومت هاي مردمی در جهت قیام علیه ظلم حکیکی دیگر از عوامل موثر در بسیج توده
ان را به عنو و ظلم عدل ایشان، .خواهی بنیانگذار و معمار انقالب اسالمی استپهلوي، عدالت

، از همین داننداسالمی و رفتارهاي سیاسی و اجتماعی افراد می ۀمالك و معیاري براي جامع
اجتماعی   هاي جوامع شرقی و غربی، معیار سیاسی وضمن خط بطالن کشیدن بر نابرابريرو، 

ا، عدل، ماز نظر «فرمایند: داري را بر مبناي عدل قرارداده و مینظرات خویش در حکومت
ایشان بر اساس  .)160: 1378،11خمینی امام(»ع، و ظلم، مالك حمله استمالك دفا

لم ستیزي ظالك بودن عدل و مِ ،اهداف و اغراض شارع مقدسو با عنایت به مقاصدالشریعه، 
آن  ۀکه برنام امت اسالم، پیرو مکتبی است«فرمایند: را برخاسته از متن اسالم دانسته و می

این  .)81: 14، 1378خمینی امام(»باشدمی لِمُونَ وَالَ تُظْلَمُونَ،الَ تَظْ ۀدوکلم ۀمکتب، خالص
 نموده و که امام آن را در باب ربا مطرح ست سوره بقره 279 ۀشریف ۀعبارت بخشی از آی

لم بودن ربا در وجه استدالل ایشان نیز در ظ .دانندحیل شرعی مربوط به ربا را حرام می ۀکلی
  .) 553و 542: 2ق،1421خمینی،امام(است  همین نکته بوده رباي قرضی و معامالتی

بایست مجتهد روح حاکم بر احکام شریعت را می که بر این نظر است(ره) امام خمینى
باشد که در جهت می مدنظر قرار دهد این روح حاکم بر احکام شریعت همان مقاصد الشرعیه

مجتهد  بر این نظر است که امام .ننمایندبایست از هیچ کوششی دریغ می حفظ آن مسلمین
 هاي لفظی احکام فراتر ببردبایست  بر اساس مقاصدالشریعه  افق دید خودش را از مدلولمی

در این راستا صرفاً به این موضوع که حکمی در ظاهر مطابق با قواعد و اصول استنباط  و
ریعت، ولى در باطن با مصالح د، بلکه اگر حکمى به ظاهر مطابق با احکام شوباشد، راضی نش

با  ،امام خمینى .پذیرددهد و آن را نمیحکم به بطالن آن می، عمومى بشر در تضاد باشد
بایست مطابق با نظر، اهداف و تدبر و دقت نظر در این مقوله که ظاهر و باطن اعمال می
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صالح شریعت اغراض و مقاصد شارع مقدس باشد، برخی از روایات، حتی روایاتی را که با م
مخدوش اعالم سند و صحت روایت  منظر از ،گذاري هماهنگ نیست راو روح قانون

ولی  ،که برخی از روایت باب ربا داراي سندي صحیح است م اینغربهگوید و می کند،می
 .پذیرمبنده به لحاظ داللت آن را نمی

با مباحث مرتبط نکتۀ فوق الذکر در مباحث فقهی حقوق خصوصی، که در انسجام نظري 
تواند با یشۀ امام خمینی است، به خوبی طرح و دنبال شده است و میاندبا حقوق عمومی در

نگاهی به آنها درك بهتري از دستگاه فقه سیاسی امام داشت و به تفسیرهاي بهتري دست 
که  گونه احادیث اعتباري براي این ،حکم عقل ایشان در مقام استنباط احکام به پیدا کرد.

د و در تحریر الوسیله، نشوقائل نمی در تخالف با روح دیانت و مقصود شارع مقدس باشند
ذکروا للتخلص من الربا وجوهاً مذکورة فى الکتب و قد جدّدت النظر فى المسألۀ « :فرمایندمی

براي رهایی و فرار از ربا در فقها در  ه/فوجدت انّ التخلص من الربا غیر جائز بوجه من الوجو
ها کدام از آنام و هیچکه بنده در آن تجدیدي نظر نموده اندکتب خود مواردي را یادور شده

فرمایند، و در مقامی دیگر در خصوص ربا، می .)1:464، 1378امام خمینى،(»را قبول ندارم
گونه ایشان به این» .قوى استاتخلص از ربا نزد اینجانب اشکال دارد، بلکه جایز نبودن آن «

همچنین ایشان در کتاب بیع در خصوص  .دانندحیل ربا را واجب می ۀاط کردن در مسئلاحتی
وجود این همه تشدیدها و انکارهایى که در خصوص ربا، در قرآن کریم  با  که فرمایندربا می

سایر گناهان کمتر موردي  ةو سنّت، از طریق شیعه و سنّى، وارد شده است و مانند آن دربار
وجود ضررهاى اقتصادى و اجتماعى و سیاسى آن که علماى اقتصاد  مچنین باوجود دارد و ه

هاى شرعى که در روایات صحیح اند، چگونه امکان دارد مسئله ربا با حیلهها شدهمتعرض آن
: 2، 1378(ره) خمینیامام(اند، حالل شودفراوانى آمده و عده زیادى از فقها به آن فتوا داده

همانند  و پردازدن به آیات و روایاتی که در منع ربا صادر شده می). وي همچنی405ـ  406
: 2، 1378خمینی امام(دانداستدالل فوق تمامی حیل مورداستفاده در مبحث ربا را حرام می

فرماید به در مقام توجیه آن دسته روایاتی که بر حیل شرعی ربا استدالل شده می امام .)409
مطروحه در این خصوص، صحیح هستند و داللت بر رباي  روایاتکه قبول کنیم  فرض این

ها را تاویل کنیم و یا فهمش را به بایست به ناچار آنقرضی و معامالتی دارند، اما می
هاي فرار از ربا موضوع ربا را صاحبانش برگردانیم زیرا روشن است و امري بدیهی که حیله

تجارت و سایر مواردي که در کتاب و  که ظلم بر ربا گیرنده است و موجب فساد و تعطیلی
کند. حتی اگر نصی و موضوع حکم را عوض نمی سازدمیبرده شده را خارج نسنت ازآن نام
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هم بر جواز حیل شرعی داللت داشته باشد معارض و مناقضی در کتاب و سنت دارد و این 
 . دیده گرفتتقید و تخصیص آن را نا معارض و مناقص از قبیل مقید و مخصص نیست که با

غی در حقوق لذا مبارزه با ظلم رباخوار در حقوق خصوصی، ما به ازاي مبارزه با ظلم طا
کند و منافع آحاد افراد را عمومی است که به نحوي از انحا منابع عمومی جامعه را تاراج می

صورت  کم به حرمت آن بهحمبارزه با ربا و  ۀحکمت و فلسفوقتی  افکند. فلذابه مخاطره می
یرا لغویت ز ،یک از موارد فرار از ربا جوازي وجود ندارد روشن و صریح بیان شده ودر هیچ

لم و ترك منظور جلوگیري از فساد و ظ حریم ربا بهتپس  ،در جعل حکم را به همراه دارد
گیرد و حالل نمودن آن با تمامی اقسامی تجارتی است که بر آن مترتب است و صورت می

 کند و مفاسد آن باقیهمراه تغییر صوري و ظاهري در عنوان ربا نقصی ایجاد نمیکه دارد به 
آید و با مقاصد شارع مقدس همخوانی ماند لذا تناقض و لغویت در حکم حاصل میمی

ه مشروطه ک. بر همین مبنا، سلطنت چون ماهیتاً غصب حقوق عمومی مردم است ولو آن ندارد
توان این مفسده را طرد کرد که مقصود نفی کلیّت آن نمی شود، فساد آن باقی است و جز با

 شرع مقدس براي احقاق حقوق جمیع امّت است.
داند ظاهر و باطن اعمال میجمیع خمینی مبناي عمل به احکام را گونه است که اماماین 

 ۀت باشد مکلف وظیففقط ظاهر اعمال درساگر فرمایند و برخالف نظر برخی از فقها که می
گی در معامالت و روح و عبودیت بند ،دهندنظر می ، امامدگی خویش را انجام داده استبن

 اینلذا   .)409: 2، 1407خمینی امام(دانندو عبادات را هماهنگی بین ظاهر و باطن اعمال می
 ، چه در حقوق خصوصی و روابط میان افراد عاديگونه است که عنصر عدالت خواهی

 يیوندپارتباط و  ومی در ارتباط با مناسبات جمعی یک اجتماع،جامعه و چه در حقوق عم
باطن احکام اهللا  وبه عمق  ، ایشاندر این راستا خمینی دارد وموثر با مقاصدالشریعه از نظر امام

ن احکام باط بهنیز همین روح توجه  ، و سیرة عملیتوجه دارند و در حکومت داري اسالمی
 .باشدمی پررنگ اهللا و عدالتخواهی امام همواره

 نتیجه گیري :
یکی از آنها چگونگی  که بودنددر روند پیروزي انقالب اسالمی عناصر متعددي دخیل 

ره)، بوده (کاریزماتیک)، آن، امام خمینی(پردازي انقالب توسط رهبر فرهمندایدئولوژي
شویم می است. با کالبدشکافی این ایدئولوژي انقالبی با یک دستگاه منسجم فکري روبرو

 ،داشتهپیوند ناگسستنی با مقاصدالشریعه  کالمی که-هاي فقهیکه به پشتوانۀ چارچوب
بر مبناي  و روح دیانت، از مقاصد شریعت منظور کوشیده است به بسیج مردمی بپردازد.
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حفظ دین، جان، مال و  آن گذشت، همان گونه که ذکر ،نظرات فقهاي امامیه و اهل سنت
 ۀپهلوي با زیر پا گذاشتن حقوق اولی ۀدر این راستا حکومت جابران .باشدمی نفوس مسلمین

راهبردي  با رهبري ،خمینیو امام بود، کردهرا فراهم  این مقاصد حیاتی نقض ۀمسلمین زمین
شان،  به ، و ترسیم این مقاصد شریعت و روح دیانت در ایدئولوژي انقالبیو کلیدي

 شانو فرهنگی اقتصادي، حقوق اجتماعی، سیاسی، با  سازي شانمردم و آشنایی سازي آگاه
 توان گفت که پردة پندار آگاهی کاذب را بر هم زدند.می پرداختند و به تعبیري

آمدند ر صدد بر د شاندر مبانی نظري و عملی  عنایت به روح دیانت،با (ره) خمینیامام
را افشا  شودمی رجیاستثمار خاو  طاغوت داخلی ۀظالمان ۀتمامی راههایی که سبب سلط تا

لیه جور حاکم ع قیامکه همانا حاد ملت اسالمی را آ ۀوظیف با بسیج مردمی، و در مقابل کنند،
ام مردم مسلمان علیه را در قی(ره) خمینینقش امام هنگام بررسی بود را به آنان گوشزد کنند.

 برخورد شودمی به یک سلسله تدابیر حکیمانه که سبب انسجام جامعه اسالمی طاغوتجور 
 ر مبارزه با ظلمنماییم که عناصر اصلی آن برگرفته شده از اسالم ناب و روش ائمه اطهار دمی

 که همگی بازتاب روح دیانت و مقاصد شارع مقدس است. است و دستگاه جور
بیگانه با اعتقادات داشتند، بیان می(ره) خمینیاز لحاظ ایدئولوژي اسالمی آنچه را امام

عاً با روح داشت، لذا سریو به لحاظ اسالمی بودن ریشه در بطن جوامع اسالمی  دنبومردم 
 رانمردم ای ةهمراهی تود لذا ،نمودکرد و فرآیند بسیج را تسهیل میمردم ایران ارتباط پیدا می

دئولوژي انقالب را در پی داشت. بنابراین علت العلل پذیرش عمومی رهبري امام و اقبال به ای
هداف و اغراض همین پیوند ا منتهی شد، را باید در ثمر رسیدن انقالب اسالمیبه به ، که57

اه غیر از ره امام  ب جو کرد.-و-جستبا اهداف و اغراض شارع مقدس (ره) خمینیامام
هاي که تمامی برنامه کردند.ترسیم نمیرا  يپیامبران الهی و ائمه اطهار الگویی دیگر

مان تکالیفی داشتند هوزي انقالب شکوهمند اسالمی  در نظر درجهت پیر(ره) خمینیامام
 از آنها شرعی لیفابه عنوان تک بود که مردم به عنوان وظیفۀ مسلمانی به آن اشراف داشتند و

که  بودارع مقدس شاصولی منطبق با مقاصد (ره) خمینیاصول جهان بینی امامند. کردمییاد 
اسالمی  ۀه آحاد جامعک بودگونه  اینی بود. لذا با دیگر انقالبهاي جهان شوجه تمایز ترینمهم

 رسد.بانقالب اسالمی به ثمر  شدند تاهمگام (ره) خمینیبا امام
 ةشالود و اساس که، است نیا نمود، انیب توانیم خصوص نیا در تیجد با چه آن

 و مال ن،ید حفظ هماناداشت، که  قرار  عهیمقاصدالشر یۀپا بر یاسالم انقالب و حکومت
 و هیپا ، کهاست شریعت و روح دیانت مقاصد اهدافهمان  که بود عقل و ناموس جان
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 را آن و داشتند کامل وقوف مطلب نیا به(ره) ینیخمامام و. باشدیم یاسالم انقالب ةشالود
 زمان درهم  ،یعمل صورت به هم و ينظر صورت به هم شیخو یاسیس يهاشهیاند در

 بودند داده قرار نظر مالك یاسالم يجمهور سیتاس ۀهنگام در هم و یاسالم انقالب يرهبر
 .و همراهی مردم را کسب کردند
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